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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Na wszystkich wydziałach Politechniki Krakowskiej zakończyliśmy już rekrutację na drugi stopień studiów stacjonarnych.
Jej oceny można dokonywać w dwóch aspektach — poprzez
odniesienie do liczby przygotowanych miejsc oraz przez porównanie do roku ubiegłego. Ogólne wyniki naboru kandydatów
na studia stacjonarne można uznać za dobre, chociaż zróżnicowane na poszczególnych wydziałach.
Na większości wydziałów mieliśmy więcej kandydatów na
studia niż miejsc, ale nie wszystkich przyjęliśmy, dbając nieustająco o poziom nauczania. W efekcie liczba przyjętych w stosunku do przygotowanych miejsc wyniosła 90 proc. w skali uczelni.
W porównaniu z rokiem ubiegłym przyjęliśmy o 15 proc. więcej
studentów, ale zróżnicowanie na poszczególnych kierunkach
studiów jest bardzo wyraźne.
Cieszy nas, że przyjęliśmy więcej kandydatów niż wynosiła
liczba tegorocznych absolwentów studiów pierwszego stopnia
na naszej uczelni. Około 13 proc. zakwalifikowanych kandydatów stanowią absolwenci innych uczelni niż Politechnika Krakowska. Oznacza to, że mamy atrakcyjną ofertę kształcenia
i wygrywamy konkurencję z innymi uczelniami.
Wyraźnie gorsze były natomiast wyniki rekrutacji na studia
niestacjonarne. Podobnie było w ubiegłym roku. Zasadą jest,
że zdecydowanie więcej kandydatów zgłasza się podczas rekrutacji lipcowej. Musimy traktować jednak te zimowe dane
z dużą uwagą, być może jako zapowiedź tendencji wynikającej
z niżu demograficznego, i stale pracować nad uatrakcyjnieniem
naszej oferty. Musi ona być konkurencyjna zarówno wobec propozycji uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

W lutym obchodziliśmy pierwszą rocznicę funkcjonowania
internetowego Radia „Nowinki”. Zaczęło ono nadawać w nowej
formule 19 lutego, a zostało oficjalnie otwarte 22 lutego 2011 r.
Jest to dobra płaszczyzna komunikowania się wewnętrznego
i jednocześnie sposób na wyjście z informacjami o Politechnice
Krakowskiej na zewnątrz, słowem — udane przedsięwzięcie
promocyjne. Potwierdza tę ocenę sprawozdanie z działalności
radia, złożone na lutowym posiedzeniu Senatu. Dziękuję osobom związanym z radiem za trud i zaangażowanie, wszystkim,
dzięki którym możemy się chlubić własnym medium. Nieustająco zapraszam wszystkich studentów i pracowników do współpracy w tworzeniu jego programów.
Na lutowym posiedzeniu Senatu został przyjęty nowy „Kodeks etyczny Politechniki Krakowskiej”, przygotowany przez
Senacką Komisję Etyki, działającą pod przewodnictwem
prof. Józefa Nizioła. Uchwalenie nowego kodeksu jest wymogiem wynikającym z zewnętrznych aktów prawnych, ale także znakiem czasu i zmian, które zachodzą we współczesnym
świecie. Niezmienne pozostają jednak wartości, do których
odnosi się „Kodeks etyczny Politechniki Krakowskiej”. Prawda, godność, wolność i autonomia nauki, odpowiedzialność,
sprawiedliwość, tolerancja i pracowitość zostały wskazane jako
podstawowe wartości etyczne wspólnoty akademickiej naszej
uczelni. Zachęcam całą społeczność Politechniki Krakowskiej
do zapoznania się z nowym kodeksem etycznym.
Kazimierz Furtak

Szanowni Państwo, Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego niosą ze sobą nadzieję
i radość odradzającego się życia.
Życzę Państwu, żeby te wyjątkowe dni przyniosły szczęście i wiosenną pogodę ducha;
aby minęły w zdrowiu i spokojnej rodzinnej atmosferze, a świąteczny nastrój przepełnił
Państwa serca pozytywną energią, wiarą i życzliwością.
Kazimierz Furtak
Rektor

Zmartwychwstanie
Niespełniona szła Miłość do świata,
Nikt Jej ręki nie podał ni razu.
Chciała w bliźnim zobaczyć brata,
Człowieczeństwa szukała wyrazu.
I zawisła na drewnianym krzyżu
Z woli ludu, co nie znał litości,
Co Jej jeszcze na koniec ubliżył
I się wyśmiał z Jej niewinności.
Lecz spełnienia chwila była bliska,
Choć przewidzieć nikt nie był w stanie,
Że ta Miłość, co na krzyżu zawisła,
Wnet się spełni przez Zmartwychwstanie.
Krzysztof Konstanty Stypuła
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PROFESOROWIE PK W KOMITETACH NAUKOWYCH PAN

Prestiż i odpowiedzialność
Działające w strukturze Polskiej Akademii Nauk komitety
naukowe są samorządną, ogólnokrajową reprezentacją poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup oraz międzydyscyplinarnych problemów naukowych. Zadaniem komitetów, które współpracują z wydziałami PAN, jest integrowanie
uczonych całego kraju. W gronie członków komitetów wybranych na lata 2011–2014 jest znacząca reprezentacja naukowców związanych z Politechniką Krakowską.
W skład komitetów naukowych wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, wybitni pracownicy naukowi, reprezentujący szkoły wyższe, placówki PAN i instytuty
zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Skupiając
czołowych przedstawicieli całego środowiska naukowego, komitety
naukowe PAN są najbardziej reprezentatywnymi zespołami specjalistów w poszczególnych dyscyplinach naukowych.
W skład każdego z komitetów wchodzi nie więcej niż 30 członków
wyłonionych w wyniku tajnych wyborów. Do komitetów należą również członkowie Polskiej Akademii Nauk i przedstawiciele Akademii
Młodych Uczonych (AMU) — ich jednak nie wlicza się do wyżej wymienionej liczby członków komitetu pochodzących z wyboru. Członkowie PAN i AMU zgłaszają dziekanowi wydziału swój udział lub są
zapraszani do uczestnictwa w nie więcej niż w dwóch komitetach.
Przy IV Wydziale Nauk Technicznych PAN działa 21 komitetów naukowych. Do 13 z nich zostali wybrani w tajnym głosowaniu profesorowie z Politechniki Krakowskiej (osoby, dla których
PK jest pierwszym miejscem zatrudnienia). Niektórym z nich powierzono różne funkcje w strukturach poszczególnych komitetów.
Ponadto jedna osoba została wybrana do komitetu przy III Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi (zob. zestawienie „Reprezentanci Politechniki Krakowskiej w komitetach naukowych PAN
w kadencji 2011–2014”).
Jeśli chodzi o IV Wydział Nauk Technicznych, przedstawicieli
PK brakuje w :
— Komitecie Akustyki,
— Komitecie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
— Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji,
— Komitecie Geodezji,
— Komitecie Górnictwa,
— Komitecie Informatyki,
— Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej,
— Komitecie Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi.
W celu wykonania określonych zadań naukowych Prezydium
PAN (na wniosek prezesa Akademii) tworzy na okres swojej kadencji komitety problemowe, określa ich zadania i strukturę w drodze regulaminu oraz powołuje ich członków. Komitet problemowy
może działać przy Prezydium PAN albo przy wydziale Akademii.
Skład komitetów problemowych nie stanowi reprezentacji środowiska, lecz jest to właściwie dobrany zespół ekspertów.



Na podstawie uchwały nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN
z dnia 26 maja 2011 r. została ustalona lista stałych komitetów naukowych w kadencji 2011–2014. Obejmuje ona dziewięćdziesiąt pięć
komitetów współpracujących z pięcioma wydziałami PAN.

Na mocy uchwały nr 17/2011 z dnia 22 marca 2011 r. Prezydium PAN utworzyło 6 komitetów problemowych i 3 rady o statusie komitetu problemowego. Działają one przy Prezydium PAN.
W gremiach tych również reprezentowani są profesorowie, których pierwszym miejscem zatrudnienia jest Politechnika Krakowska (zob. zestawienie „Reprezentanci Politechniki Krakowskiej
w komitetach problemowych przy Prezydium PAN w kadencji
2011–2014”).
Komitety naukowe i problemowe, jako stałe organy akademii
działające przy wydziałach lub bezpośrednio przy Prezydium PAN,
pełnią w głównej mierze funkcje ciał doradczych i opiniodawczych.
Podstawowym zadaniem komitetów naukowych jest oddziaływanie
na rozwój danej dyscypliny naukowej w skali kraju, integrowanie
ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie określonych
problemów naukowych. Szczególne znaczenie ma działalność komitetów w zakresie doradztwa, zwłaszcza w zakresie opracowywania ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji
państwowej.
Duże znaczenie ma również działalność komitetów w zakresie
upowszechniania i wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych, w tym szczególnie organizacja konferencji i zebrań naukowych oraz inicjowanie badań naukowych. Część
komitetów prowadzi własne wydawnictwa (czasopisma i publikacje
zwarte), w których publikowane są prace z dziedziny dyscyplin objętych zakresem działania komitetu.
Przynależność do komitetów naukowych i problemowych
Polskiej Akademii Nauk wiąże się z wysokim prestiżem, oznacza jednak również odpowiedzialność za reprezentowaną dyscyplinę naukową. Z punktu widzenia uczelni zatrudniającej
członków komitetów naukowych PAN (z wyboru) istotne jest,
że fakt ten bierze się pod uwagę przy ocenie parametrycznej
podstawowych jednostek szkoły. Wydziałom, w których pracują
profesorowie należący do komitetów, może to ułatwić uzyskanie
wyższej kategorii.
Jan Kazior
Autor jest profesorem, prorektorem ds. nauki Politechniki Krakowskiej. Należy do Komitetu Metalurgii PAN (w którym pełni funkcję
członka prezydium, a także przewodniczy Sekcji Metalurgii Proszków) oraz do Komitetu Nauki o Materiałach PAN.

Reprezentanci Politechniki Krakowskiej
w komitetach naukowych PAN w kadencji 2011–2014
Przy IV Wydziale Nauk
Technicznych PAN
Komitet Architektury
i Urbanistyki

prof. dr hab. arch. Dariusz
Kozłowski — przewodniczący Sekcji Architektury
prof. dr hab. arch. Wojciech Buliński — wiceprzewodniczący Sekcji Architektury
prof. dr hab. arch. Maria Misiągiewicz
prof. dr hab. arch. Andrzej Kadłuczka
prof. dr hab. arch. Wacław Seruga
prof. dr hab. arch. Wacław Celadyn
prof. dr hab. arch. Jacek Gyurkovich
dr hab. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK

Komitet Inżynierii Lądowej
i Wodnej

Komitet Elektrotechniki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk

Komitet Mechaniki
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
prof. Gwidon Szefer (emerytowany prof. WIL)
prof. Zenon Waszczyszyn (emerytowany prof.
WIL) — własny akces członka PAN
prof. dr hab. Józef Nizioł
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

Komitet Inżynierii Chemicznej
i Procesowej
prof. dr hab. inż. Michał Dyląg (emerytowany
prof. WM)
prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś

Komitet Inżynierii Środowiska

Komitet Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Józef
Gawlik — przewodniczący
komitetu
dr hab. inż. Jerzy Sładek, prof. PK — sekretarz komitetu

Komitet Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Anna
Anielak — członek prezydium komitetu

Komitet Nauki o Materiałach
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Komitet Metalurgii

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik — członek prezydium komitetu
prof. dr hab. inż. Marian
Tracz — wiceprzewodniczący komitetu
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński

Komitet Transportu

dr hab. inż. Jan Duda, prof.
PK — przewodniczący
Sekcji Zarządzania Projektami i Wiedzą Produkcyjną

Komitet Termodynamiki
i Spalania

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
prof. dr hab. inż. Marian Tracz

prof. dr hab. inż. Jan Taler
— wiceprzewodniczący komitetu

Komitet Automatyki i Robotyki
prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

prof. dr hab. inż. Jan Kazior
— członek prezydium komitetu oraz przewodniczący
Sekcji Metalurgii Proszków

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

Przy III Wydziale Nauk
Ścisłych i Nauk o Ziemi
PAN
Komitet Chemii
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Reprezentanci Politechniki Krakowskiej w komitetach problemowych
przy Prezydium PAN w kadencji 2011–2014
Komitet Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Komitet Ergonomii
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

Komitet Gospodarki Wodnej
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Komitet Problemów Energetyki
prof. dr hab. inż. Jan Taler
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Dobrze służą nauce
W ramach Wydziału IV Nauk Technicznych PAN działa od 1952 r. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej (KILiW),
a od 1979 r. — Komitet Transportu (KT). Celem ogólnym
obu tych gremiów jest organizowanie życia naukowego
pracowników szkół wyższych i instytutów naukowych.
W skład zarówno KILiW, jak i KT wchodzą przedstawiciele
Politechniki Krakowskiej, wnosząc istotny wkład w prace
obu komitetów.

Nie tylko konferencje
Działania Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komitetu Transportu opierają się na podobnych zasadach. Jedną z głównych form pracy są zebrania plenarne komitetów
i powołanych przez nie sekcji. Podczas zebrań porusza się
tematy kluczowe dla życia naukowego, a także zawodowego
i działalności dydaktycznej. Podstawą dyskusji jest referat
wprowadzający. Dużą wagę przywiązuje się do organizowania konferencji lub też obejmowania konferencji i sympozjów
patronatem naukowym. Patronat — co warto podkreślić — nie
ma charakteru czysto formalnego. Polega na wskazywaniu
tematyki, powoływaniu komitetów naukowych oraz recenzowaniu i kwalifikacji referatów.
Ponadto oba prezentowane tu komitety podejmują inicjatywy dotyczące oceny stanu rozwoju dyscyplin naukowych,
inicjatywy w zakresie upowszechniania i promocji nauki oraz
działalność ekspercką (wydawanie opinii, udzielanie konsultacji). Ważnym nurtem pracy komitetów jest działalność wydawnicza. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej ma dwa recenzowane
periodyki własne — kwartalnik „Archives of Civil Engineering”
i „Studia z zakresu Inżynierii”, natomiast Komitet Transportu
wydaje kwartalnik „Archives of Transport”.

Co roku w Krynicy
Na szczególną uwagę zasługuje odbywająca się pod patronatem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej już od 58 lat
tzw. Konferencja Krynicka. Spotkania w Krynicy, organizowane co roku przez inne ośrodki uczelniane, składają się
z dwóch części. Część ogólna odbywa się w sesjach odpowiadających zakresowi tematycznemu poszczególnych sekcji
KILiW. Część problemowa poświęcona jest aktualnej tema-

Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
PAN (2011–2014)
prof. Wojciech Radomski (Politechnika Warszawska) —
przewodniczący
prof. Zbigniew Kledyński (Politechnika Warszawska) —
wiceprzewodniczący
prof. Cezary Madryas (Politechnika Wrocławska) — wiceprzewodniczący
prof. Marian Tracz (Politechnika Krakowska) — wiceprzewodniczący
prof. Anna Siemińska-Lewandowska (Politechnika Warszawska) — sekretarz naukowy



Do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej zostało w 2011 r. wybranych 30 członków, zaś do Komitetu
Transportu — 24 członków. Składy te są powiększane
w wyborach uzupełniających przez nowo wybrane komitety odpowiednio o 10 osób (do 40 członków) i 6 osób (do
30 członków). W skład KILiW w bieżącej kadencji weszło
pięć osób z PK. Są to profesorowie: Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Jacek Śliwiński, Janusz Kawecki i Marian
Tracz. Do KT weszły dwie osoby z PK, profesorowie Andrzej Rudnicki i Marian Tracz.

tyce i służy pokazywaniu związków nauki z praktyką. Przykładowo, w 2007 r. dyskutowano o problemach budownictwa
na terenach cennych ekologicznie, w 2009 r. — o kształceniu
kadr dla budownictwa, a w roku ubiegłym — o normach konstrukcyjnych w budownictwie.
Temat konferencji organizowanej w roku bieżącym w Krynicy brzmi: „Infrastruktura komunikacyjna: nauka, praktyka, perspektywy rozwoju”. Organizatorem spotkania jest Politechnika
Rzeszowska. Wydział Inżynierii Lądowej PK organizował krynickie spotkania w latach 1995–1996.

Tematów, niestety (!), nie brakuje
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej jest też patronem drugiej dużej konferencji, odbywającej się pod hasłem „Awarie
Budowlane” co dwa lata. Jubileuszowe, 25. spotkanie zorganizowano w Międzyzdrojach w 2011 r. Konferencja odznacza
się unikatową tematyką, gdyż prezentuje się na niej rzeczywiste awarie budowlane, analizuje je od strony naukowej i diagnozuje. Dzięki temu można proponować zmiany w normach
i wytycznych oraz formułować wnioski pod adresem praktyki
projektowej, budowlanej i eksploatacyjnej.
Konferencji przyświeca hasło: „Uczmy się na błędach”, dlatego przyciąga ona, obok ludzi nauki, liczne grono praktyków.
Referaty na konferencję recenzuje i kwalifikuje powoływany
przez KILiW naukowy komitet, którego członkowie również
przygotowują ciekawe wystąpienia. Organizatorem spotkań
z cyklu „Awarie Budowlane” jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Z żalem, niestety, trzeba stwierdzić, że
aktualnych tematów nie brakuje.
W podobny sposób cyklicznym lub doraźnym konferencjom
naukowym i naukowo-technicznym patronują też poszczególne sekcje KILiW. Organizuje się je nierzadko we współpracy
z takimi organizacjami, jak: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP, Związek Mostowców RP i inne. W 2011 r.
KILiW (w tym jego sekcje) patronował 22 konferencjom, z czego 8 miało charakter międzynarodowy.

O zawodności wodociągów i stadionie na Euro 2012
Na swoich posiedzeniach plenarnych Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej podejmuje zazwyczaj jeden temat
problemowy. Wprowadzenie do dyskusji wygłasza członek
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prof. Janusz Dyduch (Politechnika Radomska) — przewodniczący
prof. Stanisław Gucma (Akademia Morska w Szczecinie)
— wiceprzewodniczący
prof. Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska) — wiceprzewodnicząca
prof. Jerzy Merkisz (Politechnika Poznańska) — wiceprzewodniczący
dr inż. Jarosław Moczarski (Politechnika Radomska, Instytut Kolejnictwa) — sekretarz naukowy

zainteresowanie członków komitetu należy problem utrzymania
roli transportu kolejowego w Polsce.

komitetu lub zaproszony gość. Warto wymienić kilka wybranych tematów, które zostały podjęte na forum KILiW w ostatnich latach.
W 2008 r. prof. Janusz Kawecki wygłosił wprowadzenie
do dyskusji o jakości kształcenia na kierunku „budownictwo”
w ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce była tematem
jednego ze spotkań w roku następnym (wprowadzenie wygłosił
prof. Marian Kwietniewski). W 2010 r. KILiW dyskutował o procesie inwestycyjnym stadionu Arena Gdańsk (wprowadzenie:
mgr inż. R. Trykosko). Ostatni okres przyniósł m.in. spotkania
z osobami zajmującymi odpowiedzialne funkcje w głównych instytucjach nauki polskiej. Gośćmi KILiW byli przewodniczący
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Tadeusz Kaczorek i wiceprzewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju prof. Lech Czarnecki.

Pod znakiem logistyki
Komitet Transportu jest patronem aż czterech dużych konferencji cyklicznych. W roku poprzednim były to:
— 8. Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie”,
LOGITRANS 2011, w Szczyrku;
— 15. Międzynarodowa Konferencja „TRANSCOMP 2011”
w Zakopanem;
— 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSMEC
2011 w Katowicach;
— 10. Międzynarodowa Konferencja „Telematyka Systemów
Transportowych — TST 2011” w Katowicach i Ustroniu (odbyła się w 2010 r.).
Bardzo interesujący program miały dwie konferencje
pt. „Transport XXI wieku”, zorganizowane przez Komitet
Transportu wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki
Warszawskiej w latach 2007 i 2010. Ponadto komitet patronował także Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans 2011
oraz IX Europejskiemu Kongresowi Transportowemu (Warszawa, 2011).
W tematyce organizowanych przez komitet konferencji dominują zagadnienia logistyki. Jej znaczenie stale wzrasta, bowiem rozwój ekonomiczny jest dziś w dużej mierze uzależniony
od sprawności transportu. Do kwestii budzących szczególne

Korzysta też ministerstwo
Ciekawe problemy Komitet Transportu podejmuje na posiedzeniach plenarnych. Podobnie, jak w przypadku KILiW, tu również wprowadzenie do dyskusji powierza się członkom komitetu
lub zaproszonym gościom. W ciągu ostatniej kadencji mówiono
m.in. o kolejach dużych prędkości (dwukrotnie!), zintegrowanym
systemie bezpieczeństwa transportu, polityce transportowej Komisji Europejskiej (wprowadzenie wygłosił prof. Bogusław Liberadzki), obszarze transportu w programie Narodowego Centrum
Nauki, nowym systemie transportu lądowego. Niżej podpisany
wygłosił wprowadzenie do dyskusji na temat barier środowiskowych w rozwoju infrastruktury transportowej.
Choć modele działania obu przedstawionych komitetów naukowych PAN są do siebie zbliżone, w ich funkcjonowaniu występują pewne różnice. Dotyczy to w szczególności zainteresowania
władz resortowych ich działalnością. Pod tym względem znacznie
więcej uwagi skupia na sobie Komitet Transportu. W jego posiedzeniach biorą nieraz udział podsekretarze stanu w resorcie infrastruktury. Dzięki temu niektóre idee dyskutowane na forum komitetu znajdują potem odzwierciedlenie w decyzjach rządowych.
Tak było np. w przypadku planu modernizacji infrastruktury kolejowej czy projektu budowy w Polsce kolei dużych prędkości.

*
Patrząc z perspektywy wielu kadencji, które spędziłem
w dwóch opisanych komitetach, muszę stwierdzić, że pomimo
dysponowania bardzo skromnymi budżetami dobrze spełniają
one funkcję organizatora życia naukowego w reprezentowanych dziedzinach nauki. Dobrze dbają o poziom naukowy konferencji, publikacji i wydawnictw. Tym bardziej więc cieszy, że
pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej w istotny sposób
pomnażają dorobek obu komisji.
Marian Tracz
Autor jest profesorem, kierownikiem Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (trzecią
kadencję), przez trzy kadencje kierował Sekcją Inżynierii Komunikacyjnej; członek Komitetu Transportu PAN.
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Kronika

Informacje

Styczeń — luty
28 I Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.
Inauguracja studiów podyplomowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowanych przez
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
30 I Spotkanie z Radą Uczelnianą ZNP poświęcone aktualnym problemom uczelni.
31 I Podpisanie umowy pomiędzy PK a Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w zakresie innowacyjnych technologii
materiałowych i informatycznych w przemyśle materiałów ceramicznych i budowlanych.
Posiedzenie Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.
2 II XII Festiwal Sportu dla uczniów szkół życia z małopolskich ośrodków, zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji PK
oraz Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
3 II Wręczenie stypendiów naukowych miasta Krakowa, przyznanych studentom i doktorantom na rok akademicki 2011/2012.
Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta Krakowa stypendia otrzymało pięciu doktorantów PK.
6 II Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie współpracy z PK.
7 II Otwarcie wystawy fotografii Jacka Wojsa „Lanckorońska zima” w Galerii PK „Kotłownia”.
10 II Otwarcie wystawy Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Uroki wielickiego muzeum” w Galerii PK „Gil”.
12 II Mecz III ligi koszykówki w Centrum Sportu i Rekreacji PK.
16 II Posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Wykład prof. Krzysztofa Birkenmajera pt. „Polskie badania polarne — historia i stan
obecny”.
17 II Inauguracja studiów II stopnia na kierunku „inżynieria środowiska” na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
18 II Spotkanie integracyjne studentów i pracowników Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
24 II Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
27 II —1 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, zorganizowana przez Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
29 II Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia urodzin doc. Mieczysława Mrowca, pierwszego dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
24 lutego 2012 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
− uchwalenia „Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej”;
− zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PK na 2011 r.;
− przyjęcia zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej i wynikającym z niego planie robót budowlanych i projektowych
na rok 2012;
− uchwalenia „Kodeksu etycznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
tm

Zarządzenia rektora PK
Nr 3 z 31 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013.
Nr 4 z 1 lutego 2012 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Architektury.
Nr 5 z 7 lutego 2012 r. w sprawie „Zasad wydatkowania środków na działalność statutową”.
Nr 6 z 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania pozawydziałowych komisji wyborczych.
Nr 7 z 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”.
Nr 8 z 13 lutego 2012 r. w sprawie zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej”.

Komunikaty rektora PK
Nr 2 z 7 lutego 2012 r. w sprawie uchwał Senatu PK, podjętych na posiedzeniu 27 stycznia 2012 r.
Nr 3 z 7 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia terminu obchodów Święta Szkoły.

Komunikat kanclerza PK
Nr 2 z 8 lutego 2012 r. w sprawie wyborów w Obwodzie Wyborczym OW-2.



Opracowała: Beata Koźmińska

Pracownicy
Profesor tytularny
Jacek Schnotale
Urodził się 26 czerwca 1957 r.
w Krakowie. W 1981 r. ukończył studia
na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Stopień
doktora nauk technicznych uzyskał na
PK w 1986 r., broniąc pracę doktorską
„Model matematyczny wężownicowego parowacza mieszaniny zeotropowej
freonów w pompie ciepła”, a stopień
doktora habilitowanego nadała mu
w 2002 r. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska PK na podstawie rozprawy
habilitacyjnej „Modelowanie własności
i składu mieszanin wieloskładnikowych,
ekologicznych do obiegów lewobieżnych”. Nominację profesorską otrzymał
12 stycznia 2012 r.
Pracę na PK rozpoczął w 1982 r.
Był asystentem, starszym asystentem,
adiunktem (od 1987 r.). W latach 1989–
1992 pracował jako profesor asystent
na University of Moncton w Kanadzie.
W 1992 r. został ponownie zatrudniony
na PK. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 2004 r. W 2002 r.
został kierownikiem Zakładu Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony
Powietrza PK, w 2008 r. — dyrektorem
tego instytutu.
Prof. Jacek Schnotale prowadzi prace naukowe dotyczące procesów zachodzących w urządzeniach do realizacji
obiegów lewobieżnych, ze szczególnym
uwzględnieniem
układów
ziębiąco-grzejnych do odzysku ciepła odpadowego; nowych, akceptowalnych ze względu
oddziaływania na środowisko naturalne,
jednoskładnikowych
i wieloskładnikowych czynników, które można stosować jako ziębniki do realizacji obiegów
lewobieżnych. Zajmuje się badaniem
i modelowaniem procesów zachodzących w urządzeniach do realizacji obiegów lewobieżnych, funkcjonujących
z mieszaninami azeotropowymi; badaniami samochodów chłodni na certyfikat
zgodny z umową ATP (Agreement on
the International Carriage of Perishable
Food Staff and on Special Equipment
to be Used for such Carriage), jak również badaniami sprężarek ziębniczych
w obiegach ziębniczych i do pompowania ciepła, wykorzystujących alternatyw-

ne ziębniki i nowe rozwiązania konstrukcyjne.
W ostatnich latach w polu naukowych zainteresowań profesora znajdują
się kwestie wykorzystania energii odnawialnej w wybranych urządzeniach ziębiących poprzez akumulację energii i optymalizację funkcjonowania układu oraz
zagadnienie zastosowania dwutlenku
węgla jako ziębnika w transkrytycznym
obiegu lewobieżnym. Wyniki prac nad
modelami matematycznymi realizacji
procesów transkrytycznych i nadkrytycznych obiegów lewobieżnych profesor zaprezentował w wydanej w 2010 r. monografii „Transkrytyczne obiegi lewobieżne
ziębiarek i pomp ciepła do zastosowań
w inżynierii środowiska z CO2 jako naturalnym czynnikiem ziębniczym” (Wydawnictwo PK).
Dorobek naukowy profesora obejmuje 4 książki oraz ponad 100 artykułów
opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, monografiach,
wydawnictwach konferencyjnych oraz
36 opracowań dokumentujących projekty badawcze i zadania realizowane
w ramach programów międzynarodowych. Profesor był recenzentem w przewodach habilitacyjnych i doktorskich.
Przygotował wiele opinii wydawniczych,
również dla International Journal of Refrigeration. Na zlecenie Departamentu
Nauki Komisji Europejskiej opracował
kilkadziesiąt ocen wniosków o projekty
naukowo-badawcze w ramach sesji
roboczych ekspertów 6. i 7. Programu
Ramowego UE.
Zajęcia dydaktyczne prowadził nie
tylko na Politechnice Krakowskiej, ale
i na University of Moncton w Kanadzie,
w Royal Institute of Technology w Szwecji, Kauno Technologijos Universitetas
na Litwie, na Politechnice Lwowskiej

oraz na University of Tennessee w USA.
Jako nauczyciel akademicki PK nauczał
na studiach dziennych, wieczorowych
(niestacjonarnych) i podyplomowych
przedmiotów, jak: chłodnictwo, klimatyzacja, pompy ciepła, podstawy techniki
cieplnej, technologia chłodnicza żywności, zarządzanie środowiskiem, techniki
komputerowe. Wypromował 3 doktorów.
Był opiekunem około 150 prac dyplomowych magisterskich (kilka na uniwersytetach zagranicznych) oraz około
15 prac dyplomowych inżynierskich.
Ważna była również praca dydaktyczno-wychowawcza w ramach Koła Naukowego Inżynierii Cieplnej.
Jest członkiem Międzynarodowego
Instytutu Chłodnictwa w Paryżu, Komisji Ekonomicznej ONZ w Genewie (od
2001 r. pełni funkcję przewodniczącego
delegacji RP w Grupie Roboczej WP.11
Transport of Perishable Foodstuffs).
Jako ekspert Departamentu Nauki KE
(od 2001 r.) oceniał i monitorował projekty badawcze realizowane pod nadzorem tej instytucji oraz prowadził dwa
międzynarodowe projekty dotyczące
urządzeń ziębniczych, wykorzystujących nowe czynniki robocze i rozwiązania technologiczne. Od 1999 r. jest
członkiem Międzynarodowej Doradczej
Rady Zarządzającej International Journal of Refrigeration. Zasiada w Radzie
Naukowej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie. Jest audytorem
energetycznym Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) w Warszawie, członkiem Sekcji Ciepłownictwa,
Klimatyzacji i Zaopatrzenia w Wodę
w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2008 r.). Na PK zasiada
w wielu komisjach WIŚ.
Za osiągnięcia naukowe był nagradzany przez ministra nauki i szkolnictwa
wyższego (1986 r.) i rektora PK (1987,
2003, 2005 i 2011 r.). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005 r.),
Złotą Honorową Odznaką Centralnego
Ośrodka Chłodnictwa (2003 r.) i Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej
(2006 r.).
Jest żonaty, ma dwoje dzieci: córka
jest absolwentką Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, obecnie
pracuje w Laboratorium Oprogramowania IBM; syn — student II roku Wydziału
Architektury PK. Poza pracą profesor
lubi wyprawy rowerowo-trekkingowe,
narciarstwo zjazdowe i touringowe oraz
żeglarstwo.
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Doktor habilitowany

Informacje

Monika Bogdanowska
Urodziła się 30 lipca 1962 r. w Krakowie. Jest absolwentką tutejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
(stopień technika konserwatora). Studia
na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
ukończyła w 1987 r. Pracę dyplomową, wykonaną pod kierunkiem adiunkta II stopnia Ireneusza Płuski, obroniła
w 1988 r., uzyskując stopień magistra
sztuki w zakresie konserwacji rzeźby.
W 1987 r. została zatrudniona na
stanowisku asystenta stażysty, a po roku
— asystenta w Pracowni Konserwacji
Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na
Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki ASP
w Krakowie. Pracowała tu do 1993 r. Od
ukończenia studiów do 2000 r. działała
jako konserwator przede wszystkim na
terenie Krakowa. Wykonywane (w różnych zespołach) prace restauracyjne dotyczyły m.in. sztukaterii w głównej klatce
schodowej Teatru im. Juliusza Słowac
kiego, sgraffitów zdobiących dom Wiktora Barabasza, elewacji budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, kamieniarki kościoła Świętych
Piotra i Pawła i budynku Celestatu.
W 1993 r. podjęła studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej w zakresie konserwacji zabytków urbanistyki i architektury, a w latach 1995–1998 studiowała translatorykę
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Te drugie studia wiązały
się z jej językoznawczymi zainteresowaniami i pracą tłumacza anglojęzycznych publikacji naukowych z zakresu
konserwacji zabytków oraz architektury.
Jako specjalista w tej dziedzinie współpracuje od 1995 r. z Wydziałem Konserwacji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP, jest
autorką kilkudziesięciu opublikowanych
tłumaczeń specjalistycznych tekstów
konserwatorskich na język angielski.
Przełomowym momentem w jej działalności konserwatora i naukowca okazała
się restauracja fasady i wnętrz budynku
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1994–2000). Remont konserwatorski tzw. Zespołu Auli, a potem wnętrz
Collegium (m.in. trudna rekonstrukcja
dekoracji malarskiej stropu kilku sal) wymagał studiów archiwalnych. Dane zebrane dzięki analizie dokumentów z okresu 1862–1939 wykorzystała nie tylko
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w niezbędnych, opracowywanych w latach
1997–2000 ekspertyzach i dokumentacji
konserwatorskiej, ale i w dalszej pracy
naukowej, podejmując się analizy dziejów
powstania tego budynku.
W 1998 r. otrzymała etat asystenta na
Wydziale Architektury PK. Pracę doktorską „Neogotycki budynek uniwersytecki
— dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
napisaną pod opieką prof. arch. Zbigniewa Białkiewicza, obroniła z wyróżnieniem w 2005 r. (wcześniej zdała egzaminy uzupełniające, m.in. z budownictwa).
W tym samym roku ukończyła studium
pedagogiczne i awansowała na stanowisko adiunkta Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK,
gdzie pracuje do chwili obecnej.
Jednym z głównych tematów w jej
badaniach, obok przemian i modernizacji zabytkowego budynku Collegium Novum UJ, stały się XIX-wieczne dekoracje
sgraffitowe. Dr hab. Monika Bogdanowska podjęła się fotograficznej inwentaryzacji krakowskich zabytków tego typu.
Wyniki prac przedstawiła w latach 2001–
2008 w kilku publikacjach poświęconych
rejestrowi XIX-wiecznych sgraffitów
umieszczonych na krakowskich kamienicach, jak i komputerowej rekonstrukcji
nieistniejącego sgraffita z kamienicy Hipolitów w Krakowie.
W 2007 r. powróciła do podjętej
w 1998 r. koncepcji stworzenia dwujęzycznego słownika terminologii konserwatorskiej ARD (Art Restoration Dictionary).
Prace nad jego modelem prowadziła w ramach projektu habilitacyjnego do 2010 r.
Powstał pierwszy dwujęzyczny słownik,
zawierający ponad 5 tys. haseł przede
wszystkim z dziedziny konserwacji malowideł sztalugowych oraz teorii konserwacji i restauracji dzieł sztuki. („ARD. Art
Restoration Dictionary. English-Polish
(Polish-English) Dictionary of Art Restoration. Restoration of Easel Paintings.

Angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
Konserwacja malowideł sztalugowych”,
Politechnika Krakowska, Kraków 2010).
Na tej podstawie, jak również ze względu
na dorobek naukowy i dokonania twórcze,
Rada Wydziału Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki ASP w Krakowie nadała jej
17 stycznia 2012 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie „sztuki piękne”,
specjalność „konserwacja i restauracja
dzieł sztuki”.
W ostatnich latach zajmuje się badaniem środowiska Internetu jako narzędzia organizacji, które zajmują się
ochroną dziedzictwa kulturowego.
Praca w niezwykle twórczym zespole
Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na
Wydziale Architektury PK oraz zajęcia ze
studentami zainspirowały ją do poszukiwania artystycznych doświadczeń, które
byłyby przydatne w nauczaniu. W latach
1999–2003 przygotowała dwie indywidualne wystawy malarstwa i wzięła udział
w kilku innych. Kilka cykli malarskich
poświęciła miejskim panoramom miast
historycznych (Krakowa, Skawiny, Wenecji). Ulubionym tematem jej obrazów
jest jednak krajobraz. Chętnie wykonuje
również swobodne kopie impresjonistów. Osobnym tematem są studia roślin, a uwieńczenie pracy nad zielnikami
stanowi zrealizowany w 2004 r. projekt
malarskiej dekoracji ściennej w prywatnej oranżerii w Krakowie. Dopełnieniem
prac plastycznych są nowele poświęcone
architekturze i muzyce. W 2008 r. przełożyła je na język angielski, a w 2009 r.
samodzielnie zilustrowała całość i wydała
w formie książki.
Uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z rysunku i malarstwa dla studentów I i III roku Wydziału Architektury PK
oraz w organizowanym przez wydział
kursie przygotowawczym z rysunku, od
2002 r. uczy rysunku na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie.
Od 2007 r. piastuje stanowisko przewodniczącej Komisji Ratowania Cmentarzy Krakowa i Ziemi Krakowskiej,
działającej przy Obywatelskim Komitecie Ratowania Krakowa. Jest członkiem
polskiego komitetu ICOMOS oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji przez Sztukę InSea, Społecznego
Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa
(od 2009 r.), Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
(od 2010 r.). Odznaczona — Srebrnym
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem „Pro Memoria”.

Wspomnienie
Elżbieta Kocwowa
26 grudnia 2011 r. w Krakowie odeszła od nas na zawsze prof. Elżbieta Kocwowa, założycielka i wieloletni
kierownik Zakładu Biologii Sanitarnej,
a także były prodziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki
Krakowskiej. Była oddanym swej pracy,
wybitnym naukowcem i wyróżniającym
się nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń studentów Akademii Medycznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej.
Elżbieta Kocwowa, z domu Bargiel,
urodziła się w Karwinie w 1918 r. Jej
matka była nauczycielką, a ojciec porucznikiem Wojska Polskiego. Egzamin
dojrzałości złożyła w 1936 r. i w tym
samym roku rozpoczęła studia na Oddziale Farmacji Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia
kontynuowała podczas wojny na tajnych kompletach. Podczas okupacji hitlerowskiej pracowała w aptekach, była
łączniczką w akcji tajnego nauczania,
a także dostarczania listów i odzieży
więźniom Oświęcimia. Po zakończeniu
wojny otrzymała w 1945 r. oficjalny dyplom magistra farmacji.
Jeszcze podczas wojny, w 1944 r.,
wyszła za mąż. Owocem tego związku
były dwie córki — Renata i Jolanta. Od
1947 r., aż do narodzin drugiej córki,
Elżbieta Kocwowa pracowała jako asystent w Zakładzie Chemii Toksykologicznej i Sądowej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJ. W Zakładzie Mikrobiologii Technicznej Instytutu Przemysłu
Fermentacyjnego była zatrudniona od
1950 r. aż do momentu przeniesienia zakładu do Warszawy w 1958 r.
Po śmierci małżonka w 1959 r., podejmując trud samodzielnego wychowywania
córek, pracowała w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Krakowie. Uczestniczyła w organizowaniu
Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej
AM (1960 r.). W zakładzie tym pracowała
do 1967 r. W 1960 r. na podstawie dysertacji „Nowa odmiana Acetobacter rancens
jako bakteryjne zakażenie melasowego
środowiska fermentacji spirytusowej”
uzyskała stopień naukowy doktora. Dalsza praca naukowa nad opracowaniem
biochemicznych mikrometod, pozwalających odróżnić patogenne pałeczki jelitowe od niechorobotwórczych, zaowo-

cowała publikacją „Cechy biochemiczne
pałeczek jelitowych w mikrotestach metabolicznych”, która była przedmiotem
habilitacji z zakresu mikrobiologii, zakończonej w 1966 r. nadaniem tytułu docenta. Będąc prekursorką w tej dziedzinie,
stworzyła podwaliny pod stosowane dziś
powszechnie w mikrobiologii zminiaturyzowane testy biochemiczne.
W 1967 r. docent Elżbieta Kocwowa
podjęła pracę na Politechnice Krakowskiej,
organizując od podstaw Zakład Technologii i Biologii Wód i Ścieków w Katedrze
Wodociągów i Kanalizacji na ówczesnym
Wydziale Budownictwa Wodnego. W trakcie trzech lat, przypadających na okres
budowy pomieszczeń dla katedry, zajęcia
dydaktyczne z biologii, chemii i technologii
były prowadzone w pomieszczeniach zastępczych, udostępnionych przez Zakład
Mikrobiologii Lekarskiej AM, a także przez
zakład wodociągowy na Bielanach oraz
Instytut Gospodarki Wodnej.
Od 1970 r., gdy Wydział Budownictwa
Wodnego zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, a Katedra Wodociągów i Kanalizacji została przemianowana na Instytut Inżynierii Sanitarnej,
Elżbieta Kocwowa wraz z prof. Tadeuszem Gabryszewskim współuczestniczyła w organizowaniu tego instytutu. Pod
koniec 1970 r., po przekształceniu kierowanego przez nią Zakładu Technologii
i Biologii Wód i Ścieków w dwa zespoły —
Zespół ds. Oczyszczania Wód i Ścieków
oraz Zespół Biologii Sanitarnej — stanęła
na czele tego drugiego. Podjęła wtedy
starania o wyposażenie laboratorium
mikrobiologicznego i jego zaplecza technicznego w niezbędną aparaturę i sprzęt
laboratoryjny. Równocześnie przygotowywała treści programowe do wykładów
i laboratoriów oraz opracowywała skrypty
i podręczniki dla studentów.

Na Politechnice Krakowskiej wykonywała prace badawcze, których
problematyka dotyczyła głównie takich
zagadnień, jak: ocena postępu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, procesy
nitryfikacji i denitryfikacji, proces rozkładu fenoli przez drobnoustroje, ocena
stanu mikrobiologicznego wody po jej
uzdatnianiu, rola bakterii zooglealnych
w osadzie czynnym, obecność patogennych drobnoustrojów w powietrzu przy
oczyszczalniach ścieków, jak też rola
saprofitów w samooczyszczaniu środowiska wodnego i lądowego.
Wśród najważniejszych osiągnięć
należy wymienić: wyizolowanie bardzo
aktywnego fermentatywnie szczepu drożdży melasowych O11, który znalazł zastosowanie w polskich gorzelniach; opracowanie mikrometod metabolicznych do
oznaczania cech biochemicznych bakterii
(które zostały zamieszczone w amerykańskim podręczniku „Miniaturized Microbiological Methods”), utworzenie kolekcji
drożdżaków, rozkładających fenole i uzyskanie patentu nr 72642 „Sposób ilościowego oznaczania fenolu w wodzie”.
W 1975 r. Elżbieta Kocwowa uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego nauk
przyrodniczych. W latach 1970–1991
kierowała Zakładem Biologii Sanitarnej, który zorganizowała od podstaw.
Owocem jej pracy były liczne publikacje
naukowe (ogółem 58 pozycji), jak również skrypty uczelniane — „Mikrobiologia i hydrobiologia” (1971, 1972, 1973),
„Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii”
(1974), wydane przez Politechnikę Krakowską, a także podręczniki o zasięgu
ogólnopolskim — „Biologia w ochronie
zdrowia i środowiska” (1975, 1977)
i „Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej dla
wyższych szkół technicznych” (1977,
1979, 1981, 1984), wydane przez PWN.
Ponadto była autorką 12 ekspertyz
i 50 prac dla gospodarki narodowej.
Mimo ogromu obowiązków z powodzeniem łączyła pracę naukową
z dydaktyczną i organizacyjną. Uczestniczyła w pracach organów kolegialnych
PK jako przewodnicząca Wydziałowej
Komisji Stopni Rozwoju Kadry Naukowej, kierownik Studium Podyplomowego
(1972–1980), redaktor w Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa PK. Ponadto
w latach 1972–1980 była prodziekanem
Wydziału Inżynierii Środowiska PK. Pełniła także przez kilka lat funkcję opiekuna
studentów. Opiekę nad studentami kontynuowała, będąc przez kilka lat członkiem
Wydziałowej Komisji ds. Młodzieży.
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Znajdowała czas na działalność w organizacjach naukowych i zawodowych.
Była m.in. członkiem Komisji Gospodarki
Wodnej PAN, Komisji Wody i Ścieków
przy Komitecie Mikrobiologii PAN, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Działała także w Komisji
Ochrony Środowiska Dzielnicowej Rady
Narodowej m. Krakowa.
Wyrazem uznania dla jej osiągnięć
oraz zaangażowania naukowego i zawodowego były liczne odznaczenia (Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 50-lecia PTM, Medal 50-lecia PK,
Honorowa Odznaka PK oraz 3 odznaki
za zasługi dla województwa nowosądec
kiego) oraz nagrody (trzy nagrody ministra w latach 1972, 1976, 1978; sześć
nagród rektora AM w Krakowie, 19 nagród rektora PK, 4 nagrody Instytutu
Przemysłu Fermentacyjnego).
Była osobą wrażliwą i życzliwą, niosącą pomoc potrzebującym. Pozostanie we
wdzięcznej pamięci współpracowników
i absolwentów Politechniki Krakowskiej.
Prof. Elżbieta Kocwowa odeszła
w wieku 93 lat. Została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 3 stycznia 2012 r.
W pogrzebie uczestniczyli: rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak,
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
prof. Elżbieta Nachlik i dyrektor Instytutu
Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska dr hab. Wojciech Balcerzak oraz pracownicy PK.
Teresa Woźniakiewicz

Zginęli w katastrofie
pod Szczekocinami
Wśród ofiar śmiertelnych katastro
fy kolejowej, do której doszło 3 marca, znaleźli się Marcin Bednarczyk
i Krzysztof Masłowski. Byli oni
uczestnikami kursu „Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego”, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Marcin
Bednarczyk był również absolwentem
studium podyplomowego PK w zakresie inżynierii ruchu drogowego. Ich tragiczna śmierć okryła głębokim smutkiem kolegów z kursu, wykładowców,
władze wydziału i społeczność akademicką Politechniki Krakowskiej.
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Na europejskim poziomie
Wydział Architektury PK uzyskał
jeszcze jedno potwierdzenie wysokiej
jakości prowadzonej dydaktyki. Komisja
Europejska opublikowała w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej aneks
V dyrektywy 2005/36/WE. Zostały w nim
wymienione dyplomy Politechniki Krakowskiej z zakresu architektury. Oznacza to, że absolwenci PK, kończący stu-

dia na kierunku architektura (po łącznych
studiach I i II stopnia), uzyskali uznanie
swych kwalifikacji na obszarze Unii Europejskiej. Starania o akceptację swoich
dyplomów w UE Wydział Architektury PK
podjął w 2011 r., kiedy to za pośrednic
twem naszego resortu nauki wniosek
w tej sprawie został skierowany do Komisji Europejskiej.
(R.)

Punkty konsultacyjne udzielają bezpłatnych porad

PK wspiera przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny powierzyła Centrum Transferu Technologii PK prowadzenie dwóch punktów
konsultacyjnych, działających w ramach Krajowego Systemu Usług
— lokalnego i regionalnego. Zadanie CTT PK polega na świadczeniu
usług informacyjnych i doradczych,
a także koordynacji działań wszystkich punktów Krajowego Systemu
Usług, funkcjonujących w sieci regionu Małopolski oraz na promocji
ich działania.
Punkt Konsultacyjny KSU istnieje
przy CTT PK od 2005 r. Jego klientami
są przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. To tu można uzyskać bezpłatnie
wiele porad dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności gos
podarczej czy informacji, jak zrezygnować z własnej firmy. To tu wszyscy
zainteresowani mogą także otrzymać
cenne informacje na temat wsparcia
działalności gospodarczej ze środków
publicznych.
— Cieszymy się, że nasz potencjał
i nasze doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorczości w Małopolsce
zostały docenione. W ciągu ostatnich
trzech lat funkcjonowania punktu pomogliśmy 2737 osobom. Priorytetem
była dla nas zawsze jakość oferowanych usług i może dlatego większość
osób, które do nas trafiały, stawała się
naszymi „stałymi klientami”. Odwiedzają nas kilka razy w roku, bo wiedzą, że
znajdą tu aktualne informacje, np. na

temat dofinansowania swojej działalności — mówi Jadwiga Widziszewska,
dyrektor CTT PK.
Dzięki nowej umowie przy CTT PK
będzie działał także Regionalny Punkt
Konsultacyjny. — Naszym zadaniem
będzie m.in. koordynacja działań promocyjnych prowadzonych przez PARP
wśród lokalnych punktów konsultacyjnych, a także inicjowanie i koordynowanie współpracy między tymi punktami, jak również innymi regionalnymi
sieciami. Mamy nadzieję, że dzięki naszej działalności punkty konsultacyjne
KSU będą doskonale znane wszystkim
przedsiębiorcom i osobom, które planują założyć własną firmę — mówi Zofia
Gródek-Szostak, koordynator RPK KSU
w Małopolsce.
Siedziba Regionalnego Punktu Konsultacyjnego znajduje się na terenie Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24. Pracownicy punktu pełnią także
dyżury w kilku ośrodkach województwa,
m.in. w: Dobczycach, Limanowej, Krzeszowicach i Zabierzowie. Od marca będzie się można umówić na konsultacje
także w Wielkiej Wsi, Michałowicach
i Słomnikach.
Monika Firlej-Balik
Centrum Transferu Technologii PK

Szczegółowy harmonogram dyżurów oraz
zakres świadczonych usług można znaleźć pod adresem: www.transfer.edu.pl
w zakładce Punkt Konsultacyjny.
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Grant NCN dla prof. Krzysztofa Pielichowskiego
woju nauki, mających na celu realizowanie
pionierskich badań wykraczających poza
dotychczasowy stan wiedzy, w szczególności badań mogących owocować
nowymi odkryciami. Warunki te spełniał
projekt „Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury” zrealizowany na Wydziale
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
Rywalizacja o granty w dziale nauk
ścisłych i technicznych była bardzo
ostra. Na konkurs ogłoszony 15 czerwca 2011 r. złożono bowiem ogółem

(R.)

Doktorzy

Jubilat nadal wykłada!

90 lat docenta Mieczysława Mrowca
Piękny jubileusz obchodzi w tym
roku doc. dr inż. Mieczysław Mrowiec, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej. 90. rocznica jego urodzin stała
się okazją do podziękowania mu za
wkład w stworzenie i rozwój Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
PK. Gratulacje przekazano jubilatowi
podczas uroczystego posiedzenia
Rady Wydziału 29 lutego.
Doc. Mieczysław Mrowiec urodził się
15 lutego 1922 r. w 14-osobowej rodzinie
robotniczo-chłopskiej. Studiował w latach
1947–1952 na Wydziałach Politechnicznych ówczesnej Akademii Górniczej
w Krakowie, przy czym już w 1948 r. został
asystentem wolontariuszem w Katedrze
Maszynoznawstwa. Stopień doktora nauk
technicznych uzyskał w 1965 r. na PK pod
kierunkiem prof. Michała Życzkowskiego.
W 1966 r. rektor PK prof. Kazimierz
Sokalski zlecił Mieczysławowi Mrowcowi
współorganizowanie Wydziału Chemicznego, a w szczególności Katedry Inżynierii
Chemicznej, jednostki, która swoją pierwszą siedzibę znalazła w stojącym wówczas
jeszcze na terenie uczelni drewnianym budynku po dawnym żłobku. W 1970 r., po
reformie struktury szkoły, doc. Mrowiec
został pierwszym dyrektorem powołanego
wówczas Instytutu Inżynierii Chemicznej
i Chemii Fizycznej (teraz: Instytut Inżynierii
Chemicznej i Procesowej). Kierował nim
do 1981 r. Przez trzy kadencje był prodziekanem ds. studenckich. Wypromował

246 wniosków, a do finansowania zakwalifikowano zaledwie 29 projektów.
Z tego cztery granty przypadły w udziale badaczom z Akademii Górniczo-Hutniczej, a trzy naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli chodzi
o uczelnie krakowskie, poza AGH i PK
finansowanie otrzymał jeszcze tylko jeden
projekt, który przygotowano na Uniwersytecie Jagiellońskim. Między 29 projektów nagrodzonych grantami rozdzielono
w sumie 62 569 400 złotych.

9 doktorów nauk technicznych i ponad
90 magistrów inżynierów.
Działalność na uczelni łączył z pracą
w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego
„Bipronaft” w Krakowie, gdzie w 1961 r.
objął stanowisko generalnego projektanta.
Projektował duże instalacje dla przemysłu
naftowego w Polsce — w Gliniku Mariampolskim, Jedliczach, Czechowicach i Płocku. W latach 1978–1986 był członkiem
Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN.
Najważniejsze karty z życia jubilata
podczas wydziałowej uroczystości przypomniała dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel,
prof. PK. Uczestniczący w spotkaniu prorektor PK prof. Dariusz Bogdał odczytał list
gratulacyjny od prof. Kazimierza Furtaka,
rektora PK. Dziekan prof. Zygmunt Kowalski przedstawił list gratulacyjny od władz
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Specjalne życzenia na ręce jubilata
skierowało Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Krakowskiej — Mieczysław
Mrowiec był jego drugim z kolei prezesem.
Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru PK pod dyrekcją Marty
Stós. Chór zadedykował jubilatowi utwór
„Błogosławiony człowiek” Wacława
z Szamotuł, jednego z najwybitniejszych
polskich kompozytorów epoki renesansu. A sam jubilat imponował wszystkim
znakomitą, jak na swój wiek, kondycją,
która pozwala mu ciągle jeszcze prowadzić wykłady.
(ps)

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr Tomasz Lubera (C-5) — „Synteza i badanie właściwości nitrozylowych
związków kompleksowych molibdenu”;
promotor: dr hab. inż. Andrzej Włodarczyk, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab.
Piotr Sobota (UW), prof. dr hab. Andrzej
Stokłosa, prof. zw. PK; 29 II 2012 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Krzysztof Koziński (L-1) —
„Nośność i odkształcalność dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych smukłych
słupów żelbetowych z betonów wysokiej
wytrzymałości”; promotor: dr hab. inż.
Andrzej Winnicki, prof. PK; recenzenci:
prof. dr hab. inż. Maria Kamińska (PŁ),
dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
(PK), 29 II 2012 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Piotr Kucybała (M-3) — „Akumulator hydropneumatyczny jako wtórne
źródło energii w przekładni hydrostatycznej”; promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław
Michałowski, recenzenci: prof. dr hab. inż.
Zenon Jędrzykiewicz (AGH), prof. dr hab.
inż. Edward Lisowski (PK); 29 II 2012 r.
dr inż. Daniel Ziemiański (M-1) —
„Identyfikacja i modelowanie wybranych
zachowań dynamicznych układu człowiek
— otoczenie”; promotor: prof. dr hab. inż.
Marek Książek; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Wojciech Batko (AGH), prof. dr hab.
inż. Józef Knapczyk (PK), 29 II 2012 r.
13
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Koordynatorzy dyscyplin Narodowe
go Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych
do finansowania w ramach konkursu dla doświadczonych naukowców.
W dziale nauk ścisłych i technicznych
wśród propozycji najwyżej ocenionych
i zakwalifikowanych do finansowania
znalazł się projekt kierowany przez
prof. Krzysztofa Pielichowskiego z Politechniki Krakowskiej.
Przed uczestnikami konkursu postawiono wysokie wymagania. Chodziło
o wyłonienie projektów ważnych dla roz-
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Wyjątkowe studia podyplomowe na PK

28 stycznia kolejna grupa słuchaczy studiów podyplomowych
prowadzonych w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK odebrała świadectwa potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji w zakresie doradztwa
zawodowego. W gronie 42 absolwentów ponad połowę stanowią osoby,
dla których „doradca zawodowy”
jest drugą, całkiem nową profesją,
dla pozostałych był to kolejny etap
doskonalenia zawodowego. W obu
przypadkach są to znakomite przykłady dobrej praktyki w zawodowym
kształceniu ustawicznym.
Zajęcia trwały trzy semestry, a ich
program, realizowany w systemie modułowym, obejmował wybrane zagadnienia prawa oświatowego i prawa
pracy, rynku pracy, zawodoznawstwa
i kształcenia zawodowego, psychologii
społecznej oraz psychologii pracy. Słuchacze w trakcie ćwiczeń i warsztatów
z doradcami zawodowymi — praktykami
nabyli kompetencji do prowadzenia całożyciowego poradnictwa zawodowego
i doradztwa kariery w instytucjach rynku
pracy, jak również orientacji zawodowej
i doradztwa
edukacyjno-zawodowego
w systemie oświaty. Odbyli także praktykę doradczą w wybranych placówkach
oświatowo-wychowawczych w Krakowie.
Ponadto uczestnicy studiów ukończyli
szkolenie dotyczące badania predyspozycji zawodowych i uzyskali certyfikat
z uprawnieniami.

Fot.: Joanna Sęk
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Świadectwo nowego zawodu

Nowi doradcy zawodowi — absolwenci studiów podyplomowych CPiP PK.
W pierwszym rzędzie od lewej uczestniczący w uroczystości wręczenia dyplomów: Dariusz Bogdał, prorektor PK ds. kształcenia i współpracy z zagranicą,
Władysława Maria Francuz, dyrektor CPiP PK oraz Grażyna Mermon, starszy
specjalista — doradca zawodowy w CPiP PK

Z tej formy kształcenia na PK skorzystali pracownicy urzędów pracy,
jednostek OHP, ośrodków pomocy
społecznej, środowiskowych domów
samopomocy, domów dziecka, Caritas
z województwa małopolskiego. Reprezentowane było także szkolnictwo: na
szczeblu szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych zawodowych oraz wyższych (biura karier i biura ds. osób niepełnosprawnych PK, UJ, UP, UPJP II).
Uczestnikami zajęć byli również specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych i prywatnych firm zajmujących się doradztwem i rozwojem

zawodowym. W większości słuchacze
studiów to absolwenci Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii „Ignatianum”
w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
W Centrum Pedagogiki i Psychologii
PK była to dwunasta edycja studiów z zakresu doradztwa zawodowego. Od 2001 r.
kwalifikacje „doradcy zawodowego” uzyskało 416 osób. To prawie jedna trzecia
wszystkich absolwentów studiów podyplomowych, zrealizowanych w Centrum od
1999 r.
G.M.

Program Fulbrighta zaprasza na studia w USA
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się spotkanie zorganizowane 2 marca
w ramach Dnia Fulbrighta na Politechnice Krakowskiej. Naszych studentów do kształcenia się na uczelniach
w Stanach Zjednoczonych zachęcała
Aleksandra Augustyniak, doradca
ds. edukacji przy Komisji Fulbrighta
w Warszawie oraz studenci amerykańscy, uczący się w Polsce.
14

Dzień Fulbrighta służył zapoznaniu
studentów PK z procedurami wizowymi
i dokumentami, jakich wymaga się od
kandydatów, którzy chcą wziąć udział
w programie. W spotkaniu uczestniczyli
studenci Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego. Mogli oni też wysłuchać
trzech prezentacji na temat warunków
studiowania w Stanach Zjednoczonych.

Przedstawili je Amerykanie uczący się
w Krakowie i Katowicach: Gretchen
Garniss (UJ), Andrew Mrugala (AGH)
i Joseph Muller (UŚ). Uczestnikiem Dnia
Fulbrighta był również konsul generalny
Stanów Zjednoczonych w Krakowie Allen S. Greenberg.
Program Fulbrighta jest jednym
z najbardziej znaczących przedsięwzięć
tego typu na świecie. Ze stypendiów
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Spotkanie Konwentu Seniorów PK

zasługi urodzonego w Krakowie Stanisława Siedleckiego, inicjatora polskich
wypraw na Spitsbergen. To dzięki niemu dziś w tej części świata spotkać
można wiele nazw geograficznych
związanych z Polską (jak Góry Piłsudskiego, Góra Kopernika, Ostra Brama
i inne). Wielkim osiągnięciem o charakterze sportowym było przejście w 1936
r. trzyosobowej polskiej wyprawy
(z udziałem Siedleckiego) przez Spitsbergen z południa na północ na trasie
ponad 800 km. Tego wyczynu długo nie
udało się nikomu powtórzyć.
Prof. Krzysztof Birkenmajer z badaniami polarnymi jest związany od
1956 r. Przez 15 lat kierował praca- Prof. Krzysztof Birkenmajer
mi Komitetu Badań Polarnych PAN.
Uczestniczył w 23 wyprawach polarnych:
nych w mroźne rejony Ziemi (okazało się
13 razy był na Spitsbergenie, 8 razy —
np., że wycieczka z Południowej Ameryna Antarktydzie, 2 razy — na Grenlandii.
ki na Antarktydę, trwająca około dwóch
Dlatego podczas spotkania na PK mówił
tygodni, kosztuje 4–7 tys. dolarów).
ciekawie nie tylko o dziejach polskich
Lutowe spotkanie stało się też okazją
badań oraz o przeszłości geologicznej
do złożenia podziękowań dla kończącej
Antarktydy i dryfie kontynentów, ale takpracę na PK Teresy Marszalik, która
że opowiadał o warunkach życia na najponad sto razy przygotowywała posiezimniejszych obszarach kuli ziemskiej.
dzenia Konwentu Seniorów od strony
Spotkanie z doświadczonym polarorganizacyjnej. Przewodniczący konnikiem wzbudziło duże zainteresowanie
wentu prof. Stanisław Juchnowicz dzięczłonków konwentu — przybyli pomikował przede wszystkim za uśmiech,
mo dających się we znaki w tym czasie
pogodę ducha i otwartość towarzyszące
w Krakowie prawdziwie polarnych mrojej zawsze w kontaktach z uczestnikami
zów. Podczas dyskusji interesowano się
czwartkowych spotkań.
m.in. możliwościami wyjazdów turystycz(ps)

fundowanych przez program korzysta
w Polsce co roku około 20 osób. Stypendia są przeznaczone głównie dla
absolwentów lub studentów ostatnich lat
studiów. Dzięki nim stypendyści mogą
w Stanach Zjednoczonych nie tylko studiować, ale także przygotowywać doktoraty i habilitacje. Nazwa pochodzi od nazwiska senatora J. Williama Fulbrighta,
który w 1945 r. zaproponował powołanie

programu promowania idei wzajemnego
zrozumienia między społeczeństwem
amerykańskim i innymi narodami świata.
W 1946 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zaaprobował projekt i jednocześnie
określił jego źródła finansowania. Program Fulbrighta szczyci się faktem, że
ponad 40 jego stypendystów zdobyło
Nagrodę Nobla.
(R.)

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych

Gościem kolejnego posiedzenia Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej był wybitny polski
geolog i badacz polarny, specjalista
w dziedzinie wulkanologii i tektoniki,
prof. Krzysztof Birkenmajer. Podczas
spotkania, które odbyło się 16 lutego
w Sali Senackiej, przedstawił prelekcję „Polskie badania polarne — historia i stan obecny”. Barwnie opowiadał
też o swoich doświadczeniach wyniesionych z wypraw polarnych.
Zainteresowania Polaków regionami
Ziemi wysuniętymi daleko na północ sięgają XIX w., kiedy to polscy zesłańcy po
powstaniu styczniowym — Aleksander
Czekanowski, Jan Czerski i inni — zaczęli brać udział w wyprawach geologiczno-odkrywczych,
prowadzących
na
Wschodnią Syberię. Później Leonard
Jaczewski i Karol Bohdanowicz (związani z Petersburskim Instytutem Geologicznym) podjęli badania na obszarze rosyjskiej Arktyki, a Leon Hryniewiecki został
kierownikiem rosyjskiej stacji meteorologicznej na Nowej Ziemi. Na wyróżnienie
zasługuje też Henryk Arctowski, który
w latach 1897–1899 był kierownikiem
naukowym belgijskiej wyprawy antarktycznej na statku „Belgica”.
W swoim wystąpieniu prof. Birkenmajer dużo uwagi poświęcił polskim badaniom
polarnym w okresie międzywojennym i po
II wojnie światowej. Szczególnie podkreślił
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Konkurs dla innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczęty

15 marca rozpoczęła się rekrutacja do najlepiej rozpoznawalnego,
regionalnego konkursu dla przedsiębiorstw. Nadawany w nim tytuł „Innovatora Małopolski” to marka sama
w sobie — synonim firmy prężnie
działającej, inwestującej w nowoczesne rozwiązania, a co za tym idzie,
atrakcyjnego partnera biznesowego.
W sześcioletniej historii konkursu
o wyróżnienie tym zaszczytnym mianem
ubiegało się ponad 300 przedsiębiorstw.
Idea, jaka przyświeca organizatorom, czyli
Centrum Transferu Technologii PK oraz
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, to promocja świadomych postaw proinnowacyjnych wśród regionalnych przedsiębiorców. Nagradzając
i promując konkretne firmy i ich produkty,
organizatorzy pragną upowszechniać potrzebę inwestowania w rozwój nowych
technologii i innowacyjnego podejścia do
prowadzonej działalności.
Do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele przedsiębiorstw małych,

średnich oraz mikro z terenu województwa małopolskiego — przede wszystkim
firmy, które są nastawione na rozwój
nowych technologii lub wprowadzają nowatorskie rozwiązania w swoich
strukturach.
Małopolscy przedsiębiorcy zgłaszają
na konkurs swoje innowacyjne pomysły,
wynalazki, metody. Wyboru najbardziej
innowacyjnej firmy w regionie dokonuje
niezależne jury złożone z przedstawicieli
nauki i instytucji otoczenia biznesu. Werdykt wydaje, zasięgnąwszy opinii ekspertów z Centrum Transferu Technologii
PK oraz specjalistów z danej dziedziny
(podczas specjalnej wizytacji w firmie
oceniają oni poziom innowacyjności
zgłoszonego produktu lub metody i nominują ich twórców do nagrody).
Uroczyste wręczenie nagród odbywa
się późną jesienią podczas gali, w której
uczestniczą władze województwa oraz
media. Laureaci konkursu — oprócz
prestiżowego tytułu — zyskują kampanię promocyjną (m.in. udział w wielu

imprezach branżowych, promocja medialna i udział w filmie promocyjnym).
Zdobywcy tytułu „Innovatora Małopolski”
z lat poprzednich mogą potwierdzić, że
zwycięstwo w konkursie przekłada się
na wymierne korzyści dla firmy. Miano
„Innovatora” jest sygnałem dla potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych, że laureat to firma świadoma potrzeby rozwoju i otwarta na innowacyjne
rozwiązania.
Nabór wniosków konkursowych potrwa do 7 maja. Warto więc nie przegapić tej szansy!
Wioleta Chac
Centrum Transferu Technologii PK

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje:
Biuro Konkursu „Innovator Małopolski”,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków;
tel.: (12) 628 20 45; chac@transfer.edu.pl;
skype: innovatormalopolski

Szansa dla wybijających się młodych badaczy
W gronie młodych naukowców,
którzy otrzymali od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowe
wsparcie na swoje badania, znalazły
się dwie osoby z Politechniki Krakowskiej. W konkursie „Iuventus Plus
2011” zostały docenione dr Magdalena Niemczewska-Wójcik z Wydziału
Mechanicznego i mgr inż. Joanna
Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Magdalenie Niemczewskiej-Wójcik
przyznano środki na realizację projektu
„Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków
współpracy na mechanizm zużycia implantów”. Joanna Ortyl otrzymała dofinansowanie badań „Projektowanie
i synteza nowych sond molekularnych
16

Fot.: Jan Zych

Informacje

„Innovator Małopolski 2012”
dla najlepszych

Magdalena Niemczewska-Wójcik

oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii
fluorescencyjnej”. W obu przypadkach
przyznane dofinansowanie opiewa na
kwotę około 290 tys. zł.
Konkurs „Iuventus Plus” adresowany jest do badaczy, którzy nie ukończyli
35. roku życia. Wymaga się, by ich projekty były kontynuacją badań, których
wyniki opublikowano już lub przyjęto do
publikacji w wiodących periodykach naukowych o zasięgu światowym, ujętych
w aktualnym wykazie Journal Citation
Report lub Reference Index for the Humanities. Na 652 zgłoszone w 2011 r.
wnioski finansowe wsparcie otrzymało
300 osób.
(R.)
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Absolwent i były pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej Władysław Rodney Rychwalski został
kierownikiem Katedry Materiałów Polimerowych i Kompozytów w Chalmers
University of Technology (Chalmers
tekniska högskola) w Göteborgu.
Uczelnia ta to druga co do wielkości
szkoła wyższa w Szwecji, a objęte
przez Władysława Rychwalskiego stanowisko jest traktowane przez szwedzki świat akademicki jako prestiżowe.
Pracujący w Szwecji polski uczony
jest profesorem w Instytucie Materiałów i Technologii Produkcji w Chalmers
University of Technology. Na uczelni tej
pracuje od 22 lat. Urodził się w 1945 r.
w Liverpoolu jako syn polskiego oficera stacjonującego w Wielkiej Brytanii
w latach II wojny światowej i Szkotki.
Studiował na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej (specjalność:
technologia aparatury przemysłowej).
Na roku był prymusem, otrzymywał
stypendium naukowe. Aktywnie działał
w Zrzeszeniu Studentów Polskich (ZSP),
był nawet przez pewien czas przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP na PK.
Pracę magisterską obronił w 1969 r.
Po studiach rozpoczął pracę jako
asystent na Wydziale Mechanicznym
PK. Dziewięć lat później obronił pracę
doktorską pod kierunkiem prof. Stanisława Mazurkiewicza i został adiunktem
w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn PK. W latach 1982–1990
był zatrudniony jako specjalista w PHZ
Polservice. Jednocześnie wykładał na
Ahmadu Bello University w Zarii (Nigeria). Politechnika Krakowska była w tym
czasie swego rodzaju bazą rekrutacyjną
dla uczelni nigeryjskich dzięki aktywności prof. Sylwestra Oleszkiewicza (prorektora PK w latach 1969–1972).
Najnowszą pasją prof. Rychwalskiego
są kompozyty i nanokompozyty. Głównie
dzięki niemu materiały te zaczęły odgrywać ważną rolę w badaniach i dydaktyce
Chalmers University of Technology. Uczony brał udział w wielu europejskich i skandynawskich projektach badawczych,
m.in. opracowując nowe wielofunkcyjne
kompozyty polimerowe. Obecnie uczestniczy w wielkim strategicznym projekcie
w Szwecji LEF-TEX. Opublikował prawie
200 prac o zasięgu światowym.
Za swoje najważniejsze i najtrwalsze
osiągnięcia prof. Rychwalski uważa roz-

wijanie młodej kadry, zdobywanie środków na jej rozwój, promowanie młodych
doktorów i pracę z nimi. Wypromował
30 doktorów. Zorganizował i prowadził
wiele kursów. Przez wiele lat w Chalmers
University of Technology był koorydynatorem międzynarodowego programu studiów magisterskich w zakresie inżynierii
materiałowej. Był to jeden z dwu pierwszych programów tej uczelni; obecnie
jest ich ponad 40.
Ponieważ w Chalmers University of
Technology nie obowiązuje pensum dydaktyczne, profesor jeździ z wykładami
po świecie. W grudniu 2011 r. na zaproszenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wykładał po angielsku kompozyty. Chciałby też wykładać

Mówi prof. Władysław Rodney
Rychwalski:
— W Szwecji o objęciu katedry
decyduje uczelniana komisja kwalifikacyjna. Prace opublikowane w czasopismach
międzynarodowych
podlegają ocenie opiniodawców zagranicznych, natomiast osiągnięcia
dydaktyczne są oceniane na uczelni. Gdy komisja jest usatysfakcjonowana, konsultuje się z rektorem
uczelni, by zatwierdził nominację na
katedrę. W moim przypadku decydujące było opublikowanie 70 prac
w prestiżowych periodykach o zasięgu międzynarodowym (z tego
10 prac wskazanych przeze mnie
zostało ocenionych przez ekspertów). Do tego wymagane jest wypromowanie co najmniej pięciu
doktorów. Dużą wagę przywiązuje
się do publikowania skryptów (development of courses on MSc and PhD
levels), które też miałem w dorobku.
Obowiązkowo trzeba mieć teraz
ukończone kursy pedagogiki i prowadzenia doktorantów. Brakowało
mi tego drugiego kursu, ale mimo
to zostałem zaakceptowany. Ostatni
wymóg to wygłoszenie wykładu publicznego z okazji objęcia katedry.
Mój odbył się 13 stycznia 2012 r.
Mówiłem przez 45 minut. Było bardzo dostojnie. Mimo pechowej, jak
twierdzą niektórzy, daty, wszystko
poszło dobrze.

w swojej macierzystej uczelni. Odbył już
w tej sprawie na PK wstępne rozmowy.
Uczony jest autorem wielu recenzji dla prestiżowych czasopism naukowych w USA, Europie i Australii. Jest
zapraszany do udziału w ważnych
światowych i europejskich konferencjach naukowych. Sam też uczestniczył
w organizowaniu konferencji naukowych
w Polsce i Szwecji. Do najważniejszych
zalicza Polsko-Szwedzkie Sympozjum
„Materiały — Energia — Społeczeństwo
i Środowisko”, zorganizowane w 2003 r.
przy współpracy Zrzeszenia Organizacji
Polonijnych w Szwecji i Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Spotkanie to odbyło
się w ramach Roku Polskiego w Szwecji.
Profesor został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Polonii Szwedzkiej.
Prof. Rychwalski stale utrzymuje
związki z Politechniką Krakowską. Wielokrotnie odwiedzał naszą uczelnię jako
uczestnik konferencji „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn”. Wspominając
swe czasy studenckie, marzy, by jeszcze raz w gronie kolegów z grupy i roku
pójść na rajd Politechniki. Stowarzyszenie Wychowanków PK wpisało go do
swojej Złotej Księgi.
W czasie wolnym od pracy naukowej Władysław Rychwalski uprawia narciarstwo, które uważa za najpiękniejszy
sport. A ostatnio zaczął się interesować
również fotografią.
Janusz Magiera

Autor jest profesorem na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, gdzie
kieruje Zakładem Procesów Podstawowych i Urządzeń Ochrony Środowiska.
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Jak pozyskać przyszłych studentów

Sześciuset uczniów z terenu
Podkarpacia i Małopolski uczestniczy w zajęciach odbywających się
od kilku miesięcy na Politechnice
Krakowskiej. To efekt podpisanej
w maju 2011 r. umowy między Oświatowym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Gminy Gorlice a naszą uczelnią. Porozumienie
obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla gimnazjalistów
z matematyki, fizyki i chemii.
Uczniowie uczestniczą w projekcie
opracowanym przez gminę Gorlice
a współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt nosi tytuł „Model pracy
pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”.
Zajęcia prowadzone są dla gimnazjalistów klas od I do III z 20 wiejskich
szkół województwa podkarpackiego
i małopolskiego. Uczniowie zostali podzieleni na 60 grup po 10 osób w każdej. 21 grup ma profil matematyczny,
19 — profil fizyczny, a 20 — profil chemiczny. Program przewiduje, że każda
grupa trzykrotnie odwiedzi Politechnikę.
Po raz pierwszy uczniowie na zajęcia
przyjechali pod koniec września 2011 r.
Drugi raz byli w lutym. Z trzecią wizytą
pojawią się w maju lub czerwcu br. Za
każdym razem uczestniczą w zajęciach
trwających cztery godziny zegarowe.
Biorący udział w programie nauczyciele przygotowują dla prowadzonych
przez siebie grup po trzy projekty o tematyce związanej ze zjawiskami znanymi z życia codziennego. Opierając się
na owych projektach, nasi nauczyciele
akademiccy opracowują wykłady, zadania oraz ćwiczenia laboratoryjne dla
„młodych studentów”.
Grupy matematyczne słuchają wykładów w Instytucie Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki
PK, gdzie pod okiem sympatycznych
matematyków poszerzają swoje horyzonty. Przykładowo, tematy spotkań brzmiały: „Modelujemy otoczenie
— makieta mojej szkoły”, „Jeden dzień
bez samochodu”, „Jak działają procenty
w bankach — co się opłaca?” (wykład
18

Fot.: Jan Zych

Informacje

Gimnazjaliści słuchają wykładów na PK

z pokazem krótkich animowanych filmów edukacyjnych), „Jak zostać milionerem”, „Oszczędzanie i inwestowanie”, „Procent składany”, „Mój pierwszy
milion”. Na zajęciach pt. „Wędrówka po
krainie wielościanów” gimnazjaliści mogli zapoznać się z różnymi bryłami (na
podstawie pomocy naukowych udostępnionych przez Zakład Geometrii Wykreślnej), a następnie samodzielnie niektóre wykonywali. Z kolei na zajęciach
dotyczących zastosowania matematyki
w astronautyce uczniowie mieli okazję
zapoznać się z lunetą. W ramach tego
tematu obejrzeli też film edukacyjny
„Nasz świat”. Dużym zainteresowaniem
cieszył się także film „W świecie trójkątów”, oglądany w czasie tak samo zatytułowanego wykładu.
Grupy chemiczne i fizyczne wykonują różne ćwiczenia laboratoryjne na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
oraz w Instytucie Fizyki WFMiI, a także
w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej,
należącym do Wydziału Inżynierii Lądowej. W laboratorium realizowano m.in.
temat „Jak wzbić się do nieba”. Uczniowie obserwowali pomiar układu ciśnień,
pojawiających się na skrzydle samolotu
zamontowanym w tunelu aerodynamicznym. Taka forma zajęć jest dla młodych
ludzi szczególnie atrakcyjna. Jeden z tematów z fizyki brzmiał: „Fizyka muzyki”.
Największe wrażenie na młodzieży wywarł prof. Piotr Zieliński, który podczas
wykładu dał popis wokalny.

W ramach zajęć z chemii gimnazjaliści realizowali m.in. takie tematy, jak:
„pH nie tylko dla chemików”, „Metale
wokół nas”, „Tajemnice wody”, „Chemia
i fizyka w kuchni i łazience”. Uczniowie
robili m.in. szampony i mydła. Ćwiczenia, które wykonywano w białych chałatach, dostarczyły gimnazjalistom niezapomnianych wrażeń.
Niezależnie od zajęć prowadzonych
na PK uczniowie mają możliwość kontaktowania się z naszymi nauczycielami akademickimi za pomocą platformy
e-learningowej. W tym celu zostały
wyznaczone dni i godziny, w których
dydaktycy PK są dostępni dla gimnazjalistów. Na platformie umieszczono również materiały z przeprowadzonych zajęć, tak aby uczeń mógł w każdej chwili
do nich zajrzeć.
Realizowany przez gminę Gorlice
wspólnie z PK program służy rozwijaniu
zainteresowań politechnicznych gimnazjalistów. Można mieć nadzieję, iż część
z nich — zainspirowana zdobytą u nas
wiedzą, a także zachęcona życzliwym
przyjęciem — powiększy za kilka lat grono naszych studentów.
Estera Michnowska

Autorka jest pracownikiem Zespołu
ds. Kształcenia Ustawicznego PK.
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Nowa forma praktyk
Uczelnie zobowiązały się, że co roku
będą delegować swoich pracowników,
doktorantów i studentów do udziału
w badaniach i pracach archeologiczno-konserwatorskich, prowadzonych na
terenie tego starożytnego miasta Majów.
Prace będą trwały od jednego miesiąca
do dwóch miesięcy. Dla studentów PK
jest to szansa na uczestnictwo w nowej
formie praktyk, która dostarczy im tak
potrzebnego doświadczenia zawodowego i pozwoli na realizację w Instytucie

Autorka oraz Jarosław Źrałka, stanowisko archeologiczne w Becán, w Meksyku

Historii Architektury i Konserwacji Zabytków magisterskich prac dyplomowych
z dziedziny projektowania konserwatorskiego. Do zadań osób reprezentujących
Politechnikę Krakowską na stanowisku
Nakum będą należały prace z dziedziny
konserwacji historycznych materiałów
budowlanych (takie jak: konsolidacja kamienia, zabezpieczenie i wzmocnienie
konstrukcji architektonicznych).
W pracach zostaną wykorzystane
nowe techniki oraz technologie. Decyzja
o charakterze postępowania konserwatorskiego i wyborze odpowiedniej metody zostanie podjęta po przeprowadzeniu
wstępnych badań już na miejscu. Ważnym elementem tej naukowo-badawczej
misji będzie inwentaryzacja rysunkowa
obiektów, stanowiąca podstawę do komputerowej rekonstrukcji oraz sporządzenia trójwymiarowej dokumentacji.
W projekcie oprócz niżej podpisanej uczestniczą dr Zbigniew Wikłacz —
architekt, adiunkt Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK (Katedra Architektury Polskiej i Konserwacji
Zabytków) oraz studentki IV roku kierunku architektura i urbanistyka — Anna
Kozińska i Anna Kaseja.

Oficjalnego porozumienia
prywatny początek
Początek tej współpracy miał charakter prywatny. Zachęcona przez Jarosława
Źrałkę – adiunkta Instytutu Archeologii UJ
— wzięłam udział w zorganizowanej w lipcu ubiegłego roku konferencji dotyczącej
syntezy badań archeologicznych i konser-

watorskich, przeprowadzonych w Gwatemali w ciągu ostatnich 25 lat. Konferencja,
której gospodarzem było Narodowe Muzeum Archeologii i Etnologii w Gwatemali, skupiła naukowców z całego świata,
specjalistów w dziedzinach: archeologii,
architektury, konstrukcji budowlanych
i konserwacji dzieł sztuki. Przy tej okazji
nie sposób było więc nie odwiedzić miejsc
najważniejszych dla kultury i cywilizacji
Majów i nie zapoznać się ze stanowiskami
archeologicznymi na terenie Gwatemali
i Meksyku, gdzie aktualnie prowadzone
są badania. Podczas tej podróży zebrałam cenne materiały na temat dawnych
miast Majów, tj. Tikal i Yaxhá w Gwatemali
oraz Xpuhil, Becán i Calakmul w Meksyku. Udział w konferencji, jak i fascynująca
przygoda śledzenia śladów kultury Majów,
w połączeniu z otrzymanymi z pierwszej
ręki informacjami na temat prac archeologów z UJ na terenie Gwatemali, zachęciły
mnie do zabiegania o podjęcie oficjalnej
współpracy naukowo-badawczej pomiędzy
PK i UJ. Uwieńczeniem tych działań będą
rozpoczynające się na początku kwietnia
wspólne badania i prace archeologiczno-konserwatorskie. Mam nadzieję, że
współpraca przyniesie korzyści i satysfakcję zawodową obydwu stronom.
Katarzyna Kołodziejczyk

Autorka — artysta malarz, konserwator dzieł sztuki, adiunkt Katedry Historii
Architektury i Sztuki Powszechnej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK.
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Na początku kwietnia Politechnika Krakowska rozpocznie realizację kolejnego projektu naukowo-badawczego. Tym razem architekci
PK sprzymierzą się z archeologami
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, by
chronić spuściznę Majów. Do Gwatemali, gdzie od sześciu lat polscy archeolodzy prowadzą badania na stanowisku Nakum, a o dokonywanych
przez nich sensacyjnych odkryciach
informowały media, wyjedzie grupa
specjalistów z Wydziału Architektury PK. Bezcenna będzie ich pomoc
w konserwacji architektury tej starożytnej cywilizacji.
Porozumienie dotyczące współpracy
w dziedzinie ochrony dziedzictwa architektonicznego o ogólnoświatowym znaczeniu zostało podpisane w październiku
ubiegłego roku przez prorektora ds. badań
i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Szczepana
Bilińskiego oraz prorektora ds. nauki Politechniki Krakowskiej, prof. Jana Kaziora.
Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków PK wyraził wolę udziału w badaniach i pracach konserwatorskich,
służących ochronie obiektów architektonicznych — pomników kultury starożytnej cywilizacji Majów. Umowa przewiduje
współdziałanie obydwu uczelni w zakresie
prowadzenia polskich wykopalisk archeologicznych oraz prac konserwatorskich na
stanowisku Nakum, położnym w departamencie Petén, w północno-wschodniej
Gwatemali, gdzie od 2006 r. pracuje już
polska ekspedycja archeologiczna pod
kierunkiem dr. Jarosława Źrałki i mgr. Wiesława Koszkula z Instytutu Archeologii UJ.

Fot.: Ze zbiorów autorki

Ratunek dla architektury Majów
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Projekt archeologiczny Nakum
19 stycznia w Galerii A-1, działającej przy Instytucie Architektury i Konserwacji Zabytków PK, odbył się wernisaż wystawy fotografii, ukazujących
dzieje ekspedycji archeologicznej na
terenie Nakum — starożytnego miasta Majów, położonego w Gwatemali.
Badania prowadzą tam od 2006 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przypomnijmy
kilka faktów dotyczących niezwykle
ważnych odkryć, których dokonali.

Artykuły

Stanowisko badawcze
Ruiny miasta Nakum — jednego
z najważniejszych ośrodków kultury Majów w północno-wschodniej Gwatemali
(obszar tzw. Parku Triángulo) — znajdują się w obrębie departamentu Petén, w odległości około 11 kilometrów
od jeziora Yaxha i 25 kilometrów w linii
prostej od Tikal, innego słynnego miasta
Majów.
Prace archeologiczne prowadzone
są w Nakum w obrębie dwóch sektorów
(północnego i południowego), na jakie
podzielono to rozległe stanowisko badawcze. W obydwu częściach, które łączy 250-metrowa, podwyższona droga,
znajdują się kompleksy architektoniczne
o charakterze mieszkalnym i ceremonialnym (place, platformy, piramidy, boiska do rytualnej gry w piłkę). W sektorze

Piramida nr 14. Katarzyna Radnicka, Jarosław Źrałka, Wiesław Koszkul
w trakcie prac archeologicznych

południowym uwagę zwraca Akropol
— system pałacowych budowli, które
zostały rozlokowane wokół 12 małych
dziedzińców i umieszczone na szczycie
wysokiej platformy, tworząc odseparowaną, prywatną przestrzeń mieszkalną
przeznaczoną dla elity Nakum. Pośrodku platformy Akropolu znajduje się kolejna, nazywana Akropolem Centralnym
lub Wewnętrznym. W ostatniej fazie konstrukcyjnej na jej szczycie mieściło się
pięć budynków. Prawdopodobnie było to
miejsce, które w schyłkowym okresie klasycznym kultury Majów (IX — X w. n.e.)
zamieszkiwał władca wraz z rodziną.

Wyniki badań prowadzonych w południowej części stanowiska dowodzą, że początki osadnictwa w Nakum należy wiązać
ze środkowym okresem preklasycznym
(ok. 800 p.n.e. — 300 p.n.e.). Wtedy zostały wzniesione najstarsze budowle (m.in. rejon Akropolu, Grupa Merwina — 14 budowli
mieszkalnych ustawionych na dużej platformie w sektorze północnym). W późnym
okresie preklasycznym (300 p.n.e. — 250
n.e.) nie tylko przebudowano większość istniejących założeń architektonicznych, ale
także wzniesiono nowe. Z kolei z wczesnym
okresem klasycznym (250 n.e. — 600 n.e.)
badacze łączą cztery budowle wzniesione

Cywilizacja Majów
Majowie — Indianie Ameryki Środkowej — twórcy jednej z najbardziej zaawansowanych cywilizacyjnie i fascynujących kultur starożytnego świata. Nie
znali koła ani nie posiadali umiejętności
wytopu metali oraz hodowli zwierząt pociągowych i jucznych, mimo to stworzyli zorganizowaną kulturę miejską z wielkimi centrami polityczno-kultowymi,
nad którymi dumnie górowały piramidy,
świątynie, pałace i inne założenia architektoniczne. Wnętrza tych budowli i ich
fasady zdobiły bogato ornamentowane
płaskorzeźby i malowidła, o prawdziwych walorach artystycznych.
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Dzięki niezwykle zaawansowanej
znajomości matematyki i astronomii mogli wznosić budowle o skomplikowanych
planach oraz przewidywać ważne zjawiska astronomiczne, jak pojawianie się
Wenus czy zaćmienia słońca i księżyca.
Posługiwali się złożonym systemem licze
nia czasu, opartym na istnieniu dwóch
kalendarzy — słonecznego (360 dni
plus 5 dni dodatkowych) oraz rytualnego (260 dni). Stosowali też system tzw.
Długiej Rachuby, która pozwalała na dokładne umiejscowienie w czasie ważnych
wydarzeń polityczno-religijnych. Jako jedna z niewielu cywilizacji Nowego Świata

wytworzyli system pisma sylabiczno-logograficznego, pozwalający na zapis
wszelkich informacji. Inskrypcje z datami,
wydarzeniami i imionami władców ryto na
kamiennych stelach i ołtarzach, malowano na ścianach i naczyniach oraz na tzw.
„kodeksach”, na papierze.
W starożytności Majowie zamieszkiwali
teren obecnej Gwatemali i Belize oraz przyległe obszary południowo-wschodniego
Meksyku, zachodniego Hondurasu i Salwadoru. Jest to obszar o zróżnicowanej
budowie geologicznej i odmiennym klimacie — podczas gdy północną i środkową
część ziem Majów zajmują niziny (tzw.
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wiające główki małp), ceramiczne dyski, zawieszki z ludzkich kości oraz
cylindryczną tubę z dwoma wiekami
(najprawdopodobniej pełniącą funkcję
ula). W depozycie nr 9 znajdował się
rytualnie przełamany kolec płaszczki,
używany przez Majów do rytualnego
upuszczania krwi. Możliwe, że złożeniu
wspomnianego depozytu towarzyszył
rytuał upuszczenia krwi przez kapłana
lub władcę. Obydwa depozyty ofiarne
są datowane na tzw. późny okres preklasyczny, kiedy dopiero formowały się
zręby cywilizacji Majów (ok. 300 p.n.e.
— 250 n.e.).

Prace badawcze prowadzone w północnej części ruin
dotyczyły przede wszystkim niewielkiej piramidy zwanej budowlą 99. Na jej szczycie odkryto
pozostałości trzech budynków,
w obrębie których odnaleziono
wiele naczyń, całych lub fragmentarycznie
zachowanych
siekier, ostrzy do włóczni, figurek i innych zabytków. BudynWidok na budowlę A (sektor południowy), zwaną La Iglesia ze względu na wysoki, wieńczący ją dach oraz łuko- ki datowane są na schyłkowy
okres klasyczny (około IX — X
wate wejścia prowadzące do jednej z komnat
w. n.e.), a więc czas, kiedy Naw stylu talud-tablero, charakterystycznym
kum — w przeciwieństwie do gwałtownie
Królewski grobowiec w piramidzie
dla położonego stanowiska Teotihuacan
upadających miast Majów, położonych na
z Centralnego Meksyku.
W południowej części Nakum skunizinach południowo-wschodniego MekWielki rozwój Nakum przeżywało
piono się na największym dziedzińcu
syku, w północnej i środkowej Gwatemali,
w późnym okresie klasycznym (600 n.e.
Akropolu, tzw. patio 1. W trakcie wcześBelize i zachodnim Hondurasie — rozkwi— 800 n.e.), jednak apogeum rozkwitu
niejszych prac (gwatemalski projekt
tało.
przypadło na schyłkowy okres klasyczny
Triángulo) przebadano prawie wszystkie
W 2007 r. na szczycie piramidy 99
(IX — X w. n.e.). Miasto uzyskało wteotaczające patio budowle, z wyjątkiem
został otwarty wykop sondażowy w fordy ostateczny kształt architektoniczny.
dwóch niewielkich piramid (nr 14 i 15),
mie szybu (mierzył 2 m x 2 m), sięgaW tym czasie nastąpił wzrost aktywności
jącego do jej podstawy.
budowlanej i znaczny przyrost demograPrzyniósł on niesamowite
ficzny. Co ciekawe, był to moment, kiedy
odkrycie: na głębokości
większość ośrodków administracyjnych
prawie 7 metrów poniżej
na nizinach Majów upadała. Korzystna
szczytu budowli znaleziosytuacja Nakum wynikała, jak można
no dwa depozyty ofiarne
przypuszczać, z jego położenia geogra(tzw. ofiary nr 8 i 9). Unikaficznego. Miasto, ulokowane w górnym
towe znalezisko zawierało
biegu rzeki Holmul, było doskonałym
m.in.: dziewięć glinianych
miejscem na port rzeczny. Prawdopodobgłów,
przedstawiających
nie pozwoliło to elitom Nakum utrzymynajprawdopodobniej
bówać władzę i kontrolować handel jeszcze
stwa podziemnego świaprawie przez sto lat po upadku większota Majów, a także ozdoby
ści ważnych centrów osadniczych, takich
z jadeitu (dwie przedsta- Przeprawa przez dżunglę w trakcie pory deszczowej
jak Tikal czy Naranjo.

Obszar Północny i Obszar Centralny), to
tereny leżące na południu (Obszar Południowy) charakteryzuje krajobraz wyżynny
z pasmem wulkanów, ciągnących się na
linii wschód — zachód. Najbardziej okazałe miasta można dziś spotkać przede
wszystkim na terenie południowych nizin
(Obszar Centralny). Wiele leżących tutaj
ośrodków całkowicie porasta las tropikalny i dotarcie do nich jest często niemożliwe, zwłaszcza w porze deszczowej.
Mimo trudnych warunków badacze kultury
Majów już od XIX w. starają się wydrzeć
dżungli ruiny ich miast i zrekonstruować
przeszłość tej zapomnianej kultury.

Majowie nie stworzyli nigdy jednolitego organizmu państwowego zarządzanego przez jednego króla, lecz system
samodzielnych miast-państw: niewielkich
królestw, z których każde posiadało władcę określanego jako k`uhul ajaw (czyt.
kuhul ahał), czyli „boski władca”. Niektóre
z ośrodków były na tyle potężne, iż podbijały sąsiednie, by narzucić im trybut.
Studia takich znawców pisma jak Simon
Martin i Nikolai Grube pokazują, że wśród
najpotężniejszych miast Majów znajdowały się dwa supermocarstwa — Tikal
(w północnej Gwatemali) oraz Calakmul
w Meksyku. Oba miasta zabiegały o jak

największą liczbę sprzymierzeńców, którzy pomogliby im wyeliminować ze sceny
politycznej przeciwnika. Nakum znajdowało się przez długi okres swej historii na
pograniczu politycznych stref wpływów
obu ośrodków, pozostając najprawdopodobniej pod dominacją pobliskiego Tikal.
Badacze dzielą historię Majów ogólnie na trzy okresy: preklasyczny, klasyczny i postklasyczny. Początki cywilizacji
Majów sięgają II tysiąclecia p.n.e. (tzw.
wczesny okres preklasyczny), kiedy to
nad wybrzeżem Pacyfiku (południowa Gwatemala i południowo-wschodni
Meksyk) powstały pierwsze wioski
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które były bardzo zniszczone i niemal
całkowicie porośnięte przez dżunglę.
Najbardziej spektakularnego odkrycia
dokonano w 2006 r. w piramidzie 15.
W tym wysokim na 12 metrów obiekcie, położonym po wschodniej stronie
patia 1, weryfikowano hipotezę, zakładającą, że piramida skrywa królewski
pochówek. Z dotychczasowych badań
wynikało, że Majowie umieszczali groby wysokich dostojników i władców we
wnętrzu piramid znajdujących się właśnie po wschodniej stronie placów. Kierunek ten w wierzeniach Indian wiązał się
z symbolem odradzającego się słońca
i zmartwychwstania. Hipoteza okazała
się trafna. Na szczycie górnej partii piramidy 15 natrafiono na ogromny grobowiec królewski. Pierwsze kamienne
płyty, przykrywające komorę grobową,
zostały uniesione w nocy z 6 na 7 czerwca 2006 r.
Ze względu na grożące skarbom
niebezpieczeństwo — krążących w okolicznej dżungli rabusiów — na czubku
piramidy, tuż przy wykopie, został rozbity namiot. Znaleziska pilnowano całą
noc, tak by następnego dnia rozpocząć
eksplorację. Wnętrze grobu skrywało
pozostałości szkieletu, kilka naczyń ceramicznych (cenna misa z wizerunkiem
boga kukurydzy, reprezentująca tzw. styl
Tancerza z Tikal; archeolodzy na ziemiach Majów odkryli tylko pięć naczyń
w tym samym stylu, ponad dwadzieścia
podobnych pochodzi z rabunku) oraz
ponad 460 paciorków z jadeitu — najwyżej cenionego przez Majów minerału
(nazywany przez badaczy „złotem Majów”) — i muszli, tworzących kilkanaście naszyjników oraz innych ozdób,
wśród których wielkością i bogactwem

zamieszkałe przez osiadłą ludność,
zajmującą się wyrabianiem ceramiki
i rolnictwem. W ciągu I tysiąclecia p.n.e.
w wielu ośrodkach Majów pojawia się monumentalna architektura w typie piramid
i platform oraz dedykowane są pierwsze
kamienne stele zdobione wizerunkami
władców. Z tym okresem wiążą się również początki pisma i kalendarza. Kultura
Majów swoje apogeum przeżywała w ciągu tzw. okresu klasycznego (ok. III — IX
w. n.e.). W miastach powstały arcydzieła
sztuki architektonicznej, rzeźbiarskiej,
malarskiej i piśmienniczej. Okres ten
charakteryzował się również ogromnym
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wyróżniał się pektorał. Ten
bezcenny przedmiot znajdował się w okolicy klatki
piersiowej zmarłego, poniżej
bogatego,
wielorzędowego
naszyjnika z jadeitu. Z jednej
strony ozdobiony był rytym
przedstawieniem twarzy mężczyzny, a z drugiej — serią
hieroglifów. Analizy epigrafików, zwłaszcza Simona Martina z Muzeum Uniwersytetu
w Pensylwanii, wykazały, że
pierwszy glif oznacza nazwę
przedmiotu: „pektorał”, co
Jadeitowy pektorał odkryty w grobowcu królewskim w pijest niezwykle interesujące ramidzie nr 15
ze względu na niewielką liczbę znanych zabytków, posiadających
V w. n.e.) i był przypuszczalnie przechoswoje indywidualne imię. Drugi i trzeci
wywany przez członków rodziny króhieroglif funkcjonują razem, oznaczając
lewskiej jako ważna pamiątka rodowa.
nazwę ośrodka oraz tytuł królewski nieNajnowsze badania wskazują, że grób
znanego wcześniej władcy, którego imię
nr 1 został umieszczony we wnętrzu jedmożna odczytać jako Ixiim Chan (czyt.
nej z dwóch komnat starszej świątyni,
Iszim Czan, ’bóg kukurydzy — wąż’).
istniejącej na szczycie piramidy nr 15.
Odkryty w piramidzie nr 15 pochóOsoba pochowana w grobowcu musiała
wek jest pierwszym grobowcem króbyć jednym z najważniejszych władców
lewskim, na jaki natrafiono w Nakum
Nakum. Wskazuje na to nie tylko bogate
i jednym z pierwszych nieograbionych
wyposażenie grobowca i jego lokalizacja
(pomimo że w górnej części piramidy,
w obrębie piramidy, ale także fakt, że
po jej wschodniej stronie znajdowały
w momencie pochowania zmarłego tuż
się ślady dwóch rabunkowych wkopów)
obok grobu umieszczono kilka innych
na obszarze całego Parku Triángulo. To
depozytów ofiarnych, pełniących zaprawdziwa rzadkość, ponieważ przez
pewne funkcje darów dla zmarłego. Dwa
dziesiątki lat wiele stanowisk tej kultuz nich zostały odkryte w 2008 r. na dnie
ry było systematycznie plądrowanych
jednej z pobliskich komnat świątynnych.
przez złodziei w poszukiwaniu koszJeden z depozytów składał się z dzietowności. Grobowiec datowany jest na
więciu krzemiennych ostrzy, z których
VII w. n.e. lub przełom VII i VIII w. n.e.,
przynajmniej cztery pomalowane były na
a więc na czasy bujnego rozkwitu cywiliniebiesko (ofiara nr 12). U Majów istniał
zacji Majów. Wiadomo, że pektorał spozwyczaj, że zanim uśmiercono jeńców
czywający na piersi zmarłego pochodzi
przeznaczonych na ofiarę, malowano ich
z wczesnego okresu klasycznego (IV lub
właśnie na kolor niebieski. Nie jest wyklu-

rozwojem demograficznym, niestety, intensyfikacja wojen, przeludnienie oraz połączona z nim degradacja środowiska naturalnego doprowadziły w IX i X w. n.e. do
wyludnienia i upadku niemal wszystkich
miast leżących na południowych nizinach
(zwanych też Obszarem Centralnym: tereny północnej i środkowej Gwatemali,
Belize oraz przylegające obszary Meksyku). Ośrodki Majów położone daleko na
południu (obszar wyżyn gwatemalskich)
oraz te usytuowane w północnej części
Jukatanu przetrwały dramatyczny okres
upadku. Cywilizacja Majów rozkwitała tu,
aż do czasu przybycia Hiszpanów, którzy

w XVI w. dokonali niemal całkowitego
podboju ich ziem. Mimo bestialskiego
traktowania, masowych mordów, a także
przywleczonych przez białych chorób,
które dziesiątkowały Indian, ludność tej
grupy zdołała przetrwać. Obecnie ponad
połowa mieszkańców Gwatemali to Majowie, których można spotkać również
w Meksyku oraz Belize. Mimo wielu wieków, które upłynęły od podboju, zdołali
oni zachować swą oryginalną kulturę, tradycję, a także języki.
Wiesław Koszkul
Jarosław Źrałka
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W 2007 r. we wnętrzu niewielkiej piramidy, tzw. budowli nr 14
(sektor południowy), na głębokości
około 5 metrów poniżej szczytu, natrafiono na trzy sklepione komory.
Prawdopodobnie dwie stanowiły pomieszczenia pałacowe lub świątynne, trzecia zaś pełniła funkcje grobowe. Przypuszczalnie znajdował
się tutaj królewski grobowiec bądź
była tu kaplica grobowa, w której
przechowywano zwłoki członków rodziny królewskiej, zanim złożono je
do właściwego grobu. Niestety, komora została obrabowana jeszcze
Odsłanianie stiukowego fryzu pod piramidą nr 14.
w czasach prekolumbijskich, jednak
Powyżej rekonstrukcja rysunkowa fryzu
w jej wnętrzu udało się odkryć wiele fragmentów naczyń, ludzkie zęby
i wymodelowane w stiuku fragmenty
czone, że odkryte ostrza pełniły funkcję
płaskorzeźb, zdobiących fasadę tej
rytualną. Obok nich znajdowała się wielnieznanej budowli. Pod posadzką komka misa, służąca najprawdopodobniej do
naty odkryto częściowo zachowany
przygotowywania tortillas (placków kufryz wykonany z wapiennej zaprawy,
kurydzianych). W jej wnętrzu znaleziono
malowany na kolory: czerwony, czarny
jadeitowy paciorek i szczątki skorpiona,
i różowy. Zachował się do wysokości
a całość przykryta była kolejnym, odwróokoło jednego metra. Widoczne są na
conym do góry dnem naczyniem.
nim nogi dwóch postaci (władców lub
Już w 2006 r. uwagę badaczy zwróistot mitycznych — być może Braci Bliźciły długie pęknięcia na posadzce groniaków, znanych z księgi „Popol Vuh”)
bowca królewskiego w piramidzie 15.
i wielkich rozmiarów łapy monstrualneSugerowały one obecność pustych przego bóstwa lub karła. Fryz datowany jest
strzeni poniżej komnaty — grobowców
na okres protoklasyczny (około II —
lub depozytów ofiarnych. Wykonany
IV w. n.e.) lub na początki tzw. wczesw posadzce grobowca wykop w formie
nego okresu klasycznego (IV — V w.
szybu prowadzącego do samego dna
n.e.). Okres protoklasyczny jest jedną
budowli ujawnił, że kilka metrów poniżej
z najsłabiej poznanych epok w historii
posadzki grobowca również znajdują się
Majów. Badania w Nakum, w trakcie
pozostałości pomieszczenia świątynnego
których natrafiono na pochówki, de(fragmenty ścian i wejście), pod którym
pozyty ofiarne oraz wspomniany fryz
odkryto kolejny grobowiec, tym razem
z okresu protoklasycznego, stwarzają
ulokowany w krypcie (grobowiec nr 2).
szansę na lepsze poznanie tego tajemW jego wnętrzu znajdował się szkielet
niczego odcinka czasu i ustalenie jego
dorosłej kobiety, której głowę wsadzono
dokładnych ram chronologicznych.
do dużej, malowanej misy, nakrytej od
W 2008 r. na zachodniej i północnej
góry innym naczyniem. Pochówek jest
ścianie piramidy 14 dokonano kolejnych
datowany na około II — IV w. n.e. (tzw.
ważnych odkryć. Polscy archeolodzy
okres protoklasyczny, który do dziś jest
znaleźli przemyślnie skonstruowany
jednym z najsłabiej poznanych okresów
kanał na wodę. Miał formę kamiennej
w historii Majów). Pochówek ten został
rynny. Być może odprowadzał wodę
zdeponowany w jednej z pierwszych faz
z górnych tarasów piramidy na zebudowlanych piramidy nr 15. Malowane
wnątrz. Możliwe też, że pełnił funkcje
wazy, złożone w grobie, stanowią prawrytualne. Jest to niezwykle rzadkie oddziwe arcydzieło sztuki ceramicznej i są
krycie, które nie ma żadnych analogii
niezwykle rzadkim znaleziskiem. Lokaliw kulturze Majów. Sposób konstrukcji
zacja grobowca oraz jego wyposażenie
kamiennej rynny wskazuje na to, że momogą wskazywać na to, że pochowana
gła być używana w trakcie specjalnie
tu osoba należała do lokalnej rodziny
zaaranżowanych spektakli związanych
królewskiej.
z kultem wody, obserwowanych przez
ludność zgromadzoną na pobliskim pa-

tio 1. Z terenu Piramidy 14 pochodzą
też przepiękne znaleziska ceramiczne.
Powierzchnię jednego z odkrytych tam
naczyń zdobiły stylizowane hieroglify
(tzw. pseudoglify), zaś na fragmentach
innego wymalowano autentyczny tekst
glificzny, którego analiza sugeruje, iż
naczynie służyło jednemu z władców
lub najwyższym dostojnikom z Nakum
do picia kakao (kakaw) — napoju przeznaczonego wyłącznie dla przedstawicieli najwyższych elit.

*
Projekt Badawczy Nakum cieszy się
ogromnym zainteresowaniem medialnym: informacje i reportaże dotyczące
ekspedycji pojawiały się m.in. na łamach
„Gazety Wyborczej” (będącej patronem
medialnym projektu) i portalu Onet.pl,
a także w Telewizji Regionalnej Kraków
oraz w I i II Programie Polskiego Radia.
Dotychczasowe badania na tym stanowisku prowadzone były dzięki grantom
przyznanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiej Foundation for the Advancement
of Mesoamerican Studies Inc. Wyniki
badań naukowych zostały opublikowane w wielu naukowych i popularnonaukowych czasopismach w Polsce i za
granicą. Wszystkich zainteresowanych
szczegółowymi informacjami oraz współpracą odsyłamy do strony internetowej:
www.nakum.pl.
Jarosław Źrałka
Wiesław Koszkul
Zdjęcia: Robert Słaboński
Rysunek: Katarzyna Radnicka

Jarosław Źrałka — archeolog, adiunkt
Zakładu Archeologii Nowego Świata
w Instytucie Archeologii UJ, kierownik
Projektu Archeologicznego Nakum.
Wiesław Koszkul — archeolog, doktorant
w Zakładzie Archeologii Nowego Świata
w Instytucie Archeologii UJ, kierownik firmy archeologicznej Archeo-Explorers.
Robert Słaboński — archeolog i fotografik, związany z Instytutem Archeologii
UJ, dla którego dokumentuje odkrycia
polskich archeologów w różnych częściach świata.
Katarzyna Radnicka — archeolog, doktorantka w Katedrze Archeologii Nowego
Świata Instytutu Archeologii UJ, członek
ekspedycji archeologicznej w Nakum.
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Stiukowy fryz, kanał na wodę
i naczynie do picia kakao
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Jak wiadomo, sposobów na spędzenie upragnionych wakacji może być wiele. Jakakolwiek próba zliczenia inicjatyw studentów podczas ich letniej przerwy od nauki z góry skazana jest na porażkę. My przypominamy jednak
relacje uczestników letnich praktyk studenckich, zorganizowanych za wschodnią granicą Polski. Połączyła ich nie
tylko chęć pogłębienia zawodowej wiedzy, ale i znajomość języka rosyjskiego, umiejętność, która otworzyła przed
nimi drzwi słowiańskiej kultury na Wschodzie.

Kalejdoskop

Minionego lata grupa, złożona z młodych, reprezentujących dwa wydziały Politechniki Krakowskiej inżynierów: Małgorzaty Górniak, Rafała Barszcza, Dawida
Dolińskiego, Daniela Kamińskiego, Kamila
Pielecha, Aleksandra Prasoła, Jakuba
Zacharskiego, Pawła Mazura oraz niżej
podpisanej, pokusiła się o rozszerzenie
swoich horyzontów, odkrywając rąbek tajemnicy, jaką skrywa wciąż mało znany
Wschód Europy. Okazją była dwutygodniowa praktyka w Sankt Petersburgu,
zorganizowana po raz kolejny pod auspicjami dziekana Wydziału Mechanicznego
prof. Leszka Wojnara oraz opiekuna Koła
Naukowego Technologii i Organizacji Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej,
dr. hab. inż. Andrzeja Więckowskiego.
Osobą towarzyszącą studentom podczas
ich 14-dniowego wyjazdu na Wschód był
dr inż. Jerzy Kowalski, pracownik Instytutu
Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wydziale Mechanicznym PK, jednocześnie
doskonały cicerone, zdolny do zainteresowania kulturą obcego kraju nawet najbardziej osowiałych i opornych uczestników
wyprawy. Dr inż. Grzegorz Tora, pracownik Instytutu Konstrukcji Maszyn, oraz jego
małżonka, służąc doświadczeniem i radą,
znacząco przyczynili się do organizacji
samej praktyki. Wyjazd odbył się dzięki
współpracy naszej uczelni z Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w Sankt
Petersburgu (Санкт-Петербургский Госу
дарственный Aрхитектурно-Cтроитель
ный Университет; СПбГАСУ).
Program letniej praktyki obejmował
dziesięciodniowy pobyt polskich studentów na rosyjskiej uczelni partnerskiej,
a następnie rewizytę studentów rosyjskich w Krakowie. Mimo limitu czasowego program praktyki był rozbudowany,
stanowił okazję do poszerzenia wiedzy,
zdobycia praktycznego doświadczenia
związanego z pracą inżyniera oraz wykorzystania i pogłębienia nabytej w trakcie obowiązkowego lektoratu na PK znajomości języka rosyjskiego.
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Fot.: Ze zbiorów autorki

Wenecja Północy zdobyta

Grupa polska wraz z rosyjskimi studentkami i opiekunem dr. inż. Jerzym Kowalskim na tle
Ermitażu

Pierwszy etap naszej podróży prowadził do Przemyśla, skąd udaliśmy się
do Lwowa. Następnie podróżowaliśmy
zachodnim odcinkiem kolei transsyberyjskiej przez stolicę Ukrainy — Kijów,
stolicę Rosji — Moskwę, aż nad malowniczą Zatokę Fińską, nad którą leży
Sankt Petersburg — miasto niezwykłe,
bo wymyślone na deskach architektów
od a do z, a powstałe w miejscu, gdzie
niewiele wcześniej rozciągały się bagna
i trzęsawiska.
W dawnej stolicy Rosji gościliśmy
w Instytucie Innowacji i Technologii,
rosyjskim przedsiębiorstwie budowlanym, które przygotowuje projekty odbudowy zniszczonych zabytków, ale
także zapoznaliśmy się zzapleczem
badawczym i laboratoryjnym Uniwersytetu Architektoniczno-Budowlanego.
Były też inne atrakcje! Zwiedziliśmy
jedną z najokazalszych w świecie galerii muzealnych — Ermitaż, mieliśmy
okazję zachwycić się petersburską
operą, a także odbyliśmy wycieczkę
nad Zatokę Fińską.
W rewanżu grupa rosyjska, po przyjeździe do Krakowa, zwiedziła jedną

z największych w Europie linii produkcyjnych dużych samochodów dostawczych
MAN w Niepołomicach, zakłady produkcji samochodów marki Fiat w Tychach.
Dodatkowo na trasie zwiedzania okolic
Krakowa była też kopalnia soli w Wieliczce i miejsce pamięci — obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
Letnia praktyka okazała się niezapomnianą przygodą, pozwalającą na
pogłębienie współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską a Uniwersytetem
Architektoniczno-Budowlanym w Sankt
Petersburgu, a także przyjaźni pomiędzy
studentami polskimi i rosyjskimi. Wszyscy uczestnicy wyjazdu pełni wrażeń
i niesamowitych wspomnień z utęsknieniem czekają na kolejne wakacje, aby
ponownie zanurzyć się w wir fantastycznej przygody, jaką może przeżyć każdy.
Wystarczy tylko chcieć!
Sandra Badoń

Autorka studiuje energetykę na Wydziale Mechanicznym PK.
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Istotnym punktem naszej wyprawy
była wizyta na charkowskim cmentarzu,
na którym pochowano ponad 4300 oficerów Wojska Polskiego, rozstrzelanych
w 1940 r. przez NKWD. Co ciekawe,
cmentarza nie ma na żadnym planie miasta i niewielu mieszkańców wie, gdzie się
znajduje. Odbyliśmy też dwie wycieczki
— do Połtawy i Swiatogorska — dużego
ośrodka religijnego.
Kiedy nasza praktyka w Charkowie
dobiegła końca, wraz ze studentami
tamtejszej politechniki wyruszyliśmy do
Krakowa. Zatrzymaliśmy się w stolicy
Ukrainy, Kijowie, by pobieżnie zwiedzić
to miasto.
Polska część praktyki przebiegała
bardzo sprawnie, na co zapewne miały
wpływ staranne przygotowania. Goście

zwiedzili Wydział Mechaniczny PK. Największe wrażenie zrobił na nich stopień
zautomatyzowania i zastosowane technologie w fabryce samochodów ciężarowych MAN w Niepołomicach. Ukraińscy
praktykanci odwiedzili też fabrykę samochodów osobowych Fiat w Tychach,
Zakład Produkcyjny Valeo. Podczas wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych
(m.in. do Dobczyc, Zakopanego i Parku
Narodowego w Ojcowie) towarzyszyła
nam grupa rosyjskich studentów, którzy
przybyli z Sankt Petersburga.
Jakub Bednarski
Autor jest studentem kierunku „transport”
na Wydziale Mechanicznym PK.
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 Rodzaj miejskiego lub międzymias
towego transportu zbiorowego, popularny
w krajach byłego Związku Radzieckiego.
„Marszrutnoje taksi” oznacza taksówkę
poruszającą się po ustalonej trasie (marszruta). Faktycznie jest to mikrobus z kilkunastoma
miejscami siedzącymi, który jeżdżąc po usta
lonej trasie zatrzymuje się na każde żądanie
pasażerów (wsiadających lub wysiadających).

Po meczu rozegranym na stadionie treningowym klubu „Metalist Charków”

Fot.: Ze zbiorów autora

Dla nas, studentów Wydziału Mechanicznego (automatyki i robotyki, inżynierii
biomedycznej oraz transportu) niezwykle
przydatny podczas praktyki zorganizowanej w lipcu ubiegłego roku na Politechnice Charkowskiej okazał się przewidziany programem studiów kurs języka
rosyjskiego. Dzięki niemu mogliśmy się
porozumiewać nie tylko w sprawach zawodowych, ale także towarzyskich. Opiekunem naszej dziesięcioosobowej grupy
z PK był mgr Jacek Pękala.
Podróż do Charkowa trwała dwa dni.
Na początku wystąpiły problemy związane z transportem, ponieważ „marszrutki”,
powszechny na Ukrainie środek transportu, jest zazwyczaj oblegany przez większą
liczbę pasażerów aniżeli liczba miejsc siedzących i z tego powodu niektórzy drogę
z Medyki do Lwowa spędzili na stojąco.
Jednodniowe zwiedzanie pięknego Lwowa wynagrodziło nam jednak trudy.
Do Charkowa dotarliśmy 4 lipca, po
dwudziestogodzinnej podróży. Na miejscu przywitała nas grupa ukraińskich studentów wraz z opiekunem. Pogoda (niesamowite upały) sprzyjała spotkaniom
integracyjnym z ukraińskimi kolegami.
Zwiedziliśmy muzeum Politechniki Charkowskiej, a także stadion „Metalist”, na
którym będą rozgrywane mecze EURO
2012. Mecz pomiędzy naszymi uczelniami rozegrany na terenie kompleksu
treningowego klubu „Metalist Charków”
zakończył się wynikiem 10 : 10. Cóż, siły
były wyrównane…
Szczególnie ważny był aspekt
poznawczo-naukowy.
Odwiedziliśmy
fabrykę „FED”, zajmującą się produkcją
części dla przemysłu lotniczego, fabrykę
produkującą czołgi (przedstawiono nam
dwa obecnie wytwarzane pojazdy bojowe), fabrykę turbin „Turboatom”, którą
uznaliśmy za najciekawszy z naukowego punktu widzenia element praktyki na
Ukrainie. W muzeach każdego z tych
przedsiębiorstw mogliśmy się przekonać, jak „stare” splata się z „nowym”.

Fot.: Ze zbiorów autora

Marszrutką do Charkowa

W fabryce czołgów
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XII Festiwal Sportu

Fot.: Jan Zych
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Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby z Wieliczki oraz Centrum
Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej były organizatorami XII Festiwalu Sportu. Impreza odbyła się
2 lutego w hali sportowej PK przy ulicy Kamiennej. Organizowana jest co
roku dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym — uczniów z ośrodków kształcenia specjalnego z terenu
województwa małopolskiego. Mimo
siarczystego mrozu reprezentowane
były prawie wszystkie ośrodki, które
zapowiedziały udział w festiwalu.
Przyjechały dzieci ze Złotej, Tarnowa, Zbylitowskiej Góry, Miechowa, Kobylanki, Wieliczki oraz przedstawiciele
kilku ośrodków z Krakowa. Festiwal
Sportu daje niepełnosprawnym dzieciom możliwość sportowej rywalizacji,
integracji z rówieśnikami oraz stwarza
szansę zdobywania pozytywnych doświadczeń poprzez osiąganie sukcesów sportowych. Udział w tej imprezie
kształtuje u nich wiele dobrych cech
charakteru, jak: upór w dążeniu do celu,
umiejętność szlachetnej rywalizacji, czy
też, jakże częste w sporcie, godzenie
się z porażką.
Tej porażki jednak nie dane było tak
naprawdę odczuć żadnemu z zawodników, ponieważ założeniem Festiwalu
Sportu jest, że nie ma w nim przegranych,
a wszyscy są zwycięzcami. Dlatego po
wręczeniu głównych nagród za zdobycie czołowych miejsc w poszczególnych
kategoriach wiekowych wszystkie dzieci
otrzymują nagrody, tak aby każde z nich
poczuło się docenione i wyróżnione.

Kilka z głównych nagród przypadło
w udziale reprezentantom wielickiego
Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby.
W grupie młodszej dziewcząt II miejsce
zajęła Weronika Cieśla, a miejsce IV —
Agnieszka Tabor. Wieliczanie doskonale
także spisali się w rywalizacji w grupie
starszej chłopców, gdzie było aż trzech
zwycięzców: I miejsce zajął Piotr Ciaputa, II miejsce — Dawid Jania, a miejsce
III — Piotr Jania. Natomiast w grupie
młodszej chłopców I miejsce zajął Tomek Jugo.
W rywalizacji drużynowej najlepszy
okazał się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Tarnowa, a II miejsce
ex aequo zajęły: Zespół Szkół Specjalnych nr 12 z Krakowa oraz Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 3 z Krakowa.
Uroczystość
wręczenia
nagród uświetnili swoją obecnością rektor ds. studenckich
PK prof. Leszek Mikulski,
kierownik Wydziału Edukacji,
Sportu i Zdrowia Starostwa
Powiatowego
w Wieliczce
Iwona Włodarczyk, członek
Zarządu Powiatu Wielickiego Lech Pankiewicz oraz
dyrektor CSiR PK Barbara
Grabacka-Pietruszka i dyrekDyrektor CSiR PK, Barbara Grabacka-Pietruszka (z lewej)
tor Zespołu Szkół im. Brata
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Fot.: Jan Zych

W duchu szlachetnej rywalizacji

Alojzego Kosiby Bożena Prochwicz.
W trakcie imprezy młodych zawodników
dopingował również pełnomocnik rektora PK ds. osób niepełnosprawnych Jan
Ortyl. Tradycyjnie na zakończenie wszyscy uczestnicy w rytm piosenki zespołu
Queen „We are the champions”, trzymając się za ręce, utworzyli wspólny krąg
— podziękowali w ten sposób za radosne chwile i zapraszali na kolejne spotkanie za rok.
Zorganizowanie XII Festiwalu Sportu
było możliwe dzięki finansowemu wsparciu wielu firm i instytucji. Dziękujemy:
Edwardowi Bodziochowi z firmy „Sektor” z Myślenic, Mirosławowi Bugajskiemu z firmy „Prominent”, firmie Tauron
Polska Energia SA oraz EC Kraków.
Słowa podziękowania należą się niecodziennym gościom festiwalu — Małopolskiemu Centrum Kynoterapii „Golden”.
W Festiwalu uczestniczyły bowiem dwa
zaprzyjaźnione już z dziećmi z Wieliczki
psy terapeutyczne — Mamba i Kodi oraz
ich opiekunowie. Za pomoc dziękujemy
również wolontariuszom — młodzieży
z Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Władzom uczelni gorąco dziękujemy za przychylność oraz za pomoc
organizacyjną i finansową w przygotowaniu imprezy.
Małgorzata Majka
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Choć porażka była o krok

„Centusie” przy głosie

Proponowane przez nich nazwy pojawiały się już wcześniej w teleturnieju.
Stanęło na tym, że skoro są z Krakowa,
będą się nazywać „Centusiami”.
Pierwszą rozgrywkę „Centusie” przeszli jak burza. Podczas drugiego występu balansowali na krawędzi odpadnięcia
z programu, pytania im nie podchodziły.
W decydującym momencie prawo odpowiedzi przejęli rywale, a pytanie było
proste: mieli wskazać trzech polskich
wieszczów narodowych. „No to wracamy
do Krakowa” — pomyślał Bartłomiej.
Tymczasem przeciwnicy, wymieniwszy
prawidłowo Mickiewicza i Słowackiego,
nie potrafili „odnaleźć” trzeciego wieszcza: „Sienkiewicz?”. Źle. „Kochanowski?”.
Źle. Błędne odpowiedzi spowodowały, że
inicjatywa przeszła w ręce „Centusiów”,
a ci nie mieli problemu ze
wskazaniem Zygmunta Krasińskiego. Dobra odpowiedź
dała im awans do trzeciego
programu, w którym znów
byli zespołem wyraźnie dominującym.
Uczestnicząc
w „Familiadzie”, zdobyli w sumie ponad 33 700 złotych.
Bartłomiej, Jan, Mateusz i Bartosz poznali się
jeszcze w liceum. Chodzili
do I LO w Krakowie, czyli
do sławnego „Nowodworka”. Na studiach dołączył
do paczki Rafał, który jest
Bartłomiej Franczak (z prawej) odpowiada na pytania Karola
z Kielc. Studiują na różnych
Strasburgera

wydziałach, mają też rozmaite zainteresowania.
Bartłomiej Franczyk studiuje na Wydziale Mechanicznym budowę i badania
pojazdów samochodowych. Kierunek
kształcenia łączy ze swoim hobby, bowiem pasjonuje się tzw. driftingiem, czyli
sportową jazdą samochodem… bokiem
(są nawet zawody w tej dziedzinie!). Aby
uprawiać ten sport, Bartek przerobił swój
samochód, dzięki czemu z silnika o pojemności dwóch litrów uzyskuje moc…
350 KM. Osiągnął to głównie dzięki zastosowaniu turbosprężarki o zwiększonej
wydajności (zwiększeniu ciśnienia doładowania), wprowadzeniu zmian w ilości
wtryskiwanego paliwa i przestawieniu
zapłonu. Większość prac wykonał sam,
tylko przeróbkę elektroniki powierzył jednej z krakowskich firm. Gdyby ktoś chciał
pójść w jego ślady, powinien wziąć pod
uwagę, że tak podrasowany silnik spala
na setkę około 40 litrów paliwa.
Koledzy mają mniej wyszukane zainteresowania. Jan Kosiński, student
Wydziału Architektury, w wolnych chwilach uprawia wspinaczkę i żeglarstwo.
Architekturę studiują też Mateusz Bryk,
zapalony pływak i Bartosz Śliwa, miłośnik narciarstwa. Rafał Konopka, student
Wydziału Inżynierii Lądowej, lubi natomiast… ugotować coś smacznego. Bartłomiej, Rafał i Mateusz są na IV roku
(zaczęli właśnie studia magisterskie), Jan
i Bartosz studiują na roku III.
(ps)
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Trzy razy — na więcej nie pozwala regulamin — studenci Politechniki
Krakowskiej wystąpili w popularnym
teleturnieju „Familiada”, emitowanym
przez II program TVP. Cała Polska mogła oglądać ich pomyślne zmagania
z rywalami. I zobaczyć, jak dwukrotnie
sięgnęli po nagrodę główną, co w tym
teleturnieju nie zdarza się zbyt często.
Pomysł udziału w „Familiadzie”, którą prowadzi znany aktor Karol Strasburger, pojawił się spontanicznie. Tym,
który zadzwonił z pomysłem do kolegów,
był Bartłomiej Franczyk. Nie namyślając
się wiele, wysłali zgłoszenie do programu. Mieli dużo szczęścia. Inni na występ
w „Familiadzie” czekają nawet dwa lata.
Oni po dwóch miesiącach otrzymali zaproszenie do Warszawy w charakterze
drużyny rezerwowej. Jechali bez szczególnej nadziei na grę. Tymczasem na
miejscu okazało się, że są jakieś problemy z udziałem w programie innego zespołu — i weszli na jego miejsce.
Pojechali w piątkę: wspomniany Bartłomiej Franczyk (ksywka „Franek”, szef
drużyny), Jan Kosiński („Kosa”), Mateusz Bryk („Szczypior”), Rafał Konopka
(„Lil Joe”) i Bartosz Śliwa („Śliwka”). Nie
przygotowywali się wcześniej do udziału w grze. Nie ćwiczyli w Krakowie pytań i odpowiedzi na próbę. Dopiero na
miejscu próbną rozgrywkę odbyła z nimi
osoba przygotowująca ich do występu
na wizji, aby oswoili się ze studiem. Był
jeszcze mały problem z wybraniem nazwy drużyny, bowiem producent programu zakwestionował pomysły studentów.

Fot.: Lesław Peters

Zawojowali „Familiadę”
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W marcu Kraków przeżywał inwazję informatyków z całego świata. Ruszyła bowiem ósma, jubileuszowa (!)
edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego.
Ósemka jest w informatycznym świecie liczbą wyjątkową. Nie zagłębiając się
w szczegółowe wyjaśnienia, ujmijmy to
w prosty sposób: w systemie dwójkowym jest tym, czym dla przeciętnego
śmiertelnika jest okrągła liczba tysiąc.
Z tej okazji organizatorzy imprezy starali
się naszpikować program atrakcjami, tak
aby trzy festiwalowe dni były warte wychylenia się zza ekranu komputera.
Pierwszy Studencki Festiwal Informatyczny odbył się w 2005 r., a jego
pomysłodawcą był student Politechniki
Krakowskiej — Jan Szumiec. Od tamtej
pory festiwal zyskał dużą popularność.
Jego organizatorami są koła naukowe
informatyków z czterech krakowskich
uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu
Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co roku imprezę odwiedza
prawie 1,5 tys. studentów, którzy biorą udział w warsztatach tematycznych
oraz słuchają wykładów czołowych
postaci świata informatycznego. Do tej
pory w roli prelegentów wystąpili m.in.:
Andrew Tanenbaum, Joe Amstrong, Roman Kluska i Piotr Konieczny.
W tym roku podczas wykładów
można było zyskać wiedzę na temat

Fot.: Damian Katulski

Kraków w centrum cyberprzestrzeni,
czyli Studencki Festiwal Informatyczny

systemu „Android”, wizualizacji danych
i przewidywanego końca Sieci takiej,
jaką znamy. Pod szyldem „Nauka na
cudzych błędach” (w sposób nieco
prześmiewczy) zostały zaprezentowane potknięcia deweloperów aplikacji
webowych i twórców przeglądarek.
Osobom, które nie widzą swojej przyszłości w korporacyjnym biznesie, podpowiadano, jak zostać informatycznym
wolnym strzelcem. Jak co roku, oprócz
wykładów z teorii poprowadzono warsztaty, czyli uczono, jak zastosować

świeżo zdobytą wiedzę w praktyce.
Wyzwaniem było, idąc za ostatnimi internetowymi trendami, stworzenie aplikacji społecznościowej, pozwalającej
na stały kontakt ze znajomymi.
Festiwalowe spotkania odbywały
się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli cyberprzestrzeń ma swoje centrum, to od 8 do
10 marca znajdowało się ono w tym
właśnie miejscu.
Wiola Myszkowska

272 — tyle razy posiedzenia Senatu Akademickiego przygotowywała
Teresa Marszalik, pełniąca przez ostatnie 27 lat na Politechnice Krakowskiej
funkcję sekretarza Senatu. Posiedzenie Senatu 24 lutego było ostatnim z jej
udziałem. Dla odchodzącej na wcześniejszą emeryturę pani Teresy były więc
kwiaty, podziękowania i wiele ciepłych
słów, bowiem swoim profesjonalizmem
i urokiem osobistym zaskarbiła sobie
sympatię wielu osób na uczelni, nie tylko wśród senatorów.
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Kwiaty dla pani Teresy
Mimo formalnego rozstania z uczelnią Teresa Marszalik nie opuszcza natomiast redakcji „Naszej Politechniki”,
z którą związana jest od pierwszego
numeru. Obiecała nadal wspierać nas
swoją radą i krytycznym okiem. Dziękujemy i trzymamy za słowo! Jednocześnie witamy w kolegium redakcyjnym
Renatę Dudek, która jako nowy sekretarz rektora będzie kontynuować dzieło
swej poprzedniczki, również na naszych
łamach.
Lesław Peters
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O Politechnice Krakowskiej napisali
„Rzeczpospolita” z 31 stycznia 2012 r.

Ze środków resortu nauki, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki czy z Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej — polskie uczelnie
dostają środki na badania naukowe z różnych miejsc. Coraz częściej korzystają
też ze wsparcia unijnego lub prywatnych
firm. Politechnika Krakowska pieniądze
na badania ma z wielu źródeł. — Pochodzą m.in. z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
Unii Europejskiej — mówi prorektor PK
prof. Jan Kazior. Dodaje, że każde z tych
źródeł ma swoją specyfikę: — Jeśli projekt jest przygotowany bardzo dobrze pod
względem merytorycznym i tematyka jest
zgodna z wymaganiami konkursowymi,
to uzyskanie finansowania jest znacznie
łatwiejsze. Dlatego cały czas staramy
się, jak najlepiej przygotować już na samym początku poszukiwania pieniędzy
(...) — Mamy na uczelni specjalizujące
się w tym jednostki — Centrum Transferu Technologii, Biuro Projektów Strukturalnych i Międzynarodowych oraz Dział
Badań Naukowych cały czas monitorują
możliwości finansowania badań naukowych, przygotowują informacje o nich do
wszystkich jednostek organizacyjnych
uczelni, prowadzących badania naukowe, szczegółowo prezentują możliwości
i warunki finansowania projektów. Te jednostki pomagają też w kojarzeniu stron
— podmiotów gospodarczych z naukowcami — mówi prof. Kazior.

Europejskie mosty, estakady
i tunele

„Dziennik Polski ” z 1 lutego 2012 r.
W Galerii „GIL” Politechniki Krakowskiej oglądać można wystawę fotograficzną dokumentującą Wyprawę Mostową
zorganizowaną przez Katedrę Budowy
Mostów i Tuneli PK. W 2011 r. mostowcy
pojechali na Sycylię. Tradycja organizowania wypraw mostowych na Politechnice Krakowskiej sięga początku lat 90.
ubiegłego stulecia. W latach 1991–2001
zorganizowano 10 takich wypraw. Wzięło
w nich udział łącznie 347 uczestników —
naukowców, projektantów i wykonawców
mostów, osób pracujących w nadzorze

mostownictwa, a także studentów specjalności budowa mostów i tuneli z Politechniki Krakowskiej. Po krótkiej przerwie
wyprawy wznowiono, a ich szlak wiódł
przez Europę Zachodnią, a także Turcję
i Chiny. Jak podkreśla inicjator przedsięwzięcia prof. Kazimierz Flaga, organizowane przez Katedrę Budowy Mostów
i Tuneli PK wyprawy mają charakter ogólnopolski i znacząco wpływają na rozwój
polskiego mostownictwa.

konkurs przeprowadzony w Krakowie.
Został on ogłoszony we współpracy z Instytutem Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej, a opiekę patronacką objęła
nad nim Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Wszyscy uczestnicy konkursu należą do
Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka”.

Konserwatorskie wyzwania
od kuchni

Politechnika Krakowska i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II mają szanse otrzymać unijną dotację na swoje inwestycje. Obie inwestycje mają
zostać wpisane na listę tzw. projektów
indywidualnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007–2010. Zarząd Województwa
Małopolskiego przyjął już projekt zmian,
po miesięcznych konsultacjach ostatecznie zatwierdzi listę. Politechnika ma
otrzymać prawie 6 mln zł, z własnych
środków dołoży milion na budowę auli
w kampusie w Czyżynach (Theatrum
Facultatis Mechanicae). Obiekt ma służyć uczelni jako sala dydaktyczna oraz
miejsce seminariów i konferencji.

„Dziennik Polski” z 1 lutego 2012 r.
Remont budynku Sukiennic i stworzenie muzeum pod płytą Rynku Głównego (...) — o historii każdego z obiektów, funkcjach, jakie pełniły, założeniach
nowych projektów i szczegółowych
rozwiązaniach technicznych przeczytać
można w dwóch publikacjach Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej autorstwa
prof. Andrzej Kadłuczki — „Sukiennice
w Krakowie. Restauracja i modernizacja”
i „Podziemne Muzeum Rynku Głównego
w Krakowie”. Prof. Kadłuczka z Instytutu
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK od 35 lat prowadzi badania nad
integracją zabytkowej architektury i zespołów urbanistycznych z potrzebami
współczesnego społeczeństwa.

Stypendia dla studentów,
nagrody dla uczniów

„Dziennik Polski” z 2 lutego 2012 r.
Prezydent Krakowa przyznał stypendia wybitnym studentom, a nagrody
— uzdolnionym uczniom oraz ich opiekunom. Stypendia naukowe otrzyma
36 szczególnie uzdolnionych studentów
i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Muzycznej, Akademii
Sztuk Pięknych i Akademii Wychowania
Fizycznego. Każdy dostanie 13 722 zł.

Studenci zaplanowali Olszanicę
„Dziennik Polski” z 2 lutego 2012 r.

Cztery zespoły projektowe, składające się ze studentów Politechniki Krakowskiej, opracowały koncepcje zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w Olszanicy. Jest to pierwszy tego typu

Na aulę i remont

„Dziennik Polski” z 3 lutego 2012 r.

Nowy kierunek: inżynieria
wzornictwa przemysłowego

„Gazeta Wyborcza” z 28 lutego 2012 r.,
„Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”,
krakow.naszemiasto.pl, Antyradio
Politechnika Krakowska i Akademia
Sztuk Pięknych uruchamiają interdyscyplinarny kierunek — inżynierię wzornictwa przemysłowego. To pierwszy kierunek stacjonarny w Polsce, kompleksowo
przygotowujący np. do projektowania
samochodów. (...) Inżynieria wzornictwa
przemysłowego łączy studia z zakresu
technologii i estetyki, a jej absolwenci
będą mieć szanse na pracę nie tylko
w Polsce, lecz także za granicą. — Połączenie kwalifikacji inżynierskich i wiedzy
specjalistycznej w zakresie wzornictwa
przemysłowego to wymarzona charakterystyka designerów z kompetencjami,
które można zdobyć u nas. Będą oni poszukiwani na polskim i konkurencyjni na
międzynarodowym rynku pracy — mówi
prof. Jerzy Sładek z Wydziału Mechanicznego PK, na którym we współpracy
z Wydziałem Form Przemysłowych ASP
będą prowadzone nowe studia.
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Galeria GIL
Uroki wielickiego muzeum —
wystawa poplenerowa
9–26 lutego 2012 r.
XII Międzynarodowy Plener Malarski
Artystów Niepełnosprawnych 2011 został zorganizowany przez Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka i Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Obrazy powstały w czasie pleneru malarskiego, na
przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku.
Plener i wernisaż wystawy poplenerowej
uświetniły obchody 60-lecia Muzeum Żup
Krakowskich w Wieliczce. W tym samym
czasie Fundacja obchodziła 20-lecie
swego istnienia, więc okazji do świętowania było kilka. Prace prezentowane na
wystawie były zróżnicowane zarówno tematycznie, jak i doborem technik wykonania i pokazywały bardzo indywidualne
spojrzenie artystów na uroki wielickiego
muzeum. W plenerze wzięło udział około
50 artystów. W naszej galerii została pokazana zaledwie część spośród 100 wykonanych przez nich prac.

Tablice pamięci historyków UJ

Kalejdoskop

Dwóch wybitnych historyków
krakowskich, profesorów Wacława
Felczaka i Henryka Wereszyckiego,
uczczono pamiątkowymi tablicami,
które zostały wmurowane w gmachu
Collegium Witkowskiego (Collegium
Physicum) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piszemy o tym, bowiem autorem obu kompozycji jest prof. Stefan
Dousa z Wydziału Architektury PK.
Praca nad projektem tablicy poświęconej Wacławowi Felczakowi przywołała
stare wspomnienia, bowiem po raz pierw-
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szy o tym uczonym prof. Dousa usłyszał
z ust swego… węgierskiego kolegi, Istvana Horkaya, jeszcze podczas studiów.
Podobnie jak Stefan Dousa, Horkay
studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Ich znajomość zaowocowała wieloma wyjazdami prof. Dousy na
Węgry. Podczas jednej z wizyt w budapeszteńskim mieszkaniu Horkaya gość
z Krakowa usłyszał niezwykle interesującą opowieść o Wacławie Felczaku.
W latach okupacji niemieckiej był
on bohaterskim kurierem tatrzańskim
na trasie wiodącej do Budapesztu. Po
wojnie został aresztowany i skazany
na karę śmierci. Zwolniony w 1956 r.
rozpoczął pracę naukową i zdobył wielkie uznanie jako znawca dziejów Europy południowo-wschodniej, w szczególności Węgier. Prof. Stefan Dousa
pamięta, że podczas licznych spotkań,
które odbywał w ramach współpracy,
jaką nawiązały Politechnika Krakowska
i Politechnika w Budapeszcie, nazwi-

sko Wacława Felczaka padało wielokrotnie.
Dodać należy, że nie mniej wybitną
postacią był prof. Henryk Wereszycki
— legionista, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej
w latach
1919–1920
i kampanii wrześniowej 1939 r., badacz
dziejów Polski i Europy XIX w. Żołnierską
przeszłość obu historyków przypomniał
prof. Antoni Cetnarowicz z UJ podczas
odsłonięcia tablic. Uroczystość odbyła
się 10 października ubiegłego roku.
(ps)
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Krystyna Malinowska
Pamięć krótkotrwała — malarstwo
27 lutego — 18 marca 2012 r.
Krystyna Malinowska — absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w komentarzu do
wystawy tak wyjaśnia swoje przywiązanie
do koloru: „Przestrzeń pocięta nożyczkami.
Wymieszana. Kolorowa. Bo kolor to ekspresja. Nie można przejść obok niego obojętnie. Kolor jest dla mnie najważniejszy. Nie
podlega jednemu konkretnemu prawu czy
jednej konkretnej teorii. Jest niezależny”.
I dalej stwierdza: „Chcę, aby moje obrazy
intensywnie działały na odbiorcę; aby nie
można było przejść obok nich obojętnie;
by były pełne dramatyzmu i ekspresji; by
stanowiły połączenie pomiędzy tym co wewnętrzne i tym co zewnętrzne. Moje obra-

zy to kolaż złożony z moich wątpliwości,
niepokojów i radości, pomieszanych fragmentów mojej wyobraźni, wrażeń, kolorów,
moich grafik, moich farb. Tak jak pomieszana jest rzeczywistość, która jest wokół”.
(dz)

Rozwiązanie szarady ze s. 32: NAD-CHO-DZI WIEL-KA-NOC.

Jacek Wojs
Lanckorońska zima — fotografie
7–24 lutego 2012 r.
Dr inż. Jacek Wojs, z urodzenia
krakowianin, jest absolwentem i pracownikiem dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Napisał pracę doktorską
dotyczącą urządzeń dla osób niepełnosprawnych w pojazdach. Autor wielu
krajowych i zagranicznych publikacji.
Społecznik, inżynier i humanista. Działa w „Solidarności”, od 14 lat redaguje
gazetę parafialną „Głos Ostrej Bramy”
w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej
w Krakowie. Od kilkunastu lat jest radnym dzielnicy III Krakowa. Przewodnik
tatrzański, udziela się w Akcji Katolickiej. Miłośnik gniazda rodzinnego

— Lanckorony. Pracuje na rzecz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony.
Publikował wiersze i artykuły o tematyce krajoznawczej i religijnej. „Skaldowie” śpiewają piosenkę o Lanckoronie
„Anioł w miasteczku” do jego tekstu.
Fotografik z zamiłowania.

Wyznanie
Za to, żeś wiosną tak zielona,
Kocham cię, moja Lanckorono.
Za to, żeś latem tak gorąca
Jak iskier snop, jak dotyk słońca;
Za to, że żółty klon jesieni
Błękit nad Zamkiem w cud zamieni;
Za to, żeś zimą taka biała,
Dusza ma tak cię ukochała.
Jacek Wojs

Maryniści 2012 — malarstwo
28 lutego — 16 marca 2012 r.
Małopolski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich po raz kolejny
gościł w galerii „Kotłownia”. Kurator
wystawy i prezes Małopolskiego Oddziału SMP Jan Stopczyński zaprosił do udziału w wystawie wszystkich
członków Stowarzyszenia, na apel odpowiedziało 16 malarzy.

Popularyzacja tematyki morskiej łączona jest obecnie z walką o czystość
wód, w tym i Bałtyku.
Maryniści wyczarowali na płótnach
piękno krajobrazu: refleksy słońca na
morskich falach, plaże, portowe zatoczki, malownicze domy wśród zieleni, czyste niebo — wszystko w sposób
niemal idealistyczny. „Jeżeli wystawa, którą dziś prezentujemy, wzbudzi
chwilę zadumy nad pięknem Bałtyku
oraz naszych wód, a także refleksję
nad potrzebą ich ratowania i chronienia, będzie to znaczyć, iż ekspozycja
osiągnęła swój główny cel” — napisał
J. Stopczyński. Każda akcja promująca ochronę środowiska naturalnego
zasługuje na szacunek, cel szlachetny,
a oprawa znakomita.
(dz)
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Na koniec numeru...
Szpilka akademicka

Oczekiwanie

Leszka Wojnara

DRUGIE-TRZECIE SZÓSTA-PIĄTA koło sioła.
CZWARTA-PIĄTA cisza dookoła.
DRUGIE-TRZECIE dzionek wzdłuż strumyka,
po nim pływa kaczka TRZECIA-PIĄTA.
PIERWSZE nią niebo roześmiane,
Bo już CAŁOŚĆ.
Krzysztof Konstanty Stypuła
W tekście wiersza należy odgadnąć sylaby kryjące
się pod poszczególnymi cyframi. Sylaby te wypisane w kolejności ich numeracji utworzą hasło (nazwane w tekście CAŁOŚĆ), stanowiące rozwiązanie szarady:

1

2

3

4

5

6

Rozwiązanie drukujemy na innej stronie.

Fot.: Jan Zych
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Taka zjawa powstała podczas
wizyty gimnazjalistów na PK
(zob. s. 18)
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