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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Piszę te słowa na początku maja — po wyborze prorekto-
rów, a przed wyborem dziekanów wydziałów naszej uczelni. 
Serdecznie dziękuję Uczelnianemu Kolegium Elektorów za jed-
noznaczne poparcie kandydatur na prorektorów. To poparcie 
jest ważne teraz, a będzie jeszcze bardziej potrzebne w nowej 
kadencji. W niełatwych czasach, w jakich przyszło nam działać, 
wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz bardzo dobra współpra-
ca Senatu z kolegium rektorskim ułatwia pokonywanie trudności 
i przyczynia się do rozwoju, a dalszy rozwój — pomimo dużego 
postępu w ostatnich latach — jest naszej uczelni potrzebny. 

Przed miesiącem Senat przyjął regulamin studiów doktoranc
kich. Na kwietniowym posiedzeniu — po długiej dyskusji — przy-
jął regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia. Tworzono 
go z dużą pieczołowitością, gdyż jest to najważniejszy dokument 
dla całej społeczności akademickiej, podstawowy dla wszystkich 
nauczycieli akademickich i studentów oraz części administracji 
uczelni. Warto się z nim zaznajomić, zwłaszcza że wprowadza 
zmiany w stosunku do obowiązującego dotąd regulaminu. Zde-
cydowana większość z nich, ale nie wszystkie, wynika ze zmian 
w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”. 

Poszerzamy ofertę studiów na Politechnice Krakowskiej. 
Na Wydziale Mechanicznym zostały utworzone dwa nowe kie-
runki studiów — „informatyka stosowana” oraz „inżynieria wzor-
nictwa przemysłowego”. Ten drugi kierunek będzie wspierany 
kadrowo przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Jest to 
wynik umowy o współpracy, podpisanej niedawno między ASP 
i PK. Na majowym posiedzeniu Senat ma w planach przyjęcie 
uchwały o utworzeniu kolejnego nowego kierunku — „chemii 
budowlanej” na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. 

W tym przypadku kadrowego wsparcia udzieli Wydział Inży-
nierii Lądowej. Tworzenie nowych kierunków studiów jest od-
powiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, poszukującego 
specjalistów nowych branż. Poszerzamy możliwości wyboru 
przyszłego zawodu naszych studentów, szukając w ten spo-
sób także nowych pól dla pozyskiwania kandydatów na studia 
w dobie niżu demograficznego.

Chcemy, aby nasz absolwent był gotowy do podjęcia karie-
ry zawodowej, a tym, którzy postanowią ją rozwijać w ramach 
własnej firmy, pomagamy. Nasz Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości dynamicznie się rozwija, co potwierdza sprawozdanie 
złożone Senatowi przez kierującą nim Agnieszkę Gołąb. 

Został rozstrzygnięty konkurs „Tadeusz Kościuszko — inży-
nier i żołnierz”. W jego pierwszej edycji wzięli udział uczniowie 
i studenci z całej Polski. Poziom wiedzy uczestników konkursu 
na temat naszego patrona można uznać za wysoki. Mam na-
dzieję, że w następnych latach nie będzie niższy, a uczestni-
ków będzie przybywać. 

Za nami 50. Rajd Politechniki Krakowskiej. Z racji jubileu-
szu w większym stopniu nawiązywał do rajdów znanych z prze-
szłości. Mam nadzieję, że ta odnowiona formuła, nastawiona 
bardziej na wędrówki górskie niż biwakowanie, przyjmie się 
i będzie preferowana w kolejnych latach. 

Maj jest tradycyjnie miesiącem studenckich juwenaliów i ich 
politechnicznego wydania, czyli „Czyżynaliów”. Oczekuję kul-
turalnej i spokojnej zabawy, aby to święto młodości było godne 
studentów Politechniki Krakowskiej.

Kazimierz Furtak



Wydział Architektury
Dziekan 
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Urodził się w 1949 r. w Jaśle. Dyplom magistra inżynie-
ra architekta otrzymał na Wydziale Architektury Politechni-
ki Krakowskiej w 1971 r. Również na PK uzyskał doktorat 
i habilitację. Pracę na WA PK podjął w 1972 r. Był dyrek-
torem Instytutu Projektowania Urbanistycznego. W latach 
1993–1999 był prodziekanem Wydziału Architektury. Funk-
cję dziekana obejmie 1 września 2012 r. Naukowo zajmuje 
się architekturą i urbanistyką, w szczególności architekturą 

budynków mieszkalnych i społeczno-usługowych. Pracę naukową łączy z praktyką 
architektoniczną, czego efektem są wybudowane według jego projektów kościoły 
w Polsce i zespół rezydencji w La Paz.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Dziekan 
Dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK

Urodził się w 1955 r. w Nowym Sączu. Studia ukończył 
w 1979 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki 
Krakowskiej. Na PK uzyskał również doktorat i habilitację. 
Pracę na PK podjął w 1983 r. w Ośrodku Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej. Był dyrektorem Instytutu Modelo-
wania Komputerowego. W drugiej połowie lat 90. uczestni-
czył w zakładaniu wydziału (początkowo noszącego nazwę: 
Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego), 

którego dziekanem został po raz pierwszy w 2008 r. Naukowo zajmuje się głównie za-
gadnieniami numerycznego modelowania wiotkich układów powłokowo-cięgnowych  
oraz problemami projektowania systemów informatycznych.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Dziekan  
Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Urodził się w 1946 r. w Trzebini. Studia w Akademii  
Górniczo-Hutniczej ukończył w 1970 r. Również na AGH, 
gdzie bezpośrednio po studiach podjął pracę na ówczes-
nym Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, uzy-
skał doktorat i habilitację. Tytuł naukowy profesora otrzymał 
w 2003 r. Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 1992 r. 
Był dyrektorem Instytutu Elektromechanicznych Przemian 

Energii. W latach 1999–2005 przez dwie kadencje po raz pierwszy pełnił funkcję 
dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Naukowo zajmuje się 
problematyką maszyn elektrycznych, systemów mechanicznych i materiałów ferro-
magnetycznych. Rodzinna Trzebinia nadała mu tytuł Honorowego Obywatela.

Władze wydziałów Politechniki Krakowskiej  
na kadencję 2012–2016

9 maja 2012 r. podczas zebrań wydziałowych kolegiów elektorów Politechniki Krakowskiej zostali 
wybrani dziekani na kadencję 2012–2016, a 16 maja wybrano prodziekanów. Obowiązki powierzono 
następującym osobom: 

Prodziekani
dr inż. arch. Katarzna Hodor
dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
dr inż. arch. Rafał Zawisza

Prodziekani
dr Ewa Gondek
dr inż. Jerzy Jaworowski
dr Lech Sławik

Prodziekani
dr inż. Mieczysław Drabkowski
dr inż. Andrzej Szromba
dr hab. inż. Mieczysław Zając
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Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Dziekan  
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski

Urodził się w 1946 r. w Bydgoszczy. Studia na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim ukończył w 1969 r. z tytułem magistra 
chemii. Początkowo podjął pracę w przemyśle. Doktorat 
uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 
a habilitację — na Politechnice Warszawskiej. Od 1995 r. 
pracuje na Politechnice Krakowskiej. W 2001 r. otrzymał ty-
tuł naukowy profesora nauk technicznych. Był dyrektorem 

Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK. Funkcję dziekana Wydziału In-
żynierii i Technologii Chemicznej objął po raz pierwszy w 2008 r. Naukowo zajmu-
je się głównie technologią chemiczną ze szczególnym uwzględnieniem związków 
chromu i fosforu oraz inżynierią środowiska, w tym m.in. czystymi technologiami, 
metodami utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków. 

Wydział Inżynierii Lądowej
Dziekan 
Dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PK

Urodził się w 1956 r. w Krakowie. Studia na ówczesnym 
Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej 
ukończył w 1980 r. Również na PK uzyskał doktorat i habilitację 
(wyróżnioną przez ministra infrastruktury). Pracę na PK rozpo-
czął w 1981 r. W latach 2005–2008 był prodziekanem Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej. Funkcję dziekana WIL objął po raz pierw-

szy w 2008 r. Naukowo zajmuje się dynamiką konstrukcji i oceną szkodliwego wpływu 
drgań parasejsmicznych na ludzi i konstrukcje budynków. Na wiele realizowanych przez 
siebie prac naukowo-badawczych uzyskał finansowanie z budżetu państwa. 

Wydział Inżynierii Środowiska
Dziekan  
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik 

Urodziła się we Wrocławiu. Z Politechniką Krakowską 
związana jest od czasu studiów. Na PK uzyskała doktorat 
(wyróżniony indywidualną nagrodą ministra nauki, szkolnic-
twa wyższego i techniki) i habilitację (nagrodzoną przez Wy-
dział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN). Tytuł naukowy 
profesora otrzymała w 2004 r. W latach 1993–1999 była 
przez dwie kadencje prorektorem PK ds. badań naukowych 

i współpracy z gospodarką. Funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska po raz 
pierwszy objęła w 2008 r. Naukowo zajmuje się hydrauliką rzeczną, rozwijając swe 
zainteresowania również w kierunku inżynierii i gospodarki wodnej, szczególnie prob-
lemów ochrony przed powodziami. W roku ubiegłym powierzono jej stanowisko prze-
wodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. 

Wydział Mechaniczny
Dziekan  
Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

Urodził się w 1955 r. w Krakowie. Studia na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej od trzeciego roku 
łączył ze studiami na AGH; od czwartego prowadził już sam 
zajęcia jako asystent stażysta. W 1979 r. uzyskał na PK dy-
plom z wyróżnieniem. Na PK obronił również pracę doktor-
ską i uzyskał habilitację. Tytuł profesora nauk technicznych 
otrzymał w wieku 48 lat na wniosek Politechniki Śląskiej. 

Był dyrektorem Instytutu Informatyki Stosowanej. Funkcję dziekana Wydziału Me-
chanicznego objął po raz pierwszy w 2008 r. Naukowo zajmuje się komputerowym 
analizowaniem obrazów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb medycyny. Jest 
współzałożycielem trzech polskich towarzystw naukowych.

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK
dr inż. Otmar Vogt

Prodziekani
dr hab. inż. Joanna Dulińska, prof. PK
dr inż. Dorota Jasińska
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
dr inż. Michał Pazdanowski

Prodziekani
dr inż. Monika Gwóźdź-Lasoń
dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK
dr inż. Elżbieta Jarosińska
dr inż. Ewa Szalińska van Overdijk

Prodziekani
dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK
dr inż. Sławomir Grądziel
dr inż. Łukasz Mika
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
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TADEUSZ KOŚCIUSZKO W NASZEJ PAMIĘCI

„Twego ducha nam potrzeba, 
by Ojczyznę oswobodzić...”
Rozmowa z historykiem i pisarzem Stanisławem M. Jankowskim

— Podczas uroczystości na Politechnice Krakowskiej Aka-
demicki Chór PK nieraz wykonuje utwory poświęcone patrono-
wi naszej szkoły, Tadeuszowi Kościuszce. Czy jego nazwisko 
często można spotkać w polskich pieśniach?

— Przejrzałem kilka śpiewników i gdybym miał, jak w cza-
sie zawodów sportowych, sklasyfikować Tadeusza Kościuszkę, 
wprowadziłbym go „na pudło” na miejscu trzecim. Drugie nale-
ży się Józefowi Piłsudskiemu, a poza wszelką konkurencją, na 
pierwsze miejsce i złoty medal zasługuje Pan Bóg.

— Czy o Kościuszce dlatego pisano tak chętnie, bo… „Mo-
skali dobrze bił”?

— To cytat z dwóch utworów, rozpoczynających się od słów: 
„Nasz Kościuszko dobry był, / bo Moskali dobrze bił. / Już Koś-
ciuszki nie mamy,/ Rady sobie nie damy”. Pierwsza zwrotka jest 
identyczna w „Pieśni ludu z roku 1794” i w „Pieśni ludowej 1795 
roku”. Po tej pierwszej wspólnej zwrotce mamy jeszcze sześć 
następnych w „Pieśni ludu…”, a w „Pieśni ludowej…” — sie-
dem. Utwory różnią się m.in. wymienionymi w nich nazwiskami 
kilku dowódców wojsk powstańczych, a także sugestią, że po-
konany w bitwie pod Chełmem generał Józef Zajączek przyjął 
łapówkę („sławny pon od Moskali przekup wzion”). Historyka 
jednak bardziej od tego oskarżenia martwi nieznane — jak do-
tąd — nazwisko autora (lub autorów?) obu pieśni. 

— Czy twórcy innych pieśni o Kościuszce są nam znani?
— Niestety, nie wszyscy. Nie wiadomo, kto napisał „Mar-

sza wojennego”. Oryginał kiedyś przechowywano w bibliotece  

Uniwersytetu w Wilnie. Do śpiewników utwór włączano rów-
nież z tytułem „Idźmy, bracia”. Pieśni różniły się nie tylko tytułem. 
W wersji 4-zwrotkowej śpiewano słowa „Pod białego orła znakiem”, 
a w wersji 3-zwrotkowej — „Każdy pod Kościuszki znakiem”: 

Do broni, bracia, do broni, 
Każdy pod Kościuszki znakiem, 
Gdy piersiami kraj zasłoni, 
Umrze przynajmniej Polakiem.

— Czy to prawda, że autorami pieśni o Kościuszce byli 
uczestnicy powstań?

— O jednych autorach wiemy więcej, o drugich mniej. Sło-
wa „Krakowiaka Kościuszki” napisał poeta Marceli Skałkowski, 
przywódca patriotycznej młodzieży akademickiej we Lwowie, 
więziony za swoją działalność przez władze austriackie. W ro-
ku 1846 był jednym z organizatorów powstania i uczestników 
marszu na Tarnów. Wiedeń uprzedził powstańców. Uderzyli na 
nich chłopi, dowodzeni przez lokalnych „wodzów”, takich jak 
Jakub Szela. I w czasie tzw. rabacji galicyjskiej we wsi Burzyn 
zgładzono poetę Skałkowskiego.

Publicysta i pisarz polityczny Stefan Buszczyński, absolwent 
uniwersytetu w Kijowie, napisał pieśń „Polska nigdy nie zagi-
nie” i po stłumieniu powstania styczniowego musiał wyjechać 
za granicę, aby uniknąć grożącego mu wyroku śmierci. Wrócił 
do kraju w roku 1878, a od 1887 roku mieszkał w Krakowie. 
Nie udało mu się dostać docentury na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, bo krakowscy konserwatyści wiedzieli o jego radykalnej  
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postawie przed powstaniem. Z czasem przestał wierzyć w moż-
liwość uzyskania przez Polskę niepodległości, natomiast w jed-
nym ze swoich dzieł przedstawił wizję przyszłej, zjednoczonej 
Europy ze stolicą w Brukseli. 

Rajnold Suchodolski, autor „Poloneza Kościuszki”, po ukoń-
czeniu gimnazjum w Świsłoczy należał do Towarzystwa Zorzan, 
związanego z Towarzystwem Filaretów. Po wybuchu powsta-
nia listopadowego służył w 5. Pułku Strzelców Pieszych, został 
ranny w bitwie pod Ostrołęką. Zginął w roku 1831, gdy wojska 
rosyjskie zdobywanie Warszawy zaczęły od strony Pragi —  
lewobrzeżnej części miasta. 

— Podobno muzykę do „Poloneza Kościuszki” osobiście 
skomponował sam Kościuszko. 

— W magazynie Muzeum Czartoryskich w Krakowie widzia-
łem rysunki aktów, damskiego i męskiego, autorstwa Tadeusza 
Kościuszki. Tego jestem pewien, bo fotografie tych aktów mam 
w swoim prywatnym archiwum. Natomiast o skomponowaniu 
muzyki do „Poloneza Kościuszki” tylko słyszałem. Gdybym zo-
baczył jakiś wiarygodny dokument, potwierdzający kompozy-
torski talent Naczelnika, to uwierzę.

— Wracajmy do autorów pieśni sławiących Naczelnika… 
— Jednym z nich był żołnierz aż trzech powstań, Włady-

sław Ludwik Anczyc, autor „Śpiewu włościan krakowskich”, 
znanego też pod innymi tytułami: „Dalej chłopcy, dalej żywo” 
albo „Pobudka Krakusów”. Być może inaczej ułożyłyby się 
jego losy, gdyby pracując w Katedrze Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, nie oskarżył o brak należytej kontroli nadzo-
ru aptekarskiego. Nie wiemy, co ustalono w sprawie nadzo-
ru, natomiast istnieją dokumenty potwierdzające rezygnację 
uczelni z dalszego zatrudniania — jakby to określili uczniowie 
— „skarżypyty”. Miał odtąd więcej czasu na pisanie. I tak po-
wstały dramaty: „Chłopi — arystokraci”, „Flisacy”, „Kościuszko 
pod Racławicami”. Anczyc odkładał czasem pióro i brał do ręki 
szablę albo karabin. Uczestniczył w powstaniu krakowskim 
w 1846 roku, w Wiośnie Ludów w 1848 roku i w powstaniu 
styczniowym w 1863 roku. Nie wystarczyło mu tylko wojowa-
nie i pisanie. Zakupił drukarnię, został wydawcą i do naślado-
wania zachęcił syna Wacława, absolwenta historii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

Z Władysławem Ludwikiem Anczycem współpracował pia-
nista, kompozytor i pedagog Kazimierz Hoffman. W roku 1880 
jego muzyka przyczyniła się do wielkiego powodzenia dramatu  

„Kościuszko pod Racławicami”. Krytycy atakowali Anczyca, że 
tekstów nie pisał osobiście. Sugerowano wykorzystanie auten-
tycznej ludowej pieśni nieznanego autora, śpiewanej w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej oraz wyrwanie z innej fragmentu 
rozpoczynającego się od słów „Albośwa jacy...”. Nie obyło się 
bez uwag, że zachęcając się wzajemnie do walki w roku 1794, 
kosynierzy o „polskiej kosie i utartym przez nią moskiewskim 
nosie” śpiewali na melodię mazura, a Hoffman tego mazura 
zamienił na pełnego wigoru krakowiaka…

W powstaniu listopadowym wziął udział syn spolonizowa-
nego Niemca Ferreniarz Jakub Wincenty Pol, autor utworów 
„Białe Orlę” i „Mazur”. Służył w 10. Pułku Ułanów Litewskich, 
był jednym z nielicznych odznaczonych wtedy za odwagę Or-
derem Virtuti Militari. W powstaniu listopadowym pod rozka-
zami Bema walczył też jako podporucznik artylerii konnej hra-
bia Krystyn Piotr Celestyn Józef Ostrowski. Oprócz strzelania 
z armat zajmował się również tłumaczeniem na język francuski 
m.in. niemal wszystkich utworów Adama Mickiewicza. Jest on 
autorem 18-zwrotkowego „Śpiewu wojennego z roku 1830”. 
W dziewiątej zwrotce tego utworu przypomniał: 

Patrzcie tam! Pod znakiem krzyża  
Wśród promieni słońca 
Duch Kościuszki w lot się zbliża; 
Oto wasz obrońca […] 

— Po podzieleniu Polski pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię 
krytycy tych utworów sugerowali władzom, że ich autorzy za-
chęcają do nieposłuszeństwa. Mieli podstawy do podobnej in-
terpretacji?

— Żaden autor nie jest w stanie przewidzieć interpretacji 
napisanej przez siebie pieśni. Informowana władza decy-
dowała się działać profilaktycznie. Pamiętano o insurekcji, 
istnieniu organizacji konspiracyjnych. Po roku 1830, 1846, 
1848 urzędnicy władz okupacyjnych, naczelnicy policji, do-
wódcy wojsk okupacyjnych nie mieli żadnej pewności, czy 
Polacy znowu się nie ruszą. Strach zachęcał ich do opła-
cania konfidentów, śledzenia podejrzanych, cenzurowania 
wszystkiego, co — ich zdaniem — mogło znowu poderwać 
Polaków do walki. Wyobrażali sobie, że pomoże im prze-
trwać prowadzenie polityki zastraszania. „Dalej chłopcy, da-
lej żywo” (inny tytuł utworu to: „Śpiew włościan krakowskich 
z roku 1794”) można nazywać zachęcaniem rolników, żeby 

rzucili cepy, radło, sprzedali nawet poduszki 
i zgłosili się do Kościuszki. Drażniło władzę 
przypominanie Naczelnika w „Krakowiaku 
Kościuszki”, który „wyprawił Moskalom 
weselisko krwawe”, i że twarde przemocy 
ogniwa pękną, gdyż „z maleńkiej iskierki 
wielki ogień bywa”.

W „Marszu Czachowskiego”, napisanym 
w 1863 roku, czytamy o Polaku, żeby „ude-
rzał śmiało, mężnie, dzielnie” i nie zadrżał, 
widząc zabitego brata. Ale później pojawia 
się… Kościuszko.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami.  
Dał nam przykład nasz Kościuszko, 
Jak zwyciężać mamy.

— To brzmi niemal jak fragment naszego 
hymnu narodowego! 
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— Tak, „Marsz Czachowskiego” jest bardzo podobny do 
„Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego. 
Zdaniem Wybickiego „przejść Wisłę i Wartę” można za przy-
kładem Bonapartego, a nie Kościuszki. Utwory mają podobny 
refren. Wybicki wzywa: „Marsz, marsz, Dąbrowski”, natomiast 
w „Marszu Czachowskiego” śpiewa się: „Marsz, marsz, Po-
lonio...”. Jest jeszcze kilka różnic. „Pieśń...” Wybickiego ot-
wierają słowa: „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”, 
natomiast „Marsz Czachowskiego” zaczyna się od zwrotki: 

Już Was żegnam niskie strzechy, 
Ojców naszych chatki. 
Już Was żegnam bez powrotu 
Ojcowie i matki.

— Polacy słabo znają słowa pieśni Wybickiego. 
— Nie przypominam sobie, żebym słyszał zwrotkę czwartą: 

Niemiec, Moskal nie osiędzie, 
Gdy jąwszy pałasza, 
Hasłem wszystkich zgoda będzie 
I Ojczyzna nasza.

Całkowicie zapomniano też zwrotkę szóstą, w której poja-
wia się postać Naczelnika:

Na to wszystkich jedne głosy: 
„Dosyć tej niewoli, 
Mamy racławickie kosy,  
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

Trzeba dodać, że Wybicki walczył w wojskach powstań-
czych w 1794 roku, zanim trafił pod komendę Dąbrowskiego 
i w Reggio Emilio w lipcu 1797 roku zastanawiał się nad na-
zwiskami godnymi umieszczenia w rękopisie „Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech”. Powołał się w tej pieśni na zasługi 
generała Jana Henryka Dąbrowskiego, regimentarza Stefana 
Czarnieckiego, cesarza Napoleona Bonapartego i naczelnika 
Tadeusza Kościuszki. W napisanym przez tego samego au-
tora „Mazurku Dąbrowskiego” zabrakło jednak miejsca dla 
Kościuszki… Ale to właśnie „Mazurka…” w kwietniu 1927 roku 

Komisja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego RP uznała za obowiązujący urzędowo polski hymn 
państwowy.

— Jak do pieśni sławiących Kościuszkę odnosiła się peere-
lowska cenzura?

— Można przytoczyć przykłady setek ingerencji! Wydaw-
cy i redaktorzy naczelni wiedzieli, że przez cenzuralne sito nie 
przejdzie fragment „Warszawianki”, zawierający słowa o Mos-
kwie „drżącej na szczęk naszej broni” i z „Żółkiewskim szerzą-
cym Polski panowanie”. Z „Poloneza Kościuszki” cenzorskie 
„nożyczki” wycinały drugą zwrotkę: 

Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia nas, Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę 
Pod kościołem Karmelitów.

Po takiej ingerencji pozostawiona druga część tej zwrot-
ki nie miała sensu i wówczas śpiewało się i grało pierwszą 

i trzecią albo przy planowaniu reper-
tuaru lub wydania śpiewnika usuwa-
ło „Poloneza Kościuszki”. Pracowite 
rączki z nożyczkami nie miały też 
żadnych wątpliwości, że nie należy 
popularyzować na łamach książek 
ani gazet pieśni „Orlę białe”: 

Wielka, wielka wojna będzie!
I niejeden Moskal zginie,
Lecz i orlę w krwi opłynie,
W Polsce mogił nam przybędzie.

Francuski poeta i dramaturg Jean 
Francois Casimir Delavigne, znany 
z przyjaźni dla Polaków i Polski, na-
pisał „La Varsowienne”, przetłuma-
czoną przez poetę i historyka Karola 
Sienkiewicza na „Warszawiankę” 
— hymn powstania listopadowego” 
(z czasem uznany za pieśń równie 
ważną jak „Mazurek Dąbrowskiego”).  

Bernard Połoniecki, właściciel Księgarni Polskiej we 
Lwowie w siódmym wydaniu przygotowanego przez Fran-
ciszka Barańskiego zbioru pieśni patriotycznych i narodo-
wych „Jeszcze Polska nie zginęła” pisał: 

„Mimo prześladowań i konfiskat, z któremi ma do 
walczenia, mimo pościgom i zarządzonej nań obławie, 
przeważnie dostaje się do rąk właściwych. Omijając 
szczęśliwie kordonowe straże, mimo zakazy i wyroki 
przemycany przez graniczne słupy trafia do najdalszych 
zakątków ojczyzny, zwycięski jak żywe słowo, jak głos 
ludzki z piersi swobodnej dobyty, jak nieprzedawnione 
hasło, co w jednej dzielnicy rzucone, w drugiej i trzecie 
donośnem odzywa się echem […]  Gdziekolwiek tylko na 
dźwięk patryotycznej pieśni serce żywiej uderzać zaczy-
na, twarz płomieniem zakwita, a dłoń w pięść się zaciska, 
tam wszędzie i to siódme wydanie naszego śpiewnika 
przyjęte i powitane będzie”. 

Stanisław Haykowski, „Kosynierzy pod Racławicami”
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Muzykę skomponował Karol Kurpiński, drugi kapelmistrz or-
kiestry Teatru Narodowego, dyrektor warszawskiej opery, jesz-
cze przed Chopinem współtworzący styl narodowy w muzyce 
polskiej. W śpiewnikach wydawanych w PRL pod pretekstem 
zbyt dużej liczby zwrotek „zapominano” o wezwaniu:

Wstań, Kościuszko! Ugodź w serca,
Co litością mamić śnią.
Znał tę litość ów morderca,
Który Pragę zalał krwią.

— Co jeszcze mogło budzić czujność cenzury?
— Z okazji 80. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki 

ksiądz Marceli Krzeszowski napisał „Marsz Kościuszkowski”, 
w którym „moskiewska hołota z paszczy armat śmierć miota”, 
a „moskiewski wróg ciura” zostaje pobity przez Głowackiego 
i Świstackiego kosami „sprzątających kanonierów i dłońmi ga-
szących lonty armat”. 

Bartosz Głowacki zostanie bohaterem pieśni zatytułowanej 
jego nazwiskiem, napisanej przez Wincentego Pola. Poeta łą-
czy jego postać oczywiście z bitwą pod Racławicami. Przed wy-
wijającym tam „kosą jak brzytwa” Głowackim „uciekali Moskale 
jak wściekli”, a bohater chwali się: „myśmy harmat dwanaście 
do Kościuszki przywlekli”. Racławice odnajdujemy w „Śpiewie 
wojennym z roku 1830” Kazimierza Ostrowskiego. W tej pieś-
ni „duch Kościuszki uzbrojony archanioła mieczem” pozwoli 
pokonać „potępieńców ród z piekła / naszą krwią zbryzgany / 
tam pożoga, dżuma wściekła / caryzm i kajdany”. Stefan Busz-
czyński w pieśni „Polska nigdy nie zginie” przypomina o „wojnie 
z szatanem”, wspieranym przez „wroga domowego” — „zgraję 
Judaszów” i „mądrali, co nam mącą głowy”, zdecydowanych 
doradzać traktaty z wrogiem i „sprzedających carowi naszych 
braci Rusinów”.  

W „Polonezie Kościuszki na pożegnanie odjeżdżającego 
z kraju Naczelnika w roku 1792” śpiewano: 

Podróż twoja nam niemiła,
Lepsza przyjaźń w domu była,
Kochalim Cię nad życie,
Szanowali należycie.

Natomiast 40 lat później Rajnold Suchodolski zmienił nieco 
melodię i napisał nowy tekst „Poloneza Kościuszki…”. Nie było 
w tym tekście słów pożegnania, kochania nad życie i płaczu po 
odjeździe Naczelnika, ale wezwanie do zemsty za rzeź war-
szawskiej dzielnicy Praga, spacyfikowanej przez armię rosyj-
ską w 1794 roku.

Patrz, Kościuszko, na nas z nieba,
Jak w krwi wrogów będziem brodzić,
Twego ducha nam potrzeba,
By Ojczyznę oswobodzić.

Z „Poloneza Kościuszki” ksiądz Jan Wróbel wyrwał kawa-
łek wstępu i napisany przez niego „Taki nasz hetmanie śpiew” 
zaczyna się: 

Patrz, Kościuszko, na nas z nieba,
Jak nam twego ducha trzeba,
Ducha pracy, roztropności,
Nie oręża, skwapliwości” […]

— Dlaczego Kościuszko, przywódca powstania, które 
nie uratowało Polski przed utratą niepodległości, cieszył się 
tak wielką popularnością, nie tylko zresztą w pieśni patrio-
tycznej?

— Wielu ludzi o znanych w historii świata życiorysach łą-
czyło w swoich wypowiedziach nazwisko Tadeusza Kościusz-
ki ze słowami najwyższego uznania dla „bohatera Północy”, 
jak go nazwał Napoleon, dla „posłańca od Boga” — jak się 
wyrażał Berek Joselewicz. Lista zachwyconych Naczelnikiem, 
jego decyzjami jest długa. Gdyby dzisiaj postanowiono usy-
pać mu kolejny kopiec, ruszyliby i prześcigali się — jak to po-
trafią od lat — ludzie z głośnymi w kraju nazwiskami, znani 
z pierwszych stron gazet i dzienników telewizyjnych. Bardzo 
też możliwe, że zapytany o nich Kościuszko odpowiedziałby 
tak, jak w znanej mi fraszce: „Patrz, Kościuszko, na nas z nie-
ba, / raz Polak skandował. / I popatrzył nań Kościuszko. / I się 
zwymiotował”.

— A gdybym Pana zapytał o ocenę Kościuszki?
— Mam przed oczami obraz, na którym ranny po bitwie 

pod Maciejowicami Naczelnik leży przywiązany do byle jakie-
go łóżka, a stojąca nad Polakiem caryca Katarzyna, zwana 
Wielką, nie kryjąc pogardy, podaje mu szablę. Kościuszko, 
nazywany przez nią „biednym potworem”, szablę odtrąca. Po-
wiem szczerze, że odtrącenie łaski carskiej jest mi — jako 
historykowi i Polakowi — bliższe od fotografii ludzi z taczkami, 
eksponującymi swój podziw dla Kościuszki poprzez sypanie 
kopca. 

Rozmawiał: Lesław Peters 
Ilustracje pochodzą ze zbiorów Stanisława M. Jankowskiego

Stanisław M. Jankowski jest historykiem, autorem słuchowisk 
radiowych i filmów dokumentalnych oraz ponad 20 książek po-
święconych Armii Krajowej, Polskiemu Państwu Podziemnemu 
i zbrodni katyńskiej, m.in. „Steny z ulicy Mogilskiej”, „KARSKI. 
Raporty tajnego emisariusza”. 
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Popularyzacji postaci patrona Politechniki Krakow-
skiej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i stu-
dentów służył zorganizowany w tym roku po raz pierwszy 
konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce. Konkurs wzbu-
dził spore zainteresowanie w całej Polsce, a jego uczest-
nicy wykazali, że przywódca powstania z 1794 r. jest im 
dobrze znany.

Konkurs „Tadeusz Kościuszko — żołnierz i inżynier”, pod 
patronatem rektora PK prof. Kazimierza Furtaka, składał się 
z dwu etapów. W pierwszej części, która trwała od 8 do 31 mar-
ca, wymagano od uczestników przedstawienia w formie pisem-
nej trzech zagadnień. Na podstawie otrzymanych wypowiedzi 
do drugiego etapu zakwalifikowano 15 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i 14 studentów. Grupa finałowa wzięła udział 
19 kwietnia w trwającym pół godziny teście online. W tym cza-
sie trzeba było odpowiedzieć na 30 pytań.

Tu już należało wykazać się sporą wiedzą. Oczekiwano 
bowiem odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak: w którym roku 
Kościuszko mieszkał w Krakowie przy Rynku Głównym? (pod-
powiadamy: w 1775 r.); dlaczego ojciec 18-letniej Tekli Żu-
rowskiej odmówił Kościuszce ręki córki? (z powodu niskiego 
statusu majątkowego kandydata do ręki córki); po której bitwie 
Kościuszko otrzymał Order Virtuti Militari? (pod Zieleńcami, 
w 1792 r.); jakim herbem pieczętowała się rodzina Kościuszki? 
(Roch III); jaki kierunek ukończył Kościuszko w Szkole Rycer-
skiej? (inżyniersko-wojskowy); jaki był rezultat prac fortyfikacyj-
nych pod Ticonderogą? (zlekceważono projekt Kościuszki i An-
glicy zbombardowali fort); kto był naczelnym wodzem insurekcji 
na Litwie? (gen. Michał Wielhorski).

Biorąc pod uwagę, że konkurs został ogłoszony po raz 
pierwszy, a sposób nauczania historii w szkołach na ogół 

zniechęca do niej młodzież, zainteresowanie było dość 
znaczne. W konkursie wzięło udział 61 osób (w tym 47 ucz-
niów i 14 studentów) z 11 województw w Polsce. Z uczestnic-
twa wyłączeni byli studenci kierunku historia oraz szkół woj-
skowych. Cieszy dobry poziom prac nadesłanych w ramach 
pierwszego etapu.

Zwycięzcą został Grzegorz Piątkowski z Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie. Drugie miejsce zajęła Monika Je-
ziorska z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego. Trzeci był Tomasz Bulka z Politechniki Krakowskiej, 
student Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Na 
laureatów pierwszych trzech miejsc czekały atrakcyjne nagrody 
rzeczowe (z finansowymi „załącznikami”). Zwycięzca otrzymał 
tablet iPad i 2000 zł. Osobom, które zajęły miejsca od 4. do 10., 
przypadły nagrody książkowe. Byli to kolejno: Krzysztof Bokwa, 
Karolina Tondos, Łukasz Basa, Sylwia Łakomy, Dawid Bulak, 
Rafał Stanasiuk i Tomasz Walczak. Jury pracowało pod prze-
wodnictwem prorektora Leszka Mikulskiego.

Wręczenie nagród nastąpiło 11 maja podczas uroczyste-
go posiedzenia Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak wyraził zadowolenie z przeprowadze-
nia konkursu i gratulował wszystkim laureatom.

(ps)

Pierwsza edycja konkursu wiedzy 
o Kościuszce

Tomasz Bulka student WIEiK PK — laureat III miejsca
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W pierwszym rzędzie — laureaci i osoby wyróżnione w konkursie. 
Pierwszy z prawej Grzegorz Piątkowski, zdobywca głównej nagrody
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Olbrzymie poruszenie wśród historyków i miłośników 
historii wywołało pojawienie się w kwietniu na aukcji w Kra-
kowie listu Tadeusza Kościuszki. List, którego adresatem 
jest Thomas Jefferson, pochodzi ze schyłkowego okresu 
życia polskiego generała i dotyczy spraw prywatnych.

Po upadku insurekcji i pobycie w carskim więzieniu Koś-
ciuszko osiadł w Paryżu, gdzie swój międzynarodowy autorytet 
angażował w działania na rzecz sprawy polskiej. W roku 1814 
(z którego pochodzi list do Jeffersona) zabiegał na przykład 
u cara Aleksandra I o amnestię dla wszystkich Polaków biorą-
cych udział w nieudanej wyprawie Napoleona na Rosję. Obok 
kwestii najwyższej wagi, 68-letniego Kościuszkę trapił w tym 
czasie także prozaiczny brak pieniędzy. I tego dotyczy list. 

 Źródłem utrzymania Kościuszki pod koniec życia były pie-
niądze z zaległego żołdu (za służbę w armii amerykańskiej 
w latach 1776–1783), przyznane mu przez Kongres Stanów 
Zjednoczonych w 1798 r. Opiekę nad tym funduszem sprawo-
wał przyjaciel Kościuszki, o trzy lata starszy od niego Thomas 
Jefferson — autor „Deklaracji niepodległości Stanów Zjedno-
czonych”, trzeci prezydent tego  kraju (1801–1809). W latach 
1812–1814 trwała wojna Stanów Zjednoczonych z Wielką Bry-
tanią i prawdopodobnie z tego powodu Kościuszko nie otrzy-
mał żadnych pieniędzy przez cały 1813 rok. Właśnie w tej spra-
wie napisał do Jeffersona. List w języku francuskim (pełniącym 
wówczas tę samą rolę, jaką dziś pełni angielszczyzna), w prze-
kładzie na polski brzmi następująco: 

Mój drogi Przyjacielu 
Sądzę, że cierpimy obaj tego roku. Ty przez Anglię, a ja 

przez Ciebie, ponieważ nie dotknąłem [otrzymałem] korzyści 
z mojej małej sumy przez cały ubiegły rok 1813, a której wszak-
że miałbym wielką potrzebę. Wierzę, że wojna mogła zakłócić 
komunikację z Francją, lecz spróbuj mi ją przesłać przez Anglię 
lub Holandię. 

Całuję Cię tysiąc razy z całą moją przyjaźnią i szczerym po-
ważaniem

T. Kościuszko 
Paryż, 15 maja 1814 

Napisany pięknym, wyraźnym pismem na cienkim, kremo-
wym papierze list dotarł do odbiorcy najwyraźniej dopiero po pół 
roku, bowiem na odwrocie znajduje się notatka sporządzona 
ręką Jeffersona: „Kosciuszko. Paris May 15th, rec’d Oct. 12”.

Rękopis trafił na aukcję zorganizowaną 21 kwietnia przez 
krakowski antykwariat, który prowadzą Anna i Piotr Wójto-
wiczowie. Wzbudził ogromne zainteresowanie instytucji mu-
zealnych i zbieraczy prywatnych, bowiem cała zachowana 
korespondencja Kościuszki i Jeffersona (licząca 41 listów) 
znajduje się w zbiorach publicznych, głównie w Stanach Zjed-
noczonych, i nie jest dostępna w obrocie antykwarycznym. 
Nawiasem mówiąc, opisujący szczegółowo sprawę na łamach 
„Dziennika Polskiego” Włodzimierz Jurasz odnotował również 
zainteresowanie tematem ze strony… redakcji „Naszej Poli-
techniki”.

Zakupu listu patrona Politechniki Krakowskiej chętnie doko-
nałaby niejedna polska instytucja gromadząca pamiątki prze-
szłości, ale już cena wywoławcza okazała się barierą nie do 
pokonania. Nie znalazł się też sponsor (poszukiwany np. przez 
Komitet Kopca Kościuszki), który gotów byłby pomóc w zakupie 
dokumentu. Ostatecznie po krótkiej licytacji rarytas trafił w ręce 
prywatnego kolekcjonera z Warszawy. Zapłacił on 54 tys. zł 
przy cenie wywoławczej 40 tys. zł. 

 Dla porównania warto dodać, że wycenione znacznie 
skromniej dwa dokumenty z podpisem króla Henryka Waleze-
go (2800 i 2500 zł) nie znalazły w czasie aukcji amatora. Za 
większe sumy niż list Kościuszki sprzedano pierwsze pełne 
wydanie dzieła „O naprawie Rzeczypospolitej” Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego z 1559 r. (za 100 tys. zł) i tzw. Biblię brzeską 
z 1563 r. (za 92 tys.), ale w obu przypadkach nabywcy kupili 
grube księgi, a nie… jedną kartkę cienkiego papieru!

Lesław Peters

List Tadeusza Kościuszki sensacją aukcji 
w Krakowie

Piotr Wójtowicz prezentuje rękopis
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Aż trudno uwierzyć, że Święto Szko-
ły obchodziliśmy w tym roku dopiero po 
raz trzeci. Biorąc udział w zorganizowa-
nych 11 maja uroczystościach, miało się 
wrażenie, że to już trwała tradycja uczel-
ni. Święto Szkoły, mimo krótkiego „sta-
żu”, zdążyło silnie wpisać się w życie 
akademickie Politechniki Krakowskiej.

Kulminacyjnym wydarzeniem dnia było 
nadzwyczajne posiedzenie Senatu Aka-
demickiego Politechniki Krakowskiej. Se-
natorzy — z rektorem, prorektorami i wła-
dzami dziekańskimi na czele — przybyli 
w orszaku z budynku głównego PK do sali 
konferencyjnej Pawilonu Konferencyjno- 
-Wystawienniczego „Kotłownia”, gdzie 
zgromadzonych pracowników uczelni 
i zaproszonych gości witała pieśń „Dalej, 
bracia, do bułata” w wykonaniu Akademi-
ckiego Chóru PK „Cantata” pod dyrekcją 
Marty Stós. Oficjalnie zebranych powitał 
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazi-
mierz Furtak. 

Tak jak coroczne obchody Święta Szko-
ły zwolna stają się uczelnianym zwycza-
jem, podobnie zaczyna należeć do tradycji 
wygłoszenie w tym dniu wykładu na temat 
patrona PK. Wykładowcami, co godne 
podkreślenia, są osoby doskonale znają-
ce życie i dokonania przywódcy powstania 
1794 r. Tegoroczny wykład zatytułowany 
„Z tradycji kościuszkowskiej w Krakowie” 
wygłosił dr hab. Mieczysław Rokosz, pre-
zes Komitetu Kopca Kościuszki. 

W swoim wystąpieniu Mieczysław Ro-
kosz przypomniał, że jedną z najważniej-
szych dat w historii Polski jest 24 marca 
1794 r., kiedy to Tadeusz Kościuszko wy-
powiedział na płycie Rynku krakowskiego 
słowa słynnej przysięgi. Według pierwot-
nego zamysłu uroczystość ta jednak miała 
odbyć się w wąskim gronie osób zebranych 
w jednej z krypt wawelskich. To właśnie 
Kościuszce zawdzięczamy, że do złożenia 
przysięgi doszło ostatecznie na centralnym 
placu miasta w obecności wojska i ludu. 
Odnosząc się do przegranego powsta-
nia, podkreślił, że nie tylko uratowało ono 
godność i honor Polaków, ale dało też po-
czątek krystalizowaniu się nowoczesnego 
narodu polskiego złożonego z wszystkich 
stanów społecznych. 

Kopiec, usypany na Wzgórzu bł. Broni-
sławy, stał się dla pozbawionych własnego 
państwa Polaków wyrazem wiary w niepod-
ległość. „Ta jedna morga wiedeńska ziemi 
u podstawy kopca Kościuszki była przez 
okres narodowej niewoli i rozbiorów jedy-
nym rzeczywiście wolnym skrawkiem zie-
mi dawnej Rzeczypospolitej” — powiedział 
Mieczysław Rokosz. Odnosząc się do naj-
nowszych dziejów owego wyjątkowego za-
bytku, wspomniał, że po katastrofie budow-
lanej spowodowanej przez ulewne deszcze 
w latach 1997 i 1998 Politechnika Krakow-
ska udzieliła Komitetowi Kopca Kościuszki 
rzeczoznawczej pomocy. Kończąc swoje 
wystąpienie, mówca zapowiedział otwarcie 

23 listopada 2012 r. Krakowskiego Szlaku 
Kościuszki. (Pełny tekst wykładu opubliku-
jemy w następnym numerze).

W drugiej części odświętnego posie-
dzenia Senatu PK wyróżniającym się pra-
cownikom uczelni wręczono odznaczenia 
państwowe i uczelniane. Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski zostali 
udekorowani dwaj zasłużeni profesorowie 
Wydziału Architektury — Andrzej Kad-
łuczka i Wacław Seruga. Wysokie odzna-
czenia wręczył wicewojewoda małopolski 
Andrzej Harężlak. Odznaczył on również 
osoby uhonorowane Złotymi Krzyżami Za-
sługi oraz Medalami za Długoletnią Służ-
bę. Następnie małopolski kurator oświaty 
Aleksander Palczewski wręczył Medale 
Komisji Edukacji Narodowej, a rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak — odznaczenia 
uczelniane.

Po raz trzeci zostały przyznane na-
grody naukowe Politechniki Krakowskiej. 
Prorektor ds. nauki prof. Jan Kazior przy-
pomniał, że ich celem jest aktywizacja 
działalności badawczej i publikacyjnej pra-
cowników i doktorantów uczelni. Po raz 
drugi natomiast przyznano nagrody za kur-
sy e-learningowe przygotowane na uczel-
nianej platformie elektronicznej. Prorektor 
ds. kształcenia i współpracy z zagranicą 
prof. Dariusz Bogdał zaznaczył, że w po-
równaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba 
wniosków i podniósł się poziom prac.

Lista odznaczonych i wyróżnionych na-
grodami znajduje się na stronie następnej.

Obok wyróżniających się naukowców 
i dydaktyków Politechniki Krakowskiej 
w tym roku po raz pierwszy podczas Święta 
Szkoły nagrody otrzymali również studenci 
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
laureaci ogólnopolskiego konkursu „Ta-
deusz Kościuszko — żołnierz i inżynier”. 
Jego zasady i przebieg przedstawił prorek-
tor ds. studenckich prof. Leszek Mikulski. 
Niektórzy laureaci nie mogli jednak przybyć 
po odbiór nagród, bowiem uroczystość na 
PK zbiegła się z egzaminami maturalnymi. 
Szerzej o inauguracyjnej edycji konkursu 
piszemy na s. 9 . 

Osoby, którym nie powiodło się w kon-
kursie kościuszkowskim, mogły wziąć so-
bie do serca słowa: „Bartoszu, Bartoszu / 

Święto Szkoły

Pod znakiem tradycji i pamięci
Krzyż Oficerski OOP dla prof. Andrzeja Kadłuczki i prof. Wacława Serugi
Olimpijczycy gośćmi wernisażu w Muzeum PK
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Oj, nie traćwa nadziei…” z pieśni „Krako-
wiak Kościuszki”, którą na zakończenie 
uroczystości wykonała „Cantata”. Za rok 
mogą spróbować swych sił w drugiej edycji 
konkursu! 

*
Dzień Święta Szkoły stał się rów-

nież okazją do otwarcia nowej wystawy 
w Muzeum PK. Wydarzenie poprzedziło 
uroczyste posiedzenie Senatu. Wernisaż 
ekspozycji „Olimpijczycy z Politechniki 
Krakowskiej 1924–2006” zgromadził nie 
tylko pracowników uczelni, ale także 
liczne grono zaproszonych gości, łącz-
nie z kilkoma bohaterami niecodziennej 
ekspozycji. 

W historii Politechniki Krakowskiej było 22 
sportowców, którzy startowali w igrzyskach 
olimpijskich. Z tego grona żyje obecnie 12 
osób. Na wernisaż przybyło pięcioro z nich: 
Joanna Bartosz-Bronarska (gimnastyczka, 
uczestniczyła w igrzyskach w Monachium 
w 1972 r.), Wiesław Glos (szermierz, Rzym 
1960 r. i Tokio 1964 r.), Rafał Skarbek (snow-
boardzista, Turyn 2006 r.), Danuta Straszyń-
ska-Kossek (lekkoatletka, Meksyk 1968 r. 
i Monachium 1972 r.) i Wojciech Zabłocki 
(szermierz, Helsinki 1952 r., Melbourne 
1956 r., Rzym 1960 r., Tokio 1964 r.). Obec-
na też była Adrianna Lorenc, bratanica Cze-
sława Lorenca (wioślarz, Helsinki 1952 r.). 
Serdecznie powitał ich w murach Muzeum 
PK jego zwierzchnik, prorektor ds. ogólnych 
prof. Wacław Celadyn.

Niewątpliwie gwiazdą pierwszej wiel-
kości spotkania był prof. Wojciech Zabłocki 
— szablista, uczestnik czterech olimpiad, 
zdobywca trzech medali olimpijskich (dwóch 
srebrnych z drużyną i jednego brązowego 

indywidualnie). Zabłocki w 1954 r. ukończył 
architekturę na Wydziałach Politechnicz-
nych (przekształconych w tym samym roku 
w Politechnikę Krakowską) i zaprojektował 
m.in. wiele obiektów sportowych. Jako ten, 
który wielkie sukcesy odnosił zarówno na 
szermierczej planszy, jak i w życiu zawo-
dowym, został w 1985 r. odznaczony (jako 
jeden z pierwszych) Medalem „Kalos Ka-
gathos”. Przedstawiając podczas wernisażu 
jego sylwetkę, prof. Zbigniew Porada, kura-
tor zorganizowanej na PK wystawy, pokreślił, 
że Wojciech Zabłocki jest jedynym medalistą 
wśród olimpijczyków związanych z PK.

Otwierając wystawę, rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak przypomniał łacińską mak-
symę: Mens sana in corpore sano (w zdro-
wym ciele zdrowy duch), przyświecającą 
Politechnice Krakowskiej od początku jej 
istnienia. Dziś Klub Uczelniany AZS PK jest 
najliczniejszą organizacją tego typu w kra-
kowskim środowisku akademickim. Rektor 
zaznaczył też, że wystawa w Muzeum PK 
została przygotowana w stulecie udziału 
pierwszego Polaka w olimpiadzie. Był nim 
Antoni Wiwulski, rzeźbiarz, który na igrzy-
skach w 1912 r. w Sztokholmie wziął udział 
w konkursie sztuki. Dwa lata wcześniej 
w Krakowie odsłonięto jego najsłynniejsze 
dzieło — pomnik Grunwaldzki. Ale Wiwulski 
był też architektem, projektantem kościołów, 
co czyni jego postać bliską społeczności 
Politechniki Krakowskiej, choć oczywiście 
artysta zmarły w 1919 r. żadnych kontaktów 
z naszą uczelnią mieć nie mógł.

Wystawa została przygotowana przez 
Muzeum PK wspólnie z pracownikami Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK pod patronatem 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 
Dzięki współpracy z tą ostatnią instytucją 
na wystawie można obejrzeć 19 oficjalnych 
plakatów tych igrzysk, na których występo-
wali olimpijczycy związani z Politechniką 
Krakowską. Oprócz sylwetek sportowców 
pokazano też wybrane imprezy sportowe 
organizowane na PK i obiekty sportowe 
uczelni. Jest też reprodukcja obrazu „Wio-
ślarz”, zgłoszonego przez Ludomira Sleń-
dzińskiego, późniejszego rektora PK, do 
konkursu olimpijskiego w 1928 r.

W otwarciu ekspozycji wziął udział pre-
zes Małopolskiej Rady Olimpijskiej PKOl 
prof. Józef Lipiec. Obecny był też prezes kra-
kowskiego AZS Lech Pankiewicz. 

Znakomitą pamiątką po tej ekspozycji 
będzie kolejny numer „Biuletynu Muze-
um Politechniki Krakowskiej”, stanowiący 
w istocie katalog wystawy. Zwraca w nim 
uwagę zwięzły zarys historii dokonań spor-
towych naszej uczelni, napisany przez 
Zbigniewa Poradę oraz tekst na temat 
działalności Centrum Sportu i Rekreacji 
PK autorstwa Jacka Majki. Trzon publikacji 
stanowią biogramy olimpijczyków Politech-
niki oraz wspomnienia Czesława Lorenca, 

Danuty Straszyńskiej-Kossek i Wojciecha 
Zabłockiego. Cennym dopełnieniem jest do-
kumentacja fotograficzna. Książkę otwiera 
słowo wstępne rektora Kazimierza Furtaka. 

Wystawę, czynną w Muzeum PK (czy-
li w gmachu historycznego aresztu przy 
ul. Warszawskiej 24), można oglądać do 
końca 2012 r. 

*
Po zakończeniu uroczystego posie-

dzenia Senatu odbył się piknik przed bu-
dynkiem Galerii „GIL”. Oprawę muzyczną 
spotkania towarzyskiego zaproszonych 
gości, pracowników uczelni i studentów za-
pewniła Krakowska Orkiestra Staromiejska 
pod kierunkiem Wiesława Olejniczaka, wy-
konując serię znanych i lubianych utworów 
muzyki rozrywkowej.

Lesław Peters

Swoim gościom Muzeum PK zaczęło wyda-
wać bilety wstępu. Podczas otwarcia wysta-
wy „Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej 
1924–2006” bilet z numerem pierwszym z rąk 
przewodniczącego Rady Muzeum prof. Marci-
na Chrzanowskiego otrzymał rektor prof. Ka-
zimierz Furtak
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Jedyny multimedalista wśród olimpijczyków 
Politechniki Krakowskiej — prof. Wojciech 
Zabłocki
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Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Złoty Krzyż Zasługi
dr inż. Małgorzata Pilawska
dr inż. Stanisław M. Rybicki

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dr inż. Zygmunt Basista
dr inż. Małgorzata Duraj
dr inż. Andrzej Englot
mgr inż. Halina Franik
mgr Maria Gabaja
dr inż. Jan Gertz
dr hab. Wanda Kowalska, prof. PK
dr Teresa Kowalska
prof. dr hab. inż. Edward Layer
inż. Jolanta Muszyńska
dr inż. Janusz Petryna
dr hab. Zbigniew Piekarski
dr inż. Marian Płachecki
dr inż. arch. Małgorzata Solska
dr inż. Andrzej Sobczyk
dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
inż. Janusz Szlachta
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski
mgr Maria Talaga
dr inż. Andrzej Trojnacki
dr Zbigniew Zdankiewicz

Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę
dr inż. Jarosław Bajer
dr inż. arch. Jarosław Huebner
dr inż. Barbara Juras
mgr Dorota Kołodziej
dr inż. Jerzy Mikosz
mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz
Beata Szostak
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
dr inż. Sylwester Żelazny

Medal Brązowy za Długoletnią 
Służbę
dr inż. Lucyna Domagała
dr inż. Renata Dwornicka
dr inż. arch. Magdalena Jagiełło- 

-Kowalczyk
dr Mariusz Jużyniec

dr inż. Magdalena Kromka-Szydek
dr inż. Jacek Magiera 
dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
dr inż. Dorota Skrzyniowska
dr inż. Marek Słoński
dr inż. Maciej Urban

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK
dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
dr hab. Włodzimierz Jelonek
dr hab. inż. Krzysztof Knapik, prof. PK
dr inż. Zygmunt Rawicki
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

Odznaczenie „Zasłużony dla  
Politechniki Krakowskiej”
dr hab. inż. arch. Joanna Stożek
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
dr inż. arch. Barbara Zin

Złota Odznaka PK
dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK
dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK
mgr Ewa Iwanciw
dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
dr inż. Michał Pazdanowski
dr hab. inż. Aleksander Prociak
dr hab. inż. Andrzej Prystaj, prof. PK

Honorowa Odznaka PK
dr inż. arch. Barbara Bajor
dr inż. Jerzy Baron
mgr inż. Marek Bobrowski (zaległe)
dr inż. Paweł Brandys
dr inż. Marta Cebulska
dr inż. arch. Jacek Czechowicz
dr inż. Jacek Dębowski
dr inż. Mariusz Dudek
dr inż. Halina Egner (zaległe)
Krystyna Gawlik
dr inż. Izabela Hager
mgr Elżbieta Hejnowicz
mgr Agnieszka Kalfas-Fima
dr inż. Piotr Kisielewski
dr Narcyz Kondraciuk (zaległe)
dr inż. Magdalena Kromka-Szydek
dr inż. Krzysztof Krupa
dr hab. Zbigniew Piekarski, prof. PK 
(zaległe)

dr inż. Joanna Płażek
dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
Janina Skwarczeńska
dr inż. Juliusz Sołkowski
mgr Tadeusz Surma
dr inż. Piotr Suryło
dr inż. Andrzej Szarata (zaległe)
dr inż. Andrzej Szromka
dr inż. Zbigniew Szular
dr inż. Bogdan Szybiński (zaległe)
mgr Lidia Świerzowska-Olearczyk
Barbara Wawro
mgr Agata Wójcicka

Nagrody naukowe rektora PK
Nagroda dla najmłodszego autora publi-
kacji naukowej w czasopiśmie zagranicz-
nym w 2011 r. – dr inż. Magdalena Niem-
czewska-Wójcik (Wydział Mechaniczny)

Nagroda dla najmłodszego wypromowa-
nego doktora w 2011 r. — dr inż. Adam 
Gąska (Wydział Mechaniczny)

Nagroda dla promotora najmłodszego wy-
promowanego doktora — dr hab. inż. Jerzy 
Sładek, prof. PK (Wydział Mechaniczny)

Nagroda dla autora najwartościowszych 
publikacji naukowych 2011 r. – dr inż. 
Magdalena Niemczewska-Wójcik (Wy-
dział Mechaniczny) 

Nagroda za największą liczbę cyto-
wań publikacji — dr hab. inż. Jarosław 
Handzlik, prof. PK (Wydział Inżynierii i 
Technologii Chemicznej)

Nagrody za e-nauczanie
dr inż. Paweł Gałek

dr inż. Dorota Kram

dr inż. arch. Farid Nassery 

mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
dr Paweł Hachaj 

dr Magdalena Grzech
dr Mariusz Jużyniec
dr Beata Strycharz-Szemberg 

dr Jan Kurzyk
prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik

Wyróżnienia za e-nauczanie
dr hab. inż. Anna Kumaniecka
mgr Iwona Kuźmińska

Odznaczeni i nagrodzeni
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Kronika
Kwiecień

2 IV Otwarcie wystawy fotografii, plakatów i pamiątek rajdowych, zatytułowanej „50. Edeński RAJ’d PK”.
Spotkanie z przedstawicielami firmy AXON w celu omówienia współpracy z PK.
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego.
Msza św. w intencji Jana Pawła II na terenie osiedla studenckiego PK.

3–14 IV „TATARÓW 2011” w Galerii Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków przy ul. Kanoniczej 1. Wystawa prac wykonanych 
przez polskich i ukraińskich studentów w trakcie obozu naukowego w Tatarowie, na Ukrainie. 

4 IV Spotkanie z Ayaą Osamą Mohamed Mohey eI-Din Awad — dyrektor administracyjną Sciences Valley Academy (Egipt) w celu omó-
wienia współpracy z PK.
Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim.

10 IV Spotkanie zespołu zadaniowego powołanego do przygotowania „Regionalnej strategii innowacji województwa małopolskiego 2013–
2020” w Urzędzie Marszałkowskim.

11 IV „Przedrajdowy Przegląd Kapel” zorganizowany przez Komisję Kultury Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PK w Klubie Studenc-
kim „Kwadrat”.

13 IV Wizyta prof. Matthiasa Kraumego z Technische Universität Berlin w związku z wieloletnią współpracą pomiędzy TU Berlin i PK.
Szkolenie „Prawa własności intelektualnej w 7. PR — regulacje umowne”, zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PK. 

13–14 IV II Studencka Konferencja Budowlana EUROINŻYNIER pt. „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych”, zorga-
nizowana przez Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET.

15 IV II Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie zorganizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Radę Okręgową ZSP 
w Krakowie.

16 IV Spotkanie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Dni Jana Pawła II.
Wybory Najmilszej Studentki i Superstudenta PK zorganizowane przez Samorząd Studentów PK w Klubie Studenckim „Kwadrat”.

17 IV Koncert Chóru „CANTATA”: muzyka sakralna kompozytorów francuskich.
17–28 IV III International Workshop on Mass Modern Housing Renewal — ECO REHAB III — Future of the City — międzynarodowe warsztaty 

projektowe na Wydziale Architektury PK.
17 IV Otwarcie wystawy „Przestrzeń, światło i kolor” Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK w Galerii PK „Kotłownia”.
18 IV Otwarcie wystawy malarstwa pedagogów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zatytułowanej „Idea obrazu 

— przedstawienie — abstrakcja” w Galerii PK „Gil”.
18–20 IV KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa — akcja promująca krwiodawstwo i świadomą transplantologię.
19–20 IV III Krakowskie Warsztaty Reologiczne na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

19 IV Dzień Otwarty na PK.
Spotkanie z prof. Aleksandrem Prangem z Hochschule Niederrhein (Niemcy) w celu omówienia współpracy z PK.
Promocja Beskidu Sądeckiego na PK w związku z przygotowaniami do 50. Rajdu PK.

20–21 IV XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK „Przyszłość miasta 
— miasto przyszłości”.

20–22 IV XXXIX Krakowskie Targi Budownictwa — Wiosna 2012.
20 IV Forum Budownictwa Galicyjskiej Izby Budownictwa.
21 IV XII Ogólnopolski Akademicki Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezesa Akademickiego Związku Sportowego PK.
23 IV Posiedzenie Klubu Nowej Gospodarki w Katowicach z udziałem marszałków województw śląskiego i małopolskiego.

23–26 IV V Krakowskie Dni Integracji.
24 IV Wampiriada 2012.
25 IV Posiedzenie Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK.

Spotkanie z przedstawicielami firmy YES Copernicus w celu omówienia współpracy z PK.
26 IV Walne Zebranie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”.

Konferencja „Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości”, zorganizowana w ramach POKL przez Urząd Marszałkowski, 
PK i UEK.

27 IV Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych PK.

Opracowała: Renata Dudek

Zarządzenia rektora PK
Nr 10 z 23 marca 2012 r. w sprawie uchylenia „Zarządzenia nr 3 

Rektora PK z 25 stycznia 2010 r.” oraz „Zarządzenia nr 29 Rektora PK 
z 2 czerwca 2011 r.”.

Nr 11 z 4 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, uruchamianych w 
roku akademickim 2012/2013.

Nr 12 z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyłączenia wybranych wę-
złów mieszkalnych w domach studenckich Politechniki Krakowskiej.

Komunikat rektora PK 
Nr 5 z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 

posiedzeniu w dniu 23 marca 2012 r.

Opracowała: Beata Koźmińska
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Dwaj pracownicy Politechniki 
Krakowskiej — dr inż. Stanisław Kar-
czmarczyk i dr inż. Zygmunt Rawicki 
— zostali uhonorowani wysokimi od-
znaczeniami państwowymi. Prezydent 
RP nadał obu Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Uroczysta dekoracja odbyła się 
21 kwietnia podczas XI Zjazdu Sprawo-
zdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Odznaczeni 
są bowiem zasłużonymi działaczami  
MOIIB. Zygmunt Rawicki był organizato-
rem utworzonej 10 lat temu izby, a następ-
nie przez dwie kadencje sprawował funk-
cję jej prezesa. Obecnie, od dwóch lat, 
prezesem jest Stanisław Karczmarczyk. 

Na Politechnice Krakowskiej 
dr inż. Rawicki pracuje w Katedrze Tech-
nologii Materiałów i Ochrony Budowli 
na Wydziale Inżynierii Lądowej, gdzie 
zajmuje się naukowo betonami specjal-
nymi (zaprojektował m.in. zatrzymujący 

Ordery dla pracowników PK 
Stanisława Karczmarczyka i Zygmunta Rawickiego

promieniowanie beton dla niezrealizo-
wanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu). 
Związany z Wydziałem Architektury 
dr inż. Karczmarczyk jest znanym w Pol-
sce specjalistą w zakresie zagadnień 

konstrukcyjnych w ochronie zabytków. 
Mimo przejścia na emeryturę nadal pra-
cuje na uczelni.

(ps)

Fo
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Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej 
27 kwietnia 2012 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− opiniowania wniosku o nadanie prof. Zbigniewowi Engelowi tytułu doctora honoris 

causa Politechniki Świętokrzyskiej;
− powołania recenzenta dorobku prof. Jerzego Ziółki w związku z toczącym się postę-

powaniem o nadanie tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno- 
-Przyrodniczego;

− opiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń Politechniki Krakowskiej; 
− powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia, rozpoczynają-

ce się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2012/2013;
− liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia, rozpo-

czynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akade-
mickiego 2012/2013;

− utworzenia na Politechnice Krakowskiej kierunku studiów „informatyka stosowana”;
− utworzenia na Politechnice Krakowskiej kierunku studiów „inżynieria wzornictwa 

przemysłowego”;
− regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Koś-

ciuszki;
− wstępnego podziału środków i przyjęcia zasad finansowania działalności Politech-

niki Krakowskiej w 2012 r.;
− zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót 

budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2012;
− wyboru przedstawiciela jednostek pozawydziałowych do Rady Bibliotecznej.

rd

Pracownicy

Doktorzy
Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Rafał Schmidt (osoba 
spoza PK) — „Modyfikowane zeoli-
ty w procesie oczyszczania wodnych 
roztworów”, promotor: prof. dr hab. 
inż. Anna Maria Anielak (PK); recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Maria Toma-
szewska (ZUT), dr hab. Wojciech Bal-
cerzak (PK); 25 IV 2012 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Grzegorz Zelek (studia dok-

toranckie) — „Zastosowanie metody 
splotu do modelowania pulsacyjnego 
przepływu gazu w instalacji sprężarek 
wyporowych”; promotor: prof. dr hab. 
inż. Piotr Cyklis; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Bohdal (Politechnika Ko-
szalińska), dr hab. inż. Beata Niezgoda-
-Żelasko, prof. PK; 18 IV 2012 r. (praca 
wyróżniona).

Wiceminister Janusz Żbik dekoruje dr. Stanisława Karczmarczyka, obok 
dr Zygmunt Rawicki
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Urodził się 20 kwietnia 1966 r. w Rado-
miu. Jest absolwentem radomskiego VI Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Kocha-
nowskiego. W 1991 r. ukończył studia na 
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej i podjął pracę 
w Instytucie Chemii i Technologii Organicz-
nej, w Zakładzie Chemii i Technologii Two-
rzyw Sztucznych, obecnie — Katedra Che-
mii i Technologii Polimerów. Z tą jednostką 
związany jest do dziś. W latach 1995–1999 
był słuchaczem studium doktoranckiego na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
AGH w Krakowie. Staże naukowe odbywał 
na University of Surrey (Faculty of Health 
and Medical Science, Chemical Sciences) 
w Wielkiej Brytanii (1994 r.), Université 
Jean-Monnet (Faculte de Sciences et Tech-
niques, Departement Chimie) we Francji 
(1996 r.) i Universität Stuttgart (Institut für 
Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde) 
w Niemczech (1997 r.). W latach 1998–2000 
pracował na stanowisku głównego techno-
loga w firmie VEGA SA w Krakowie — nad-
zorował opracowanie, produkcję i aplikację 
polimerowych systemów posadzkowych dla 
przemysłu i biur, a także nawierzchni spor-
towych oraz systemów antykorozyjnych.

Rozprawę doktorską pt. „Badania reak-
cji związków epoksydowych z disiarczkiem 
węgla”, przygotowaną pod opieką prof. Ja-
na Pielichowskiego, obronił z wyróżnieniem 
w 1999 r. W tym samym roku został zatrud-
niony na stanowisku adiunkta naukowo- 
-dydaktycznego na PK. 28 marca 2012 r. 
Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK na podstawie dorobku nauko-
wego (cyklu monotematycznych publikacji 
z syntetycznym podsumowaniem w postaci 
monografii pt. „Modyfikowane oleje roślin-
ne oraz produkty chemicznej degradacji 
odpadowego poli(tereftalanu etylenu) jako 
ekologiczne surowce do żywic epoksydo-
wych”) nadała mu stopień naukowy dokto-
ra habilitowanego nauk technicznych (dy-
scyplina: technologia chemiczna). Było to 
pierwsze postępowanie przeprowadzone 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK po uzyskaniu przez wydział 
uprawnień do nadawania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego.

Jego zainteresowania naukowe doty-
czą syntezy, modyfikacji i zastosowania 
różnorodnych materiałów polimerowych, 
przede wszystkim epoksydowych. Zajmo-
wał się badaniami nad: katalizatorami na 
matrycy polimerowej, stosowanymi w ukła-

dzie katalizy międzyfazowej w reakcjach 
dichloroacetylenu z różnymi związkami 
organicznymi; wykorzystaniem katalizy 
międzyfazowej do otrzymywania małoczą-
steczkowych dianowych żywic epoksydo-
wych; reakcjami związków epoksydowych 
z disiarczkiem węgla; otrzymywaniem 
kompozytów na bazie poliamidów i włó-
kien naturalnych, wytwarzanych metodą 
reaktywnego wtrysku i przeznaczonych 
do konstrukcji elementów karoserii samo-
chodowych; nowymi rozcieńczalnikami re-
aktywnymi do żywic epoksydowych oraz 
wykorzystaniem produktów chemicznej 
degradacji odpadowego poli(tereftalanu 
etylenu) do produkcji nienasyconych ży-
wic poliestrowych. Opracował m.in. proste 
i wydajne metody syntezy wielu związków 
organicznych oraz związków wielkoczą-
steczkowych (w tym nowej grupy pochod-
nych związków i żywic epoksydowych), 
a także nową grupę rozcieńczalników, 
które są mniej uciążliwe dla otoczenia niż 
te stosowane dotychczas i zapewniają lep-
sze właściwości mechaniczne oraz mniej-
szą palność żywic epoksydowych. Istotną 
część prowadzonych prac stanowiły bada-
nia nad zastosowaniem żywic epoksydo-
wych jako matryc dla związków aktywnych 
optycznie. Ich efektem było opracowanie 
metody otrzymywania nowych, zdolnych 
do foto- i elektroluminescencji materiałów, 
które mogą być wykorzystane do konstruk-
cji układów typu LED. Obecnie koncentruje 
się na wykorzystaniu surowców pocho-
dzenia naturalnego oraz otrzymywanych 
z recyklingu do syntezy i modyfikacji po-
limerów, w tym materiałów adhezyjnych 
oraz nanokompozytów epoksydowych. 
Stworzył nową metodę modyfikacji olejów 
roślinnych i wykazał, że możliwe jest wyko-
rzystanie epoksydowanych olejów roślin-
nych jako rozcieńczalników reaktywnych 
do żywic epoksydowych oraz określił ich 
wpływ na właściwości utwardzonych kom-

pozycji. Opracował również nową metodę 
syntezy żywic epoksydowych, wykorzy-
stującą jako surowce modyfikowane oleje 
roślinne, a także glikolizaty z odpadowego 
poli(tereftalanu etylenu). Badania prowadził 
we współpracy z krajowymi i zagranicz-
nymi jednostkami naukowo-badawczymi  
oraz przemysłowymi. Dla przemysłu wy-
konywał również badania na zlecenie, 
prowadził szkolenia, opracowywał opinie 
i ekspertyzy. Uczestniczył w pracach wdro-
żeniowych rezultatów przeprowadzonych 
badań naukowych. 

Był głównym wykonawcą i wykonawcą 
w 4 projektach badawczych, finansowa-
nych przez KBN. W latach 2005–2008 kie-
rował projektem pt. „Synteza żywic epoksy-
dowych na bazie modyfikowanych olejów 
roślinnych oraz produktów degradacji od-
padowego poli(tereftalanu etylenu)”.

Jest współautorem książek „Che-
mia i technologia żywic epoksydowych” 
i „Nienasycone żywice poliestrowe” (wy-
dane przez Wydawnictwa Naukowo- 
-Techniczne). Książkę „Handbook of En-
gineering and Speciality Thermoplastics: 
Polyethers and Polyesters”, której jest 
współautorem, opublikowało w USA wydaw-
nictwo John Wiley & Sons, a monografię 
„Unsaturated Polyester Resins: Chemistry 
and Technology” — wydawnictwo Springer- 
-Verlag w Niemczech. Monografia habilita-
cyjna ukazała się w Wydawnictwie PK. 

W dorobku naukowym ma ponadto: 
64 prace w polskich i zagranicznych cza-
sopismach naukowych oraz w wydawnic-
twach zbiorowych (26 w czasopismach 
z tzw. listy filadelfijskiej), 69 wystąpień na 
tematycznych konferencjach krajowych 
i międzynarodowych (również wykłady wy-
głaszane na zaproszenie organizatorów 
konferencji), 10 przyznanych patentów 
i 8 zgłoszeń patentowych.

Recenzował liczne artykuły dla czaso-
pism z tzw. listy filadelfijskiej, jak: Journal 
of Applied Polymer Science, Journal of 
Macromolecular Science — Pure and Ap-
plied Chemistry, Journal of Polymers and 
the Environment czy Optical Materials. Był 
również recenzentem 5 projektów badaw-
czych.

Był ekspertem w programie „Fore-
sight technologiczny w zakresie materia-
łów polimerowych” (panele — „Tworzywa  
termoutwardzalne i chemoutwardzalne” 
oraz „Materiały polimerowe dla elek-
troniki”). Jest recenzentem w projekcie 
„Przedsiębiorczy doktorant — inwestycja 
w innowacyjny rozwój regionu”, realizo-
wanym przez województwo dolnośląskie 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Jako przedstawiciel Politechniki 

Doktorzy habilitowani

Piotr Czub
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Krakowskiej zasiada w Radzie Inkubatora 
Technologicznego Krakowskiego Parku 
Technologicznego.

Prowadzi wykłady z chemii polimerów 
i metod badań polimerów, seminaria na 
temat polimerowych materiałów powło-
kowych i metod modyfikacji polimerów, 
projekt technologiczno-procesowy. Jest 
także kierownikiem laboratorium z przed-
miotu chemia polimerów. Był promotorem 
31 prac magisterskich (w tym pracy stu-
denta z Institut Catholique d’Arts et Mé-
tiers de Toulouse we Francji), 6 prac inży-
nierskich i opiekunem naukowym 5 prac 
magisterskich. Obecnie jest promotorem 
jednej pracy doktorskiej. Był opiekunem 

studentów działających w Studenckim 
Kole Naukowym na WIiTCh, a wystąpie-
nia jego podopiecznych na uczelnianych 
sesjach kół naukowych były nagradza-
ne i wyróżniane. Opiekował się studiami 
doktoranckimi w Samodzielnej Katedrze 
Chemii i Technologii Tworzyw Sztucz-
nych (2000–2005), od 2000 r. jest opie-
kunem praktyk dyplomowych dla studen-
tów specjalizacji „technologia tworzyw 
sztucznych”.

Członek komisji wydziałowych — dy-
daktycznej i rekrutacyjnej na studia (od 
2002 r.). W latach 2009–2010 uczestniczył 
w pracach Międzywydziałowej Komisji ds. 
Budowy Centrum BioInfoTech PK. Prowa-

dził spotkania dla młodzieży szkół śred-
nich, popularyzujące kierunki techniczne 
na studiach i osiągnięcia polskich chemi-
ków, m.in. poprzez zapoznawanie z tema-
tyką badań naukowych prowadzonych na 
WIiTCh PK. Jest członkiem zespołu orga-
nizacyjnego WIiTCh, przygotowującego 
pokazy prezentowane w ramach Festiwalu 
Nauki w Krakowie. 

Należy do Polskiego Towarzystwa Che-
micznego.

Za osiągnięcia naukowe otrzymał 
w 2001 r. indywidualną nagrodę rektora PK.

Interesuje się historią, literaturą piękną, 
modelarstwem i lotnictwem. Jest żonaty 
i ma syna — tegorocznego maturzystę.

Witold Mazgaj

Urodził się w 1954 r. w Krakowie. Jest 
absolwentem krakowskiego II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskie-
go. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bezpośrednio po studiach podjął pra-
cę jako asystent w Zakładzie Maszyn 
Elektrycznych Instytutu Elektrotechni-
ki i Elektroniki na Wydziale Transportu 
(obecnie: Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej) Politechniki Krakow-
skiej. W początkowym okresie pracy za-
wodowej uczestniczył w tworzeniu Labo-
ratorium Maszyn Elektrycznych, później 
Laboratorium Napędów Elektrycznych 
i Laboratorium Energoelektroniki. Jego 
pierwsze prace badawcze dotyczyły stero-
wania impulsowego silników prądu stałego. 
Rozprawę doktorską pt. „Impulsowe hamo-
wanie odzyskowe maszyny szeregowej 
prądu stałego w układzie z kondensatorem 
w obwodzie oddawania energii”, przygo-
towaną pod kierunkiem doc. dr. hab. inż. 
Józefa Machowskiego, obronił w Akademii  
Górniczo-Hutniczej w 1986 r. Rok później 
został adiunktem na Wydziale Transportu 
PK. Do chwili obecnej pracuje na tym sta-
nowisku w Instytucie Elektromechanicz-
nych Przemian Energii.

Zainteresowanie maszynami prądu 
stałego znalazło odzwierciedlenie w sa-
modzielnie zrealizowanym projekcie ba-
dawczym pt. „Analiza stanów dynamicz-
nych silnika prądu stałego z magnesami 
trwałymi” (1991–1994). W latach 1986–
1990 uczestniczył w pracy naukowo- 
-badawczej pt. „Zmniejszenie zużycia 
energii w trakcji elektrycznej oraz podnie-
sienie parametrów techniczno-ruchowych 
lokomotyw”, realizowanej w ramach Cen-
tralnego Programu Badań Podstawo-
wych. Od kilkunastu lat jego badania 

dotyczą przede wszystkim zjawisk elek-
tromagnetycznych w nieliniowych obwo-
dach magnetycznych oraz energoelektro-
niki, zwłaszcza łagodnego przełączania 
elementów półprzewodnikowych. Efekty 
swych prac publikował m.in. w The In-
ternational Journal for Computation and 
Mathematics in Electrical and Electro-
nic Engineering (COMPEL), Archives of 
Electrical Engineering oraz w Przeglą-
dzie Elektrotechnicznym. 

Jest autorem 33 publikacji, współ-
autorem 31 publikacji oraz 6 patentów. 
Realizował wiele prac dla przemysłu, zwią-
zanych przede wszystkim z automatyką 
układów napędowych oraz z energoelek-
troniką. Dodatkowej wiedzy praktycznej 
nabywał, prowadząc w latach 1989–1998 
działalność gospodarczą w zakresie au-
tomatyki przemysłowej. Obecnie jest 
jednym z dwóch głównych wykonawców 
projektu rozwojowego pt. „Układ do wy-
twarzania energii elektrycznej dla małych 
elektrowni wodnych z generatorem wzbu-
dzanym magnesami trwałymi, pracują-
cym przy zmiennej prędkości obrotowej” 
oraz projektu badawczego pt. „Modelo-
wanie nieliniowości, histerezy i anizo-
tropii w magnetowodach przetworników  

elektromechanicznych z wirującym polem 
magnetycznym”.

Na podstawie oceny ogólnego dorobku 
naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. 
„Wyznaczanie rozkładu pola magnetyczne-
go w materiałach magnetycznie miękkich 
z uwzględnieniem histerezy i anizotropii” 
Rada Naukowa Wydziału Elektryczne-
go Politechniki Poznańskiej nadała mu 
w marcu bieżącego roku stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie elektrotechnika, specjalność: 
maszyny elektryczne.

Dr hab. inż. Witold Mazgaj prowadzi 
zajęcia dydaktyczne dla studentów stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych na 
kierunkach „elektrotechnika” i „energetyka” 
(przedmioty związane z energoelektroni-
ką). Był promotorem 51 prac magisterskich 
i 21 prac inżynierskich. 

Jego działalność organizacyjno- 
-społeczna była i jest związana z potrze-
bami macierzystego instytutu oraz uczel-
ni. Uczestniczył w pracach Rady Tech-
nicznej PK (1991–1994); wydziałowej 
komisji rekrutacyjnej na studia zaoczne 
(1987–2002). Jest członkiem Senatu PK 
(od 2005 r.), Rektorskiej Komisji ds. In-
westycji, Remontów i Gospodarki Loka-
lowej PK. 

Za pracę naukową, dydaktyczną oraz 
organizacyjną otrzymał pięciokrotnie Na-
grodę Rektora PK. W 2007 r. został odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Należy do Polskiego Towarzystwa 
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Pracuje również społecznie, uczestnicząc 
w działalności samorządu gminnego, 
właściwego dla swego miejsca zamiesz-
kania. 

Jest żonaty, ma trzech synów. Wolny 
czas poświęca najczęściej rodzinie, a od-
poczynek i relaks zapewniają mu wycieczki 
rowerowe lub górskie wędrówki, a w okre-
sie zimowym wyjazdy na narty.
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W 60 lat od budowy w Polsce 
pierwszych obiektów w technologii 
betonu sprężonego Zakład Kon-
strukcji Sprężonych w Instytucie 
Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej PK zorganizował Konferencję 
Naukowo-Techniczną „Konstrukcje 
Sprężone KS2012”. Spotkanie od-
bywało się od 21 do 23 marca tego 
roku w Krakowie.

Konferencja zgromadziła 197 osób 
reprezentujących różne podmioty zwią-
zane z technologią konstrukcji sprężo-
nych. Przedstawiono referaty opisu-
jące dokonania polskich inżynierów 
i naukowców w zakresie rozwoju tech-
nologii sprężania, a także zawierające 
obszerny opis state of the art badań 
i praktyki w technologii sprężania. War-
to zwrócić uwagę, że opisane dokona-
nia dotyczą okresu przed otwarciem 
rynku na działalność przedsiębiorstw 
zagranicznych, zainicjowaną w latach 
90. XX w. 

Poświęcone konstrukcjom sprę-
żonym obrady obejmowały proble-
matykę badań, zastosowania nowych 
materiałów, standardów i zasad bez-
pieczeństwa realizacji, modelowania 

komputerowego, teorii i projektowania. 
W 39 zgłoszonych referatach poruszo-
no zagadnienia naukowo-badawcze, 
kwestie wdrożeń nowych rozwiązań 
i zastosowania nowych materiałów, 
zagadnienia wzmacniania konstrukcji 
przy użyciu techniki sprężenia cięgnami 
stalowymi i taśmami kompozytowymi, 
tematykę analizy stanów granicznych, 
a także zasady, problemy i osiągnięcia 
modelowania numerycznego ustrojów 
sprężonych. Konferencji towarzyszyły 
warsztaty, których program obejmował 
wybrane zagadnienia projektowania 
konstrukcji sprężonych różnych typów 
według eurokodów, zagadnienia mo-
delowania numerycznego konstrukcji 
sprężonych oraz kryteria i minimalne 
standardy wykonywania konstrukcji 
sprężonych, a także dokumentacji pro-
jektowej w zakresie sprężania.

Patronat nad konferencją objęli: 
rektor Politechniki Krakowskiej, prze-
wodniczący Związku Mostowców RP 
prof. Kazimierz Furtak, szef Polskiej 
Grupy FIB prof. Andrzej Ajdukiewicz, 
przewodniczący Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa 
Wiktor Piwkowski, dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej PK dr hab. inż. 
Tadeusz Tatara, prof. PK oraz prze-
wodniczący Rady Małopolskiej Okrę-

Konferencja naukowców i praktyków na PK

Polski wkład w konstrukcje sprężone

gowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie Stanisław Karczmarczyk. 
Istotne było wsparcie sponsorów kon-
ferencji, wśród których znaleźli się: 
Sika, Asis, BBV Systems, Freyssinet, 
Tracktec, Bentley, Gotowski Budowni-
ctwo, Strabag, Drahtwerk Koeln, DSI, 
Jordahl&Pfeifer, BBR Polska, Mega-
chemie, SBPB, Pozbruk, Alga, Drota-
ru, Mosty Katowice, Consolis, Himmel 
i Papesch oraz Dlubal. 

Miłym akcentem było spotkanie 
towarzyskie uczestników konferencji 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Czy-
żynach, gdzie odbył się także koncert 
Nigela Kennedy’ego. Sonata Bacha, 
a następnie utwory Nigela w wykonaniu 
wyśmienitego Nigel Kennedy Quintet 
pozwoliły uczestnikom na chwilę zapo-
mnieć o obowiązkach i oddać się mu-
zycznym przyjemnościom. 

Pomysł zorganizowania spotkania 
osób zainteresowanych technologią 
sprężania, reprezentujących środowisko 
naukowców i praktyków, zarówno zwią-
zanych z mostownictwem, jak i budowni-
ctwem kubaturowym, okazał się trafiony. 
Już dziś organizatorzy zapraszają na ob-
rady kolejnej konferencji, która odbędzie 
się prawdopodobnie za trzy lata.

(R.)
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Rektor PK prof. Kazimierz Furtak (pierwszy z lewej) w rozmowie z uczestnikami  
konferencji

Gwiazda koncertu — Nigel Kennedy
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Budynek Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska PK — jeden z gmachów hi-
storycznego kompleksu koszar przy 
ul. Warszawskiej — przechodzi grun-
towną modernizację. Dzięki niej moż-
na będzie prowadzić zajęcia dydak-
tyczne i prace badawcze w znacznie 
korzystniejszych warunkach. 7 maja 
oficjalnie oddano do użytku pomiesz-
czenia odnowione w ramach pierw-
szego etapu prac inwestycyjnych.

Laboratorium Geotechniczne to 
miejsce na wydziale, gdzie prowadzi 
się badania próbek gruntu pobieranych 
w terenie. Laboratorium ma charakter 
badawczy, ale można tu również od-
bywać zajęcia dydaktyczne, w trakcie 
których studenci mają sposobność za-
poznać się z nowoczesną aparaturą. 
Ponieważ aparatura pobiera sporo prą-
du, trzeba było odpowiednio dostosować 
instalację elektryczną.

Całkowicie zmodernizowane zostało 
Laboratorium Hydrauliczne. Dzięki po-
zyskaniu środków unijnych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego zakupiono sprzęt w jednej 
z najlepszych firm, zaopatrujących euro-
pejskie uniwersytety. Cenna aparatura 
badawcza będzie służyć przez wiele lat. 
Podstawą wyposażenia tego laborato-
rium i zarazem najbardziej widowisko-
wym stanowiskiem jest koryto hydraulicz-
ne, wyposażone w zamknięty obieg wody. 
Podczas prezentacji wykonanej 7 maja 
można było się przekonać, że jego uru-
chomienie następuje bardzo szybko. 

Podczas uroczystości oddania do 
użytku wyremontowanych i zmodernizo-
wanych pomieszczeń dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska prof. Elżbieta Nachlik 
wręczyła adresy gratulacyjne dwu oso-
bom szczególnie zasłużonym w pracach 
na rzecz Laboratorium Hydraulicznego. 
Otrzymali je — dr inż. Andrzej Mączałow-
ski, który przeprowadził niezbędne proce-
dury dotyczące urządzenia laboratorium, 
oraz mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul, 
która przygotowała całe oprzyrządowanie 
i stanowiska dla studentów. Pani dziekan 
dziękowała też wszystkim osobom zaan-
gażowanym w remont budynku, będący 
olbrzymim przedsięwzięciem. 

Oprócz pomieszczeń laboratoryjnych 
i technicznych w odnawianym budynku 
urządzono też salę, w której będzie moż-

na podejmować przy kawie lub posiłku 
osoby goszczone nie tylko przez Wydział 
Inżynierii Środowiska, szczególnie gości 
zagranicznych. Lokal, jakiego do tej pory 
nie było w obrębie kampusu przy ul. War-
szawskiej, będzie służył całej uczelni. 

Biorący udział w przekazaniu do 
użytku odnowionych pomieszczeń rek-
tor Politechniki Krakowskiej prof. Kazi-
mierz Furtak podkreślił, jak wiele robi 
się w ostatnich latach na uczelni w dzie-
dzinie poprawiania bazy materialnej. 
Przypomniał, że w 2010 r. prowadzono 
188 prac remontowych, a w roku ubie-
głym ich liczba wzrosła do ponad 240. 

Nowoczesność dla badaczy i studentów, przyjazny klimat dla gości

Pierwsze efekty modernizacji gmachu WIŚ

Rektor stwierdził, że trzeba było dużej 
odwagi i determinacji, żeby nakreślić 
wizję tak dużej modernizacji i następnie 
zdobyć środki na to przedsięwzięcie. 
Za to wszystko dziękował prof. Elżbie-
cie Nachlik i zaznaczył, że jest to dobry 
przykład dla innych wydziałów. 

Uczestnicy prezentacji odnowionych 
pomieszczeń zobaczyli mniej więcej pią-
tą część tego, co w sumie na WIŚ zo-
stanie poddane procesowi modernizacji 
w ramach prowadzonych obecnie prac. 
Zakończą się one dopiero w połowie 
2013 r. 

Lesław Peters
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Otwarcie zmodernizowanego Laboratorium Hydraulicznego. Pierwsza z pra-
wej dziekan WIŚ prof. Elżbieta Nachlik

„Teoria — Poznanie — Doświad-
czenie”. Pod takim hasłem odbył się 
w dniach 9–12 maja dwunasty już 
Festiwal Nauki w Krakowie. Głów-
nym koordynatorem imprezy był 
Uniwersytet Rolniczy. Podobnie jak 
w latach poprzednich interesujące 
pokazy w ramach festynu na Rynku 
Głównym przygotowała Politechnika 
Krakowska, promując jednocześnie 
swoją ofertę edukacyjną. 

Cztery namioty, w których swoje 
prezentacje przygotowały wszystkie 
wydziały PK, cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Pokazaliśmy wiele 
ciekawych i często widowiskowych 
doświadczeń, a pracownicy i studenci 
Politechniki wciągali gości festynu do 

wspólnej zabawy. Sensację wzbudzi-
ło pojawienie się na Rynku „Bombu-
sa” — zielonego pojazdu miejskiego, 
skonstruowanego przez studentów 
Wydziału Mechanicznego. Niewielkie 
autko dla dwóch osób robi ogólnopol-
ską karierę. W Krakowie pojawiło się 
między pokazami w Poznaniu i Kato-
wicach. 

Podczas oficjalnego otwarcia festi-
walu, odbywającego się 10 maja na pły-
cie Rynku Głównego z udziałem przed-
stawicieli władz Krakowa, Politechnikę 
Krakowską reprezentował prorektor 
prof. Dariusz Bogdał. Festiwal zorgani-
zowało 14 krakowskich szkół wyższych 
i dwa instytuty naukowe.

(ps)

Festiwal Nauki po raz dwunasty
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Osiedla z wielkiej płyty wyzwaniem dla adeptów architektury

Międzynarodowe warsztaty w Krakowie
Rewitalizacja osiedli mieszkanio-

wych wybudowanych z wielkiej płyty 
— takie zadanie postawiono przed 
uczestnikami międzynarodowych war-
sztatów, które odbyły się na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej 
w drugiej połowie kwietnia. Zdobyte 
podczas zajęć doświadczenia mogą 
przydać się młodym ludziom, gdy 
rozpoczną pracę zawodową, bowiem 
problem, co począć z budownictwem 
wielkopłytowym, stale narasta.

Kilkadziesiąt lat temu technologia ta 
przeżywała okres swej świetności nie 
tylko w Polsce. Teraz osiedla z wielkiej 
płyty starzeją się i coraz częściej pada 
pytanie: co dalej? Problemem jest za-
równo fizyczne starzenie się budynków, 
jak i kontekst społeczny tworzonych 
przez nie osiedli. Zagadnienie zainspi-
rowało wydziały architektury w różnych 
krajach do organizowania wspólnych 
warsztatów studenckich. Pierwsze od-
były się w 2010 r. w Bukareszcie —  
3-milionowym mieście, w którym prob-
lem daje się znacznie bardziej we znaki 
niż w Krakowie. Rok temu warsztaty zor-
ganizowano w Barcelonie. Tam kłopoty 
mają nieco inny charakter niż w Polsce, 
bowiem osiedla z wielkiej płyty zamiesz-
kiwane przez emigrantów z państw Afry-
ki Północnej i Ameryki Łacińskiej stały 
się izolowanymi enklawami.

Wydział Architektury PK po raz 
pierwszy został zaproszony do udziału 
w warsztatach w Barcelonie (z którą nasi 
architekci mieli już wcześniej kontakty 
zainicjowane przez dr. inż. arch. Mate-
usza Gyurkovicha w ramach programu 
ERASMUS). Gdy podczas hiszpań-
skiego spotkania padło pytanie, gdzie  

odbędą się następne warsztaty, Mateusz 
Gyurkovich zaproponował Kraków, gdzie 
wielkiej płyty wszak też nie brakuje. I tak 
doszło do zorganizowania na Politech-
nice Krakowskiej Międzynarodowych 
Warsztatów Studenckich Eco_Rehab3 
Future of The City.

Każde miasto ma swoją specyfikę. 
U nas było nią budowanie osiedli bez 
wykończenia. Stawiano bloki, a na tere-
ny zielone i rekreacyjne zwykle brako-
wało już pieniędzy. W ten sposób tam, 
gdzie zaprojektowano skwery, boiska 
i place zabaw dla dzieci, powyrastały 
dzikie parkingi. Jak naprawić ten stan 
rzeczy, zastanawiali się właśnie uczest-
nicy warsztatów. 

W warsztatach wzięło udział 66 stu-
dentów z wydziałów architektury poli-
technik w Barcelonie (dwa wydziały), 
Bukareszcie, Frankfurcie nad Menem, 
Mediolanie, Warszawie i Krakowie. Przy 
czym w gronie przedstawicieli PK oprócz 
Polaków byli też Francuzi, Hiszpanie 
i Niemcy studiujący w Krakowie w ra-
mach programu ERASMUS. Pracowali 
oni w międzynarodowych grupach, tak 
aby każde z przygotowywanych rozwią-
zań było dziełem osób z różnych krajów. 
Jako zadanie do rozpracowania młodzi 
ludzie otrzymali obszar trzech krakow-
skich osiedli: Dywizjonu 303, Kościusz-
kowskiego i 2. Pułku Lotniczego. Tere-
ny te, o powierzchni 162 ha (większej 
od obszaru Starego Miasta), wymagają 
rewitalizacji, szczególnie w rejonie frag-
mentu dawnego pasa lotniska, gdzie 
mimo planów nie stworzono przestrzeni 
rekreacyjnej.

Solidnym fundamentem do pracy 
własnej uczestników warsztatów był ob-

fity zestaw szczegółowych 
map, z komentarzami, trzech 
wspomnianych osiedli (przy-
gotowany przez studentów 
Wydziału Architektury PK 
pod kierunkiem Mateusza 
Gyurkovicha i Macieja Ja-
gielaka). Na około 40 arku-
szach przedstawiono dane 
dotyczące powstania osiedli, 
rozwoju zabudowy całego 
obszaru, wysokości obiek-
tów, struktury budynków, 
dostępności poszczególnych 

miejsc obszaru, szczegółów architektury 
bloków mieszkalnych, rozlokowania bu-
dynków użyteczności publicznej, syste-
mu komunikacyjnego, transportu pub-
licznego, parkingów, terenów zielonych 
itd. Zagraniczni goście opuszczali Kra-
ków wzbogaceni o wiedzę, której mogli-
by im pozazdrościć nawet mieszkańcy 
tego obszaru. 

Podsumowaniem warsztatów bę-
dzie, podobnie jak w latach ubiegłych, 
anglojęzyczne wydawnictwo książkowe. 
Znajdą się w nim warsztatowe prace stu-
denckie, a także dotyczące problematyki 
XX-wiecznych zespołów mieszkanio-
wych artykuły naukowe osób prowadzą-
cych warsztaty.

Otwarcie warsztatów nastąpiło 
17 kwietnia. Uczestników spotkania po-
witał prorektor PK prof. Wacław Cela-
dyn. W imieniu organizatorów wystąpił 
prof. Krzysztof Bieda, kierownik Katedry 
Kształtowania Przestrzeni Komunikacyj-
nej. Wykład wprowadzający na temat hi-
storii rozwoju urbanistycznego i architek-
tury Krakowa wygłosiła prof. Anna Palej. 
Funkcję kuratora warsztatów, które trwa-
ły do 28 kwietnia, pełnił dr inż. ach. Ma-
teusz Gyurkovich.

Miesięcznik „Nasza Politechnika” był 
jednym z patronów medialnych warszta-
tów Eco_Rehab3 Future of The City.

Lesław Peters

Warsztaty zostały zorganizowa-
ne wspólnie przez Katedrę Kompo-
zycji Urbanistycznej (A31) i Katedrę 
Kształtowania Przestrzeni Komuni-
kacyjnych (A34) w Instytucie Pro-
jektowania Urbanistycznego PK. 
Towarzyszyły XIV Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej IPU „Przy-
szłość miasta — Miasto przyszło-
ści”. Swoim patronatem warsztaty 
objęli: rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, dziekan Wydziału Architek-
tury PK prof. Dariusz Kozłowski, 
dyrektor Instytutu Projektowania Ur-
banistycznego prof. Wacław Seruga 
oraz główny architekt miasta Krako-
wa prof. Andrzej Wyżykowski.
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Najlepszą wizytówką szkoły wyższej 
są wybitni wychowankowie i dokonania 
naukowe. Każda społeczność akade-
micka, poza realizowaniem zadań wy-
nikających z obowiązków dydaktycz-
nych i badawczych, przejawia też inne, 
można powiedzieć „pozastatutowe” 
formy aktywności. Na Politechnice Kra-
kowskiej jedną z nich jest uczestnictwo 
w dorocznych rajdach. Po 50 latach one 
również zasłużyły na miano wizytówki 
naszej szkoły!

U źródeł idei
Rajd PK wymyślił na początku lat 

sześćdziesiątych Kazimierz Flaga. Jak 
widać, późniejszy rektor Politechniki już 
jako student miał ciekawe pomysły. Dziś 
wspomina, że idea narodziła się na fali wy-
darzeń, które nastąpiły w Polsce po prze-
łomie 1956 r. 

W tym czasie doszedł do władzy Wła-
dysław Gomułka, zamykając epokę stali-
nowską w Polsce, co zaowocowało różnymi 
inicjatywami społecznymi, w tym również 
powrotem do niektórych tradycji przedwo-
jennych. Taką tradycją były wycieczki tury-

styczne. Kazimierz Flaga, który studia na 
PK rozpoczął w owym pamiętnym 1956 r., 
bodaj na trzecim roku studiów wybrał się 
na Rajd Śląski, którego organizatorem była 
Politechnika Śląska w Gliwicach. Potem 
jeszcze poszedł na urządzony przez AGH 
Rajd Tatrzański i ogólnopolski Rajd Święto-
krzyski. 

Kazimierz Flaga od początku bardzo 
aktywnie włączył się w nurt życia studenc-
kiego. Już na pierwszym roku wybrano go 
najpierw na starostę grupy, a następnie 
— na starostę roku. Wstąpił do Zrzeszenia 
Studentów Polskich — organizacji odpoli-
tycznionej w wyniku zmian, które nastąpiły 
po październiku 1956 r. Latem 1959 r. zor-
ganizował dla kolegów z roku na Mazurach 
wyprawę kajakową (podczas której został 
zresztą postrzelony śrutem przez myśliwe-
go, polującego na dzikie kaczki). 

Swoje uzdolnienia organizatorskie 
rozwinął jednak dopiero po tym, jak na 
czwartym roku studiów wybrano go na 
wiceprzewodniczącego Rady Uczelnianej 
ZSP i przewodniczącego Komisji Sportu 
i Turystyki. Nawiasem mówiąc, zachęca-
no go wtedy do rezygnacji z funkcji wice-
przewodniczącego RU ZSP, ponieważ… 
nie należał do PZPR. Na szczęście nie 
posłuchał.

Wstążki na drzewach
Kierując Komisją Sportu i Turystyki, 

wpadł na pomysł, by zorganizować rajd tu-
rystyczny na Politechnice. Ponieważ sam 
miał „na głowie” różne inne obowiązki, po-
stanowił powołać komitet organizacyjny raj-
du. Jego szefem został Stanisław Hernas 
z Wydziału Mechanicznego, a w skład ko-
mitetu weszli: Marek Roczniak, Władysław 
Branc i Wiesław Czechowski. Ustalono, że 
trasy rajdu będą przebiegać Dolinkami Pod-
krakowskimi.

Zorganizowanie takiej imprezy nie 
było prostą sprawą. W tamtych czasach 
brakowało przeszkolonych działaczy tu-
rystycznych. W dodatku szef rajdu mniej 
więcej dwa tygodnie przed startem imprezy 
przestał się nią interesować. — Co miałem 
robić? — wspomina dziś prof. Kazimierz 
Flaga. — Nie było innego wyjścia. Założy-
łem na rękaw opaskę z napisem „kierownik 

rajdu” i przejąłem kontrolę nad organizacją 
imprezy.

Do zadań kierownika należało m.in. wy-
znaczenie miejsca zakończenia rajdu. Wia-
domo było tylko, że skończy się w okolicach 
podkrakowskiej wsi Rudawa. Poprzedni 
szef jednak nie ustalił dokładnego miejsca. 
Zająć się tym musiał Kazimierz Flaga, który 
do pomocy wziął swoich dwóch braci — Jó-
zefa i Andrzeja. Umówili się z kierownikami 
tras (a byli to wymienieni wyżej Roczniak, 
Branc i Czechowski), że gdy już określą 
miejsce zakończenia rajdu, oznaczą dojście 
do niego od strony dolinek wstążeczkami 
przywiązanymi do drzew. Kazimierz Flaga 
razem z braćmi znaleźli świetne miejsce pod 
lasem, po czym uzbrojeni w zapas wstążek 
wyruszyli w trzech kierunkach w stronę doli-
nek, aby wskazać rajdowiczom drogę. 

W przededniu rozpoczęcia imprezy jej 
szef razem z bratem Józefem odbył jesz-
cze rajd… po krakowskich księgarniach. 
Chodziło o zakupienie książek o tematyce 
podróżniczej, aby można było obdarować 
nimi na mecie drużyny rajdowe. Z odręcz-
nymi wpisami Kazimierza Flagi: „Pamiątka 
z pierwszego Rajdu Politechniki Krakow-
skiej”, powędrowały do rąk uczestników 
imprezy.

Pod znakiem Maczugi
Mimo pracy włożonej w przygotowania 

do końca nie było pewne, czy impreza się 
uda. Tym bardziej że końcówka kwiet-
nia, na którą wyznaczono wymarsz, była 
bardzo chłodna. Zimno nie odstraszyło 
jednak amatorów spaceru po dolinkach. 
W pierwszym rajdzie wzięły w sumie udział 
144 osoby.

W Rudawie rozpalono wielkie ogni-
sko, nad którym pieczono kiełbaski. Każdy 
z uczestników otrzymał piękną odznakę 
rajdową z wizerunkiem Maczugi Herku-
lesa, tej spod Pieskowej Skały. Znaczek 
zaprojektował dr hab. inż. arch. Andrzej 
Cząstka, zmarły w ostatnim dniu 2009 r. 
W Rudawie rajdowiczów odwiedził ówczes-
ny przewodniczący Rady Okręgowej ZSP. 
Bawiono się do późnej nocy. Ten pierwszy 
rajd, który odbył się w 1962 r., trwał trzy dni 
i w pamięci jego uczestników pozostawił nie-
zatarte wspomnienia.

Energiczne, emocjonalne, ekscytujące, 
ekstrawaganckie… 
50 rajdów Politechniki Krakowskiej
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Wtedy też po raz pierwszy zabrzmiały 
piosenki, które następnie układano co roku 
podczas kolejnych rajdów. Drukowano je 
później w śpiewnikach rajdowych. Prof. Fla-
ga wspomina te, które powstały na pierw-
szym rajdzie. Jedna z nich brzmiała tak: 

Hej, las, mówię wam,
szumi las, mówię wam.
A w lesie tym sosenka 
spodobała mi się, 
pełna kras, 
Marysia ma, mileńka.

A to słowa drugiej piosenki: 

Bo my jesteśmy takie ptaki, 
które nie dbają o to, 
że kiedy w górze lata ptak, 
my chodzimy piechotą. 

Coraz więcej uczestników
Rajd PK stał się wydarzeniem, o któ-

rym przez następne dni dużo mówiło się na 
uczelni. Po pierwszym przyszły następne. 
Trzeci poprowadził Andrzej Rudnicki (dziś 
profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK), który wzbogacił imprezę o intere-
sujące pomysły. Jednym z nich było wy-
puszczenie balonu na ogrzane powietrze. 
Wtedy też po raz pierwszy zamówiono spe-
cjalny pociąg, który odwiózł utrudzonych 
rajdowiczów do Krakowa. Inną nowością 
było obdarowanie uczestników ręcznie wy-
konanymi profilami wysokościowymi tras 
turystycznych. W drukowanych przewodni-
kach pojawiły się one 30 lat później. Udział 
w imprezie w kolejnych latach często brał 
późniejszy redaktor naczelny „Naszej Poli-
techniki” Ryszard Moszumański.

Jednocześnie z rajdu na rajd rosła liczba 
uczestników. W trzecim wzięło udział ponad 

700 osób, podczas piątego została przekro-
czona liczba 1000 osób. Coraz częściej też 
obok studentów zaczęli się pojawiać pracow-
nicy uczelni, na ogół zresztą rekrutujący się 
z grona tych, którzy zaczynali od wędrówek 
w okresie swoich studiów. Teraz w każdym 
rajdzie bierze udział od 2000 do 3000 osób, 
a w minionej dekadzie bywało ich znacznie 
więcej. 

Obchodzone 50-lecie pierwszego raj-
du sugeruje, że w tym roku powinien się 
odbyć rajd z numerem 51. A był dopiero 
pięćdziesiąty. Roczny „poślizg” w numera-
cji to skutek stanu wojennego. Rok 1982 
był jedynym, w którym rajd się nie odbył. 
Poza tym pechowa okazała się wyprawa 
w Bieszczady. Podchodzono wtedy pod 
Smerek. Grupa szła połoniną, gdy rozpęta-
ła się burza. W jednego z uczestników trafił 
piorun. Zmarł, zanim zdołano podjąć akcję 
reanimacyjną.

Znany w całej Polsce
Swym zasięgiem rajdy objęły całe po-

łudnie Polski w paśmie Karpat, od Bramy 
Morawskiej po granicę z Ukrainą. Chodzo-
no zatem po Beskidach (Śląskim, Żywiec-
kim, Wysokim, Makowskim, Wyspowym, 
Sądeckim i Niskim), Pieninach, Gorcach 
oraz po wspomnianych już Bieszczadach. 
Z czasem Rajd Politechniki Krakowskiej 
przestał być imprezą wyłącznie jednej 
uczelni, przyciągając młodzież również 
z innych szkół wyższych. Stał się znany 
szeroko w całej Polsce. Dziś jest najstar-
szą imprezą turystyczną w Polsce. 

Od trzeciego rajdu utarł się zwyczaj 
nadawania każdemu kolejnemu indywi-
dualnej nazwy. Zaczęło się od Rajdu Eks-
kluzywnego. Organizator prof. Andrzej 
Rudnicki wspomina, że nazwę wybrano, 
mówiąc dzisiejszym językiem, w celach 
„marketingowych”. Młoda impreza Poli-
techniki starała się bowiem konkurować 
ze środowiskowym rajdem studenckim im. 
Kulczyckiego. „Ekskluzywny” — sugero-
wało, że nasz rajd jest lepszy od innych. 
Rok później rajd był „Elegancki”, potem 
„Entuzjastyczny”, „Efektywny”, „Elitarny”, 
„Estetyczny”… Prof. Rudnicki wyjaśnia, że 
na początku nie zakładano używania nazw 
zaczynających się wyłącznie od litery E. To 
samo jakoś przyszło po kilku latach i stało 
się w końcu tradycją. W miarę eksploato-
wania zasobów słownikowych sięgano po 
coraz bardziej oryginalne określenia. Rajd 
25. był Ewakuacyjny, 31. — Epikurejski, 
36. — Elefantowy, 38. — Epidemiczny, 
42. — Eeee…lajtowy, a 48. — Ezoterycz-
ny. Dziś nikt sobie nie wyobraża, że nazwa 
mogłaby się rozpoczynać od jakiejkolwiek 
innej litery. Kontynuując tę zabawę języko-
wą, tegoroczny rajd jubileuszowy nazwano 
jeszcze oryginalniej: RAJ’dem Edeńskim. 



5/2012 NASZA POLITECHNIKA

23

A
rt

yk
uł

y

Fo
t.:

 Z
e 

zb
io

ró
w

 a
ut

or
a

Ciekawe, co by na to powiedziała Rada Ję-
zyka Polskiego… 

Znacznie młodszy jest zwyczaj umiesz-
czania na rajdowych plakatach symboli 
szefów kolejnych imprez. Zaczęło się od 
Zakopanego w 2005 r., gdy na plakacie 
43. rajdu pojawiła się śliwka (owoc) od 
przezwiska Piotra Śliwińskiego. Symbolem 
Pawła Pawula (44. rajd) był liść klonowy 
(z racji wyjazdów szefa do Kanady). Mar-
cin Styrna, szef 45. rajdu (który podzielił 
się z nami tą informacją o symbolach), 
z powodu przezwiska był oznaczony jako 
strzała. Sławomir Olejnik to Szopen (z po-
wodu fryzury w liceum), Macieja Ślusarza, 
miłośnika „anime”, reprezentował na plaka-
cie Kule Dragoball (postać bajkowa), grzyb 
kania symbolizował Katarzynę Kwaśniak, 

a fretka była znakiem Edyty Serafin, któ-
ra szefowała 49. rajdowi. Na plakacie te-
gorocznego rajdu widniał wielki dorodny 
dąb, bo właśnie jego cechami, takimi jak 
stabilność i spokój, obdarzony jest Tomasz 
Haziak.

Warto uważnie oglądać rajdowe pla-
katy! 

*
Twórca rajdu, prof. Kazimierz Fla-

ga z sentymentem wspomina czasy, gdy 
w trakcie rajdów uprawiano turystykę 
z prawdziwego zdarzenia. Potem, na po-
czątku lat 90. tradycja zaczęła zanikać. 
Górskie eskapady zostały zastąpione orga-

nizowanymi w plenerze dyskotekami. Rajd 
zaczął przypominać… majówkę. Z dawnej 
formuły pozostało wprawdzie organizowa-
nie zawodów sportowych, jak np. przecią-
ganie liny, ale i tak rola wysiłku fizycznego 
została poważnie zredukowana. 

Czy młodzież stała się bardziej leniwa, 
czy po prostu zmienił się styl spędzania wol-
nego czasu — trudno jednoznacznie stwier-
dzić. Organizując tegoroczny, jubileuszowy 
50. rajd zapowiadano jednak powrót do daw-
nych zwyczajów. Rajdy znów mają polegać 
na chodzeniu po górach.

Lesław Peters 
Zdjęcia: Ze zbiorów Krzysztofa  

Arciszewskiego

Ludzie przychodzili posłuchać naszych piosenek
W rajdach Politechniki Krakowskiej 

uczestniczyłem od początku studiów. 
Pierwszym, na który się wybrałem, był 
rajd IV, zorganizowany w 1965 r. Pod-
czas studiów chodziłem na rajd rok-
rocznie. Później, będąc już pracowni-
kiem Politechniki, brałem w nich udział 
od czasu do czasu. W sumie byłem na 
kilkunastu. 

W tamtych latach chodziliśmy w góry, 
aby poznawać nowe tereny. Większość stu-
dentów nie znała gór. Ba, nie wszyscy nawet 
wiedzieli, czym jest rajd. Jeden z naszych 
kolegów przyszedł ubrany w marynarkę, od-
świętne buty i z walizeczką. Każdy dostawał 
do ręki odręcznie rysowaną mapkę z trasą 
wędrówki. Braliśmy koce, prowiant, konser-
wy, kiełbasę na ognisko i ruszaliśmy w góry. 
Dzięki temu dokładnie poznałem okolice 
Babiej Góry i Bieszczady.

Nie było luksusów. Często spaliśmy 
w schroniskach, w salach dwudziesto- 
i trzydziestoosobowych. Zdarzało się też 
sypiać po stodołach na sianie. Właściwie 

nie tyle spaliśmy, co śpiewaliśmy przez 
całą noc. Ale nie były to popularne szla-
giery znane z radia, tylko własny repertuar 
rajdowy: piosenki lwowskie, marynarskie, 
kabaretowe, turystyczne i na ludową nutę. 
Układano też nowe słowa do znanych 
melodii. Dorabiano np. kolejne zwrotki do 
rosyjskich czastuszek, nieraz nawiązując 
zresztą do aktualnych wydarzeń politycz-
nych i nie oszczędzając przy tym ówczes-
nej władzy. Popularne „czastuszki” mogli-
śmy śpiewać przy ognisku nawet przez 
godzinę i żadna zwrotka się nie powtó-
rzyła! Nikomu wtedy nie przychodziło do 
głowy, żeby rajdem rządziły jakiekolwiek 
popularne zespoły.

Na zakończenie rajdów organizowa-
no różne dziwne konkursy, np. był kon-
kurs na najbardziej niepotrzebną rzecz. 
Ktoś zgłosił portret ukochanej teściowej, 
inny — smycz bez psa, a ktoś jeszcze 
zabrał ze sobą miniaturowe akwarium 
z rybką i… wygrał. Poza tym poszczegól-
ne grupy prezentowały swoje piosenki na 

estradzie. Przyznawano 
za to jakieś symboliczne 
nagrody. Teksty piose-
nek notowaliśmy w ze-
szytach i w ten sposób 
powstawały śpiewniki 
rajdowe. Miałem gruby 
zeszyt, w którym zapi-
sywałem te piosenki. 
Niestety, kiedyś go ko-
muś pożyczyłem i już do 
mnie nie wrócił. Podzie-
lił los kilku drukowanych 
śpiewników rajdowych, 
bo i takie się ukazywały. 

Na rajdach panowa-
ła świetna atmosfera. 

To były wspaniałe imprezy integracyjne. 
Poznawaliśmy nie tylko kolegów z innych 
wydziałów Politechniki, ale także z innych 
uczelni krakowskich, a nawet innych miast. 
W rajdach PK uczestniczyli bowiem stu-
denci z Warszawy, Poznania, Wrocławia 
czy nawet odległego Gdańska. Chętnie do 
nas przyjeżdżali, gdyż u siebie nie mieli ta-
kich imprez.  

Wśród miejscowej ludności budzili-
śmy sensację. Ludzie byli zaskoczeni, ale 
ciepło nas witali. Gdy siadaliśmy na łące 
i zaczynaliśmy śpiewać, potrafiła zbiec się 
cała okoliczna wioska, żeby nas posłu-
chać. Dziewiąty rajd w 1970 r. kończył się 
w Komańczy. Mieliśmy tam podstawiony 
pociąg, który miał nas odwieźć do Krako-
wa. W oczekiwaniu na odjazd wszyscy 
śpiewali. Były setki osób. Przyszedł miej-
scowy milicjant i oznajmił nam, że nie wol-
no tak hałasować. Duża grupa otoczyła go 
kołem, cały czas tańcząc i śpiewając. Nie 
wiedział, jak się zachować. 

Nie zawsze dopisywała nam majowa 
aura. Nieraz zdarzało się, że w górach leżał 
jeszcze śnieg. Pewnego razu musieliśmy 
przenocować w stodole, gdy złapał akurat 
przymrozek. Ale kaprysy pogody miały też 
swoje plusy. Za którymś razem umówiliśmy 
się, że zabierzemy ze sobą słoiki z dże-
mem. Potem ten dżem mieszaliśmy… ze 
śniegiem i w ten sposób mieliśmy lody. Wy-
mienialiśmy się „lodami” o różnych sma-
kach — truskawkowymi, malinowymi, mo-
relowymi — w zależności od tego, kto jaki 
dżem przyniósł. To był wielki przebój tam-
tego rajdu! W owych czasach prawdziwa 
turystyka z pełnymi plecakami, śpiewem, 
poznawaniem nowych tras i gotowaniem 
„obiadów” w koherze była o wiele bardziej 
powszechna niż dzisiaj.

Autor tekstu (pierwszy z prawej) podczas rajdu „Emerytalnego” 
w 1971 r.
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Gdy pod koniec kwietnia na dziedziń-
cu PK pojawiał się stolik, a z umiesz-
czonych obok głośników rozlegała się 
głośna muzyka, był to znak, że zbliża się 
termin kolejnego rajdu PK i rozpoczęły 
się zapisy chętnych na rajdowe imprezy. 
Nie inaczej było w 1993 r. 

Któregoś dnia, być może za sprawą 
tej muzyki, Wanda Kowalska z Wydziału 
Inżynierii Środowiska wpadła na pomysł, 
by wybrać się na Trasę Rektorską anon-
sowanego właśnie rajdu PK. U Wandy od 
myśli do czynu jest jeden krok — wykona-
ła kilka telefonów, wszystkiego się dowie-
działa i rozpoczęła agitację wśród kolegów 
z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. 
Udało jej się zmobilizować jeszcze cztery 
osoby. Byli to: Maria Książyńska, Krzysz-
tof Wojciech Książyński, Elżbieta Nachlik 
i niżej podpisana.

Tym oto sposobem, 8 maja 1993 r., 
grupa pracowników WIŚ wyruszyła na 
dwudniową Trasę Rektorską XXXI „Epi-
kurejskiego” Rajdu PK, z metą w Żywcu. 
Mieszkaliśmy w kwaterach prywatnych 
w Jeleśni, niedaleko zabytkowej Starej 
Karczmy. Zaraz po przyjeździe, w sobotę 
8 maja, wybraliśmy się wraz z innymi na 
długą wycieczkę na Romankę, przez hale: 

Rysiankę, Lipowską i Pawlusią. I choć 
w wyższych partiach gór leżało jeszcze 
sporo mokrego śniegu, miejscami źle się 
szło i było ślisko, wyprawa okazała się bar-
dzo udana. Równie udana była wycieczka 
w upalną niedzielę, następnego dnia.

Gdy zeszliśmy z gór do Żywca, na sta-
dionie LZS-u na dobre trwały imprezy to-
warzyszące zakończeniu rajdu. W wielkim 
kotle czekała na nas tradycyjna żołnierska 
grochówka. Na rajdowej scenie rozpoczynał 
się właśnie konkurs piosenki rajdowej, w ju-
ry którego zasiedli: prorektor PK prof. Wła-
dysław Ziobroń, prof. Elżbieta Nachlik oraz 
przedstawicielka studentów. Wtedy jeszcze 
nie wiedzieliśmy, że w gronie uczestników 
Trasy Rektorskiej XXXI rajdu była przyszła 
prorektor PK ds. badań naukowych i współ-
pracy z gospodarką. Wiedzieliśmy nato-
miast, że wybierzemy się na rajd za rok.

I tak właśnie rozpoczęła się trwająca 
już 19 lat tradycja uczestnictwa pracowni-
ków WIŚ w Trasach Rektorskich kolejnych 
rajdów Politechniki, wyłącznie w grupie 
„górali”, czyli tych, którzy zawsze szli na 
wycieczki w góry. Z roku na rok lista „gó-
rali” z WIŚ i osób z nimi zaprzyjaźnionych 
wydłużała się, a gdy przekroczyła 30 na-
zwisk, dano nam delikatnie do zrozumie-
nia, by ograniczyć nabór nowych chętnych. 
W ciągu tych 19 lat odwiedziliśmy różne 
zakątki Beskidu Żywieckiego, Niskiego 
i Sądeckiego. Raz zagościliśmy w Tatrach. 
Na trasach od początku towarzyszyły nam 
psy: najpierw Hektor, później Orus i Funia.

Przez 15 kolejnych rajdów niepisanym 
kierownikiem „górali” był Krzysztof Woj-
ciech Książyński. To on robił listy uczest-
ników, przypominał o terminach, dzwonił, 
zbierał pieniądze, opracowywał trasy, przy-
gotowywał i rozdawał w autobusie mapki 
wycieczek, a na trasach czuwał, żeby nikt 
się nie zgubił. Dzięki niemu czuliśmy się 
w górach beztrosko i bezpiecznie. Wojtek 
dbał o integrację uczestników Trasy Rek-

torskiej również po wycieczkach, organizu-
jąc w miarę wolnego czasu wspólne wie-
czorne spotkania, na których zawsze było 
i przyjemnie, i wesoło. 

O integrację uczestników Trasy Rektor-
skiej dbali również organizatorzy kolejnych 
rajdów, opracowując dla nas program spe-
cjalny, w miarę możliwości uwzględniający 
regionalne atrakcje turystyczne lub kultu-
ralne. Były więc połączone ze smażeniem 
kiełbasek ogniska, które jeśli tylko odbywały 
się przy wtórze ludowej muzyki, kończyły 
się tańcami pod gołym niebem. Podczas 
rajdu w Zakopanem wysłuchaliśmy kon-
certu w wykonaniu kapeli góralskiej „Dy-
miące czuby”. Na XLV rajdzie w Milówce, 
w „Starej Chałupie” — muzeum etnograficz-
nym, mieszczącym się w domu mieszkal-
nym z XVIII w. — wysłuchaliśmy opowieści 
o ekspozycji, zwyczajach i tradycjach ludo-
wych Żywiecczyzny oraz skosztowaliśmy 
przysmaków regionalnej kuchni. Oprawę 
muzyczną wieczoru zapewnił zespół folklo-
rystyczny „Szarotki” z Kamasznicy. Z kolei 
podczas rajdu z metą w Zdyni mieliśmy oka-
zję wysłuchać koncertu w starej powozowni 
w Regietowie i przejść z przewodnikiem 
przez kawałek pięknej ojczyzny Łemków. 
Nierzadko też uczestniczyliśmy w plenero-
wych imprezach studentów. 

Na czym polega magia Trasy Rektor-
skiej? Myślę, że tę dobrą aurę wokół Tra-
sy stworzyli sami jej uczestnicy. Podczas 
wędrówki w górach można porozmawiać 
i podyskutować na tematy błahe, ale i na-
ukowe, można też, wędrując w pojedynkę, 
wyciszyć się i spokojnie pomyśleć. Są-
dzę, że to chęć wspólnego wyjścia w góry, 
wspólnego zachwytu nad widokiem wio-
sennego krajobrazu, bycia przez moment 
z dala od zgiełku i czerpania przyjemności 
z pokonywania chwilowych słabości ciąg-
nie „górali” na trasy. I niech tak zostanie.

Maria Wit

Muszę wspomnieć jeszcze o innej po-
dobnej imprezie, jaką organizował nasz 
rok na Wydziale Budownictwa Wodnego. 
W odróżnieniu od rajdu impreza nosi-
ła nawę: „Wyrój”. Wymyśliliśmy ją po to, 
aby… nie uczestniczyć w święcie 1 Maja. 
A ponieważ na każdorazowy „Wyrój” otrzy-
mywaliśmy zgodę dziekana, nikt nie miał 

do nas pretensji o nieobecność na pocho-
dzie pierwszomajowym.

Chodziliśmy w góry dla przyjemności, 
w celu przeżycia przygody, ale przy oka-
zji dowiadywaliśmy się czegoś nowego, 
poznawaliśmy ciekawych ludzi. Zdarzały 
się niespodzianki, jak wtedy gdy zna-
leźliśmy olbrzymie pociski artyleryjskie 

w jakimś parowie. Poza tym w czasie 
tych wędrówek można było uzyskać tro-
chę punktów do Górskiej Odznaki Tury-
stycznej. To też była zachęta dla niektó-
rych z nas. 

Krzysztof Arciszewski

Z grupą „górali” na trasach rektorskich
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Trudno sobie wyobrazić wzniesie-
nie jakiejkolwiek budowli — obojętne 
czy będzie to dom, droga, most, wyso-
ki komin, czy też zapora wodna — bez 
pomocy geodezji. Jest ona nieodzowna 
również podczas regulacji rzek i poto-
ków oraz w różnych zadaniach wyko-
nywanych na rzecz ochrony środowi-
ska. Nic dziwnego więc, że geodezja 
jest obecna w życiu Politechniki Kra-
kowskiej od początku istnienia uczelni.

Zaczęło się na Oleandrach
Dzisiejszy Zakład Geodezji i Kartografii 

Środowiska w Instytucie Geotechniki PK 
wywodzi się z Katedry Miernictwa I, zało-
żonej 6 października 1946 r. na Wydziale 
Inżynierii, wchodzącym w skład Wydziałów 
Politechnicznych ówczesnej Akademii Górni-
czej. Katedra była kontynuatorką znakomitej 
lwowskiej szkoły geodezyjnej, a utworzyli ją 
ludzie, którzy do Krakowa przybyli w ramach 
tzw. repatriacji: prof. Edmund Wilczkiewicz, 
inż. Jan Cisło, inż. Tadeusz Kalisz, inż. Mie-
czysław Wrona oraz inni młodzi dydaktycy 
z Politechniki Lwowskiej. Rozpoczęli oni 
działalność organizacyjną i dydaktyczną już 
we wrześniu 1945 r., zanim doszło do formal-
nego powołania katedry. Początkowo siedzi-
bę mieli przy ul. Oleandry, w budynku noszą-
cym dziś imię Józefa Piłsudskiego. 

Kierownictwo jednostki w roku akade-
mickim 1945/1946 powierzono byłemu kie-
rownikowi II Katedry Miernictwa Politechniki 
Lwowskiej prof. Edmundowi Wilczkiewiczowi 
(1891–1946), który pełnił jednocześnie funk-
cję dziekana Wydziału Inżynierii. W okresie 
międzywojennym ten urodzony w Krakowie 
badacz był, obok Kacpra Weigla, światowej 
sławy pionierem fotogrametrii naziemnej 
i lotniczej. Był autorem pierwszego podręcz-
nika fotogrametrii w Polsce („Zasady zdjęć 
fotogrametrycznych” wydane w 1930 r.) 
oraz konstruktorem zbudowanego jeszcze 
przed II wojną światową, nowoczesnego, 
w pełni automatycznego aeroprojektora. 
Był też inicjatorem oraz współorganizato-
rem pierwszych prowadzonych na szeroką 
skalę pomiarów aerofotogrametrycznych, 
m.in. miast Lwowa i Krakowa (w latach 
1928–1930) oraz twórcą fotoplanów na 
potrzeby realizowanych masowo prac ko-
masacyjnych oraz rolnych, prac, których 
znanym orędownikiem w latach trzydzie-
stych był prof. Michał Odlanicki-Poczobutt 
(1910–2004). 

Od pierwszych dni po przyjeździe do 
Krakowa prof. Wilczkiewicz kontynuował 

prace badawcze rozpoczę-
te w latach dwudziestych 
ubiegłego stulecia we Lwo-
wie. Niestety, niespodziewa-
na i przedwczesna śmierć 
w 1946 r. pozbawiła naukę 
polską tego wybitnego dy-
daktyka, geodetę — teorety-
ka i praktyka.

Coraz więcej  
studentów

Katedra Miernictwa I od 
początku prowadziła zajęcia 
dydaktyczne na dwóch kie-
runkach studiów. Pierwszym 
było miernictwo dla przy-
szłych inżynierów budownictwa lądowego 
i wodnego. Drugi obejmował zajęcia dla 
przyszłych inżynierów geodetów, kształco-
nych w Oddziale Mierniczym Wydziałów 
Politechnicznych. W tym zakresie pracow-
nicy katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne 
z fotogrametrii, instrumentoznawstwa geo-
dezyjnego oraz rachunku wyrównawczego 
(prof. Wilczkiewicz, inż. Wrona, inż. Kalisz, 
inż. Marek Kowalski, inż. Anna Łoś i inni).

Po śmierci prof. Wilczkiewicza kierow-
nictwo katedry objął jego długoletni, najbliż-
szy współpracownik, mgr inż. Mieczysław 
Wrona, który uzyskał tytuł naukowy pro-
fesora nadzwyczajnego w 1959 r. Zapo-
czątkowane przez jego poprzednika prace 
naukowo-badawcze i konstrukcyjne były 
konsekwentnie kontynuowane. Powstały 
wtedy projekty oraz prototypy nowatorskich 
przyrządów fotogrametrycznych. 

W 1953 r. w miejsce Wydziału Inży-
nierii powołano Wydział Budownictwa Lą-
dowego i Wydział Budownictwa Wodnego 
PK. W 1954 r. Wydziały Politechniczne AG 
usamodzielniły się i została utworzona Po-
litechnika Krakowska. Powstała wtedy na 
Wydziale Budownictwa Wodnego Katedra 
Geodezji. W zakresie nauczania pracownicy 
katedry oprócz zajęć dydaktycznych realizowali  
4-tygodniowe (!) wyjazdowe praktyki tereno-
we z miernictwa dla studentów Wydziału Bu-
downictwa Wodnego i Wydziału Budownic-
twa Lądowego.

We wrześniu 1961 r. zmarł niespodzie-
wanie i przedwcześnie prof. Wrona. Funk-
cję p.o. kierownika katedry objął wówczas 
przeniesiony służbowo z Wydziału Geode-
zji Górniczej AGH dr inż. Zbigniew Skąp-
ski. Był to człowiek, który jako dyrektor Kra-
kowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Geodezyjnego kierował pracami geode-

zyjnymi największej inwestycji przemysło-
wej tamtego okresu — budowy kombinatu 
metalurgicznego w Nowej Hucie. W 1972 r. 
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. 

Obciążenie dydaktyczne katedry sy-
stematycznie rosło. W roku akademickim 
1961/1962, przy około 300 studentach, 
wynosiło łącznie około 3000 godzin. W ro-
ku akademickim 1969/1970 wynosiło już 
4000 godzin, przy ponad 600 studentach 
studiów stacjonarnych, wieczorowych, za-
ocznych oraz w punktach konsultacyjnych 
(Mielec, Oświęcim, Tarnów, Nowy Targ, 
Nowy Sącz). 

Z pożytkiem dla Krakowa 
W latach 1961–1969 pracownicy ka-

tedry prowadzili m.in. badania deformacji 
i przemieszczeń budowli inżynierskich 
oraz dokładności montażu konstrukcji 
wielkopłytowych i szkieletowych (typu  
„DOMINO”) zlecone przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie oraz teoretyczne 
i doświadczalne badania wpływu pola me-
teorologicznego na wyniki geodezyjnych 
pomiarów kątowych i niwelacji precyzyjnej. 
W 1963 r. wykonali nadziemną, naziemną 
i podziemną inwentaryzację geodezyjną 
staromiejskiego budownictwa blokowego 
Krakowa do celów urbanistycznych, archi-
tektonicznych i konserwatorskich. 

W roku 1967 ukończono 3-letnie, cy-
kliczne pomiary geodezyjne metodą niwe-
lacji precyzyjnej (3 serie pomiarów rocznie, 
około 350 reperów) ruchów pionowych te-
renu i budynków pod wpływem zmian po-
ziomu wód gruntowych na obszarze miasta 
Krakowa, wywołanych piętrzeniem wody na 
Wiśle po rozpoczęciu eksploatacji stopnia 
wodnego „Dąbie”, jak również działaniem 

Geodezja na Politechnice Krakowskiej
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Autor tekstu podczas zajęć ze studentami
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200 studzien odwadniających. Efektem pod-
niesienia poziomu wód podziemnych było 
zalewanie piwnic oraz terenów położonych 
w bliższym sąsiedztwie stopnia wodnego 
(m.in. zalanie ogrodu botanicznego). Pomia-
ry prowadzone w rejonach następujących 
dzielnic: Kazimierz, Grzegórzki, Zwierzy-
niec, Dąbie, Ludwinów, Podgórze, Dębniki 
oraz część Starego Miasta pozwoliły na wy-
znaczanie izolinii przemieszczeń pionowych 
powierzchni terenu. Wyniki badań geode-
zyjnych stanowiły podstawę do zoptyma-
lizowania pracy studzien odwadniających 
oraz utrzymywania stałego, obniżonego 
zwierciadła wód podziemnych. W efekcie 
nastąpiło ustabilizowanie procesu osiada-
nia budynków oraz przestało dochodzić do 
zalewania piwnic na terenach przylegają-
cych do Wisły w pobliżu stopnia wodnego 
„Dąbie”. Badania prowadzone były pod kie-
rownictwem naukowym prof. Skąpskiego 
oraz prof. Artura Wieczystego z Wydziału 
Budownictwa Wodnego PK.

W roku 1970 w ramach reorganiza-
cji powstał na Politechnice Krakowskiej 
Instytut Geotechniki, a w efekcie zmiany 
nazwy Katedra Geodezji stała się Zakła-
dem Geodezji Inżynieryjnej. Kierownikiem 
jednostki do chwili przejścia na emeryturę 
30 września 1974 r. pozostawał prof. Zbig-
niew Skąpski. Po nim funkcję tę objął prze-
niesiony służbowo z AGH prof. Stanisław 
Milbert (który na początku 1986 r. prze-
niósł się na ówczesną Akademię Rolniczą 
w Krakowie). Prof. Milbert był pierwszym 
na polskich uczelniach technicznych użyt-
kownikiem i programistą wykorzystującym 
do obliczeń geodezyjnych Uniwersalną 
Maszynę Cyfrową UMC na AGH. 

Wydłuża się lista tematów  
badawczych

W latach 1970–1996 obszary badań 
statutowych, własnych, dysertacji dok-
torskich oraz prac w ramach współpracy 
z jednostkami gospodarki narodowej kon-
centrowały się na: 
 pomiarach kontrolnych przemieszczeń 

pionowych obiektów hydrotechnicz-
nych, geotechnicznych i konstrukcji bu-
dowlanych, 

 rejestracji zmian i postępu abrazji zbior-
ników wodnych metodą fotogrametrii 
naziemnej, 

 geodezyjnych pomiarach ugięć ustroju 
nośnego mostów w trakcie próbnych ob-
ciążeń statycznych i dynamicznych, 

 wyznaczaniu zmian geometrii prostolinio-
wych i kołowych torów podsuwnicowych 
metodą przestrzenno-biegunową oraz 
opracowaniu projektów ich rektyfikacji ze 
wspomaganiem komputerowym,

 badaniach przemieszczeń pionowych 
reperów głębinowych na terenach 

dużych zakładów przemysłowych wy-
wołanych obciążeniem mas ziemnych 
(Huta Katowice), 

 analizie statystyczno-geometrycznej 
układu torów kolejowych oraz opraco-
waniu projektów ich modernizacji na 
odcinku polskim magistrali kolejowej 
Berlin — Moskwa (dla Dyrekcji Gene-
ralnej PKP), 

 badaniach zmian gospodarki grunta-
mi w strefach przybrzeżnych górskich 
zbiorników wodnych, 

 geodezyjnej identyfikacji procesu de-
formacji podłoża gruntowego. 
Jednocześnie podnosił się status nauko-

wy pracowników Zakładu Geodezji Inżynie-
ryjnej. W 1985 r. na Wydziale Geodezji i Kar-
tografii Politechniki Warszawskiej odbyło się 
kolokwium habilitacyjne dr. inż. Henryka 
Brysia, który na początku 1986 r. został po-
wołany na kierownika zakładu, a w 1997 r. 
uzyskał tytuł naukowy profesora. Dr inż. 
Zbigniew Piasek rozprawę habilitacyjną 
obronił na Moskiewskim Państwowym Uni-
wersytecie Geodezji i Kartografii MIGAiK 
w Moskwie w 1993 r., uzyskując dyplom 
doktora (równoważny polskiemu doktoro-
wi habilitowanemu) w dziedzinie geodezji 
i kartografii w Federacji Rosyjskiej. Tytuł na-
ukowy profesora nauk technicznych został 
mu nadany w 2002 r. W 1996 r. dr inż. Bog-
dan Wolski uzyskał stopień doktora habilito-
wanego, a w 2009 r. otrzymał tytuł naukowy 
profesora. Od 1 września 2005 r. prof. Wol-
ski kieruje Zakładem Geodezji i Kartografii  
Środowiska.

Warto dodać, że prof. Piasek od 2002 r. 
jest wiceprzewodniczącym Komisji Geo-
dezji i Inżynierii Środowiska Oddziału PAN 
w Krakowie oraz przewodniczącym Rady 
Naukowej Techniki w World Research Co-
uncil on Poles Abroad. Od 2007 r. kieruje 
Zakładem Geoinżynierii, Geologii Ochrony 
Powierzchni Ziemi w Instytucie Geotechniki 
PK. Natomiast prof. Wolski jest członkiem 
Komitetu Geodezji PAN i przewodniczącym 
Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji 
na Wydziałach Niegeodezyjnych Polskich 
Uczelni Technicznych. W latach 2002–2008 
przez dwie kadencje był prodziekanem Wy-
działu Inżynierii Środowiska PK. 

Od modeli 3D do monitoringu 
metrologicznego

Problematyka naukowo-badawcza rea-
lizowana w Zakładzie Geodezji i Kartografii 
Środowiska w ostatnim dwudziestoleciu 
obejmuje następujące kompleksy tema-
tyczne:
 technologię budowy szczegółowych 

modeli 3D inżynierskich obiektów ku-
baturowych z zastosowaniem skano-
wania laserowego za pomocą tachime-
trów skanujących,

 optymalizację konstrukcji teleme-
trycznych systemów pomiarowych dla 
monitoringu elementów nośnych wiel-
kopowierzchniowych hal wystawienniczo- 
-sportowych, przekryć dachowych oraz 
betonowych sekcji zapór wodnych,

 teoretyczne zagadnienia geometrii re-
frakcji promienia, celowej w ośrodku 
pomiarowym hal produkcyjnych oraz 
w długich tunelach,

 badanie niezawodności pionowych 
i poziomych osnów geodezyjnych,

 monitoring metrologiczny obiektów 
geotechnicznych z zastosowaniem ta-
chimetrów skanujących. 
Do programowych zajęć dydaktycz-

nych wprowadzono oprócz przedmiotu 
„podstawy geodezji” również „systemy in-
formacji o terenie”. W ostatnim dwudzie-
stoleciu pracownicy zakładu ogłosili około 
190 publikacji, w tym 65 w językach kon-
gresowych, w renomowanych periodykach. 
Opracowali łącznie 35 książek, podręczni-
ków i skryptów. Wygłosili referaty na około 
90 kongresach, konferencjach naukowo- 
-technicznych i sympozjach. Zostali powo-
łani do ponad 40 komitetów naukowych 
konferencji naukowo-technicznych.

Naukowcy i dydaktycy, którzy na Poli-
technice Krakowskiej przez cały okres ist-
nienia uczelni prowadzili badania i kształcili 
studentów w zakresie geodezji, stworzyli 
ośrodek dydaktyczny o liczącym się dorob-
ku. Dzięki nim Zakład Geodezji i Kartografii 
Środowiska PK jest dziś jedną z czołowych 
instytucji dydaktycznych na uczelniach tech-
nicznych w Polsce. 

Henryk Bryś

Autor jest specjalistą w dziedzinie geodezji 
inżynieryjnej, szczególnie w zakresie auto-
matyzacji procesu pomiarowego deformacji 
budowli, zapór wodnych oraz mostów i torów 
podsuwnicowych. Jako członek zagraniczny 
należy do Stowarzyszenia Inżynierów Geo-
detów Niemieckich (VDV). Jest członkiem 
Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska kra-
kowskiego oddziału PAN. Reprezentował 
Polskę w Komisji Akademii Nauk Państw So-
cjalistycznych do wielostronnego opracowania 
programu kompleksowego „Planetarne ba-
dania geofizyczne”. W latach 1995–2007 był 
wiceprzewodniczącym Sekcji Geodezji Inży-
nieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
NOT w Warszawie. Przez wiele lat związany 
z Politechniką Krakowską, pełnił na uczelni 
wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. jako pro-
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (przez 
cztery kadencje: 1987–1993 i 1996—2002). 
Mimo przejścia na emeryturę nadal jest aktyw-
ny naukowo, publikując głównie w periodykach 
niemieckiego obszaru językowego. 
Śródtytuły w tekście pochodzą od redakcji.
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Duża grupa studentów Politechni-
ki Krakowskiej — licząca wraz z opie-
kunami 147 osób — wzięła udział 
w wyjeździe do Hanoweru na Targi 
Technologii i Innowacji Technologicz-
nych. W trakcie wycieczki, trwającej 
od 23 do 26 kwietnia, zwiedzano za-
kłady kilku znanych producentów, 
działających w Polsce. 

Słynne międzynarodowe targi prze-
mysłowe w Hanowerze były oczywiście 
głównym celem wyjazdu, ale część jego 
uczestników bardziej zainteresowały wi-
zyty w różnych firmach, które znalazły się 

Fabryki w Polsce ciekawsze od międzynarodowych targów?

Studenci PK odwiedzili Hanower
na trasie podróży. A były to takie przed-
siębiorstwa, jak wytwórnia tramwajów 
Bombardier we Wrocławiu, zakłady Opla 
w Gliwicach, Fabryka Silników Elektrycz-
nych „Besel” w Brzegu, cementownia 
„Odra” w Opolu czy Kombinat Koksow-
niczy „Jadwiga” w Zabrzu”. Dodatko-
wą atrakcją była możliwość zwiedzenia 
Berlina (któremu poświęcono cały dzień) 
oraz Wrocławia. 

W wyjeździe uczestniczyli studenci 
z niemal wszystkich wydziałów naszej 
uczelni. Grupą dominującą byli repre-
zentanci Wydziału Mechanicznego — aż 

77 osób. Resztę stanowili głównie przed-
stawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej 
(20), Wydziału Inżynierii Środowiska 
(19) oraz Wydziału Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej (17 osób). 

Interesującą nie tylko z dydaktycz-
nego punktu widzenia wycieczkę umoż-
liwił studentom prorektor ds. kształcenia 
i współpracy z zagranicą prof. Dariusz 
Bogdał, a przygotowaniem podróży za-
jęła się Komisja Zagraniczna Samorzą-
du Studentów PK pod przewodnictwem 
Hanny Huszczo.

(ps)

1 maja w Londynie odbyło się przy-
jęcie z okazji 10. rocznicy Internatio-
nal Network for Traditional Building, 
Architecture and Urbanism (INTBAU). 
Polski oddział INTBAU reprezentował 
dr Tomasz Jeleński, dyrektor Między-
narodowego Centrum Kształcenia PK. 
INTBAU jest organizacją, która inicju-
je i przeprowadza projekty promujące 
tradycyjną architekturę, w tym przede 
wszystkim programy akademickie.

Rocznicowe przyjęcie wydał w swej 
londyńskiej rezydencji Clarence House 
patron INTBAU, następca tronu brytyjskie-
go książę Karol. Podczas spotkania ksią-
żę Walii pozytywnie wyrażał się o działal-
ności i rozwoju sieci INTBAU. W przyjęciu 
uczestniczyli przedstawiciele oddziałów 
INTBAU, czołowi architekci i artyści dzia-
łający zgodnie z podstawowymi zasadami 
organizacji. Wcześniej na Uniwersytecie 
Notre Dame odbyła się konferencja pod 
znamiennym tytułem „Architektura w do-
bie oszczędności”. Lord Lamont of Ler-
wick, minister skarbu w rządach Margaret 
Tchatcher i Johna Mayora, przekonywał 
zebranych, że pomimo doniesień o recesji 
dotykającej brytyjski sektor budownictwa 
przyszłość profesji architektonicznych ry-
suje się korzystnie. W konferencji uczest-
niczyło około 100 osób. 

INTBAU współpracu-
je z uniwersytetami Ox-
ford, Notre Dame i Wales. 
W ciągu 10 lat swego ist-
nienia zorganizowała wiele 
międzynarodowych war-
sztatów urbanistycznych 
w Norwegii, Rumunii, In-
diach i na Kubie. Wspólnie 
z oddziałami lokalnymi or-
ganizacja rozwinęła szkoły 
letnie architektury tradycyj-
nej we Włoszech, Niem-
czech, Rumunii i Francji, 
a w Nigerii kursy murarskie. 
Sieć INTBAU liczy obecnie 
18 oddziałów na niemal wszystkich kon-
tynentach. Skupia prawie 5000 członków 
i partnerów. 

W Polsce INTBAU działa od 2008 r., 
organizując warsztaty, szkolenia i wysta-
wy. Od kilku miesięcy blisko współpracu-
je z Międzynarodowym Centrum Kształ-
cenia PK. Dyrektor MCK dr Tomasz 
Jeleński jest koordynatorem INTBAU 
Polska. 

Efektem współpracy jest zorganizo-
wanie 26 kwietnia w MCK międzynaro-
dowych warsztatów „Materiały izolacyj-
ne w budownictwie zrównoważonym: 
drewno i celuloza”. Przedstawiono wio-

INTBAU Polska i PK na rzecz tradycyjnej architektury 

Z wizytą u księcia Walii

dące metody termicznego izolowania 
budynków z zastosowaniem materia-
łów naturalnych, przede wszystkim po-
chodzenia roślinnego. Rozwiązania te 
są zgodne z dyrektywą energetyczną 
Unii Europejskiej, stawiającej podwyż-
szone wymagania w zakresie energo-
oszczędności budynków. Współorgani-
zatorem warsztatów, które odbyły się 
w siedzibie Międzynarodowego Cen-
trum Kształcenia PK, była Fundacja 
Sendzimira.

(R.)

Dr Tomasz Jeleński (drugi z prawej) w rozmowie z księciem 
Karolem
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Otwarta 11 maja, w dniu Święta Szko-
ły, wystawa „Olimpijczycy z Politechni-
ki Krakowskiej” przypomniała wydaną 
w zeszłym roku na PK książkę pod tym 
samym tytułem. Publikacja wypełniła 
lukę w naszej wiedzy na temat wkładu, 
jaki w polski sport olimpijski wniosły 
osoby związane z Politechniką Krakow-
ską. Przypomniała, że olimpijczykiem 
był nie tylko absolwent Wydziału Archi-
tektury PK, sławny szablista Wojciech 
Zabłocki, ale również 21 innych osób, 
w tym Ludomir Sleńdziński, późniejszy 
rektor naszej uczelni.

Każdy chciał rzucać oszczepem 
jak Sidło

Komu zawdzięczamy tę publikację, 
którą czyta się momentami niemal jak 
powieść sensacyjną? Autor jest profeso-
rem na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK, specjalistą w dzie-
dzinie optoelektroniki, ale w wolnych 
chwilach zagłębia się w zupełnie inną 
dziedzinę wiedzy — w historię sportu. 
I choć czyni to zasadniczo hobbystycz-
nie, to zdobył sobie uznanie jako znaw-
ca historii igrzysk olimpijskich. Najnow-
szym potwierdzeniem jest złoty medal 
„Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olim-
pijskiego”, jaki otrzymał 12 października 
2011 r. z rąk prezesa Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickie-
go.

W szkole trochę grał w koszykówkę, 
trochę biegał w sekcji lekkoatletycz-
nej na 60 i 100 metrów. Myślał nawet 
o wstąpieniu do klubu sportowego, ale 
badania lekarskie wykazały, że o ka-
rierze zawodniczej nie ma co marzyć. 
Pozostało kibicowanie znanym asom 
sportu. To były czasy narodzin potęgi 
polskiej lekkiej atletyki, sławnego Wun-
derteamu: Krzyszkowiak, Chromik, Ja-
niszewska, Piątkowski, Rut… Nazwiska 
te młodym ludziom dziś nic nie mówią, 
ale wówczas elektryzowały miliony lu-
dzi w nie mniejszym stopniu niż Adam 
Małysz. Do tego grona należał Janusz 
Sidło. Gdy w 1956 r. pobił rekord świa-
ta, wszystkie chłopaki chciały tak jak on 
rzucać oszczepem. Prof. Porada wspo-
mina, że razem z kolegami rzucał drew-
nianym kijem, który po obróbce przypo-
minał prawdziwy oszczep. 

Wykropkowana książka
Ponieważ zawsze pociągała go histo-

ria, dość wcześnie zaczął interesować 
się dziejami sportu. Okazja do wykorzy-
stania tej wiedzy nadarzyła się w 1971 r., 
gdy telewizja ruszyła z teleturniejem „Na 
olimpijskim szlaku”, a nagrodą był wyjazd 
na olimpiadę do Monachium w 1972 r. 
Zbigniew Porada był przekonany, że ma 
szansę wygrać. Wystąpił w reprezentacji 
Krakowa, ale zespół odpadł na szczeblu 
półfinałów. Cztery lata później odbył się 
następny teleturniej olimpijski, w którym 
nagrodą był wyjazd do dalekiego Mont-
realu. Drużyna Krakowa weszła do fi-
nału, w którym zajęła… drugie miejsce. 
O włos lepsi okazali się poznaniacy. 

Wtedy do akcji wkroczyli znajomi. 
Powiedzieli mu: przygotowywałeś się, 
masz materiały, to może byś o igrzy-
skach coś napisał. Posłuchał, usiadł 
i napisał. O początkach igrzysk w sta-
rożytnej Grecji, o uroczystościach olim-
pijskich, o konkurencjach rozgrywanych 
w czasach antycznych, o odrodzeniu 
idei w XIX w. i powstaniu Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego. Najwięcej 
miejsca poświęcił temu, co prawdziwi 
kibice lubią najbardziej — zestawieniu 
wyników igrzysk od Aten do Montrealu. 

Tak powstała książka „Starożytne 
i nowożytne igrzyska olimpijskie”, wy-
dana w 1980 r. przez Krajową Agencję 
Wydawniczą w Krakowie. Do księgarń 
publikacja trafiła na początku 1981… 
z pewną osobliwością. Otóż w wykazie 
najlepszych szablistów kilka pozycji 
zostało wykropkowanych. W przypad-
ku uczestników olimpiady w Meksyku 
w 1968 r. wyglądało to przykładowo tak: 

1.  . . . . . . . . . . . .
2. Mark Rakita (ZSRR)
3. Tibor Pezsa (Węgry) 
Kropki wprowadziła cenzura, która 

nie zgodziła się na opublikowanie nazwi-
ska polskiego szablisty Jerzego Pawłow-
skiego, odbywającego w tym czasie karę 
więzienia za szpiegostwo. Wydawca od-
wołał się od decyzji i ostatecznie pozwo-
lono podać nazwisko olimpijczyka w… 
erracie. Takie to były czasy. 

Przygotowanie książki tego typu to 
niewdzięczna praca. Poszukując danych, 
Zbigniew Porada natrafiał wielokrotnie 
na sprzeczne informacje, szczególnie 
jeśli chodzi o pierwsze nowożytne olim-

piady, które miały niezbyt sformalizowa-
ny przebieg. W 1896 r. w Atenach udział 
w zawodach mógł wziąć nawet ktoś, kto 
przyjechał do miasta tylko jako turysta! 
Ale z Aten przynajmniej zachowały się 
protokoły, natomiast podczas drugich 
igrzysk, które odbyły się w 1900 r. w Pa-
ryżu przy okazji wystawy światowej, nie 
troszczono się o formalności. Jednym 
uczestnikom przyznawano plakietki, in-
nym wręczano dyplomy. Nie było nawet 
wyraźnego rozróżnienia między pokaza-
mi sportowymi a zawodami. Później też 
różnie bywało. Pewien porządek zapro-
wadzili w tym wszystkim dopiero Anglicy 
podczas igrzysk w 1908 r. w Londynie.

Pierwszy polski olimpijczyk
Zbigniew Porada tak długo przeko-

pywał się przez niezliczone materiały 
z tamtych czasów, aż sam stał się cho-
dzącą encyklopedią. Dziś chętnie dzieli 
się swoimi ustaleniami. W szczególności 
prostuje występujące w publikacjach 
nieścisłości. Źródła podają, że pierw-
szym Polakiem na olimpiadzie był Jerry 
Gajdzik, startujący w 1908 r. w skokach 
do wody. Ale trudno uznać go za Polaka, 
bo urodził się w Ameryce i występował 
w drużynie USA. Można tylko powie-
dzieć, że był sportowcem polskiego po-
chodzenia, na co wskazuje jego nazwi-
sko, tłumaczy prof. Porada.

Na miano pierwszego Polaka uczest-
niczącego w olimpiadzie znacznie 
bardziej zasługuje… twórca pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie — Antoni 
Wiwulski. Prof. Porada znalazł infor-
mację, że wziął on udział w igrzyskach  

Na tropie olimpijskich zagadek

Prof. Zbigniew Porada ze złotym medalem „Za 
Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



5/2012 NASZA POLITECHNIKA

2�

K
al

ej
do

sk
op

olimpijskich w Sztokholmie w 1912 r. 
w konkursie sztuki, w dziale rzeźby. Nie 
wiemy, jaki tytuł nosiła zgłoszona przez 
niego praca, ale z pewnością podał on 
organizatorom konkursu narodowość 
polską. Badając historię udziału Polaków 
w konkursach sztuki, prof. Porada od-
krył też, że uczestniczący w igrzyskach 
w 1928 r. w Amsterdamie Wojciech Kos-
sak (który przedstawił obraz namalowa-
ny z okazji zawodów jeździeckich w War-
szawie) jest do dziś najstarszym polskim 
olimpijczykiem. Miał wtedy bowiem 70 
lat. W 1928 r. razem z Kossakiem do 
zawodów w dziedzinie malarstwa sta-
nął również Ludomir Sleńdziński, jedyny 
w dziejach Politechniki Krakowskiej arty-
sta, który został rektorem.

Pasja badania historii olimpiad za-
owocowała serią publikacji. Po wspo-
mnianej książce „Starożytne i nowożytne 
igrzyska olimpijskie” ukazały się następ-
ne. Wśród nich pierwsza w Polsce mo-

nografia olimpiad zimowych, wydana 
w 2007 r. Zbigniew Porada nie osiągnął 
medali w sporcie, który kiedyś tak bar-
dzo chciał uprawiać — medal przyniosła 
mu ta właśnie książka. Docenił ją Polski 
Komitet Olimpijski, honorując autora me-
dalem „Wawrzyn Olimpijski” (na zdjęciu 
obok). Srebrny krążek profesor odbierał 
w zaszczytnym gronie, bowiem uhono-
rowano wtedy również m.in. prof. Woj-
ciecha Zabłockiego (nagrodzonego za 
projekt toru kolarskiego w Pruszkowie, 
uznanego za najładniejszy tor w Euro-
pie), a także poetę Tadeusza Różewicza 
i filozofa sportu prof. Józefa Lipca. 

Bliżej świecących sufitów
Kim prof. Porada jest na Politechnice 

Krakowskiej? Przede wszystkim specja-
listą w dziedzinie optoelektroniki. Swo-
je prace badawcze dotyczące warstw 
elektroluminescencyjnych prowadzi 
wspólnie z krakowską filią Instytutu 
Technologii Elektronowej w Warszawie. 
Elektroluminescencja wielu ludziom 
kojarzy się wyłącznie z diodami LED 
lub laserowymi. Tymczasem zjawisko 
elektroluminescencji wewnętrznej moż-
na wywołać w warstwach cienkich o du-
żych powierzchniach i wykorzystywać je 
do celów oświetleniowych. 

Na razie technologicznie trudno jest 
wykonać warstwę świecącą o wielkości 
np. sufitu. Ale w instytucie, z którym 
współpracuje prof. Porada, powstają 
już panele o rozmiarach kartki formatu 
A3. Można je używać do podświetla-
nia reklam, pulpitów komputerów lub 

desek rozdzielczych w samochodach. 
W instytucie udało się uzyskać warstwy 
o jasności 3000 cd/m2. Gdyby można 
było taką warstwą pokryć sufit pokoju 
prof. Porady na Politechnice, uzyskane 
światło odpowiadałoby pięciu żarówkom 
o mocy 100 watów. Te warstwy kładzio-
ne na ścianach mogą również pełnić 
funkcje dekoracyjne.

Oświetlenie tego typu ma spore 
zalety, ale ma też i wady. Prof. Porada 
wyjaśnia, że jest ono znacznie oszczęd-
niejsze od tradycyjnego (sprawność ma-
teriałów elektroluminescencyjnych jest 
na poziomie 30 proc.; zwykła żarówka 
ma zaledwie 4 proc. sprawności) i zwra-
ca uwagę na niskie koszty wytwarzania 
świecących ścian i sufitów. Można je 
bowiem uzyskiwać metodą taniego sito-
druku. Z drugiej jednak strony materiały 
elektroluminescencyjne mają na razie 
niewystarczającą trwałość. Można ich 
używać co prawda przez 10 tys. godzin, 
ale strumień światła zaczyna z czasem 
słabnąć. Jest więc jeszcze sporo do zro-
bienia, zanim świecące sufity zagosz-
czą w naszych biurach i mieszkaniach.

Zajmując się w zaciszu swego gabi-
netu tą technologią jutra, Zbigniew Pora-
da na co dzień jest na Politechnice chy-
ba bardziej postrzegany przez znaczną 
część osób jako… historyk. I to nie tylko 
historyk olimpiad. Niedawno uczestni-
czył w pracach jury zorganizowanego na 
PK konkursu na temat Tadeusza Koś-
ciuszki.

Lesław Peters

50. Edeński Raj’d Politechniki Kra-
kowskiej — taka właśnie nazwa firmo-
wała jubileuszową imprezę Samorzą-
du Studentów PK, zorganizowaną na 
przełomie kwietnia i maja w pięknej 
scenerii Beskidu Sądeckiego. Pierw-
sza grupa wyruszyła na trasę już 
29 kwietnia, trzy dni przed formalnym 
rozpoczęciem rajdu.

Jubileuszowy rajd był nawiązaniem 
do tradycji wędrowania po górach, a nie 
tylko wspólnego śpiewania i uczestnictwa 
w konkursach sprawnościowych, jak to 
miało miejsce w ostatnim okresie. Gór-
ską trasę z Rytra do Łabowej przeszło 

Rajd PK znowu na górskich trasach

w sumie ponad 800 osób. Na spotkanie 
w Beskidzie Sądeckim oprócz studentów 
przybyła też liczna grupa pracowników 
Politechniki łącznie z rektorem prof. Ka-
zimierzem Furtakiem, prorektorem ds. 
studenckich prof. Leszkiem Mikulskim 
i dziekanem Wydziału Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki dr. hab. inż. Markiem 
Stanuszkiem, prof. PK. Nie zabrakło 
prof. Kazimierza Flagi — twórcy imprezy 
i szefa pierwszego rajdu zorganizowane-
go w 1962 r. Byli też niektórzy szefowie 
późniejszych rajdów. 

Dla rajdowych weteranów impreza 
w Beskidzie Sądeckim była okazją do 

powspominania tras, po których wę-
drowali przed laty. Młodzież po prostu 
dobrze się bawiła (co widać na naszej 
okładce!), uczestnicząc w zawodach 
sportowych, słuchając koncertów i prze-
mierzając górskie szlaki. Pogoda trochę 
kaprysiła, ale nie mogła zepsuć dobrych 
nastrojów. 

Więcej o jubileuszowym rajdzie na-
piszemy w następnym numerze. W tym 
proponujemy (na s. 21–24) garść wspo-
mnień z minionych 50 lat.

(ps)
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Wynalazek Michała Latacza 
umożliwi lot w podwodnych  
przestworzach 
„Gazeta Krakowska” z 30 marca 2011 r.

Łódź, która mogłaby wykonać w wo-
dzie to samo, co samolot w przestwo-
rzach. Choć brzmi to nieprawdopodob-
nie, to taka konstrukcja może powstać 
już w przyszłym roku. Wszystko za 
sprawą rewolucyjnego projektu krakow-
skiego wynalazcy. Podwodny pojazd, 
który może być początkiem rewolucji 
w żegludze, nosi nazwę „Stingrey”. Jego 
twórcą jest młody krakowski wynalazca 
Michał Latacz. Innowacyjność projektu 
polega na zastosowaniu unikalnego spo-
sobu sterowania łodziami podwodnymi. 
— W przeciwieństwie do tradycyjnych 
łodzi, wykorzystujących napęd śrubowy, 
„Stingrey” porusza się dzięki falującym 
powierzchniom, tzw. pędnikom — tłuma-
czy Michał Latacz. — Dzięki temu po-
jazd może być szybki i zwrotny, będzie 
jak podwodny samolot — dodaje. (...) 
Innowacyjność rozwiązań Latacza po-
twierdzają też specjaliści. — Ten system 
potrafi znacząco zredukować zapotrze-
bowanie pojazdu podwodnego na paliwo 
— mówi Waldemar Górka, specjalista 
z Centrum Transferu Technologii Poli-
techniki Krakowskiej. — Rozwiązanie to 
charakteryzuje się wysoką sprawnością 
energetyczną oraz tym, że jest nieszkod-
liwe dla środowiska. 

Stare Miasto to nie ścisły rezerwat 
„Dziennik Polski” z 4 kwietnia 2012 r.

Rozmowa z Krzysztofem Wielgusem 
z Politechniki Krakowskiej, współauto-
rem planu ochrony parku kulturowego 
na Starym Mieście. 

— Co nowego wprowadza plan 
ochrony dla Starego Miasta?

— Plan ochrony parku kulturowe-
go wynika z planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu. Zapew-
nia jednak szerszą ochronę w oparciu 
o krajobraz, który jest trójwymiarowy. 
Przede wszystkim uwzględnia sprawy 
widoczności Starego Miasta z zewnątrz, 
jak wewnątrz. Na tym terenie najdłuż-
szą osią widokową jest ulica Szpitalna, 
widzimy na jej końcu katedrę wawelską. 
Takie widoki chcemy chronić przed nad-
miernym obciążeniem reklamami, trans-
parentami, flagami.

Jeśli parking podziemny —  
to mniej miejsc na górze 
„Gazeta Wyborcza” z 12 kwietnia 2012 r.

Miastu brakuje spójnej polityki parkin-
gowej. Budowa parkingów podziemnych 
i pozostawienie miejsc na powierzchni 
to kompletne nieporozumienie — ocenia 
wykładowca Politechniki Krakowskiej, 
dr Andrzej Szarata, który napisał dokto-
rat o systemach parkingowych. 

— (...) Chcąc ograniczyć ruch 
w centrum miasta, urzędnicy stosują 
wyłącznie metodę kija, zapominając 
o marchewce. Transport zbiorowy nie 
rozwiąże problemu, bo bilety drożeją, 
a liczba kursów jest ograniczana. (...) 
Tu potrzeba spójności, a więc i rozwoju 
transportu zbiorowego i budowy par-
kingów. Jeśli chcemy ograniczyć ruch 
w ścisłym centrum miasta, to można 
budować parkingi podziemne. Jedno-
cześnie należy jednak usunąć miejsca 
na powierzchni. Inne podejście do spra-
wy to kompletne nieporozumienie.

Apocalyptica i piana na  
juwenaliach 
„Gazeta Krakowska” z 17 kwietnia 2012 r.

Apocalyptica — znany na całym 
świecie zespół z Finlandii — będzie 
gwiazdą „Czyżynaliów”, które odbędą 
się 11 i 12 maja na pasie startowym 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Styl 
muzyczny zespołu to niezapomniana 
fuzja metalu, rocka i muzyki klasycznej. 
W skład grupy, założonej w 1993 roku 
w Helsinkach, weszło czterech wykształ-
conych klasycznie wiolonczelistów:  
Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max 
Lilja, i Antero Manninen. Postanowili oni 
na nietypowych dla muzyki metalowej 
instrumentach grać covery legendy me-
talu, zespołu Metallica. I szybko zyskali 
światowy rozgłos.

Krakowscy studenci chcą  
ratować życie 
„Dziennik Polski” z 19 kwietnia 2012 r.

Na dwóch krakowskich uczelniach 
— Uniwersytecie Rolniczym i Politechni-
ce Krakowskiej trwały akcje poboru krwi 
w ramach Krajowego Krwietnia Krwio-
dawstwa, akcji promującej świadomą 
transplantologię w sześciu największych 
miastach Polski. 

O Politechnice Krakowskiej napisali

Carpooling. Zamiast wozić  
powietrze, weź pasażera 
„Gazeta Wyborcza” z 23 kwietnia 2012 r.

Towarzysz niedoli w czasie korków, 
a na dodatek dorzuci się do paliwa? Do 
carpoolingu, czyli wspólnego podróżo-
wania do pracy jednym samochodem, 
zachęcają samorządy Małopolski Za-
chodniej. (…) Pięć lat temu Politechnika 
Krakowska uruchomiła pierwszy w Pol-
sce system wspólnego podróżowania. 
Działał na zasadach podobnych jak  
JobAutoStop, tyle że dodatkowo kojarzył 
kierowców z pasażerami na podstawie 
deklarowanej trasy. — System począt-
kowo był kierowany do społeczności 
akademickiej, ale nie wykluczaliśmy roz-
szerzenia go. Zainteresowanie tą kon-
cepcją było jednak mniejsze, niż sądzi-
liśmy, dlatego po zakończeniu projektu 
prace ustały — informuje Tomasz Kulpa 
z Katedry Systemów Komunikacyjnych 
PK. Dlaczego? — Ankietowani podawali 
różne powody. Wśród nich znalazły się 
takie, jak kwestie bezpieczeństwa czy 
przywiązanie do własnego samochodu. 
Myślę, że największą przeszkodą był 
jednak problem z zaplanowaniem swo-
ich wyjazdów. Nie każdy pracuje czy 
uczy się codziennie od ósmej do szes-
nastej, zwłaszcza że na uczelni godziny 
zajęć są zróżnicowane — kończy Kulpa.

To nie może być skansen 
„Dziennik Polski” z 28 kwietnia 2012 r.

Rozmowa z Kazimierzem Flagą, pro-
fesorem Politechniki Krakowskiej, człon-
kiem Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa

— Bulwary Wiślane są bardzo zanie-
dbane. Miasta polskie w historii odwra-
cały się od rzek, w odróżnieniu np. od 
miast włoskich. Jednak teraz, gdy chodzi 
o zakole Wisły pod Wawelem, jest po-
dejmowana próba zwrócenia się twarzą 
do rzeki. To bardzo wskazane — mówi 
prof. Kazimierz Flaga. (...) W otoczeniu 
Wawelu — z pięknym zakolem Wisły 
— jest to szczególnie ważne. Musi być 
ono odpowiednio urządzone pod wzglę-
dem urbanistycznoarchitektonicznym, 
a także rzeźbiarskim. Bulwary pod Wa-
welem nie mogą być skansenem. Należy 
pamiętać, że to także przestrzeń rekre-
acyjna, ludzie tam spacerują, jeżdżą na 
rowerach, biegają.
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Galeria GIL

 
Galeria Kotłownia

Idea obrazu — przedstawienie 
— abstrakcja — malarstwo 
18 kwietnia — 13 maja 2012 r.

Wystawa malarstwa pedagogów Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. Uczestnikami wystawy 
byli: Grażyna Borowik, Agnieszka Daca, 
Marek Batorski, Piotr Jargusz, Romuald 
Ramus, Lucjan Orzech, Aleksander Pie-
niek, Stanisław Sobolewski, Sebastian 
Wywiórski. Tytuł wystawy został przez ar-
tystów znakomicie dobrany do ekspozycji 
i stanowił wraz z obrazami spójną całość. 
Inicjatorem i komisarzem wystawy był 
Marek Batorski, który zapewnił również 
oprawę muzyczną wernisażu.

(dz)

Przestrzeń, światło i kolor 
Zakład Rysunku, Malarstwa 
i Rzeźby WA PK 
17 kwietnia — 11 maja 2012 r.

Wystawa twórczości pracowników 
dydaktycznych Zakładu Rysunku, Ma-
larstwa i Rzeźby WA PK. Wzięli w niej 
udział: dr hab. inż. arch. Andrzej Białkie-
wicz, prof. PK; prof. art. rzeźbiarz Stefan 
Dousa; prof. art. malarz Ewa Gołogórska- 
-Kucia; prof. dr hab. inż. arch. Maria 
J. Żychowska; dr hab. sztuki, konserwa-
tor Monika Bogdanowska; dr hab. sztuki, 
art. grafik Ryszard Grazda; dr hab. sztu-
ki, art. malarz, inż. arch. Joanna Stożek; 

dr hab. sztuki, art. rzeźbiarz Józef Wą-
sacz; dr hab. sztuki, art. malarz, inż. arch. 
Iwona Zuziak; dr inż. arch. Barbara Bajor; 
dr sztuki, art. grafik, inż. arch. Marcin Ba-
rański; dr inż. arch. Andrzej Domarzew-
ski; dr projektant form przemysłowych, 
inż. arch. Marek Firek; mgr art. malarz 
Agnieszka Kucia; dr inż. arch. Beata Ma-
kowska; dr inż. arch. Piotr Setkowicz.

„Pracownicy Zakładu Rysunku, Ma-
larstwa i Rzeźby — to twórcy w różnych 
dziedzinach: w malarstwie, rysunku, 
grafice, rzeźbie, konserwacji dzieł sztuki 
i architekturze, a każdy z nich nie zajmu-
je się tylko jednym kierunkiem działalno-
ści kreatywnej. Szukają nowych ścieżek, 
którymi podążają niezależnie do for-
malnie zdobytego wykształcenia. Archi-
tekci wychodzą poza ramy przestrzeni,  

zajmują się rysunkiem, malarstwem, ilu-
stracją, rzeźbą, fotografią; malarze po-
dejmują współpracę z teatrem, filmem; 
rzeźbiarze współpracują z architektami, 
są doskonałymi inżynierami przestrzeni 
miejskiej. […] Prezentowana wystawa 
jest fragmentem efektów kreatywności 
członków całego zespołu i mimo iż od-
daje zaledwie jej ułamek, doskonale ilu-
struje różnorodność postaw twórczych 
poszczególnych osób z okresu ostatnich 
kilku lat” (Iwona Zuziak, ze „Wstępu” do 
katalogu wystawy).

(dz)

Rozwiązanie szarady ze s. 32: WIO-SEN-NA PO-GO-DA.
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Na koniec numeru... SZPILKA AKADEMICKA 
LESZKA WOJNARA
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Przebudzenie
Już DWA krótszy mają maturzyści,
Chociaż drzewa stoją jeszcze TRZY-PIĘĆ, bez liści,
Lecz ich pąkom już jędrność jest SZEŚĆ-TRZY,
A w koronach ptaki kwilą od rana.
Niejednemu to skrzydeł doda,
Gdy ptak śpiewną nutę mu CZTERY-SZEŚĆ.
Dziewczę, które liczy kilka już JEDEN-DWA,
Także cienkim podśpiewuje głosem.
Ze snu budzi się cała przyroda
Bo nadeszła 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), sta-
nowiące rozwiązanie szarady: 

1 2 3 4 5 6

Rozwiązanie drukujemy na innej stronie.

Już od 15 lat u Krzysztofa Cholewy zarówno stu-
denci, jak i profesorowie przy ul. Warszawskiej 
zaopatrują się w obwarzanki. Właśnie przyszła 
świeża dostawa...
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