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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Skończyły się zajęcia kolejnego roku akademickiego i sesja
egzaminacyjna. Kończy się też kadencja 2008–2012, symbolicznie uwieńczona kolejnym dużym sukcesem Politechniki
Krakowskiej.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na tzw. kierunki zamawiane. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymaliśmy ﬁnansowanie aż 7 strategicznych dla rozwoju gospodarki kierunków studiów. Jeśli
brać pod uwagę wysokość środków pozyskanych na kształcenie zamawiane, to nasza uczelnia po raz kolejny znalazła się
w czołówce polskich szkół wyższych. Warto wymienić zwycięskie projekty: „Inżynieria materiałowa — inżynieria przyszłości”
(WM), „Biotechnolog — inżynier XXI wieku” (WIiTCh), „Inżynier
procesowy — wiedza i praktyka” (WIiTCh), „Inżynier energetyk — nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na wiedzy”
(WIEiK), „Automatyka i robotyka, informatyka — kierunki zamawiane” (WM), „Fizyka techniczna dla potrzeb nowoczesnej
gospodarki i postępu technologicznego” (WFMiI). Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wniosków konkursowych. Mam nadzieję, że ten sukces będzie miał wpływ na
wyniki tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów.
Dbamy o jakość naszej oferty dydaktycznej, tak aby była
atrakcyjna i adekwatna do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
W trosce o wysoki poziom kształcenia i działalności naukowo-badawczej stale unowocześniamy infrastrukturę uczelni.
W najbliższych miesiącach czekają nas kolejne prace remontowe i inwestycyjne, a w związku z nimi — duże uciążliwości. Do
odnawianych obiektów: głównego budynku Wydziału Inżynierii
Środowiska oraz trzech budynków Wydziału Mechanicznego
dołączył gmach Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, gdzie rozpoczął się kompleksowy remont. Prowadzimy też
dziesiątki mniejszych prac remontowo-budowlanych. Gdy przechodzi się przez dziedziniec kampusu PK przy ul. Warszawskiej, widać jeden wielki plac budowy. Pomimo uciążliwości,
które wymagają dużej cierpliwości pracowników i studentów,
mamy powód do zadowolenia, a nawet radości. Nasza uczelnia
staje się coraz piękniejsza i bardziej nowoczesna.
Wiele udało się ulepszyć w ciągu kończącej się kadencji.
Na ostatnim posiedzeniu Senatu, 22 czerwca bieżącego roku
przedstawiłem jako rektor skrótowe sprawozdanie z czterech
ostatnich lat mojej działalności i z funkcjonowania uczelni

w tym czasie. Zostało ono bardzo pozytywnie przyjęte przez
Senat. Niestety, omówienie nawet w wielkim skrócie wszystkich osiągnięć mijającej kadencji nie jest możliwe — wybrane
zagadnienia przedstawię na łamach „Naszej Politechniki” po
wakacjach.
To ostatnie „Słowo rektora” w kadencji 2008–2012. Myślę,
że inicjatywa zwracania się na łamach „Naszej Politechniki” do
szerokiego grona osób związanych z uczelnią została dobrze
odebrana. Mam zamiar ją kontynuować w następnej kadencji.
Teraz nastała właściwa okazja, aby złożyć serdeczne podziękowania za cztery lata wspólnej pracy na rzecz Politechniki
Krakowskiej, tym samym — za cztery lata wspólnego wysiłku
dla dobra polskiej nauki i gospodarki, Krakowa, regionu i kraju.
Dziękuję pracownikom i studentom Politechniki Krakowskiej,
gdyż wszystkie ogniwa naszej uczelnianej społeczności są
równie ważne dla jej sprawnego funkcjonowania i rozkwitu.
W pierwszej kolejności dziękuję Senatowi, szczególnie Prorektorom i Dziekanom, Kolegium Rektorskiemu, Kanclerzowi wraz
z podległymi mu jednostkami, zwłaszcza związanymi z inwestycjami, remontami i eksploatacją oraz przetargami, Kwestor
i pracownikom Kwestury, Dyrektor Administracyjnej wraz z podległymi jej jednostkami, zwłaszcza związanymi z administracją
rektorską, promocją, sprawami kadrowymi oraz tworzeniem
prawa, dziękuję także prawnikom oraz jednostkom bezpośrednio podległym rektorowi. Dziękuję Senackim Komisjom do
spraw: Dydaktyki; Gospodarki, Budżetu i Finansów; Rozwoju
Kadr; także Komisji Statutowej, Komisji Etyki, Komisjom Dyscyplinarnym, szczególnie ds. Nauczycieli Akademickich, Rzecznikom Dyscyplinarnym, Konwentowi Godności Honorowych,
Konwentowi Seniorów, Komisjom Rektorskim, Pełnomocnikom
Rektora, Dyrektorowi Biblioteki i jej pracownikom, Kierownikom
wszystkich jednostek pozawydziałowych, Dyrektorom centrów
działających na naszej uczelni, Związkom Zawodowym, działającym na PK, Chórowi „Cantata” oraz Orkiestrze Staromiejskiej, Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów, Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów oraz Radzie Osiedla, AZS,
NZS i innym organizacjom studenckim działającym na PK, Stowarzyszeniu Wychowanków PK.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.
Kazimierz Furtak
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POLITECHNIKA SPORTOWA

Centrum Sportu i Rekreacji PK zatrudnia 30 nauczycieNowe czasy niosą nowe wyzwania. Wielu ludzi szuka
li i trenerów I i II klasy w różnych dyscyplinach. Dbają oni
obszarów, które pozwalają oderwać się od codziennych
o poprawę kondycji naszych studentów i podnoszenie umieobowiązków, zresetować umysł i uciec od problemów
jętności sportowych w sekcjach Klubu Uczelnianego AZS. Od
i stresu. Na szczęście wiele osób jest zainteresowanych
1996 r., kiedy to z obiektów Studium Wychowania Fizyczneaktywnymi formami odpoczynku.
go na ul. Podchorążych przenieśliśmy się do nowej hali przy
Całe rodziny można spotkać na ścieżkach biegowych i roul. Kamiennej 17, trwa ciągły proces rozbudowy bazy sportowej
werowych, na kortach, stokach narciarskich, czy też w innych
uczelni. Dzięki zabiegom władz PK oraz staraniom władz CSiR
obiektach rekreacyjno-sportowych. To cieszy, gdyż do tej pory
powstały w ciągu ponad 15 lat jedne z najlepszych obiektów
nie wymyślono lepszej formy dbałości o ciało i zdrowie psyw Krakowie, a również w kraju.
choﬁzyczne niż ruch. Aktywność ﬁzyczna i kontakt z naturą
Hala przy ul. Kamiennej, z wielofunkcyjnym boiskiem, siłowwpływają na nasze codzienne funkcjonowanie, co — będąc
nią,
salką aerobikową oraz klubem z salkami audytoryjnymi oraz
osobami zawodowo związanymi ze sportem na naszej uczelni
bowlingiem, jest doskonałą bazą sportowo-rekreacyjną. Kolejny
— mamy możliwość obserwować na bieżąco. Jako jednostka
obiekt sportowy PK znajduje się na terenie kampusu Wydziału
międzywydziałowa Centrum Sportu i Rekreacji (wcześniej: StuMechanicznego. To hala przy al. Jana Pawła II 37, z boiskiem
dium Wychowania Fizycznego i Sportu) ma zapisaną w swojej
wielofunkcyjnym, dziewięcioma kortami otwartymi i krytymi, siłowmisji dbałość o sprawność ﬁzyczną w wielu różnych jej aspeknią oraz dwoma boksami do squasha. Z otwartego w 2011 r. klubu
tach i płaszczyznach.
„Fitness Kwadrat” (to kolejny obiekt na miarę XXI w.) korzystają
CSiR PK od ponad 60 lat dba o tężyznę ﬁzyczną kolejnych
nie tylko pracownicy i studenci, ale także mieszkańcy Krakowa.
pokoleń studentów, prowadząc zajęcia w zakresie szeroko poW 2011 r. ośrodek sportów wodnych w Żywcu został powiększony
jętej kultury ﬁzycznej. Łączą one w sobie elementy wychowania
o trzy domki całosezonowe (ponad 30 miejsc noclegowych), przyﬁzycznego, rekreacji i rehabilitacji z dbałością o wychowanie
stosowane dla osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym zostazdrowotne młodzieży. Staramy się jej zaszczepiać podstawowe
ła zmodernizowana i rozbudowana stołówka, która może również
postawy i nawyki prozdrowotne. Wspólnie z władzami uczelni
pełnić funkcję sali konferencyjnej. Obiekt w Żywcu w ciągu 35 lat
oraz wydziałami prowadzimy zajęcia obligatoryjne dla studenwyszkolił prawie 5000 żeglarzy, a nasza oferta została poszerzotów studiów stacjonarnych w wymiarze dwóch i trzech semena o inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
strów. Semestralnie około 3500 studentów i 180 grup uczestPosiadając obiekty na miarę XXI w., CSiR PK od wielu
niczy w wyżej wymienionych zajęciach na terenie obiektów
lat
jest organizatorem i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć
sportowych PK.
Zmiany ustrojowe, dostosowanie kształcenia do procesu bolońskiego i prace w ramach Krajowych Ram Kwaliﬁkacyjnych doprowadziły do wdrożenia kart przedmiotów na
poziomie wszystkich wydziałów i przypisania
dwóch punktów ECTS wychowaniu ﬁzycznemu (w ramach dwóch obligatoryjnych semestrów dla każdego studenta). To na pewno dla
jednostki międzywydziałowej, jaką jest CSiR
na uczelni technicznej, duże udogodnienie,
porządkujące codzienne funkcjonowanie
i dające możliwość właściwej pracy. Nie sposób nie zauważyć życzliwości i przychylności
władz naszej uczelni i wszystkich wydziałów.
Zrozumienie potrzeb kultury ﬁzycznej w obszarze kształcenia przyszłych wychowanków
Politechniki Krakowskiej to ważna rzecz. Dla
„ludzi sportu” naszej uczelni znaczy to bardzo wiele i zachęca do dalszej pracy dydaktyczno-organizacyjnej. Zajęcia wychowania
ﬁzycznego oraz specjalistyczne zajęcia sportowe (w sekcjach AZS) składają się na naszą Najbardziej znana impreza sportowa Politechniki Krakowskiej — Bieg Kościuszkowski ulicami
podstawową działalność.
Krakowa
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Fot.: Jan Zych

W pełnym biegu...

sportowo-rekreacyjnych nie tylko dla społeczności akademickiej Politechniki, ale także Małopolski i całego kraju. Cykliczne
imprezy sportowe w 2012 r. miały lub będą miały swoje kolejne edycje. Wymieńmy tylko niektóre, najważniejsze wydarzenia sportowe, tj. 59. Mistrzostwa Politechniki w Narciarstwie
Alpejskim, 37. Regaty o Puchar Rektora w Żeglarstwie, 36. Bieg
Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki,
20. Turniej Piłki Nożnej dla Studentów i Pracowników, 16. Turniej Sponsora w Piłce Nożnej, 12. Festiwal Sportu dla Dzieci
Niepełnosprawnych.
Nie należy zapominać o tym, że od trzech lat organizowane jest Grand Prix Rektora w Narciarstwie Alpejskim. W trzeciej
edycji tych zawodów sklasyﬁkowano 19 pracowniczek i 53 pracowników, którzy rywalizowali ze sobą przez prawie cztery miesiące na stokach w Lubomierzu i Spytkowicach. Z kolei turnieje
okolicznościowe (noworoczny, wiosenny, inauguracja roku sportowego) — to okazja do rywalizacji dla studentów i pracowników
PK w siatkówce i koszykówce, a także dla rektorów i dziekanów,
np. podczas zawodów w bowlingu. W ośrodku żywieckim od
czerwca do września odbywają się obozy szkoleniowe z zakresu
żeglarstwa, obozy dla osób niepełnosprawnych.
Nowa oferta CSiR umożliwia uprawianie wielu dyscyplin
oraz korzystanie z form rekreacyjno-sportowych, jak choćby:
obozy rowerowe, nordic walking. CSiR prowadzi również od
trzech lat w Muszynie zimowe obozy narciarskie dla studentów
niepełnosprawnych wszystkich krakowskich uczelni. O wymienionych imprezach można przeczytać na naszej stronie internetowej: www.csir.pk.edu.pl.
Ważną rolę w życiu sportowym CSiR odgrywa współpraca
z Klubem Uczelnianym AZS PK w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych. Sekcje KU AZS PK rywalizują z innymi uczelnianymi sekcjami sportowymi w Małopolsce
w ramach Małopolskiej Ligii Akademickiej oraz z uczelniami
z całego kraju na poziomie Akademickich Mistrzostw Polski.
Warto zaznaczyć, iż w roku 2012 nasi studenci — koszykarki, siatkarze oraz sekcja trójboju siłowego zwyciężyli w Małopolskiej Lidze Akademickiej. Nasi zawodnicy osiągnęli wiele
znaczących sukcesów na arenie ogólnopolskiej (można o tym
przeczytać na stronie: www.azs.pk.edu.pl). Większość imprez sportowych i okolicznościowych CSiR realizuje wspólnie z KU AZS. Liczne wydarzenia, jak międzywydziałowe
ligi siatkówki, koszykówki i futsalu, organizowane wspólnie
z AZS-em, są skierowane do poszczególnych wydziałów.
Turnieje Grand Prix w siatkówce, koszykówce, piłce nożnej
dla pracowników i studentów spotykają się z przychylnością
władz uczelni i znajdują szeroki oddźwięk wśród społeczności akademickiej.
Na koniec trzeba jeszcze raz podkreślić, że realizacja powyższych zadań jest możliwa jedynie dzięki doskonałej bazie
sportowej, jaką posiada Politechnika Krakowska, a także dzięki
doskonałej atmosferze i przychylności dla sportu panującej na
uczelni.
Serdecznie zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych obiektów oraz do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. O szczegółach naszej działalności można
się dowiedzieć ze stron internetowych CSiR PK i AZS PK.
Jacek Majka

Autor jest zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych i promocji
Centrum Sportu i Rekreacji PK.
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Sekcje sportowe
i rekreacyjne
Klubu Uczelnianego
AZS PK
AEROBIK
Zajęcia aerobiku dedykowane są wszystkim paniom, które
przez ruch i ćwiczenia wpasowane w różne sekwencje taneczne, chcą uformować i ujędrnić swoją sylwetkę. To wspaniała
sportowa forma wypoczynku. Korzyści z uprawiania aerobiku
mają nie tylko wymiar ﬁzyczny. Ćwiczenia działają odstresowująco, poprawiają samopoczucie i kondycję psychiczną. Zajęcia
z aerobiku prowadzone są przez Agnieszkę Słupską i Iwonę
Ziębę w czterech grupach w halach sportowych PK przy ul. Kamiennej i w Czyżynach.

BADMINTON
Po największym sukcesie sekcji w ostatnich latach, jakim
był awans do ﬁnałów Akademickich Mistrzostw Polski, podopieczni trener Małgorzaty Majerskiej ostrzą sobie pazurki na
kolejne. Apetyt rośnie w miarę jedzenia... W sezonie 2012 badmintoniści zdobyli 11. miejsce i 3. w MPTU Politechnik. Silnymi
graczami badmintonowej ekipy są Dawid Miszczyszyn i Karol
Garlacz, występujący na wielu różnych turniejach. Zespół od
wielu lat poszukuje dziewcząt chętnych do uprawiania tej dyscypliny. Treningi odbywają się w hali sportowej w Czyżynach.

Fot.: Piotr Gibas

Temat numeru

NASZA POLITECHNIKA 7–8/2012

BRYDŻ SPORTOWY i SZACHY
Te nie wymagające wielkiego wysiłku ﬁzycznego dyscypliny
sportowe zaczynają powoli rozwijać swoją działalność w strukturach klubu. Przynależność do Sekcji Szachów i Brydża nie musi
się ograniczać do studentów, gdyż gry te niejednokrotnie uprawiają pracownicy uczelni, od pionu technicznego poczynając,
a na kadrze profesorskiej kończąc. Zajęcia sekcji, prowadzone
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Sekcja rozpoczęła działalność w semestrze letnim roku
akademickiego 2009/2010. Dzięki zaangażowaniu trener Beaty Jeż i cheerleaderek dotychczasowe występy (m.in. podczas
Festiwalu Nauki w Krakowie) wypadły imponująco i jeśli sekcja dalej będzie się tak prężnie rozwijać, może stać się jedną
z wizytówek nie tylko klubu, ale całej uczelni. Sekcja dopinguje
drugoligową drużynę siatkarską naszego klubu. Treningi prowadzone są w obiektach sportowych PK przy ul. Kamiennej
i w Czyżynach.

ERGOMETR WIOŚLARSKI
Sekcja Ergometru to również jedna z młodszych sekcji
w klubie. Trzy lata temu po raz pierwszy wystąpiła w Akademickich Mistrzostwach Polski. Teraz trenuje na nowym sprzęcie,
znajdującym się w sali ﬁtness zlokalizowanej w „Kwadracie”,
w Czyżynach pod okiem trener Magdaleny Wołek.

JUDO
To jedna z najbardziej wymagających dyscyplin sportowych,
prowadzonych przez AZS PK. Nie tylko trzeba mieć siłę tura, ale
także wytrzymałość dromadera i zwinność gazeli, a przy tym konieczna jest precyzja jak w szwajcarskim zegarku. Najlepsi zawodnicy sekcji — Jerzy Orlof, Patryk Zatorski, Paweł Michalski
i Karol Słowik — to „twardziele”, którzy dopracowali do perfekcji
technikę rzucania przeciwników na matę. Nasi judocy i nasze judoczki z roku na rok poprawiają swoje wyniki podczas Akademickich Mistrzostw Polski czy Małopolskiej Ligi Akademickiej.

KARATE KYOKUSHIN

Fot.: Piotr Gibas

Kolejną dyscypliną z dziedziny sportów walki jest karate
kyokushin. Członkowie tej sekcji podnoszą swoje umiejętności,
terminując u dr. Aleksandra Pabisia. Najciężej pracujący na treningach uczniowie mają szansę zdobywać kolejne stopnie kyu
i dan. Treningi sekcji odbywają się w grupach dla początkujących i zaawansowanych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ekonomicznych przy ul. Kapucyńskiej 2.

Po sukcesie Mai Włoszczowskiej na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie konkurencja ta zaczęła zyskiwać coraz większą popularność w Polsce, w tym także wśród studentów PK.
Treningi prowadzone są przez równie urodziwą i sympatyczną
Justynę Frączek i przebiegają po atrakcyjnych trasach w Krakowie i okolicach. W 2012 r. kolarze zdobyli w MTB 13. miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Polski. Więcej szczegółów dotyczących treningów zdradza sama trenerka, do której można
się zgłaszać pod adresem e-mail: justyna.fraczek@wp.pl

KOSZYKÓWKA
Zarówno żeńska, jak i męska drużyna koszykówki osiągają dobre wyniki. Dwa lata temu w Akademickich Mistrzostwach
Polski koszykarki zdobyły w turnieju półﬁnałowym wysokie
5. miejsce, które jak się później okazało pozwoliło zająć PK
drugą lokatę w klasyﬁkacji uczelni technicznych w całej Polsce.
Miniony sezon dostarczył wielu emocji związanych z dobrymi
wynikami sportowymi. Nie sposób pominąć 6. miejsca koszykarek w ﬁnale Akademickich Mistrzostw Polski. Wynik ten dał
im złoto w Mistrzostwach Politechnik. Do tego zawodniczki prowadzone przez Wojciecha Eljasza-Radzikowskiego jr. dorzuciły 1. miejsce w Małopolskiej Lidze Akademickiej. Na PK obok
treningów zespołów uczestniczących w rozgrywkach akademickich, dla wszystkich fanów Marcina Gortata prowadzi się też
zajęcia rekreacyjnej sekcji Koszykówki B.

LEKKA ATLETYKA
Królowa sportu. W ostatnich latach przybrała ona twarz
Agnieszki Ligięzy (na zdjęciu poniżej) — jednej z największych gwiazd nie tylko sekcji, ale i całego klubu. Agnieszka
jest multimedalistką Akademickich Mistrzostw Polski. Niestety,
ukończyła już studia na PK (życzymy jej dalszych sukcesów
sportowych), ale na jej miejsce pojawiają się nowi znakomici
lekkoatleci, jak chociażby Damian Sobór, który dwa lata temu
zdobył brązowy medal w biegu na 200 metrów w klasyﬁkacji
uczelni technicznych. Sekcja ta jest jedną z najliczniejszych
w klubie. O zawodników występujących zarówno w konkurencjach biegowych, jak i technicznych troszczy się trójka trenerska: Agnieszka Słupska, Iwona Zięba oraz Roman Kołodziej.
Zajęcia sekcji odbywają się w hali sportowej Politechniki Krakowskiej w Czyżynach.
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CHEERLEADERS

KOLARSTWO MTB

Fot.: Piotr Gibas

przez Andrzeja Łobodzińskiego, odbywają się w sali konferencyjnej należącej do kompleksu hali sportowej w Czyżynach.
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PŁYWANIE
Pływanie jest uważane za najbezpieczniejszą i najbardziej
wszechstronną dyscyplinę sportu. Aktywność ta poprawia ogólny stan zdrowia, kondycję oraz wpływa zbawiennie na proporcje
naszego ciała. Świetnie nadaje się dla wszystkich, zarówno dla
ludzi aktywnych ﬁzycznie, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają trenować. Korzyści, wynikające z uprawiania tej dyscypliny, są ogromne. Zajęcia sekcji odbywają się na basenie Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 22. Pływackie
umiejętności pozwala podnosić bogaty warsztat szkoleniowy
Marty Tomczyk oraz Arkadiusza Jodłowskiego.

Fot.: Piotr Gibas

Te dwie zimowe dyscypliny przyniosły najwięcej chluby
i medali w prawie 60-letniej historii KU AZS PK. Duża w tym
zasługa nieżyjącego już Zbigniewa Kuci — trenera, mentora
i wieloletniego dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji. W sekcjach trenowało wielu wspaniałych zawodników, tak jakich
Marcin Dyląg czy Jurand i Wojciech Podgórni. Snowboardziści
i narciarze uzyskali w 2012 r. tradycyjnie bardzo dobre wyniki
w Akademickich Mistrzostwach Polski. Nasze studentki zajęły
4. miejsce w AMP, co dało im pierwsze miejsce w MPTU Politechnik. Liderką zespołu była złota medalistka Izabela Cebulak.
Jej koledzy uplasowali się odpowiednio na 7. miejscu w AMP
i 4. w MPTU Politechnik. Studentki startujące na dwóch deskach zajęły 12. miejsce w AMP i 4. w MPTU. Narciarze mogą
mówić o niefarcie, bo błąd lidera PK Michała Rajzera w jednym
z przejazdów, kosztował ich podium w AMP (ostatecznie było
4. miejsce) i mistrzostwo w MPTU Politechnik (2. miejsce).
Treningi narciarskie i snowboardowe w hali przy ul. Kamiennej 17 (dla obydwu sekcji) prowadzą obecnie Anna Masłyk
i Krzysztof Włodarczyk.

SIATKÓWKA
Fot.: Piotr Gibas

PIŁKA NOŻNA
W tej najpopularniejszej z gier zespół Politechniki Krakowskiej odnosił w przeszłości, za czasów trenera Adama Bahra,
niemałe sukcesy. Dziś nasza utalentowana i zdyscyplinowana
drużyna stara się tym sukcesom dorównać. W sezonie trenuje
ona w hali, przygotowując się do zawodów futsalowych. Drużyna bierze udział w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Akademickiej
i Akademickich Mistrzostw Polski w klasycznej 11-osobowej
odmianie piłki. Drużynę trenuje Dariusz Bijak. Zajęcia odbywają
się w hali sportowej w Czyżynach.

To bez wątpienia jedna z najdynamiczniej rozwijających
się w ostatnich latach dyscyplin w naszym klubie. Liczba osób
zainteresowanych zajęciami sekcji rośnie z każdym rokiem.
Jednym z powodów tak dużego zainteresowania jest funkcjonowanie w strukturach klubu wyczynowej sekcji, która od siedmiu lat bierze udział w rozgrywkach państwowych (obecnie
w II lidze). To jedyna sekcja wyczynowa w klubie, czym przykuwa szczególną uwagę nie tylko studentów, ale i wielu mieszkańców Krakowa. Wpływ na rozwój i popularność sekcji miały
również sukcesy reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej. Jednak największą jej zaletą jest prostota i zarazem niezwykła efektowność gry. Wszystkie treningi, zarówno na poziomie wyczynowym, jak i rekreacyjnym odbywają się w hali przy
ul. Kamiennej 17. W sezonie 2011/2012 tytuł mistrzowski MLA
zdobyli siatkarze, którzy w ﬁnale po emocjonującym meczu pokonali Krakowską Akademię 3 : 2.

PIŁKA RĘCZNA
To jedna z najbardziej kontaktowych dyscyplin sportu.
W drużynie prowadzonej przez Mariusza Sumarę nie ma
miejsca dla mięczaków. Walka na boisku trwa do upadłego.
Po 60 minutach gry zawodnicy niejednokrotnie kończą mecz
z drobnymi kontuzjami, zadrapaniami, stłuczeniami. Muszą wykazać się nie tylko niebywałą siłą w przepychaniu i blokowaniu
przeciwnika, ale i dokładnością podań i rzutów w ofensywie.
Treningi sekcji szczypiorniaka odbywają się w hali Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27. W ofercie sekcji
AZS od sezonu 2011/2012 znalazła się sekcja piłki ręcznej kobiet. Zadebiutowała ona w rozgrywkach strefowych Akademickich Mistrzostw Polski.
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NARCIARSTWO ALPEJSKIE i SNOWBOARD

SQUASH
Jeżeli zależy nam na utrzymaniu dobrej kondycji, sprawności ﬁzycznej i poprawie ogólnego samopoczucia, warto udać
się do sekcji squasha. Ta bardzo dynamiczna gra wymaga
wiele wysiłku. Uprawianie squasha, nawet jeśli traktujemy to
rekreacyjnie, bardzo dobrze wpływa na ogólną wytrzymałość
organizmu, jego zwinność, gibkość, szybkość, poprawia reﬂeks
oraz koncentrację. Zajęcia prowadzi Andrzej Łobodziński. Boksy do gry w squasha znajdują się w hali sportowej przy al. Jana
Pawła II 37 w Czyżynach.

Fyrstenberg — Matkowski, a przede wszystkim dzięki osiągnięciom Agnieszki Radwańskiej dyscyplina staje się coraz
bardziej popularna w naszym kraju. W sukcesach Agnieszki
Radwańskiej niewielki udział ma również Politechnika, na której zadaszonych kortach Agnieszka niejednokrotnie trenowała
w przerwach międzysezonowych. Baza treningowa dla tenisistów na PK zasługuje na wzmiankę, albowiem znajduje się na
niej aż 5 kortów otwartych (w tym 2 ze sztuczną nawierzchnią) oraz 3 całkowicie zadaszone korty, na których można grać
przez cały rok. Opiekę trenerską sprawuje Andrzej Łobodziński.
Treningi tenisa ziemnego prowadzone są w dwóch sekcjach.
Odbywają się na kortach PK w Czyżynach.

TENIS STOŁOWY
Jest jedną z popularniejszych gier na świecie, biorąc pod
uwagę liczbę osób uprawiających tę dyscyplinę. Oczywiście,
większość z nich mieszka w Chinach, ale i w Polsce jest
wielu pasjonatów ping-ponga. Przekłada się to również na
sukcesy klubu w tej konkurencji, ponieważ męska drużyna
w składzie: Marcin Pijanowski, Rafał Stępień i Maciej Wenc
zdobyła przed dwoma laty brązowy medal w klasyﬁkacji
uczelni technicznych podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Duża w tym zasługa trenera Leszka Targosza, który od
wielu lat prowadzi sekcję. Zajęcia sekcji odbywają się w hali
sportowej w Czyżynach.

TRÓJBÓJ SIŁOWY i SIŁOWNIA
Sekcja trójboju siłowego święci właśnie jeden z największych sukcesów w klasyﬁkacjach indywidualnych spośród
wszystkich sekcji. Zawodnicy sekcji wyrywają i podnoszą
ciężary pod bacznym okiem trenera Adama Bodziocha w siłowni Politechniki Krakowskiej w Domu Studenckim nr 4 przy
ul. Skarżyńskiego. Kulturyści, którzy od kilku lat ocierali się
o mistrzowską koronę w dwuboju siłowym, w zakończonym
sezonie zdobyli złoty medal w MLA! Amatorów zainteresowanych poprawą sylwetki zapraszamy na wolne treningi w siłowni,
w hali sportowej PK przy ul. Kamiennej 17. Treningi prowadzą:
Jarosław Dudek, Krzysztof Włodarczyk, Marcin Laskowski oraz
Jerzy Dybała.

Fot.: Piotr Gibas

UNIHOKEJ

TENIS ZIEMNY
Ostatnimi czasy za sprawą sukcesów polskich tenisistów:
Łukasza Kubota, naszego najbardziej rozpoznawalnego debla

Unihokej (ﬂoorball) — to zespołowa, bezkontaktowa wersja hokeja halowego. Potraﬁ być równie porywająca jak hokej
na lodzie, a jest znacznie bezpieczniejsza. Zasady gry nie są
skomplikowane, co przyciąga uwagę naśladowców Mariusza
Czerkawskiego i Wayne’a Gretzky’ego. Opiekę trenerską sprawuje były hokeista Cracovii, reprezentant Polski (m.in. podczas
Zimowej Uniwersjady w 1993 r.) Adam Bodzioch. Treningi sekcji odbywają się w hali sportowej przy ul. Kamiennej 17.

WSPINACZKA
Mówiąc o bardzo dobrych wynikach naszych studentów,
nie sposób pominąć Sekcji Wspinaczki Sportowej. Reaktywowana sekcja uzyskała znakomite wyniki (drużynowo kobiety: 4. miejsce AMP i srebrny medal w MPTU Politechnik,
mężczyźni: 7. miejsce AMP i 5. miejsce MPTU Politechnik).
Na uwagę zasługują indywidualne medalowe wyniki naszych
studentów: Piotr Bunsch (srebro AMP i złoto MPTU) oraz Kamil Ferenc (brąz AMP i srebro MPTU) obaj w konkurencji na
trudność.

Fot.: Piotr Gibas

SEKCJE WYCZYNOWE
Wyczynowe sekcje AZS Politechniki Krakowskiej siatkarzy
(po zmianach organizacyjnych) i koszykarzy (w ramach współpracy z KS Cracovia 1906) rywalizowały na trzecioligowych parkietach. Odmłodzony zespół siatkarzy, bazujący na juniorach,
pod wodzą Mateusza Śrutowskiego zajął w minionym sezonie
11. miejsce. Koszykarze prowadzeni przez Jerzego Dybałę
awansowali z 2. miejsca do turnieju półﬁnałowego o wejście do
II ligi, ale musieli tam uznać wyższość innych ekip.
7

Temat numeru

7–8/2012 NASZA POLITECHNIKA

NASZA POLITECHNIKA 7–8/2012

Kronika

Informacje

Czerwiec
1 VI Mecz charytatywny „Senat RP kontra Senaty uczelni wyższych”.
2 VI „ARCHIGALA 2012 — Hollywood Party” Wydziału Architektury.
4 VI Otwarcie wystawy Marii Baczyńskiej-Kolasy pt. „Dzieci z różnych stron świata” w Galerii PK „Gil”.
Otwarcie wystawy plastycznej dzieci pracowników PK z okazji Dnia Dziecka w Galerii PK „Kotłownia”.
5 VI „Dzień BIM” — sympozjum naukowe zorganizowane w Sali Konferencyjnej PK „Kotłownia”. Temat przewodni: „BIM jako platforma
integracji branż budowlanych”.
6 VI Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
12 VI Wręczenie dyplomów studentom nagrodzonym podczas Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz ich opiekunom w Galerii
PK „Kotłownia”.
Spotkanie wieńczące pracę chóru „Cantata” w roku akademickim 2011/2012.
13 VI Zakończenie trzeciej edycji Studium Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowane przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.
„Laboratorium kompozytora” — wykład otwarty Stanisława Bromboszcza, kompozytora i pianisty z Akademii Muzycznej w Katowicach, zorganizowany w ramach seminarium „Muzyczny Kanon Chemika” na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
14 VI Spotkanie z prof. Brianem Ambroziakiem z Uniwersytetu w Tennessee w ramach umowy bilateralnej.
15 VI Spotkanie z ﬁrmą AXON w sprawie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zgromadzenie wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego.
„Zakończenie sezonu 2011/2012” Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PK w Klubie Studenckim „Kwadrat”.
16 VI Uroczystość wręczenia nagród Uniwersytetu Dzieci „Wykładowca Roku 2011/2012”.
17 VI Akademicki Chór PK „Cantata” wystąpił na krakowskich Plantach podczas koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej w ramach projektu „Muzyczne Planty”.
18 VI Wizyta Joanny Szyman, prezes Scanmed Multimedis, w sprawach dotyczących usług świadczonych przez tę ﬁrmę na rzecz PK.
Otwarcie wystawy prac studentów II roku pt. „Dom jutra”, wykonanych w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury PK, połączone z wręczeniem nagród za najlepsze rozwiązania
funkcjonalno-przestrzenne.
Otwarcie międzynarodowej wystawy „MobEx Water and City” w galerii Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału
Architektury PK.
Spotkanie z prof. Karen Oates i prof. Sheryl Sorby z Uniwersytetu w Ohio.
19 VI Otwarcie XII Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez Fundację Sztuki
Osób Niepełnosprawnych w Galerii PK „Kotłownia”.
21–22 VI XIII Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju w Łodzi.
22 VI Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia XVII edycji polsko-amerykańskiej Szkoły Biznesu na PK.
23 VI Uroczyste posiedzenie publiczne Polskiej Akademii Umiejętności.
24 VI XIX Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci, zorganizowany na Rynku Głównym przez Fundację „Prometeusz”.
25 VI Wizyta studentów z Państwowego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa w Sankt Petersburgu w ramach wymiany studenckiej,
połączona z prezentacjami dotyczącymi najciekawszych inwestycji Krakowa.
26 VI Podpisanie umowy pomiędzy województwem małopolskim a Konsorcjum Wykonawców (w tym PK) na wykonanie pracy badawczej
„Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego województwa małopolskiego”.
29 VI Uroczystość wręczenia dyplomów doktorów i doktorów habilitowanych w Sali Senackiej PK.
Opracowała: Renata Dudek

Zarządzenia rektora PK
Nr 18 z 23 maja 2012 r. w sprawie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania rozpraw doktorskich, bronionych na Politechnice Krakowskiej.
Nr 19 z 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Przyznanie Miejsc w Domu Asystenta PK.
Nr 20 z 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe prowadzone na
Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2012/2013.
Nr 21 z 15 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
Nr 22 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w „Zasadach opracowywania, wydawania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów normatywnych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Polecenie służbowe rektora PK
Nr 2 z 23 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Komunikat rektora PK
Nr 7 z 6 czerwca 2012 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 r.

Komunikat kanclerza PK
Nr 4 z 12 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej.
Opracowała: Beata Koźmińska
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Nagrody od wydawnictwa Elsevier

Senat podjął uchwały w sprawie:
− liczby miejsc na I roku stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze
zimowym i letnim roku akademickiego 2012/2013;
− liczby studentów studiów stacjonarnych ﬁnansowanych z budżetu państwa na Politechnice Krakowskiej
w roku akademickim 2012/2013;
− regulaminu pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne na
studiach I i II stopnia na Politechnice
Krakowskiej;
− regulaminu pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne na
studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej;
− zmiany uchwały w sprawie zasad
przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia,
przewidzianych do uruchomienia
w roku akademickim 2012/2013;
− przyjęcia zmian do „Programu rozwoju badań i dydaktyki”;
− zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego Politechniki Krakowskiej za
rok 2011;
− zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej i w planie
na rok 2012 w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz zmian
w planie zakupów inwestycyjnych na
rok 2012;
− zgody na realizację przez Politechnikę Krakowską w 2013 r. wymienionych inwestycji;
− opinii Senatu PK dotyczącej włączenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych
CEBEA w Krakowie do Politechniki
Krakowskiej;
− upoważnienia Rektora PK prof. Kazimierza Furtaka do zatwierdzenia protokołu posiedzenia Senatu
z 22 czerwca 2012 r.;
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania rektora PK z działalności uczelni;
− oceny działalności rektora PK w roku
akademickim 2011/2012;
− oceny działalności rektora PK w okresie kadencji 2008–2012.
rd

Milionowa ankieta —
z Politechniki!
Nieoczekiwane następstwa miało
złożenie do publikacji w czasopiśmie
„Ceramics International” artykułu
pracowników Politechniki Krakowskiej. Główna autorka tekstu dostała
od wydawcy wartościowy sprzęt komputerowy, a reprezentowany przez nią
wydział wzbogacił się o cenne publikacje.
Artykuł „The inﬂeunece of calcination
parameters on free calcium oxide content in natural hydroxyapatite”, opublikowany przez „Ceramics International”
(t. 38, 2012 r.), napisali dr inż. Agnieszka
Sobczak-Kupiec i dr hab. inż. Zbigniew
Wzorek, prof. PK z Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej. Wskazana jako
autor główny Agnieszka Sobczak-Kupiec
została poproszona przez wydawnictwo
Elsevier o wypełnienie ankiety na temat
publikacji. Uczyniła to i wydawało się, że
to zamyka sprawę.
Tymczasem szczęśliwy los sprawił,
że wypełniony formularz okazał się…
milionową ankietą przekazaną wydawcy!
Z tej okazji Elsevier nagrodził zarówno
współautorkę artykułu, jak i reprezentowaną przez nią jednostkę. Dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec otrzymała iPad
oraz voucher na kwotę 250 euro do
wykorzystania w sklepie internetowym
edytora (Elsevier WebShop). Natomiast
Wydziałowi Inżynierii i Technologii Che-

micznej przyznano 10 tys. euro na zakup
publikacji elektronicznych.
Zaskoczenie było tak duże, że
dr inż. Sobczak-Kupiec pierwszego
e-maila z wiadomością o przyznanych
nagrodach nie potraktowała poważnie.
Wzięła go za… spam — jeden z wielu
e-maili, które mamią klientów poczty
elektronicznej fałszywymi obietnicami.
Dopiero telefon od Ewy Kittel-Prejs, reprezentującej w Polsce wydawnictwo
Elsevier, przekonał ją, że naprawdę została nagrodzona.
Wręczenie nagród — zarówno indywidualnej, jak i dla wydziału — odbyło
się na Politechnice Krakowskiej 19 marca. Do Krakowa przyjechała w tym celu
Ewa Kittel-Prejs, dyrektor ds. czasopism
wydawnictwa Elsevier. W uroczystości
oprócz obdarowanej autorki uczestniczyli: dziekan WIiTCh prof. Zygmunt
Kowalski, dyrektor Instytutu Chemii
i Technologii Nieorganicznej PK dr hab.
inż. Witold Żukowski, prof. PK oraz jego
zastępca i zarazem współautor artykułu,
wspomniany wyżej Zbigniew Wzorek.
Obecny był też Marek Górski, dyrektor
Biblioteki PK, która zajęła się dopełnieniem niezbędnych procedur przy zakupie książek elektronicznych.
(ps)

Uczestnicy spotkania na PK (od lewej): Marek Górski, Zygmunt Kowalski, Ewa
Kittel-Prejs, Agnieszka Sobczak-Kupiec i Witold Żukowski
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W Seulu, Paryżu i Katowicach

Informacje

Wynalazki chemików PK obsypane medalami
na światowych wystawach
Trwa dobra passa pracowników
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Ostatnie miesiące przyniosły im serię
sukcesów o randze międzynarodowej. Uwagę zwraca fakt, że osiągnięcia te są głównie dziełem kobiet.
Właśnie prezentacji dorobku pań w zakresie wynalazczości poświęcona była
wystawa Korea International Women’s
Invention Exposition KIWIE 2012, zorganizowana w Seulu od 3 do 6 maja.
W imponującym centrum biznesowo-wystawowym COEX (Convention and
Exhibition Center), wchodzącym w skład
World Trade Center Seoul, pokazano ponad 400 wynalazków i projektów
z 26 krajów. Przedstawicielki Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK zaprezentowały cztery wynalazki i wszystkie
one zostały uhonorowane medalami!
Złoty medal i nagrodę specjalną (Special award in recognition of an exceptional
value and talent Korea Invention Academy) przyznano za kompozytowe biomateriały nowej generacji, otrzymywane
w wyniku modyﬁkacji matrycy polimerowej
nanocząstkami. Wynalazek ten jest dziełem zespołu w składzie: dr inż. Agnieszka
Sobczak-Kupiec (kierująca projektem),

dr inż. Bożena Tyliszczak, mgr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. Marek Piątkowski i dr hab. inż. Zbigniew Wzorek,
prof. PK. Ten sam zespół — z tą różnicą,
że kierowany przez Bożenę Tyliszczak
i poszerzony dodatkowo o mgr inż. Dagmarę Malinę — uzyskał srebrny medal za
opracowanie nowoczesnych, opatrunkowych materiałów polimerowych, modyﬁkowanych ekstraktami roślinnymi. Ponadto
brązowe medale przypadły w udziale mgr
inż. Joannie Ortyl (za innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów) oraz zespołowi kierowanemu przez dr inż. Katarzynę Gorazdę,
z udziałem dr. inż. Marka Jodko, prof. dr.
hab. inż. Zygmunta Kowalskiego i dr. hab.
inż. Zbigniewa Wzorka, prof. PK (za sposób otrzymywania paszowych fosforanów
dwuwapniowych).
Warto dodać, że organizatorem
KIWIE jest Stowarzyszenie Koreańskich
Kobiet Wynalazczyń. Wystawa urosła
do rangi najbardziej znanej tego typu
imprezy na świecie. Promotorem wynalazczyń z Politechniki Krakowskiej było
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów.

*
Nie mniej pomyślne dla pracowników
WIiTCh PK były 111. Międzynarodowe
Targi Wynalazczości „Concours Lépine”,
które trwały od 27 kwietnia do 8 maja
w Paryżu, w Międzynarodowym Centrum
Wystawienniczym Porte de Versailles.
Udział w imprezie, która odbywała się
pod patronatem prezydenta Francji, wzię10

li reprezentanci 14 krajów. Przedstawili
oni ponad 500 rozwiązań. Również tym
razem wszystkie wynalazki zgłoszone
przez pracowników PK zdobyły medale.
Dr inż. Aleksander Pabiś uzyskał brązowy medal „Concours Lépine” oraz puchar
i dyplom Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Regionu Krasnodar Federacji Rosyjskiej za
miniaturowy wymiennik ciepła. Brązowy
medal „Concours Lépine” uzyskał wspomniany wyżej zespół za uhonorowane
w Korei opatrunkowe materiały polimerowe,
modyﬁkowane ekstraktami roślinnymi. Ponadto medalami prezesa Stowarzyszenia
Francuskich Wynalazców i Producentów
AIFF i prezesa targów „Concours Lépine”
uhonorowano twórców trzech pozostałych wynalazków nagrodzonych podczas
wystawy w Seulu (innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów; sposób otrzymywania
paszowych fosforanów dwuwapniowych;
kompozytowe biomateriały nowej generacji
otrzymywane w wyniku modyﬁkacji matrycy polimerowej nanocząstkami).

*
Mówiąc o tegorocznych osiągnięciach pracowników Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK, należy
jeszcze wrócić do międzynarodowej
imprezy w Polsce. Były to V Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego
EXPOCHEM 2012, zorganizowane w katowickim „Spodku” 29 lutego i 1 marca.
Również i tu dominowały kobiety.
Złoty medal zdobył wynalazek doceniony później zarówno w Seulu, jak
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Zaprojektowali scenę na festiwal muzyczny

i w Paryżu — sposób otrzymywania paszowych fosforanów dwuwapniowych
(dzieło wspomnianego wyżej zespołu:
Katarzyna Gorazda, Marek Jodko, Zygmunt Kowalski i Zbigniew Wzorek). Medal
srebrny za sposób otrzymywania katalizatora do procesów parowego reformingu metanolu uzyskał zespół w składzie:
prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa,
dr hab. inż. Jan Rakoczy, prof. PK
i mgr inż. Joanna Nizioł. W Katowicach
pracownicy PK otrzymali ponadto wyróżnienia. Jedno przypadło mgr inż. Joannie
Ortyl za nowe triﬂaty jodoniowe jako generatory mocnych kwasów protonowych.
Drugie wyróżnienie przyznano za nagrodzone także w Seulu i Paryżu opatrunkowe materiały polimerowe modyﬁkowane
ekstraktami roślinnymi (dzieło wymienionego już wyżej zespołu: Bożena Tyliszczak, Agnieszka Sobczak-Kupiec,
Katarzyna Bialik-Wąs, Dagmara Malina,
Marek Piątkowski, Zbigniew Wzorek).
Udział pracowników WIiTCh PK
w targach EXPOCHEM 2012 nie ograniczył się do prezentacji konkretnych
rozwiązań innowacyjnych. Liczna grupa pracowników wydziału wzięła udział
w konferencjach i sympozjach poświęconych problemom przemysłu chemicznego. Między innymi dr inż. Aleksander
Pabiś był jednym z prowadzących obrady na temat rozwoju innowacji poprzez
wdrażanie wyników badań. Ponadto
w trakcie targów dyskutowano o konsolidacji chemii w Polsce, energetyce przemysłowej w chemii, międzynarodowej
współpracy i rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce, strategii dostaw surowców petrochemicznych i utrzymaniu
ruchu w przemyśle chemicznym.
Powodem do satysfakcji jest też
jeszcze jeden fakt. Doceniając osiągnięcia WIiTCh PK podczas poprzednich
edycji targów EXPOCHEM, wydziałowi
w obecnym roku przyznano zaszczytny
tytuł „Partnera merytorycznego sektora
innowacji, wynalazków i nowoczesnych
technologii”.
(ps)

Zespół studentów II roku Politechniki Krakowskiej otrzymał pierwsze
wyróżnienie w konkursie zorganizowanym w Helsinkach w ramach programu „World Design Capital 2012”
i XXXII warsztatów architektonicznych „Wastelands”. Celem konkursu
było zaprojektowanie bocznej sceny
koncertowej dla IX edycji festiwalu
muzycznego w Helsinkach.
Od studentów oczekiwano opracowania nowoczesnej bryły, dostosowanej do
koncertów o różnym charakterze, a także
zapewnienia możliwości interakcji między
wykonawcami i publicznością. Oczekiwano, że scena będzie przystosowana nawet dla 500–1500 osób, a ponadto można
ją będzie złożyć i spakować do kontenera
transportowego. Do zagospodarowania
była powierzchnia około 1700 m2.
Z zadaniem tym świetnie poradził
sobie zespół z Wydziału Architektu-

ry PK w składzie: Stanisław Butelski,
Bartłomiej Łużny, Piotr Pasierbiński
i Jakub Senkowski. Nasi studenci
przedstawili propozycję sceny będącej
równocześnie indywidualną przestrzenią dla artystów i publiczności. Twórcom projektu chodziło o to, aby ich scena była miejscem, w którym zapomina
się o otoczeniu, a wszystkimi zmysłami
odczuwa się kształt, kolor i muzykę.
W ten sposób starali się przeciwstawić
projektowany obiekt ciężkiemu, surowemu otoczeniu dawnej elektrowni
i gazowni.
W projekcie krakowian zadaszone
miejsca siedzące, korytarze, wejścia
i przejścia wraz z przestrzenią zewnętrzną stwarzają możliwość różnorodnej
aktywności, zarówno w ciągu dnia, jak
i nocą. Na centralnym placu rozmieszczono gumowe piłki służące do siedzenia, które pozwalają zmieniać przestrzeń
w płynny sposób. Dzięki temu artyści
mogą aranżować swe występy nie tylko na scenie, ale na całym obszarze
założenia.
Konkurs zorganizowany został
przez Europejskie Zgromadzenie Studentów Architektury (European Architecture Students Assembly) i festiwal
muzyczny „Flow Festival”. Główna nagroda przypadła w udziale zespołowi
ze Słowenii.
(R.)
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Studenci PK laureatami
konkursu w Helsinkach
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W kwietniu i maju br. pod patronatem rektora PK prof. Kazimierza
Furtaka odbyły się obrady Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych. We współpracy z prorektorem
ds. studenckich, prof. Leszkiem Mikulskim sesję przygotowała prof. Barbara Tal-Figiel, pełnomocnik rektora
ds. studenckich kół naukowych. Zaprezentowano 135 referatów.
Na Wydziale Architektury sesji przewodniczył prof. Andrzej Białkiewicz.
Wygłoszono 10 referatów. I miejsce
zajął mgr inż. arch. Szymon Filipowski,
autor referatu pt. „Krzywa nie jest prosta?” (KN IMAGO, opiekun: dr inż. arch.
Farid Nassery).
Studenci Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki przedstawili 10 referatów.
Sesję prowadzili: dr Witold Obłoza oraz
dr inż. Paweł Jarosz. I nagrodę przyznano Ilonie Sałacie (III rok) i Jarosławowi
Sporyszowi (III rok) za referat pt. „Od
teorii do symulacji. Równanie Schrödingera w praktyce” (KN KWARK, opiekun:
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak).
Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej przedstawiono 5 referatów. Sesję prowadził dr inż. Wojciech
Mysiński. I nagrodę otrzymali Mateusz
Gruszka (II rok) i Piotr Betlej (II rok) za
referat pt. „Arduino w praktyce — mechaniczne ramię robota ” (KN IT, opiekun: dr inż. Piotr Andrzej Kowalski).
Na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej wygłoszono w trzech sekcjach 30 referatów, 4 z nich przygotowali studenci z Ivanovo State University of Chemistry & Technology (Rosja).
Sesja na WIiTCh rozpoczęła się od wykładu dr. Petera Trabolda (Air Liquide
LURGI SA) pt. „Syngas — from biomass — latest technology”). Poszczególnym sesjom przewodniczyli prodziekan prof. Krzysztof Pielichowski (sekcja
prowadzona w języku angielskim), prof.
Krystyna Wieczorek-Ciurowa oraz dr
inż. Sławomir Michałowski. I miejsce
przyznano ex aequo czterem osobom:
Aleksandrowi E. Pogoninowi (VI rok) za
referat pt. „Experimental and theoretical study of metal porphyrins properties
and structure” (opiekun: prof. dr. sci.
Georgiy V. Girichev), inż. Tomaszowi
Baranikowi (V rok) za referat pt. „On the
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inﬂuence of the gas distributor design on ﬂuidized bed
drying efﬁciency” (KN Chemików, opiekun: mgr inż.
Anita Kamińska), Arturowi
Szczepaniakowi (III rok) za
referat pt. „Synteza i właściwości luminescencyjne nanosfer otrzymanych metodą
polimeryzacji w miniemulsji”
(KN Chemików, opiekunowie: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, mgr inż. Mateusz Galica), inż. Kamilowi
Kurleto (V rok) za referat
pt. „Oznaczanie całkowitej
aktywności
antyoksydacyjnej wybranych naparów
z herbaty metodą DPPH” Prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa i prof. Krzysztof Pieli(KN Chemików, opiekun: chowski podczas wręczania nagród
dr arbara Laskowska).
Na Wydziale Inżynierii Lądowej sewodniczył dr hab. inż. Marian Hopkowicz,
sji przewodniczył dr hab. inż. Andrzej
prof. PK. I miejsce zajęły inż. Jagoda BoWięckowski. W trzech sekcjach, prowagal (IV rok) i inż. Natalia Kulig (IV rok) za
dzonych przez dr inż. Elżbietę Starzyk,
pracę pt. „Badania ankietowe świadomodr. inż. Henryka Laskowskiego, dr. hab.
ści ekologicznej Polaków” (KN Ochrony
inż. Mariusza Maślaka, prof. PK i dr. inż.
Środowiska, opiekun: dr inż. Agnieszka
Wita Derkowskiego wygłoszono 30 refeGenerowicz).
ratów. I nagrodę otrzymali: Aleksandra
Na
Wydziale
Mechanicznym
Przewoźnik (II rok) za referat pt. „Areow dwóch sekcjach, prowadzonych przez
gel — materiał przyszłości” (KN Materiaprof. dr hab. inż. Jolantę Stacharskąłów Budowlanych i Technologii Betonu,
Targosz oraz dr. hab. inż. Jana Dudę,
opiekun: dr inż. Aneta Nowak-Michta),
prof. PK wygłoszono 36 referatów, w tym
inż. Radosław Przeklasa (V rok) za re6 autorstwa doktorantów. I miejsce zajęli
ferat pt. „Locking on Millenium Bridge”
ex aequo — inż. Barbara Kozub (IV rok)
(KN Mechaniki Budowli, opiekun: prof.
za referat pt. „Analiza procesu zrostu
dr hab. inż. Janusz Kawecki), Kornel
kostnego złamania kości piszczeloAdamowicz (III rok) za referat pt. „Techwej, stabilizowanej aparatem Ilizarowa
nologia montażu kładki imienia Ojca
— analiza wytrzymałościowa MES” (KN
Laetusa Bernatka w Krakowie” (KN
Inżynierii Biomedycznej, opiekun naukoOrganizacji Budownictwa, opiekun: dr
wy: dr inż. Sylwia Łagan), inż. Mateusz
hab. inż. Andrzej Więckowski), inż. AliKałużny (IV rok) za referat pt. „Systemy
cja Sznurawa (V rok) za referat pt. „Zaantywahaniowe w suwnicach pomostostosowanie kolektorów słonecznych do
wych” (KN Systemów i Urządzeń Transprzygotowania c.w.u. i ocena projektu
portu Bliskiego, opiekun naukowy: dr inż.
w programie RET Screen” (KN BudowWiesław Cichocki).
nictwa ECOFUTURE, opiekun: mgr inż.
Uroczyste zakończenie Sesji StuJolanta Gintowt), inż. Konrad Rodacki
denckich Kół Naukowych połączo(IV rok) za referat pt. „Wpływ skurczu
ne z wręczeniem dyplomów i nagród
betonu oraz warunków podparcia ściaodbyło się 12 czerwca w sali konny zbiornika cylindrycznego na jej praferencyjnej Galerii PK „Kotłownia”.
cę” (KN CONKRET, opiekun: mgr inż.
Uczestniczyli w nim: rektor PolitechniDawid Łątka).
ki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak,
Na Wydziale Inżynierii Środowiska
prorektor ds. studenckich prof. Lewygłoszono 14 referatów, sesji przeszek Mikulski, dziekani i prodziekani,

Fot.: Jan Zych
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Beata Fryźlewicz-Kozak

Pracownicy
Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. arch. Michał Krupa (absolwent studiów doktoranckich) — „Rozwój
przestrzenny i architektura Skawiny w XIX
i w I połowie XX wieku”; promotor: prof. dr
hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (PK), recenzenci: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. arch.
Zbigniew Białkiewicz (PK), 6 VI 2012 r.

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Agnieszka Dobkowska (osoba spoza PK) — „Modelowanie matematyczne i badania ﬁzykochemiczne równowag kwasowo-zasadowych w układach
elektrolitycznych”; promotor: dr hab.
Tadeusz Michałowski, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. Roman Kaliszan (UM
w Gdańsku), prof. dr hab. Adam Bald
(UŁ); 27 VI 2012 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Konrad Malicki (L-2) — „Analiza połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach
obciążeń statycznych i zmęczeniowych”;
promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (PWr); recenzenci: prof. dr hab. inż.
Wojciech Grabowski (PP), dr hab. inż.
Krzysztof Stypuła, prof. PK; 27 VI 2012 r.
Praca wyróżniona.

Budownictwo po angielsku

Teraz studia magisterskie
Od roku akademickiego 2009/2010
realizowany jest projekt „Rozwój
potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa”. Stworzył
on możliwość studiowania kierunku
„budownictwo” na studiach I stopnia
w języku angielskim.
Studia zaczęto prowadzić w roku
akademickim 2010/2011 (o czym pisał
prof. Jerzy Pamin w artykule opublikowanym na łamach „Naszej Politechniki” z listopada 2011 r.). Teraz Wydział
Inżynierii Lądowej PK rozszerza ofertę,
dzięki czemu od roku akademickiego
2012/2013 kształcenie po angielsku na
tym kierunku będzie również odbywać
się w ramach studiów II stopnia.
Popularność, jaką cieszą się studia
I stopnia, świadczy o tym, iż istnieje zapotrzebowanie na ten rodzaj kształcenia. Studenci nie ukrywają, że oprócz
samych umiejętności językowych, które
są w stanie zdobyć podczas trwania
studiów, liczą na poprawienie perspektyw zawodowych — w Polsce i w całej
Unii Europejskiej, ale również poza jej
granicami.
Realizacja studiów II stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magisterskiego, jest kolejnym krokiem zarówno w kierunku dostosowania oferty
edukacyjnej PK do potrzeb gospodarki
opartej na wiedzy w dziedzinie budownictwa, jak i zwiększenia szans absolwentów PK na rynku pracy. Jednocześnie nie
można zapominać, iż studia prowadzone
w języku angielskim, powszechnie uznawanym za język międzynarodowy, pod-

noszą również prestiż uczelni w oczach
obcokrajowców, którzy coraz częściej
przyjeżdżają studiować w Polsce.
Oprócz możliwości zdobycia fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnego
budownictwa oraz opanowania w stopniu biegłym technicznego języka angielskiego, istotny dla przyszłych studentów
II stopnia — zarówno polskich, jak i z obszaru całej Unii Europejskiej — jest również fakt, że za studia nie będzie pobierane czesne (podobnie jak w przypadku
trwających już studiów I stopnia). Jest
to niewątpliwy atut projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa”, współﬁnansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu prowadzone są
cykle ogólnodostępnych szkoleń (więcej na stronie: www.szko-bud.pk.edu.pl)
z zakresu nowoczesnego budownictwa.
Jednocześnie w celu rozwoju potencjału
dydaktycznego i ciągłego doskonalenia
kadry Politechniki Krakowskiej organizowane są kursy języka angielskiego dla
pracowników uczelni, prowadzone pod
kątem przygotowania do zajęć.
Więcej informacji o studiach magisterskich na kierunku budownictwo można znaleźć na stronie:
www.civ-eng.pk.edu.pl.
Aleksandra Zator

Autorka jest pracownikiem administracyjnym Wydziału Inżynierii Lądowej.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Daniel Trybuła (absolwent studiów doktoranckich) — „Niestandardowa
metoda stabilizacji pokrytycznych ścieżek
równowagi dla wybranych powłok osiowo
symetrycznych”; promotor: prof. dr hab.
inż. Jacek Krużelecki (PK), recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (PP),
dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK;
15 VI 2012 r. Praca wyróżniona.
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opiekunowie kół naukowych oraz
studenci. Podkreślono, że referaty
prezentowały bardzo wysoki poziom
merytoryczny. W trakcie uroczystości
podziękowano rektorom, dziekanom
i nauczycielom akademickim za bezinteresowny trud włożony we wzorowe
przygotowanie tegorocznej sesji.
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Polsko-niemieckie warsztaty architektoniczne
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Fot.: Jan Zych

Przez kilka dni na przełomie maja
i czerwca studenci ze Stuttgartu
i Krakowa wspólnie pracowali podczas warsztatów prowadzonych na
Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. To efekt rozwijającej
się od kilku lat współpracy pomiędzy
Hochschule für Technik w Stuttgarcie
a naszą uczelnią.
Uczestnikom warsztatów postawiono
za zadanie zagospodarowanie fragmentu
przestrzeni Krakowa, położonego pomiędzy ulicami: Karmelicką, Dolnych Młynów
i Rajską. Rejon ten to tzw. loggia miejska,
dlatego warsztatom nadano tytuł „Loggia
in arena”. Temat był ciekawy i niełatwy zarazem, bowiem teren ów jest jedyną dużą
niezabudowaną działką w bezpośrednim
sąsiedztwie Starego Miasta.
Dr inż. arch. Bogusław Podhalański
z Instytutu Projektowania Miast i Regionów PK zwraca uwagę, że samo miejsce
jest bardzo interesujące ze względu na
kontekst urbanistyczny. Obok znajdują się opuszczone zakłady tytoniowe,
a bezpośrednio do niezabudowanego
obszaru przylega budynek biblioteki
publicznej, dawnych koszar, które zaprojektował Feliks Księżarski (znany przede
wszystkim jako autor projektu neogotyckiego gmachu Collegium Novum).
Studentom ze Stuttgartu trzeba było wytłumaczyć historyczną wartość budynku
biblioteki, bowiem w ich oczach nie wyróżniający się szczególną urodą obiekt
zasługiwał na… wyburzenie.

Fot.: Jan Zych
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Loggia miejska wyzwaniem dla studentów

Warsztaty w ramach współpracy PK
i Hochschule für Technik odbywają się
od pięciu lat, na przemian w Krakowie
i u naszych niemieckich partnerów. W tym
roku do Krakowa przyjechało ze Stuttgartu
22 studentów. Przez cztery dni pracowali
intensywnie z kolegami z PK w kilku mieszanych grupach (wśród których byli też
obcokrajowcy studiujący na PK w ramach
programu Erasmus), aby przedstawić własne koncepcje zagospodarowania terenu
budzącego w Krakowie od lat spore emocje. Grażyna Adamczyk-Arns z Wydziału
Urbanistyki w Hochschule für Technik

przyjechała do Krakowa z grupą studentów niemieckich i tak mówi o korzyściach,
jakie przynoszą te spotkania: — Studenci
uczą się, jak w krótkim czasie sformułować pomysł rozwiązania problemu, porozumiewać w obcym języku z osobami,
których wcześniej się nie znało, a także
schować swoje ego do kieszeni, gdy trzeba podporządkować się wypracowanemu
przez grupę produktowi końcowemu. Na
końcu pracy przychodzi duma wynikająca
z faktu, że chociaż nie było łatwo, udało się
pomyślnie wykonać zadanie. To są bardzo
pozytywne doświadczenia, które przydadzą się w życiu zawodowym. A nawiązane
podczas poprzednich spotkań przyjaźnie
trwają do dziś.
O zainteresowaniu warsztatami naszych partnerów najlepiej świadczy fakt,
że w tym roku w krakowskich zajęciach
wzięło udział więcej studentów ze Stuttgartu niż z Politechniki Krakowskiej.
Ze strony uczelni stuttgarckiej nadzór
nad warsztatami sprawował prof. Detlef
Kurth, a ze strony Politechniki patronował im prodziekan Wydziału Architektury
prof. Zbigniew Zuziak, który jest kierownikiem Katedry Budowy Miast. Studentów wspierali też dr inż. arch. Daniel
Ogrodnik i dr inż. arch. Bogusław Podhalański.
(ps)
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Posiedzenie Konwentu Seniorów PK

gatunków. W ciągu około 250 lat
nowoczesnej taksonomii (liczonej
od czasów Linneusza) opisano zaledwie około 1,5 miliona z nich. Podczas konferencji w Rio skonstatowano zasmucający fakt, że na naszej
planecie, która średnio co godzinę
traci bezpowrotnie jeden gatunek,
większość z nich zginie, zanim zostaną odnalezione i opisane.
Dlaczego w skali naszego wartościowania bioróżnorodność zajmuje pozycję tak znaczącą, że szczyt
Ziemi w Rio postawił ją w centrum
swojego zainteresowania? Odpo- Prof. Zbigniew Mirek
wiadając na to pytanie, prof. Zbijest istniejące tak w skali globalnej, jak
gniew Mirek wskazał cztery fundameni lokalnej zagrożenie bioróżnorodności —
talne cechy bioróżnorodności. Jest ona:
podkreślił prof. Mirek. I dodał, że obecnie
prawdziwa, dobra, piękna i święta. Jest
wszystkie wspomniane motywy znajdują
zatem opisana przez trzy wartości klasię w przestrzeni zainteresowania nauki
sycznej ﬁlozoﬁi greckiej, stawiane u pod— katedr, instytutów, a niekiedy nawet
stawy każdej kultury. A patrząc z innej
dużych placówek naukowo-badawczych.
perspektywy, można powiedzieć, że bioWyraz „ekologia” wywodzi się z grecróżnorodność jest też święta, ponieważ
kiego słowa oikos, oznaczającego ‘dom,
samo życie jest święte.
mieszkanie’. Wszystko co żyje, ma swój
Jak rozumieć prawdziwość bioróżdom. Bioróżnorodności w skali świata nie
norodności? Mówca wyjaśnił, że wynika
zagraża bezpośrednie jej niszczenie, ale
ona z faktu, iż prawda życia biologiczniszczenie lub przekształcanie jej domu,
nego jest zapisana w bioróżnorodności,
czyli przemiany środowiska. Zmierzając
w sposobie jej skomponowania i funkku końcowi swego referatu, prof. Zbicjonowania. Nie mamy żadnego innego
gniew Mirek stwierdził, że tak naprawdę
dojścia do prawdy o życiu, jak tylko ponie mamy innej niż bioróżnorodność warprzez tę bioróżnorodność na wspomniatości centralnej, którą ― niezależnie od
nych wcześniej poziomach organizacji.
opcji kulturowej, politycznej, religijnej lub
Bioróżnorodność jest też prawdziwa, bo
religijnej — wszyscy reprezentujemy.
stanowi zapis prawdy czasu i miejsca.
Z pozoru problemy przedstawione
Każde miejsce w każdej chwili ma nieprzez prof. Zbigniewa Mirka są odległe
powtarzalną, własną bioróżnorodność.
od zainteresowań naukowych i dydakBioróżnorodność jest więc zapisem catycznych społeczności akademickiej PK.
łego dynamicznego rozwoju dziejowego.
Mówca zwrócił jednak uwagę, że wszystJest dokumentem i archiwum. A zatem
kie osoby, które w jakikolwiek sposób zajnie tylko wartości kulturowe zapisują niemują się szeroko pojętym użytkowaniem
zwykle precyzyjnie historię, ale zapisuje
środowiska, powinny same zadawać
ją także całe zróżnicowanie biologiczne!
sobie pytanie, w jakim stopniu w swojej
Warto też zwrócić uwagę na motywy,
działalności ponoszą odpowiedzialność
jakimi człowiek kieruje się w ochronie bioza owo podstawowe dobro, którym jest
różnorodności. Są to motywy: religijne,
bioróżnorodność. W szczególności doetyczne (zwane szerzej ﬁlozoﬁcznymi),
tyczy to przyszłych architektów krajopatriotyczne, ekonomiczne, ekologiczne,
brazu. Prof. Mirek od 10 lat przekazuje
naukowe (poznawcze), estetyczne. Dla
im wiedzę z zakresu ochrony przyrody
różnych osób różne motywy mogą być
w ramach wykładu monograﬁcznego.
najważniejsze. Jednakże niezależnie od
motywacji, do której się odwołamy, bez(ps)
pośrednim bodźcem ją uruchamiającym
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W tym roku mija 20 lat od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, spotkania,
którego zwieńczeniem było przyjęcie
konwencji na temat bioróżnorodności. Problemom związanym z tym zagadnieniem poświęcił swój wykład
prof. Zbigniew Mirek z Instytutu Botaniki PAN. 30 maja był on gościem
posiedzenia Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej.
Czym jest bioróżnorodność? To całe
bogactwo życia we wszystkich jego
przejawach i formach, a także w jego dynamizmie. Trzeba bowiem pamiętać, że
bioróżnorodność nie jest zjawiskiem stabilnym. — Nie ma takiego ułamka sekundy, w którym życie byłoby dokładnie tym
samym, czym było sekundę wcześniej
― powiedział z naciskiem na wstępie
swego wystąpienia prof. Zbigniew Mirek
(były dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN i były prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego). Badacz wymienił następujące podstawowe
poziomy bioróżnorodności:
— genetyczny;
— gatunkowy;
— fenotyczny;
— krajobrazowy;
— regionalny.
O uniwersalności zjawiska bioróżnorodności świadczy chociażby fakt, że
nawet bliźniaki jednojajowe, które mają
identyczny kod genetyczny, są różnymi
osobami.
Poszczególne gatunki nie spotykają się w przestrzeni losowo ― mówił
prof. Mirek. Spotykają się w określonych
niszach środowiskowych. Oferta środowiskowa decyduje o tym, że organizmy
łączą się w pewne układy. W Polsce
występuje około 2500 gatunków roślin
naczyniowych. Gdyby tworzyły one układy złożone z 30–40 gatunków (tyle liczy
przeciętna ﬁtocenoza) w sposób losowy,
mielibyśmy tych kombinacji mniej więcej
tyle, ile jest… atomów we Wszechświecie. Tymczasem w przestrzeni geograﬁcznej Polski realizuje się takich układów cenotycznych nie więcej niż 600 do
800. Są one bowiem ściśle przypisane
do określonych nisz.
Ziemię zamieszkuje nie mniej niż
10 milionów i nie więcej niż 30 milionów

Fot.: Jan Zych

Musimy chronić bogactwo życia!
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Kobiety zarabiają więcej!

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych
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Chociaż rynek pracy nie jest obecnie łatwy, młodzi ludzie po studiach
na Wydziale Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej całkiem dobrze sobie na nim radzą. Takie optymistyczne przesłanie tegoroczni
absolwenci WIŚ otrzymali podczas
uroczystości wręczenia dyplomów.
Ceremonia odbyła się 18 maja.
Otwierając spotkanie, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci
promowanych inżynierów i magistrów,
dziekan WIŚ prof. Elżbieta Nachlik powoływała się na badania losów absolwentów PK. Wynika z nich, że nawet
jeśli część tegorocznych absolwentów
będzie musiała zadowolić się pracą nie
w wyuczonym zawodzie, ale w pokrewnym, to jednak większość spełni swoje
plany. Wielu może liczyć nawet na osiągnięcie dość wysokiej pozycji. I to nie tylko w sensie uznania kompetencji zawo-
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dowych, ale także pod
względem zajmowanych stanowisk.
Nawiązując do faktu, że WIŚ jest wydziałem mocno sfeminizowanym, prof. Elżbieta
Nachlik zwróciła uwagę, iż panie pracujące w zawodach związanych
z inżynierią
i ochroną środowiska
zajmują często kierownicze stanowiska, a ich
średnie zarobki nieco
przewyższają średnie
zarobki mężczyzn. To
ewenement w naszym
kraju, gdzie problemem jest dyskryminacja płacowa kobiet.
Nawiązując do wypowiedzi pani
dziekan, rektor PK prof. Kazimierz
Furtak
zauważył,
że
dla pracodawców coraz
częściej ma znaczenie,
jaką uczelnię i jaki wydział ukończyła osoba
starająca się o pracę. PK
ma tak dobrą markę, że
przedsiębiorcy sami poszukują jej absolwentów.
Wydział Inżynierii Środowiska, który (nosząc
różne nazwy) funkcjonował od początku istnienia
naszej uczelni, doczekał
się absolwentów, których

Fot.: Jan Zych

Absolwenci WIŚ przed zawodowym startem

osiągnięcia należą do największych
w skali całej uczelni. Rektor życzył absolwentom WIŚ kontynuowania tej tradycji, aby w przyszłości również nimi
wydział się mógł szczycić.
Dziekan Elżbieta Nachlik i rektor
Kazimierz Furtak zachęcali opuszczających szkołę młodych ludzi do pomnażania zdobytej wiedzy, szczególnie poprzez uczestnictwo w różnych formach
podnoszenia kwaliﬁkacji organizowanych na PK, takich jak szkolenia, kursy, studia podyplomowe. Dawno minęły
bowiem czasy, gdy wiadomości wyniesione z studiów mogły wystarczyć na
20 do 30 lat.

(ps)
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Przestrzeń publiczna widziana okiem młodych

Tak brzmiało pytanie, które organizatorzy Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie postawili studentom architektury, uczestniczącym
od 11 do 15 maja w specjalnie z tej
okazji zorganizowanych warsztatach
urbanistycznych. Zadanie zespołów studenckich, reprezentujących
uczelnie w Rzeszowie, Krakowie, Gliwicach, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i Lwowie, polegało na opracowaniu koncepcji zagospodarowania
fragmentów przestrzeni publicznej
miasta gospodarza — Rzeszowa.
W warsztatach wzięli udział członkowie Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka”, działającego przy Katedrze Budowy
Miast w Instytucie Projektowania Miast
i Regionów Politechniki Krakowskiej.
Tematem projektów były miejskie
place, które pomimo iż zlokalizowane
w samym centrum miasta są nadal nieuporządkowane i niezagospodarowane
i pełnią przede wszystkim funkcję parkingów. Głównym problemem, z jakim
musieli się więc uporać uczestnicy
warsztatów, był nadmierny ruch kołowy
w tym rejonie.
Wizje przyszłych architektów dotyczące zagospodarowania tego terenu
różniły się między sobą, a dochodzenie

Informacje

Którędy do miasta?

do konsensusu odbywało się poprzez
wszechstronne analizy. W rezultacie,
pod bacznym okiem moderatorów,
powstały interesujące i śmiałe propozycje. Wskazują one nowe sposoby
aranżacji przestrzeni rzeszowskich
placów. Co ważne, nadają im inną wartość dzięki założeniu, iż mają to być
miejsca pobudzające turystów do działania, a mieszkańców — do aktywnego

spędzania wolnego czasu. Szczególne
zainteresowanie wzbudziły awangardowe pomysły przedstawione przez
studentów z Krakowa, Gliwic i Lwowa.
Z ich projektów wynika, że np. ściana szczytowa kamienicy znajdującej
się w otoczeniu placu mogłaby pełnić
funkcję ścianki wspinaczkowej, ekranu
dla kina letniego czy podłoża do architektonicznego mappingu, czyli do prezentacji różnorodnych efektów świetlnych w celu choćby chwilowej zmiany
wyglądu otoczenia i zaskoczenia odbiorcy.
Rezultaty wspólnej pracy studentów
z KN „Młoda Urbanistyka” PK i ich kolegów z innych uczelni architektonicznych
pokazują świeże podejście do zagadnienia zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Opracowane koncepcje wzbogacenia przestrzeni publicznej Rzeszowa
wzbudziły także duże zainteresowanie
władz miasta.

Hanna Hrehorowicz-Gaber

Autorka jest adiunktem Wydziału Architektury PK, opiekunem KN „Młoda Urbanistyka” działającego w Instytucie Projektowania Miast i Regionów.
17

NASZA POLITECHNIKA 7–8/2012

Ważny społecznie problem podjęło
I Niemiecko-Polskie Forum „Rewitalizacja obszarów pogórniczych”. W spotkaniu znaczący udział mieli przedstawiciele Wydziału Architektury PK.
Naszą
uczelnię
reprezentował
prof. J. Krzysztof Lenartowicz wraz z doktorantkami i dyplomantami Katedry Architektury Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych (A-24) w Instytucie Projektowania
Architektonicznego PK. Przedstawiciele
Politechniki Krakowskiej wygłosili trzy referaty poświęcone problematyce nowego
użytkowania likwidowanych zakładów
górniczych w Małopolsce.
Ponadto pokazali wystawę projektów architektonicznych wykonanych pod
opieką dr. Piotra Winskowskiego przez
studentów studiów II stopnia. Tematem
wystawy była rewitalizacja zespołu zabudowy powierzchni Państwowej Kopalni
Węgla Kamiennego Jawiszowice. Zarówno wygłoszone referaty, jak i projekty studentów są owocem wieloletniej współpracy katedry A-24 z Wydziałem Górnictwa
i Geoinżynierii AGH w Krakowie.
Polsko-niemieckie forum odbywało
się w Wiśle od 7 do 9 marca. Zamknęło
ono 39. Zimową Szkołę Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii AGH.
(R.)

Fot.: Krzysztof Lenartowicz
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Co dalej, po kopalniach?

Sprostowanie
W związku z artykułem Jana Korońskiego, opublikowanym w numerze kwietniowym „Naszej Politechniki”, otrzymaliśmy od autora następujące wyjaśnienie:
„W artykule »Królowa nauk dla przyszłych inżynierów«, Nasza Politechnika
nr 4 (104) kwiecień 2012 (s. 5–8), zauważono następujące nieścisłości w datach:
1. Strona 6, kolumna prawa, wiersz
13. od góry; jest: 1 maja 1963 r. — ma
być: 7 maja 1963 r.
2. Strona 6, kolumna prawa, wiersz
26. od góry; jest: (…) likwidacja katedr
i wprowadzono strukturę instytutową
(…) — ma być: (…) likwidacja katedr
i od września wprowadzono strukturę instytutową (…).
3. Strona 6, kolumna prawa, wiersz
31. od góry; jest: Jan Bochenek (1921–
2006) (…) — ma być: Jan Bochenek
(1927–2006) (…).
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Przeprosiny
4. Strona 7, kolumna lewa, wiersz
24. od góry; jest: (…) ds. dydaktycznych
w latach 1997–2005 (…) — ma być: (…)
ds. dydaktycznych w latach 1997–2006
(…).
5. Strona 7, kolumna lewa, wiersz 25.
od góry; jest: (…) 2005/2006 (…) — ma
być: (…) 2006/2007 (…).
6. Strona 7, kolumna lewa, wiersz
26. od góry; jest: (…) a od roku 2006 (…)
— ma być: (…) a od roku 2007 (…).
7. Strona 7, kolumna lewa, wiersz
23. od dołu; jest: (…) uzyskaną w 1988 r.
(…) — ma być: (…) uzyskaną w 1998 r.
(…).
8. Strona 7, kolumna lewa, wiersz
20. od dołu; jest: (…) 4 lutego 1999 r. (...)
— ma być: (…) 4 lutego 2009 r.
Autor składa podziękowanie wszystkim, którzy zwrócili uwagę na niektóre
z ww. nieścisłości”.

Niniejszym przepraszam Pana prof.
dr. hab. inż. Michała Dyląga z Politechniki Krakowskiej za pomówienia
w ogólnopolskim środowisku inżynierii
chemicznej i procesowej oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych Jego
działań na szkodę dr hab. inż. Barbary Tal-Figiel w trakcie postępowania o nadanie jej tytułu naukowego profesora, mających na celu utrudnienia uzyskania
przez nią awansu naukowego.

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
Dziekan Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej
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Konferencja SKN „Concret”

Projektować nowocześnie
strukcji budowlanych — żelbetowych,
stalowych, drewnianych, murowanych
i sprężonych. W problematykę konferencji wprowadził zebranych prof. Włodzimierz Starosolski z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, wygłaszając
wykład „Przedwczesne zniszczenie żelbetowych elementów zginanych — przyczyny i zapobieganie”.
Otwarcia konferencji dokonał rektor
PK prof. Kazimierz Furtak, który gratu-

lował studentom udanego pomysłu. Pozytywnie o inicjatywie koła naukowego
wypowiadał się też dziekan Wydziału
Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Tadeusz
Tatara, prof. PK. Z jego ust padła także ważna dla studentów deklaracja, że
wydział będzie wspierał tak cenne inicjatywy. Przewodniczącym Komitetu
Naukowego konferencji był dr hab. inż.
Wiesław Ligęza, prof. PK.
(ps)

Konferencja „Przedsiębiorczy student”

Jak znaleźć pracę i stać się bogatym
Wiedza specjalistyczna nabyta
na studiach nie daje pełnej gwarancji zdobycia zatrudnienia na miarę
oczekiwań. Studenci coraz bardziej
potrzebują informacji przydatnych do
wejścia na rynek pracy. Dlatego Rada
Samorządu Studentów na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK zorganizowała 18 kwietnia konferencję
„Przedsiębiorczy student”, podczas
której poruszono zagadnienia ważne
dla młodych ludzi, szykujących się do
podjęcia pierwszej pracy.
Uczestnicy konferencji mogli m.in.
uzyskać informacje na temat rynku pracy dla absolwentów szkół wyższych, róż-

nych form pracy (staż, etat, praca w korporacji, podjęcie działalności własnej)
i o różnicach między wiedzą teoretyczną
a umiejętnościami praktycznymi. W programie znalazły się też kwestie wpływu
pieniędzy na komfort życia i mentalności
ludzi zamożnych.
Spotkanie prowadził przedsiębiorca
i inwestor Michał Czekaj, który mimo
młodego wieku osiągnął stanowisko dyrektora oddziału jednej z największych
ﬁrm szkoleniowych w Polsce. Zapoznał
on przybyłych ze światem biznesu,
przekonując, że świat ten jest dla każdego z obecnych na sali na wyciągnięcie ręki.

Poruszony został m.in. temat, dlaczego
jedni zarabiają więcej niż inni. Prowadzący
spotkanie mówił, że to, ile zarabiamy, zależy od naszego sposobu myślenia i podejścia do realizowania się w wykonywanym
zawodzie, a także od naszych zdolności
przedsiębiorczych. Te ostatnie możemy
poszerzać, poznając mechanizmy wykorzystywania istniejących możliwości. Trzeba zmienić swoje nastawienie i uwierzyć,
że ma się szansę na swój biznes, aby stać
się bogatym. I tylko od nas samych zależy,
czy tę szansę wykorzystamy, przekonywał
Michał Czekaj. Spotkanie przyciągnęło
około 90 osób.
(R.)

Fot.: Jan Zych

Dzień Otwarty PK
Wielkim zainteresowaniem młodzieży szkół średnich cieszył się zorganizowany w kwietniu na PK Dzień
Otwarty. Uczniowie tłumnie oblegali
stoiska poszczególnych wydziałów
i z zainteresowaniem wysłuchali
prezentacji uczelni przygotowanych
przez prorektora ds. studenckich
prof. Leszka Mikulskiego. Zainteresowani studiami na PK uzyskali informacje na temat zasad rekrutacji
i rezerwacji miejsc w domach studenckich.
(R.)
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Konferencje specjalistyczne organizowane przez studentów są istotnym wzbogaceniem procesu dydaktycznego. Do takich wartościowych
inicjatyw należy zaliczyć II Studencką
Konferencję Budowlaną „Euroinżynier”, zorganizowaną w połowie kwietnia przez Studenckie Koło Naukowe
Konstrukcji Żelbetowych „Concret”.
Tematem przewodnim było nowoczesne projektowanie i realizacja kon-
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Wczoraj i dziś Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby PK

Informacje

Aby architekt był artystą
Na przełomie kwietnia i maja br.
w Galerii „Kotłownia” można było
obejrzeć wystawę „Przestrzeń, światło i kolor”. Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Politechniki Krakowskiej przygotował ekspozycję i wydał
również towarzyszący jej katalog.
Publikacja ta zasługuje na omówienie, i to z kilku co najmniej względów.
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby,
działający w ramach Wydziału Architektury PK, jest równolatkiem macierzystej
uczelni — istnieje od 67 lat. Jednostka
„mimo kolejnych zmian nazwy, dalej
jest miejscem, w którym pracują ludzie
o różnorodnych proﬁlach twórczych, ich
misją jest kształcenie przyszłych architektów w dziedzinach pośrednio związanych z zawodem architekta; w rysunku,
malarstwie i rzeźbie” — pisze we wstępie do katalogu Iwona Zuziak. Snując
dalej reﬂeksję na temat miejsca zakładu
w procesie kształcenia adeptów architektury, zauważa, iż kontakt studentów
z pracownikami zakładu, choć z konieczności dość krótki, przelotny, ze względu
na indywidualność poszczególnych nauczycieli otwiera przed młodymi ludźmi
możliwość wyboru, a także znacznie
rozszerza ich horyzonty i prowokuje do
dociekliwych analiz.
Interesujący jest krótki rys historyczny, w którym Andrzej Białkiewicz
przywołuje „pradzieje” studiów architektonicznych w Krakowie. Wykłady z tego
zakresu w Akademii Krakowskiej prowadzono bowiem już w XVII w., a w 1765 r.
architekturę wykładano w ramach katedry matematyki, funkcjonującej na Wydziale Filozoﬁcznym. Z analizy programów nauczania wynika, że do rysunku
odręcznego przykładano wtedy w procesie nauczania architektury dużą wagę.
Andrzej Białkiewicz przypomina też,
że na początku XX w. polscy architekci
wyrażali opinię, że w Krakowie powinna
powstać wyższa szkoła architektoniczna.
Biorąc pod uwagę późniejsze osiągnięcia środowiska krakowskiego w tym zakresie — zarówno w okresie międzywojnia, jak i po II wojnie światowej — można
tylko wyrazić żal, że pomysł ten nie został zrealizowany. Samodzielna uczelnia o takim proﬁlu byłaby niewątpliwie
znaczącym zjawiskiem w systemie pol20

skiego szkolnictwa wyższego. Byłaby nadto czynnikiem
sprzyjającym
podnoszeniu
prestiżu środowiska architektów krakowskich w kraju, jak
i rangi polskiej architektury
w Europie.
W planach utworzenia
krakowskiej uczelni politechnicznej przy Akademii Górniczej po zakończeniu II wojny
światowej wydział architektoniczny znalazł się już pod koniec stycznia 1945 r. Pierwsza
inauguracja roku akademickiego na wydziale odbyła się
niecały rok później — 1 grudnia 1945 r.
Zorganizowano ją w budynku nr 5 na
Wawelu, udostępnionym przez pierwszego dziekana wydziału prof. Adolfa
Szyszko-Bohusza (który był kierownikiem odbudowy zamku królewskiego).
Jedną z dwunastu katedr, utworzonych w ramach wydziału, była wówczas Katedra Rysunku Odręcznego.
Założył ją i kierował nią prof. Ludomir
Sleńdziński, późniejszy rektor PK. Zajęcia z rysunku odręcznego rozpoczęto
4 grudnia 1945 r. Andrzej Białkiewicz
wskazuje, że doświadczenie i osobowość artystyczna Sleńdzińskiego silnie
zaważyły na proﬁlu nauczania rysunku na Wydziale Architektury. I dodaje:
„Doświadczenia wynikające z 67 lat
nauczania rysunku i malarstwa proﬁlują
ten przedmiot również i obecnie”. Fakty
te zasługują na przypomnienie społeczności naszej uczelni, nie tylko pracownikom Wydziału Architektury, bowiem
są istotnym przyczynkiem do wiedzy
o genezie Politechniki Krakowskiej jako
szkoły od początku obdarzonej wyraźnym rysem humanistycznym.
Książka zawiera historyczną listę
osób nauczających rysunku, malarstwa
i rzeźby oraz aktualny spis pracowników
zakładu, którym kieruje dr hab. inż. arch.
Andrzej Białkiewicz, prof. PK, a profesorami są Ewa Gołogórska-Kucia, Maria
J. Żychowska i Stefan Dousa. Zasadniczą część publikacji stanowią krótkie
charakterystyki autorów prac pokazanych na wystawie „Przestrzeń, światło
i kolor”. Z tych niewielkich notek (niekiedy zresztą trochę zbyt skrótowych) wyła-

nia się imponujący dorobek związanych
z zakładem twórców. Dorobek, który jest
niewątpliwie rękojmią wysokiego poziomu kształcenia zmysłu estetycznego
u przyszłych architektów.
Odwołajmy się tu jeszcze raz do
wstępu Iwony Zuziak, która tak przedstawia autorów prac: „Pracownicy Zakładu
Rysunku Malarstwa i Rzeźby to twórcy
w różnych dziedzinach: w malarstwie,
rysunku, graﬁce, rzeźbie, konserwacji
dział sztuki i architekturze, a każdy z nich
nie zajmuje się tylko jednym kierunkiem
działalności kreatywnej. Szukają nowych
ścieżek, którymi podążają niezależnie od
formalnie zdobytego wykształcenia. Architekci wychodzą poza ramy przestrzeni, zajmują się rysunkiem, malarstwem,
ilustracją, rzeźbą, fotograﬁą, malarze podejmują współpracę z teatrem, ﬁlmem,
rzeźbiarze współpracują z architektami,
są doskonałymi reżyserami przestrzeni miejskiej. Większość, niezależnie od
uprawianej profesji, zajmuje się również
pracą naukowo-badawczą, nieustannie
pogłębiając swoją wiedzę, dzięki czemu
zdobywają tytuły naukowe”.
Uzupełnieniem sylwetek poszczególnych artystów są reprodukcje dzieł
przedstawionych
na
kwietniowo-majowej wystawie. Po katalog starannie
przygotowany edytorsko, wysmakowany
estetycznie i niosący interesującą zawartość będzie się z pewnością sięgać
jeszcze przez wiele lat, jakie upłyną od
ekspozycji, która była bodźcem do jego
wydania.
Lesław Peters
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Żyjemy w czasach, gdy matematyka traﬁa do rozmaitych odbiorców.
Pomiędzy podręcznikami adresowanymi do uczniów szkoły podstawowej, a pracami stricte naukowymi,
zrozumiałymi wyłącznie dla matematyków określonej specjalności, istnieje cała gama odmian twórczości w tej
dziedzinie. Eugeniusz Szumakowicz
wybrał drogę, na której spotkać można niewielu autorów.
Zarówno matematyka, jak i ﬁlozoﬁa
należą do tych obszarów wiedzy, które w powszechnym odczuciu postrzegane są jako bardzo skomplikowane,
abstrakcyjne i w praktyce niedostępne
zwykłemu śmiertelnikowi. Matematyka
to zmora wielu pokoleń uczniów… Nie
trzeba tego tematu rozwijać. Filozoﬁa
też nie ma dobrych konotacji. Mówiąc,
że ktoś ﬁlozofuje, na ogół mamy na
uwadze nie prawdziwego myśliciela,
ale raczej mędrka, pożal się Boże, który
wyraża się niezbyt jasno i często buja
w obłokach.
Jaka więc książka może powstać na
styku matematyki i ﬁlozoﬁi? Eugeniusz
Szumakowicz dowodzi, że… ciekawa!
I to ciekawa nie tylko dla czytelnika
otrzaskanego z matematyką (dla którego zresztą przede wszystkim ta książka
została napisana), ale także dla kogoś,
kto edukację matematyczną zakończył
w liceum, a ﬁlozoﬁi w szkole nie miał
sposobności nawet liznąć.
„Intelektualny spacer po matematyce z domieszką ﬁlozoﬁi” — to świetny
przykład, jak o problemach trudnych,
bardzo abstrakcyjnych można pisać
lekko, wciągając czytelnika od pierwszych stron w swoistą zabawę intelektualną. Pakiet problemów poruszonych
przez autora należy do „ciężkiego kalibru” matematyki. Są tu zawiłości rozumowań Talesa i Pitagorasa, rozważania
z zakresu teorii liczb, niuanse geometrii, w tym nieeuklidesowych, teoria
gier, hiperprzestrzenie, przestrzenie
Banacha, program Hilberta, twierdzenie Gődla, teoria kategorii i funktorów…
A wszystko to podlane sosem ﬁlozoﬁcznym (Ockham, Leibniz, Kant, Spinoza,
Wittgenstein itd.). I choć Szumakowicz
nie podsuwa czytelnikowi pod nos prostych wyjaśnień, encyklopedycznych
deﬁnicji, ta niełatwa lektura wciąga,
przykuwa uwagę.

Niewątpliwie duża w tym zasługa potoczystego stylu wypowiedzi,
w jakim prowadzi swe wywody autor.
Szumakowicz o trudnych problemach
stara się pisać możliwie jak najprościej, sypiąc zresztą po drodze smakowitymi anegdotami i ciekawostkami
historycznymi. Dzięki temu znajdujemy
w książce obszerny fragment na temat
niezwykłego dzieła ﬁlozofa i matematyka, twórcy rachunku różniczkowego
i całkowego Gottfrieda Leibniza, który
w wieku 23 lat napisał obszerny traktat na temat… wyboru króla polskiego
w okresie bezkrólewia po abdykacji
Jana Kazimierza.
Szumakowicz pisze też, jak nie powiódł się pomysł Spinozy, który z etyki,
ﬁlozoﬁi, teologii i innych podobnych
dziedzin starał się utworzyć nowy dział
matematyki (naśladując metodologicznie „Elementy” Euklidesa). A w bliższych nam czasach wspomniany wyżej
Kurt Gődel, starając się o obywatelstwo w USA, tak sumiennie potraktował wymóg znajomości konstytucji
amerykańskiej, że swoim logicznym
umysłem wykrył w niej możliwość przekształcenia ustroju państwa w system
faszystowski.
Na łamach „Naszej Politechniki” nie
sposób nie wspomnieć jeszcze o akapicie dotyczącym Iannisa Xenakisa. Architekt ten w swoich projektach czerpał
inspirację z matematyki, posługując się
chętnie paraboloidami hiperbolicznymi,
konchoidami i innymi ciekawymi powierzchniami zaczerpniętymi z kartezjańskiej geometrii przestrzeni. Dla form
tych znalazł odpowiednie technologie
budowlane, uzyskując lepsze własności
statyczne niż w przypadku rozwiązań
tradycyjnych. Echem owych dokonań
jest… bar „Łupinka”, wybudowany przed
laty na terenie Politechniki Krakowskiej
przy ul. Warszawskiej.
Ale przede wszystkim na styl książki wpływa sposób podejścia autora
do opisywanych problemów, czy też
— szerzej rzecz ujmując — do nauki.
Szumakowicz nie traktuje jej jak świętości, jak ołtarza, do którego podchodzi
się z nabożną czcią. Widzi w niej fragment otaczającego nas, wielobarwnego
świata. Nauka dla niego to intelektualna
przygoda, którą można przeżywać na
różnych poziomach. I to zarówno wte-
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O matematyce ﬁlozoﬁcznie

dy, gdy rozważa się np. asymptotyczne
prawo liczb pierwszych, jak i wówczas,
kiedy formułuje kategorię „liczb ﬁrankowych” przy okazji prozaicznej czynności wieszania ﬁranek u teściowej
w Szczawnicy.
Eugeniusz Szumakowicz przekonuje, że ani matematyka, ani ﬁlozoﬁa nie są
tak straszne, jak zwykło się je malować.
Kto wie, może po lekturze „Intelektualnego spaceru po matematyce z domieszką
ﬁlozoﬁi” czytelnicy sięgną po klasyczny
„Wstęp do ﬁlozoﬁi matematyki” Bertranda Russela. Oby!
Na osobne podkreślenie zasługuje
fakt, że książka ukazała się nakładem
Wydawnictwa
Politechniki
Krakowskiej — oﬁcyny na co dzień publikującej skrypty niezbędne do zdobywania
wiedzy i kompetencji przez przyszłych
inżynierów. Tytuł wydano niezwykle starannie, w twardej oprawie i eleganckiej
obwolucie. Tom więc bierze się do ręki
z prawdziwą przyjemnością. Taka rzecz
w ofercie edytora uczelnianego to prawdziwa perełka.
Lesław Peters

Eugeniusz Szumakowicz, „Intelektualny
spacer po matematyce z domieszką ﬁlozoﬁi”, Wydawnictwo PK, Kraków 2011.
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Cenne dary w zbiorach Biblioteki PK
Cennym i integralnym uzupełnieniem zasobów bibliotecznych są dary
książkowe od osób prywatnych. Stanowią one szczególną grupę zbiorów
bibliotecznych, zwłaszcza ze względu
na wartość kulturową i źródłową oraz
indywidualną historię każdego egzemplarza.
W maju bieżącego roku Biblioteka PK
otrzymała w darze od dr inż. Zoﬁi Gręplowskiej — pracownika Instytutu Inżynierii
i Gospodarki Wodnej WIŚ PK, interesujący
reprint pierwszej technicznej książki napisanej w języku polskim, a zarazem pierwszego
podręcznika geodezji pt. „Geometria to iest
miernicka nauka po polsku krótko napisana
z graeckich y z łacińskich ksiąg”. Autorem
tego wydanego w 1566 r. w Krakowie dzieła
jest Stanisław Grzepski (1524–1570), profesor Akademii Krakowskiej, znany matematyk,
historyk, numizmatyk i ﬁlolog klasyczny.
Wartości podarowanej pozycji dodaje
fakt, iż reprint pochodzi z pamiątek rodzinnych po śp. prof. Zbigniewie Skąpskim, byłym prodziekanie i dziekanie WIŚ
PK. Książka nie znalazła się na jego półce przypadkowo — profesor był twórcą
Katedry Geodezji WIŚ PK i specjalizacji
„geodezja inżyniersko-przemysłowa”, wieloletnim przewodniczącym Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
i członkiem Rady Głównej NOT. Podarowana Bibliotece PK pozycja jest odbitką
oryginału pochodzącego z Biblioteki Jagiellońskiej, wydaną na papierze czerpanym w 1970 r. przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Strona tytułowa reprintu
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Fragmenty „Geometria to iest...” pisane staropolszczyzną

Oryginalne wydanie „Geometria iest
to miernicka nauka...” posiada również Biblioteka Śląska, Biblioteka Uniwersytetu
Poznańskiego, Biblioteka Ossolineum oraz
Centralna Biblioteka Matematyczna PAN.
Reprinty książki Stanisława Grzepskiego
ukazały się w 1861 r., 1929 r. i 1970 r. Obecnie znajdują się m.in. w zbiorach Biblioteki
AGH oraz Muzeum Geodezji i Kartograﬁi
w Opatowie oraz w rękach prywatnych kolekcjonerów. Są dostępne dla użytkowników
w wersji tradycyjnej i cyfrowej.
Licząca 70 stron książeczka „Geometria iest to miernicka nauka…” ukazała się
w znanej krakowskiej oﬁcynie Łazarza Andrysowica. Została wydana w formacie kieszonkowym: 8,5 cm na 14 cm, dogodnym do
korzystania w warunkach polowych i mierniczych. Dostarczała niezbędnej wiedzy
geodezyjnej, wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarczym Polski XVI w. Ten polski podręcznik geodezji składa się z dwóch
części. Pierwsza zawiera podstawowy kurs
geometrii wraz z elementarnymi pojęciami
geometrycznymi, druga zaś poświęcona
jest praktycznym pomiarom geodezyjnym.
Ówcześni mierniczy i niewykwaliﬁkowani
geodeci chętnie sięgali po to kompedium
wiedzy nie tylko ze względów na wygodny
format. Przede wszystkim książka dostarczała im potrzebnej wiedzy w przystępny
sposób. O pionierskim znaczeniu dzieła niech świadczy fakt, iż prof. Stanisław
Grzepski zapoczątkował stosowanie polskiej terminologii nauk ścisłych. Uważał,
że język polski powinien stać się językiem
naukowym i technicznym. Należy pamię-

tać, że do połowy XVI w. wszystkie książki,
a więc i techniczne pisano w języku łacińskim. Oczywiście, na tle współczesnych
osiągnięć nauki i techniki oraz ewolucji języka polskiego pozycja ta ma już tylko wartość
historycznego zabytku. Uznanie historyków
nauki budzi przede wszystkim autor — ze
względu na podstawowe wiadomości z geometrii i praktyczne wskazówki oraz na jasny,
czytelny i prosty język. Dla biblioﬁlów zaś
może być inspiracją do rozpoczęcia sentymentalnej podróży po ciekawych i zawiłych
drogach historii myśli technicznej i naukowej. Pośród najstarszych pozycji polskiego
piśmiennictwa technicznego „Geometria…”
należy nadal do polskiej klasyki naukowo-technicznej i jest poszukiwaną pozycją na
aukcjach antykwarycznych.
Rolą współczesnego bibliotekarstwa
jest m.in. tworzenie nowoczesnych zasobów informacyjnych, ich przechowywanie
i udostępnianie, a także informowanie
o kolekcjach starych książek, pokazywanie ich związku z nauką. Zainteresowanym Biblioteka Politechniki Krakowskiej
udostępnia swoje cenne zbiory literatury
technicznej również w wersjach cyfrowych
w Repozytorium PK w kolekcji „Książki wydane przed 1939 r.” pod adresem
http://suw.biblos.pk.edu.pl.

Małgorzata Pawłowska

Autorka jest pracownikiem Oddziału
Zbiorów Zwartych BPK.
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Nowości Wydawnictwa PK
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

Witold Grzegożek, „Przekładnie o ciągłej zmianie przełożenia (CVT) w układach napędowych pojazdów”, druk Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2011, s. 95
Witold Grzegożek, profesor Politechniki Krakowskiej, konstruktor, inicjator budowy pojazdów ekologicznych,
od wielu lat zajmujący się modelowaniem i badaniami stateczności oraz kierowalności motocykli i pojazdów
samochodowych, jest współautorem i autorem wielu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych w układach napędowych i hamulcowych pojazdów. W pracy zostały szeroko omówione przekładnie o ciągłej zmianie przełożenia (CVT) w układach napędowych pojazdów, w tym przekładnie bezstopniowe CVT z pasami gumowymi, przekładnie ze stalowym pasem pchanym, przekładnie łańcuchowe oraz przekładnie toroidalne. Została
również omówiona kwestia zmiany przełożenia w przekładniach CVT, a także przekładnie CVT w układach
napędowych z rozdziałem strumienia mocy.
Maciej Motak, „Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie”, druk Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2012, s. 92
Podręcznik przedstawia zarys rozwoju urbanistycznego Krakowa od czasów najdawniejszych do współczesnych. Wobec ogromu tematu, jakim jest historia rozwoju urbanistycznego Krakowa, opracowanie jest pewnym
skrótem, szkicem. Przekształcenia urbanistyczne mają charakter ciągły, będąc wypadkową wielu czynników,
zdarzeń i procesów, a zatem charakter w znacznym stopniu indywidualny w poszczególnych ośrodkach. Walorem tej pracy jest bogata część ilustracyjna, zawierająca autorskie rekonstrukcje urbanistyczne oraz reprodukcje planów, widoków i opracowań wraz z samodzielnymi autorskimi opisami. Reprodukcje to głównie
oryginalne, historyczne materiały kartograﬁczne, projektowe, a także kilka opracowań badawczych. Daje to
przegląd rozwoju miasta od średniowiecza po Nową Hutę.
Andrzej Sowa, „Zastosowanie środowiska projektowego Delphi i wybranych programów narzędziowych do budowy elementów systemu wspomagania eksploatacji pojazdów”, druk Dział Poligraﬁi PK,
Kraków 2012, s. 260
Budowa współczesnego komputerowego systemu wspomagania eksploatacji pojazdów jest zadaniem trudnym zarówno z powodu ogromnego zakresu merytorycznego zagadnień, jak i wąskiego, specjalistycznego
kręgu odbiorców. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania jednego z zaawansowanych systemów
z grupy RAD (Rapid Application Development) do budowy interfejsu przeznaczonego do wspomagania eksploatacji pojazdów, czyli Delphi 2010. Sposób przedstawienia zagadnień powinien pozwolić na samodzielne rozpoczęcie pracy przez czytelnika, który nie posiada specjalnego przygotowania w dziedzinie tworzenia
komputerowych systemów wspomagania. Podręcznik przeznaczony jest zwłaszcza dla studentów Wydziału
Mechanicznego, specjalność: eksploatacja i zarządzanie w transporcie oraz logistyka i spedycja.

KSIĄŻKA NAUKOWA
Marian Gwóźdź, Andrzej Machowski, „Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi”, druk Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2011, s. 218
Przyczyny losowości, występującej na każdym etapie procesu budowlanego, są albo naturalne, albo związane
z działalnością ludzką. Analiza niezawodności nawet najprostszych obiektów budowlanych wskazuje na zróżnicowane rodzaje losowości. Konsekwencją losowego charakteru obciążeń, nośności i błędów obliczeń jest
stwierdzenie, że deterministyczne metody analizy niezawodności konstrukcji są niewystarczające. Deterministyczne miary niezawodności można zastąpić miarami probabilistycznymi. Zagadnienia niezawodności konstrukcji budowlanych były intensywnie badane od lat 70. ubiegłego wieku, a ich efektem były normy projektowania konstrukcji budowlanych, powstające w różnych państwach. Integracja z Unią Europejską spowodowała
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Beata Niezgoda-Żelasko, Wojciech Zalewski, „Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła”, druk
Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2012, s. 162
Wymienniki ciepła należą do najważniejszych aparatów wchodzących w skład urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Od ich właściwego doboru zależy poprawność działania całego urządzenia. Niniejsza praca
stanowi istotny przyczynek do wiedzy na temat budowy, zastosowań, eksploatacji i obliczeń projektowych
wymienników ciepła, stosowanych w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Podręcznik zawiera wiele praktycznych rozwiązań, rzadko prezentowanych w publikacjach, problemów obliczeniowych związanych z projektowaniem wymienników ciepła. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów wyższych szkół
technicznych kierunków: mechanika, budowa maszyn, energetyka, inżynieria środowiska.
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konieczność dostosowania procedur i standardów, w tym norm projektowania, w celu usunięcia barier technicznych w handlu i zharmonizowania specyﬁkacji technicznej. Książka wypełnia lukę wydawniczą w zakresie
objętym rekomendacjami eurokodu 1990 i częściowo 1991. Książka przeznaczona jest dla inżynierów czynnie
uczestniczących w realizacjach inwestycji budowlanych oraz studentów wydziałów inżynierii lądowej.
Eugeniusz Szumakowicz, „Intelektualny spacer po matematyce z domieszką ﬁlozoﬁi”, druk Kserkop,
Kraków 2011, s. 310
Najtrafniej potrzebę powstania tej książki opisują słowa autora: „W dzisiejszych czasach może już nie wystarczać głoszenie haseł czy sentencji, że matematyka jest podstawą nauk przyrodniczych i technicznych i w konsekwencji warunkiem postępu cywilizacyjnego. Matematyka jest wartością samą dla siebie, jest sztuką piękną,
intelektualną. Zatem trzeba szukać sposobów posmakowania tego piękna. Nie jest to oczywiście łatwe. Ta
książka jest próbą wykorzystania ﬁlozoﬁi jako katalizatora innej, niż to się zazwyczaj spotyka, aranżacji doświadczenia matematycznego. Wydaje się, że nadszedł czas syntezy różnych elementów wiedzy i umiejętności.
Matematyka z ﬁlozoﬁczna »zaprawą« mogłaby przyczynić się do zwiększenia wzajemnego zrozumienia między
przedstawicielami nauk podstawowych, inżynierami, architektami, humanistami, a także artystami”.
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Grażyna Schneider-Skalska, „Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne — oszczędne
— piękne”, druk Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2012, s. 166
Bez względu na czas historyczny człowiek potrzebuje miejsca do mieszkania rozumianego wąsko jako pomieszczenie, dom i szerzej — jako jego otoczenie. Ponieważ nadal utrzymuje się tendencja do mieszkania w miastach, warto zastanowić się, jak tworzyć w XXI w. miejskie środowisko mieszkaniowe, aby zapewnić mieszkańcom wygodę, piękno, kontakty społeczne i pozostać w symbiozie z naturą. Oprócz deklaracji i manifestów
konieczne są konkretne działania, zmierzające do zminimalizowania wielu negatywnych zjawisk oraz realnego
wcielenia do praktyki projektowej i realizacyjnej zasad zrównoważonego projektowania, potrzebna jest także
dojrzała i świadoma polityka władz lokalnych. Różnice kulturowe, cywilizacyjne, przyrodnicze są tak duże, że nie
można określić, na szczęście, jednego modelu zamieszkania. Opisane zasady projektowania zrównoważonego,
których realizację pokazano na licznych barwnych ilustracjach, dotyczą krajów europejskich, ponieważ wyzwania, jakie stoją przed światem — Azją, Afryką, Ameryką Południową są po prostu inne.

MONOGRAFIE
Małgorzata Drożdż-Szczybura, „O wyrazie architektonicznym budynków inwentarskich. Od kraalu do
farmy pionowej”, Monograﬁa nr 398, druk Dział Poligraﬁi, Kraków 2012, s. 196
W pracy podjęto zagadnienie przeobrażeń, jakim uległy budynki inwentarskie w Polsce na przestrzeni kolejnych epok historycznych, wpływu poszczególnych zjawisk i przemian na architekturę obiektów dla zwierząt
gospodarskich. Charakter stosunków społeczno-gospodarczych nakazał wyróżnienie grup obiektów, przede
wszystkim chłopskich i folwarcznych oraz prywatnych i państwowych. Autorka łączy w pracy badania i analizę
określonego zjawiska z okolicznościami oraz przesłankami jego powstania lub pochodzenia. Niektóre zagadnienia, m.in. umocowania legislacyjne i kierunki rozwoju metod chowu zwierząt oraz architektury budynków
inwentarskich, odniesiono do zjawisk zachodzących na obszarze UE i innych krajów.
Krzysztof Gądek, „Wzorce czasu w metrologii cyfrowej i mikroprocesorowej”, Monograﬁa nr 401, druk
Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2012 s. 132
Mikrokontrolery powszechnie wykorzystywane w elektronice użytkowej znajdują obecnie coraz szersze zastosowania. Rozwój elektroniki, wydajniejsze i tańsze procesory, mnogość powtarzalnych zadań i codziennych
czynności: wszystko to sprawia, że coraz chętniej powierzamy proste procesy kontrolno-decyzyjne sterownikom mikroprocesorowym.
Monograﬁa ma na celu usystematyzowanie metod pomiarowych czasu i częstotliwości oraz prezentację ich
typowych aplikacji w architekturze procesorów 8- i 32-bitowych. Zawiera teoretyczne opracowania podstawowych problemów z tej dziedziny oraz szeroką gamę gotowych rozwiązań praktycznych.
Marek Barski, „Metoda homogenizacji inteligentnych ośrodków dwufazowych umacnianych cząstkami”, Monograﬁa nr 402, druk Dział Poligraﬁi PK, Kraków 2011, s. 170
Prezentowana praca została poświęcona zagadnieniom związanym z homogenizacją inteligentnych ośrodków
dwufazowych, umacnianych cząstkami. Są to materiały, w których jedna bądź kilka własności ulega w sposób
kontrolowany znaczącej zmianie pod wpływem bodźców zewnętrznych, takich jak naprężenie, temperatura,
wilgotność, pH, pole magnetyczne lub elektryczne.
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Liczba π: od starożytnego Egiptu
do współczesnej Japonii

z której wynika, że π = 256/81 ≈ 3,1605.
Niezbyt dobry wynik.
W starożytnym indyjskim tekście
„Śatapatha Brahmana” (powstał około
600 r. p.n.e.) można znaleźć inny — też
nie najlepszy ― pogląd na wartość liczby π, mianowicie π = 339/108 ≈ 3,1389.
W różnych czasach i różnych krajach wiele ułamków uchodziło za równe
liczbie π. Niektóre z tych ułamków są
całkiem zadowalającymi z praktycznego
punktu widzenia przybliżeniami (o tym
jeszcze za chwilę). Niestety, liczba π jest
niewymierna, czyli nie jest równa żadnemu ułamkowi.
Pierwszy w pełni poprawny dowód niewymierności liczby π przedstawił w roku

1761 szwajcarski uczony Johann Heinrich
Lambert. Dowód Lamberta miał jednak
wiele wad: był długi, skomplikowany i po
francusku (ten ostatni „mankament” podkreśla się w źródłach anglojęzycznych).
W późniejszych czasach powstało wiele
innych dowodów niewymierności liczby
π. Szczególnie krótki, prosty i elegancki
jest dowód autorstwa amerykańskiego
matematyka Ivana Nivena, opublikowany
w 1947 roku. (Na Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych PK w maju br.
dowód ten zreferował Jakub Kabat, student II roku matematyki).
Należy dodać, że liczba π nie jest nawet pierwiastkiem żadnego niezerowego
wielomianu o współczynnikach wymiernych. Tę własność, zwaną przestępnością,
istotnie mocniejszą od niewymierności,
wykazał matematyk niemiecki, Ferdinand
von Lindemann (jego praca została opublikowana w 1882 roku). Jest to niebagatelne osiągnięcie XIX-wiecznej matematyki.
Wróćmy jednak do historii wyznaczania wartości liczby π. Przełomu w tej
kwestii dokonał Archimedes (III w. p.n.e.),
podając w traktacie „O mierzeniu okręgu”
metodę dowolnie dokładnego oszacowania liczby π. Niech mianowicie p będzie
obwodem 2n-kąta foremnego, wpisanego
w okrąg o średnicy d, P natomiast ― obwodem 2n-kąta foremnego opisanego na
tym okręgu. Wówczas p/d < π < P/d. Biorąc n = 48, Archimedes uzyskał bardzo
rozsądne oszacowanie

Metoda Archimedesa była używana
przez dwa tysiące lat, także poza kręgiem
cywilizacji śródziemnomorskiej. Wybitny chiński matematyk, astronom, astrolog i inżynier, Zu Chongzhi (V w. n.e.),
otrzymał za pomocą tej metody — po
forsownych rachunkach ― następujące
oszacowanie:

Zu Chongzhi znalazł ponadto ułamek
bardzo dobrze przybliżający π, mianowicie 355/113 ≈ 3,1415929 (dopiero siódme cyfry po przecinku w rozwinięciach

dziesiętnych tego ułamka i liczby π są
różne). Tę aproksymację wymierną do
niedawna wykorzystywano w ręcznych
rachunkach inżynierskich.
Ludolf van Ceulen (1540–1610), profesor uniwersytetu w Lejdzie, wyznaczył za
pomocą metody Archimedesa aż 35 pierwszych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby
π. Odpowiednie nierówności wyryto na
jego nagrobku. Z powodu van Ceulena
liczbę π nazywa się czasami ludolﬁną.
W XVII w. narodziła się analiza matematyczna. Szeregi potęgowe i całki
pozwoliły głębiej zrozumieć naturę
i znaczenie liczby π, jak również sprawniej obliczać kolejne cyfry jej rozwinięcia
dziesiętnego. Co do obliczeń, to punktem
wyjścia był, banalny dla każdego, kto
ukończył pierwszy rok współczesnych
studiów technicznych, wzór Gregory’ego
— Leibniza:

Poważną wadą wzoru Gregory’ego
— Leibniza jest to, że szereg po jego
prawej stronie jest bardzo wolno zbieżny (żeby uzyskać za pomocą tego wzoru
w miarę dokładne przybliżenie liczby π,
trzeba zsumować kilka miliardów początkowych składników szeregu). Jednak
w roku 1706 the truly ingenious Mr John
Machin, angielski matematyk i astronom,
odkrył ciekawą równość

znaną obecnie jako wzór Machina.
W połączeniu z maclaurinowskim rozwinięciem funkcji arcus tangens:

dała ona szybki i wygodny sposób obliczania wartości liczby π.
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Ile łokci liczy obwód koła, którego
średnica ma jeden łokieć? Jaka jest
długość boku kwadratu, którego pole
równa się polu danego koła? Takie
pytania zaczęto stawiać już u zarania
rzemiosła i techniki. Z pewnych fragmentów Starego Testamentu wynika,
że poddani króla Salomona uważali ,,trzy’’ za poprawną odpowiedź na
pierwsze pytanie. Ta odpowiedź okazała się jednak niezbyt dokładna.
Prawie trzy tysiące lat później, w roku 1706, William Jones po raz pierwszy
oznaczył stosunek długości okręgu do
średnicy tego okręgu literą π. Nie uprzedzajmy jednak wydarzeń.
W Muzeum Brytyjskim znajduje się
papirus Rhinda (Alexander H. Rhind,
brytyjski prawnik i egiptolog, nabył ten
papirus w połowie XIX w.), będący kompendium staroegipskiej wiedzy matematycznej. Datuje się go na mniej więcej
1650 r. p.n.e. (a więc sześćset lat przed
Salomonem). Papirus Rhinda zawiera
następującą odpowiedź na drugie pytanie ze wstępu: „Jeśli odrzucisz od średnicy koła jej dziewiątą część, to otrzymasz
bok kwadratu, mającego pole równe polu
tego koła”. Oznaczając średnicę przez d
i korzystając ze szkolnego wzoru na pole
koła, uzyskujemy z powyższego przepisu równość
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Machin wyznaczył za pomocą swojej
formuły sto pierwszych cyfr rozwinięcia
dziesiętnego liczby π. Oryginalny wzór
Machina oraz jego różne modyﬁkacje
i udoskonalenia były wykorzystywane
w ręcznych i komputerowych obliczeniach związanych z liczbą π jeszcze na
początku bieżącego stulecia. William
Shanks, matematyk-amator, znalazł,
używając oryginalnego wzoru Machina,
708 pierwszych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Shanks zakończył obliczenia w 1873 roku. Po 71 latach okazało się, że popełnił błąd na 528 miejscu
po przecinku.
Oto 708 poprawnych początkowych
cyfr liczby π:
3,141592653589793238462643383
27950288419716939937510582097494
45923078164062862089986280348253
42117067982148086513282306647093
84460955058223172535940812848111
74502841027019385211055596446229
48954930381964428810975665933446
12847564823378678316527120190914
56485669234603486104543266482133
93607260249141273724587006606315
58817488152092096282925409171536
43678925903600113305305488204665
21384146951941511609433057270365
75959195309218611738193261179310
51185480744623799627495673518857
52724891227938183011949129833673
36244065664308602139494639522473
71907021798609437027705392171762
93176752384674818467669405132000
56812714526356082778577134275778
96091736371787214684409012249534
3014654958537105079227968925892
354201995.
Mówiąc o stosowaniu metod analizy
do wyznaczania kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π, nie sposób
nie wymienić Newtona, który znalazł
16 pierwszych cyfr tego rozwinięcia. Korzystał z efektownego wzoru

Jak widać, już pod koniec XIX w.
znano wartość liczby π z dokładnością
całkowicie wystarczającą do wszystkich praktycznych zastosowań. Liczba
π nadal jest fascynującym obiektem
dociekań teoretycznych, a także źród-

Wzór Czudnowskich
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Jak zapamiętać więcej cyfr liczby π?
W numerze kwietniowym „Naszej Politechniki” pisaliśmy o Dawidzie Wójciku,
studencie „Lądówki”, który podczas konkursu potraﬁł wyrecytować „z głowy” ponad
tysiąc cyfr rozwinięcia liczby π. Mało kto dysponuje tak fenomenalną pamięcią,
ale każdy z nas bez trudu wymieni 24 cyfry, o ile tylko zapamięta niedługi wiersz.
Ułożył go przed laty polski matematyk Kazimierz Cwojdziński (1878–1948), po
wojnie notabene profesor uczelni technicznej — Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu,
czyli późniejszej Politechniki Poznańskiej. W wierszu tym liczby liter poszczególnych wyrazów odpowiadają cyfrom zajmującym kolejne miejsca w liczbie π:
Kuć i orać w dzień zawzięcie,
Bo plonów niema bez trudu
Złocisty szczęścia okręcie
Kołyszesz...
Kuć. My nie czekajmy cudu
Robota to potęga ludu.

Tu uwaga językowa: wyraz „niema” pisany jest w wierszu łącznie, bowiem
utwór powstał w okresie poprzedzającym reformę polskiej ortograﬁi z 1936 r.
Przeróbki wiersza Cwojdzińskiego w duchu, można rzec, akademickim dokonał dobrze znany czytelnikom „Naszej Politechniki” prof. Krzysztof Konstanty
Stypuła. Za cenę okrojenia liczby cyfr rozwinięcia do 19 uzyskał wiersz krótszy
i łatwiejszy do zapamiętania. Oto on:
Kuć i brać z życia studencie,
Ta zasada wielu się śniła,
Młodości zaufawszy święcie,
Pozwalamy jej by nas uwodziła.

łem literackiego natchnienia („Liczba Pi”
Szymborskiej, powieść „Kontakt” Carla
Sagana). Znajdowanie kolejnych cyfr
jej rozwinięcia dziesiętnego stało się już
jednak sportem wyczynowym i sprawdzianem możliwości obliczeniowych
komputerów. Obecnie wykorzystuje się
pewne dość skomplikowane, ale numerycznie wydajne ciągi rekurencyjne (np.
ciąg Brenta — Salamina) oraz szeregi
wywodzące się z opublikowanej w roku
1914 pracy Ramanujana „Modular equations and approximations to π”. Bardzo
owocny okazał się wzór przedstawiony
w ramce poniżej, który znaleźli bracia
Dawid i Grigorij Czudnowscy (matematycy amerykańscy rodem z Kijowa).
Formuła Czudnowskich, działająca na
zbudowanym przez nich komputerze,
wyprodukowała w 1996 roku osiem miliardów początkowych cyfr rozwinięcia
dziesiętnego liczby π.

W ostatnich latach ze wzoru Czudnowskich intensywnie korzysta japoński
inżynier Shigeru Kondo, używając ponadto programu y-cruncher, stworzonego
przez Alexandra J. Yee, studenta informatyki na Northwestern University (USA).
Efektem hobbystycznej działalności Kondo jest wyznaczenie ponad 10 bilionów
początkowych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π (wynik ten został osiągnięty
17 października ubiegłego roku).
Przygotowując niniejszy tekst korzystałem z wielu źródeł. Szczególnie istotny był dla mnie artykuł Xaviera Gourdona
i Pascala Sebaha „π and its computation
through the ages”.
Marcin Skrzyński

Autor jest pracownikiem Instytutu Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki PK.
Artykuł jest przygotowaną specjalnie dla
„Naszej Politechniki” wersją wykładu,
który autor wygłosił 14 marca br. podczas Dnia Liczby Pi na WFMiI.
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Leonardo i jego wkład w podstawy
konstrukcji maszyn
Leonardo da Vinci przyszedł na
świat 15 kwietnia 1452 r., niedaleko
miasteczka Anchiano w Toskanii, odległego o 20 mil od Florencji, jednego
z najbogatszych i najbardziej znaczących wówczas miast włoskich. Leonardo był jednym z największych umysłów,
jakie wydała ludzkość. Doskonały typ
uomo universale był po trosze wszystkim: malarzem, rzeźbiarzem, muzykiem,
uczonym, wynalazcą, inżynierem. Każdą
z tych dziedzin opanował znakomicie,
wnosząc do niej twórcze pomysły.

Mimo że umiał czytać i pisać oraz znał
podstawy matematyki, nie otrzymał pełnego
wykształcenia, jak to było w zwyczaju wśród
synów bogatego mieszczaństwa — zabrakło
w nim lekcji łaciny i greki. Ten brak w edukacji odbił się na całym życiu Leonarda — miał
trudności z czytaniem starożytnych dzieł, na
których wzorowała się renesansowa nauka
i sztuka. Z drugiej jednak strony, nie znając
ich zbyt dobrze, był bardziej otwarty na poznanie za pomocą zmysłów i prowadzenie
własnych doświadczeń. Było to bardzo charakterystyczną metodą pracy Leonarda, który swe teorie opierał głównie na wynikach
własnych badań, w niewielkim tylko stopniu
korzystając z opinii autorytetów.
Leonardo uważał zawsze naukę za
służebnicę techniki. Nic więc dziwnego,
że szczególnie interesowały go badania
mogące popchnąć naprzód rozwój metod
i urządzeń technicznych. Jako pierwszy
zajmował się takimi zagadnieniami teorii
inżynierskiej, jak znajdywanie wypadkowych kilku sił czy rozkładanie danej siły na
jej składowe, pracą belek zginanych, teorią
równi pochyłej. Zastanawiał się nad istotą
i pojęciem siły oraz wprowadził fundamentalną koncepcję obliczania momentu statycznego (siła pomnożona przez odległość)
dla dowolnego układu sił w równowadze.

Kodeksy Leonarda
Naukowe i techniczne obserwacje Leonarda da Vinci są zawarte w jego rękopisach, z których około 4000 zachowało się do
naszych czasów. Wydaje się, że Leonardo
planował opublikować je jako wielką encyklopedię wiedzy, ale jak wiele jego projektów
i ten nie został zrealizowany. Rękopisy te są
trudne do czytania. Leonardo nie tylko pisał

je w lustrzanym odbiciu z prawa do lewa, ale
jeszcze używał specyﬁcznej pisowni i skrótów. Z reguły jego zapiski nie były uporządkowane logicznie. Po jego śmierci zapiski te,
znane pod nazwą kodeksów, zostały rozproszone i aktualnie znajdują się w bibliotekach
i muzeach całej Europy.
Najbardziej znane kodeksy, odnoszące
się do budowy maszyn, to: „Codex Arundel”,
znajdujący się w British Library w Londynie;
„Codex Atlanticus”, znajdujący się w Biblioteca Ambrosiana w Mediolanie, „Codex Trivulzianus”, znajdujący się w Biblioteca Trivulziana w Castello Sforzesco w Mediolanie,
„Codex Forster”, znajdujący się w Victoria
and Albert Museum w Londonie, „Codex Leicester”, zakupiony w 1995 r. przez Billa Gatesa oraz „Codex Madrid I” i „Codex Madrid
II”, znajdujące się w Bibliotece Narodowej
w Madrycie. Te dwa ostatnie manuskrypty zostały odnalezione na nowo dopiero w 1966 r.
i zawierają najistotniejsze osiągnięcia Leonarda w dziedzinie budowy maszyn.
Najbardziej innowacyjnym aspektem
udziału Leonarda da Vinci w rozwoju podstaw konstrukcji maszyn była analiza elementów składowych maszyny (organów),
przeprowadzona na początku 1490 r. Jako
pierwszy rozpatrywał on maszyny nie jako
niepodzielne całości, ale jako zespół odrębnych elementów składowych. Zauważył, że
ogromna liczba maszyn może być „wykreowana” za pomocą kombinacji skończonej
liczby mechanizmów, które zdeﬁniował jako
„elementy maszyn”. Leonardo planował napisać traktat o tych elementach. Zamierzał
w nim „rozczłonkować” maszyny na ich podstawowe „organy” i zastosować metody ilościowe do opisu ich charakterystyk i osiągów.
Wyodrębniał poszczególne „organy” z maszyn i przedstawiał je graﬁcznie w oderwaniu

od innych części, z którymi wyróżniony element był funkcjonalnie powiązany. Potwierdzeniem jego dokonań w tym zakresie są ilustracje przedstawione na rys. 1. Zastosował
w nich zupełnie nowatorskie, jak na nasze
czasy, sposoby odwzorowania maszyn za
pomocą tzw. rysunku „eksplodującego”.

Pomogła znajomość anatomii
człowieka
Spostrzeżenie dotyczące podziału
maszyny na elementarne „organy” nasunęło mu studiowanie anatomii człowieka.
Przeprowadzone przez niego sekcje ciał
ludzkich uświadomiły mu złożoność struktury człowieka. Leonardo przekonał się,
że każda struktura anatomiczna posiada
precyzyjnie określoną funkcję. Uznał, że
żaden szczegół tych struktur nie może być
przeoczony w jej przedstawieniu graﬁcznym. Dużą rolę odegrało zastosowanie
perspektywy jako sposobu reprezentacji
analizowanych obiektów. Leonardo odkrył,
że perspektywa jest czymś więcej aniżeli
środkiem wyrażania trójwymiarowych efektów. Umożliwiła ona bowiem odwzorowanie
złożonych kształtów organów człowieka
w ujęciu metodycznym: z różnych punktów
widzenia, jako całość i w relacji do części
składowych. Z takiego podejścia do analizowanych organów wynikały funkcje pełnione przez te organy.
Leonardo zaproponował ten sam sposób analizowania maszyn. Doprowadziło
to do skatalogowania różnorodnych funkcji
analizowanych maszyn. Zbadał poszczególne elementy składowe maszyn, wyliczone później przez Franza Reuleauxa
(1829–1905), a mianowicie: śruby, klucze,
łożyska, sworznie, osie, sprzęgła, koła
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Nauka służebnicą techniki

Rys. 1. Anatomia maszyn Leonarda: kusza z mechanizmem napinania (a), trzykołowy wciągnik
w odwzorowaniu ‘eksplodującym’ (b)
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cierne, koła uzębione, koła zamachowe, mechanizmy zapadkowe, hamulce, rurociągi,
zawory, krzywki i wielokrążki. Analiza tych
elementów dostarczyła mu sposobu wyjaśniania różnych rodzajów ruchów, takich jak:
wciąganie, przesuwanie i toczenie.
Nie poprzestał jednak na tym i postanowił znaleźć zasady tkwiące u podstaw
tych ruchów. To doprowadziło do opracowania koncepcji czterech podstawowych
sił przyrody: ciężaru, siły, uderzenia i ruchu
(bezwładności). W przekonaniu, że te same
zasady tkwią u podstaw ruchu człowieka,
Leonardo zdecydował się porównać pracę
i anatomię człowieka z pracą mechaniczną
i elementami mechaniki. W swojej pracy dotyczącej rozkładu ciała człowieka na czynniki pierwsze zaprezentował bliską analogię
pomiędzy maszyną a ciałem człowieka.
Przykładowo, opisywał mięśnie człowieka jako „sprężyny” i „cięgła”. W ten sposób
opracował nowy pogląd dotyczący budowy
maszyn. Uważał, że poprzez zrozumienie
tego, jak poszczególne części maszyny pracują, będzie je można modyﬁkować i łączyć
w różny sposób, udoskonalając istniejące
maszyny lub tworzyć wynalazki, z których
żaden nie był wcześniej znany. To on dokonał pierwszego systematycznego wyjaśnienia, w jaki sposób maszyny pracują i w jaki
sposób części maszyn mogą ze sobą być
łączone. Dokonał także klasyﬁkacji maszyn
i ich części. Przykładowo opracował to, co
obecnie nazwalibyśmy pełnym graﬁcznym
katalogiem sprężyn. Klasyﬁkacja ta tylko
w niewielkim stopniu odbiega od obecnie
stosowanej w przedmiocie „podstawy konstrukcji maszyn”.

Prekursor badania zjawisk tarcia
Leonardo da Vinci był badaczem, który
jako pierwszy zajmował się badaniem zjawisk tarcia w sposób systematyczny. Na
dwieście lat przed Newtonem zdeﬁniował pojęcie siły i wyprowadził dwa podstawowe prawa tarcia. „Tarcie — pisał Leonardo da Vinci
— wywołuje dwukrotne zwiększenie oporu,
gdy ciężar ulegnie powiększeniu dwa razy”,
co oznacza, że tarcie jest proporcjonalne do
obciążenia. Jest to pierwsze prawo tarcia.
Ponadto Leonardo zaobserwował, że
obszar stykających się powierzchni ma
mały wpływ na tarcie. Jest to jego drugie
prawo tarcia. Jego obliczenia tarcia ukazały w sposób ilościowy to, co było dawno
znane dzięki praktycznym doświadczeniom,
a mianowicie, że różne materiały „ślizgają
się po sobie z różną łatwością”. To, według
Leonarda da Vinci, jest spowodowane ich
różnym tarciem. Zgodnie z jego poglądem
ciała z gładszą powierzchnią wykazują
mniejsze tarcie. Wyniki badań doświadczalnych Leonarda da Vinci mówią, że „ruchowi
każdego ciała towarzyszy opór tarcia równy
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jednej czwartej jego wagi”, co oznacza (we
współczesnej terminologii), że współczynnik tarcia jest równy jednej czwartej. Jest to
słuszne spostrzeżenie dla powierzchni, które nie są zbyt czyste.
Leonardo, badając zjawisko tarcia, zauważył jego istotny wpływ na pracę maszyn.
Badał różne postaci tarcia, rozróżniając
przy tym tarcie ślizgowe i toczne. Co więcej, eksperymentował z tarciem wiertnym
i badał, w jaki sposób przebiega zjawisko
tarcia w zależności od natury ciał i kształtu
powierzchni współpracujących. Używał
przy tym różnych materiałów, smarowideł
oraz rolek. Zauważył też, że zastosowanie
smarowideł nie jest wystarczające, aby zapobiec zużywaniu się części maszynowych.
Próbował rozwiązać ten problem przez
kształtowanie czopów osi, zmniejszające
tarcie. Następnie zastosował łożyska wykonane z przeciwciernych materiałów (stopów
miedzi i cyny), których postać konstrukcyjna
jest zbliżona do stosowanych obecnie.

Prawa Leonarda odkrywane
na nowo
Badania Leonarda nad tarciem i wypływające z nich wnioski zostały zapomniane.
Dopiero po upływie dwustu lat ponownie
wzrosło zainteresowanie tą dziedziną. Przez
dwa stulecia dokonał się olbrzymi postęp
w nauce. Odkrycia Newtona rozpoczęły
wielką erę mechaniki klasycznej. Pierwsze
oryginalne prace o tarciu zawdzięczamy
Guillaume’owi Amontonsowi (1663–1705).
Z wykształcenia był on architektem, ale
w tych czasach specjalizacja w jednej dziedzinie nie wykluczała zainteresowań innymi
gałęziami nauki. W 1699 r. w „Rocznikach”
Francuskiej Królewskiej Akademii Nauk
opublikował pracę naukową dotyczącą tarcia. W pracy tej ponownie odkrywa dwa zapomniane prawa tarcia, wyprowadzone po
raz pierwszy przez Leonarda da Vinci.
Pierwsze prawo, mówiące, że siła tarcia
jest proporcjonalna do siły normalnej, zostało zaakceptowane przez Akademię bez
zastrzeżeń. Drugie prawo, mówiące, że tarcie jest niezależne od wymiarów ciała, było
przyjęte przez Akademię z niedowierzaniem
i sceptycyzmem. Zalecono akademikowi seniorowi De la Hire (1640–1718) powtórzenie
doświadczeń Amontonsa i skontrolowanie
ich słuszności. Dokonał on tego i wnioski
Amontonsa zostały potwierdzone. Prawa tarcia Amontonsa są stosowane również w dzisiejszych czasach jako bardzo dobre robocze
przybliżenia. Charles August Coulomb (1736–
1806) uzupełnił drugie prawo tarcia Leonarda
o następujące stwierdzenie: „siła tarcia jest
proporcjonalna do obciążenia”, „jakkolwiek
dla dużych ciał tarcie nie zawsze spełnia to
prawo”. Coulomb opublikował swoją pracę,
powołując się na dorobek Amontonsa.

Wiele wybitnych postaci naszej cywilizacji wniosło swój unikalny wkład do powstania teorii smarowania hydrodynamicznego. Pierwszym był Archimedes, który
podał dokładne rozwiązanie problemu stanu spoczynkowego cieczy oraz równania
dla siły wyporności. Nauka o hydrostatyce
rozwinęła się mniej więcej w tym czasie,
kiedy Rzymianie zaczęli budować swoje
systemy zaopatrywania w wodę. Osiągnięcia te poszły jednak w zapomnienie i dopiero Leonardo da Vinci podał równanie
zachowania masy nieściśliwej cieczy dla
jednowymiarowych przepływów.
Leonardo był również pionierem wizualizacji przepływu cieczy. Jego szkice są
prawdopodobnie pierwszymi wizualizacjami turbulentnego przepływu cieczy. W swoich notatkach zapisał: „ruch powierzchni
wody, która przypomina włosy, ma dwa
ruchy składowe; jeden z nich jest wywołany ciężarem włosów, zaś drugi kierunkiem
loków — dlatego woda ma ruchy wirowe,
z których jeden wynika ze strumienia zasadniczego, a drugi z przypadkowego
i wstecznego”.
Zasady działania maszyn prostych,
w tym śruby, były znane już od czasów starożytnych. Archimedesowi przypisuje się wynalezienie ślimacznicy. Nie jesteśmy jednak
całkowicie pewni, czy był to jego wynalazek.
Przypuszcza się, że znano to urządzenie
już wcześniej. Również śruby złączne były
znane w starożytności. Pierwsze śruby były
wykonane z brązu lub srebra i przeznaczone
do wkręcania do drewna. Gwinty tych śrub
wykonywano przez wypiłowanie pilnikiem lub
przylutowanie spiralnego drutu do trzpienia.
Jednak z upadkiem imperium rzymskiego
opis działania śruby oraz sposoby wykonania śrub złącznych poszły w zapomnienie.
Pierwszą maszynę do nacinania śrub zbudował w 1568 r. francuski matematyk Jaques Besson. Najwidoczniej on, jak i jemu
współcześni, nie zauważyli wcześniejszego
projektu maszyny do nacinania śrub opracowanego przez Leonarda da Vinci.
Leonardo był zafascynowany śrubą
jako mechanizmem (rys. 2). Wiele stron
w jego manuskrypcie „Codex Madrid I”
zawiera szczegółową analizę śruby. Próbował sklasyﬁkować różne rodzaje śrub,
określić ich możliwości za pomocą metod
geometrycznych oraz znaleźć różne jej zastosowania. Wynalazł śrubę przeciwbieżną, próbując wykorzystać ten wynalazek
do praktycznych zastosowań.

Badacz przekładni zębatych
Przekładnie są tak stare jak nasza cywilizacja. Około 3000 lat temu pojawiły się
pierwsze prymitywne uzębione przekładnie
wykonane z drewna. Ich uzębienie miało postać osadzonych kołków w kole. Starożytni
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Grecy używali zarówno przekładni wykonanych z drewna, jak i przekładni z elementami wykonanymi z żelaza. Rzymianie zastosowali przekładnie w młynach.
W średniowieczu przekładni wykonanych
z drewna używano w młynach wodnych.
O tych osiągnięciach cywilizacji musiał
wiedzieć dużo wcześniej również Leonardo da Vinci. Podobnie jak w innych przy-

padkach zainteresował się przekładniami
zębatymi. Zbadał on szczegółowo koło
zębate o zębach wstawianych, zwracając
uwagę na zarys zębów i klasyﬁkując różne
rodzaje ruchów „produkowanych” poprzez
różne kombinacje kół uzębionych. Różne
aspekty jego badań dotyczących współpracy zębów przekładni zębatej przedstawiono zbiorczo na rys. 3.

*
Leonardo jako pierwszy zaproponował
użycie lin i pasów oraz łańcuchów do transmisji obciążenia. Opracował również graﬁczny katalog różnych typów łańcuchów, których
użycie specjalnie zalecił do podnoszenia
ciężkich ładunków. Zaproponował stosowanie lin i pasów do transmisji obciążenia.
W podsumowaniu można stwierdzić, że
Leonardo da Vinci jako pierwszy badał wpływ
poszczególnych cech konstrukcyjnych na
całość. Można zaryzykować stwierdzenie, że
jako pierwszy wprowadził rzemiosło na tory
inżynierskie, posługując się racjami o charakterze naukowym, np. zasadami budowy, umożliwiającymi racjonalny dobór cech
konstrukcyjnych projektowanych maszyn.
Istnieją dowody na to, że Leonardo opierał
swe konstrukcje na obliczeniach, dla których
dane czerpał z licznych doświadczeń.
Wiesław Tarełko

Rys. 3. Badania Leonarda da Vinci dotyczące współpracy zębów przekładni zębatej: analiza
zarysów zębów (a); współpraca dwóch zewnętrznych kół (b); zęby asymetryczne (c); zamiana
jednostajnego ruchu obrotowego na dwa niejednostajne przeciwbieżne ruchy obrotowe (d); koła
o osiach skrzyżowanych (e); koła o osiach równoległych (f); koła o osiach skrzyżowanych pod
kątem prostym (g); koła stożkowe (h); współpraca koła zębatego z zębatką (i)

Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie
kieruje Katedrą Podstaw Techniki. Tekst
jest fragmentem artykułu, który ukaże się
w książce „Konstrukcje maszyn. Historia
i perspektywy rozwoju” — pracy zbiorowej
pod red. Aleksandra Muca przygotowywanej przez Wydawnictwo PK z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Jana Rysia.
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Rys. 2. Zastosowanie śruby jako mechanizmu śrubowego: mechanizm śrubowy z obracaną ułożyskowaną nakrętką (a); podnośnik ‘nożycowy’ (b)

W swoich zapiskach dotyczących badań
przekładni zębatych Leonardo odnotował
wiele cennych uwag, które w owym czasie
nie były tak oczywiste, np.:
− odległość pomiędzy środkami den
dwóch zębów powinna być równa wysokości zęba (rys. 3a);
− jeżeli będziemy obracać jedno z kół
przekładni, to koło współpracujące będzie się obracać w kierunku przeciwnym (rys. 3b);
− zęby asymetryczne są bardziej trwałe
niż inne typy (rys. 3c);
− jeżeli korba jest obracana jednostajnie w tym samym kierunku, to główne
koło obraca się raz w jednym kierunku,
a raz w przeciwnym (rys. 3d);
− osie kół mogą być skrzyżowane
(rys. 3e), równoległe (rys. 3f) lub prostopadłe względem siebie (rys. 3g);
− trzy współosiowe koła o różnych średnicach zazębione ze stożkowym zębnikiem
mogą przekazywać ruch obrotowy z trzema różnymi przełożeniami (rys. 3h);
− uzębione koło obracane za pomocą
korby przekazuje ruch obrotowy na
drugie koło współpracujące z zębatką
— następuje zamiana ruchu obrotowego na posuwisty (rys. 3i).
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Wystąpili przedstawiciele czterech kontynentów

Fot.: Jan Zych

Trzynastu wykonawców wystąpiło podczas III Międzynarodowego
Konkursu Piosenki, zorganizowanego 9 maja przez Międzynarodowy
Ośrodek Kultury Studentów PK. Jury
konkursu przyznało pierwsze miejsce
studentowi z Turcji — Mahmutowi
Diramanowi.
W konkursie udział wzięli przedstawiciele czterech kontynentów: Europy, Azji,
Afryki i Ameryki. Obok krajów tak nam
bliskich geograﬁcznie, jak: Ukraina, Białoruś i Rosja, reprezentowane również
były: Serbia, Kazachstan, Uzbekistan,
Mongolia, Kenia, Kuba i Wenezuela.

Aleksy Awdiejew odczytuje werdykt jury

Przed wykonawcami postawiono
zadanie zaśpiewania dwóch piosenek
— jednej w języku ojczystym i jednej
po polsku. Dzięki temu usłyszeć można było utwory z różnych stron świata,
w tym piosenki znanych wykonawców.
Anna Anochina z Rosji zaśpiewała „Ej,
wy tam na wierchu” z repertuaru Ałły Pugaczowej, a duet kubańsko-wenezuelski
Fabizzio Rosales Toscano i David Perez
Laskowski przedstawił piosenkę „Maria”
z repertuaru Ricky’ego Martina.
Najwyżej oceniony przez jury konkursu Mahmut Diraman wykonał pieśń
turecką „Szimerik”, a po polsku zaśpiewał „Sto lat młodej parze”. Drugie miejsce zajęli ex aeqo: Jewgienija Prichodko
z Uzbekistanu (po uzbecku zaśpiewała
utwór „Namagandi”, a po polsku „Zawsze z tobą chciałbym być”) oraz Dejana Mitrović z Serbii („Igram ja” po serbsku i „Lepszy czas” po polsku). Trzecie
miejsce zajęli ex aeqo: Weranika Wilczynska z Białorusi (zaśpiewała „Czy
jestem winna” po rosyjsku i „Karuzelę”
po polsku) oraz Gantulga Rentsendorj
z Mongolii („Ariunzaja” po mongolsku
i „Zawsze tam gdzie ty” po polsku).
Wyróżnienie otrzymali: Anna Anochina
z Rosji i Denni Musyomi z Kenii. Laure-

Fot.: Jan Zych

Student z Turcji wygrał konkurs piosenki

Mahmut Diraman — zwyciezca konkursu

atem nagrody publiczności został Gantulga Rentsendorj.
Prawdziwą gwiazdę wieczoru można
było znaleźć jednak nie w gronie wykonawców, ale w składzie komisji oceniającej piosenkarzy. Jej przewodniczącym był
bowiem Aleksy Awdiejew, profesor w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ,
znany bardziej jako piosenkarz estradowy
i aktor (grał m.in. w serialu „Złotopolscy”).
W jury zasiadali ponadto m.in.: rektor PK
prof. Kazimierz Furtak, prorektor PK prof.
Dariusz Bogdał, przewodniczący Rady
Naukowej Międzynarodowego Centrum
Kształcenia prof. Stanisław Juchnowicz
i dyrygent Akademickiego Chóru PK
„Cantata” Maria Stós.
(ps)
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Ludzie w drodze
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Politechniki Krakowskiej wydał
nietypowy album fotograﬁi autorstwa
prof. Ewy Gołogórskiej-Kuci. Książka
zawiera około 80 zdjęć przedstawiających… ludzkie nogi, głównie stopy.
Stopy przechodniów wędrujących
— jak się można domyślać — krakowskimi ulicami.
Stopy, rzecz jasna, są obute. Mamy
więc całą galerię butów, od prostych
klapek, popularnych sandałów i butów
sportowych po luksusowe półbuty męskie (zapewne należące do biznesmena)
i eleganckie szpilki przyozdobione ćwiekami. Do wyboru, do koloru. Patrząc na
te buty, zastanawiamy się, kim mogą być
ich właściciele i dokąd zmierzają. Jedni
30

szybko, wyraźnie się dokądś spiesząc,
inni idąc powoli, krokiem spacerowym.
Niektórzy stoją, czekają… Na co? Tego
zdjęcia nam nie powiedzą.
Fotograﬁe pokazują miasto z perspektywy, na którą zwykle nie zwracamy
uwagi. Przedstawiają to, co przeważnie
nie budzi zainteresowania fotograﬁków.
Już z tego względu niewielki, wydany
w prawie kieszonkowym formacie album
„Step by step. Krok za krokiem” jest wart
obejrzenia. Być może jednak prawdziwy
zachwyt wzbudzi za… 300 albo 500 lat,
gdy wpadnie w ręce jakiegoś historyka
kultury materialnej. Na podstawie tej
książki będzie bowiem można niezawodnie stwierdzić, w czym chodzili Polacy
na początku XXI stulecia.

Prof. Ewa Gołogórska-Kucia jest absolwentką ASP w Krakowie. Na Wydziale Architektury PK pracuje od 1978 r. Jej
twórczość, poza fotografowaniem, obejmuje również malarstwo i graﬁkę.
(ps)
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Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków PK

Fot.: Jan Zych

Nadal silnie związani z uczelnią

marszałek województwa małopolskiego,
obecnie senator RP. Wielu członków
SWPK może poszczycić się znaczącymi
sukcesami na polu zawodowym, wielu
skutecznie kieruje swoimi dobrze prosperującymi ﬁrmami. Wszyscy odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater,

a swoim działaniem rozsławiają dobre
imię Politechniki Krakowskiej i udowadniają, że odebrali solidne wykształcenie
i że są dobrze przygotowani do zadań,
których podejmują się na co dzień.
Anna Blaczkowska

Tematem „Dialog”

Konkurs fotograﬁczny z okazji
Dni Jana Pawła II
W związku z tegorocznymi Dniami Jana Pawła II Politechnika Krakowska ogłosiła otwarty konkurs
fotograﬁczny.
Temat
konkursu
brzmi: „Dialog”.
Każdy uczestnik może nadesłać
najwyżej cztery prace, przy czym za
pojedynczą pracę może zostać uznany również zestaw zdjęć, tworzących
jednolitą kompozycję. Na laureatów

czekają wartościowe nagrody. Termin
nadsyłania prac upływa 12 października 2012 r. Fotograﬁe można przesyłać
lub składać osobiście u organizatora
konkursu.
Wszelkie szczegóły, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej: www.pk.edu.pl oraz na stronie
www.jp2.pl.
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Tradycyjne spotkanie członków
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, pod patronatem Laureatów Złotej Księgi Wychowanków PK, odbyło się 2 czerwca.
Organizowanie zjazdów i spotkań
koleżeńskich to jeden ze statutowych
celów SWPK i okazja, by członkowie
i sympatycy stowarzyszenia mogli
wymienić swe doświadczenia w przyjacielskiej atmosferze. Nie inaczej
było tym razem.
Uroczystość oﬁcjalnie rozpoczął prezes SWPK Jerzy Noworyta, który podziękował gościom za liczne przybycie.
Rozmowy trwały do późnego wieczoru,
a czas umilały śpiewy przy gitarach.
Spotkanie uświetnił swą obecnością rektor PK prof. Kazimierz Furtak. Gościny
udzieliła restauracja „Pod Strzelnicą”
w Krakowie.
Stowarzyszenie Wychowanków PK
skupia znamienitych absolwentów Politechniki Krakowskiej. Są w tym gronie
osoby, które osiągnęły znaczącą pozycję
w życiu społecznym, publicznym, m.in.
Józef Lassota ― były prezydent Krakowa, Józef Durbas — wicemarszałek Bractwa Kurkowego, Janusz Sepioł ― były
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O Politechnice Krakowskiej napisali
Resort nauki wybrał najlepsze
kierunki
„Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta
Wyborcza”, „Dziennik Polski” z 31 maja
2012 r.
Prawo, administracja, informatyka, matematyka i zdrowie publiczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
kierunek architektura i urbanistyka
na Politechnice Krakowskiej zostały
wyłonione do specjalnego dofinansowania z dotacji projakościowej. Każdy
z nich otrzyma rocznie milion złotych.
Spośród 25 kierunków studiów z całej
Polski, jakie zostały wytypowane do
specjalnego dofinansowania z nowej
dotacji projakościowej, aż sześć jest
krakowskich. Stolica Małopolski znalazła się wraz z Wrocławiem na pierwszym miejscu wśród wyróżnionych
ośrodków akademickich. Każdy kierunek otrzyma rocznie milion złotych na
realizację kształcenia i dalszy rozwój.
— Wyróżniamy najlepsze w Polsce
kierunki studiów z myślą o tym, aby
nadal znakomicie się rozwijały, stając
się wzorem dla innych — podkreślała Barbara Kudrycka, minister nauki
i szkolnictwa wyższego. Dotacja projakościowa to nowa forma dodatkowego finansowania, wprowadzona
w reformie szkolnictwa wyższego
w 2011 r. Najlepsze kierunki wyłoniono, biorąc pod uwagę wyróżniające
oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
i wskaźniki efektywności naukowej.
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Rozpoczęła się rekrutacja
na Politechnikę Krakowską
„Dziennik Polski” z 31 maja 2012 r.
Rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Krakowskiej na rok akademicki
2012/2013. Jako pierwsi rejestrują się
kandydaci na Wydział Architektury.
Uczelnia proponuje w tym roku 22 kierunki studiów stacjonarnych I stopnia.
Nowością na studiach I stopnia jest
międzywydziałowy kierunek gospodarka
przestrzenna,
prowadzony
wspólnie przez Wydziały Inżynierii
Środowiska i Inżynierii lądowej. Najwcześniej rejestrują się kandydaci na
architekturę i architekturę krajobrazu,
bo rekrutacja na te kierunki jest dwustopniowa.
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Nominacje profesorskie
„Dziennik Polski” z 1 czerwca 2012 r.
49 nowych profesorów otrzymało nominacje z rąk prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. W uroczystościach, które odbyły się w Kancelarii Prezydenta RP,
uczestniczył Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w MNiSW. Akty nominacyjne
otrzymali także przedstawiciele krakowskich uczelni, wśród nich Stanisław Węglarczyk z Politechniki Krakowskiej.

Studiuj w Małopolsce
„Dziennik Polski” z 14 czerwca 2012 r.
Tegoroczny, trzynasty ranking szkół
wyższych był szczęśliwy dla Małopolski.
Renomowane uczelnie, publiczne i niepubliczne, szkoły zawodowe z naszego
regionu znalazły się na wysokich miejscach w zestawieniu przygotowanym
przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”.
Wybierając studia, warto też brać pod
uwagę rynek pracy, zwłaszcza lokalny. Z rankingu wynika, że potencjalni
pracodawcy bardzo chętnie zatrudnią
w przyszłości absolwentów AGH, UJ,
Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego.

40 mln zł na naukę
„Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”,
Polska Agencja Prasowa, radia: Kraków,
Eska, Antyradio, Radiofonia
z 19 czerwca 2012 r.
Aż 40 mln zł z ogólnopolskiej puli
300 mln zł traﬁ do Krakowa na zamawiane kierunki studiów. Z doﬁnansowania
ucieszą się też studenci, którzy dzięki
temu będą mogli zdobyć stypendium
w wysokości nawet 1000 zł. W roku akademickim 2012/2013 najwięcej pieniędzy
w Krakowie otrzyma Politechnika Krakowska — 19,2 ml zł. — Doﬁnansowanie
uzyskało aż 6 projektów, obejmujących
kształcenie na siedmiu kierunkach: energetyka, automatyka i robotyka, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa,
biotechnologia, ﬁzyka techniczna. Dzięki
temu na rok akademicki 2012/2013 będziemy w sumie prowadzić rekrutację
na dziewięć kierunków zamawianych,
ponieważ w ramach konkursów z lat
ubiegłych zyskaliśmy środki także na

kształcenie na kierunkach matematyka
i inżynieria środowiska (II stopień) —
mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik
prasowy PK.

Kraków jest spychany na margines
„Dziennik Polski” z 19 czerwca 2012 r.
Jak ma wyglądać Kraków w 2025 r.?
Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiają się eksperci zaproszeni do debaty
przez „Dziennik Polski”. O architekturze
pisze prof. PK Piotr Gajewski: — Uważam, że podział publicznych funduszy
między polskie miasta jest bardzo nierównomierny. A Kraków pod tym względem bywa kompletnie marginalizowany.
To powoduje, że nie rozwija się tak, jak
powinien pod względem komunikacyjnym i kulturalnym. Jest jedynym większym miastem w Polsce, które nie ma
odpowiedniej ﬁlharmonii albo obiektu
koncertowego na miarę metropolii. (…)
Powstała opera, ale to przebudowa czegoś, co było. Uwagę powinny zwracać
już budowane: Centrum Kongresowe
i hala widowiskowo-sportowa w Czyżynach. Gdzie, jak nie w Krakowie, powinno też powstać Muzeum Architektury.
Trzeba też dążyć do tego, aby zrealizowano duży ośrodek kultury ﬁzycznej.
Brakuje nam basenu o wymiarach olimpijskich. (…) Mamy dwa nowe stadiony,
ale przydałby się taki, który może wyróżniać nasze miasto, a nie będzie kopią czegoś, co już dawno wybudowano
gdzie indziej.

Uczelnie otworzyły nowe kierunki
studiów
„Gazeta Krakowska” z 25 czerwca 2012 r.
Krakowskie uczelnie kuszą maturzystów nowymi kierunkami studiów. Bioinformatyka, hydrologia, meteorologia
i klimatologia, ekologiczne źródła energii
— to tylko niektóre z uczelnianych nowości. W ofercie Politechniki Krakowskiej
pojawia się gospodarka przestrzenna.

TVN Turbo: Odrobina Polski
Maj / czerwiec 2012 r.
W 12-minutowym programie przedstawiono głównie pojazd miejski, skonstruowany w ramach pracy dyplomowej
studentów Wydziału Mechanicznego pod
kierunkiem prof. PK Witolda Grzegożka.
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Wizja świata według
Janusza Bartkowicza

W pierwszej połowie czerwca
można było oglądać w Galerii A1,
mieszczącej się w siedzibie Instytutu Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków PK przy ul. Kanoniczej, wystawę rysunków Janusza Bartkowicza
zatytułowaną „Widokówki z Krakowa
i nie tylko… cd.”. Tytuł to przewrotny
i żartobliwy, podobnie jak przewrotna
i podszyta żartem jest cała twórczość
artysty. Choć nie jest to żart, skłaniający do wybuchów śmiechu, a raczej
do smutnej zadumy. Kto nie widział
wystawy, niech żałuje, bo autor pokazanych w A1 prac nieczęsto udostępnia je galeriom.
Janusz Bartkowicz studiował kiedyś architekturę, ale zamiast tworzyć
projekty budynków i założeń urbanistycznych od kilkudziesięciu lat konsekwentnie komentuje otaczającą go
rzeczywistość, używając do tego celu
piórka i tuszu. Jego „Widokówki z Krakowa” nie są widokówkami w tradycyjnym, potocznym znaczeniu tego słowa.
Pokazują one miasto widziane oczyma
artysty, emocjonalnie reagującego na
różne zdarzenia i zjawiska. Jak chociażby w przypadku rysunku, na którym
kościół Mariacki pełni rolę „wieszaka”
dla olbrzymiej reklamy, a wszystkie otaczające go zabytki oplecione są kratownicami rusztowań.
W towarzyszącym wystawie folderze można znaleźć opublikowaną przez
Stefana Pappa, jeszcze w 1965 r., na
łamach „Współczesności” opinię, która mimo upływu czasu najwyraźniej nie
straciła na aktualności: „Rysunki Janusza Bartkowicza są integralnie związane z jego osobowością, są odbiciem
(pesymistycznych) stanów duchowych,
rezultatem pewnego skażenia psychiki. Subiektywizmem i spontanicznością
wyłamują się z ram estetycznego wartościowania. Jest to twórczość zrodzona nie z pobudek profesjonalnych, ale
z wewnętrznej potrzeby”.
Cykl „Widokówki z Krakowa” to tylko
jeden z wątków twórczości Bartkowicza.
Jego rysunki dotykają bowiem różnych
aspektów współczesnej rzeczywistości, tworząc autorską wizję świata. Ale
prace te warto też oglądać dla mistrzostwa formy, której wyróżnikiem jest precyzja i subtelność kreski.
(ps)
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Wystawa w Galerii A1
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Galeria GIL

Dzieci z różnych stron świata
Fotograﬁe
Marii Baczyńskiej-Kolasy
4–24 czerwca 2012 r.
Maria Baczyńska–Kolasa jest emerytowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Krakowskiej. Podróżniczka z zamiłowania, dokumentuje swoje wyprawy za pomocą
fotograﬁi. Przeżyciami ze swych podróży
zwykle dzieli się w klubie „Poznaj świat”
w Nowohuckim Centrum Kultury.
„Dzieci z różnych stron świata” — to
plon jej ostatniej wyprawy do Etiopii,
wzbogacony wybranymi fotograﬁami
z wcześniejszych podróży, w których
dzieci, zawsze wdzięczny obiekt do fotografowania, pojawiały się dość często.
Podczas uważnego oglądania wystawy
można prześledzić, które egzotyczne
kraje na trzech kontynentach autorka
zwiedziła.
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Wzornictwo przemysłowe
Wystawa prac studentów
Wydziału Form Przemysłowych
ASP w Krakowie
Czerwiec 2012 r.
W wyniku porozumienia pomiędzy Politechniką Krakowską i Akademią Sztuk
Pięknych w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 zostanie uruchomiony
na Wydziale Mechanicznym PK nowy
kierunek studiów — inżynieria wzornictwa przemysłowego. Będzie się na nim
kształcić inżynierów nowego typu, osoby posiadające kwaliﬁkacje inżynierskie
oraz podstawową wiedzę o wzornictwie
przemysłowym, jego celach, metodach
twórczego rozwiązywania problemów
i pożytkach, jakie wzornictwo przynosi
gospodarce i kulturze materialnej społeczeństwa. Wystawa prezentuje wybrane
przykłady wzornictwa m.in. sprzętów codziennego użytku.
(dz)
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Galeria Kotłownia

i kolorowo oświetlone, a także odebrać
przygotowane z tej okazji upominki.
Sponsorzy rysunkowo-malarskich prezentów (m.in.: papier, farby, kredki)
i słodyczy to: Dział Spraw Osobowych

i Socjalnych PK, Komisja Zakładowa
PK NSZZ „Solidarność” i Rada Uczelniana ZNP. Dla wielu dzieciaków atrakcją było także odwiedzenie miejsca pracy rodziców.

Dzień Dziecka
4–15 czerwca 2012 r.
Doroczna wystawa plastyczna dzieci
pracowników PK cieszy się coraz większym zainteresowaniem małych i większych pociech, zwłaszcza tych których
rodzice pamiętają, by poprosić dzieci
o prace plastyczne. Wśród uczestników
są weterani, pamiętający poprzednie
imprezy i sami chętnie biorący w nich
udział.
W tegorocznej wystawie wzięło
udział 121 dzieci, które zaprezentowały 236 prac. Na wernisażu dzieci miały
okazję obejrzeć swoje prace oprawione

Rozwiązanie szarady ze s. 32: NAD-CHO-DZĄ WA-KA-CJE.

Na konkurs wpłynęły 964 zgłoszenia
483 autorów z 5 krajów (Bułgaria, Finlandia, Polska, Słowacja, Szwajcaria).
Do drugiego etapu wybrano 100 prac,
wśród których przyznano tradycyjnie nagrody w 3 kategoriach.
W kategorii „twórczość dzieci” (urodzeni po 1 stycznia 1995 r.) I nagrodę
otrzymał Piotr Traczyk ze Skierniewic
za prace — „Reżyser” i „Św. Florian”,
II miejsce zajęła Patrycja Ratajczak
z Gorzowa Wielkopolskiego za pracę
„Kot”, a III nagrodzoną osobą została
Darina Chovaniakovà ze Słowacji, za
pracę „Šašo”. Przyznano również 6 równorzędnych wyróżnień.
W kategorii „twórczość dorosłych”:
w dziedzinie malarstwa I nagroda przy-

padła Anecie Bagier z Oświęcimia za
„Martwą naturę,” II nagrodę zdobyła Milena Maciaszek ze Skierniewic za „Plażę w Jastrzębiej Górze”, a III nagrodę
otrzymała Danuta Garbarz z Krakówa
za „Pejzaż miejski”. Przyznano również
9 równorzędnych wyróżnień.
W kategorii „graﬁka i rysunek”: I nagrodę przyznano Jarosławowi Latowskiemu z Torunia za linoryt „Jeźdźcy”,
II nagrodę otrzymał Adam Ciepliński
z Kościerzyny za rysunek węglem „Kościół św. Trójcy”, a III nagrodę zdobył
Tomasz Anuszkiewicz z Suwałki za rysunek „Ptaki”. W tej kategorii przyznano
również 9 równorzędnych wyróżnień.
Prace oceniało jury w składzie:
prof. Adam Wsiołkowski (przewodniczący) — rektor ASP w Krakowie, mgr
Justyna Kieresińska — artysta plastyk

(Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych), dr hab. Joanna Stożek — artysta
malarz, architekt (Politechnika Krakowska), dr Marcin Kowalik — artysta malarz
(ASP w Krakowie). Funkcję sekretarza
jury pełniła Helena Maślana z Fundacji
Sztuki Osób Niepełnosprawnych.
Honorowymi patronami Biennale byli
prezydent miasta Krakowa oraz rektor
Politechniki Krakowskiej. Dzięki hojności
rektora PK i dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
PK laureaci cieszyli się wartościowymi
nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, których życzliwość
i pomoc uświetniła XII Międzynarodowe
Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.
(dz)
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XII Międzynarodowe Biennale
Sztuk Plastycznych Osób
Niepełnosprawnych
19 czerwca — 31 lipca 2012 r.
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Znaki lata
JEDEN dachami słońce świeci.
Kwiatem sypią już akacje.
Do szkół już nie DWA-TRZY dzieci.
Idą w górę nasze WSPAK PIĘĆ-SZEŚĆ.
Już nie CZTERY-TRZY się pies z kotem,
Wspólne robiąc polowanie.
Myszka DWA-CZTERY się za płotem,
By nie służyć za śniadanie.
Pachnie świeża PIĘĆ-CZTERY w dzbanku.
Czas zakończyć dywagacje.
Lipy PIĘĆ-TRZY o poranku,
Znak, że CAŁOŚĆ.
Krzysztof Konstanty Stypuła
W tekście wiersza należy odgadnąć sylaby kryjące się
pod poszczególnymi cyframi. Sylaby te wypisane w kolejności ich numeracji utworzą hasło (nazwane w tekście CAŁOŚĆ), stanowiące rozwiązanie szarady:

1

2

3

4

5

Fot.: Jan Zych (2)
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Rozwiązanie drukujemy na innej stronie.

My też kibicowaliśmy!
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