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S owo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Sko czy y si  wakacje. Gdy pisz  te s owa, trwa jeszcze 
sesja poprawkowa, ko czy si  druga tura rekrutacji. Niebawem 
rozpoczniemy kolejny rok akademicki. B dzie to pierwszy rok 
nowej kadencji w adz uczelni i wydzia ów.

Naturalnie rodzi si  pytanie o program dzia ania na nast pne 
cztery lata i pojawia si  w tpliwo , czy mo liwe jest utrzyma-
nie takiego tempa rozwoju Politechniki Krakowskiej we wszyst-
kich obszarach dzia alno ci, jak w ubieg ych latach? Rzetelna 
odpowied  nie jest mo liwa. Rozwój zale y bowiem nie tylko 
od uwarunkowa  wewn trznych, na które mamy wp yw, ale i od 
czynników zewn trznych, i to wykraczaj cych poza Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, a nawet poza granice na-
szego kraju. Na pewno mo na jednak wskaza , jak powinni my 
pracowa , aby pomna a  intelektualne i materialne dobra Po-
litechniki Krakowskiej oraz przyczynia  si  do rozwoju miasta, 
regionu i kraju. W tej perspektywie nowa kadencja b dzie kon-
tynuacj  dotychczasowych dzia a , z mody  kacjami wynikaj -
cymi ze zmiany uwarunkowa  zewn trznych i wewn trznych. 

Nasza uczelnia chce sprosta  wspó czesnym wymaganiom 
i znale  poczesne miejsce w polskiej i europejskiej przestrze-
ni edukacyjno-badawczej. Dlatego musi by  uczelni  mobiln , 
wiadom  wymogów chwili, a przede wszystkim racjonalnie wy-

korzystuj c  swoje atuty. Powinni my skupia  si  na rzeczach 
wielkich, projektach twórczych i rozwojowych. Tradycyjne formy 
dzia ania szko y wy szej ju  nie wystarcz , a ograniczenie si  
do nich prowadzi oby uczelni  nie tylko do stagnacji, ale nawet 
do regresu.

Osi gni cie zak adanych celów wymaga zrealizowania 
wielu zada . Pierwsze z nich to kontynuowanie dzia a , któ-
re przynosi y nam dobre owoce i wci  mog  si  sprawdza . 
Tak zde  niowane zadanie tylko pozornie jest proste. Dynami-
ka zmian zachodz cych w otaczaj cej nas rzeczywisto ci oraz 
potrzeba przewidywania przysz o ci wymagaj  ci g ej analizy 
rynku edukacyjnego i badawczego, a tak e doskonalenia za-
rz dzania. Nie mo na równie  wykluczy  konieczno ci zmian 
strukturalnych uczelni. To najtrudniejsza i najdelikatniejsza 
cz  omawianego zadania, poniewa  w wielu przypadkach 
wi za  si  b dzie z konieczno ci  zmiany wiadomo ci, men-
talno ci, a tak e wieloletnich przyzwyczaje . Przeprowadzaniu 

zmian musi towarzyszy  szeroka, ale przy tym sprawna dys-
kusja, zako czona decyzjami w krótkim czasie, gdy  czas jest 
cennym i niestety nieodwracalnie traconym dobrem, tak e do-
brem ekonomicznym. 

Kolejny rok akademicki rozpoczynamy w trudnych warun-
kach lokalowych, zwi zanych z realizacj  prac budowlanych. 
Jeszcze trwa przebudowa siedzib wydzia ów: In ynierii Elek-
trycznej i Komputerowej, In ynierii rodowiska oraz Mechanicz-
nego. Kontynuujemy prace w budynku dawnej pralni wojsko-
wej, gdzie powstanie nowoczesne Mi dzywydzia owe Centrum 
Edukacyjno-Badawcze PK pod nazw  „Dzia ownia”. Powsta-
je tak e Ma opolskie Laboratorium Budownictwa Energo-
oszcz dnego. To ostatnie przedsi wzi cie jest realizowane 
w ramach wspó pracy z Urz dem Marsza kowskim, który  nan-
suje je w 85 procentach. Stosowna umowa w tej sprawie zosta a 
podpisana w sierpniu bie cego roku, za co Urz dowi Marsza -
kowskiemu serdecznie dzi kuj .

W lipcu zosta a za  s  nalizowana sprawa zakupu od Skarbu 
Pa stwa nieruchomo ci po o onej przy ul. Kanoniczej. Dzi ki 
temu ju  wszystkie budynki i nieruchomo ci gruntowe, którymi 
zarz dzamy, s  nasz  w asno ci , a Instytut Historii Architektu-
ry i Konserwacji Zabytków b dzie móg  realizowa  swoje plany 
modernizacyjne.

Na koniec chcia bym wyrazi  zadowolenie, e mamy dla 
kogo pracowa . Równie  w tym roku nie mieli my k opotów 
z rekrutacj  na studia stacjonarne. Niewielka dodatkowa re-
krutacja wynika a nie z braku kandydatów, lecz z niedoszaco-
wania liczby tych, którzy po zakwali  kowaniu dokonali innego 
wyboru. Podobny, jak w poprzednim roku, jest nabór na studia 
niestacjonarne, pomimo nieznacznego podniesienia wymaga  
wobec kandydatów.

U progu nowego roku akademickiego ycz  wszystkim pra-
cownikom, studentom, wychowankom i przyjacio om naszej 
uczelni du o zdrowia oraz wszelkiej pomy lno ci w yciu za-
wodowym i prywatnym. 

Zapraszam wszystkich do pracy i wspó pracy dla dobra Po-
litechniki Krakowskiej i jej rozwoju.

Kazimierz Furtak 
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Historia, wypoczynek i edukacja
W Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Kra-

kowskiej powsta  w roku 2011 kompleksowy projekt Ogro-
dów In ynierskich PK — przyjaznych dla studentów terenów 
nauki i wypoczynku. Dla osób odwiedzaj cych nasz  uczel-
ni  b d  to atrakcyjne przestrzenie turystyki kulturowej.

Rozpoznawalny element 
Zespó  architektoniczny PK przy ulicy Warszawskiej nale y 

do wi kszego, industrialno-militarnego kompleksu, którego fe-
nomenu, spoisto ci, walorów, a co za tym idzie, mo liwo ci ada-
ptacyjnych jakby nie zauwa amy. W latach 70. i 80. XIX wieku 
zosta a zrealizowana dzielnica wojskowa, której elementem 
by y koszary arcyksi cia Rudolfa. W pobli u znajduj  si  bu-
dynki aprowizacyjne przy ulicy Wita Stwosza (jeden z nich to 
dzisiejsze Muzeum Armii Krajowej), zespó  zbrojowni i kolejne 
wielkie koszary przy ulicy Rakowickiej. Nast pne koszary — ar-
tylerii fortecznej przy ulicy Montelupich (dzi  Wydzia  Stomato-
logii Collegium Medicum UJ) czy ogromny zespó  dworca towa-
rowego —  to tylko cz  tego pó nocnego „miasta w mie cie”.

Dzielnica broniona by a przez 3 najwi ksze forty, pe ni -
ce funkcje bastionów rdzenia Twierdzy Kraków — Bastion 
III „Kleparz”, Bastion IVa „Luneta Warszawska” i Bastion 
V „Lubicz”. Wi kszo  tych obiektów ma swoich gospoda-
rzy i powoli podnosi si  ze stanu porzucenia i zapomnienia. 
Laur za najlepsz  rewaloryzacj  obiektu zabytkowego otrzy-
ma  budynek Muzeum AK. Trwaj  prace rewaloryzacyjne 

fortów-bastionów „Kleparskiego” i „Lunety Warszawskiej”. Po-
litechnika powinna sta  si  o rodkiem tej powoli wychodz cej 
z cienia dzielnicy — wiadectwa epoki industrialnej i drugiej 
rewolucji przemys owej. 

Kampus PK powinien zatem by  miejscem reprezentacyj-
nym, dost pnym dla wszystkich u ytkowników i rozpoznawal-
nym elementem miasta, tak e w znaczeniu atrakcji dla coraz 
modniejszej kulturowej turystyki industrialnej i militarnej. Ogro-
dy in ynierskie zostan  dedykowane dwóm polskim in ynie-
rom — z których jeden stan  w obronie gin cej niepodleg o ci, 
a drugi przyczyni  si  do jej odzyskania i utrzymania. Ten pierw-
szy to patron naszej uczelni — Tadeusz Ko ciuszko, drugim 
jest gen. in . Emil Go ogórski.

Pami ci „najmniej znanego genera a”
Budowle koszar arcyksi cia Rudolfa, monumentalne, 

o zwartych bry ach dominowa y niegdy  w perspektywie uli-
cy Warszawskiej, b d c jej optycznym zamkni ciem. W pro-
jekcie przewidziano ogrodzenie, rozgraniczaj ce historyczne 
ogrody od terenu miasta, jednak na tyle a urowe, by intry-
gowa  i zach ci  do wej cia na teren ogrodów przez jedn  
z dwu bram. 

Projektowane ogrodzenie ma za zadanie wygradza  i rów-
nocze nie eksponowa  teren Politechniki, wyra nie akcento-
wa  wej cia na obszar kampusu, co b dzie wp ywa  na po-
praw  komunikacji wizualnej uczelni z terenami otaczaj cymi. 

OOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGG

Kampus Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ciuszki znajduje si  w dawnym, austro-w gierskim ze-

spole koszarowym imienia arcyksi cia Rudolfa. Teren 
i budynki zosta y przystosowane do funkcji edukacyj-
nych w kilku etapach, g ównie w latach 60. i 70. XX wie-
ku, z pó niejszymi uzupe nieniami. Im dalej te zmiany 
sz y — tym bardziej podporz dkowywane by y potrze-
bom… samochodów, nie — ludzi. Odwrócono pierwot-
ne, zasadnicze za o enie, wed ug którego kszta towano 
zespo y koszarowe.

Najogólniej mo na je by o nazwa : „g sto i zielono na ze-
wn trz, surowo i przestrzennie wewn trz”. Ka de koszary mia-
y w rodku rozleg y plac apelowy, otoczony w skim, niskim 
szpalerem drzew, za  na zewn trz lokalizowane by y ozdobne 
ogrody, ukazuj ce presti  i pot g  armii, a przy okazji ocienia-

j ce i maskuj ce du e okna w budynkach dla sztabu i poszcze-
gólnych batalionów. 

Kiedy „koszary Rudolfa” (a potem Jana III Sobieskiego) 
posz y „do cywila” i zacz y s u y  Politechnice, zasada ta 
zosta a odwrócona, chyba ze szkod  dla wizerunku uczelni 
i zabytkowego zespo u. Tak wi c wewn trz zrobi o si  „g sto” 
— od zieleni, dodatkowych budynków i samochodów, na ze-
wn trz za  — pustawo i… przypadkowo. A szkoda, gdy  „jak 
ci  widz , tak ci  pisz !”. Rozumia o to doskonale dowództwo 
garnizonu c.k. Twierdzy Kraków, lokalizuj c w koszarach od 
strony miasta ozdobne ogrody. Rozumiej  to i w adze naszej 
Politechniki, z Jego Magni  cencj  na czele, rozpoczynaj c 
d ug  i mozoln  drog  do uczynienia z dawnych koszar god-
nego swego wieku, dziejów i szacownej funkcji kampusu aka-
demickiego w zabytkowych budynkach i otoczeniu. 

Uczelnia zwraca si  ku miastu
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Wej cia oraz cie ki od nich pro-
wadz ce podkre lono nasadzenia-
mi zieleni, jak równie  przewidzia-
no umieszczenie przy nich tablic 
informacyjno-edukacyjnych.

Ogród przed budynkiem Wy-
dzia u In ynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej, bli szy miastu, zostanie 
po wi cony Emilowi Go ogórskie-
mu. By  on absolwentem politech-
nik we Lwowie i Wiedniu — w a nie 
Wydzia u Elektrycznego. Zrobi  
jednak karier  jako projektant no-
woczesnych fortów pancernych, 
za  po odzyskaniu niepodleg o ci 
sta  si  generalnym inspektorem 
polskich wojsk technicznych. Pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej 
nieliczne, ale bardzo skuteczne pol-
skie samochody pancerne na pod-
woziu popularnego Forda Model T 
oraz poci gi pancerne — powsta e 
z jego inspiracji — stanowi y wa ny, 
nowoczesny element naszych si  
zbrojnych. Mimo to Emil Go ogór-
ski jest nazywany najmniej znanym 
genera em Wojska Polskiego, gdy  
zmar  nagle w roku 1921, nie zd -
ywszy nacieszy  si  uznaniem od-

rodzonej Rzeczpospolitej. 
Ogród docelowo uzyska uk ad 

kwaterowy, zrekonstruowany na 
podstawie projektu z 1878 r. 
Umieszczone b d  tam tablice, 
ukazuj ce rol  polskich in ynierów 
w rozwoju techniki w newralgicz-
nym dla jej dziejów okresie prze-
omu XIX I XX wieku, w chwili, gdy 
Polska nie istnia a jako niepod-
leg e pa stwo. Polska my l in y-
nierska uzyskiwa a jednak swoj  

Projekt koncepcyjny rewaloryzacji i urz dzenia terenów Politechniki Krakowskiej, wykonany w 2011 r. 
pod kierunkiem dr. hab. in . arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK

Zespó  koszarowy ma ponad 130 lat. Niejako na naszych 
oczach przesta  by  jednym z wielu „niepotrzebnych”, porzu-
conych przez zaborc  obiektów wojskowych, a sta  si  sza-
cownym zabytkiem coraz bardziej cenionego XIX stulecia 
i zamar ej, rodkowoeuropejskiej, uniwersalistycznej monar-
chii, na której dziedzictwo, szczególnie kulturalne i technicz-
ne, spogl damy z roku na rok coraz powa niej i askawiej. 
Odnowa elewacji budynków, wprowadzenie nowego labora-
torium do przyziemia gmachu WIL, budowa ekranu wietl-
nego musz  wspó gra  z rewaloryzacj  najbardziej presti-
owego oblicza uczelni. S  nim ogrody, którymi Politechnika 

zwraca si  ku miastu.
Pragniemy, by by y to ogrody nawi zuj ce do uk adu hi-

storycznego, ale równocze nie ywe, pe ne edukacyjnych 
tre ci, atrakcyjne dla spo eczno ci akademickiej i dla zwie-
dzaj cych. Ogrody akademickie Politechniki Krakowskiej, 
nazwane zgodnie z dawn  tradycj  wojskow  „ogrodami in-
ynierskimi”, b d  bowiem dost pne dla turystów, zwiedza-

j cych odradzaj c  si , niegdy  militarno-komunikacyjn , 
pó nocn  dzielnic  Krakowa, zwan  kiedy  Warszawskie, 
Bosackie i Kleparz.

Krzysztof Wielgus

Dr in . arch. Krzysztof Wielgus jest adiunktem Zak adu Krajobrazu 
Otwartego i Budowli In ynierskich w Instytucie Architektury Krajo-
brazu PK. Od lat studenckich zajmuje si  dawn  architektur  obron-
n . Jest  rzeczoznawc  ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
w dziedzinie opieki nad zabytkami techniki i forty  kacji. Wspó autor 
m.in. projektów kompleksowej ochrony Twierdzy Kraków i Twierdzy 
Przemy l, projektu zagospodarowania Twierdzy Zamo , Lotniczego 
Parku Kulturowego na dawnym lotnisku Rakowice-Czy yny, planu 
ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie, a tak e autor 
za o e  i programu rewaloryzacji kolekcji samolotów z okresu I wojny 
wiatowej w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
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Projekt Ogrodu Tadeusza Ko ciuszki, wykonany w ramach koncepcji urz dzenia terenów Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem 
dr. hab. in . arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK; architekt prowadz cy zadanie — mgr in . arch. krajobrazu Olena Zapolska



NASZA POLITECHNIKA 9/2012

6

Te
m

at
 n

um
er

u

suwerenno , czego przyk adem jest w a nie ycie i kariera 
gen. Go ogórskiego. Centralne miejsce ogrodu zajmie makieta 
krakowskiego fortu 48a „Mistrzejowice” z roku 1894 — wyj tko-
wego projektu Polaka w austro-w gierskim wówczas mundu-
rze, projektu, którym zdeklasowa  pomys y bardziej utytu owa-
nych konkurentów. 

Ogród Ko ciuszki
Ogród przed budynkiem Wydzia u In ynierii rodowiska 

zostanie po wi cony patronowi uczelni Tadeuszowi Ko ciusz-
ce i jego in ynierskim dokonaniom. Miejsce to najbardziej god-
ne, gdy  le ce najbli ej obszaru, gdzie rzeczywi cie w latach 
1794–1856 istnia y forty  kacje zaprojektowane przez In yniera-
-Naczelnika. Dzi  jest tam drugi pas ruchliwej alei S owackie-
go. Ogród zachowa obecny, uzasadniony historycznie uk ad 
koncentryczno-promienisty, cz ciowo odtworzony przed pi cio-
ma laty.

Zosta a tam wprowadzona równie  pochylnia do laborato-
rium w budynku WIL. Na terenie Ogrodu In yniera Tadeusza 
Ko ciuszki zostan  ustawione modele, ilustruj ce trzy obowi -
zuj ce wówczas systemy forty  kacyjne: bastionowy, kleszczo-
wy i poligonalny. Ukazane b d  najwa niejsze dzie a forty  -
kacyjne Tadeusza Ko ciuszki, m.in. model terenowy projektu 
wietnego dzie a obronnego, jakim by a wie a Ko ciuszki, oraz 

model forty  kacji West Point.
Wie a Ko ciuszki — projekt samodzielnego dzie a obronne-

go, nale cy do nadchodz cego dopiero systemu poligonalnego 

— to sze ciok tny, drewniano-ziemny fort, otoczony kobylinami. 
Fort ten by  stosunkowo tani , wytrzyma  dzia obitni , pozwala-
j c  na du  koncentracj  ognia i na wzajemne wspieranie si  
za pomoc  artylerii. Mia  dwa poziomy: ni szy, z pozycjami strze-
leckimi do obrony bliskiej i wy szy, przeznaczony dla artylerii.

Wie e takie, zlokalizowane w trudnych warunkach tereno-
wych, na przyk ad w rozlewiskach rzek czy na terenie górskim, 
mog y przej  ci ar obrony bez konieczno ci budowy ci g ej 
przeszkody mi dzy nimi. Pierwsz  tak  twierdz  — by  to au-
striacki Linz — zrealizowano jednak dopiero prawie pó  wieku 
po wynalazku Ko ciuszki. Jest to miar  awangardowej my li 
naszego Patrona. 

Nie wiadomo na razie dok adnie, jakie wymiary przewidzia  
dla swojego projektu Ko ciuszko. Z proporcji jego odr cznego 
rysunku wynika, e obiekt móg  mie  oko o 16 m rednicy oraz 
oko o 5 m wysoko ci. Jednak e rednica budowli mog a si  
zmienia  w zale no ci od potrzeb.

Niezwykle przemy lane rozwi zanie
Konstrukcja wie y by a zr bowa, dwuwarstwowa, z o ona 

z pot nych okr glaków, uk adanych na sobie z zastosowa-
niem ciesielskich zamków, z minimalnymi ostatkami. Mo na j  
przyrówna  do konstrukcji drewnianego ko cio a podhala skie-
go. Mia a jednak dwie warstwy cian — zewn trzn  i wewn trz-
n , stanowi ce obudow  dla ziemnego, ubijanego wype nie-
nia. Taka ziemno-drewniana ciana mia a oko o 2 m grubo ci, 
stanowi c elastyczn  os on  przeciwko praktycznie wszystkim 
wagomiarom ówczesnej artylerii. Dodajmy, e stosunkowo 
mi kkie, nieod ywiczone drewno wierkowe lub sosnowe le-
piej chroni o przed tra  eniami ówczesnych, okr g ych pocisków 
eliwnych ni  twardy, lecz p kaj cy d b, za  wsparte warstw  

ziemi, wietnie poch ania o energi  kinetyczn  pocisku.

Projekt wie y Tadeusza Ko ciuszki w jego odr cznym rysunku (za: 
J. Bogdanowski, „Architektura obronna w krajobrazie Polski”, Warsza-
wa — Kraków 1992)

Projekt wie y Tadeusza Ko ciuszki w interpretacji prof. Janusza Bog-
danowskiego (za: J. Bogdanowski, „Architektura obronna w krajobrazie 
Polski”, Warszawa — Kraków 1992)



9/2012 NASZA POLITECHNIKA

77

Te
m

at
 n

um
er

u

Na cianach oparty by  równie  dwuwarstwowy strop, pod-
party dodatkowo g st  siatk  s upów. Stanowi  on platform , na 
której ustawione by y armaty. ciany wystawa y ponad platfor-
m  na tak  wysoko , aby zapewni  przebywaj cym tam o -
nierzom bezpiecze stwo (oko o 1,8 m). Tworzy y wi c przed-
piersie, z wypro  lowanymi, rozgli  onymi strzelnicami.

Sze ciok tny kszta t pozwala  na ustawienie wie y w terenie 
tak, aby jej pole ostrza u by o jak najwi ksze. Ostrza  z artylerii 
by  prowadzony z trzech stron wie y, to stanowi o jej „przód”, 
gdzie wa  na jej szycie by  wysoki. Natomiast z „ty u”, czyli od 
szyi, wa  by  ni szy oko o 0,9 m. By o to niezwykle przemy lane 
rozwi zanie. Fort móg  broni  si  na daleki dystans tylko od 
przodu, szyja przewidziana by a wy cznie dla strzelców, pe -
ni cych rol  obrony bliskiej. W przypadku zdobycia fortu przez 
nieprzyjaciela nie móg  on bezkarnie odwróci  armat przeciw-
ko broni cej si  twierdzy; by yby one widoczne i natychmiast 
ostrzelane przez artyleri  obro ców.

Parter wie y zajmowa o pomieszczenie dla strzelców. Na 
pi ciu cianach rozlokowano po dwie poziome strzelnice ho-
ryzontalne, pozwalaj ce na prowadzenie wielokierunkowego 
ognia karabinowego. W nich zlokalizowano otwory dymowe, 
za  nad nimi koronk  tzw. czostków — zaostrzonych pali skie-
rowanych w dó . Nie tylko uniemo liwia y one wspi cie si  na 
taras artyleryjski, ale te  cz ciowo chroni y strzelnice parteru 
przed upadkiem pocisku lub granatu, wyrzuconego stromym to-
rem. Musia  on spa  dalej od strzelnic i lica ciany, nie czyni c 
krzywdy strzelcom. 

Ca o  otoczona by a kobylinami w odleg o ci oko o 4 m 
od wie y. By y to nie tylko gro ne przeszkody dla kawalerii, ale 
i trudne do sforsowania barykady, spowalniaj ce atak piechoty, 
utrzymuj ce nieprzyjacielskich piechurów d u ej pod morder-
czym ogniem karabinowym ze strzelnic fortu.

Edukacja i… maskowanie
Model tego  dzie a obronnego ma stan  w ogrodzie po wi -

conym Tadeuszowi Ko ciuszce. B dzie to makieta wielkoska-
lowa o rednicy oko o 4 m, wykonana ze specjalnych tworzyw 
sztucznych, podobnych do tych, z jakich sporz dza si  makiety 
terenowe w licznych parkach miniatur. Nasza makieta b dzie si  
jednak ró ni  od modnych, nieco naiwnych i „cukierkowych” mo-
deli, bardziej pow ci gliwym, rze biarskim charakterem i wyko -
czeniem. Ma stan  pomi dzy budynkami WIL i WI , tak eby 
ka dy wchodz cy na Politechnik  nowym, pó nocnym wej ciem 
od strony ulicy Warszawskiej, musia  obok niej przej .

Niezale nie od pe nienia funkcji edukacyjnej model wie y 
stanie w tym miejscu tak e z bardziej przyziemnych, a mówi c 
ci lej… podziemnych powodów. Model b dzie bowiem stanowi  

pokryw  dla wyrzutni powietrza z wentylacji baru, znajduj cego 
si  pod budynkiem WI . Dzi ki takiemu zabiegowi szpec cy 
(acz konieczny) element infrastruktury zostanie zamaskowany. 

Precyzyjny projekt wykonawczy tego obiektu jest gotowy.

*
Nasza uczelnia potrzebuje konsekwencji w kszta towa-

niu terenów zieleni. Natura nie lubi po piechu. Tak naprawd  
studentom przyda by si  kampus podobny do tych, które s  
w Harvardzie, Oksfordzie czy MIT, gdzie pomi dzy zaj ciami 
mo na usi  na trawie i odpocz  w ocienionym, ch odnym 
miejscu. Bez konieczno ci uskakiwania przed manewruj cymi 
samochodami. Za to w wyj tkowym otoczeniu historycznych 
budowli z „wieku pary i elektryczno ci”.

Karolina Latusek

Mgr in . architektury krajobrazu Karolina Latusek uko czy a Wydzia  
Architektury PK, prac  magistersk  po wi caj c tematyce rewitalizacji 
terenów poprzemys owych. Interesuje si  ochron , rewaloryzacj  i rewi-
talizacj  krajobrazu in ynieryjnego — przemys owego i militarnego. W -
czona w prace Zak adu Krajobrazu Otwartego i Budowli In ynierskich 
Instytutu Architektury Krajobrazu PK, jest wspó autorem wielu projektów, 
w tym zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej oraz zago-
spodarowania turystycznego Twierdzy Zamo . Jest te  wspó autork  
wystawy „In the Air, on the Air” w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila 
Fieldorfa „Nila” w Krakowie, wspó pracuje z muzeum na sta e.
Tytu  i ródtytu y pochodz  od redakcji.

Model komputerowy wie y Tadeusza Ko ciuszki, opracowany przez 
autork  artyku u. Widok z lotu ptaka

Model komputerowy wie y Tadeusza Ko ciuszki, opracowany przez autork  artyku u. Tak fort prezentowa  si  z wysoko-
ci oczu cz owieka. (Konsultacja rekonstrukcji komputerowej dr in . arch. Krzysztof Wielgus)
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Uroczyste posiedzenie Senatu 
PK po wi cone promocji doktorów 
habilitowanych i doktorów odby o 
si  w ostatni pi tek czerwca. W Sali 
Senackiej zebrali si  przedstawiciele 
w adz uczelni, promotorzy prac oraz 
promowani w towarzystwie bliskich 
— rodzin i przyjació . 

Zgodnie ze zwyczajem jako pierwsi 
uhonorowani zostali doktorzy habilito-
wani. Wr czenie dyplomów poprzedzi o 
przedstawienie ich sylwetek przez dzie-
kanów. Tym razem szeregi samodziel-
nych pracowników nauki zasili o 5 osób, 
w tym 3 kobiety:

z Wydzia u Architektury — 
dr hab. in . arch. Anna Januchta-Szostak;

z Wydzia u In ynierii L dowej — 
dr hab. Katarzyna Klemm,
dr hab. in . El bieta Radziszewska-Zielina;

z Wydzia u In ynierii rodowiska — 
dr hab. Wojciech Ciesielski;

z Wydzia u In ynierii i Technologii 
Chemicznej — 
dr hab. in . Piotr Czub (pierwszy doktor 
habilitowany wypromowany na tym wy-
dziale).

Cz  po wi cona promocji dokto-
rów rozpocz a si  od przedstawienia 
nowo mianowanych oraz ich promoto-
rów. Dziekani wydzia ów omówili zain-
teresowania zawodowe i prywatne m o-
dych naukowców, w ród których znale li 
si  m.in. instruktor szachów czy kompo-
zytor muzyki metalowej. Po z o eniu uro-
czystego lubowania 20 doktorów ode-
bra o dyplom potwierdzaj cy uzyskanie 
stopnia naukowego: 

z Wydzia u Architektury — 
dr in . arch. Bart omiej Homi ski,
dr in . arch. Micha  Krupa,
dr in . Lidia Ozimkowska,
dr in . Pulina Pawlina- uba,
dr in . arch. Ernestyna Szpakowska;

z Wydzia u In ynierii Elektrycznej 
i Komputerowej — 
dr in . Grzegorz P drak,
dr in . Micha  Radzik;

z Wydzia u In ynierii L dowej —
dr in . Grzegorz Kimbar,
dr in . Krzysztof Kozi ski;

z Wydzia u In ynierii rodowiska — 
dr in . Janusz Iwanowski,
dr in . Konrad Nering,

Promocje doktorskie

dr Tomasz Lubera,
dr in . Rafa  Schmidt,
dr in . Pawe  Stalica;

z Wydzia u Mechanicznego — 
dr in . Adam G ska,
dr in . Micha  Karpiuk,
dr in . Piotr Kucyba a,
dr in . Piotr Lipiec,
dr in . Grzegorz Mazurkiewicz,
dr in . Grzegorz Zelek. 

W gronie odbieraj cych dyplom by  
dr in . Adam G ska z Wydzia u Mecha-
nicznego, laureat Nagrody Rektora PK dla 
najm odszego wypromowanego doktora.

Zwracaj c si  do promowanych, 
rektor prof. Kazimierz Furtak podkre li , 
e uroczysto  promocji to potwierdze-

nie ich dokona , a tak e wi to uczelni, 
wiadcz ce o jej rozwoju. Pogratulowa  

osi gni cia kolejnego etapu rozwo-
ju naukowego i zaapelowa , by wobec 
szybkiego post pu nauki „nie ustawali 
w dzia aniach”. Doktorów habilitowanych 
zach ci  do promowania nast pców, by 
w ten sposób podzi kowali swoim pro-
motorom i przyczynili si  do dalszego 
rozwoju nauki. 

Uroczysto  prowadzi  prorektor do 
spraw nauki prof. Jan Kazior. Zako czy-
o j  wspólne pami tkowe zdj cie. 

Renata Dudek
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Adam G ska odbiera dyplom doktorski z r k rektora prof. Kazimierza Furtaka
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Politechnika Krakowska postano-
wi a powo a  Ma opolskie Laborato-
rium Budownictwa Energooszcz d-
nego. Gmach laboratorium zostanie 
wzniesiony na terenie kampusu uczel-
ni przy ul. Warszawskiej, na wolnej 
dzia ce od ul. Szlak, obok adaptowane-
go obecnie budynku „Dzia owni”. Do 
podpisania umów w tej sprawie dosz o 
23 sierpnia w siedzibie krakowskiego 
Urz du Marsza kowskiego.

Plany s  ambitne, bowiem budow-
nictwo energooszcz dne nale y do 
10 technologii, w których b dzie si  
specjalizowa  nasz region. Unikatowe 
w skali kraju laboratorium zostanie wy-
posa one w wysokiej klasy aparatur , 
która pos u y do prowadzenia bada  
oraz oceny i wdra ania nowoczesnych 
technologii. Przeprowadzane tu b d  
m.in. badania komfortu cieplnego osób 
przebywaj cych w budynku, a tak e 
analizy jako ci powietrza i emisji za-
nieczyszcze  dla badanych techno-
logii. Budynek laboratorium zostanie 
wyposa ony w systemy sterowania in-
teligentnego i zasilany b dzie m.in. ze 
róde  odnawialnych. 

Realizacja projektu jest mo liwa dzi ki 
do  nansowaniu w wysoko ci 17 mln z  ze 

rodków unijnych, a ci lej z Ma-
opolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Ca kowity 
koszt przedsi wzi cia wyniesie 
ponad 20 mln z . Wspó prac  
przy budowie laboratorium zade-
klarowa a gmina Tarnów i Zespó  
Szkó  Budowlanych w Tarnowie, 
gdzie uruchomiony zostanie 
„Poligon Energooszcz dno ci”, 
stanowi cy zaplecze do nauki 
i praktycznego wdra ania tech-
nologii budownictwa pasywnego. 
Dzi ki temu uczniowie zespo u 
szkó  nie tylko naucz  si  teorii 
technologii energooszcz dnych, 
ale b d  mogli je poznawa  rów-
nie  w praktyce. 

Zamierzenie wa ne nie tyl-
ko dla Politechniki Krakowskiej 
przedstawi  szerzej na swych 
amach nazajutrz po podpisaniu 
umów „Dziennik Polski”. Pismo 
zacytowa o rektora PK prof. Ka-
zimierza Furtaka, który powie-
dzia : „Budowni ctwem energooszcz d-
nym zajmujemy si  od 20 lat, ale dzi ki 
unijnemu wsparciu t  ide  b dziemy mo-
gli skuteczniej wciela  w ycie. Labora-
torium b dzie pe ni  wiele funkcji — ma 

proponowa  nowe roz-
wi zania technologiczne 
dla budownictwa energo-
oszcz dnego, ale te  
edukowa  ludzi, by prze-
konali si  do tych techno-
logii”. Gazeta przytoczy a 
te  s owa Stanis awa 
Sorysa, cz onka zarz du 
województwa ma opol-
skiego odpowiedzialnego 
za przyznanie PK unijnej 
dotacji: „Do tej pory na 
odnawialne ród a ener-
gii wydali my 250 mln z , 
ale brakowa o projektów 
dotycz cych komercjali-
zacji bada  naukowych”. 

Utworzenie w ra-
mach PK o rodka ba-
da  nad budownictwem 

Aby budowa  na miar  XXI wieku 

Na Politechnice Krakowskiej powstanie 
wyj tkowe laboratorium

energooszcz dnym wychodzi naprzeciw 
zmianom w przepisach dotycz cych za-
opatrywania w energi  nowo wznoszo-
nych budynków. Ju  za kilka lat zaczn  
bowiem obowi zywa  nowe unijne wy-
magania w tym zakresie, narzucaj ce 
surowe normy. Laboratorium pomo e 
zarówno przygotowa  do tych zmian 
projektantów i wykonawców w naszym 
regionie, jak i dostarczy  niezb dnych 
informacji mieszka com. 

23 sierpnia zosta a podpisana umo-
wa wst pna dotycz ca do  nansowania 
przedsi wzi cia oraz umowa o wspó -
pracy PK, gminy Tarnów i Zespo u Szkó  
Budowlanych w Tarnowie przy realizacji 
projektu. W uroczysto ci obok rektora 
PK prof. Kazimierza Furtaka uczestni-
czyli: wicemarsza ek województwa ma-
opolskiego Roman Ciepiela, cz onek 
zarz du województwa ma opolskiego 
Stanis aw Sorys i prezydent Tarnowa 
Ryszard ciga a. Ma opolskie Laborato-
rium Budownictwa Energooszcz dnego 
ma powsta  w ci gu dwu lat.

(ps)Umow  podpisuj  Roman Ciepiela, wicemarsza ek wojewódz-
twa ma opolskiego i prof. Kazimierz Furtak, rektor PK
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Wizualizacja budynku laboratorium
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Pracownicy

Profesor tytularny

Stanis aw W glarczyk
Urodzi  si  5 listopada 1950 r. w Sie-

niawie ko o Nowego Targu. W 1969 r. 
uko czy  Liceum Pedagogiczne w Za-
kopanem. Dyplom magistra  zyki (pra-
ca magisterska pt. „Zale no  przej  
E1+ 1 w fundamentalnym odbiciu dla 
roztworów sta ych CdxHg1-xTe od sk a-
du i temperatury”) uzyska  w 1975 r. na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Jagiello skiego. W marcu 
1991 r. na Wydziale In ynierii Sanitar-
nej i Wodnej PK obroni  z wyró nieniem 
prac  doktorsk  pt. „Wp yw dyskretyzacji 
czasu na stochastyczne w asno ci punk-
towego opadu deszczu”. Stopie  dok-
tora habilitowanego nauk technicznych 
(w dziedzinie in ynieria rodowiska — 
hydrologia) przyzna a mu Rada Wydzia-
u In ynierii Sanitarnej i Wodnej PK na 
podstawie obronionej w 1998 r. rozpra-
wy habilitacyjnej pt. „Wybrane problemy 
hydrologii stochastycznej”. 11 kwietnia 
2012 r. otrzyma  nominacj  profesorsk . 

Prac  na Politechnice Krakowskiej 
rozpocz  w 1975 r. — najpierw jako sta-
ysta (3 miesi ce), a pó niej jako pra-

cownik in ynieryjno-techniczny — w Za-
k adzie Hydrologii Instytutu In ynierii 
i Gospodarki Wodnej, gdzie jest zatrud-
niony do dzisiaj. W 1976 r. odby  rocz-
ne przeszkolenie wojskowe. W 1979 r. 
mianowany asystentem naukowym, 
a w 1983 — starszym asystentem na-
ukowym. W marcu 1991 r., po uzyska-
niu stopnia doktora, zosta  adiunktem 
naukowo-dydaktycznym. Stanowisko 
profesora nadzwyczajnego obj  w 2002 
r. Mianowanie to zosta o przed u one na 
czas nieokre lony w 2007 r.

Zasadniczy obszar dzia alno ci 
naukowo-badawczej prof. Stanis awa 
W glarczyka obejmuje modelowanie 
niepewno ci w procesach geo  zycz-
nych, szczególnie hydrometeorologicz-
nych. Do najwa niejszych, ze wzgl du 
na ich mo liwe konsekwencje i zwi zan  
z nimi praktyczn  wa no , nale  sze-
regi czasowe warto ci ekstremalnych, 
zw aszcza przep ywów maksymalnych. 
Badania profesora w tym zakresie do-
tycz  odpowiedniego doboru rozk adu 
prawdopodobie stwa, okre lenia b -
dów kwantyli o niskim prawdopodobie -
stwie przewy szenia, oszacowania 

wra liwo ci niektórych rozk adów praw-
dopodobie stwa i metod estymacji ich 
parametrów na warto ci odstaj ce, jak 
równie  skuteczno ci metod identy  kacji 
i wery  kacji rozk adów prawdopodobie -
stwa, gdy próby losowe s  stosunkowo 
ma o liczne, co jest cz ste w praktyce. 
W ramach tych bada  profesor odby  wi-
zyt  naukow  w Louisiana State Univer-
sity w Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich latach prof. Stanis aw 
W g larczyk, rozszerzaj c tematyk  swych 
bada , zajmuje si  w asno ciami loso-
wych procesów z pami ci . Najcz ciej 
zak ada si  tzw. pami  krótk  procesu, 
kwanty  kowan  funkcj  autokorelacji, za-
nikaj c  w przybli eniu eksponencjalnie 
z czasem opó nienia. Drugi rodzaj pa-
mi ci — pami  d uga (zwana zjawiskiem 
Hursta), opisywana zanikaj c  pot gowo 
funkcj  autokorelacji — jest o wiele trud-
niejsza do wykrycia i jej detekcja wymaga 
d ugich serii (najlepiej kilkuset- lub wi -
cejelementowych). Badania profesora, 
prowadzone w ramach polsko-greckiego 
projektu badawczego (dwie wizyty nauko-
we na University of Thessaloniki w Grecji) 
dotycz cego zmienno ci w czasie sejs-
miczno ci naturalnej i antropogenicznej, 
wykaza y istnienie obu rodzajów pami ci 
w niektórych analizowanych parametryza-
cjach procesów sejsmicznych.

Dorobek publikacyjny profesora 
obejmuje ponad 90 artyku ów (ponad 
40 indywidualnych) w czasopismach 
zagranicznych i krajowych, wydawnic-
twach konferencyjnych i monogra  ach. 
Prof. Stanis aw W glarczyk jest autorem 

dwukrotnie wznawianego skryptu „Me-
tody statystyczne. Skrypt dla studen-
tów wy szych szkó  technicznych” oraz 
podr cznika akademickiego „Statystyka 
w in ynierii rodowiska” (2010). W dru-
ku znajduje si  pomoc dydaktyczna 
„Statystyka w Excelu”. Opracowa  dwie 
recenzje w przewodach habilitacyjnych, 
pi  recenzji rozpraw doktorskich, czte-
ry recenzje ksi ek naukowych i oko o 
100 recenzji artyku ów naukowych.

Dzia alno  dydaktyczna profesora 
obejmuje takie przedmioty, jak: hydro-
logia, metody statystyczne, hydrologia 
stochastyczna, hydrologia zlewni zur-
banizowanych i rolniczych, prognozy 
hydrologiczne, hydrologia in ynierska, 
meteorologia i klimatologia, statystyka 
i bezpiecze stwo w in ynierii wodnej. Od 
wielu lat profesor prowadzi na macierzy-
stym wydziale kurs rachunku prawdopo-
dobie stwa i statystyki matematycznej 
dla s uchaczy studiów doktoranckich. 
W ostatnich latach jest zapraszany do 
Instytutu Geogra  i i Gospodarki Prze-
strzennej UJ z wyk adem dla doktoran-
tów po wi conym statystycznej analizie 
danych oraz do Szko y G ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie 
prowadzi zaj cia na temat zastosowa  
metod statystycznych w hydrologii i me-
teorologii. Wypromowa  6 dyplomantów 
i 3 doktorów.

Zadania nauczyciela akademickiego 
obejmuj  równie  kszta towanie odpowie-
dzialnej postawy studenta. W tym duchu 
na amach „Naszej Politechniki”, „Forum 
Akademickiego” i „G osu Akademickiego 
WAT” profesor dyskutowa  kwestie doty-
cz ce m.in. nieuczciwo ci przy egzami-
nach i zaliczeniach oraz plagiatów.

W latach 2003–2006 by  cz onkiem 
Komitetu Geo  zyki PAN, aktualnie jest 
cz onkiem Komisji Technicznej Infra-
struktury Wsi PAN oraz Stowarzyszenia 
Hydrologów Polskich.

Za osi gni cia naukowe by  nagradza-
ny przez rektora PK (1992, 2000, 2007). 
Zosta  odznaczony Srebrnym Krzy em 
Zas ugi (2008 r.) i Honorow  Odznak  Po-
litechniki Krakowskiej (2005 r.).

onaty, ma troje dzieci: Sebastiana, 
Katarzyn  i Macieja oraz troje wnucz t. 
Hobby: historia,  lozo  a przyrody, pie-
sze w drówki.
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Ewa Szali ska van Overdijk
Urodzi a si  8 sierpnia 1968 r. w Kra-

kowie. Jest absolwentk  krakowskiego 
III Liceum Ogólnokszta c cego. W la-
tach 1986–1991 studiowa a na Wydziale 
In ynierii rodowiska Politechniki Kra-
kowskiej, gdzie uzyska a tytu  zawodowy 
magistra in yniera in ynierii rodowiska 
w specjalno ci zaopatrzenie w wod  
oraz unieszkodliwianie cieków i odpa-
dów (praca dyplomowa: „Model sieci 
wodoci gowej dla strefy Mistrzejowice”). 
Prac  doktorsk  pod tytu em „Przemia-
ny chromu w rodowisku wodnym, za-
nieczyszczonym ciekami garbarskimi” 
obroni a z wyró nieniem w 2002 r. rów-
nie  na Wydziale In ynierii rodowiska 
PK. 27 czerwca bie cego roku Rada 
Wydzia u In ynierii rodowiska PK na 
podstawie monogra  i pt. „Rola osadów 
dennych w ocenie jako ci rodowiska 
wód kontynentalnych” oraz wyników ko-
lokwium habilitacyjnego nada a jej sto-
pie  doktora habilitowanego w dyscypli-
nie in ynieria rodowiska, specjalno : 
ocena i ochrona rodowiska.

Dr hab. in . Ewa Szali ska van Over-
dijk zwi za a swoj  karier  zawodow  
z Politechnik  Krakowsk . W marcu 
1992 r. podj a prac  w Instytucie Za-
opatrzenia w Wod  i Ochrony rodo-
wiska PK, pocz tkowo jako pracownik 
techniczny, od pa dziernika — pracownik 
naukowo-badawczy: asystent naukowo-
-dydaktyczny i adiunkt (od 2002 r.). 
W trakcie pracy na PK uko czy a studia 
podyplomowe na Politechnice Warszaw-
skiej („Ochrona atmosfery”, 1994/1995), 
studium pedagogiczne dla asystentów na 
PK (1999 r.) oraz studium podyplomowe 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kra-
kowie („Zarz dzanie projektem badaw-
czym i komercjalizacja wyników bada ”, 
2012 r.). Odby a równie  kilka krótkoter-
minowych sta y zagranicznych — w Da-
nii, Szwajcarii, Rumunii oraz na Ukrainie. 
W latach 2004 2008 pracowa a w Great 
Lakes Institute for Environmental Rese-
arch University of Windsor w Kanadzie, 
pocz tkowo jako Post-doc Fellow, a na-
st pnie jako Associate Researcher. 

W prowadzonych w ostatnich latach 
pracach badawczych skupia si  na za-
gadnieniach zwi zanych z zanieczysz-
czeniem rodowiska wodnego, szcze-
gólnie osadów dennych. Analizuje obieg 
i transport metali oraz zanieczyszcze  

w tym rodowisku w aspekcie ich bio-
dost pno ci i toksyczno ci. W polu jej 
zainteresowa  znajduj  si  tak e prak-
tyczne kwestie zastosowania osadów 
w badaniach rodowiskowych, na przy-
k ad techniki poboru próbek lub sposoby 
post powania z osadami w fazie bada  
laboratoryjnych, a przede wszystkim 
wp yw tych czynników na wyniki bada  
i ich interpretacj . Jej projekty badawcze 
by y  nansowane przez Komitet Bada  
Naukowych (1), Great Lakes Sustainabi-
lity Fund (3) oraz ze rodków wewn trz-
nych PK, przyznawanych w ramach tzw. 
bada  w asnych (5).

Dorobek publikacyjny dr hab. in . Ewy 
Szali skiej van Overdijk to 49 pozycji, 
w ród których nale y wyró ni : 2 mo-
nogra  e (samodzielne), 1 podr cznik 
akademicki (wspó autorstwo), 3 rozdzia-
y w angloj zycznych dzie ach zwartych 
oraz 14 publikacji w czasopismach z tzw. 
listy  ladel  jskiej. czna liczba cytowa  
wszystkich publikacji wynosi 87, a indeks 
Hirscha (wed ug bazy Web of Science) 
— 6. Dr hab. in . Ewa Szali ska van 
Overdijk jest tak e recenzentem arty-
ku ów w czasopismach mi dzynarodo-
wych i wniosków sk adanych w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i rodowisko, Polish-
-Norwegian Research Fund. Na potrze-
by gospodarki wykona a wiele ekspertyz.

Wyniki swoich bada  prezentowa a 
na 12 mi dzynarodowych konferencjach 
naukowych, m.in. w Hiszpanii, Kana-
dzie, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, 
Szwajcarii i na Ukrainie. Uczestniczy 
w pracach  mi dzynarodowej sieci ba-
dawczej NEAR (Network For Environ-
mental Assessment and Remediation 
of Aquatic Ecosystems),  nansowanej 

przez Swiss National Science Foundation 
w ramach programu SCOPES. W 2011 r. 
zorganizowa a na Politechnice Krakow-
skiej Planning Meeting cz onków tej sieci.

Jest nauczycielem akademickim Wy-
dzia u In ynierii rodowiska PK. Pocz t-
kowo prowadzi a wiczenia audytoryjne 
i projektowe dla studentów kierunku 
„monitoring rodowiska” z przedmiotów 
takich, jak: ochrona powietrza atmosfe-
rycznego, usuwanie i unieszkodliwianie 
odpadów, gospodarka odpadami komu-
nalnymi. Po uzyskaniu stopnia nauko-
wego doktora zacz a równie  wyk ada  
przedmioty takie, jak: monitoring rodo-
wiska, techniki monitoringu rodowiska, 
ocena jako ci rodowiska wodnego, 
oceny oddzia ywania na rodowisko. Od 
2005 r. prowadzi w ramach programu 
Erasmus wyk ady i seminaria z przed-
miotu current trends in aquatic environ-
ment dla s uchaczy studiów magister-
skich, uczestnicz cych w programie 
MUSE (Master en sciences de l’environ-
nement) na Uniwersytecie w Genewie. 
Dzi ki udzia owi w pracach sieci badaw-
czej NEAR od 2008 r. jest wyk adowc  
szkó  letnich. W latach 2002 2010 wy-
promowa a 12 absolwentów studiów ma-
gisterskich, trzy z tych osób podj y stu-
dia doktoranckie w ró nych instytucjach 
naukowych.

W trakcie swojej pracy na PK pe ni-
a funkcj  opiekuna grup studenckich, 
by a wieloletnim sekretarzem komisji 
dyplomowej w Instytucie Zaopatrzenia 
w Wod  i Ochrony rodowiska PK. Od 
wrze nia 2012 r. pe ni funkcj  prodzie-
kana ds. studiów magisterskich oraz 
wspó pracy z zagranic  na Wydziale In-
ynierii rodowiska PK. 

Jest cz onkiem Polskiego Zrzesze-
nia Techników i In ynierów Sanitar-
nych (PZITS), International Association 
of Theoretical and Applied Limnology 
(Societas Internationalis Limnologiae, 
SIL) oraz Society of Environmental Toxi-
cology and Chemistry (SETAC).

W trakcie pracy naukowej i dydak-
tycznej na PK otrzyma a dwukrotnie 
nagrod  rektora PK — indywidualn  
II stopnia (za prac  doktorsk , 2003 r.) 
oraz zespo ow  (jako wspó autor pod-
r cznika akademickiego, 2006 r.). 

Jej zainteresowania pozazawodowe 
wi  si  z literatur  biogra  czn  oraz 
muzyk  barokow . Od 2009 r. jest po-
wtórnie zam na.

Doktorzy habilitowani
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Jan Kucwaj
Urodzi  si  w 1951 r. w Baranowie 

Sandomierskim. Jest absolwentem 
Liceum Ogólnokszta c cego im. Bruno-
na Jasie skiego w Klimontowie Sando-
mierskim. W 1974 r. uko czy  studia ma-
tematyczne z wyró nieniem na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersyte-
tu Jagiello skiego.

Po odbyciu rocznej s u by wojsko-
wej w 1975 r. w ramach wojskowego 
szkolenia o  cerów rezerwy podj  prac  
w Zak adzie Stateczno ci i Metod Nume-
rycznych w Instytucie Mechaniki Budowli 
na Wydziale Budownictwa L dowego 
(obecnie Wydzia  In ynierii L dowej) 
Politechniki Krakowskiej. Na pocz tku 
swej kariery naukowej zajmowa  si  tzw. 
metod  R-funkcji (MRF) — rozwi zywa-
nia zagadnie  brzegowych. Jego prace 
polega y na tworzeniu i implementacji 
algorytmów wykorzystuj cych t  meto-
d , a tak e na rozwi zywaniu zagad-
nie  z liniowej teorii p yt i liniowej teorii 
spr ysto ci. Ze wzgl du na bardzo 
skomplikowane wyra enia arytmetycz-
ne, wynikaj ce ze stosowania metody 
R-funkcji, zaj  si  opracowaniem algo-
rytmów i programów operacji symbolicz-
nych, generuj cych kody programów, 
które pozwoli y równie  na zastosowanie 
metody ró nic sko czonych do rozwi -
zywania zada  nieliniowych. Rozpraw  
doktorsk  pt. „Rozszerzenie zastoso-
wa  metody R-funkcji w zagadnieniach 
brzegowych mechaniki”, wykonan  pod 
opiek  prof. Janusza Orkisza, obroni  
na Wydziale Budownictwa L dowego 
PK w 1985 r. W tym samym roku zo-
sta  adiunktem w Instytucie Mechaniki 
Budowli PK. W 1991 r. rozpocz  prac  
w nowo utworzonym Zak adzie Zasto-
sowa  Matematyki PK (obecnie: Zak ad 
Metod Obliczeniowych), kierowanym 
przez prof. Leszka Demkowicza. Pracuje 
w nim do chwili obecnej. 

Dzia alno  naukowa dr. hab. in . 
Jana Kucwaja wi za a si  w znacznej 
mierze z realizacj  projektów  nanso-
wanych przez Komitet Bada  Nauko-
wych. W latach 1991–1994 by  wyko-
nawc  projektu „Zastosowanie metod 
adaptacyjnych do rozwi zywania za-
gadnienia interakcji cia a sta ego i p y-
nu”, a nast pnie, w latach 1995–1996 
— projektu „Zastosowanie adaptacyj-
nej metody elementów sko czonych 
do numerycznej symulacji przep ywów 
pod- i oko od wi kowych wokó  elemen-
tów samolotu”. Otrzyma  równie  grant 
na badania dotycz ce rozwi zywania 
przep ywów ci liwych i nie ci liwych 
za pomoc  wspó bie nych oblicze  me-
tod  elementów sko czonych (g ówny 
wykonawca, 1997–1999), jak i na bada-
nia s u ce rozwi zywaniu zagadnie  
elektromagnetyzmu za pomoc  adapta-
cyjnej metody elementów sko czonych 
typu hp (2001–2004).

G ówny nurt jego zainteresowa  
naukowych obejmuje metody i algoryt-
my generowania siatek w obszarach 
topologicznie i geometrycznie skompli-
kowanych. W swoich pracach czy me-
tody triangulacji Delaunaya z metodami 
frontowymi. W polu jego zainteresowa  
znajduj  si  równie  metody adaptacyj-
ne oparte na remeshingu. 

Dr hab. in . Jan Kucwaj publikowa  
wyniki swych prac m.in. w: „International 

Journal of Computers & Structures”, 
„ZAMM — Zeitschrit für Angewandte 
Mathematik und Mechanik”, „Theoreti-
cal and Applied Mechanics”, „Computer 
Assisted Mechanics and Engineering 
Sciences” czy „Annales UMCS Informa-
tica AI”. Jest autorem b d  wspó auto-
rem 58 artyku ów. 

Na podstawie oceny ogólnego do-
robku naukowego oraz rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Metody generowania 
i adaptacji siatek w zagadnieniach 
brzegowych mechaniki” Rada Wydzia-
u In ynierii L dowej PK nada a mu 
w czerwcu bie cego roku stopie  na-
ukowy doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie mechani-
ka, specjalno : metody komputerowe 
w mechanice.

Dr hab. in . Jan Kucwaj prowadzi 
zaj cia dydaktyczne dla studentów stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych 
I i II stopnia na kierunku informatyka. By  
promotorem 59 prac magisterskich oraz 
27 in ynierskich.

Jego dzia alno  organizacyjno- 
-spo eczna zwi zana by a z prac  
w komisjach rekrutacyjnych na Wy-
dziale In ynierii L dowej i na Wydzia-
le Fizyki Matematyki i Informatyki PK. 
W latach 1987–1989 by  opiekunem 
jednomiesi cznych praktyk studenc-
kich w Erfurcie. By  cz onkiem Komitetu 
Organizacyjnego GAMM (1991 r.) oraz 
uczestniczy  w organizacji konferen-
cji „Second Workshop on Reliability in 
Computational Mechanics” (1991 r.).

Za dzia alno  naukow  otrzyma  ze-
spo ow  nagrod  ministra  w 1985 r. oraz 
kilka razy zosta  nagrodzony przez rekto-
ra PK. Wyró niony Honorow  Odznak  
Politechniki Krakowskiej.

Jest cz onkiem Polskiego Towarzy-
stwa Metod Komputerowych w Mecha-
nice oraz International Association for 
Numerical Grid Generation.

Doktorzy
Wydzia  In ynierii L dowej

dr Remigiusz Wojtal (L-2) — „Deve-
lopment of the methodology for analyzing 
safety treatments at isolated signalized 
intersections”, promotor: prof. Laurence 
R. Rilett (University of Nebraska-Lincoln, 
USA), recenzenci: prof. Elizabeth G. Jo-
nes (University of Nebraska-Lincoln, 
USA), prof. Kent M. Eskridge (University 

of Nebraska-Lincoln, USA), dr in . Anuj 
Sharma (University of Nebraska-Lincoln, 
USA); 4 V 2012 r. Praca zatwierdzona na 
University of Nerbaska-Lincoln w USA.

Wydzia  Mechaniczny
dr in . Marcin Cegielski (pracow-

nik dziekanatu WM) — „Efekt ci g ej 

deaktywacji uszkodze  w kontynu-
alnej mechanice zniszczenia”; pro-
motor: dr hab. in . Artur Ganczarski, 
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. in . 
Zbigniew Kowalewski (IPPT PAN), 
prof. dr hab. in . Jacek Skrzypek (PK), 
4 VII 2012 r. 
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Problem zwi kszania bezpiecze -
stwa ruchu poprzez odpowiednie 
kszta towanie infrastruktury dro-
gowej by  przedmiotem zaintere-
sowania uczestników seminarium 
zorganizowanego na Politechnice 
Krakowskiej w dniach 16–17 lipca. 
W spotkaniu, które zgromadzi o spe-
cjalistów z ca ego kraju, referaty wy-
g osili równie  naukowcy z Niemiec, 
S owacji i W gier.

Krakowskie seminarium po wi cono 
prezentacji wyników zadania badaw-
czego „Kszta towanie infrastruktury dro-
gowej, spe niaj cej standardy bezpie-
cze stwa ruchu” (T6.5), które realizuje 
zespó  Katedry Budowy Dróg i In ynierii 
Ruchu Politechniki Krakowskiej wspólnie 
z zespo em Katedry In ynierii Drogowej 
Politechniki Gda skiej. Jest to cz  
projektu „Innowacyjne rodki i efektywne 
metody poprawy bezpiecze stwa i trwa-
o ci obiektów budowlanych i infrastruk-
tury transportowej w strategii zrównowa-
onego rozwoju”, wspó  nansowanego 

przez UE w ramach Programu Innowa-
cyjna Gospodarka. W projekcie uczest-
nicz  jeszcze — z w asnymi zadaniami 
badawczymi — trzy jednostki Wydzia u 
In ynierii L dowej PK: Instytut Mecha-
niki Budowli, Instytut Materia ów i Kon-
strukcji Budowlanych, a tak e Instytut 
Technologii Informatycznych.

Seminarium zosta o podzielone na 
dwa bloki tematyczne. Pierwszego dnia 
skupiono si  na wp ywie standardów 
technicznych na bezpiecze stwo ruchu 
i na jego prognozowaniu. Drugiego dnia 
rozwa ano kwestie rozwoju narz dzi pro-
gnozowania zagro e  bezpiecze stwa 
ruchu drogowego oraz klasy  kacj  ryzyka 
w projektowaniu infrastruktury drogowej. 
Przewodnimi pytaniami, na które poszuki-
wali odpowiedzi autorzy prezentacji mery-
torycznych i uczestnicy dyskusji, by y:

Jakie s  g ówne problemy bezpie-
cze stwa ruchu, wynikaj ce z niedo-
skona o ci infrastruktury drogowej?
Czy istnieje mo liwo  projektowa-
nia bezpieczniejszych rozwi za  
i czy zmieniaj c dotychczasowe pro-
cedury projektowania, mo na osi -
gn  taki cel? Jakie powinny by  te 
zmiany?

Czy mo liwe jest przenoszenie za-
granicznych, nietypowych rozwi -
za  infrastrukturalnych do praktyki 
krajowej? 
W czasie seminarium przedstawiono 

18 referatów, ujmuj cych w syntetyczny 
sposób wyniki poszczególnych zada  
cz stkowych, zrealizowanych w ramach 
zadania „Kszta towanie infrastruktury 
drogowej, spe niaj cej standardy bezpie-
cze stwa ruchu”. Zaprezentowano tak e 
wyniki podobnych prac realizowanych 
w zagranicznych o rodkach naukowych. 

Autorzy cz ci referatów omówili 
najwa niejsze wyniki badania wp ywu 
ró nych elementów dróg, skrzy owa  
i organizacji ruchu na warto ci wska ni-
ków wypadkowych. Oceny wykonano na 
podstawie analiz danych o wypadkach. 
Wykorzystano w nich równie  zbudowa-
ne modele uogólnionej regresji liniowej. 
Modele regresyjne potwierdzaj , i  takie 
charakterystyki drogi, jak: typ przekroju 
poprzecznego (liczba pasów ruchu, wy-
st powanie pasa rozdzia u, szeroko  
i rodzaj poboczy), g sto  skrzy owa , 
g sto  zjazdów indywidualnych, pro-
centowy udzia  zabudowy w otoczeniu, 
wyst powanie chodników i urz dze  
dla rowerzystów (dzi ki tym elementom 
obserwowano znacz ce zmniejszenie 
wska ników wypadkowych) istotnie 

wp ywaj  na bezpiecze stwo ruchu. 
Zgodnie z oczekiwaniami dominuj cy 
wp yw na warto ci wska ników wypad-
kowych ma nat enie ruchu. Stwierdzo-
no tak e, e na bezpiecze stwo ruchu 
oddzia uj  czynniki zwi zane z regional-
nym zró nicowaniem zagospodarowania 
przestrzennego.

Odr bna cze  analiz opiera a si  na 
ocenie powi zania standardu projekto-
wania skrzy owa  z bezpiecze stwem 
ruchu. Wykazano, e istotny wp yw 
na wska niki wypadkowe maj  forma 
skrzy owania i organizacja ruchu. Naj-
bezpieczniejsz  form  skrzy owania 
okaza y si  ma e ronda i skrzy owania 
z sygnalizacj  wietln , lecz z wydzielo-
nymi fazami ruchu. W tej grupie refera-
tów omówiono tak e wyniki bada  bez-
piecze stwa ruchu na odcinkach dróg, 
na których dokonano zmian przekroju 
poprzecznego drogi poprzez wyodr b-
nienie dodatkowego, wielofunkcyjnego 
rodkowego pasa z wyspami przery-

waj cymi jego ci g o . Wyniki bada  
jednoznacznie potwierdzi y popraw  
sprawno ci i bezpiecze stwa ruchu na 
tak przebudowanych odcinkach. 

Badania dotycz ce wyst puj cych 
poza terenami zabudowy przej  dla 
pieszych wykaza y ich bardzo ma  sku-
teczno  — na tych terenach kierowcy 

Seminarium na temat infrastruktury drogowej

Aby na drogach by o bezpieczniej
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Uczestnicy seminarium
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rzadko redukuj  pr dko  swych pojaz-
dów przed przej ciami. W badaniach 
okre  lono te  wp yw ró nych typów przej  
na zagro enie bezpiecze stwa pieszych 
w stosunku do zwyk ego przej cia dla pie-
szych. Wyniki bada  bezpiecze stwa ru-
chu w arteriach miejskich potwierdzi y, e 
znacz co wp ywaj  na nie takie czynniki, 
jak: typ przekroju poprzecznego, g sto  
skrzy owa , kontrola dost pno ci do dro-
gi, wyst powanie parkowania pojazdów, 
a tak e intensywno  zabudowy i rodzaj 
u ytkowania otoczenia.

Autorzy prezentacji formu owali tak-
e wnioski, obejmuj ce kierunki zmian 

przepisów techniczno-budowlanych oraz 
procesu projektowania.

Go cie z zagranicy w swych wyst -
pieniach poruszali problemy dotycz ce 
m.in.: uwarunkowania projektowania sy-
gnalizacji wietlnej wraz z optymalnym do-
borem struktury programu oraz oblicze  
jego poszczególnych elementów; wdro-
enia ró nych rodków poprawy bezpie-

cze stwa i oceny ich skuteczno ci w ra-
mach austriacko-s owackiego programu 
ROSEMAN; charakterystyki bezpiecze -
stwa sieci drogowej w zale no ci od 
kategorii dróg oraz tendencji projekto-
wania, zmierzaj cych do tzw. dróg samo- 
obja niaj cych (podpowiadaj cych sposób 
zachowania uczestnikom ruchu). Omówio-
no te  modele predykcji wypadków w skali 
regionalnej. Jako zmienne obja niaj ce 
wyst puj  w nich nie tylko charakterystyki 
dróg i ruchu, ale tak e zmienne opisuj ce 
zagospodarowanie przestrzenne i warunki 

spo eczno-ekonomiczne. Zosta  przedsta-
wiony model zbudowany na podstawie da-
nych z terytorium Austrii.

Pierwszy dzie  seminarium zosta  
podsumowany dyskusj , do której za o-
eniem by o stwierdzenie, e kryterium 

bezpiecze stwa w projektowaniu infra-
struktury jest tylko jednym z wielu i musi 
by  analizowane w powi zaniu z takimi 
uwarunkowaniami, jak: sprawno  ru-
chu, minimalizacja oddzia ywania na 
rodowisko, spe nianie funkcji spo eczno-

-gospodarczych, minimalizacja kosztów 
budowy, eksploatacji oraz kosztów ruchu.

W prezentacjach po wi conych 
budowie modeli predykcji wypadków 
i ich praktycznemu wykorzystaniu po-
kazano szczegó owe uwarunkowania 
budowy takich modeli dla odcinków 
dróg i skrzy owa , wraz z przyk adami 
uzyskanych zale no ci regresyjnych. 
Wykorzystuj c te zale no ci, autorzy 
pokazali w uj ciu ilo ciowym wp ywy 
ró nych cech dróg i ruchu na wska niki 
wypadkowe. W zbudowanych modelach 
w grupie zmiennych obja niaj cych zna-
laz y si  zmienne skalarne i jako ciowe, 
np. charakteryzuj ce rodzaj zabudowy 
w otoczeniu dróg lub typ przekroju po-
przecznego drogi b d  wyst powanie 
przeszkód w jej otoczeniu. Istotn  cz  
stanowi y zagadnienia metodologii pro-
wadzonych bada  oraz analiz. 

Znacz ce, z uwagi na podstawo-
wy cel seminarium, by y prezentacje 
po wi cone badaniom i praktycznym 
aspektom klasy  kacji sieci drogowej pod 

wzgl dem ryzyka wypadków. Przedsta-
wione zosta y do wiadczenia wynikaj -
ce z zastosowania niemieckich zalece  
do analizy bezpiecze stwa sieci dróg. 
Omówiono równie  opracowan  przez 
autorów zadania T6.5 propozycj  pol-
skiej metody takiej analizy. Zosta a ona 
skonstruowana w taki sposób, aby mo-
g a znale  praktyczne zastosowanie. 
Planowane jest bowiem jej wdro enie 
w ramach przygotowywanego rozporz -
dzenia ministra transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej.

W dwudniowym spotkaniu, które 
odby o si  w sali konferencyjnej Galerii 
„Gil”, wzi o udzia  oko o 60 osób. Re-
prezentowali oni szko y wy sze, admi-
nistracj  drogow  i samorz dow  oraz 
biura projektów. Zaproszenie do udzia u 
w seminarium oraz do wyg oszenia w as-
nych referatów na tematy nawi zuj ce 
do problematyki dyskutowanego projek-
tu badawczego przyj li pracownicy na-
ukowi z Technische Universität Dresden, 
Bauhaus-Universität Weimar, Slovak 
University of Technology Bratislava oraz 
Széchenyi István University Györ.

Stanis aw Gaca 

Dr hab. in . Stanis aw Gaca, prof. PK pracuje 
w Katedrze Budowy Dróg i In ynierii Ruchu 
na Wydziale In ynierii L dowej PK. Jest kie-
rownikiem tematu T6.5 „Kszta towanie infra-
struktury drogowej, spe niaj cej standardy 
bezpiecze stwa ruchu”. By  g ównym organi-
zatorem seminarium. 

W tym roku — po raz pierwszy 
w licz  cej 67 lat historii Politechniki Kra-
kowskiej — studenci rozpoczynaj cy 
nauk  nie otrzymaj  indeksu w formie 
papierowej ksi eczki. Zast pi j  sys-
tem elektronicznej rejestracji wyników 
egzaminów i uzyskiwanych zalicze . In-
nowacja ma na celu usprawnienie kon-
taktów mi dzy studentami i uczelni .

Rezygnacja z tradycyjnych zielonych 
ksi eczek, które w miar  post pów 
w nauce ich w a cicieli zape nia y si  od-
r cznymi wpisami wyk adowców, to efekt 
uchwalenia w kwietniu br. przez Senat 
Politechniki Krakowskiej nowego regula-
minu studiów. Pocz wszy od rozpoczy-
naj cego si  w a nie semestru, student 
pierwszego roku, uzyskuj cy ocen  
z egzaminu lub zaliczenie przedmiotu, 

Kres tradycyjnego indeksu
nie b dzie ju  podsuwa  nauczycielowi 
akademickiemu papierowego indeksu. 
Ocena lub zaliczenie zostan  wprowa-
dzone do komputerowej bazy danych 
uczelni. Wynik egzaminu nauczyciel 
przeka e studentowi ustnie (ewentualnie 
za pomoc  e-maila), a ten b dzie móg  
uzyska  potwierdzenie, sprawdzaj c 
ocen  w systemie elektronicznym. 

Cho  zmiana jest istotna, trudno mó-
wi  o rewolucji, bowiem ju  od kilku lat na 
PK funkcjonuje system „Wirtualny dzieka-
nat”, za pomoc  którego studenci mog  
sprawdza  w systemie elektronicznym 
wyniki egzaminów i zalicze . System 
daje zreszt  znacznie wi cej mo liwo ci 
w porównaniu z papierowym indeksem, 
bowiem mo na w nim przegl da  rów-
nie  dane dotycz ce stypendiów i p at-

no ci ponoszonych przez studentów. Co 
wa ne, dost p do tych informacji student 
ma przez ca  dob  i z ka dego miejsca, 
w którym istnieje mo liwo  skorzystania 
z Internetu. Dzi ki udogodnieniom, jakie 
niesie z sob  tzw. indeks elektroniczny, 
zmaleje liczba spraw, z którymi student 
b dzie musia  osobi cie kontaktowa  si  
z dziekanatem. 

Z elektronicznych indeksów b d  
korzysta  na razie tylko studenci roz-
poczynaj cy w pa dzierniku nauk  na 
pierwszym i drugim stopniu studiów. 
Pozosta e roczniki b d  si  pos ugiwa  
indeksami w tradycyjnej postaci a  do 
ko ca studiów. Zielone ksi eczki przez 
najbli sze lata nie znikn  wi c jeszcze 
ca kowicie z pejza u uczelni. 

(ps) 
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Ponad 8 miliardów euro zamierza 
przeznaczy  Komisja Europejska na 
s  nansowanie 52 nowych konkursów, 
prowadzonych w ramach ostatniego 
roku realizacji 7. Programu Ramowe-
go. Przypomnijmy, e program ramo-
wy stanowi najwi kszy mechanizm 
 nansowania i kszta towania bada  

naukowych na poziomie europejskim. 
Za jego pomoc  Unia Europejska 

pragnie zapewni  trwa y wzrost gospo-
darczy, wsparcie dla innowacyjnych 
rozwi za , a poprzez to — stabilno  
i wzrost konkurencyjno ci rynków eu-
ropejskich na wiecie. Zaplanowana 
na siedem lat (2007–2013) siódma 
edycja programu dobiegnie ko ca 
w przysz ym roku.

Rok 2013 nie b dzie jednak stanowi  
kresu dla bada  naukowych w Europie, 
a raczej b dzie swego rodzaju okresem 
przej ciowym, gdy  znamy ju  (przynaj-

mniej z nazwy) nast pc  7. PR — Pro-
gram Horizon 2020.

Og oszone 5 i 10 lipca br. konkur-
sy przedstawiaj  ca  gam  mo liwo ci 
dla wielu ró norodnych bene  cjentów, 
zarówno instytucji posiadaj cych osobo-
wo  prawn , jak i indywidualnych na-
ukowców. Nie zmieni  si  obowi zuj cy 
od lat podzia  na cztery bloki tematyczne 
(Programy Szczegó owe): Wspó praca, 
Mo liwo ci, Ludzie oraz Pomys y. W ka -
dym z konkursów obowi zuj  ci le okre-
lone zasady i wymagania, które mo na 

znale  w elektronicznej dokumentacji, 
zamieszczonej w o  cjalnym serwisie Ko-
misji Europejskiej CORDIS (pod adresem: 
www.cordis.europa.eu). Warunkiem bez-
wzgl dnym udzia u w konkursach jest do-
trzymanie terminów nadsy ania aplikacji — 
wi kszo  z nich up ywa pod koniec roku.

A aplikowa  warto. Przekonali si  
o tym naukowcy i wspó pracownicy 

Politechniki Krakowskiej, anga uj c si  
w pisanie wniosków projektowych w po-
przednich edycjach konkursów. Poni ej 
prezentujemy list  projektów prowadzo-
nych obecnie na naszej uczelni w ra-
mach 7. PR (  nansowanych z bud etów 
konkursowych Komisji Europejskiej).

Dawid Gacek

Mgr Dawid Gacek jest pracownikiem Centrum 
Transferu Technologii PK.
Wszelkich informacji na temat udzia u w kon-
kursach 7. Programu Ramowego udziela Re-
gionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Ra-
mowych UE, dzia aj cy przy Centrum Transferu 
Technologii PK. Jego siedziba znajduje si  na 
terenie kampusu PK przy ul. Warszawskiej 24. 
Szczegó owe informacje mo na tak e znale  
pod adresem: www.rpk.transfer.edu.pl, 
www.transfer.edu.pl

Miliardy euro na rozwój europejskiej nauki

LoLiPEM (Long-life PEM-FCH & CHP 
systems at temperatures higher than 
100°C — Instalacje generuj ce ener-
gi  elektryczn  oraz ciepln , oparte 
na ogniwach wodorowych o przed u-
onej trwa o ci, dzia aj cych w tempe-

raturach powy ej 100°C).
Strona internetowa: www.lolipem.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: Bogna Grocho-
la — Centrum Transferu Technologii PK
EUROnu (A Hight Intensity Neutrino 
Oscillation Facility in Europe)
Strona internetowa: www.euronu.org
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. 
in . B a ej Skocze  — kierownik Cen-
trum Projektowania Akceleratorów 
Cz stek Elementarnych na WM PK
NEPHH (Nanomaterials Related 
Environmental Pollution and Health 
Hazards Throughout their Life Cycle)
Strona internetowa: www.nephh-fp7.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. 
in . Krzysztof Pielichowski — Katedra 
Chemii i Technologii Polimerów na 
WIiTCh PK
GENESIS (Groundwater and Depen-
dent Ecosystems: New Scienti  c and 
Technical Basis for Assessing Clima-
te Change and Land-use Impacts on 
Groundwater Systems — Wody pod-
ziemne i zale ne ekosystemy: nowe 
naukowe i techniczne podstawy dla 
oszacowania wp ywu zmian klimatu 
i u ytkowania terenu na systemy wód 
podziemnych)

Strona internetowa: www.bioforsk.no 
(strona koordynatora)
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: dr in . Izabela 
Gody  — Zak ad Gospodarki Wodnej, 
Instytut In ynierii i Gospodarki Wodnej 
na WI  PK
ENERGY-SMARTOPS (Energy sa-
vings from smart operation of electri-
cal, process and mechanical equip-
ment)
Strona internetowa: www3.imperial.
ac.uk/processautomation/research/
integratedanalysis/energysmartops
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. 
in . Tadeusz Sobczyk, dr in . Dariusz 
Borkowski — Katedra Maszyn Elek-
trycznych, Instytut Elektromechanicz-
nych Przemian Energii na WIEiK PK
OSTLER (Optimised storage integra-
tion for the electric car)
Strona internetowa: www.mira.co.uk/
research/ostler (strona koordynatora)
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. 
in . Bronis aw Sendyka, dr in . Mar-
cin Noga — Instytut Pojazdów Samo-
chodowych i Silników Spalinowych na 
WM PK
MA OPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 
2012 — 6. edycja przedsi wzi cia po-
pularyzuj cego nauk , zawód naukow-
ca i wynalazki w ród szerokiej publicz-
no ci. Podczas tego wydarzenia dla 
zainteresowanych widzów otwierane 
s  podwoje laboratoriów i instytutów 
naukowo-badawczych.

Strona internetowa: 
www.nocnauko wcow.malopolska.pl
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: Magdalena 
Wójtowicz — Centrum Transferu Tech-
nologii PK (Regionalny Punkt Kontak-
towy)
BIOPURFIL (Bio-based polyurethane 
composites with natural  llers)
Strona internetowa: jeszcze nie uru-
chomiona
Rola Politechniki: 
koordynator projektu
Osoba odpowiedzialna: dr hab. in . 
Aleksander Prociak, prof. PK — Kate-
dra Chemii i Technologii Polimerów na 
WIiTCh PK
CORFAT (Cost effective corrosion and 
fatigue monitoring for transport pro-
ducts)
Strona internetowa: www.corfat.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: dr in . Ire-
neusz Baran — Laboratorium Bada  
Stosowanych, Instytut Technologii 
Maszyn i Automatyzacji Produkcji na 
Wydziale Mechanicznym PK
GALILEO (Galileo Signal Priority — 
Priorytety w ruchu dla transportu zbio-
rowego z wykorzystaniem nawigacji 
satelitarnej Galileo)
Strona internetowa: 
www.galileosignal priority.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba kontaktowa: mgr in . Tomasz 
Kulpa — Katedra Systemów Komuni-
kacyjnych na Wydziale In ynierii L -
dowej PK
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Znacz cym wydarzeniem w yciu 
Wydzia u Architektury Politechniki 
Krakowskiej by a wizyta prof. Wojcie-
cha Le nikowskiego z Uniwersytetu 
Kansas w USA w dniach 14–17 maja. 
Profesor wyg osi  na PK cykl wyk a-
dów o architekturze wiatowej. Wcze -
niej, w kwietniu 2012 r., dzi ki pomocy 
prof. Le nikowskiego i przy poparciu 
ze strony prorektora PK prof. Dariusza 
Bogda a zosta a podpisana umowa 
o wspó pracy mi dzy Uniwersytetem 
Kansas a Politechnik  Krakowsk .

Wyk ady, które wyg osi  na PK 
prof. Wojciech Le nikowski, cieszy y si  
ogromnym powodzeniem, a s uchacze 
byli pod wra eniem erudycji profesora 
i przedstawionych przez niego prezentacji. 
Potwierdzeniem by y m.in. burzliwe dysku-
sje po ka dym spotkaniu i du e zaintere-
sowanie dalszymi kontaktami w ramach 
dwustronnej umowy, a nawet pro ba o ko-
rekt  bie cego projektu studenckiego…

Studenci i pracownicy naszej uczelni 
mieli okazj  wys ucha  nast puj cych 
wyk adów: „Szko a chicagowska i reali-
zacje w asne na jej tle”, „Budynki, które 
mn  wstrz sn y”, „Katastrofa w szkol-
nictwie ameryka skim”, „W poszukiwa-
niu architektury — projekty w asne”. Ten 
ostatni wyk ad odby  si  w ramach spo-
tka  seminaryjnych Studenckiego Ko a 
Naukowego Budownictwa, dzia aj cego 
przy Instytucie Projektowania Budowla-
nego WA PK. Podczas pobytu w Krako-
wie prof. Le nikowski odwiedzi  równie  
krakowski oddzia  Polskiej Akademii 
Nauk, gdzie wyg osi  wyk ad o proble-
mach nauczania architektury. Spotkaniu 
przewodniczy  prof. Wac aw Celadyn, 

kieruj cy Sekcj  Budownictwa Ogólne-
go w Komisji Urbanistyki i Architektury 
Oddzia u PAN, jednocze nie prorektor 
Politechniki Krakowskiej ds. ogólnych.

W trakcie pobytu na naszej uczelni 
prof. Le nikowski przeprowadzi  roz-
mowy z prorektorem ds. dydaktyki — 
prof. Leszkiem Mikulskim oraz z dzieka-
nem elektem Wydzia u Architektury PK 
— prof. Jackiem Gyurkovichem. Rozmo-
wy dotyczy y wspó pracy dydaktycznej, 
m.in. wymiany studentów i pracowników 
pomi dzy Politechnik  Krakowsk  i Uni-
wersytetem Kansas. Elementy przysz ej 
wspó pracy zosta y równie  omówio-
ne podczas spotkania z prorektorem 
prof. Dariuszem Bogda em.

*
Wojciech Le nikowski uzyska  dyplom 

na Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej w 1961 r. Po kilku latach pracy 
projektowej w kraju wyjecha  prywatnie do 
Francji, gdzie zosta  przyj ty na bezp atny 
sta  do paryskiego biura projektowego Le 
Corbusiera. W dzie  chodzi  do biura jed-
nego z najwi kszych architektów XX wie-
ku, a nocami dorabia  w paryskich halach 
targowych, aby mieszka  i y  w Pary u. 
Jego mistrz umar  jednak w ci gu roku 
i wówczas Le nikowski rozpocz  prac  
w Atelier Vago.

W tym czasie podj  wspó prac  dydak-
tyczn  ze Szko  Sztuk Pi knych w Pary u 
(z Georgesem Candilisem i Jeanem Re-
naudie’em — 1965–1966), Uniwersytetem 
Yale (z Jamesem Sterlingiem — 1970), 
Uniwersytetem Cornell (z Mathiasem 
Ungersem i Jaapem Bakem  — 1974–

–1976) oraz z Uniwersytetem Pen-
sylwania (z Aldem van Eyckiem 
— 1978-1979). Prowadzi  tak e 
zaj cia dydaktyczne na innych 
uniwersytetach ameryka skich, 
jak: Wisconsin, Illinois, Pittsburgh 
(Pensylwania), Syracuse (Nowy 
Jork), Buffalo (Nowy Jork), Wa-
shington (D.C.), Charlottesville 
(Wirginia), New Orlean (Luizjana), 
Knoxville (Tennessee), Seattle 
(Washington), St. Louis (Missouri), 
Manhattan (Kansas) oraz w Oks-
fordzie, Delft, Krakowie, Pradze, 
Budapeszcie, Pary u, Genewie 
i Warszawie. 

Przyjmuj c obowi zki dydaktyczne, nie 
rezygnuje z projektowania architektonicz-
nego. Rozpoczyna prac  w znanym no-
wojorskim biurze Harrison & Abramovitz, 
nast pnie pracuje na stanowisku g ówne-
go projektanta w biurach: Graham, Ander-
son, Probst & White, Loebl, Schlossman 
& Hackl (wszystkie w Chicago), HNTB 
Corporation w Kansas, HOK Corporation 
w St. Louis i Londynie. W biurze Perkins 
& Will jest odpowiedzialny za dzia ania 
w Europie*. Jest autorem drapaczy chmur, 
lotnisk, obiektów biurowych i szpitali.

Jest tak e autorem lub wspó auto-
rem pi ciu ksi ek: „Romanticism and 
rationalism in architecture”, „The new 
French architecture”, „The many faces of 
German modernism”, „The modernism in 
Czechoslovakian, Hungarian and Polish 
architecture 1919–1939”, „The Europe-
an architects in America” oraz autorem 
monogra  i i publikacji badawczych: „Ar-
chitectour France”, „German functio-
nalism from international perspective”, 
„The work of architecture studio”, „French 
avant-garde architecture”, „Urban, orga-
nic elements”. Jest ponadto autorem wie-
lu artyku ów w prasie mi dzynarodowej 
(„Progressive Architecture”, „Architectural 
Record”, „Journal of Architectural Edu-
cation”, „Domus”, „Bauen + Wochnen”, 

* Perkins & Will — jedno z wiod cych 
ameryka skich biur projektowych, za o one 
w 1935 r. w Chicago. Zatrudnia obecnie oko o 
1600 osób — architektów i personelu wspo-
magaj cego (22 biura: w USA, Chinach, In-
diach, Dubaju, Pary u i Londynie). Specjalizu-
je si  w projektowaniu obiektów u yteczno ci 
publicznej (jak szko y, szpitale, muzea), infra-
struktury lotniczej i transportowej, biurowców, 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, jak 
równie  w architekturze ekologicznej i zielonej.

Wyk ady wywo a y burzliwe dyskusje

Go ciem PK by  prof. Wojciech Le nikowski

Prof. Wojciech Le nikowski podczas spotkania z prorek-
torem PK prof. Leszkiem Mikulskim (z lewej), z udzia em 
dr. hab. in . arch. Jana Kurka, prof. PK i jego doktorantki 
Anny So tysik
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Prof. Wojciech Le nikowski
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„Architectural Design”) i  w polskich cza-
sopismach, nie tylko po wi conych archi-
tekturze („Projekt”, „Miesi cznik Literac-
ki”, „Architektura i Biznes”, „Architektura”, 
„Archivolta”, „Krakow Cultural Review”).

Otrzyma  wysokie odznaczenia pa -
stwowe i nagrody za dzia alno  zawodo-
w  we Francji i Stanach Zjednoczonych, 
m.in. od rz du Francji order „Chevalier de 
L’Ordre des Arts et des Letters“. Jest tak e 
dwukrotnym laureatem „Fulbright Interna-
tional Awards” (1978, 1992), a  w ubieg ym 
roku zosta  uhonorowany tytu em profeso-
ra Uniwersytetu Paryskiego, gdzie powie-
rzono mu cykl wyk adów. 

Warto wspomnie , e wyjazd do pracy 
za granic  z socjalistyczno-ludowej Pol-
ski lat 60. ubieg ego wieku diametralnie 
zmieni  wcze niejsze plany yciowe Woj-
ciecha Le nikowskiego. Odmawia  wspó -
pracy z agenturami PRL za granic , wi c 
odebrano mu paszport i przez nast pn  
dekad  nie móg  przyjecha  do Polski 
— nawet na pogrzeb ojca. Uzyska  wi c 
obywatelstwo francuskie, a po wyje dzie 
do Stanów Zjednoczonych — tak e ame-
ryka skie. Dopiero w latach rz dów I se-
kretarza PZPR Edwarda Gierka ambasa-
da PRL w Waszyngtonie zaproponowa a 
mu przywrócenie obywatelstwa polskiego. 
Dzi  jest wi c, praktycznie rzecz bior c, 
obywatelem wiata z trzema paszportami. 

W latach 1996–1997 prof. Wojciech 
Le nikowski, przebywaj c na Politechnice 
Krakowskiej jako Visiting Professor, wy-
g osi  cykl wyk adów z zakresu teorii archi-
tektury historycznej i wspó czesnej dla stu-
dentów wydzia u architektury. Wspó praca 
w zakresie dydaktyki zosta a odnowiona 
w roku ubieg ym w ramach realizowane-
go na naszym wydziale programu Kapita  
Ludzki — Narodowa Strategia Spójno ci. 
Wówczas to, wizytuj c Uniwersytet Pary-
ski, kilkakrotnie spotka em si  z prof. Le-
nikowskim. Spotkania te potwierdzi y 

szczególn  wag  jego do wiadcze  w za-
kresie praktycznej realizacji programów 
dydaktycznych w szko ach architektury 
w USA, Francji i  w Chinach. 

W ramach realizowanego pod kierun-
kiem prorektora PK prof. Wac awa Celady-
na projektu „Wp yw technik budowlanych 
na architektur ” i  w uznaniu dorobku i wie-
dzy prof. Le nikowskiego przygotowywa-
ne jest wydawnictwo specjalne PK (pod 
redakcj  pisz cego te s owa): „Wojciech 
Le nikowski, obywatel wiata, architekt”.

Jan Kurek

Dr hab. in  arch. Jan Kurek, prof. PK pracuje 
w Instytucie Projektowania Budowlanego na 
Wydziale Architektury PK. 

Kraków sta  si  miejscem uczcze-
nia jubileuszu prof. Tadeusza Pa-
ryjczaka — wybitnego polskiego 
chemika, który obchodzi w tym roku 
80. urodziny. W ramach VII Kongresu 
Technologii Chemicznej, zorganizo-
wanego w dniach 8–12 lipca na Po-
litechnice Krakowskiej, w ostatnim 
dniu obrad odby o si  sympozjum 
po wi cone osobie uczonego i jego 
dzia alno ci naukowej.

Tadeusz Paryjczak urodzi  si  12 mar-
ca 1932 r. w opatynie. W 1956 r. uko -
czy  Wydzia  Chemiczny Politechniki 
ódzkiej, gdzie ju  dwa lata wcze niej 

rozpocz  prac  jako zast pca asystenta. 
Tytu  profesora nadzwyczajnego otrzyma  
w 1976 r., a profesora zwyczajnego — 
w 1985 r. Tematyka badawcza prof. Pa-
ryjczaka koncentrowa a si  g ównie na 
procesach adsorpcji, katalizy heteroge-
nicznej oraz zagadnieniach zwi zanych 
z ochron  rodowiska i tzw. „zielon  che-
mi ”. Dzi  uczony jest autorytetem w za-
kresie katalizy, adsorpcji i  zykochemicz-
nego wykorzystania chromatogra  i.

Na Politechnice ódzkiej stworzy  
szko  naukow  oraz o rodek badawczy 
z zakresu adsorpcji i katalizy, posiadaj cy 
powa ne osi gni cia i ciesz cy si  po-
wszechnym uznaniem w kraju i za grani-
c . Jest autorem lub wspó autorem ponad 
300 publikacji, m.in. unikatowej monogra-
 i „Gas chromatography in adsorption 
and catalysis” wydanej dwukrotnie przez 
wydawnictwo John Wiley and Horwood 
oraz dwukrotnie po polsku przez PWN. 
Jest te  wspó autorem 18 patentów. 

W ród jego osi gni  praktycznych 
mo na wymieni  m.in. opracowanie 
szybkich metod chromatogra  cznych do 
badania w a ciwo ci  zykochemicznych 
ró nych materia ów, m.in. skór natural-
nych i syntetycznych tekstyliów. W rodo-
wisku chemików nazywany bywa „ojcem 
polskiej technologii chemicznej”. Dokto-
raty honoris causa nada y mu politechniki 
w Szczecinie (2002) i  w odzi (2006).

Od kilkunastu lat prof. Tadeusz Pa-
ryjczak wspó pracuje z Wydzia em In-
ynierii i Technologii Chemicznej PK. 

By  m.in. recenzentem i superrecen-

zentem trzech post powa  o nadanie 
tytu u profesorskiego. Recenzowa  tak-
e kilkana cie naszych projektów ba-

dawczych. Wraz ze swoim zespo em 
uczony wspó pracowa  z WIiTCh PK 
w ramach realizacji kilku grantów. Na 
podkre lenie zas uguje fakt, e przy 
wykonywaniu prac doktorskich pracow-
nicy naszej uczelni korzystaj  ze stwo-
rzonych przez niego mo liwo ci wyko-
nywania analiz w Laboratorium Bada  
Fizykochemii Powierzchni na Wydziale 
Chemii Politechniki ódzkiej. Dzi ki 
wspó pracy z profesorem rozszerzy y 
si  kontakty specjalistów PK o bran  
medyczn  i stomatologiczn . 

Sympozjum po wi cone dorobkowi 
prof. Tadeusza Paryjczaka odby o si  
12 lipca w wype nionej po brzegi sali 
konferencyjnej pawilonu „Kot ownia” 
i zgromadzi o najwybitniejszych pol-
skich naukowców w dziedzinie chemii 
i technologii chemicznej, reprezentu-
j cych g ówne o rodki naukowe kraju. 
Uczestnicy spotkania wys uchali przed-
stawionego przez jubilata referatu „Zie-
lona chemia w rozwoju nowoczesnej 
technologii chemicznej”. Posta  uczo-
nego przedstawi  prof. Marian Zaborski, 
a  o chromatogra  cznych fascynacjach 
prof. Paryjczaka mówi  prof. Jacek Ryn-
kowski. Wspó przewodnicz cym sesji, 
razem z prof. Zaborskim, by  dziekan 
Wydzia u In ynierii i Technologii Che-
micznej PK prof. Zygmunt Kowalski.

(ps)

Wybitnego chemika uczczono podczas kongresu na PK

Jubileusz 
prof. Tadeusza Paryjczaka
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Na pocz tku sierpnia znana ju  
by a kompletna lista bene  cjentów 
drugiej edycji „Top 500 Innovators 
Science — Management — Com-
mercialization”, programu Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. 
W gronie osób, które skorzystaj  
z dwumiesi cznych szkole  w naj-
lepszych o rodkach naukowych 
i badawczych z listy szanghajskiej, 
znalaz a si  Izabela Paluch z Cen-
trum Transferu Technologii Politech-
niki Krakowskiej. Na sta  wyjedzie 
w przysz ym roku. 

W pierwszej turze rekrutacji, prowa-
dzonej w lutym i marcu, by a pi ta w ród 
80  nalistów, do wiadczonych naukow-
ców, cz stokro  autorów specjalistycz-
nych patentów, reprezentuj cych a  
50 instytucji naukowych z ca ej Polski. 
Oceniano motywacj  kandydatów, ich 
sukcesy komercjalizacyjne, innowacyj-
no  podejmowanych projektów i zdol-
no  skutecznej komunikacji.

Co j  sk oni o do udzia u w pro-
gramie? — Zale a o mi na tym, by od 
praktyków, znawców zagadnienia uczy  
si , jak zainteresowa  przedsi bior-
ców wspó prac  z uczelni , na której 
pracuj ; by pozna  narz dzia, które 
pomog  w transferze nauki do gospo-
darki. Uczelnie powinny by  przecie  
instytucjami, które zatrudniaj  specja-
listów najwy szej klasy, zarówno pod 

wzgl dem naukowym, badawczym 
i  w znaczeniu rynkowym. Uzna am, 
e to równie  szansa na konfronta-

cj  z pracownikami z innych instytucji 
naukowo-badawczych (polskich i za-
granicznych), tym samym — na wspól-
ne rozwi zywanie problemów, z jakimi 
spotykamy si  w codziennej pracy. Trak-
tuj  ten wyjazd jako inwestycj  w kom-
petencje zawodowe. Mam nadziej , e 
moje nowe umiej tno ci przydadz  si  
uczelni i ju  teraz jestem gotowa, by 
wszystkim zainteresowanym pracowni-
kom PK udzieli  szczegó owych infor-
macji o programie i praktycznych wska-
zówek, jak ubiega  si  o sta .

Pytana o proces selekcji kandyda-
tów, wyja nia: — Pierwszy etap to oce-
na formalna i merytoryczna dokumen-
tów aplikacyjnych, drugi — rozmowa 
kwali  kacyjna prowadzona po angiel-
sku. Specjalna Komisja z o ona z eks-
pertów reprezentuj cych ró ne dziedzi-
ny nauki oraz z przedstawicieli sektora 
gospodarki analizowa a przebieg mojej 
pracy zawodowej, dzia alno  w za-
kresie identy  kacji potrzeb podmiotów 
gospodarczych, do wiadczenie w po-
szukiwaniu partnerów biznesowych, 
promocji i rozwoju przedsi biorczo ci, 
orientacj  na rynek i klienta. Sprawdzo-
no, czy potra   przekazywa  informacje 
w sposób skuteczny i zrozumia y rów-
nie  dla odbiorcy, który nie jest eksper-

tem w danej dziedzinie, oceniono zdol-
no  do pracy w zespole, umiej tno ci 
negocjacji i rozwi zywania problemów, 
odporno  na stres.

Izabela Paluch jest absolwent-
k  Wydzia u Prawa i Administracji UJ. 
Uko czy a równie  studia podyplomowe 
w zakresie planowania strategicznego, 
zarz dzania, marketingu i  nansów (PK 
i Central Connecticut State University) 
oraz zarz dzania projektami badawczy-
mi i transferu wyników bada  w kierunku 
sektora rynkowego (UR w Krakowie). Na 

Pracownik PK w presti owym programie „Top 500 Innovators”

Warto ci  wiedzy — praktyka

„Top 500 Innovators” — rz dowy 
program wspierania innowacyjno ci 
w nauce: do 2015 r. na sta e i szko-
lenia zagraniczne do o rodków na-
ukowych i badawczych z czo ówki 
rankingu szanghajskiego (Academic 
Ranking of World Universities) wyje-
dzie z Polski 500 osób. Szkolenia b d  
dotyczy  wspó pracy nauki z gospo-
dark , zarz dzania badaniami nauko-
wymi i komercjalizacji wyników tych 
bada , a ich celem jest podniesienie 
kwali  kacji polskich kadr sfery B+R. 
Inspiruj cy dla uczestników b dzie na 
pewno przyk ad najbardziej innowacyj-
nych zagranicznych przedsi biorstw 
— mo liwo  obserwacji dzia ania  rm, 
w których istotn  rol  odgrywa komer-

cjalizacja wyników bada , jak i spotka-
nia z przedsi biorcami i przedstawicie-
lami venture capital oraz prowadzone 
przez nich warsztaty. 

Ta atrakcyjna oferta ministerialna 
przeznaczona jest dla pracowników 
polskich jednostek naukowych, pro-
wadz cych badania z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych, tech-
nicznych, rolniczych, le nych, we-
terynaryjnych, medycznych; nauk 
o zdrowiu, kulturze  zycznej oraz dla 
pracowników centrów transferu techno-
logii, zajmuj cych si  komercjalizacj  
wyników bada . Realizacja projektu 
ma si  przyczyni  do optymalnego wy-
korzystania krajowych i europejskich 
rodków przeznaczonych na badania, 

tak aby zapewni  transfer wyników prac 
naukowych do gospodarki. 

W pierwszej edycji programu 
w 2011 r. wzi o udzia  40 naukowców, 
którzy tra  li na presti owy sta  w Stan-
ford University, w sercu Doliny Krze-
mowej. Po powrocie do Polski za o yli 
stowarzyszenie promuj ce innowacyj-
ne rozwi zania w nauce i wspieraj ce 
o rodki akademickie w udanych wdro-
eniach wyników prac badawczych. 

Do drugiej edycji w 2012 r. zg osi o si  
363 kandydatów — pracowników wy -
szych uczelni, instytutów badawczych, 
instytutów Polskiej Akademii Nauk 
i centrów transferu technologii w ca ej 
Polsce. 117 osób zakwali  kowa o si  
na elitarny sta .

Izabela Paluch
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PK pracuje od roku. Ma 20-letnie do-
wiadczenie w pracy w sektorze przemy-

s owym w dziedzinie organizacji, zw asz-
cza w dziale handlowym, marketingu 
i zakupów. By a odpowiedzialna za pla-
nowanie rozwoju  rmy na rynku mi dzy-
narodowym w kana ach dystrybucyjnym, 
inwestycyjnym oraz DIY — m.in. by a 
dyrektorem ds. handlu zagranicznego 
w PPH RUNO, kierowa a dzia em ekspor-
tu w Excellent SA, zajmowa a stanowisko 
menad era ds. sprzeda y wchodz cej na 
rynek europejski  rmy GRAFF, która na-
le y do Meridian International Group Inc. 
z siedzib  w Milwaukee, w USA. Pod-
kre la, e swoj  wiedz  chcia aby na PK 
wspiera  dzia ania zwi zane z transferem 
technologii i wiedzy naukowej do przemy-
s u: — To, co umiemy, ma warto , tylko 
gdy kto  inny z tego skorzysta. Mówi c 
o optymalnym modelu wspó pracy po-
mi dzy sfer  nauki i gospodarki, dostrze-
ga problem: — Komercjalizacja wyników 
bada  naukowych zarówno po stronie 
nauki, jak i przemys u bywa postrzegana 
jako zjawisko negatywne. Proces twórczy 
z regu y nie jest podporz dkowany ch -
ci osi gania zysku, tymczasem wej cie 
z produktem lub us ug  na rynek wyma-
ga wcze niejszych analiz i dostosowania 
si  do potrzeb odbiorcy, nie wspomn  
o aspekcie  nansowym, marketingowym, 
regulacjach w sferze prawa w asno ci itp. 
— wszystko to wp ywa na niezale no  
badacza, na czas i koszt prowadzonych 
bada , ko cow  jako  oferty. 

Wierzy, e zmiana sposobu my-
lenia i dzia ania jest jednak mo liwa. 

Trzeba zaszczepia  idee dzia a  pro-
rozwojowych studentom i budowa  
trwa e relacje z pracownikami uczelni, 
jej wychowankami, z przedsi biorca-
mi i wszystkimi, którzy poprzez uczel-
ni  i przy jej pomocy mog  realizowa  
swoje aspiracje i potrzeby. Oczywi cie, 
ocena rentowno ci podejmowanych 
dzia a  jest konieczna. — Uczmy si  
od najlepszych; wybierajmy to, co dla 
naszej uczelni i  w naszych warunkach 
rynkowych mogliby my zaadaptowa ; 
twórzmy cie ki komercjalizacji na mia-
r  naszych potrzeb i ambicji.

W praktycznej nauce mo e nam po-
móc przygotowany przez MNiSW pro-
jekt „TOP 500 Innovators”. Dla uczelni 
korzy  z takiego szkolenia jest nie do 
przecenienia: dobrze wykwali  kowani 
pracownicy to prawdziwy skarb, a sta  
stanowi jeszcze jedn  furtk  do wielkie-
go wiata nauki i innowacji.

Katarzyna Ty ska 

Promowanie innowacyjnych  rm 
z regionu — to cel Konkursu „Innova-
tor Ma opolski”, organizowanego od 
siedmiu lat przez Centrum Transferu 
Technologii PK i Urz d Marsza kowski 
Województwa Ma opolskiego. W tym 
roku do konkursu zg osi o si  47  rm 
z Ma opolski. Kto zdob dzie presti owy 
tytu , dowiemy si  jesieni  tego roku.

4 lipca 2012 r. odby o si  pierwsze 
posiedzenie kapitu y Konkursu „Inno-
vator Ma opolski 2012”. Konkurs adre-
sowany jest do przedsi biorstw w skali 
mikro oraz ma ych i rednich, które po-
siadaj  siedzib  na terenie województwa 
ma opolskiego i mog  poszczyci  si  
sukcesami w opracowywaniu lub wdra-
aniu nowych rozwi za  produkcyjnych, 

us ugowych, marketingowych, a tak e 
organizacyjnych. Konkurs ju  na dobre 
wpisa  si  w map  wydarze  Ma opolski 
— to jego siódma edycja.

Udzia  w konkursie jest bezp atny, 
a ka da  rma, zwyci aj c w swojej kate-
gorii (mikroprzedsi biorstwo, ma e i red-
nie przedsi biorstwo) otrzymuje presti-
owy tytu  „Innovatora Ma opolski” oraz 

promocj  w mediach.
Nabór zg osze  do konkursu trwa  

do 7 maja. Nast pnie  rmy, które zade-
klarowa y udzia  w konkursie, przes a y 
szczegó owy opis zg aszanych innowa-
cji. W tym roku a  47 przedsi biorstw na-
des a o kompletn  dokumentacj , staj c 
si  tym samym uczestnikami konkursu 
i obiektem oceny kapitu y, która 4 lipca 
dokona a nominacji do kolejnego etapu, 
czyli do specjalistycznej wizytacji  rmy 
w formie audytu technologicznego. 

Do udzia u w tym etapie konkursu ka-
pitu a zaprosi a: w kategorii „przedsi bior-

stwa w skali mikro” — ClickMaster Polska 
Robert Rachwa  (Kraków), DISKUS Pol-
ska Sp. z o.o. (Kraków), EMSON-MAT To-
masz Zi tek (Skawina), Formes Sp. z o.o. 
(Zielonki), PS Control Sp. z o.o. (O wi -
cim), Inotec Sp. z o.o. (Nowy S cz), 
QNC Andrzej Stasz (Kraków), SIMPLY 
USER Sp. z o.o. (Kraków), UNICA (Kra-
ków), Utilitia Sp. z o.o. (Micha owice), VIS 
INVENTIS Sp. z o.o. (Kraków); w kategorii 
„przedsi biorstwa ma e” — SILVERMEDIA 
Sp. z o.o. (Kraków), Skorut Systemy So-
larne Sp. z o.o. (My lenice), SOFTHIS 
Sp. z o.o. (Kraków); w kategorii „przedsi -
biorstwa rednie” — Centrum Rehabilita-
cji TUKAN Mariola Pawlak (Nowy S cz), 
PROMOS Sp. z o.o. (Kraków), Przedsi -
biorstwo INTERMAG Sp. z o.o. (Olkusz, 
Osiek), SMAY Sp. z o.o. (Kraków).

W sk ad kapitu y konkursu wchodz  
przedstawiciele instytucji otoczenia biz-
nesu oraz nauki, a przewodniczy jej rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak.

Wioleta Chac

Mgr Wioleta Chac jest pracownikiem CTT PK.

Kolejny etap Konkursu „Innovator Ma polski 2012”

Kto ma szans  na tytu ?

Brunhilda Brauer nie yje
8 czerwca br. zmar a w Berlinie Brunhilda Brauer. By a on  wybitnego nie-

mieckiego specjalisty w zakresie in ynierii procesowej, prof. Heinza Brauera, 
któremu Politechnika Krakowska nada a w 1988 r. tytu  doctora honoris causa. 
Ma onka badacza blisko wspó pracuj cego z PK (zmar  w 2009 r.) sama równie  
darzy a nasz  uczelni  du  sympati . Wyrazem tego by a ustanowiona przez 
ni  nagroda dla najlepszych studentów specjalno ci „aparatura i instalacje prze-
mys owe”, kierunku prowadzonego na Wydziale Mechanicznym PK. Nagrod  
przyznawano co roku, przez 15 lat. Posta  Brunhildy Brauer zachowamy w na-
szej wdzi cznej pami ci. 
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Dyskutowany w Krakowie pomys  
ustanowienia „bramy” prowadz cej 
na B onia zadano jako temat pracy 
semestralnej studentom uczestnicz -
cym w programie wymiany mi dzy 
University of Tennessee (UT) a Po-
litechnik  Krakowsk . Amerykanie 

wietnie poradzili sobie z tym specy-
 cznie krakowskim zagadnieniem, co 

wykaza  przebieg obron, które odby y 
si  15 czerwca na Wydziale Architek-
tury PK.

Temat by  trudny, bowiem dotyczy  
zagospodarowania przestrzeni mi dzy 
dwoma wa nymi krakowskimi obiekta-
mi — bry  dawnego hotelu Cracovia 
a gmachem Muzeum Narodowego. 
Studenci z College of Architecture 
& Planning University of Tennessee 
zajmowali si  nim przez ca y semestr. 
Ich punkt widzenia jako ludzi, którzy na 
Kraków spojrzeli wie ym okiem, za-
owocowa  bardzo interesuj cymi roz-
wi zaniami.

W trakcie semestru sp dzonego 
w Polsce 16 studentów IV roku z Colle-
ge of Architecture & Plannig UT s ucha o 
wyk adów z teorii i historii projektowa-
nia urbanistycznego oraz mia o zaj -
cia z rysunku i rze by. Najwa niejszym 
segmentem programu by o tzw. studio 
projektowe, w ramach którego spotyka-
no si  trzy razy w tygodniu na pi ciogo-

dzinnych zaj ciach. W sumie odby o si  
40 takich spotka . 

Ponadto dla ameryka skich studen-
tów zorganizowano wyjazdy studialne. 
W ramach jednego studenci zobaczyli 
m.in. Wiede , Graz, Wenecj , Padw , 
Florencj , Rzym, aby zapozna  si  
z per ami dawnej architektury europej-
skiej. Fotogra  czny plon tej podró y 
mo na by o obejrze  na wystawie w ga-
lerii przy ul. Kanoniczej. Odr bny wyjazd 

Rozwija si  wspó praca PK z University of Tennessee 

Studenci z USA projektowali wej cie na B onia

do Berlina po wi cony by  architekturze 
wspó czesnej. Nasi go cie mogli ponad-
to zapozna  si  z architektur  polsk , 
odwiedzaj c Warszaw , Wroc aw, Po-
zna , Gniezno, Kazimierz nad Wis , 
Zamo  i inne miejscowo ci. 

W tym roku mija 20 lat od rozpocz -
cia wspó pracy Politechniki Krakow-
skiej z University of Tennessee. Z tej 
okazji w po owie czerwca Kraków od-
wiedzili przedstawiciele ameryka skiej 
uczelni: Noah Rost, dyrektor Center for 
International Education i Brian Ambro-
ziak, profesor College of Architecture 
& Plannig. Wzi li oni udzia  w spotka-
niach z przedstawicielami w adz na-
szej uczelni i Wydzia u Architektury PK 
dotycz cych zarysowania kierunków 
rozwoju wspó pracy na lata nast p-
ne. W rozmowie z go mi z University 
of Tennessee prorektor PK prof. Da-
riusz Bogda  zwróci  uwag  na solidne 
merytoryczne i materialne podstawy 
dalszego rozwoju wymiany dwustron-
nej. Amerykanie spotkali si  te  z dzie-
kanem elektem WA PK prof. Jackiem 
Gyurkovichem. 

Szerzej o historii i dniu dzisiejszym 
wspó pracy PK i UT pisze Krzysztof Bo-
janowski w artykule, który publikujemy 
na s. 25. 

(ps)
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Podczas spotkania z prorektorem PK Dariuszem Bogda em (pierwszy z lewej)
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Architektura jest sztuk  zale n  
od tworzywa. Forma tej sztuki prze-
jawia si  w konkretnej materii, nie-
doskona a materia wyznacza za  tej 
formie granice. To dzi ki materii nie-
realny wiat my li, idei, koncepcji 
i szkiców przenosi nas w przestrze  
realnych warto ci, podleg ych osta-
tecznej ocenie i odczuciu.

Architektura nie jest, pod tym wzgl -
dem, odmienn  dziedzin  ni  pozosta e 
sztuki. Podobnie jak w malarstwie czy 
rze bie, transformacja idei — konceptu 
w realny przedmiot nadaje architekturze 
sens sztuki budowania, zawarty w relacji 
pomi dzy kon guracj  kszta tu a walora-
mi materii. Wybór podstawy bytowej dla 
dzie a sztuki ma decyduj ce znaczenie 
dla jego kszta tu — a ostatecznie jego 
warto ci.

Prof. Maria Misi giewicz opisuje wiat 
architektury w jednoznaczny sposób, 
okre laj c rol  betonowej materii w de-
 niowaniu przestrzeni architektonicznej, 
pisze: „[…] Architektura nadaje kszta t 
materii abstrakcyjnej, niemierzalnej, nie-
okre lonej, pojmowanej w wymiarze me-
ta zycznym jako absolutna przestrze . 
Pó niej wybrany budulec przemienia 
pomy lane kszta ty w przestrze  real-
nej rzeczy. Architektura zawsze korzy-
sta z pot nych rodków materialnych, 
ale nie pomijaj c wagi ekonomii, celem 
sztuki budowania jest wyniesienie mate-
rii ponad poziom materii. Eksperymento-
wanie za pomoc  betonu mo na uzna  
za indywidualne poszukiwanie architek-

tury jako dziedziny sztuki, w jej ró nych 
aspektach — poprzez amanie wszelkich 
regu , fantastyczne do wiadczenie lub 
ch odne rozumowanie”. 

Idea w architekturze, jak w innych 
sztukach, to doskona y wzorzec i isto-
ta rzeczy, przewodnia my l, która wy-
znacza cel i kierunek dzia ania. W tym 
sensie przestrze  wyznaczona przez 
materi  betonu racjonalistycznego odpo-
wiada za ca  gam  architektury wspó -
czesnej, wywodz cej si  z modernizmu 
Le Corbusiera i Miesa van der Rohe.

*
25 czerwca 2012 r. na Wydziale 

Architektury PK odby o si  uroczyste 
og oszenie wyników XII edycji Konkur-
su „Architektura Betonowa — Architek-
tura Minimum — Dom w Krajobrazie”. 
W 2012 r. ide  wiod c  konkursu uczy-
niono has a tej architektonicznej este-
tyki, która przenosi widza w wiat form 
minimalizmu i redukcji. W 2012 r. idea 
„architektury pow ci gliwej”, bez jakich-
kolwiek odniesie  i znacze  formalnych, 
sta a si  pretekstem do poszukiwania 
mistrzów lapidarnego wyrazu architek-
tonicznego — w ród nich nale a o do-
strzec my l Tadao Anda, Livia Vacchinie-
go, Alberta Campo Baezy.

Wernisa  poprowadzi  wieloletni ani-
mator przedsi wzi cia, dziekan Wydzia-
u Architektury Politechniki Krakowskiej 
i kierownik Katedry Architektury Miesz-
kaniowej prof. Dariusz Koz owski. W uro-
czysto ci wr czenia nagród i otwarcia 
wystawy pokonkursowej uczestniczyli: 
prorektor ds. ogólnych PK prof. Wac aw 
Celadyn oraz prodziekani i dyrektorzy 
instytutów, a w ród nich dyrektor Insty-
tutu Projektowania Architektonicznego 
prof. Maria Misi giewicz. Obecni byli te  
przedstawiciele Stowarzyszenia Produ-
centów Cementu z dyrektorem marketin-
gu in . Zbigniewem Pilchem.

Nagrody równorz dne otrzymali stu-
denci: Beata Bochenek, Paulina Bogus, 
Magdalena Pra ak, Ma gorzata Grela. 
Wyró nienia przypad y w udziale: Urszuli 

Synal, Oldze Górnik, Annie Dro niak, 
Pameli Sw drak.

 Jak co roku, zakres projektu przewi-
dywa : sytuacj  na dzia ce w skali 1:500, 
rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:50, ak-
sonometri  i perspektyw  odr czn , opis
-esej dotycz cy wybranej problematyki 
nadrz dnego tematu konkursowego. Za-
j cia prowadzi  zespó : mgr in . arch. Prze-
mys aw Bigaj, dr in . arch. Marcin Char-
ciarek, dr in . arch. Tomasz Koz owski, 
in . arch. Ewa Heger, dr in . arch. Anna 
Mielnik, dr in . arch. Maciej Skaza, mgr 
in . arch. Piotr Stalony-Dobrza ski, 
dr in . arch. Ernestyna Szpakowska, 
dr in . arch. Rafa  Zawisza.

*
Ka dy z nagrodzonych studentów 

z r k dziekana WA PK prof. Dariusza 
Koz owskiego oraz przedstawiciela Stowa-
rzyszenia Producentów Cementu, dyrekto-
ra Zbigniewa Pilcha otrzyma  dyplom kon-
kursowy, nagrod   nansow  w wysoko ci 
500 z  (dla prac nagrodzonych), najnowsz  
publikacj  Katedry Architektury Mieszka-
niowej „Pretekst” oraz wydawnictwo jubile-
uszowe SPC „Architektura Betonowa”.

Marcin Charciarek 

Dr in . arch. Marcin Charciarek jest pracowni-
kiem Katedry Architektury Mieszkaniowej na 
Wydziale Architektury PK.

Konkurs „Architektura Betonowa — Architektura Minimum — Dom w Krajobrazie”

Jedno  idei i materii architektury 
minimalistycznej

Projekt Pauliny Bogus

Projekt Beaty Bochenek
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Studentki Politechniki Krakow-
skiej — Milena Mojecka z Wydzia-
u Architektury oraz Kamila Zdyba  

z Wydzia u In ynierii L dowej zosta y 
laureatkami dziewi tej edycji Progra-
mu Stypendialnego dla Liderów. Wy-
niki konkursu prowadzonego przez 
Fundacj  General Electric oraz Insty-
tut Edukacji Mi dzynarodowej og o-
szono 14 czerwca. Obie panie znala-
z y si  w gronie o miu najlepszych 
studentów z polskich uczelni.

Oceniano osi gni cia naukowe 
i akademickie kandydatów, ich udzia  
w dodatkowych projektach, inicjatywy, 
zaanga owanie w wolontariat i wspiera-
nie lokalnych spo eczno ci. Nie bez zna-
czenia by y równie  cechy przywódcze 
typowanych liderów. Warunkiem udzia u 
w programie by a bardzo dobra znajo-
mo  j zyka angielskiego.

O sukcesie Mileny Mojeckiej, stu-
dentki II roku architektury krajobrazu na 
PK, zdecydowa a nie tylko wysoka red-
nia ocen po pierwszym roku (a  4,93!), 
udzia  w ponadprogramowych warszta-
tach terenowych czy praca w Studenc-
kim Kole Naukowym „Arboris”. Wa ne 
okaza o si  i to, e lubi poznawa  no-
wych ludzi, nie boi si  dzieli  z nimi swy-
mi opiniami oraz e potra   przyjmowa  
argumenty innych, a  w przysz o ci chce 
by  szefem sama dla siebie. 

W przypadku Kamili Zdyba  (na PK 
jest na drugim roku budownictwa w j -
zyku angielskim) uznanie komisji rekru-
tacyjnej wzbudzi , obok wysokiej red-
niej ocen (4,4), jej pomys  na w asn  
przysz o . Pani Kamila ma w planach 

stworzenie edukacyjnej strony 
internetowej dla licealistów. 
Wst pne do wiadczenia zdo-
bywa, t umacz c z angielskie-
go  lmy wideo, zamieszczone 
na ogólnodost pnym portalu 
wiedzy Khan Academy.

Wszystkim tegorocznym 
laureatom przyznano stypendia 
w wysoko ci 3000 euro. Kwota 
ta zostanie wyp acona w dwóch 
rocznych ratach. Zwyci zcy 
skorzystali tak e z zaproszenia 
do Budapesztu, gdzie od 8 do 
13 lipca uczestniczyli w mi dzy-
narodowych warsztatach po wi conych 
kszta ceniu liderów, rozwijaniu umie-
j tno ci zarz dzania i wspó pracy (GE 
Foundation Leadership Development 
Program). W przysz o ci studenci zaan-
ga uj  si  tak e w projekt wolontariatu na 
rzecz wspierania spo eczno ci lokalnych, 
za  w ramach Shadowing Day b d  to-
warzyszy  w pracy menad erowi General 
Electric, dzi ki czemu b d  mogli z bliska 
obserwowa  dzia anie kadry kierowniczej 
tej korporacji. 

Wyró nione studentki PK podkre li y, 
i  stypendium doda o im pewno ci siebie 
i u wiadomi o odpowiedzialno  za wy-
korzystanie w asnego talentu dla dobra 
innych.

Program Stypendialny dla Liderów 
jest przeznaczony dla studentów dru-
giego roku ekonomii, zarz dzania i kie-
runków technicznych, prowadzonych na 
wybranych uczelniach w Polsce, Cze-
chach, Rumunii i na W grzech. S u y 
poprawie mo liwo ci edukacyjnych m o-

Studentki PK stypendystkami Fundacji GE i Instytutu Edukacji Mi dzynarodowej

W globalnej sieci liderów
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dzie y, wspieraniu ich rozwoju zawodo-
wego i osobistego. Dot d skorzysta o 
z niego 430 studentów z Europy rod-
kowej, w Polsce — 121. Poza Politech-
nik  Krakowsk  do programu przyst pi y 
jeszcze politechniki w Warszawie, Gda -
sku, odzi i we Wroc awiu.

Pomys odawcy Programu Stypen-
dialnego dla Liderów to powo ana przez 
koncern General Electric Fundacja 
GE — organizacja charytatywna, która 
w przekonaniu, i  wysoka jako  edu-
kacji gwarantuje ycie pe ne mo liwo-
ci, realizuje programy edukacyjne, 

wspieraj ce i promuj ce uzdolnionych 
studentów oraz Instytut Edukacji Mi -
dzynarodowej — niezale na organiza-
cja non-pro  t, wiatowy lider w dzie-
dzinie szkolnictwa wy szego i wymiany 
zawodowej.

(K.T.)

Prof. Franciszek Ziejka otrzyma  
tytu  cz onka honorowego Komitetu 
Kopca Ko ciuszki w Krakowie. Uczo-
ny, który jest przewodnicz cym Spo-
ecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa i by ym rektorem Uniwersytetu 
Jagiello skiego, ma zas ugi w szerze-
niu wiedzy o naczelniku w sukmanie, 
m.in. jako autor ksi ki o „Panoramie 
Rac awickiej”. Spo eczno  Politechniki 

Tytu  dla prof. Franciszka Ziejki

Krakowskiej mia a przed dwoma laty 
okazj  zapozna  si  z referatem 
prof. Ziejki na temat dziejów legendy 
Tadeusza Ko ciuszki, wyg oszonym 
podczas uroczysto ci wi ta Szko y. 
Tekst wyst pienia publikowali my na a-
mach „Naszej Politechniki” w numerach 
82. i 83.–84. z 2010 r. 

(ps)

Liderki-stypendystki z PK — Milena Mojecka (z przodu) 
i Kamila Zdyba
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Wrzesie , po okresie wakacji, 
po urlopach, upa ach, po bie -
cych wyjazdach, jest dobr  por  do 
podsumowa  i sprawozda , tak e 
z ubieg orocznych wypraw nauko-
wych Studenckiego Ko a Naukowe-
go Budownictwa, dzia aj cego ju  od 
pó wiecza na Wydziale Architektury 
PK*. W roku 2011 ko o, oprócz kilku-
nastu spotka  seminaryjnych, odby o 
dwie wyprawy naukowo-badawcze — 
w okolice Lubaczowa (Przemyskie) 
oraz do rosyjskiej wsi Morszczichin-
ska, znajduj cej si  na terenie Keno-
zerskiego Parku Narodowego.

Cerkiew z  lmu „Katy ”
Celem obozu, którego siedzib  na 

kilkana cie dni sta  si  Lubaczów, by o 
dokumentowanie rysunkowe i foto-
gra  czne drewnianych i murowanych 
zabytków tego regionu. To trzynastoty-
si czne miasto, siedziba samodzielnej 
gminy miejskiej i zarazem du ej gminy 
wiejskiej (21 miejscowo ci), po o one 
w bliskim s siedztwie granicy z Ukra-
in , a wzmiankowane ju  w pocz tkach 
XIII w., do drugiej wojny wiatowej by o 
domem wyznawców ró nych religii — 
Polaków, Ukrai ców i ydów. Ka da 
z tych grup narodowo ciowych i kultu-
rowych pozostawi a po sobie szereg 
materialnych, w tym architektonicznych, 
ladów. 

W porozumieniu z miejscowym 
muzeum okr gowym postanowili my 
sporz dzi  dokumentacje takich obiek-
tów, jak: drewniane kapliczki, cerkwie 
(Le achów, Wola Wielka), stuletni, 
drewniany dom mieszkalny i przedwo-
jenna, drewniana szko a oraz muro-
wane, ozdobne wej cie na teren luba-
czowskiego cmentarza ydowskiego. 
Oczywi cie, na pocz tku pierwsze 
kroki skierowali my do wspomnianego 
muzeum, po którym oprowadzi  nas 
wielki znawca regionu i jego zabytków 
mgr Janusz Mazur. Czternastoosobo-
wa grupa studentów, dzi ki nieocenio-
nej pomocy Jadwigi i Jaros awa Walic-

* Dawniej przy Katedrze Budownictwa 
— obecnie przy Instytucie Projektowania 
Budowlanego WA PK.

kich, mia a przez ponad tydzie  baz  
w miejscowym gimnazjum.

W drugiej cz ci obozu baz  by a 
szko a w Werchratej, sk d bli ej nam 
by o do inwentaryzowanej cerkwi w Woli 
Wielkiej, a tak e do studialnych objaz-
dów terenu bada . Odwiedzili my m.in. 
cerkwie w Radru u, Gorajcu, Hreben-
nem, Budyninie, Korczminie i  w Dziko-
wie Starym. Ta ostatnia w  lmie „Katy ” 
gra a rol  cerkwi z Kozielska, w której 
na kilkukondygnacyjnych, drewnianych 
pryczach spali uwi zieni przez Sowietów 
polscy o  cerowie. 

Pobyt w Lubaczowskiem zrobi  na 
uczestnikach obozu du e wra enie, 
bowiem kultura i mieszka cy tej cz ci 
polskiej ciany wschodniej rzadko s  
przedmiotem zainteresowania mediów 
centralnych. Wiele czasu po wi cono tu 

pomiarom inwentaryzacyjnym. Wyniki, 
po ich rozrysowaniu na czysto, zostan  
przekazane wojewódzkiemu konserwa-
torowi zabytków (delegatura w Przemy-
lu) oraz muzeum w Lubaczowie. 

Interludium w Moskwie
Od 10 do 25 pa dziernika odbywa  

si  kolejny obóz naukowy ko a — tym ra-
zem na terenie pó nocnej Rosji — zorga-
nizowany we wspó pracy z Kenozerskim 
Parkiem Narodowym (reprezentowanym 
przez dyrektork  Jelen  Szatkowsk  
i Marin  Melutin ). Obóz po wi cono 
dokumentowaniu zabytków architektury 

Obozy naukowe SKN Budownictwa w roku 2011

Szlakami niemych wiadków historii

Cerkiew w Woli Wielkiej w akwareli Jana Kurka

Pomiar cerkwi w Woli Wielkiej

Odrestaurowana cerkiew w Korczminie
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drewnianej. Dodatkowym zadaniem 
dla jego uczestników by o opracowa-
nie koncepcji projektowej pawilonu 
ekspozycyjno-informacyjnego na terenie 
parku. W wyje dzie wzi o udzia  pi ciu 
studentów Wydzia u Architektury PK 
(Karolina Gajczak, Kamila Grabowska, 
Mateusz Musia , Marina Polets, Aleksan-
dra Walicka) oraz pisz cy te s owa jako 
opiekun naukowy.

Pierwszym punktem pobytu w Rosji 
by a Moskwa z jej historyczn , a tak e 
nowoczesn  architektur  oraz g ównymi 
muzeami kultury i sztuki. By o to mo -
liwe dzi ki wieloletniej ju  wspó pracy 
z Moskiewskim Instytutem Kulturologii 
(jego dyrektorami s  prof. Jurij Wiedienin 
i Aleksandr Jeremiejew).

Wprowadzeniem do problematyki 
architektury historycznej, szczególnie 
architektury drewnianej, by o zwie-
dzenie muzeum w miejscowo ci Ko o-
mienskoje. Oprócz grupy zabytkowych 
budowli drewnianych i murowanych, 
w nowoczes nym pawilonie wystawo-
wym muzeum obejrzeli my ekspozycje 
zabytków rosyjskiej kultury drewnianej 
(bramy, okna, elementy ikonostasów, 
meble, konstrukcje drewniane i krzy e 

przydro ne) oraz wyrobów metalowych 
(kraty, zamki, k ódki itp.). Z muzeów 
najwi kszym zainteresowaniem cieszy-
y si : Muzeum Sztuki im. Puszkina, 
Galeria Trietiakowska, Kreml, zespó  
klasztoru Nowodziewiczego, wraz z hi-
storycznym cmentarzem oraz przepi k-
na secesyjna willa Riabuszy skiego, 
projektowana przez znanego architekta 
Fiodora Szechtela. Obecnie w willi tej 
mie ci si  muzeum Maksyma Gorkiego 
(czyli Aleksieja Pieszkowa, który przyj  
pseudonim Gorki — „gorzki”).

Morszczichinska — lokalne klimaty
Z Moskwy nasza grupa uda a si  

poci giem (w ogólnym wagonie bez 
przedzia ów, ale z kuszetkami) w kie-
runku Archangielska do Niandomej. 
St d pojechali my mikrobusem (zwa-
nym tutaj „gazelk ”) przez Kargopol 
do wsi Morszczichinska, po o onej na 
terenie po udniowej cz ci Kenozer-
skiego Parku Narodowego (archan-
gielska ob ast). Tutaj, dzi ki pomocy 
in ynierów Nadie dy Szelamowej, pra-
cownicy dyrekcji parku, oraz Andrieja 
Iwanowa, kierownika zespo u le ni-

ków, sp dzili my kilka 
wspania ych i nieza-
pomnianych dni. W to-
warzystwie pracowni-
ków parku obejrzeli my 
jego najciekawsze 
zak tki — z zespo em 
tajemniczych jezior, 
drewnianymi chatami, 
gdzie pili my wspólnie 
herbat , ch on c lokal-
ne klimaty… A wieczo-
rem obiady serwowane 
przez matkuj c  nam 
pani  Nadie d , m.in. 
z rybami z miejsco-
wego jeziora — i na 

koniec wizyty w drewnianej gor cej 
bani (rosyjska odmiana sauny). Uff! 

No, ale ycie nie sk ada si  tylko 
z samych rozrywek. Po obejrzeniu pro-
ponowanej lokalizacji przyst pili my 
do prac koncepcyjnych projektu pa-
wilonu informacyjno-ekspozycyjnego, 
przy jednym z miejscowych jezior. Ka -
dy z uczestników przedstawi  w asn  
wizj  projektow . Wizje te postanowili-
my dok adniej rozrysowa  zim  — po 

powrocie do Krakowa. Komplet doku-
mentacji wszystkich koncepcji zostanie 
pó niej przekazany dyrekcji Kenozer-
skiego Parku Narodowego. By  mo e 
pomys y krakowskich studentów b d  
te  mia y szans  sprawdzi  si  w prak-
tyce... 

Po powrocie do Moskwy udali my 
si  na moskiewski Wydzia  Architektury 
(MArchI), obejrzeli my wielk  wystaw  
projektów dyplomowych i zapoznali my 
si  z prac  dydaktyczn  Zak adu Fizyki 
Budowli. W stolicy du e wra enie wywar  
na nas zespó  nowych wie owców Mo-
skiewskiego Centrum Biznesowego. 

Niestety, wszystko ma swój kres. 
Z alem wrócili my do domów i do 
uczelnianej codzienno ci — nauki i pra-
cy. Prezentacja zdj  z wyjazdu sprawi-
a, e ju  zg aszaj  si  kolejni ch tni na 
przygod  ycia — na kenozersk  „szko-

 przetrwania”.

*
Podsumowuj c: po ytek z krajowych 

i zagranicznych wyjazdów studialnych 
jest bezdyskusyjny, a ich uczestnicy, 
sporz dzaj c dokumentacje inwentary-
zacyjne, poznaj  logik  konstrukcji i bu-
dowy formy budowli, b d cych niemy-
mi wiadkami historii. Szkoda tylko, e 
obecne pokolenie studentów nie zawsze 
jest konsekwentne w dotrzymywaniu 
uzgodnionych uprzednio terminów z o-
enia uko czonych opracowa  rysun-

kowych. Powrót w mury uczelni cz sto, 
niestety, odsuwa bowiem wakacyjne 
peregrynacje, obietnice i prace w cie  
zapomnienia. Dominuj  sprawy bie ce. 
Pozostaje nadzieja, e amatorzy udzia u 
w przysz ych obozach naukowych na-
szego ko a wyka  wi cej determinacji 
w tym wzgl dzie.

Jan Kurek
Zdj cia: Autora

Tytu  i ródtytu y pochodz  od redakcji. 

Wej cie do cerkwi ko o Kargopola

Moskiewskie centrum biznesu
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W roku bie cym mija 20 lat od 
czasu, gdy pierwsza grupa studentów 
Wydzia u Architektury Politechniki 
Krakowskiej podj a roczne studia 
w College of Architecture & Design 
na Uniwersytecie Tennessee w USA. 
W tym samym roku akademickim 
1992/1993 równie  pierwsza grupa 
studentów architektury z Uniwersy-
tetu Tennessee (UT) studiowa a w se-
mestrze letnim na Politechnice Kra-
kowskiej.

Wspó praca obu uczelni si ga roku 
1986, gdy w College of Architecture 
& Planning UT zacz li uczy  pracownicy 
Instytutu Projektowania Urbanistycznego 
Wydzia u Architektury PK: Marek Duni-
kowski (który zawita  do UT jako stypendy-
sta Fundacji Fulbrighta), Wojciech Miecz-
nikowski, Krzysztof Bojanowski, Stanis aw 
De ko i Anna Palej. Do nich do czy  Ja-
cek Czubi ski z Instytutu Historii i Konser-
wacji Zabytków (obecnie prodziekan Wy-
dzia u Architektury), a w ramach programu 
wymiany od 1992 r. — prof. Andrzej Wy y-
kowski i prof. Piotr Gajewski.

Warto podkre li , e w pierwszej gru-
pie studentów PK, przebywaj cych na UT 
w roku akademickim 1992/1993, byli mi -
dzy innymi dzisiejsi pracownicy Wydzia u 
Architektury — dr arch. Magdalena Ko-
zie  (obecnie prodziekan WA), dr arch. 
Kinga Raco , dr arch. Wojciech Korbel 
i dr arch. Mariusz Twardowski. Obok wy-
mienionych, na li cie pracowników WA 
PK, pó niejszych uczestników programu, 
znajduj  si  tak e: dr arch. Justyna Taraj-
ko, dr arch. Mateusz Gyurkovich, dr arch. 
Bart omiej Homi ski i arch. Micha  Palej. 

*
Pierwsz  umow  o wspó pracy z Uni-

versity of Tennessee podpisa  w 1993 r. 
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jó-
zef Nizio , który odwiedzi  ameryka -
ski uniwersytet podczas wizyty w USA 
rektorów polskich uczelni technicznych. 
W nast pnych latach UT i College of 
Architecture wizytowali prorektorzy PK 
prof. W adys aw Ziobro  i prof. Krzysz-
tof Bieda. Do rozwoju programu wspó -
pracy w istotny sposób przyczynili si  
dziekani WA PK — prof. Andrzej Ka-
d uczka oraz prof. Wac aw Seruga, 
który obj wszy kierownictwo Instytutu 
Projektowania Urbanistycznego po prof. 
Witoldzie C ckiewiczu, zawsze wspo-

maga  pracowników IPU w budowaniu 
programu, podobnie jak jego nast pca 
i kolejny dyrektor instytutu profesor Ja-
cek Gyurkovich. Pe nomocnikami dzie-
kana, kieruj cymi programem wymiany, 
byli kolejno: od 1992 do 1996 r. Krzysztof 
Bojanowski, od 1997 do 2007 r. dr hab. 
in . arch. Anna Palej, prof. PK, a od 
2008 ponownie autor tego opracowania.

Od pocz tku program funkcjonuje na 
podstawie niezmienionej struktury ofe-
rowanych przedmiotów i wyjazdów stu-
dialnych. I tak, zawsze w ci gu letniego 
semestru studenci UT uczestnicz  w na-
st puj cych zaj ciach:
— projektowanie urbanistyczne (stu-

dio projektowe oraz wyk ady z teorii 
projektowania urbanistycznego pro-
wadzone w Instytucie Projektowania 
Urbanistycznego),

— historia architektury (w ramach zaj  
Instytutu Historii Architektury i Kon-
serwacji Zabytków),

— rysunek odr czny i rze ba (prowa-
dzone w Zak adzie Rysunku, Malar-
stwa i Rze by).
Program obejmuje dwa wyjazdy stu-

dialne prowadzone przez Instytut Historii 
i Konserwacji Zabytków, pierwszy „euro-
pejski” (przez Czechy, Austri  do W och) 
oraz „polski”, stanowi cy objazd i zwie-
dzanie wybranych zabytkowych miast 
oraz obiektów na terenie naszego kraju. 

Podczas gdy studenci z USA maj  
w Krakowie okazj  wzbogaci  studia ar-
chitektoniczne o osobiste do wiadczenie 
historii oraz kultury Polski i Europy, nasi 
studenci do wiadczaj  pracy w odmien-

nym systemie edukacyjnym, w którym 
typowy ameryka ski kampus uniwersy-
tecki jest miejscem nauki, zamieszkania, 
sportu i rozrywki.

*
Osobami szczególnie zas u onymi, 

którym zawdzi czamy sprawn  reali-
zacj  programu, s  prof. artysta rze -
biarz Stefan Dousa oraz prof. Mariola 

ychowska, a  w opracowaniu i prowa-
dzeniu wyjazdów studialnych — pro-
dziekan dr in . arch. Jacek Czubi ski 
i dr hab. in . arch. Maciej Motak. W ród 
pracowników Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego du y wk ad wnios y 
dr hab. in . arch. Anna Franta i dr hab. 
in . arch. Anna Palej, prof. PK, której 
wyk ady z teorii projektowania urba-
nistycznego nale  do zaj  bardzo 
wysoko cenionych przez studentów 
ameryka skich. Zaj cia w studiu pro-
jektowym prowadzili tak e dr hab. in . 
arch. Anna Kantarek, dr in . arch. Kinga 
Raco , dr in . arch. Mateusz Gyurko-
vich, dr in . arch. Bart omiej Homi ski, 
arch. Micha  Palej oraz pisz cy te s o-
wa, odpowiedzialny za wybór tematyki 
opracowywanych projektów.

W ród profesorów College of Ar-
chitecture UT, którzy odwiedzili Kraków 
i nasz wydzia , dla rozwoju programu 
zas u yli si  m.in.: prof. Marleen K. Da-
vis (by a dziekan, studentka prof. Jerze-
go So tana w okresie, gdy by  dyrekto-
rem Programu Architektury w Harvard 
University), dziekan prof. Barbara Klin-

Kraków i Tennessee: 20 lat wspó pracy
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khammer, profesorowie Straud Wat-
son (wybitny pedagog i laureat Medalu 
AIA), Peter Lizon, William Martella, Ge-
rald Anderson, Michael Kaplan, Tracy 
Moir-McClean, a tak e koordynatorka 
programu w UT Kathy Proctor. 

Wypada jeszcze wspomnie  o na-
szych by ych studentach, ucz cych 
obecnie w College of Architecture & De-
sign. Nale  do nich wyj tkowo utalen-
towani architekci, jak: Matt Hall, Brandon 
Pace, James Rose oraz Ted Shelton. 
Studenci PK zawsze mog  liczy  na ich 
pomoc, jak i pomoc ze strony innych pro-
fesorów, podczas pobytu na UT. Wypa-
da ponadto wspomnie  o pracownikach 
administracji obydwu instytucji, profesjo-
nalnie wspomagaj cych z o on  struktu-
r  programu. W College of Architecture 
& Design jest to nieoceniona Laurie 
Roberson, a na PK pracownicy Biura 
Wspó pracy Mi dzynarodowej i Katarzy-
na Baron-Lisiakiewicz oraz pracownicy 
Dziekanatu WA. 

*
Trwaj  prace nad odtworzeniem 

pe nej listy uczestników programu wy-
miany, studentów University of Ten-
nessee oraz Politechniki Krakowskiej. 
Z niewielkim b dem mo na stwierdzi , 
e obejmie ona ponad 500 osób. Nie 

w liczbach jednak, ale w komplemen-
tarno ci wymiany nale y dopatrywa  
si  sukcesu programu. 

Absolwenci obydwu naszych szkó  
prowadz  dzisiaj w asn  praktyk  za-
wodow  lub pracuj  w znanych biurach 
architektonicznych w ró nych cz ciach 
wiata, wi kszo  w USA i Polsce, co 

wiemy z osobistych kontaktów z nimi, jak 
i korespondencji. Nie dziwi, e przez lata 
zawi za o si  wiele wspólnych przedsi -
wzi , przyja ni, a nawet szcz liwych 
polsko-ameryka skich ma e stw. To te  
efekt wymiany i chocia  uboczny wskazu-
je na jego du  popularno . Niech tego 
dowodem b dzie liczba 20 studentów, 
którzy odbyli studia na Politechnice Kra-
kowskiej w roku akademickim 2010/2011, 
i podobnej wielko ci grupy awizowane 
przez UT na przysz e lata.

Krzysztof Bojanowski

Dr in . arch. Krzysztof Bojanowski jest ad-
iunktem Instytutu Projektowania Urbanistycz-
nego PK, pe nomocnikiem dziekana Wydzia u 
Architektury PK. 

W czerwcu min  kolejny rok aka-
demicki w Mi dzynarodowym Cen-
trum Kszta cenia Politechniki Kra-
kowskiej. Jego progi opu ci o ponad 
80 absolwentów, którzy uko czyli 
roczny kurs przygotowuj cy do stu-
diów w j zyku polskim. 

Dla nich by  to pracowity rok: przede 
wszystkim uczyli si  j zyka, tak by opa-
nowa  go w stopniu pozwalaj cym na 
podj cie studiów na polskich uczelniach, 
uzupe niali wiedz  z matematyki czy 
 zyki (nieodzowne na studiach technicz-
nych). Zdo ali te  zapozna  si  z kultur  
naszego kraju, zwiedzili Ma opolsk , i co 
wa ne... zawarli wiele znajomo ci, które 
zaowocuj , by  mo e, przyja niami na 
ca e ycie.

Jak potocz  si  dalej ich losy? Co 
b dzie si  z nimi dzia o? Trudno po-
wiedzie . Cz ci zapewne nie uda si  
uko czy  studiów, cz  zmieni kieru-
nek, ale wi kszo  osi gnie sukces. 
Swoimi osi gni ciami absolwenci Mi -
dzynarodowego Centrum Kszta cenia 
PK ch tnie si  dziel . I cho  czasem 
rozstaj  si  z nami, gdy  jak Augusto 
Baptista z Angolii zdecydowali si  po-
wróci  w rodzinne strony, na po eg-
nanie pokazuj  z dum  swój dyplom 
uko czenia studiów na Politechnice 
Krakowskiej lub innej uczelni i zapew-
niaj , e b d  dbali o kontakt. To mi e, 
e pomimo mierzonego w tysi cach 

kilometrów dystansu nadal maj  ocho-
t  informowa  nas o swoim yciu za-
wodowym i prywatnym. O tym, e nie 
sk adaj  na pró no obietnic, wiadczy 

przyk ad Arlinda Okaja, który uko czy  
na PK architektur  i jest pracownikiem 
Wydzia u Urbanistyki w Urz dzie Mia-
sta w Tiranie, a mimo to nie zapomina 
o naszym Centrum. Dzi  kontakt jest 
o wiele atwiejszy ni  przed laty, prze-
cie  mamy Facebooka!

Niektórzy z absolwentów Centrum 
pozostaj  w Polsce, zak adaj  tu ro-
dziny, podejmuj  prac  i, co wa ne, 
nadal utrzymuj  z nami przyjacielskie 
relacje. Nawet je li wybrali studia na 
innej uczelni, mog  wspó pracowa  
z PK — na przyk ad Carlos i Flavia 
z Brazylii prowadz  kursy ta ca latino 
w politechnicznym Mi dzynarodowym 
O rodku Kultury Studenckiej. Kilkoro 
z naszych absolwentów próbuje swych 
si  w wiecie mody i reklamy jako mo-
dele. Danusia Mostek z Bia orusi czy 
Darek Sule i Yimi Salma Audu, oboje 

Czuj  si  tu jak w domu

Uczestnicy tegorocznego konkursu piosenki organizowanego przez MCK PK. Na pierwszym pla-
nie laureat Mahmut Diraman
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z Nigerii, odnosz  w tej dziedzinie suk-
cesy dzi ki nietuzinkowej urodzie i ta-
lentowi.

Absolwenci naszego Centrum otrzy-
muj  posady w renomowanych  rmach: 
na przyk ad Danny Michelo z Zambii 
prowadzi rekrutacj  w znanej korporacji 
w Krakowie, Iman Kimiaei z Iranu (podj  
prac  ju  na studiach) jest zaanga owa-
ny w wiele projektów architektonicznych. 
Inni zak adaj  w asne  rmy. Do tego 
grona nale  Voitek Ogunsote z Nigerii, 
absolwent architektury na PK, czy stu-

diuj cy informatyk  bracia Mostafa i Mo-
hammad Fadaghi z Iranu, za o yciele 
internetowego sklepu Ambic, który zaj-
muje si  importem ira skich artyku ów 
spo ywczych i r kodzie a artystycznego. 
Dodatkowo w a ciciele sklepiku pracuj  
w dziale testowania u jednego z bar-
dziej znanych producentów telefonów 
stacjonarnych. Podkre laj , e jednym 
z powodów, dla których zostali w Polsce, 
by o nasze Centrum. Opanowali tu szyb-
ko j zyk, a dzi ki nauczycielom poczuli 
si  w Polsce jak w domu. 

Z notatnika nauczyciela 
j zyka polskiego

O tym, e nauka polskiego do 
atwych zada  nie nale y, wiad-
cz  wypowiedzi obcokrajowców 
studiuj cych w Mi dzynarodowym 
Centrum Kszta cenia PK. Oto kilka 
przyk adów:

 „Kulturalny cz owiek musi umie  
si  pos ugiwa  narz dami przy 
stole” — student z Bia orusi.

 „Mi kkie, nie silno ra ce” (opis 
perfum) — student z Ukrainy.

 „Na egzamin musimy przyj  in-
teligentnie ubranymi” — student-
ka z Rosji.

 „Szef powinien zna  swoje dzie-
o i dobrze uprawia   rm , za-
chowywa  wysokie czyny w  r-
mach” — studentka z Bia orusi.

 „Kiedy nie dzia a centralne 
ogrzewanie, to dzwoni  do na-
prawniczej stancji i przychodzi 
remontnik” — student z Bia orusi.

T  atmosfer  kreuj  oczywi cie 
sami s uchacze MCK PK, ale równie 
wa na jest kadra — zespó  dydaktycz-
ny oddzia uje na studentów poprzez 
swoj  charyzm  i zaanga owanie. 

Nasza praca nigdy nie jest nudna. 
Czas od pa dziernika do ko ca czerwca 
oprócz codziennych zaj  j zykowych, 
powtórek s ownictwa specjalistyczne-
go, lekcji matematyki,  zyki i wyk adów 
studenci przeplataj  imprezami integra-
cyjnymi, w których my równie  uczest-
niczymy. S  wi c wycieczki, np. w Pie-
niny, do O wi cimia, Wieliczki, spacery 
po Krakowie, Kazimierzu, Nowej Hucie, 
ale i popisy kulinarne, konkursy talen-
tów, imprezy sportowe, ogniska. Jednym 
z wa niejszych spotka  w kalendarzu 
MCK PK jest wspólna, uroczy cie ob-
chodzona wigilia.

Jeste my dumni z naszych absol-
wentów, s  ambasadorami Mi dzy-
narodowego Centrum Kszta cenia PK 
i my l , e w ogromnej wi kszo ci 
pi knie nas reprezentuj , gdziekolwiek 
si  pojawi .

Edyta Ga at

Mgr Edyta Ga at jest lektorem j zyka polskie-
go jako j zyka obcego w Mi dzynarodowym 
Centrum Kszta cenia PK.
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W 1991 r. z inspiracji red. Wojcie-
cha Tatarczucha powsta a Fundacja 
Sztuki Osób Niepe nosprawnych. 
Dzi ki jego inicjatywie i energii funda-
cja zacz a wkrótce odnosi  sukcesy 
w wymiarze najpierw lokalnym, potem 
ogólnopolskim i mi dzynarodowym. 
Najbardziej widocznym tego przeja-
wem by  Konkurs Plastyczny, które-
mu ju  po roku — dzi ki du ej licz-
bie uczestników z innych krajów, nie 
tylko europejskich, ale i zamorskich, 
jak Kolumbia, Peru, Tajlandia i Stany 
Zjednoczone — nadano rang  Mi -
dzynarodowego Biennale Sztuk Pla-
stycznych Osób Niepe nosprawnych.

Od pocz tku rozwijali my dzia alno  
na gruncie krakowskim. Nasz  uwag  
zwróci  gmach Politechniki Krakowskiej 
przy ul. Kanoniczej pod numerem 1, 
a w a ciwie to, co dzia o si  w jego pod-
ziemiach — wystawy i spektakle teatral-
ne. Którego  dnia przy okazji wernisa u 
wystawy zagadn li my sympatycznego 
gospodarza galerii o mo liwo  zorgani-
zowania w niej ekspozycji prac twórców 
niepe nosprawnych. Owym gospoda-
rzem by  in . Marian Dudek, który odpar : 
„Tak”. I tak to si  zacz o. By  rok 1995. 

Od tamtej pory zorganizowali my 
wspólnie z Politechnik  117 wystaw. 
Odbywa y si  w Galerii „Kanonicza 1”, 
funkcjonuj cej pod tym samym adre-
sem kawiarni „Inkwizytor”, Galerii „Stara 
Polana” w Zakopanem oraz w obecnie 
dzia aj cych galeriach „Kot ownia” i „Gil”. 
Wspó praca z osobami prowadz cymi te 
placówki, Danut  Zajd  i Ew  Szczupak, 
uk ada si  wzorowo. Oczywi cie, nale y 
podkre li , e jest ona obj ta niezwykle 
yczliwym patronatem kolejnych rektorów 

Politechniki Krakowskiej, profesorów: Ka-
zimierza Flagi, Marcina Chrzanowskiego, 

Józefa Gawlika oraz Kazi-
mierza Furtaka. Ich wsparcie 
jest szczególnie istotne przy 
organizacji kolejnych edycji 
Mi dzynarodowego Biennale 
Sztuk Plastycznych Osób Nie-
pe nosprawnych. Okazana 
pomoc i udzia  w nagradzaniu 
laureatów biennale w znacz -
cy sposób podwy szaj  jego 
rang . 

Obok organizowania eks-
pozycji rozwin li my te  inne 
formy wspó pracy. W kawiar-
ni „Inkwizytor” odbywa y si  
cykliczne Spotkania Artystyczne Osób 
Niepe nosprawnych oraz turnieje po-
etyckie prowadzone przez Ryszarda 
Rodzika. Na deskach Teatru Zale nego 
odby o si  wiele premier dzia aj cego 
pod egid  Fundacji Teatru „Sta czyk”, 
kierowanego przez S aw  Bednarczyk. 

Zupe nie wyj tkowym przedsi wzi -
ciem okaza o si  dwusemestralne Stu-
dium Wiedzy o Sztuce dla Osób Nie-
pe nosprawnych, zorganizowane przez 
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozo  i 
Politechniki Krakowskiej oraz nasz  fun-
dacj  pod protektoratem ówczesnego 
rektora, prof. Kazimierza Flagi. Kierow-
nikiem studium by  cz owiek niezwyk y, 
niezapomniany profesor Wiktor Zin. 
Poza tym e by  to pleno titulo profesor 
zwyczajny, doktor habilitowany, in ynier 
architekt z ogromnym dorobkiem nauko-
wym, potra   wspaniale popularyzowa  
sztuk  i architektur . By  niestrudzonym 
gaw dziarzem i bieg ym rysownikiem. 
Dzi ki swoim autorskim programom te-
lewizyjnym zyska  ogromn , w pe ni za-
s u on  popularno . 

Na wie  o tym, e prof. Zin ma 
by  g ównym wyk adowc  studium, do 

organizatorów zg osi o si  
bez ma a dwie setki ch tnych 
z ca ej Polski — od Lublina po 

winouj cie. Program obej-
mowa  zagadnienia z historii 
sztuki, w tym architektury i kul-
tury, a tak e przegl d technik 
gra  cznych i malarskich oraz 
zaj cia plenerowe z rysunku 
i malarstwa. Na prze omie wie-
ków, w soboty i niedziele od 
pa dziernika 2000 r. do czerw-
ca 2001 r., najwi ksza sala 
Radia Kraków — studio S5, 

wype nia a si  s uchaczami (wielu mia o 
za sob  noc sp dzon  w poci gu!), któ-
rzy przybyli, by uczestniczy  w magicz-
nych „multimedialnych” wyk adach uko-
chanego Profesora. A by y to wyk ady 
istotnie multimedialne, bowiem Profesor 
opowiada , rysowa , artowa , a nawet… 
piewa . Zape nia  przy tym dziesi t-

ki arkuszy wielkoformatowego papieru 
rysunkowego. Zagadnienia z zakresu 
rze by przybli a  prof. Stefan Dousa, do 
dzi  wspó pracuj cy z fundacj . W efek-
cie studium uko czy y 164 osoby. Dyplo-
my wr czy  uczestnikom rektor Politech-
niki Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga. 

Prof. Zin nie tylko pe ni  rol  gospo-
darza Galerii „Kanonicza 1”, wielokrot-
nie otwieraj c wystawy twórców nie-
pe nosprawnych. Szczególnie yczliwie 
odnosi  si  do m odzie y. Zach ca  do 
uprawiania sztuki i promowa  m odych jej 
adeptów, inicjuj c program „Rekomen-
dacje Profesora Wiktora Zina”. 

Od czasu, kiedy „to si  zacz o”, 
mija 17 lat. Nawi zana wspó praca na-
dal trwa, mam nadziej , z korzy ci  dla 
obu stron. Gdy pisz  te s owa, mo na 
jeszcze ogl da  pokonkursow  wystaw  
prac uczestników XII Biennale. Min o 
kilka tygodni od jej otwarcia, po czo-
nego z wr czeniem nagród laureatom. 
Okazywana przez nich niek amana ra-
do  i wzruszenie udziela y si  tak e 
go ciom honorowym, jurorom oraz orga-
nizatorom, utwierdzaj c ich w przekona-
niu, e warto to robi  nadal.

Helena Ma lana

Autorka jest prezesem Fundacji Sztuki Osób 
Niepe nosprawnych.

17 lat i 117 wystaw
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W Muzeum Politechniki Krakow-
skiej mo na ogl da  do ko ca roku 
otwart  kilka miesi cy temu wysta-
w  po wi con  uczestnikom igrzysk 
olimpijskich, zwi zanym z nasz  
uczelni . Prezentowane s  sylwetki 
22 osób. W trakcie trwania ekspozy-
cji grono to powi kszy o si  o kolejn  
zawodniczk !

W XXX Olimpiadzie w Londynie wzi a 
udzia  Agnieszka Szwarnóg — lekkoatlet-
ka, uczestniczka chodu na 20 kilometrów, 
wicemistrzyni Polski na tym dystansie. 
Zaj a wprawdzie dopiero 22. miejsce i jej 
wyst p móg  wzbudzi  pewien niedosyt, 
lecz trudno mówi  o zawiedzionych na-

Debiut olimpijski absolwentki PK
dziejach, jak w przypadku wielu innych 
polskich reprezentantów w Londynie. 
Zawodniczka uzyska a bowiem czas zbli-
ony do swego rekordu yciowego. Nikt 

nie oczekiwa  od olimpijskiej debiutantki 
rywalizacji o medale.

Podczas chodu, który odby  si  
w przedostatnim dniu igrzysk, 11 sierp-
nia, Szwarnóg okaza a si  najlepsza 
z trzech startuj cych Polek (Agnieszka 
Dygacz by a 23., a aktualna mistrzyni 
Polski Paulina Buziak — dopiero 45.). 
W kwietniu br., walcz c o minimum za-
pewniaj ce wyst p na igrzyskach, po-
prawi a rekord yciowy a  o trzy minuty. 
Aby dosta  si  do strefy medalowej, mu-

sia aby „urwa ” z tego wyniku dalszych 
sze  minut. 

Agnieszka Szwarnóg jest absolwent-
k  Wydzia u Architektury PK. Zapowia-
daj c jeszcze w lipcu jej wyst p na olim-
piadzie w Londynie, „Dziennik Polski” 
pisa , e studia uko czy a z wynikiem 
bardzo dobrym, a  w swej pracy dyplo-
mowej przedstawi a projekt centralnego 
o rodka sportowego. Mieszka w Dob-
czycach, gdzie znana jest z du ej praco-
wito ci i ambicji. Na co dzie  reprezentu-
je krakowski AZS AWF. Ma dopiero 26 lat 
i mo emy j  jeszcze zobaczy  w walce 
o podium za cztery lata w Rio.

(ps)

Krakowska Orkiestra Staromiej-
ska, która od lat dzia a pod patrona-
tem Politechniki Krakowskiej, od-
nios a znaczny sukces: zwyci y a 
w XXXV Ma opolskim Festiwalu Or-
kiestr D tych „Echo Trombity”. Kon-
kurencja by a du a, bowiem do elimi-
nacji przyst pi o prawie sto orkiestr.

Eliminacje powiatowe, które zor-
ganizowano w Ryglicach, Szczawnicy, 
Wieliczce, Nowym Wi niczu, Polance 

Grand Prix dla Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej
Wielkiej, Osielcu, Gródku nad Dunajcem 
i Laskowej, wy oni y 42 zespo y bior ce 
udzia  w konkursie  na owym. Koncerty 
odbywa y si  od 22 do 24 czerwca w No-
wym S czu, na terenie Miasteczka Ga-
licyjskiego. Oklaskiwa y je setki widzów. 
Jury konkursu postanowi o przyzna  
g ówn  nagrod  festiwalu — Grand Prix 
— Krakowskiej Orkiestrze Staromiej-
skiej, kierowanej przez Wies awa Olej-
niczaka. 

Spo eczno  akademicka Politech-
niki Krakowskiej dobrze zna styl i reper-
tuar tego zespo u, bowiem regularnie 
go cimy go w murach naszej uczelni. 
Orkiestra towarzyszy nam zarówno pod-
czas uroczysto ci uczelnianych (takich 
jak wi to Szko y), jak i  w trakcie wyda-
rze  mniej o  cjalnych.

(ps)

Do kolekcji swoich licznych nagród 
Jan Zych do czy  nast pne cenne 
trofeum. W XXXII Mi dzynarodowym 
Konkursie Fotogra  cznym im. Jana 
Sunderlanda „Krajobraz Górski 2012” 
otrzyma  presti owy tytu  „Najlepszy 
autor”, przyznany przez Mi dzynaro-
dow  Federacj  Sztuki Fotogra  cznej 
(FIAP — Fedération Internationale de 
l’Art Photographique). Uznanie jury 
zyska y jego zdj cia Etny, w tym tak e 
fotogra  e wykonane technik  IR, co 
daje nieraz zdumiewaj ce efekty. 

Jan Zych jest cenionym krakowskim 
fotogra  kiem, który od lat dokumentuje 
za pomoc  aparatu ycie Politechniki 

Sukces w konkursie fotogra  cznym
Krakowskiej, a plon swej 
pracy twórczej zamiesz-
cza regularnie na amach 
naszego miesi cznika. 
Konkurs, któremu patro-
nowa  m.in. minister kul-
tury i dziedzictwa narodo-
wego Bohdan Zdrojewski, 
zorganizowa  — podobnie 
jak w latach poprzednich 
— Miejski O rodek Kultu-
ry w Nowym Targu. Swoje 
prace nades a o 159 auto-
rów z 10 krajów.

(ps) Fo
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„Rektor”, „Magister” i „Mimont” 
— trzy odzie, sklarowane i przygo-
towane do odej cia, czeka y 15 lipca 
na Jeziorze ywieckim na grup  stu-
dentów, bowiem ju  po raz trzeci Cen-
trum Sportu i Rekreacji oraz Biuro ds. 
Osób Niepe nosprawnych Politechniki 
Krakowskiej wraz z Biurem ds. Osób 
Niepe nosprawnych UP JP II, zorgani-
zowa o obóz integracyjno- eglarski.

Tak jak w latach ubieg ych trwa  dwa 
tygodnie. W tym czasie studenci pi ciu 
krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uni-
wersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Uniwersytetu Jana Paw-
a II w Krakowie zdobywali wiedz  teore-
tyczn  i praktyczn  z zakresu eglarstwa.

Uczestników podzielono na dwie gru-
py — osoby z patentami oraz ci, którzy pa-
tent mieli uzyska . Pierwszego dnia grupa 
„bezpatentowców” wyruszy a w rejs po Je-
ziorze ywieckim. Wyp yn li na „Rektorze” 
— du ej i stabilnej odzi trenerskiej. „Pa-
tentowcy” pop yn li mniejszymi i bardziej 
zwrotnymi odziami. Pierwsza wyprawa 
„na wod ” okaza a si  nie atwa. Po godzi-
nie wst pnego szkolenia pogorszy a si  
pogoda: zerwa  si  silniejszy wiatr, zacz  
pada  deszcz. Niedo wiadczeni uczestni-
cy obozu pod komend  instruktora musieli 
doprowadzi  ód  do kei. Nie oby o si  bez 
pisków, jednak po kilku próbach uda o si  
zacumowa  „Rektora”.

Cz owiek jednak nie sam  „wod ” 
yje — urozmaicili my sobie czas, zwie-

dzaj c Muzeum Browaru ywieckiego. 
Tu wehiku  czasu przeniós  nas najpierw 
w XIX stulecie: poznali my histori  tego 
miejsca, stare sposoby produkcji piwa, 
zrobili my zdj cia wn trz XIX-wiecznych 
barów; potem w wiek XX (okaza o si , e 
w tym czasie, przy okazji degustacji piwa, 
rozwija a si  moda na gr  w kr gle). Z  l-
mu dokumentalnego dowiedzieli my si  
o prze yciach wojennych rodu ostatniej 
dziedziczki Browaru. Obóz zako czy  tra-
dycyjny chrzest szczurów l dowych. D u-
go przez wszystkich oczekiwany moment 
nadszed  w ostatni dzie  pobytu nad je-
ziorem — na porannym apelu og oszono 
informacj  o tym, e wszyscy uczestnicy 
zdali egzamin i wr czono ksi eczki e-
glarskie. Rado ci nie by o ko ca. 

A my — kadra — od razu us ysze-
li my pytania, czy w przysz ym roku 

III obóz integracyjno- eglarski w ywcu

Wodniacy nie tylko z PK

Fo
t.:

 K
at

ar
zy

na
 K

ut
ek

-S
ad

ek

te  zorganizujemy obóz eglarski. Jest 
to dla nas wielka rado  i ogromny za-
szczyt. Czujemy, e nasze starania przy-
nosz  wiele zadowolenia, sprzyjaj  nie 
tylko rozwojowi studentów, ale przede 
wszystkim ich integracji.

Grupy p ywa y pod komend  (i opie-
k ) trzech instruktorów: Adama Bodziocha 
(szefa O rodka Szkolenia eglarskiego 
Politechniki Krakowskiej w ywcu), Arka-
diusza Jod owskiego oraz Piotra S adka. 
Kadr  stanowi y: Katarzyna Kutek-S adek 
(kierownik obozu), Monika Piega — obo-
zowy psycholog, Jan Walczy ski — obo-
zowy piel gniarz i Joanna Kasprzyk — 
obozowy rehabilitant. 

Monika Piega

Autorka jest pracownikiem Biura ds. Osób 
Niepe nosprawnych UP JP II.

Ju  po raz trzydziesty pi ty na 
Jeziorze ywieckim eglarze wal-
czyli o Puchar Rektora Politechniki 
Krakowskiej. Jednodniowym zma-
ganiom w klasie omega turystyczna, 
omega standard, odzi kabinowych 
(do 6,5 m i powy ej) oraz w klasie 
wolnej towarzyszy a s oneczna po-
goda. Zawodników egna  jednak 
niezwykle porywisty wiatr. 

Na starcie stan o 25 za óg. W kla-
sie omega standard zwyci y a ekipa 
Tomasza Zemanka, na 3. miejscu zosta a 
sklasy  kowana za oga PK ze sternikiem 

XXXV Regaty o Puchar Rektora PK

Kochaj  wod
Krzysztofem Huptysiem. Kolejne zespo y 
Politechniki zaj y: 5. miejsce — sternik 
Maciej Ziobro  oraz 6. miejsce — sternik 
Ma gorzata Florek-Bieniek. W klasie jacht 
kabinowy (do 6,5 m) zwyci y a dru yna 
PK ze sternikiem Julianem Frant , a na 
3. miejscu uplasowa a si  za oga sternika 
Leszka Wojnara. W klasie jacht kabino-
wy (powy ej 6,5 m) najlepiej eglowali 
zawodnicy YKP Bielsko-Bia a, pod okiem 
Krzysztofa Wardela. Bartosz Urba ski 
z PK uplasowa  si  na 7. miejscu. W kla-
sie wolnej zwyci y a za oga Jakuba Mi-
dora (UKS Wiking Zarzecze).

Podczas uroczystego zako czenia 
sportowych zmaga , które odby o si  
w dniu zawodów, 14 lipca w ywiec-
kim o rodku Politechniki Krakowskiej, 
najlepszych eglarzy udekorowali: 
rektor prof. Kazimierz Furtak, prezes 
 rmy Tatra House Ewa Mrowiec oraz 
dyrektor CSiR PK Barbara Grabacka-
-Pietruszka.

Dariusz Pyko

Fotoreporta  z regat zamieszczamy na 
IV stronie ok adki.
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Elektroniczny indeks 
na Politechnice
„Dziennik Polski” z 13 lipca 2012 r.

Politechnika Krakowska egna pa-
pierowy indeks. W nowym roku aka-
demickim 2012/2013 nie dostan  go 
ju  studenci  pierwszego roku. Zamiast 
papierowego b d  mieli dokument elek-
troniczny. Na Politechnice Krakowskiej 
od kilku lat dzia a ju  system „Wirtualny 
dziekanat”. Pozwala studentom spraw-
dza  wyniki zalicze  i egzaminów i prze-
gl da  karty egzaminacyjne, daje dost p 
do w asnych danych osobowych wraz 
z mo liwo ci  ich zmiany. Mo liwe jest 
w nim tak e przegl danie historii p at-
no ci, stypendiów i innych wiadcze  
oraz drukowanie formularzy przelewów. 
„Wirtualny dziekanat” funkcjonuje 24 go-
dziny na dob  przez 365 dni w roku, jest 
dost pny z ka dego miejsca wiata. 
Us uga, która usprawnia komunikacj  
mi dzy studentami i uczelni , teraz zo-
sta a rozszerzona.  Oprócz pracowników 
dziekanatów tak e nauczyciele akade-
miccy b d  wprowadza  informacje do 
elektronicznego systemu obs ugi toku 
studiów na PK. 

Miasto oddaje bulwary wi lane 
dla barek
„Dziennik Polski” z 2 sierpnia 2012 r.

Radykalny zwrot w planach zwi za-
nych z zagospodarowaniem bulwarów 
wi lanych w Krakowie. Nowy plan zezwa-
la na cumowanie jednostek p ywaj cych 
niemal na ca ej d ugo ci Wis y od mo-
stu Zwierzynieckiego do stopnia D bie. 
Wcze niej w adze miejskie forsowa y po-
mys , aby barki, statki i inne jednostki p y-
waj ce cumowa y na Wi le tylko w wybra-
nych miejscach. Teraz mo e by  ich tyle, 
e z brzegu nie b dzie wida  rzeki, bo j  

zas oni . — W przypadku jednostek p y-
waj cych po Wi le najwa niejsza powin-
na by  ich forma. Najgorsza z mo liwo-
ci, to niby-barki klecone na p ywaj cych 

pomostach, które nie maj  nic wspólne-
go z jednostk  p ywaj c  — komentuje 
prof. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu 
Architektury Krajobrazu Politechniki Kra-
kowskiej. Przy okre laniu liczby statków 
i barek trzeba bra  pod uwag  ochron  
przeciwpowodziow : — Takie jednostki 
zaw aj  koryto Wis y. Musi by  plan ich 
odholowania. Gdyby podczas powodzi 

zacz y si  urywa , uderza  w mosty, to 
by by dramat — twierdzi prof. Böhm.

Osiemnastu innowatorów 
z Ma opolski wci  walczy 
w konkursie
„Gazeta Wyborcza” z 6 sierpnia 2012 r.

Trwa kolejny etap konkursu „Inno-
vator Ma opolski 2012”. Zakwali  ko-
wa o si  do niego 18 z 47 zg oszonych 
przedsi biorców. Zostanie u nich teraz 
przeprowadzony specjalistyczny audyt 
technologiczny, a po nim — wy oniona 
grupa pó  nalistów. „Innovator Ma opol-
ski” po raz siódmy organizuj  Politech-
nika Krakowska i Urz d Marsza kowski 
Województwa Ma opolskiego.

Wielka p yta musi by  pod kontrol
„Gazeta Krakowska” z 7 sierpnia 2012 r.

W drugiej po owie minionego stulecia 
budynki mieszkalne wznoszono metodami 
przemys owymi, w technologii wielkiej p y-
ty. Ich ywotno  oceniano wówczas na 
60–70 lat. Ma opolski Zwi zek Pracodaw-
ców od pewnego czasu zwraca uwag  na 
zagro enia zwi zane z kresem ywotno-
ci budynków z wielkiej p yty. W Krakowie 

badania budynków wielkop ytowych pro-
wadzone by y pod okiem prof. Wies awa 
Lig zy z Politechniki Krakowskiej. Naukow-
cy zetkn li si  z jednym, ale powa nym 
przypadkiem zagro enia katastrof  budow-
lan  w budynku przy ul. u yckiej. — Mamy 
wra enie, e wielu tzw. ekspertów doradza-
j cych zarz dcom nieruchomo ci posiada 
niejednokrotnie bardzo niewielk  wiedz  na 
temat konstrukcji takich budynków — mówi 
dr in . Jacek D bowski z Politechniki Kra-
kowskiej, który od lat zajmuje si  badaniami 
dotycz cymi wielkiej p yty. — Ingerowanie 
w konstrukcj  bez dog bnej znajomo ci 
technologii jest bardzo niebezpieczne. Usu-
wanie uszkodze  w niew a ciwym miejscu 
prowadzi do powstawania wtórnych uszko-
dze . Dlatego takich prac nie powinno si  
prowadzi  na zasadzie przypadkowej i nie-
sprawdzonymi metodami. 

Politechnika Krakowska wspiera 
przedsi biorców
„Dziennik Polski” z 17 sierpnia 2012 r. 

Centrum Transferu Technologii Po-
litechniki Krakowskiej uruchomi o punkt 

konsultacyjny dla osób zainteresowa-
nych prowadzeniem dzia alno ci go-
spodarczej w miejskim Punkcie Obs u-
gi Przedsi biorców przy ul. Wielickiej. 
Nowo otwarty punkt konsultacyjny to 
efekt wspó pracy Urz du Miasta Kra-
kowa i Politechniki Krakowskiej. B dzie 
otwarty dwa razy w tygodniu, a zatrud-
nione w nim osoby maj  pomaga  za-
równo obecnym ju  na rynku przedsi -
biorcom, jak i tym, którzy dopiero planuj  
otworzy  dzia alno . 

Jak nak oni  mieszka ców 
do segregacji
„Dziennik Polski” z 22 sierpnia 2012 r.

Rozmowa z dr. Zbigniewem Gra-
bowskim z Politechniki Krakowskiej, 
ekspertem w dziedzinie gospodarki od-
padami.

— Na trzech krakowskich przy-
stankach MPK zamontowano w a nie 
— w ramach pilota owego programu 
— specjalne urz dzenia do zgniatania 
plastikowych butelek. Maj  one sprawi , 
e kosze nie b d  si  tak szybko prze-

pe nia . Co Pan s dzi o tym pomy le?
— Najpro ciej jest zdepta  butelk  

przed jej wyrzuceniem, ale nikt tego nie 
robi — m.in. dlatego w Krakowie mamy 
problem (zw aszcza latem) z przepe -
nianiem si  koszy na mieci. Uwa am, 
e monta  urz dze  do zgniatania bu-

telek to ciekawa inicjatywa, która ma 
równie  wymiar edukacyjny. Gdy kto  
na w asne oczy zobaczy, jak to dzia-
a, to zwróci uwag , e oszcz dno  
miejsca jest wa na. Pewnie na po-
cz tku mieszka cy b d  traktowa  te 
urz dzenia jak ciekawostk . Cz  si  
przyzwyczai i zaakceptuje to rozwi za-
nie, a po owa zlekcewa y. Ale i tak to 
krok do przodu.

— Za nieca y rok wejd  w ycie nowe 
przepisy i b dziemy musieli wi cej se-
gregowa  mieci. Jak nak oni  do tego 
opornych?

— Najprostsza nauka to przez kie-
sze . Powinny zosta  wprowadzone 
zró nicowane op aty za odbiór odpadów, 
tak by mieszkaniec, który segreguje, 
p aci  mniej, a ten niezaprz taj cy sobie 
g owy recyklingiem — wi cej. 

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA
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Muzyczne konkursy 
na  nansowanie nauki

Gdy za m odu mia  zapa ,
Za PRELUDIUM si  z apa .
Szybko mija y lata,
Wysz a z tego SONATA.
Nie chcia  wyj  na gamonia,
Przysz a w sukurs HARMONIA.
Ka d  grantu bra  posta ,
Bo MAESTRO chcia  zosta .
Do nauki si  pali ,
A  mu requiem zagrali.

Krzysztof Konstanty Stypu a

Rado  bycia studentem...
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