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Sáowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
SkoĔczyáy siĊ wakacje. Gdy piszĊ te sáowa, trwa jeszcze
sesja poprawkowa, koĔczy siĊ druga tura rekrutacji. Niebawem
rozpoczniemy kolejny rok akademicki. BĊdzie to pierwszy rok
nowej kadencji wáadz uczelni i wydziaáów.
Naturalnie rodzi siĊ pytanie o program dziaáania na nastĊpne
cztery lata i pojawia siĊ wątpliwoĞü, czy moĪliwe jest utrzymanie takiego tempa rozwoju Politechniki Krakowskiej we wszystkich obszarach dziaáalnoĞci, jak w ubiegáych latach? Rzetelna
odpowiedĨ nie jest moĪliwa. Rozwój zaleĪy bowiem nie tylko
od uwarunkowaĔ wewnĊtrznych, na które mamy wpáyw, ale i od
czynników zewnĊtrznych, i to wykraczających poza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego, a nawet poza granice naszego kraju. Na pewno moĪna jednak wskazaü, jak powinniĞmy
pracowaü, aby pomnaĪaü intelektualne i materialne dobra Politechniki Krakowskiej oraz przyczyniaü siĊ do rozwoju miasta,
regionu i kraju. W tej perspektywie nowa kadencja bĊdzie kontynuacją dotychczasowych dziaáaĔ, z mody¿kacjami wynikającymi ze zmiany uwarunkowaĔ zewnĊtrznych i wewnĊtrznych.
Nasza uczelnia chce sprostaü wspóáczesnym wymaganiom
i znaleĨü poczesne miejsce w polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjno-badawczej. Dlatego musi byü uczelnią mobilną,
Ğwiadomą wymogów chwili, a przede wszystkim racjonalnie wykorzystującą swoje atuty. PowinniĞmy skupiaü siĊ na rzeczach
wielkich, projektach twórczych i rozwojowych. Tradycyjne formy
dziaáania szkoáy wyĪszej juĪ nie wystarczą, a ograniczenie siĊ
do nich prowadziáoby uczelniĊ nie tylko do stagnacji, ale nawet
do regresu.
OsiągniĊcie zakáadanych celów wymaga zrealizowania
wielu zadaĔ. Pierwsze z nich to kontynuowanie dziaáaĔ, które przynosiáy nam dobre owoce i wciąĪ mogą siĊ sprawdzaü.
Tak zde¿niowane zadanie tylko pozornie jest proste. Dynamika zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistoĞci oraz
potrzeba przewidywania przyszáoĞci wymagają ciągáej analizy
rynku edukacyjnego i badawczego, a takĪe doskonalenia zarządzania. Nie moĪna równieĪ wykluczyü koniecznoĞci zmian
strukturalnych uczelni. To najtrudniejsza i najdelikatniejsza
czĊĞü omawianego zadania, poniewaĪ w wielu przypadkach
wiązaü siĊ bĊdzie z koniecznoĞcią zmiany ĞwiadomoĞci, mentalnoĞci, a takĪe wieloletnich przyzwyczajeĔ. Przeprowadzaniu

zmian musi towarzyszyü szeroka, ale przy tym sprawna dyskusja, zakoĔczona decyzjami w krótkim czasie, gdyĪ czas jest
cennym i niestety nieodwracalnie traconym dobrem, takĪe dobrem ekonomicznym.
Kolejny rok akademicki rozpoczynamy w trudnych warunkach lokalowych, związanych z realizacją prac budowlanych.
Jeszcze trwa przebudowa siedzib wydziaáów: InĪynierii Elektrycznej i Komputerowej, InĪynierii ĝrodowiska oraz Mechanicznego. Kontynuujemy prace w budynku dawnej pralni wojskowej, gdzie powstanie nowoczesne MiĊdzywydziaáowe Centrum
Edukacyjno-Badawcze PK pod nazwą „Dziaáownia”. Powstaje takĪe Maáopolskie Laboratorium Budownictwa EnergooszczĊdnego. To ostatnie przedsiĊwziĊcie jest realizowane
w ramach wspóápracy z UrzĊdem Marszaákowskim, który ¿nansuje je w 85 procentach. Stosowna umowa w tej sprawie zostaáa
podpisana w sierpniu bieĪącego roku, za co UrzĊdowi Marszaákowskiemu serdecznie dziĊkujĊ.
W lipcu zostaáa zaĞ s¿nalizowana sprawa zakupu od Skarbu
PaĔstwa nieruchomoĞci poáoĪonej przy ul. Kanoniczej. DziĊki
temu juĪ wszystkie budynki i nieruchomoĞci gruntowe, którymi
zarządzamy, są naszą wáasnoĞcią, a Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków bĊdzie mógá realizowaü swoje plany
modernizacyjne.
Na koniec chciaábym wyraziü zadowolenie, Īe mamy dla
kogo pracowaü. RównieĪ w tym roku nie mieliĞmy káopotów
z rekrutacją na studia stacjonarne. Niewielka dodatkowa rekrutacja wynikaáa nie z braku kandydatów, lecz z niedoszacowania liczby tych, którzy po zakwali¿kowaniu dokonali innego
wyboru. Podobny, jak w poprzednim roku, jest nabór na studia
niestacjonarne, pomimo nieznacznego podniesienia wymagaĔ
wobec kandydatów.
U progu nowego roku akademickiego ĪyczĊ wszystkim pracownikom, studentom, wychowankom i przyjacioáom naszej
uczelni duĪo zdrowia oraz wszelkiej pomyĞlnoĞci w Īyciu zawodowym i prywatnym.
Zapraszam wszystkich do pracy i wspóápracy dla dobra Politechniki Krakowskiej i jej rozwoju.

Kazimierz Furtak
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Historia, wypoczynek i edukacja
W Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej powstaá w roku 2011 kompleksowy projekt Ogrodów InĪynierskich PK — przyjaznych dla studentów terenów
nauki i wypoczynku. Dla osób odwiedzających naszą uczelniĊ bĊdą to atrakcyjne przestrzenie turystyki kulturowej.

Rozpoznawalny element
Zespóá architektoniczny PK przy ulicy Warszawskiej naleĪy
do wiĊkszego, industrialno-militarnego kompleksu, którego fenomenu, spoistoĞci, walorów, a co za tym idzie, moĪliwoĞci adaptacyjnych jakby nie zauwaĪamy. W latach 70. i 80. XIX wieku
zostaáa zrealizowana dzielnica wojskowa, której elementem
byáy koszary arcyksiĊcia Rudolfa. W pobliĪu znajdują siĊ budynki aprowizacyjne przy ulicy Wita Stwosza (jeden z nich to
dzisiejsze Muzeum Armii Krajowej), zespóá zbrojowni i kolejne
wielkie koszary przy ulicy Rakowickiej. NastĊpne koszary — artylerii fortecznej przy ulicy Montelupich (dziĞ Wydziaá Stomatologii Collegium Medicum UJ) czy ogromny zespóá dworca towarowego — to tylko czĊĞü tego póánocnego „miasta w mieĞcie”.
Dzielnica broniona byáa przez 3 najwiĊksze forty, peániące funkcje bastionów rdzenia Twierdzy Kraków — Bastion
III „Kleparz”, Bastion IVa „Luneta Warszawska” i Bastion
V „Lubicz”. WiĊkszoĞü tych obiektów ma swoich gospodarzy i powoli podnosi siĊ ze stanu porzucenia i zapomnienia.
Laur za najlepszą rewaloryzacjĊ obiektu zabytkowego otrzymaá budynek Muzeum AK. Trwają prace rewaloryzacyjne

fortów-bastionów „Kleparskiego” i „Lunety Warszawskiej”. Politechnika powinna staü siĊ oĞrodkiem tej powoli wychodzącej
z cienia dzielnicy — Ğwiadectwa epoki industrialnej i drugiej
rewolucji przemysáowej.
Kampus PK powinien zatem byü miejscem reprezentacyjnym, dostĊpnym dla wszystkich uĪytkowników i rozpoznawalnym elementem miasta, takĪe w znaczeniu atrakcji dla coraz
modniejszej kulturowej turystyki industrialnej i militarnej. Ogrody inĪynierskie zostaną dedykowane dwóm polskim inĪynierom — z których jeden stanąá w obronie ginącej niepodlegáoĞci,
a drugi przyczyniá siĊ do jej odzyskania i utrzymania. Ten pierwszy to patron naszej uczelni — Tadeusz KoĞciuszko, drugim
jest gen. inĪ. Emil Goáogórski.

PamiĊci „najmniej znanego generaáa”
Budowle koszar arcyksiĊcia Rudolfa, monumentalne,
o zwartych bryáach dominowaáy niegdyĞ w perspektywie ulicy Warszawskiej, bĊdąc jej optycznym zamkniĊciem. W projekcie przewidziano ogrodzenie, rozgraniczające historyczne
ogrody od terenu miasta, jednak na tyle aĪurowe, by intrygowaü i zachĊciü do wejĞcia na teren ogrodów przez jedną
z dwu bram.
Projektowane ogrodzenie ma za zadanie wygradzaü i równoczeĞnie eksponowaü teren Politechniki, wyraĨnie akcentowaü wejĞcia na obszar kampusu, co bĊdzie wpáywaü na poprawĊ komunikacji wizualnej uczelni z terenami otaczającymi.

Uczelnia zwraca siú ku miastu
Kampus Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza KoĞciuszki znajduje siĊ w dawnym, austro-wĊgierskim zespole koszarowym imienia arcyksiĊcia Rudolfa. Teren
i budynki zostaáy przystosowane do funkcji edukacyjnych w kilku etapach, gáównie w latach 60. i 70. XX wieku, z póĨniejszymi uzupeánieniami. Im dalej te zmiany
száy — tym bardziej podporządkowywane byáy potrzebom… samochodów, nie — ludzi. Odwrócono pierwotne, zasadnicze zaáoĪenie, wedáug którego ksztaátowano
zespoáy koszarowe.
Najogólniej moĪna je byáo nazwaü: „gĊsto i zielono na zewnątrz, surowo i przestrzennie wewnątrz”. KaĪde koszary miaáy w Ğrodku rozlegáy plac apelowy, otoczony wąskim, niskim
szpalerem drzew, zaĞ na zewnątrz lokalizowane byáy ozdobne
ogrody, ukazujące prestiĪ i potĊgĊ armii, a przy okazji ocienia-

jące i maskujące duĪe okna w budynkach dla sztabu i poszczególnych batalionów.
Kiedy „koszary Rudolfa” (a potem Jana III Sobieskiego)
poszáy „do cywila” i zaczĊáy sáuĪyü Politechnice, zasada ta
zostaáa odwrócona, chyba ze szkodą dla wizerunku uczelni
i zabytkowego zespoáu. Tak wiĊc wewnątrz zrobiáo siĊ „gĊsto”
— od zieleni, dodatkowych budynków i samochodów, na zewnątrz zaĞ — pustawo i… przypadkowo. A szkoda, gdyĪ „jak
ciĊ widzą, tak ciĊ piszą!”. Rozumiaáo to doskonale dowództwo
garnizonu c.k. Twierdzy Kraków, lokalizując w koszarach od
strony miasta ozdobne ogrody. Rozumieją to i wáadze naszej
Politechniki, z Jego Magni¿cencją na czele, rozpoczynając
dáugą i mozolną drogĊ do uczynienia z dawnych koszar godnego swego wieku, dziejów i szacownej funkcji kampusu akademickiego w zabytkowych budynkach i otoczeniu.
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WejĞcia oraz ĞcieĪki od nich prowadzące podkreĞlono nasadzeniami zieleni, jak równieĪ przewidziano umieszczenie przy nich tablic
informacyjno-edukacyjnych.
Ogród przed budynkiem Wydziaáu InĪynierii Elektrycznej i Komputerowej, bliĪszy miastu, zostanie
poĞwiĊcony Emilowi Goáogórskiemu. Byá on absolwentem politechnik we Lwowie i Wiedniu — wáaĞnie
Wydziaáu Elektrycznego. Zrobiá
jednak karierĊ jako projektant nowoczesnych fortów pancernych,
zaĞ po odzyskaniu niepodlegáoĞci
staá siĊ generalnym inspektorem
polskich wojsk technicznych. Podczas wojny polsko-bolszewickiej
nieliczne, ale bardzo skuteczne polskie samochody pancerne na podwoziu popularnego Forda Model T
oraz pociągi pancerne — powstaáe
z jego inspiracji — stanowiáy waĪny,
nowoczesny element naszych siá
zbrojnych. Mimo to Emil Goáogórski jest nazywany najmniej znanym
generaáem Wojska Polskiego, gdyĪ
zmará nagle w roku 1921, nie zdąĪywszy nacieszyü siĊ uznaniem odrodzonej Rzeczpospolitej.
Ogród docelowo uzyska ukáad
kwaterowy, zrekonstruowany na
podstawie projektu z 1878 r.
Umieszczone bĊdą tam tablice,
ukazujące rolĊ polskich inĪynierów
w rozwoju techniki w newralgicznym dla jej dziejów okresie przeáomu XIX I XX wieku, w chwili, gdy
Polska nie istniaáa jako niepodlegáe paĔstwo. Polska myĞl inĪynierska uzyskiwaáa jednak swoją

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

Zespóá koszarowy ma ponad 130 lat. Niejako na naszych
oczach przestaá byü jednym z wielu „niepotrzebnych”, porzuconych przez zaborcĊ obiektów wojskowych, a staá siĊ szacownym zabytkiem coraz bardziej cenionego XIX stulecia
i zamaráej, Ğrodkowoeuropejskiej, uniwersalistycznej monarchii, na której dziedzictwo, szczególnie kulturalne i techniczne, spoglądamy z roku na rok coraz powaĪniej i áaskawiej.
Odnowa elewacji budynków, wprowadzenie nowego laboratorium do przyziemia gmachu WIL, budowa ekranu Ğwietlnego muszą wspóágraü z rewaloryzacją najbardziej prestiĪowego oblicza uczelni. Są nim ogrody, którymi Politechnika
zwraca siĊ ku miastu.
Pragniemy, by byáy to ogrody nawiązujące do ukáadu historycznego, ale równoczeĞnie Īywe, peáne edukacyjnych
treĞci, atrakcyjne dla spoáecznoĞci akademickiej i dla zwiedzających. Ogrody akademickie Politechniki Krakowskiej,
nazwane zgodnie z dawną tradycją wojskową „ogrodami inĪynierskimi”, bĊdą bowiem dostĊpne dla turystów, zwiedza-
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jących odradzającą siĊ, niegdyĞ militarno-komunikacyjną,
póánocną dzielnicĊ Krakowa, zwaną kiedyĞ Warszawskie,
Bosackie i Kleparz.

Krzysztof Wielgus

Dr inĪ. arch. Krzysztof Wielgus jest adiunktem Zakáadu Krajobrazu
Otwartego i Budowli InĪynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu PK. Od lat studenckich zajmuje siĊ dawną architekturą obronną. Jest rzeczoznawcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego
w dziedzinie opieki nad zabytkami techniki i forty¿kacji. Wspóáautor
m.in. projektów kompleksowej ochrony Twierdzy Kraków i Twierdzy
PrzemyĞl, projektu zagospodarowania Twierdzy ZamoĞü, Lotniczego
Parku Kulturowego na dawnym lotnisku Rakowice-CzyĪyny, planu
ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie, a takĪe autor
zaáoĪeĔ i programu rewaloryzacji kolekcji samolotów z okresu I wojny
Ğwiatowej w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
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Projekt Ogrodu Tadeusza KoĞciuszki, wykonany w ramach koncepcji urządzenia terenów Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem
dr. hab. inĪ. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK; architekt prowadzący zadanie — mgr inĪ. arch. krajobrazu Olena Zapolska
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suwerennoĞü, czego przykáadem jest wáaĞnie Īycie i kariera
gen. Goáogórskiego. Centralne miejsce ogrodu zajmie makieta
krakowskiego fortu 48a „Mistrzejowice” z roku 1894 — wyjątkowego projektu Polaka w austro-wĊgierskim wówczas mundurze, projektu, którym zdeklasowaá pomysáy bardziej utytuáowanych konkurentów.

Ogród KoĞciuszki
Ogród przed budynkiem Wydziaáu InĪynierii ĝrodowiska
zostanie poĞwiĊcony patronowi uczelni Tadeuszowi KoĞciuszce i jego inĪynierskim dokonaniom. Miejsce to najbardziej godne, gdyĪ leĪące najbliĪej obszaru, gdzie rzeczywiĞcie w latach
1794–1856 istniaáy forty¿kacje zaprojektowane przez InĪyniera-Naczelnika. DziĞ jest tam drugi pas ruchliwej alei Sáowackiego. Ogród zachowa obecny, uzasadniony historycznie ukáad
koncentryczno-promienisty, czĊĞciowo odtworzony przed piĊcioma laty.
Zostaáa tam wprowadzona równieĪ pochylnia do laboratorium w budynku WIL. Na terenie Ogrodu InĪyniera Tadeusza
KoĞciuszki zostaną ustawione modele, ilustrujące trzy obowiązujące wówczas systemy forty¿kacyjne: bastionowy, kleszczowy i poligonalny. Ukazane bĊdą najwaĪniejsze dzieáa forty¿kacyjne Tadeusza KoĞciuszki, m.in. model terenowy projektu
Ğwietnego dzieáa obronnego, jakim byáa wieĪa KoĞciuszki, oraz
model forty¿kacji West Point.
WieĪa KoĞciuszki — projekt samodzielnego dzieáa obronnego, naleĪący do nadchodzącego dopiero systemu poligonalnego

Projekt wieĪy Tadeusza KoĞciuszki w interpretacji prof. Janusza Bogdanowskiego (za: J. Bogdanowski, „Architektura obronna w krajobrazie
Polski”, Warszawa — Kraków 1992)

— to szeĞciokątny, drewniano-ziemny fort, otoczony kobylinami.
Fort ten byá stosunkowo tanią, wytrzymaáą dziaáobitnią, pozwalającą na duĪą koncentracjĊ ognia i na wzajemne wspieranie siĊ
za pomocą artylerii. Miaá dwa poziomy: niĪszy, z pozycjami strzeleckimi do obrony bliskiej i wyĪszy, przeznaczony dla artylerii.
WieĪe takie, zlokalizowane w trudnych warunkach terenowych, na przykáad w rozlewiskach rzek czy na terenie górskim,
mogáy przejąü ciĊĪar obrony bez koniecznoĞci budowy ciągáej
przeszkody miĊdzy nimi. Pierwszą taką twierdzĊ — byá to austriacki Linz — zrealizowano jednak dopiero prawie póá wieku
po wynalazku KoĞciuszki. Jest to miarą awangardowej myĞli
naszego Patrona.
Nie wiadomo na razie dokáadnie, jakie wymiary przewidziaá
dla swojego projektu KoĞciuszko. Z proporcji jego odrĊcznego
rysunku wynika, Īe obiekt mógá mieü okoáo 16 m Ğrednicy oraz
okoáo 5 m wysokoĞci. JednakĪe Ğrednica budowli mogáa siĊ
zmieniaü w zaleĪnoĞci od potrzeb.

Niezwykle przemyĞlane rozwiązanie

Projekt wieĪy Tadeusza KoĞciuszki w jego odrĊcznym rysunku (za:
J. Bogdanowski, „Architektura obronna w krajobrazie Polski”, Warszawa — Kraków 1992)
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Konstrukcja wieĪy byáa zrĊbowa, dwuwarstwowa, záoĪona
z potĊĪnych okrąglaków, ukáadanych na sobie z zastosowaniem ciesielskich zamków, z minimalnymi ostatkami. MoĪna ją
przyrównaü do konstrukcji drewnianego koĞcioáa podhalaĔskiego. Miaáa jednak dwie warstwy Ğcian — zewnĊtrzną i wewnĊtrzną, stanowiące obudowĊ dla ziemnego, ubijanego wypeánienia. Taka ziemno-drewniana Ğciana miaáa okoáo 2 m gruboĞci,
stanowiąc elastyczną osáonĊ przeciwko praktycznie wszystkim
wagomiarom ówczesnej artylerii. Dodajmy, Īe stosunkowo
miĊkkie, nieodĪywiczone drewno Ğwierkowe lub sosnowe lepiej chroniáo przed tra¿eniami ówczesnych, okrągáych pocisków
Īeliwnych niĪ twardy, lecz pĊkający dąb, zaĞ wsparte warstwą
ziemi, Ğwietnie pocháaniaáo energiĊ kinetyczną pocisku.

Temat numeru
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Model komputerowy wieĪy Tadeusza KoĞciuszki, opracowany przez autorkĊ artykuáu. Tak fort prezentowaá siĊ z wysokoĞci oczu czáowieka. (Konsultacja rekonstrukcji komputerowej dr inĪ. arch. Krzysztof Wielgus)

Na Ğcianach oparty byá równieĪ dwuwarstwowy strop, podparty dodatkowo gĊstą siatką sáupów. Stanowiá on platformĊ, na
której ustawione byáy armaty. ĝciany wystawaáy ponad platformĊ na taką wysokoĞü, aby zapewniü przebywającym tam Īoánierzom bezpieczeĔstwo (okoáo 1,8 m). Tworzyáy wiĊc przedpiersie, z wypro¿lowanymi, rozgli¿onymi strzelnicami.
SzeĞciokątny ksztaát pozwalaá na ustawienie wieĪy w terenie
tak, aby jej pole ostrzaáu byáo jak najwiĊksze. Ostrzaá z artylerii
byá prowadzony z trzech stron wieĪy, to stanowiáo jej „przód”,
gdzie waá na jej szycie byá wysoki. Natomiast z „tyáu”, czyli od
szyi, waá byá niĪszy okoáo 0,9 m. Byáo to niezwykle przemyĞlane
rozwiązanie. Fort mógá broniü siĊ na daleki dystans tylko od
przodu, szyja przewidziana byáa wyáącznie dla strzelców, peániących rolĊ obrony bliskiej. W przypadku zdobycia fortu przez
nieprzyjaciela nie mógá on bezkarnie odwróciü armat przeciwko broniącej siĊ twierdzy; byáyby one widoczne i natychmiast
ostrzelane przez artyleriĊ obroĔców.
Parter wieĪy zajmowaáo pomieszczenie dla strzelców. Na
piĊciu Ğcianach rozlokowano po dwie poziome strzelnice horyzontalne, pozwalające na prowadzenie wielokierunkowego
ognia karabinowego. W nich zlokalizowano otwory dymowe,
zaĞ nad nimi koronkĊ tzw. czostków — zaostrzonych pali skierowanych w dóá. Nie tylko uniemoĪliwiaáy one wspiĊcie siĊ na
taras artyleryjski, ale teĪ czĊĞciowo chroniáy strzelnice parteru
przed upadkiem pocisku lub granatu, wyrzuconego stromym torem. Musiaá on spaĞü dalej od strzelnic i lica Ğciany, nie czyniąc
krzywdy strzelcom.
CaáoĞü otoczona byáa kobylinami w odlegáoĞci okoáo 4 m
od wieĪy. Byáy to nie tylko groĨne przeszkody dla kawalerii, ale
i trudne do sforsowania barykady, spowalniające atak piechoty,
utrzymujące nieprzyjacielskich piechurów dáuĪej pod morderczym ogniem karabinowym ze strzelnic fortu.

Model komputerowy wieĪy Tadeusza KoĞciuszki, opracowany przez
autorkĊ artykuáu. Widok z lotu ptaka

Edukacja i… maskowanie
Model tegoĪ dzieáa obronnego ma stanąü w ogrodzie poĞwiĊconym Tadeuszowi KoĞciuszce. BĊdzie to makieta wielkoskalowa o Ğrednicy okoáo 4 m, wykonana ze specjalnych tworzyw
sztucznych, podobnych do tych, z jakich sporządza siĊ makiety
terenowe w licznych parkach miniatur. Nasza makieta bĊdzie siĊ
jednak róĪniü od modnych, nieco naiwnych i „cukierkowych” modeli, bardziej powĞciągliwym, rzeĨbiarskim charakterem i wykoĔczeniem. Ma stanąü pomiĊdzy budynkami WIL i WIĝ, tak Īeby
kaĪdy wchodzący na PolitechnikĊ nowym, póánocnym wejĞciem
od strony ulicy Warszawskiej, musiaá obok niej przejĞü.
NiezaleĪnie od peánienia funkcji edukacyjnej model wieĪy
stanie w tym miejscu takĪe z bardziej przyziemnych, a mówiąc
ĞciĞlej… podziemnych powodów. Model bĊdzie bowiem stanowiá
pokrywĊ dla wyrzutni powietrza z wentylacji baru, znajdującego
siĊ pod budynkiem WIĝ. DziĊki takiemu zabiegowi szpecący
(acz konieczny) element infrastruktury zostanie zamaskowany.
Precyzyjny projekt wykonawczy tego obiektu jest gotowy.

*
Nasza uczelnia potrzebuje konsekwencji w ksztaátowaniu terenów zieleni. Natura nie lubi poĞpiechu. Tak naprawdĊ
studentom przydaáby siĊ kampus podobny do tych, które są
w Harvardzie, Oksfordzie czy MIT, gdzie pomiĊdzy zajĊciami
moĪna usiąĞü na trawie i odpocząü w ocienionym, cháodnym
miejscu. Bez koniecznoĞci uskakiwania przed manewrującymi
samochodami. Za to w wyjątkowym otoczeniu historycznych
budowli z „wieku pary i elektrycznoĞci”.

Karolina Latusek

Mgr inĪ. architektury krajobrazu Karolina Latusek ukoĔczyáa Wydziaá
Architektury PK, pracĊ magisterską poĞwiĊcając tematyce rewitalizacji
terenów poprzemysáowych. Interesuje siĊ ochroną, rewaloryzacją i rewitalizacją krajobrazu inĪynieryjnego — przemysáowego i militarnego. Wáączona w prace Zakáadu Krajobrazu Otwartego i Budowli InĪynierskich
Instytutu Architektury Krajobrazu PK, jest wspóáautorem wielu projektów,
w tym zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej oraz zagospodarowania turystycznego Twierdzy ZamoĞü. Jest teĪ wspóáautorką
wystawy „In the Air, on the Air” w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila
Fieldorfa „Nila” w Krakowie, wspóápracuje z muzeum na staáe.
Tytuá i Ğródtytuáy pochodzą od redakcji.

7

NASZA POLITECHNIKA 9/2012

Promocje doktorskie
Uroczyste posiedzenie Senatu
PK poĞwiĊcone promocji doktorów
habilitowanych i doktorów odbyáo
siĊ w ostatni piątek czerwca. W Sali
Senackiej zebrali siĊ przedstawiciele
wáadz uczelni, promotorzy prac oraz
promowani w towarzystwie bliskich
— rodzin i przyjacióá.
Zgodnie ze zwyczajem jako pierwsi
uhonorowani zostali doktorzy habilitowani. WrĊczenie dyplomów poprzedziáo
przedstawienie ich sylwetek przez dziekanów. Tym razem szeregi samodzielnych pracowników nauki zasiliáo 5 osób,
w tym 3 kobiety:

z Wydziaáu InĪynierii Lądowej —
dr hab. Katarzyna Klemm,
dr hab. inĪ. ElĪbieta Radziszewska-Zielina;
z Wydziaáu InĪynierii ĝrodowiska —
dr hab. Wojciech Ciesielski;
z Wydziaáu InĪynierii i Technologii
Chemicznej —
dr hab. inĪ. Piotr Czub (pierwszy doktor
habilitowany wypromowany na tym wydziale).

Fot.: Jan Zych

CzĊĞü poĞwiĊcona promocji doktorów rozpoczĊáa siĊ od przedstawienia
nowo mianowanych oraz ich promotorów. Dziekani wydziaáów omówili zainteresowania zawodowe i prywatne máodych naukowców, wĞród których znaleĨli
siĊ m.in. instruktor szachów czy kompozytor muzyki metalowej. Po záoĪeniu uroczystego Ğlubowania 20 doktorów odebraáo dyplom potwierdzający uzyskanie
stopnia naukowego:

Fot.: Jan Zych

Informacje

z Wydziaáu Architektury —
dr hab. inĪ. arch. Anna Januchta-Szostak;

Adam Gąska odbiera dyplom doktorski z rąk rektora prof. Kazimierza Furtaka

z Wydziaáu Architektury —
dr inĪ. arch. Bartáomiej HomiĔski,
dr inĪ. arch. Michaá Krupa,
dr inĪ. Lidia Ozimkowska,
dr inĪ. Pulina Pawlina-àuba,
dr inĪ. arch. Ernestyna Szpakowska;
z Wydziaáu InĪynierii Elektrycznej
i Komputerowej —
dr inĪ. Grzegorz PĊdrak,
dr inĪ. Michaá Radzik;
z Wydziaáu InĪynierii Lądowej —
dr inĪ. Grzegorz Kimbar,
dr inĪ. Krzysztof KoziĔski;
z Wydziaáu InĪynierii ĝrodowiska —
dr inĪ. Janusz Iwanowski,
dr inĪ. Konrad Nering,

dr Tomasz Lubera,
dr inĪ. Rafaá Schmidt,
dr inĪ. Paweá Stalica;
z Wydziaáu Mechanicznego —
dr inĪ. Adam Gąska,
dr inĪ. Michaá Karpiuk,
dr inĪ. Piotr Kucybaáa,
dr inĪ. Piotr Lipiec,
dr inĪ. Grzegorz Mazurkiewicz,
dr inĪ. Grzegorz Zelek.
W gronie odbierających dyplom byá
dr inĪ. Adam Gąska z Wydziaáu Mechanicznego, laureat Nagrody Rektora PK dla
najmáodszego wypromowanego doktora.
Zwracając siĊ do promowanych,
rektor prof. Kazimierz Furtak podkreĞliá,
Īe uroczystoĞü promocji to potwierdzenie ich dokonaĔ, a takĪe ĞwiĊto uczelni,
Ğwiadczące o jej rozwoju. Pogratulowaá
osiągniĊcia kolejnego etapu rozwoju naukowego i zaapelowaá, by wobec
szybkiego postĊpu nauki „nie ustawali
w dziaáaniach”. Doktorów habilitowanych
zachĊciá do promowania nastĊpców, by
w ten sposób podziĊkowali swoim promotorom i przyczynili siĊ do dalszego
rozwoju nauki.
UroczystoĞü prowadziá prorektor do
spraw nauki prof. Jan Kazior. ZakoĔczyáo ją wspólne pamiątkowe zdjĊcie.

Renata Dudek
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Aby budowaü na miarĊ XXI wieku

Ğrodków unijnych, a ĞciĞlej z Maáopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Caákowity
koszt przedsiĊwziĊcia wyniesie
ponad 20 mln zá. WspóápracĊ
przy budowie laboratorium zadeklarowaáa gmina Tarnów i Zespóá
Szkóá Budowlanych w Tarnowie,
gdzie uruchomiony zostanie
„Poligon EnergooszczĊdnoĞci”,
stanowiący zaplecze do nauki
i praktycznego wdraĪania technologii budownictwa pasywnego.
DziĊki temu uczniowie zespoáu
szkóá nie tylko nauczą siĊ teorii
technologii energooszczĊdnych,
ale bĊdą mogli je poznawaü równieĪ w praktyce.
Zamierzenie waĪne nie tylko dla Politechniki Krakowskiej
przedstawiá szerzej na swych
áamach nazajutrz po podpisaniu
umów „Dziennik Polski”. Pismo
zacytowaáo rektora PK prof. Ka- Wizualizacja budynku laboratorium
zimierza Furtaka, który powieenergooszczĊdnym wychodzi naprzeciw
dziaá: „Budownictwem energooszczĊdzmianom w przepisach dotyczących zanym zajmujemy siĊ od 20 lat, ale dziĊki
opatrywania w energiĊ nowo wznoszounijnemu wsparciu tĊ ideĊ bĊdziemy monych budynków. JuĪ za kilka lat zaczną
gli skuteczniej wcielaü w Īycie. Laborabowiem obowiązywaü nowe unijne wytorium bĊdzie peániü wiele funkcji — ma
magania w tym zakresie, narzucające
proponowaü nowe rozsurowe normy. Laboratorium pomoĪe
wiązania technologiczne
zarówno przygotowaü do tych zmian
dla budownictwa energoprojektantów i wykonawców w naszym
oszczĊdnego, ale teĪ
regionie, jak i dostarczyü niezbĊdnych
edukowaü ludzi, by przeinformacji mieszkaĔcom.
konali siĊ do tych techno23 sierpnia zostaáa podpisana umologii”. Gazeta przytoczyáa
wa wstĊpna dotycząca do¿nansowania
teĪ sáowa Stanisáawa
przedsiĊwziĊcia oraz umowa o wspóáSorysa, czáonka zarządu
pracy PK, gminy Tarnów i Zespoáu Szkóá
województwa maáopolBudowlanych w Tarnowie przy realizacji
skiego odpowiedzialnego
projektu. W uroczystoĞci obok rektora
za przyznanie PK unijnej
PK prof. Kazimierza Furtaka uczestnidotacji: „Do tej pory na
czyli: wicemarszaáek województwa maodnawialne Ĩródáa eneráopolskiego Roman Ciepiela, czáonek
gii wydaliĞmy 250 mln zá,
zarządu województwa maáopolskiego
ale brakowaáo projektów
Stanisáaw Sorys i prezydent Tarnowa
dotyczących komercjaliRyszard ĝcigaáa. Maáopolskie Laboratozacji badaĔ naukowych”.
rium Budownictwa EnergooszczĊdnego
Utworzenie w rama powstaü w ciągu dwu lat.
mach PK oĞrodka baUmowĊ podpisują Roman Ciepiela, wicemarszaáek wojewódz(ps)
daĔ
nad
budownictwem
twa maáopolskiego i prof. Kazimierz Furtak, rektor PK

Fot.: Jan Zych

Politechnika Krakowska postanowiáa powoáaü Maáopolskie Laboratorium Budownictwa EnergooszczĊdnego. Gmach laboratorium zostanie
wzniesiony na terenie kampusu uczelni przy ul. Warszawskiej, na wolnej
dziaáce od ul. Szlak, obok adaptowanego obecnie budynku „Dziaáowni”. Do
podpisania umów w tej sprawie doszáo
23 sierpnia w siedzibie krakowskiego
UrzĊdu Marszaákowskiego.
Plany są ambitne, bowiem budownictwo energooszczĊdne naleĪy do
10 technologii, w których bĊdzie siĊ
specjalizowaü nasz region. Unikatowe
w skali kraju laboratorium zostanie wyposaĪone w wysokiej klasy aparaturĊ,
która posáuĪy do prowadzenia badaĔ
oraz oceny i wdraĪania nowoczesnych
technologii. Przeprowadzane tu bĊdą
m.in. badania komfortu cieplnego osób
przebywających w budynku, a takĪe
analizy jakoĞci powietrza i emisji zanieczyszczeĔ dla badanych technologii. Budynek laboratorium zostanie
wyposaĪony w systemy sterowania inteligentnego i zasilany bĊdzie m.in. ze
Ĩródeá odnawialnych.
Realizacja projektu jest moĪliwa dziĊki
do¿nansowaniu w wysokoĞci 17 mln zá ze
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Pracownicy
Profesor tytularny

Informacje

Stanisáaw WĊglarczyk
Urodziá siĊ 5 listopada 1950 r. w Sieniawie koáo Nowego Targu. W 1969 r.
ukoĔczyá Liceum Pedagogiczne w Zakopanem. Dyplom magistra ¿zyki (praca magisterska pt. „ZaleĪnoĞü przejĞü
E1+¨1 w fundamentalnym odbiciu dla
roztworów staáych CdxHg1-xTe od skáadu i temperatury”) uzyskaá w 1975 r. na
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu JagielloĔskiego. W marcu
1991 r. na Wydziale InĪynierii Sanitarnej i Wodnej PK obroniá z wyróĪnieniem
pracĊ doktorską pt. „Wpáyw dyskretyzacji
czasu na stochastyczne wáasnoĞci punktowego opadu deszczu”. StopieĔ doktora habilitowanego nauk technicznych
(w dziedzinie inĪynieria Ğrodowiska —
hydrologia) przyznaáa mu Rada Wydziaáu InĪynierii Sanitarnej i Wodnej PK na
podstawie obronionej w 1998 r. rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane problemy
hydrologii stochastycznej”. 11 kwietnia
2012 r. otrzymaá nominacjĊ profesorską.
PracĊ na Politechnice Krakowskiej
rozpocząá w 1975 r. — najpierw jako staĪysta (3 miesiące), a póĨniej jako pracownik inĪynieryjno-techniczny — w Zakáadzie Hydrologii Instytutu InĪynierii
i Gospodarki Wodnej, gdzie jest zatrudniony do dzisiaj. W 1976 r. odbyá roczne przeszkolenie wojskowe. W 1979 r.
mianowany asystentem naukowym,
a w 1983 — starszym asystentem naukowym. W marcu 1991 r., po uzyskaniu stopnia doktora, zostaá adiunktem
naukowo-dydaktycznym.
Stanowisko
profesora nadzwyczajnego objąá w 2002
r. Mianowanie to zostaáo przedáuĪone na
czas nieokreĞlony w 2007 r.
Zasadniczy
obszar
dziaáalnoĞci
naukowo-badawczej prof. Stanisáawa
WĊglarczyka obejmuje modelowanie
niepewnoĞci w procesach geo¿zycznych, szczególnie hydrometeorologicznych. Do najwaĪniejszych, ze wzglĊdu
na ich moĪliwe konsekwencje i związaną
z nimi praktyczną waĪnoĞü, naleĪą szeregi czasowe wartoĞci ekstremalnych,
zwáaszcza przepáywów maksymalnych.
Badania profesora w tym zakresie dotyczą odpowiedniego doboru rozkáadu
prawdopodobieĔstwa, okreĞlenia báĊdów kwantyli o niskim prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia, oszacowania
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wraĪliwoĞci niektórych rozkáadów prawdopodobieĔstwa i metod estymacji ich
parametrów na wartoĞci odstające, jak
równieĪ skutecznoĞci metod identy¿kacji
i wery¿kacji rozkáadów prawdopodobieĔstwa, gdy próby losowe są stosunkowo
maáo liczne, co jest czĊste w praktyce.
W ramach tych badaĔ profesor odbyá wizytĊ naukową w Louisiana State University w Stanach Zjednoczonych.
W ostatnich latach prof. Stanisáaw
WĊglarczyk, rozszerzając tematykĊ swych
badaĔ, zajmuje siĊ wáasnoĞciami losowych procesów z pamiĊcią. NajczĊĞciej
zakáada siĊ tzw. pamiĊü krótką procesu,
kwanty¿kowaną funkcją autokorelacji, zanikającą w przybliĪeniu eksponencjalnie
z czasem opóĨnienia. Drugi rodzaj pamiĊci — pamiĊü dáuga (zwana zjawiskiem
Hursta), opisywana zanikającą potĊgowo
funkcją autokorelacji — jest o wiele trudniejsza do wykrycia i jej detekcja wymaga
dáugich serii (najlepiej kilkuset- lub wiĊcejelementowych). Badania profesora,
prowadzone w ramach polsko-greckiego
projektu badawczego (dwie wizyty naukowe na University of Thessaloniki w Grecji)
dotyczącego zmiennoĞci w czasie sejsmicznoĞci naturalnej i antropogenicznej,
wykazaáy istnienie obu rodzajów pamiĊci
w niektórych analizowanych parametryzacjach procesów sejsmicznych.
Dorobek publikacyjny profesora
obejmuje ponad 90 artykuáów (ponad
40 indywidualnych) w czasopismach
zagranicznych i krajowych, wydawnictwach konferencyjnych i monogra¿ach.
Prof. Stanisáaw WĊglarczyk jest autorem

dwukrotnie wznawianego skryptu „Metody statystyczne. Skrypt dla studentów wyĪszych szkóá technicznych” oraz
podrĊcznika akademickiego „Statystyka
w inĪynierii Ğrodowiska” (2010). W druku znajduje siĊ pomoc dydaktyczna
„Statystyka w Excelu”. Opracowaá dwie
recenzje w przewodach habilitacyjnych,
piĊü recenzji rozpraw doktorskich, cztery recenzje ksiąĪek naukowych i okoáo
100 recenzji artykuáów naukowych.
DziaáalnoĞü dydaktyczna profesora
obejmuje takie przedmioty, jak: hydrologia, metody statystyczne, hydrologia
stochastyczna, hydrologia zlewni zurbanizowanych i rolniczych, prognozy
hydrologiczne, hydrologia inĪynierska,
meteorologia i klimatologia, statystyka
i bezpieczeĔstwo w inĪynierii wodnej. Od
wielu lat profesor prowadzi na macierzystym wydziale kurs rachunku prawdopodobieĔstwa i statystyki matematycznej
dla sáuchaczy studiów doktoranckich.
W ostatnich latach jest zapraszany do
Instytutu Geogra¿i i Gospodarki Przestrzennej UJ z wykáadem dla doktorantów poĞwiĊconym statystycznej analizie
danych oraz do Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie
prowadzi zajĊcia na temat zastosowaĔ
metod statystycznych w hydrologii i meteorologii. Wypromowaá 6 dyplomantów
i 3 doktorów.
Zadania nauczyciela akademickiego
obejmują równieĪ ksztaátowanie odpowiedzialnej postawy studenta. W tym duchu
na áamach „Naszej Politechniki”, „Forum
Akademickiego” i „Gáosu Akademickiego
WAT” profesor dyskutowaá kwestie dotyczące m.in. nieuczciwoĞci przy egzaminach i zaliczeniach oraz plagiatów.
W latach 2003–2006 byá czáonkiem
Komitetu Geo¿zyki PAN, aktualnie jest
czáonkiem Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN oraz Stowarzyszenia
Hydrologów Polskich.
Za osiągniĊcia naukowe byá nagradzany przez rektora PK (1992, 2000, 2007).
Zostaá odznaczony Srebrnym KrzyĪem
Zasáugi (2008 r.) i Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (2005 r.).
ĩonaty, ma troje dzieci: Sebastiana,
KatarzynĊ i Macieja oraz troje wnucząt.
Hobby: historia, ¿lozo¿a przyrody, piesze wĊdrówki.
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Ewa SzaliĔska van Overdijk
Urodziáa siĊ 8 sierpnia 1968 r. w Krakowie. Jest absolwentką krakowskiego
III Liceum Ogólnoksztaácącego. W latach 1986–1991 studiowaáa na Wydziale
InĪynierii ĝrodowiska Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskaáa tytuá zawodowy
magistra inĪyniera inĪynierii Ğrodowiska
w specjalnoĞci zaopatrzenie w wodĊ
oraz unieszkodliwianie Ğcieków i odpadów (praca dyplomowa: „Model sieci
wodociągowej dla strefy Mistrzejowice”).
PracĊ doktorską pod tytuáem „Przemiany chromu w Ğrodowisku wodnym, zanieczyszczonym Ğciekami garbarskimi”
obroniáa z wyróĪnieniem w 2002 r. równieĪ na Wydziale InĪynierii ĝrodowiska
PK. 27 czerwca bieĪącego roku Rada
Wydziaáu InĪynierii ĝrodowiska PK na
podstawie monogra¿i pt. „Rola osadów
dennych w ocenie jakoĞci Ğrodowiska
wód kontynentalnych” oraz wyników kolokwium habilitacyjnego nadaáa jej stopieĔ doktora habilitowanego w dyscyplinie inĪynieria Ğrodowiska, specjalnoĞü:
ocena i ochrona Ğrodowiska.
Dr hab. inĪ. Ewa SzaliĔska van Overdijk związaáa swoją karierĊ zawodową
z Politechniką Krakowską. W marcu
1992 r. podjĊáa pracĊ w Instytucie Zaopatrzenia w WodĊ i Ochrony ĝrodowiska PK, początkowo jako pracownik
techniczny, od paĨdziernika — pracownik
naukowo-badawczy: asystent naukowo-dydaktyczny i adiunkt (od 2002 r.).
W trakcie pracy na PK ukoĔczyáa studia
podyplomowe na Politechnice Warszawskiej („Ochrona atmosfery”, 1994/1995),
studium pedagogiczne dla asystentów na
PK (1999 r.) oraz studium podyplomowe
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie („Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badaĔ”,
2012 r.). Odbyáa równieĪ kilka krótkoterminowych staĪy zagranicznych — w Danii, Szwajcarii, Rumunii oraz na Ukrainie.
W latach 2004í2008 pracowaáa w Great
Lakes Institute for Environmental Research University of Windsor w Kanadzie,
początkowo jako Post-doc Fellow, a nastĊpnie jako Associate Researcher.
W prowadzonych w ostatnich latach
pracach badawczych skupia siĊ na zagadnieniach związanych z zanieczyszczeniem Ğrodowiska wodnego, szczególnie osadów dennych. Analizuje obieg
i transport metali oraz zanieczyszczeĔ

w tym Ğrodowisku w aspekcie ich biodostĊpnoĞci i toksycznoĞci. W polu jej
zainteresowaĔ znajdują siĊ takĪe praktyczne kwestie zastosowania osadów
w badaniach Ğrodowiskowych, na przykáad techniki poboru próbek lub sposoby
postĊpowania z osadami w fazie badaĔ
laboratoryjnych, a przede wszystkim
wpáyw tych czynników na wyniki badaĔ
i ich interpretacjĊ. Jej projekty badawcze
byáy ¿nansowane przez Komitet BadaĔ
Naukowych (1), Great Lakes Sustainability Fund (3) oraz ze Ğrodków wewnĊtrznych PK, przyznawanych w ramach tzw.
badaĔ wáasnych (5).
Dorobek publikacyjny dr hab. inĪ. Ewy
SzaliĔskiej van Overdijk to 49 pozycji,
wĞród których naleĪy wyróĪniü: 2 monogra¿e (samodzielne), 1 podrĊcznik
akademicki (wspóáautorstwo), 3 rozdziaáy w anglojĊzycznych dzieáach zwartych
oraz 14 publikacji w czasopismach z tzw.
listy ¿ladel¿jskiej. àączna liczba cytowaĔ
wszystkich publikacji wynosi 87, a indeks
Hirscha (wedáug bazy Web of Science)
— 6. Dr hab. inĪ. Ewa SzaliĔska van
Overdijk jest takĪe recenzentem artykuáów w czasopismach miĊdzynarodowych i wniosków skáadanych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko, Polish-Norwegian Research Fund. Na potrzeby gospodarki wykonaáa wiele ekspertyz.
Wyniki swoich badaĔ prezentowaáa
na 12 miĊdzynarodowych konferencjach
naukowych, m.in. w Hiszpanii, Kanadzie, Rumunii, Stanach Zjednoczonych,
Szwajcarii i na Ukrainie. Uczestniczy
w pracach miĊdzynarodowej sieci badawczej NEAR (Network For Environmental Assessment and Remediation
of Aquatic Ecosystems), ¿nansowanej

przez Swiss National Science Foundation
w ramach programu SCOPES. W 2011 r.
zorganizowaáa na Politechnice Krakowskiej Planning Meeting czáonków tej sieci.
Jest nauczycielem akademickim Wydziaáu InĪynierii ĝrodowiska PK. Początkowo prowadziáa üwiczenia audytoryjne
i projektowe dla studentów kierunku
„monitoring Ğrodowiska” z przedmiotów
takich, jak: ochrona powietrza atmosferycznego, usuwanie i unieszkodliwianie
odpadów, gospodarka odpadami komunalnymi. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora zaczĊáa równieĪ wykáadaü
przedmioty takie, jak: monitoring Ğrodowiska, techniki monitoringu Ğrodowiska,
ocena jakoĞci Ğrodowiska wodnego,
oceny oddziaáywania na Ğrodowisko. Od
2005 r. prowadzi w ramach programu
Erasmus wykáady i seminaria z przedmiotu current trends in aquatic environment dla sáuchaczy studiów magisterskich, uczestniczących w programie
MUSE (Master en sciences de l’environnement) na Uniwersytecie w Genewie.
DziĊki udziaáowi w pracach sieci badawczej NEAR od 2008 r. jest wykáadowcą
szkóá letnich. W latach 2002í2010 wypromowaáa 12 absolwentów studiów magisterskich, trzy z tych osób podjĊáy studia doktoranckie w róĪnych instytucjach
naukowych.
W trakcie swojej pracy na PK peániáa funkcjĊ opiekuna grup studenckich,
byáa wieloletnim sekretarzem komisji
dyplomowej w Instytucie Zaopatrzenia
w WodĊ i Ochrony ĝrodowiska PK. Od
wrzeĞnia 2012 r. peáni funkcjĊ prodziekana ds. studiów magisterskich oraz
wspóápracy z zagranicą na Wydziale InĪynierii ĝrodowiska PK.
Jest czáonkiem Polskiego Zrzeszenia Techników i InĪynierów Sanitarnych (PZITS), International Association
of Theoretical and Applied Limnology
(Societas Internationalis Limnologiae,
SIL) oraz Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC).
W trakcie pracy naukowej i dydaktycznej na PK otrzymaáa dwukrotnie
nagrodĊ rektora PK — indywidualną
II stopnia (za pracĊ doktorską, 2003 r.)
oraz zespoáową (jako wspóáautor podrĊcznika akademickiego, 2006 r.).
Jej zainteresowania pozazawodowe
wiąĪą siĊ z literaturą biogra¿czną oraz
muzyką barokową. Od 2009 r. jest powtórnie zamĊĪna.
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Jan Kucwaj
Urodziá siĊ w 1951 r. w Baranowie
Sandomierskim. Jest absolwentem
Liceum Ogólnoksztaácącego im. Brunona JasieĔskiego w Klimontowie Sandomierskim. W 1974 r. ukoĔczyá studia matematyczne z wyróĪnieniem na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu JagielloĔskiego.
Po odbyciu rocznej sáuĪby wojskowej w 1975 r. w ramach wojskowego
szkolenia o¿cerów rezerwy podjąá pracĊ
w Zakáadzie StatecznoĞci i Metod Numerycznych w Instytucie Mechaniki Budowli
na Wydziale Budownictwa Lądowego
(obecnie Wydziaá InĪynierii Lądowej)
Politechniki Krakowskiej. Na początku
swej kariery naukowej zajmowaá siĊ tzw.
metodą R-funkcji (MRF) — rozwiązywania zagadnieĔ brzegowych. Jego prace
polegaáy na tworzeniu i implementacji
algorytmów wykorzystujących tĊ metodĊ, a takĪe na rozwiązywaniu zagadnieĔ z liniowej teorii páyt i liniowej teorii
sprĊĪystoĞci. Ze wzglĊdu na bardzo
skomplikowane wyraĪenia arytmetyczne, wynikające ze stosowania metody
R-funkcji, zająá siĊ opracowaniem algorytmów i programów operacji symbolicznych, generujących kody programów,
które pozwoliáy równieĪ na zastosowanie
metody róĪnic skoĔczonych do rozwiązywania zadaĔ nieliniowych. RozprawĊ
doktorską pt. „Rozszerzenie zastosowaĔ metody R-funkcji w zagadnieniach
brzegowych mechaniki”, wykonaną pod
opieką prof. Janusza Orkisza, obroniá
na Wydziale Budownictwa Lądowego
PK w 1985 r. W tym samym roku zostaá adiunktem w Instytucie Mechaniki
Budowli PK. W 1991 r. rozpocząá pracĊ
w nowo utworzonym Zakáadzie ZastosowaĔ Matematyki PK (obecnie: Zakáad
Metod Obliczeniowych), kierowanym
przez prof. Leszka Demkowicza. Pracuje
w nim do chwili obecnej.

DziaáalnoĞü naukowa dr. hab. inĪ.
Jana Kucwaja wiązaáa siĊ w znacznej
mierze z realizacją projektów ¿nansowanych przez Komitet BadaĔ Naukowych. W latach 1991–1994 byá wykonawcą projektu „Zastosowanie metod
adaptacyjnych do rozwiązywania zagadnienia interakcji ciaáa staáego i páynu”, a nastĊpnie, w latach 1995–1996
— projektu „Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skoĔczonych
do numerycznej symulacji przepáywów
pod- i okoáodĨwiĊkowych wokóá elementów samolotu”. Otrzymaá równieĪ grant
na badania dotyczące rozwiązywania
przepáywów ĞciĞliwych i nieĞciĞliwych
za pomocą wspóábieĪnych obliczeĔ metodą elementów skoĔczonych (gáówny
wykonawca, 1997–1999), jak i na badania sáuĪące rozwiązywaniu zagadnieĔ
elektromagnetyzmu za pomocą adaptacyjnej metody elementów skoĔczonych
typu hp (2001–2004).
Gáówny nurt jego zainteresowaĔ
naukowych obejmuje metody i algorytmy generowania siatek w obszarach
topologicznie i geometrycznie skomplikowanych. W swoich pracach áączy metody triangulacji Delaunaya z metodami
frontowymi. W polu jego zainteresowaĔ
znajdują siĊ równieĪ metody adaptacyjne oparte na remeshingu.
Dr hab. inĪ. Jan Kucwaj publikowaá
wyniki swych prac m.in. w: „International

Journal of Computers & Structures”,
„ZAMM — Zeitschrit für Angewandte
Mathematik und Mechanik”, „Theoretical and Applied Mechanics”, „Computer
Assisted Mechanics and Engineering
Sciences” czy „Annales UMCS Informatica AI”. Jest autorem bądĨ wspóáautorem 58 artykuáów.
Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Metody generowania
i adaptacji siatek w zagadnieniach
brzegowych mechaniki” Rada Wydziaáu InĪynierii Lądowej PK nadaáa mu
w czerwcu bieĪącego roku stopieĔ naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalnoĞü: metody komputerowe
w mechanice.
Dr hab. inĪ. Jan Kucwaj prowadzi
zajĊcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
I i II stopnia na kierunku informatyka. Byá
promotorem 59 prac magisterskich oraz
27 inĪynierskich.
Jego dziaáalnoĞü organizacyjno-spoáeczna związana byáa z pracą
w komisjach rekrutacyjnych na Wydziale InĪynierii Lądowej i na Wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki PK.
W latach 1987–1989 byá opiekunem
jednomiesiĊcznych praktyk studenckich w Erfurcie. Byá czáonkiem Komitetu
Organizacyjnego GAMM (1991 r.) oraz
uczestniczyá w organizacji konferencji „Second Workshop on Reliability in
Computational Mechanics” (1991 r.).
Za dziaáalnoĞü naukową otrzymaá zespoáową nagrodĊ ministra w 1985 r. oraz
kilka razy zostaá nagrodzony przez rektora PK. WyróĪniony Honorową Odznaką
Politechniki Krakowskiej.
Jest czáonkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Mechanice oraz International Association for
Numerical Grid Generation.

Doktorzy
Wydziaá InĪynierii Lądowej
dr Remigiusz Wojtal (L-2) — „Development 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. Jones (University of Nebraska-Lincoln,
USA), prof. Kent M. Eskridge (University
12

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

Wydziaá Mechaniczny
dr inĪ. Marcin Cegielski (pracownik dziekanatu WM) — „Efekt ciągáej

deaktywacji uszkodzeĔ w kontynualnej mechanice zniszczenia”; promotor: dr hab. inĪ. Artur Ganczarski,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inĪ.
Zbigniew Kowalewski (IPPT PAN),
prof. dr hab. inĪ. Jacek Skrzypek (PK),
4 VII 2012 r.
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Seminarium na temat infrastruktury drogowej

i Czy moĪliwe jest przenoszenie zagranicznych, nietypowych rozwiązaĔ infrastrukturalnych do praktyki
krajowej?
W czasie seminarium przedstawiono
18 referatów, ujmujących w syntetyczny
sposób wyniki poszczególnych zadaĔ
cząstkowych, zrealizowanych w ramach
zadania „Ksztaátowanie infrastruktury
drogowej, speániającej standardy bezpieczeĔstwa ruchu”. Zaprezentowano takĪe
wyniki podobnych prac realizowanych
w zagranicznych oĞrodkach naukowych.
Autorzy czĊĞci referatów omówili
najwaĪniejsze wyniki badania wpáywu
róĪnych elementów dróg, skrzyĪowaĔ
i organizacji ruchu na wartoĞci wskaĨników wypadkowych. Oceny wykonano na
podstawie analiz danych o wypadkach.
Wykorzystano w nich równieĪ zbudowane modele uogólnionej regresji liniowej.
Modele regresyjne potwierdzają, iĪ takie
charakterystyki drogi, jak: typ przekroju
poprzecznego (liczba pasów ruchu, wystĊpowanie pasa rozdziaáu, szerokoĞü
i rodzaj poboczy), gĊstoĞü skrzyĪowaĔ,
gĊstoĞü zjazdów indywidualnych, procentowy udziaá zabudowy w otoczeniu,
wystĊpowanie chodników i urządzeĔ
dla rowerzystów (dziĊki tym elementom
obserwowano znaczące zmniejszenie
wskaĨników wypadkowych) istotnie

wpáywają na bezpieczeĔstwo ruchu.
Zgodnie z oczekiwaniami dominujący
wpáyw na wartoĞci wskaĨników wypadkowych ma natĊĪenie ruchu. Stwierdzono takĪe, Īe na bezpieczeĔstwo ruchu
oddziaáują czynniki związane z regionalnym zróĪnicowaniem zagospodarowania
przestrzennego.
OdrĊbna czeĞü analiz opieraáa siĊ na
ocenie powiązania standardu projektowania skrzyĪowaĔ z bezpieczeĔstwem
ruchu. Wykazano, Īe istotny wpáyw
na wskaĨniki wypadkowe mają forma
skrzyĪowania i organizacja ruchu. Najbezpieczniejszą formą skrzyĪowania
okazaáy siĊ maáe ronda i skrzyĪowania
z sygnalizacją Ğwietlną, lecz z wydzielonymi fazami ruchu. W tej grupie referatów omówiono takĪe wyniki badaĔ bezpieczeĔstwa ruchu na odcinkach dróg,
na których dokonano zmian przekroju
poprzecznego drogi poprzez wyodrĊbnienie dodatkowego, wielofunkcyjnego
Ğrodkowego pasa z wyspami przerywającymi jego ciągáoĞü. Wyniki badaĔ
jednoznacznie potwierdziáy poprawĊ
sprawnoĞci i bezpieczeĔstwa ruchu na
tak przebudowanych odcinkach.
Badania dotyczące wystĊpujących
poza terenami zabudowy przejĞü dla
pieszych wykazaáy ich bardzo maáą skutecznoĞü — na tych terenach kierowcy

Fot.: Marek Nosek

Problem zwiĊkszania bezpieczeĔstwa ruchu poprzez odpowiednie
ksztaátowanie infrastruktury drogowej byá przedmiotem zainteresowania uczestników seminarium
zorganizowanego na Politechnice
Krakowskiej w dniach 16–17 lipca.
W spotkaniu, które zgromadziáo specjalistów z caáego kraju, referaty wygáosili równieĪ naukowcy z Niemiec,
Sáowacji i WĊgier.
Krakowskie seminarium poĞwiĊcono
prezentacji wyników zadania badawczego „Ksztaátowanie infrastruktury drogowej, speániającej standardy bezpieczeĔstwa ruchu” (T6.5), które realizuje
zespóá Katedry Budowy Dróg i InĪynierii
Ruchu Politechniki Krakowskiej wspólnie
z zespoáem Katedry InĪynierii Drogowej
Politechniki GdaĔskiej. Jest to czĊĞü
projektu „Innowacyjne Ğrodki i efektywne
metody poprawy bezpieczeĔstwa i trwaáoĞci obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównowaĪonego rozwoju”, wspóá¿nansowanego
przez UE w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. W projekcie uczestniczą jeszcze — z wáasnymi zadaniami
badawczymi — trzy jednostki Wydziaáu
InĪynierii Lądowej PK: Instytut Mechaniki Budowli, Instytut Materiaáów i Konstrukcji Budowlanych, a takĪe Instytut
Technologii Informatycznych.
Seminarium zostaáo podzielone na
dwa bloki tematyczne. Pierwszego dnia
skupiono siĊ na wpáywie standardów
technicznych na bezpieczeĔstwo ruchu
i na jego prognozowaniu. Drugiego dnia
rozwaĪano kwestie rozwoju narzĊdzi prognozowania zagroĪeĔ bezpieczeĔstwa
ruchu drogowego oraz klasy¿kacjĊ ryzyka
w projektowaniu infrastruktury drogowej.
Przewodnimi pytaniami, na które poszukiwali odpowiedzi autorzy prezentacji merytorycznych i uczestnicy dyskusji, byáy:
i Jakie są gáówne problemy bezpieczeĔstwa ruchu, wynikające z niedoskonaáoĞci infrastruktury drogowej?
i Czy istnieje moĪliwoĞü projektowania bezpieczniejszych rozwiązaĔ
i czy zmieniając dotychczasowe procedury projektowania, moĪna osiągnąü taki cel? Jakie powinny byü te
zmiany?

Uczestnicy seminarium
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rzadko redukują prĊdkoĞü swych pojazdów przed przejĞciami. W badaniach
okreĞlono teĪ wpáyw róĪnych typów przejĞü
na zagroĪenie bezpieczeĔstwa pieszych
w stosunku do zwykáego przejĞcia dla pieszych. Wyniki badaĔ bezpieczeĔstwa ruchu w arteriach miejskich potwierdziáy, Īe
znacząco wpáywają na nie takie czynniki,
jak: typ przekroju poprzecznego, gĊstoĞü
skrzyĪowaĔ, kontrola dostĊpnoĞci do drogi, wystĊpowanie parkowania pojazdów,
a takĪe intensywnoĞü zabudowy i rodzaj
uĪytkowania otoczenia.
Autorzy prezentacji formuáowali takĪe wnioski, obejmujące kierunki zmian
przepisów techniczno-budowlanych oraz
procesu projektowania.
GoĞcie z zagranicy w swych wystąpieniach poruszali problemy dotyczące
m.in.: uwarunkowania projektowania sygnalizacji Ğwietlnej wraz z optymalnym doborem struktury programu oraz obliczeĔ
jego poszczególnych elementów; wdroĪenia róĪnych Ğrodków poprawy bezpieczeĔstwa i oceny ich skutecznoĞci w ramach austriacko-sáowackiego programu
ROSEMAN; charakterystyki bezpieczeĔstwa sieci drogowej w zaleĪnoĞci od
kategorii dróg oraz tendencji projektowania, zmierzających do tzw. dróg samoobjaĞniających (podpowiadających sposób
zachowania uczestnikom ruchu). Omówiono teĪ modele predykcji wypadków w skali
regionalnej. Jako zmienne objaĞniające
wystĊpują w nich nie tylko charakterystyki
dróg i ruchu, ale takĪe zmienne opisujące
zagospodarowanie przestrzenne i warunki

spoáeczno-ekonomiczne. Zostaá przedstawiony model zbudowany na podstawie danych z terytorium Austrii.
Pierwszy dzieĔ seminarium zostaá
podsumowany dyskusją, do której zaáoĪeniem byáo stwierdzenie, Īe kryterium
bezpieczeĔstwa w projektowaniu infrastruktury jest tylko jednym z wielu i musi
byü analizowane w powiązaniu z takimi
uwarunkowaniami, jak: sprawnoĞü ruchu, minimalizacja oddziaáywania na
Ğrodowisko, speánianie funkcji spoáeczno-gospodarczych, minimalizacja kosztów
budowy, eksploatacji oraz kosztów ruchu.
W prezentacjach poĞwiĊconych
budowie modeli predykcji wypadków
i ich praktycznemu wykorzystaniu pokazano szczegóáowe uwarunkowania
budowy takich modeli dla odcinków
dróg i skrzyĪowaĔ, wraz z przykáadami
uzyskanych zaleĪnoĞci regresyjnych.
Wykorzystując te zaleĪnoĞci, autorzy
pokazali w ujĊciu iloĞciowym wpáywy
róĪnych cech dróg i ruchu na wskaĨniki
wypadkowe. W zbudowanych modelach
w grupie zmiennych objaĞniających znalazáy siĊ zmienne skalarne i jakoĞciowe,
np. charakteryzujące rodzaj zabudowy
w otoczeniu dróg lub typ przekroju poprzecznego drogi bądĨ wystĊpowanie
przeszkód w jej otoczeniu. Istotną czĊĞü
stanowiáy zagadnienia metodologii prowadzonych badaĔ oraz analiz.
Znaczące, z uwagi na podstawowy cel seminarium, byáy prezentacje
poĞwiĊcone badaniom i praktycznym
aspektom klasy¿kacji sieci drogowej pod

wzglĊdem ryzyka wypadków. Przedstawione zostaáy doĞwiadczenia wynikające z zastosowania niemieckich zaleceĔ
do analizy bezpieczeĔstwa sieci dróg.
Omówiono równieĪ opracowaną przez
autorów zadania T6.5 propozycjĊ polskiej metody takiej analizy. Zostaáa ona
skonstruowana w taki sposób, aby mogáa znaleĨü praktyczne zastosowanie.
Planowane jest bowiem jej wdroĪenie
w ramach przygotowywanego rozporządzenia ministra transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej.
W dwudniowym spotkaniu, które
odbyáo siĊ w sali konferencyjnej Galerii
„Gil”, wziĊáo udziaá okoáo 60 osób. Reprezentowali oni szkoáy wyĪsze, administracjĊ drogową i samorządową oraz
biura projektów. Zaproszenie do udziaáu
w seminarium oraz do wygáoszenia wáasnych referatów na tematy nawiązujące
do problematyki dyskutowanego projektu badawczego przyjĊli pracownicy naukowi z Technische Universität Dresden,
Bauhaus-Universität Weimar, Slovak
University of Technology Bratislava oraz
Széchenyi István University Györ.

Stanisáaw Gaca
Dr hab. inĪ. Stanisáaw Gaca, prof. PK pracuje
w Katedrze Budowy Dróg i InĪynierii Ruchu
na Wydziale InĪynierii Lądowej PK. Jest kierownikiem tematu T6.5 „Ksztaátowanie infrastruktury drogowej, speániającej standardy
bezpieczeĔstwa ruchu”. Byá gáównym organizatorem seminarium.

Kres tradycyjnego indeksu
W tym roku — po raz pierwszy
w liczącej 67 lat historii Politechniki Krakowskiej — studenci rozpoczynający
naukĊ nie otrzymają indeksu w formie
papierowej ksiąĪeczki. Zastąpi ją system elektronicznej rejestracji wyników
egzaminów i uzyskiwanych zaliczeĔ. Innowacja ma na celu usprawnienie kontaktów miĊdzy studentami i uczelnią.
Rezygnacja z tradycyjnych zielonych
ksiąĪeczek, które w miarĊ postĊpów
w nauce ich wáaĞcicieli zapeániaáy siĊ odrĊcznymi wpisami wykáadowców, to efekt
uchwalenia w kwietniu br. przez Senat
Politechniki Krakowskiej nowego regulaminu studiów. Począwszy od rozpoczynającego siĊ wáaĞnie semestru, student
pierwszego roku, uzyskujący ocenĊ
z egzaminu lub zaliczenie przedmiotu,
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nie bĊdzie juĪ podsuwaá nauczycielowi
akademickiemu papierowego indeksu.
Ocena lub zaliczenie zostaną wprowadzone do komputerowej bazy danych
uczelni. Wynik egzaminu nauczyciel
przekaĪe studentowi ustnie (ewentualnie
za pomocą e-maila), a ten bĊdzie mógá
uzyskaü potwierdzenie, sprawdzając
ocenĊ w systemie elektronicznym.
Choü zmiana jest istotna, trudno mówiü o rewolucji, bowiem juĪ od kilku lat na
PK funkcjonuje system „Wirtualny dziekanat”, za pomocą którego studenci mogą
sprawdzaü w systemie elektronicznym
wyniki egzaminów i zaliczeĔ. System
daje zresztą znacznie wiĊcej moĪliwoĞci
w porównaniu z papierowym indeksem,
bowiem moĪna w nim przeglądaü równieĪ dane dotyczące stypendiów i páat-

noĞci ponoszonych przez studentów. Co
waĪne, dostĊp do tych informacji student
ma przez caáą dobĊ i z kaĪdego miejsca,
w którym istnieje moĪliwoĞü skorzystania
z Internetu. DziĊki udogodnieniom, jakie
niesie z sobą tzw. indeks elektroniczny,
zmaleje liczba spraw, z którymi student
bĊdzie musiaá osobiĞcie kontaktowaü siĊ
z dziekanatem.
Z elektronicznych indeksów bĊdą
korzystaü na razie tylko studenci rozpoczynający w paĨdzierniku naukĊ na
pierwszym i drugim stopniu studiów.
Pozostaáe roczniki bĊdą siĊ posáugiwaü
indeksami w tradycyjnej postaci aĪ do
koĔca studiów. Zielone ksiąĪeczki przez
najbliĪsze lata nie znikną wiĊc jeszcze
caákowicie z pejzaĪu uczelni.

(ps)
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Miliardy euro na rozwój europejskiej nauki
Ponad 8 miliardów euro zamierza
przeznaczyü Komisja Europejska na
s¿nansowanie 52 nowych konkursów,
prowadzonych w ramach ostatniego
roku realizacji 7. Programu Ramowego. Przypomnijmy, Īe program ramowy stanowi najwiĊkszy mechanizm
¿nansowania i ksztaátowania badaĔ
naukowych na poziomie europejskim.
Za jego pomocą Unia Europejska
pragnie zapewniü trwaáy wzrost gospodarczy, wsparcie dla innowacyjnych
rozwiązaĔ, a poprzez to — stabilnoĞü
i wzrost konkurencyjnoĞci rynków europejskich na Ğwiecie. Zaplanowana
na siedem lat (2007–2013) siódma
edycja programu dobiegnie koĔca
w przyszáym roku.
Rok 2013 nie bĊdzie jednak stanowiá
kresu dla badaĔ naukowych w Europie,
a raczej bĊdzie swego rodzaju okresem
przejĞciowym, gdyĪ znamy juĪ (przynaj-

mniej z nazwy) nastĊpcĊ 7. PR — Program Horizon 2020.
Ogáoszone 5 i 10 lipca br. konkursy przedstawiają caáą gamĊ moĪliwoĞci
dla wielu róĪnorodnych bene¿cjentów,
zarówno instytucji posiadających osobowoĞü prawną, jak i indywidualnych naukowców. Nie zmieniá siĊ obowiązujący
od lat podziaá na cztery bloki tematyczne
(Programy Szczegóáowe): Wspóápraca,
MoĪliwoĞci, Ludzie oraz Pomysáy. W kaĪdym z konkursów obowiązują ĞciĞle okreĞlone zasady i wymagania, które moĪna
znaleĨü w elektronicznej dokumentacji,
zamieszczonej w o¿cjalnym serwisie Komisji Europejskiej CORDIS (pod adresem:
www.cordis.europa.eu). Warunkiem bezwzglĊdnym udziaáu w konkursach jest dotrzymanie terminów nadsyáania aplikacji —
wiĊkszoĞü z nich upáywa pod koniec roku.
A aplikowaü warto. Przekonali siĊ
o tym naukowcy i wspóápracownicy

Politechniki Krakowskiej, angaĪując siĊ
w pisanie wniosków projektowych w poprzednich edycjach konkursów. PoniĪej
prezentujemy listĊ projektów prowadzonych obecnie na naszej uczelni w ramach 7. PR (¿nansowanych z budĪetów
konkursowych Komisji Europejskiej).

i LoLiPEM (Long-life PEM-FCH & CHP
systems at temperatures higher than
100°C — Instalacje generujące energiĊ elektryczną oraz cieplną, oparte
na ogniwach wodorowych o przedáuĪonej trwaáoĞci, dziaáających w temperaturach powyĪej 100°C).
Strona internetowa: www.lolipem.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: Bogna Grochola — Centrum Transferu Technologii PK
i EUROnu (A Hight Intensity Neutrino
Oscillation Facility in Europe)
Strona internetowa: www.euronu.org
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab.
inĪ. BáaĪej SkoczeĔ — kierownik Centrum Projektowania Akceleratorów
Cząstek Elementarnych na WM PK
i 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.
inĪ. Krzysztof Pielichowski — Katedra
Chemii i Technologii Polimerów na
WIiTCh PK
i GENESIS (Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scienti¿c and
Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on
Groundwater Systems — Wody podziemne i zaleĪne ekosystemy: nowe
naukowe i techniczne podstawy dla
oszacowania wpáywu zmian klimatu
i uĪytkowania terenu na systemy wód
podziemnych)

Strona internetowa: www.bioforsk.no
(strona koordynatora)
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: dr inĪ. Izabela
GodyĔ — Zakáad Gospodarki Wodnej,
Instytut InĪynierii i Gospodarki Wodnej
na WIĝ PK
i ENERGY-SMARTOPS (Energy savings from smart operation of electrical, process and mechanical equipment)
Strona internetowa: www3.imperial.
ac.uk/processautomation/research/
integratedanalysis/energysmartops
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab.
inĪ. Tadeusz Sobczyk, dr inĪ. Dariusz
Borkowski — Katedra Maszyn Elektrycznych, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii na WIEiK PK
i OSTLER (Optimised storage integration for the electric car)
Strona internetowa: www.mira.co.uk/
research/ostler (strona koordynatora)
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab.
inĪ. Bronisáaw Sendyka, dr inĪ. Marcin Noga — Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na
WM PK
i MAàOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW
2012 — 6. edycja przedsiĊwziĊcia popularyzującego naukĊ, zawód naukowca i wynalazki wĞród szerokiej publicznoĞci. Podczas tego wydarzenia dla
zainteresowanych widzów otwierane
są podwoje laboratoriów i instytutów
naukowo-badawczych.

Strona internetowa:
www.nocnaukowcow.malopolska.pl
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: Magdalena
Wójtowicz — Centrum Transferu Technologii PK (Regionalny Punkt Kontaktowy)
i BIOPURFIL (Bio-based polyurethane
composites with natural ¿llers)
Strona internetowa: jeszcze nie uruchomiona
Rola Politechniki:
koordynator projektu
Osoba odpowiedzialna: dr hab. inĪ.
Aleksander Prociak, prof. PK — Katedra Chemii i Technologii Polimerów na
WIiTCh PK
i CORFAT (Cost effective corrosion and
fatigue monitoring for transport products)
Strona internetowa: www.corfat.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba odpowiedzialna: dr inĪ. Ireneusz Baran — Laboratorium BadaĔ
Stosowanych, Instytut Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji na
Wydziale Mechanicznym PK
i GALILEO (Galileo Signal Priority —
Priorytety w ruchu dla transportu zbiorowego z wykorzystaniem nawigacji
satelitarnej Galileo)
Strona internetowa:
www.galileosignalpriority.eu
Rola Politechniki: partner
Osoba kontaktowa: mgr inĪ. Tomasz
Kulpa — Katedra Systemów Komunikacyjnych na Wydziale InĪynierii Lądowej PK

Mgr Dawid Gacek jest pracownikiem Centrum
Transferu Technologii PK.
Wszelkich informacji na temat udziaáu w konkursach 7. Programu Ramowego udziela Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE, dziaáający przy Centrum Transferu
Technologii PK. Jego siedziba znajduje siĊ na
terenie kampusu PK przy ul. Warszawskiej 24.
Szczegóáowe informacje moĪna takĪe znaleĨü
pod adresem: www.rpk.transfer.edu.pl,
www.transfer.edu.pl
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Wykáady wywoáaáy burzliwe dyskusje

Fot.: Jan Zych

Informacje

Znaczącym wydarzeniem w Īyciu
Wydziaáu Architektury Politechniki
Krakowskiej byáa wizyta prof. Wojciecha LeĞnikowskiego z Uniwersytetu
Kansas w USA w dniach 14–17 maja.
Profesor wygáosiá na PK cykl wykáadów o architekturze Ğwiatowej. WczeĞniej, w kwietniu 2012 r., dziĊki pomocy
prof. LeĞnikowskiego i przy poparciu
ze strony prorektora PK prof. Dariusza
Bogdaáa zostaáa podpisana umowa
o wspóápracy miĊdzy Uniwersytetem
Kansas a Politechniką Krakowską.
Wykáady, które wygáosiá na PK
prof. Wojciech LeĞnikowski, cieszyáy siĊ
ogromnym powodzeniem, a sáuchacze
byli pod wraĪeniem erudycji profesora
i przedstawionych przez niego prezentacji.
Potwierdzeniem byáy m.in. burzliwe dyskusje po kaĪdym spotkaniu i duĪe zainteresowanie dalszymi kontaktami w ramach
dwustronnej umowy, a nawet proĞba o korektĊ bieĪącego projektu studenckiego…
Studenci i pracownicy naszej uczelni
mieli okazjĊ wysáuchaü nastĊpujących
wykáadów: „Szkoáa chicagowska i realizacje wáasne na jej tle”, „Budynki, które
mną wstrząsnĊáy”, „Katastrofa w szkolnictwie amerykaĔskim”, „W poszukiwaniu architektury — projekty wáasne”. Ten
ostatni wykáad odbyá siĊ w ramach spotkaĔ seminaryjnych Studenckiego Koáa
Naukowego Budownictwa, dziaáającego
przy Instytucie Projektowania Budowlanego WA PK. Podczas pobytu w Krakowie prof. LeĞnikowski odwiedziá równieĪ
krakowski oddziaá Polskiej Akademii
Nauk, gdzie wygáosiá wykáad o problemach nauczania architektury. Spotkaniu
przewodniczyá prof. Wacáaw Celadyn,

kierujący Sekcją Budownictwa Ogólnego w Komisji Urbanistyki i Architektury
Oddziaáu PAN, jednoczeĞnie prorektor
Politechniki Krakowskiej ds. ogólnych.
W trakcie pobytu na naszej uczelni
prof. LeĞnikowski przeprowadziá rozmowy z prorektorem ds. dydaktyki —
prof. Leszkiem Mikulskim oraz z dziekanem elektem Wydziaáu Architektury PK
— prof. Jackiem Gyurkovichem. Rozmowy dotyczyáy wspóápracy dydaktycznej,
m.in. wymiany studentów i pracowników
pomiĊdzy Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Kansas. Elementy przyszáej
wspóápracy zostaáy równieĪ omówione podczas spotkania z prorektorem
prof. Dariuszem Bogdaáem.

*

Wojciech LeĞnikowski uzyskaá dyplom
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1961 r. Po kilku latach pracy
projektowej w kraju wyjechaá prywatnie do
Francji, gdzie zostaá przyjĊty na bezpáatny
staĪ do paryskiego biura projektowego Le
Corbusiera. W dzieĔ chodziá do biura jednego z najwiĊkszych architektów XX wieku, a nocami dorabiaá w paryskich halach
targowych, aby mieszkaü i Īyü w ParyĪu.
Jego mistrz umará jednak w ciągu roku
i wówczas LeĞnikowski rozpocząá pracĊ
w Atelier Vago.
W tym czasie podjąá wspóápracĊ dydaktyczną ze Szkoáą Sztuk PiĊknych w ParyĪu
(z Georgesem Candilisem i Jeanem Renaudie’em — 1965–1966), Uniwersytetem
Yale (z Jamesem Sterlingiem — 1970),
Uniwersytetem Cornell (z Mathiasem
Ungersem i Jaapem Bakemą — 1974–
–1976) oraz z Uniwersytetem Pensylwania (z Aldem van Eyckiem
— 1978-1979). Prowadziá takĪe
zajĊcia dydaktyczne na innych
uniwersytetach
amerykaĔskich,
jak: Wisconsin, Illinois, Pittsburgh
(Pensylwania), Syracuse (Nowy
Jork), Buffalo (Nowy Jork), Washington (D.C.), Charlottesville
(Wirginia), New Orlean (Luizjana),
Knoxville (Tennessee), Seattle
(Washington), St. Louis (Missouri),
Prof. Wojciech LeĞnikowski podczas spotkania z prorek- Manhattan (Kansas) oraz w Okstorem PK prof. Leszkiem Mikulskim (z lewej), z udziaáem fordzie, Delft, Krakowie, Pradze,
dr. hab. inĪ. arch. Jana Kurka, prof. PK i jego doktorantki Budapeszcie, ParyĪu, Genewie
Anny Soátysik
i Warszawie.
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GoĞciem PK byá prof. Wojciech LeĞnikowski

Prof. Wojciech LeĞnikowski

Przyjmując obowiązki dydaktyczne, nie
rezygnuje z projektowania architektonicznego. Rozpoczyna pracĊ w znanym nowojorskim biurze Harrison & Abramovitz,
nastĊpnie pracuje na stanowisku gáównego projektanta w biurach: Graham, Anderson, 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 dziaáania
w Europie*. Jest autorem drapaczy chmur,
lotnisk, obiektów biurowych i szpitali.
Jest takĪe autorem lub wspóáautorem piĊciu ksiąĪek: „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 European architects in America” oraz autorem
monogra¿i i publikacji badawczych: „Architectour France”, „German functionalism from international perspective”,
„The work of architecture studio”, „French
avant-garde architecture”, „Urban, organic elements”. Jest ponadto autorem wielu artykuáów w prasie miĊdzynarodowej
(„Progressive Architecture”, „Architectural
Record”, „Journal of Architectural Education”, „Domus”, „Bauen + Wochnen”,
* Perkins & Will — jedno z wiodących
amerykaĔskich biur projektowych, zaáoĪone
w 1935 r. w Chicago. Zatrudnia obecnie okoáo
1600 osób — architektów i personelu wspomagającego (22 biura: w USA, Chinach, Indiach, Dubaju, ParyĪu i Londynie). Specjalizuje siĊ w projektowaniu obiektów uĪytecznoĞci
publicznej (jak szkoáy, szpitale, muzea), infrastruktury lotniczej i transportowej, biurowców,
budynków mieszkalnych i komercyjnych, jak
równieĪ w architekturze ekologicznej i zielonej.
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Jan Kurek
Dr hab. inĪ arch. Jan Kurek, prof. PK pracuje
w Instytucie Projektowania Budowlanego na
Wydziale Architektury PK.

Wybitnego chemika uczczono podczas kongresu na PK

Jubileusz
prof. Tadeusza Paryjczaka
Kraków staá siĊ miejscem uczczenia jubileuszu prof. Tadeusza Paryjczaka — wybitnego polskiego
chemika, który obchodzi w tym roku
80. urodziny. W ramach VII Kongresu
Technologii Chemicznej, zorganizowanego w dniach 8–12 lipca na Politechnice Krakowskiej, w ostatnim
dniu obrad odbyáo siĊ sympozjum
poĞwiĊcone osobie uczonego i jego
dziaáalnoĞci naukowej.
Tadeusz Paryjczak urodziá siĊ 12 marca 1932 r. w àopatynie. W 1956 r. ukoĔczyá Wydziaá Chemiczny Politechniki
àódzkiej, gdzie juĪ dwa lata wczeĞniej
rozpocząá pracĊ jako zastĊpca asystenta.
Tytuá profesora nadzwyczajnego otrzymaá
w 1976 r., a profesora zwyczajnego —
w 1985 r. Tematyka badawcza prof. Paryjczaka koncentrowaáa siĊ gáównie na
procesach adsorpcji, katalizy heterogenicznej oraz zagadnieniach związanych
z ochroną Ğrodowiska i tzw. „zieloną chemią”. DziĞ uczony jest autorytetem w zakresie katalizy, adsorpcji i ¿zykochemicznego wykorzystania chromatogra¿i.
Na Politechnice àódzkiej stworzyá
szkoáĊ naukową oraz oĞrodek badawczy
z zakresu adsorpcji i katalizy, posiadający
powaĪne osiągniĊcia i cieszący siĊ powszechnym uznaniem w kraju i za granicą. Jest autorem lub wspóáautorem 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 teĪ wspóáautorem 18 patentów.
WĞród jego osiągniĊü praktycznych
moĪna wymieniü m.in. opracowanie
szybkich metod chromatogra¿cznych do
badania wáaĞciwoĞci ¿zykochemicznych
róĪnych materiaáów, m.in. skór naturalnych i syntetycznych tekstyliów. W Ğrodowisku chemików nazywany bywa „ojcem
polskiej technologii chemicznej”. Doktoraty honoris causa nadaáy mu politechniki
w Szczecinie (2002) i w àodzi (2006).
Od kilkunastu lat prof. Tadeusz Paryjczak wspóápracuje z Wydziaáem InĪynierii i Technologii Chemicznej PK.
Byá m.in. recenzentem i superrecen-

zentem trzech postĊpowaĔ o nadanie
tytuáu profesorskiego. Recenzowaá takĪe kilkanaĞcie naszych projektów badawczych. Wraz ze swoim zespoáem
uczony wspóápracowaá z WIiTCh PK
w ramach realizacji kilku grantów. Na
podkreĞlenie zasáuguje fakt, Īe przy
wykonywaniu prac doktorskich pracownicy naszej uczelni korzystają ze stworzonych przez niego moĪliwoĞci wykonywania analiz w Laboratorium BadaĔ
Fizykochemii Powierzchni na Wydziale
Chemii Politechniki àódzkiej. DziĊki
wspóápracy z profesorem rozszerzyáy
siĊ kontakty specjalistów PK o branĪĊ
medyczną i stomatologiczną.
Sympozjum poĞwiĊcone dorobkowi
prof. Tadeusza Paryjczaka odbyáo siĊ
12 lipca w wypeánionej po brzegi sali
konferencyjnej pawilonu „Kotáownia”
i zgromadziáo najwybitniejszych polskich naukowców w dziedzinie chemii
i technologii chemicznej, reprezentujących gáówne oĞrodki naukowe kraju.
Uczestnicy spotkania wysáuchali przedstawionego przez jubilata referatu „Zielona chemia w rozwoju nowoczesnej
technologii chemicznej”. Postaü uczonego przedstawiá prof. Marian Zaborski,
a o chromatogra¿cznych fascynacjach
prof. Paryjczaka mówiá prof. Jacek Rynkowski. Wspóáprzewodniczącym sesji,
razem z prof. Zaborskim, byá dziekan
Wydziaáu InĪynierii i Technologii Chemicznej PK prof. Zygmunt Kowalski.

(ps)
17

Informacje

„Architectural Design”) i w polskich czasopismach, nie tylko poĞwiĊconych architekturze („Projekt”, „MiesiĊcznik Literacki”, „Architektura i Biznes”, „Architektura”,
„Archivolta”, „Krakow Cultural Review”).
Otrzymaá wysokie odznaczenia paĔstwowe i nagrody za dziaáalnoĞü zawodową we Francji i Stanach Zjednoczonych,
m.in. od rządu Francji order „Chevalier de
L’Ordre des Arts et des Letters“. Jest takĪe
dwukrotnym laureatem „Fulbright International Awards” (1978, 1992), a w ubiegáym
roku zostaá uhonorowany tytuáem profesora Uniwersytetu Paryskiego, gdzie powierzono mu cykl wykáadów.
Warto wspomnieü, Īe wyjazd do pracy
za granicĊ z socjalistyczno-ludowej Polski lat 60. ubiegáego wieku diametralnie
zmieniá wczeĞniejsze plany Īyciowe Wojciecha LeĞnikowskiego. Odmawiaá wspóápracy z agenturami PRL za granicą, wiĊc
odebrano mu paszport i przez nastĊpną
dekadĊ nie mógá przyjechaü do Polski
— nawet na pogrzeb ojca. Uzyskaá wiĊc
obywatelstwo francuskie, a po wyjeĨdzie
do Stanów Zjednoczonych — takĪe amerykaĔskie. Dopiero w latach rządów I sekretarza PZPR Edwarda Gierka ambasada PRL w Waszyngtonie zaproponowaáa
mu przywrócenie obywatelstwa polskiego.
DziĞ jest wiĊc, praktycznie rzecz biorąc,
obywatelem Ğwiata z trzema paszportami.
W latach 1996–1997 prof. Wojciech
LeĞnikowski, przebywając na Politechnice
Krakowskiej jako Visiting Professor, wygáosiá cykl wykáadów z zakresu teorii architektury historycznej i wspóáczesnej dla studentów wydziaáu architektury. Wspóápraca
w zakresie dydaktyki zostaáa odnowiona
w roku ubiegáym w ramach realizowanego na naszym wydziale programu Kapitaá
Ludzki — Narodowa Strategia SpójnoĞci.
Wówczas to, wizytując Uniwersytet Paryski, kilkakrotnie spotkaáem siĊ z prof. LeĞnikowskim. Spotkania te potwierdziáy
szczególną wagĊ jego doĞwiadczeĔ w zakresie praktycznej realizacji programów
dydaktycznych w szkoáach architektury
w USA, Francji i w Chinach.
W ramach realizowanego pod kierunkiem prorektora PK prof. Wacáawa Celadyna projektu „Wpáyw technik budowlanych
na architekturĊ” i w uznaniu dorobku i wiedzy prof. LeĞnikowskiego przygotowywane jest wydawnictwo specjalne PK (pod
redakcją piszącego te sáowa): „Wojciech
LeĞnikowski, obywatel Ğwiata, architekt”.
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Pracownik PK w prestiĪowym programie „Top 500 Innovators”

Na początku sierpnia znana juĪ
byáa kompletna lista bene¿cjentów
drugiej edycji „Top 500 Innovators
Science — Management — Commercialization”, programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyĪszego.
W gronie osób, które skorzystają
z dwumiesiĊcznych szkoleĔ w najlepszych oĞrodkach naukowych
i badawczych z listy szanghajskiej,
znalazáa siĊ Izabela Paluch z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Na staĪ wyjedzie
w przyszáym roku.
W pierwszej turze rekrutacji, prowadzonej w lutym i marcu, byáa piąta wĞród
80 ¿nalistów, doĞwiadczonych naukowców, czĊstokroü autorów specjalistycznych patentów, reprezentujących aĪ
50 instytucji naukowych z caáej Polski.
Oceniano motywacjĊ kandydatów, ich
sukcesy komercjalizacyjne, innowacyjnoĞü podejmowanych projektów i zdolnoĞü skutecznej komunikacji.
Co ją skáoniáo do udziaáu w programie? — ZaleĪaáo mi na tym, by od
praktyków, znawców zagadnienia uczyü
siĊ, jak zainteresowaü przedsiĊbiorców wspóápracą z uczelnią, na której
pracujĊ; by poznaü narzĊdzia, które
pomogą w transferze nauki do gospodarki. Uczelnie powinny byü przecieĪ
instytucjami, które zatrudniają specjalistów najwyĪszej klasy, zarówno pod

„Top 500 Innovators” — rządowy
program wspierania innowacyjnoĞci
w nauce: do 2015 r. na staĪe i szkolenia zagraniczne do oĞrodków naukowych i badawczych z czoáówki
rankingu szanghajskiego (Academic
Ranking of World Universities) wyjedzie z Polski 500 osób. Szkolenia bĊdą
dotyczyü wspóápracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników tych
badaĔ, a ich celem jest podniesienie
kwali¿kacji polskich kadr sfery B+R.
Inspirujący dla uczestników bĊdzie na
pewno przykáad najbardziej innowacyjnych zagranicznych przedsiĊbiorstw
— moĪliwoĞü obserwacji dziaáania ¿rm,
w których istotną rolĊ odgrywa komer-
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wzglĊdem naukowym, badawczym
i w znaczeniu rynkowym. Uznaáam,
Īe to równieĪ szansa na konfrontacjĊ z pracownikami z innych instytucji
naukowo-badawczych (polskich i zagranicznych), tym samym — na wspólne rozwiązywanie problemów, z jakimi
spotykamy siĊ w codziennej pracy. TraktujĊ ten wyjazd jako inwestycjĊ w kompetencje zawodowe. Mam nadziejĊ, Īe
moje nowe umiejĊtnoĞci przydadzą siĊ
uczelni i juĪ teraz jestem gotowa, by
wszystkim zainteresowanym pracownikom PK udzieliü szczegóáowych informacji o programie i praktycznych wskazówek, jak ubiegaü siĊ o staĪ.
Pytana o proces selekcji kandydatów, wyjaĞnia: — Pierwszy etap to ocena formalna i merytoryczna dokumentów aplikacyjnych, drugi — rozmowa
kwali¿kacyjna prowadzona po angielsku. Specjalna Komisja záoĪona z ekspertów reprezentujących róĪne dziedziny nauki oraz z przedstawicieli sektora
gospodarki analizowaáa przebieg mojej
pracy zawodowej, dziaáalnoĞü w zakresie identy¿kacji potrzeb podmiotów
gospodarczych, doĞwiadczenie w poszukiwaniu partnerów biznesowych,
promocji i rozwoju przedsiĊbiorczoĞci,
orientacjĊ na rynek i klienta. Sprawdzono, czy potra¿Ċ przekazywaü informacje
w sposób skuteczny i zrozumiaáy równieĪ dla odbiorcy, który nie jest eksper-

cjalizacja wyników badaĔ, jak i spotkania z przedsiĊbiorcami i przedstawicielami venture capital oraz prowadzone
przez nich warsztaty.
Ta atrakcyjna oferta ministerialna
przeznaczona jest dla pracowników
polskich jednostek naukowych, prowadzących badania z zakresu nauk
matematyczno-przyrodniczych,
technicznych, rolniczych, leĞnych, weterynaryjnych,
medycznych;
nauk
o zdrowiu, kulturze ¿zycznej oraz dla
pracowników centrów transferu technologii, zajmujących siĊ komercjalizacją
wyników badaĔ. Realizacja projektu
ma siĊ przyczyniü do optymalnego wykorzystania krajowych i europejskich
Ğrodków przeznaczonych na badania,

Fot.: Jan Zych
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WartoĞcią wiedzy — praktyka

Izabela Paluch

tem w danej dziedzinie, oceniono zdolnoĞü do pracy w zespole, umiejĊtnoĞci
negocjacji i rozwiązywania problemów,
odpornoĞü na stres.
Izabela Paluch jest absolwentką Wydziaáu Prawa i Administracji UJ.
UkoĔczyáa równieĪ studia podyplomowe
w zakresie planowania strategicznego,
zarządzania, marketingu i ¿nansów (PK
i Central Connecticut State University)
oraz zarządzania projektami badawczymi i transferu wyników badaĔ w kierunku
sektora rynkowego (UR w Krakowie). Na

tak aby zapewniü transfer wyników prac
naukowych do gospodarki.
W pierwszej edycji programu
w 2011 r. wziĊáo udziaá 40 naukowców,
którzy tra¿li na prestiĪowy staĪ w Stanford University, w sercu Doliny Krzemowej. Po powrocie do Polski zaáoĪyli
stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające
oĞrodki akademickie w udanych wdroĪeniach wyników prac badawczych.
Do drugiej edycji w 2012 r. zgáosiáo siĊ
363 kandydatów — pracowników wyĪszych uczelni, instytutów badawczych,
instytutów Polskiej Akademii Nauk
i centrów transferu technologii w caáej
Polsce. 117 osób zakwali¿kowaáo siĊ
na elitarny staĪ.

9/2012 NASZA POLITECHNIKA

Katarzyna TyĔska

Kolejny etap Konkursu „Innovator Maápolski 2012”

Kto ma szansĊ na tytuá?
Promowanie innowacyjnych ¿rm
z regionu — to cel Konkursu „Innovator Maáopolski”, organizowanego od
siedmiu lat przez Centrum Transferu
Technologii PK i Urząd Marszaákowski
Województwa Maáopolskiego. W tym
roku do konkursu zgáosiáo siĊ 47 ¿rm
z Maáopolski. Kto zdobĊdzie prestiĪowy
tytuá, dowiemy siĊ jesienią tego roku.
4 lipca 2012 r. odbyáo siĊ pierwsze
posiedzenie kapituáy Konkursu „Innovator Maáopolski 2012”. Konkurs adresowany jest do przedsiĊbiorstw w skali
mikro oraz maáych i Ğrednich, które posiadają siedzibĊ na terenie województwa
maáopolskiego i mogą poszczyciü siĊ
sukcesami w opracowywaniu lub wdraĪaniu nowych rozwiązaĔ produkcyjnych,
usáugowych, marketingowych, a takĪe
organizacyjnych. Konkurs juĪ na dobre
wpisaá siĊ w mapĊ wydarzeĔ Maáopolski
— to jego siódma edycja.
Udziaá w konkursie jest bezpáatny,
a kaĪda ¿rma, zwyciĊĪając w swojej kategorii (mikroprzedsiĊbiorstwo, maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwo) otrzymuje prestiĪowy tytuá „Innovatora Maáopolski” oraz
promocjĊ w mediach.
Nabór zgáoszeĔ do konkursu trwaá
do 7 maja. NastĊpnie ¿rmy, które zadeklarowaáy udziaá w konkursie, przesáaáy
szczegóáowy opis zgáaszanych innowacji. W tym roku aĪ 47 przedsiĊbiorstw nadesáaáo kompletną dokumentacjĊ, stając
siĊ tym samym uczestnikami konkursu
i obiektem oceny kapituáy, która 4 lipca
dokonaáa nominacji do kolejnego etapu,
czyli do specjalistycznej wizytacji ¿rmy
w formie audytu technologicznego.
Do udziaáu w tym etapie konkursu kapituáa zaprosiáa: w kategorii „przedsiĊbior-

stwa w skali mikro” — ClickMaster Polska
Robert Rachwaá (Kraków), DISKUS Polska Sp. z o.o. (Kraków), EMSON-MAT Tomasz ZiĊtek (Skawina), Formes Sp. z o.o.
(Zielonki), PS Control Sp. z o.o. (OĞwiĊcim), Inotec Sp. z o.o. (Nowy Sącz),
QNC Andrzej Stasz (Kraków), SIMPLY
USER Sp. z o.o. (Kraków), UNICA (Kraków), Utilitia Sp. z o.o. (Michaáowice), VIS
INVENTIS Sp. z o.o. (Kraków); w kategorii
„przedsiĊbiorstwa maáe” — SILVERMEDIA
Sp. z o.o. (Kraków), Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. (MyĞlenice), SOFTHIS
Sp. z o.o. (Kraków); w kategorii „przedsiĊbiorstwa Ğrednie” — Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak (Nowy Sącz),
PROMOS Sp. z o.o. (Kraków), PrzedsiĊbiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. (Olkusz,
Osiek), SMAY Sp. z o.o. (Kraków).
W skáad kapituáy konkursu wchodzą
przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz nauki, a przewodniczy jej rektor PK prof. Kazimierz Furtak.

Wioleta Chac
Mgr Wioleta Chac jest pracownikiem CTT PK.

Brunhilda Brauer nie Īyje
8 czerwca br. zmaráa w Berlinie Brunhilda Brauer. Byáa Īoną wybitnego niemieckiego specjalisty w zakresie inĪynierii procesowej, prof. Heinza Brauera,
któremu Politechnika Krakowska nadaáa w 1988 r. tytuá doctora honoris causa.
MaáĪonka badacza blisko wspóápracującego z PK (zmará w 2009 r.) sama równieĪ
darzyáa naszą uczelniĊ duĪą sympatią. Wyrazem tego byáa ustanowiona przez
nią nagroda dla najlepszych studentów specjalnoĞci „aparatura i instalacje przemysáowe”, kierunku prowadzonego na Wydziale Mechanicznym PK. NagrodĊ
przyznawano co roku, przez 15 lat. Postaü Brunhildy Brauer zachowamy w naszej wdziĊcznej pamiĊci.
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PK pracuje od roku. Ma 20-letnie doĞwiadczenie w pracy w sektorze przemysáowym w dziedzinie organizacji, zwáaszcza w dziale handlowym, marketingu
i zakupów. Byáa odpowiedzialna za planowanie rozwoju ¿rmy na rynku miĊdzynarodowym w kanaáach dystrybucyjnym,
inwestycyjnym oraz DIY — m.in. byáa
dyrektorem ds. handlu zagranicznego
w PPH RUNO, kierowaáa dziaáem eksportu w Excellent SA, zajmowaáa stanowisko
menadĪera ds. sprzedaĪy wchodzącej na
rynek europejski ¿rmy GRAFF, która naleĪy do Meridian International Group Inc.
z siedzibą w Milwaukee, w USA. PodkreĞla, Īe swoją wiedzą chciaáaby na PK
wspieraü dziaáania związane z transferem
technologii i wiedzy naukowej do przemysáu: — To, co umiemy, ma wartoĞü, tylko
gdy ktoĞ inny z tego skorzysta. Mówiąc
o optymalnym modelu wspóápracy pomiĊdzy sferą nauki i gospodarki, dostrzega problem: — Komercjalizacja wyników
badaĔ naukowych zarówno po stronie
nauki, jak i przemysáu bywa postrzegana
jako zjawisko negatywne. Proces twórczy
z reguáy nie jest podporządkowany chĊci osiągania zysku, tymczasem wejĞcie
z produktem lub usáugą na rynek wymaga wczeĞniejszych analiz i dostosowania
siĊ do potrzeb odbiorcy, nie wspomnĊ
o aspekcie ¿nansowym, marketingowym,
regulacjach w sferze prawa wáasnoĞci itp.
— wszystko to wpáywa na niezaleĪnoĞü
badacza, na czas i koszt prowadzonych
badaĔ, koĔcową jakoĞü oferty.
Wierzy, Īe zmiana sposobu myĞlenia i dziaáania jest jednak moĪliwa.
Trzeba zaszczepiaü idee dziaáaĔ prorozwojowych studentom i budowaü
trwaáe relacje z pracownikami uczelni,
jej wychowankami, z przedsiĊbiorcami i wszystkimi, którzy poprzez uczelniĊ i przy jej pomocy mogą realizowaü
swoje aspiracje i potrzeby. OczywiĞcie,
ocena rentownoĞci podejmowanych
dziaáaĔ jest konieczna. — Uczmy siĊ
od najlepszych; wybierajmy to, co dla
naszej uczelni i w naszych warunkach
rynkowych moglibyĞmy zaadaptowaü;
twórzmy ĞcieĪki komercjalizacji na miarĊ naszych potrzeb i ambicji.
W praktycznej nauce moĪe nam pomóc przygotowany przez MNiSW projekt „TOP 500 Innovators”. Dla uczelni
korzyĞü z takiego szkolenia jest nie do
przecenienia: dobrze wykwali¿kowani
pracownicy to prawdziwy skarb, a staĪ
stanowi jeszcze jedną furtkĊ do wielkiego Ğwiata nauki i innowacji.
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Rozwija siĊ wspóápraca PK z University of Tennessee

dzinnych zajĊciach. W sumie odbyáo siĊ
40 takich spotkaĔ.
Ponadto dla amerykaĔskich studentów zorganizowano wyjazdy studialne.
W ramach jednego studenci zobaczyli
m.in. WiedeĔ, Graz, WenecjĊ, PadwĊ,
FlorencjĊ, Rzym, aby zapoznaü siĊ
z peráami dawnej architektury europejskiej. Fotogra¿czny plon tej podróĪy
moĪna byáo obejrzeü na wystawie w galerii przy ul. Kanoniczej. OdrĊbny wyjazd

Fot.: Jan Zych
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Dyskutowany w Krakowie pomysá
ustanowienia „bramy” prowadzącej
na Báonia zadano jako temat pracy
semestralnej studentom uczestniczącym w programie wymiany miĊdzy
University of Tennessee (UT) a Politechniką Krakowską. Amerykanie
Ğwietnie poradzili sobie z tym specy¿cznie krakowskim zagadnieniem, co
wykazaá przebieg obron, które odbyáy
siĊ 15 czerwca na Wydziale Architektury PK.
Temat byá trudny, bowiem dotyczyá
zagospodarowania przestrzeni miĊdzy
dwoma waĪnymi krakowskimi obiektami — bryáą dawnego hotelu Cracovia
a gmachem Muzeum Narodowego.
Studenci z College of Architecture
& Planning University of Tennessee
zajmowali siĊ nim przez caáy semestr.
Ich punkt widzenia jako ludzi, którzy na
Kraków spojrzeli ĞwieĪym okiem, zaowocowaá bardzo interesującymi rozwiązaniami.
W trakcie semestru spĊdzonego
w Polsce 16 studentów IV roku z College of Architecture & Plannig UT sáuchaáo
wykáadów z teorii i historii projektowania urbanistycznego oraz miaáo zajĊcia z rysunku i rzeĨby. NajwaĪniejszym
segmentem programu byáo tzw. studio
projektowe, w ramach którego spotykano siĊ trzy razy w tygodniu na piĊciogo-

Fot.: Jan Zych

Studenci z USA projektowali wejĞcie na Báonia

Podczas spotkania z prorektorem PK Dariuszem Bogdaáem (pierwszy z lewej)
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do Berlina poĞwiĊcony byá architekturze
wspóáczesnej. Nasi goĞcie mogli ponadto zapoznaü siĊ z architekturą polską,
odwiedzając WarszawĊ, Wrocáaw, PoznaĔ, Gniezno, Kazimierz nad Wisáą,
ZamoĞü i inne miejscowoĞci.
W tym roku mija 20 lat od rozpoczĊcia wspóápracy Politechniki Krakowskiej z University of Tennessee. Z tej
okazji w poáowie czerwca Kraków odwiedzili przedstawiciele amerykaĔskiej
uczelni: Noah Rost, dyrektor Center for
International Education i Brian Ambroziak, profesor College of Architecture
& Plannig. WziĊli oni udziaá w spotkaniach z przedstawicielami wáadz naszej uczelni i Wydziaáu Architektury PK
dotyczących zarysowania kierunków
rozwoju wspóápracy na lata nastĊpne. W rozmowie z goĞümi z University
of Tennessee prorektor PK prof. Dariusz Bogdaá zwróciá uwagĊ na solidne
merytoryczne i materialne podstawy
dalszego rozwoju wymiany dwustronnej. Amerykanie spotkali siĊ teĪ z dziekanem elektem WA PK prof. Jackiem
Gyurkovichem.
Szerzej o historii i dniu dzisiejszym
wspóápracy PK i UT pisze Krzysztof Bojanowski w artykule, który publikujemy
na s. 25.

(ps)
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Konkurs „Architektura Betonowa — Architektura Minimum — Dom w Krajobrazie”

JednoĞü idei i materii architektury
minimalistycznej

Projekt Pauliny Bogus

tury jako dziedziny sztuki, w jej róĪnych
aspektach — poprzez áamanie wszelkich
reguá, fantastyczne doĞwiadczenie lub
cháodne rozumowanie”.
Idea w architekturze, jak w innych
sztukach, to doskonaáy wzorzec i istota rzeczy, przewodnia myĞl, która wyznacza cel i kierunek dziaáania. W tym
sensie przestrzeĔ wyznaczona przez
materiĊ betonu racjonalistycznego odpowiada za caáą gamĊ architektury wspóáczesnej, wywodzącej siĊ z modernizmu
Le Corbusiera i Miesa van der Rohe.
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Architektura jest sztuką zaleĪną
od tworzywa. Forma tej sztuki przejawia siĊ w konkretnej materii, niedoskonaáa materia wyznacza zaĞ tej
formie granice. To dziĊki materii nierealny Ğwiat myĞli, idei, koncepcji
i szkiców przenosi nas w przestrzeĔ
realnych wartoĞci, podlegáych ostatecznej ocenie i odczuciu.
Architektura nie jest, pod tym wzglĊdem, odmienną dziedziną niĪ pozostaáe
sztuki. Podobnie jak w malarstwie czy
rzeĨbie, transformacja idei — konceptu
w realny przedmiot nadaje architekturze
sens sztuki budowania, zawarty w relacji
pomiĊdzy kon¿guracją ksztaátu a walorami materii. Wybór podstawy bytowej dla
dzieáa sztuki ma decydujące znaczenie
dla jego ksztaátu — a ostatecznie jego
wartoĞci.
Prof. Maria Misiągiewicz opisuje Ğwiat
architektury w jednoznaczny sposób,
okreĞlając rolĊ betonowej materii w de¿niowaniu przestrzeni architektonicznej,
pisze: „[…] Architektura nadaje ksztaát
materii abstrakcyjnej, niemierzalnej, nieokreĞlonej, pojmowanej w wymiarze meta¿zycznym jako absolutna przestrzeĔ.
PóĨniej wybrany budulec przemienia
pomyĞlane ksztaáty w przestrzeĔ realnej rzeczy. Architektura zawsze korzysta z potĊĪnych Ğrodków materialnych,
ale nie pomijając wagi ekonomii, celem
sztuki budowania jest wyniesienie materii ponad poziom materii. Eksperymentowanie za pomocą betonu moĪna uznaü
za indywidualne poszukiwanie architek-

Projekt Beaty Bochenek

*
25 czerwca 2012 r. na Wydziale
Architektury PK odbyáo siĊ uroczyste
ogáoszenie wyników XII edycji Konkursu „Architektura Betonowa — Architektura Minimum — Dom w Krajobrazie”.
W 2012 r. ideą wiodącą konkursu uczyniono hasáa tej architektonicznej estetyki, która przenosi widza w Ğwiat form
minimalizmu i redukcji. W 2012 r. idea
„architektury powĞciągliwej”, bez jakichkolwiek odniesieĔ i znaczeĔ formalnych,
staáa siĊ pretekstem do poszukiwania
mistrzów lapidarnego wyrazu architektonicznego — wĞród nich naleĪaáo dostrzec myĞl Tadao Anda, Livia Vacchiniego, Alberta Campo Baezy.
WernisaĪ poprowadziá wieloletni animator przedsiĊwziĊcia, dziekan Wydziaáu Architektury Politechniki Krakowskiej
i kierownik Katedry Architektury Mieszkaniowej prof. Dariusz Kozáowski. W uroczystoĞci wrĊczenia nagród i otwarcia
wystawy pokonkursowej uczestniczyli:
prorektor ds. ogólnych PK prof. Wacáaw
Celadyn oraz prodziekani i dyrektorzy
instytutów, a wĞród nich dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego
prof. Maria Misiągiewicz. Obecni byli teĪ
przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu z dyrektorem marketingu inĪ. Zbigniewem Pilchem.
Nagrody równorzĊdne otrzymali studenci: Beata Bochenek, Paulina Bogus,
Magdalena PraĪak, Maágorzata Grela.
WyróĪnienia przypadáy w udziale: Urszuli

Synal, Oldze Górnik, Annie DroĪniak,
Pameli SwĊdrak.
Jak co roku, zakres projektu przewidywaá: sytuacjĊ na dziaáce w skali 1:500,
rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:50, aksonometriĊ i perspektywĊ odrĊczną, opis
-esej dotyczący wybranej problematyki
nadrzĊdnego tematu konkursowego. ZajĊcia prowadziá zespóá: mgr inĪ. arch. Przemysáaw Bigaj, dr inĪ. arch. Marcin Charciarek, dr inĪ. arch. Tomasz Kozáowski,
inĪ. arch. Ewa Heger, dr inĪ. arch. Anna
Mielnik, dr inĪ. arch. Maciej Skaza, mgr
inĪ. arch. Piotr Stalony-DobrzaĔski,
dr inĪ. arch. Ernestyna Szpakowska,
dr inĪ. arch. Rafaá Zawisza.

*
KaĪdy z nagrodzonych studentów
z rąk dziekana WA PK prof. Dariusza
Kozáowskiego oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Cementu, dyrektora Zbigniewa Pilcha otrzymaá dyplom konkursowy, nagrodĊ ¿nansową w wysokoĞci
500 zá (dla prac nagrodzonych), najnowszą
publikacjĊ Katedry Architektury Mieszkaniowej „Pretekst” oraz wydawnictwo jubileuszowe SPC „Architektura Betonowa”.

Marcin Charciarek
Dr inĪ. arch. Marcin Charciarek jest pracownikiem Katedry Architektury Mieszkaniowej na
Wydziale Architektury PK.
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Studentki PK stypendystkami Fundacji GE i Instytutu Edukacji MiĊdzynarodowej

stworzenie edukacyjnej strony
internetowej dla licealistów.
WstĊpne doĞwiadczenia zdobywa, táumacząc z angielskiego ¿lmy wideo, zamieszczone
na ogólnodostĊpnym portalu
wiedzy Khan Academy.
Wszystkim
tegorocznym
laureatom przyznano stypendia
w wysokoĞci 3000 euro. Kwota
ta zostanie wypáacona w dwóch
rocznych ratach. ZwyciĊzcy
skorzystali takĪe z zaproszenia
Liderki-stypendystki z PK — Milena Mojecka (z przodu)
do Budapesztu, gdzie od 8 do
i Kamila Zdybaá
13 lipca uczestniczyli w miĊdzynarodowych warsztatach poĞwiĊconych
dzieĪy, wspieraniu ich rozwoju zawodoksztaáceniu liderów, rozwijaniu umiewego i osobistego. Dotąd skorzystaáo
jĊtnoĞci zarządzania i wspóápracy (GE
z niego 430 studentów z Europy ĝrodFoundation Leadership Development
kowej, w Polsce — 121. Poza PolitechProgram). W przyszáoĞci studenci zaanniką Krakowską do programu przystąpiáy
gaĪują siĊ takĪe w projekt wolontariatu na
jeszcze politechniki w Warszawie, GdaĔrzecz wspierania spoáecznoĞci lokalnych,
sku, àodzi i we Wrocáawiu.
zaĞ w ramach Shadowing Day bĊdą toPomysáodawcy Programu Stypenwarzyszyü w pracy menadĪerowi General
dialnego dla Liderów to powoáana przez
Electric, dziĊki czemu bĊdą mogli z bliska
koncern General Electric Fundacja
obserwowaü dziaáanie kadry kierowniczej
GE — organizacja charytatywna, która
tej korporacji.
w przekonaniu, iĪ wysoka jakoĞü eduWyróĪnione studentki PK podkreĞliáy,
kacji gwarantuje Īycie peáne moĪliwoiĪ stypendium dodaáo im pewnoĞci siebie
Ğci, realizuje programy edukacyjne,
i uĞwiadomiáo odpowiedzialnoĞü za wywspierające i promujące uzdolnionych
korzystanie wáasnego talentu dla dobra
studentów oraz Instytut Edukacji MiĊinnych.
dzynarodowej — niezaleĪna organizaProgram Stypendialny dla Liderów
cja non-pro¿t, Ğwiatowy lider w dziejest przeznaczony dla studentów drudzinie szkolnictwa wyĪszego i wymiany
giego roku ekonomii, zarządzania i kiezawodowej.
runków technicznych, prowadzonych na
wybranych uczelniach w Polsce, Czechach, Rumunii i na WĊgrzech. SáuĪy
(K.T.)
poprawie moĪliwoĞci edukacyjnych máo-

Tytuá dla prof. Franciszka Ziejki
Prof. Franciszek Ziejka otrzymaá
tytuá czáonka honorowego Komitetu
Kopca KoĞciuszki w Krakowie. Uczony, który jest przewodniczącym Spoáecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa i byáym rektorem Uniwersytetu
JagielloĔskiego, ma zasáugi w szerzeniu wiedzy o naczelniku w sukmanie,
m.in. jako autor ksiąĪki o „Panoramie
Racáawickiej”. SpoáecznoĞü Politechniki
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Krakowskiej miaáa przed dwoma laty
okazjĊ zapoznaü siĊ z referatem
prof. Ziejki na temat dziejów legendy
Tadeusza KoĞciuszki, wygáoszonym
podczas uroczystoĞci ĝwiĊta Szkoáy.
Tekst wystąpienia publikowaliĞmy na áamach „Naszej Politechniki” w numerach
82. i 83.–84. z 2010 r.

(ps)

Fot.: Paweá Wielądek

Studentki Politechniki Krakowskiej — Milena Mojecka z Wydziaáu Architektury oraz Kamila Zdybaá
z Wydziaáu InĪynierii Lądowej zostaáy
laureatkami dziewiątej edycji Programu Stypendialnego dla Liderów. Wyniki konkursu prowadzonego przez
FundacjĊ General Electric oraz Instytut Edukacji MiĊdzynarodowej ogáoszono 14 czerwca. Obie panie znalazáy siĊ w gronie oĞmiu najlepszych
studentów z polskich uczelni.
Oceniano osiągniĊcia naukowe
i akademickie kandydatów, ich udziaá
w dodatkowych projektach, inicjatywy,
zaangaĪowanie w wolontariat i wspieranie lokalnych spoáecznoĞci. Nie bez znaczenia byáy równieĪ cechy przywódcze
typowanych liderów. Warunkiem udziaáu
w programie byáa bardzo dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego.
O sukcesie Mileny Mojeckiej, studentki II roku architektury krajobrazu na
PK, zdecydowaáa nie tylko wysoka Ğrednia ocen po pierwszym roku (aĪ 4,93!),
udziaá w ponadprogramowych warsztatach terenowych czy praca w Studenckim Kole Naukowym „Arboris”. WaĪne
okazaáo siĊ i to, Īe lubi poznawaü nowych ludzi, nie boi siĊ dzieliü z nimi swymi opiniami oraz Īe potra¿ przyjmowaü
argumenty innych, a w przyszáoĞci chce
byü szefem sama dla siebie.
W przypadku Kamili Zdybaá (na PK
jest na drugim roku budownictwa w jĊzyku angielskim) uznanie komisji rekrutacyjnej wzbudziá, obok wysokiej Ğredniej ocen (4,4), jej pomysá na wáasną
przyszáoĞü. Pani Kamila ma w planach

Fot.: Jan Zych

Informacje

W globalnej sieci liderów
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Obozy naukowe SKN Budownictwa w roku 2011

WrzesieĔ, po okresie wakacji,
po urlopach, upaáach, po bieĪących wyjazdach, jest dobrą porą do
podsumowaĔ i sprawozdaĔ, takĪe
z ubiegáorocznych wypraw naukowych Studenckiego Koáa Naukowego Budownictwa, dziaáającego juĪ od
póáwiecza na Wydziale Architektury
PK*. W roku 2011 koáo, oprócz kilkunastu spotkaĔ seminaryjnych, odbyáo
dwie wyprawy naukowo-badawcze —
w okolice Lubaczowa (Przemyskie)
oraz do rosyjskiej wsi Morszczichinska, znajdującej siĊ na terenie Kenozerskiego Parku Narodowego.

Cerkiew z ¿lmu „KatyĔ”
Celem obozu, którego siedzibą na
kilkanaĞcie dni staá siĊ Lubaczów, byáo
dokumentowanie rysunkowe i fotogra¿czne drewnianych i murowanych
zabytków tego regionu. To trzynastotysiĊczne miasto, siedziba samodzielnej
gminy miejskiej i zarazem duĪej gminy
wiejskiej (21 miejscowoĞci), poáoĪone
w bliskim sąsiedztwie granicy z Ukrainą, a wzmiankowane juĪ w początkach
XIII w., do drugiej wojny Ğwiatowej byáo
domem wyznawców róĪnych religii —
Polaków, UkraiĔców i ĩydów. KaĪda
z tych grup narodowoĞciowych i kulturowych pozostawiáa po sobie szereg
materialnych, w tym architektonicznych,
Ğladów.
W porozumieniu z miejscowym
muzeum okrĊgowym postanowiliĞmy
sporządziü dokumentacje takich obiektów, jak: drewniane kapliczki, cerkwie
(LeĪachów, Wola Wielka), stuletni,
drewniany dom mieszkalny i przedwojenna, drewniana szkoáa oraz murowane, ozdobne wejĞcie na teren lubaczowskiego cmentarza Īydowskiego.
OczywiĞcie, na początku pierwsze
kroki skierowaliĞmy do wspomnianego
muzeum, po którym oprowadziá nas
wielki znawca regionu i jego zabytków
mgr Janusz Mazur. Czternastoosobowa grupa studentów, dziĊki nieocenionej pomocy Jadwigi i Jarosáawa Walic* Dawniej przy Katedrze Budownictwa
— obecnie przy Instytucie Projektowania
Budowlanego WA PK.

Informacje

Szlakami niemych Ğwiadków historii

Pomiar cerkwi w Woli Wielkiej

kich, miaáa przez ponad tydzieĔ bazĊ
w miejscowym gimnazjum.
W drugiej czĊĞci obozu bazą byáa
szkoáa w Werchratej, skąd bliĪej nam
byáo do inwentaryzowanej cerkwi w Woli
Wielkiej, a takĪe do studialnych objazdów terenu badaĔ. OdwiedziliĞmy m.in.
cerkwie w RadruĪu, Gorajcu, Hrebennem, Budyninie, Korczminie i w Dzikowie Starym. Ta ostatnia w ¿lmie „KatyĔ”
graáa rolĊ cerkwi z Kozielska, w której
na kilkukondygnacyjnych, drewnianych
pryczach spali uwiĊzieni przez Sowietów
polscy o¿cerowie.
Pobyt w Lubaczowskiem zrobiá na
uczestnikach obozu duĪe wraĪenie,
bowiem kultura i mieszkaĔcy tej czĊĞci
polskiej Ğciany wschodniej rzadko są
przedmiotem zainteresowania mediów
centralnych. Wiele czasu poĞwiĊcono tu

Odrestaurowana cerkiew w Korczminie

pomiarom inwentaryzacyjnym. Wyniki,
po ich rozrysowaniu na czysto, zostaną
przekazane wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków (delegatura w PrzemyĞlu) oraz muzeum w Lubaczowie.

Interludium w Moskwie
Od 10 do 25 paĨdziernika odbywaá
siĊ kolejny obóz naukowy koáa — tym razem na terenie póánocnej Rosji — zorganizowany we wspóápracy z Kenozerskim
Parkiem Narodowym (reprezentowanym
przez dyrektorkĊ JelenĊ Szatkowską
i MarinĊ MelutinĊ). Obóz poĞwiĊcono
dokumentowaniu zabytków architektury

Cerkiew w Woli Wielkiej w akwareli Jana Kurka
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WejĞcie do cerkwi koáo Kargopola

drewnianej. Dodatkowym zadaniem
dla jego uczestników byáo opracowanie koncepcji projektowej pawilonu
ekspozycyjno-informacyjnego na terenie
parku. W wyjeĨdzie wziĊáo udziaá piĊciu
studentów Wydziaáu Architektury PK
(Karolina Gajczak, Kamila Grabowska,
Mateusz Musiaá, Marina Polets, Aleksandra Walicka) oraz piszący te sáowa jako
opiekun naukowy.
Pierwszym punktem pobytu w Rosji
byáa Moskwa z jej historyczną, a takĪe
nowoczesną architekturą oraz gáównymi
muzeami kultury i sztuki. Byáo to moĪliwe dziĊki wieloletniej juĪ wspóápracy
z Moskiewskim Instytutem Kulturologii
(jego dyrektorami są prof. Jurij Wiedienin
i Aleksandr Jeremiejew).
Wprowadzeniem do problematyki
architektury historycznej, szczególnie
architektury drewnianej, byáo zwiedzenie muzeum w miejscowoĞci Koáomienskoje. Oprócz grupy zabytkowych
budowli drewnianych i murowanych,
w nowoczesnym pawilonie wystawowym muzeum obejrzeliĞmy ekspozycje
zabytków rosyjskiej kultury drewnianej
(bramy, okna, elementy ikonostasów,
meble, konstrukcje drewniane i krzyĪe

Moskiewskie centrum biznesu
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przydroĪne) oraz wyrobów metalowych
(kraty, zamki, káódki itp.). Z muzeów
najwiĊkszym zainteresowaniem cieszyáy siĊ: Muzeum Sztuki im. Puszkina,
Galeria Trietiakowska, Kreml, zespóá
klasztoru Nowodziewiczego, wraz z historycznym cmentarzem oraz przepiĊkna secesyjna willa RiabuszyĔskiego,
projektowana przez znanego architekta
Fiodora Szechtela. Obecnie w willi tej
mieĞci siĊ muzeum Maksyma Gorkiego
(czyli Aleksieja Pieszkowa, który przyjąá
pseudonim Gorki — „gorzki”).

Morszczichinska — lokalne klimaty
Z Moskwy nasza grupa udaáa siĊ
pociągiem (w ogólnym wagonie bez
przedziaáów, ale z kuszetkami) w kierunku Archangielska do Niandomej.
Stąd pojechaliĞmy mikrobusem (zwanym tutaj „gazelką”) przez Kargopol
do wsi Morszczichinska, poáoĪonej na
terenie poáudniowej czĊĞci Kenozerskiego Parku Narodowego (archangielska obáast). Tutaj, dziĊki pomocy
inĪynierów NadieĪdy Szelamowej, pracownicy dyrekcji parku, oraz Andrieja
Iwanowa, kierownika zespoáu leĞników, spĊdziliĞmy kilka
wspaniaáych i niezapomnianych dni. W towarzystwie pracowników parku obejrzeliĞmy
jego
najciekawsze
zakątki — z zespoáem
tajemniczych
jezior,
drewnianymi chatami,
gdzie piliĞmy wspólnie
herbatĊ, cháonąc lokalne klimaty… A wieczorem obiady serwowane
przez matkującą nam
panią NadieĪdĊ, m.in.
z rybami z miejscowego jeziora — i na

koniec wizyty w drewnianej gorącej
bani (rosyjska odmiana sauny). Uff!
No, ale Īycie nie skáada siĊ tylko
z samych rozrywek. Po obejrzeniu proponowanej lokalizacji przystąpiliĞmy
do prac koncepcyjnych projektu pawilonu informacyjno-ekspozycyjnego,
przy jednym z miejscowych jezior. KaĪdy z uczestników przedstawiá wáasną
wizjĊ projektową. Wizje te postanowiliĞmy dokáadniej rozrysowaü zimą — po
powrocie do Krakowa. Komplet dokumentacji wszystkich koncepcji zostanie
póĨniej przekazany dyrekcji Kenozerskiego Parku Narodowego. Byü moĪe
pomysáy krakowskich studentów bĊdą
teĪ miaáy szansĊ sprawdziü siĊ w praktyce...
Po powrocie do Moskwy udaliĞmy
siĊ na moskiewski Wydziaá Architektury
(MArchI), obejrzeliĞmy wielką wystawĊ
projektów dyplomowych i zapoznaliĞmy
siĊ z pracą dydaktyczną Zakáadu Fizyki
Budowli. W stolicy duĪe wraĪenie wywará
na nas zespóá nowych wieĪowców Moskiewskiego Centrum Biznesowego.
Niestety, wszystko ma swój kres.
Z Īalem wróciliĞmy do domów i do
uczelnianej codziennoĞci — nauki i pracy. Prezentacja zdjĊü z wyjazdu sprawiáa, Īe juĪ zgáaszają siĊ kolejni chĊtni na
przygodĊ Īycia — na kenozerską „szkoáĊ przetrwania”.

*
Podsumowując: poĪytek z krajowych
i zagranicznych wyjazdów studialnych
jest bezdyskusyjny, a ich uczestnicy,
sporządzając dokumentacje inwentaryzacyjne, poznają logikĊ konstrukcji i budowy formy budowli, bĊdących niemymi Ğwiadkami historii. Szkoda tylko, Īe
obecne pokolenie studentów nie zawsze
jest konsekwentne w dotrzymywaniu
uzgodnionych uprzednio terminów záoĪenia ukoĔczonych opracowaĔ rysunkowych. Powrót w mury uczelni czĊsto,
niestety, odsuwa bowiem wakacyjne
peregrynacje, obietnice i prace w cieĔ
zapomnienia. Dominują sprawy bieĪące.
Pozostaje nadzieja, Īe amatorzy udziaáu
w przyszáych obozach naukowych naszego koáa wykaĪą wiĊcej determinacji
w tym wzglĊdzie.

Jan Kurek
ZdjĊcia: Autora

Tytuá i Ğródtytuáy pochodzą od redakcji.
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*
Pierwszą umowĊ o wspóápracy z University of Tennessee podpisaá w 1993 r.
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Józef Nizioá, który odwiedziá amerykaĔski uniwersytet podczas wizyty w USA
rektorów polskich uczelni technicznych.
W nastĊpnych latach UT i College of
Architecture wizytowali prorektorzy PK
prof. Wáadysáaw ZiobroĔ i prof. Krzysztof Bieda. Do rozwoju programu wspóápracy w istotny sposób przyczynili siĊ
dziekani WA PK — prof. Andrzej Kadáuczka oraz prof. Wacáaw Seruga,
który objąwszy kierownictwo Instytutu
Projektowania Urbanistycznego po prof.
Witoldzie CĊckiewiczu, zawsze wspo-

Pomieszczenia architektów na Uniwersytecie Tennessee

magaá pracowników IPU w budowaniu
programu, podobnie jak jego nastĊpca
i kolejny dyrektor instytutu profesor Jacek Gyurkovich. Peánomocnikami dziekana, kierującymi programem wymiany,
byli kolejno: od 1992 do 1996 r. Krzysztof
Bojanowski, od 1997 do 2007 r. dr hab.
inĪ. arch. Anna Palej, prof. PK, a od
2008 ponownie autor tego opracowania.
Od początku program funkcjonuje na
podstawie niezmienionej struktury oferowanych przedmiotów i wyjazdów studialnych. I tak, zawsze w ciągu letniego
semestru studenci UT uczestniczą w nastĊpujących zajĊciach:
— projektowanie urbanistyczne (studio projektowe oraz wykáady z teorii
projektowania urbanistycznego prowadzone w Instytucie Projektowania
Urbanistycznego),
— historia architektury (w ramach zajĊü
Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków),
— rysunek odrĊczny i rzeĨba (prowadzone w Zakáadzie Rysunku, Malarstwa i RzeĨby).
Program obejmuje dwa wyjazdy studialne prowadzone przez Instytut Historii
i Konserwacji Zabytków, pierwszy „europejski” (przez Czechy, AustriĊ do Wáoch)
oraz „polski”, stanowiący objazd i zwiedzanie wybranych zabytkowych miast
oraz obiektów na terenie naszego kraju.
Podczas gdy studenci z USA mają
w Krakowie okazjĊ wzbogaciü studia architektoniczne o osobiste doĞwiadczenie
historii oraz kultury Polski i Europy, nasi
studenci doĞwiadczają pracy w odmien-

nym systemie edukacyjnym, w którym
typowy amerykaĔski kampus uniwersytecki jest miejscem nauki, zamieszkania,
sportu i rozrywki.

*
Osobami szczególnie zasáuĪonymi,
którym zawdziĊczamy sprawną realizacjĊ programu, są prof. artysta rzeĨbiarz Stefan Dousa oraz prof. Mariola
ĩychowska, a w opracowaniu i prowadzeniu wyjazdów studialnych — prodziekan dr inĪ. arch. Jacek CzubiĔski
i dr hab. inĪ. arch. Maciej Motak. WĞród
pracowników Instytutu Projektowania
Urbanistycznego duĪy wkáad wniosáy
dr hab. inĪ. arch. Anna Franta i dr hab.
inĪ. arch. Anna Palej, prof. PK, której
wykáady z teorii projektowania urbanistycznego naleĪą do zajĊü bardzo
wysoko cenionych przez studentów
amerykaĔskich. ZajĊcia w studiu projektowym prowadzili takĪe dr hab. inĪ.
arch. Anna Kantarek, dr inĪ. arch. Kinga
RacoĔ, dr inĪ. arch. Mateusz Gyurkovich, dr inĪ. arch. Bartáomiej HomiĔski,
arch. Michaá Palej oraz piszący te sáowa, odpowiedzialny za wybór tematyki
opracowywanych projektów.
WĞród profesorów College of Architecture UT, którzy odwiedzili Kraków
i nasz wydziaá, dla rozwoju programu
zasáuĪyli siĊ m.in.: prof. Marleen K. Davis (byáa dziekan, studentka prof. Jerzego Soátana w okresie, gdy byá dyrektorem Programu Architektury w Harvard
University), dziekan prof. Barbara Klin25
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W roku bieĪącym mija 20 lat od
czasu, gdy pierwsza grupa studentów
Wydziaáu Architektury Politechniki
Krakowskiej podjĊáa roczne studia
w College of Architecture & Design
na Uniwersytecie Tennessee w USA.
W tym samym roku akademickim
1992/1993 równieĪ pierwsza grupa
studentów architektury z Uniwersytetu Tennessee (UT) studiowaáa w semestrze letnim na Politechnice Krakowskiej.
Wspóápraca obu uczelni siĊga roku
1986, gdy w College of Architecture
& Planning UT zaczĊli uczyü pracownicy
Instytutu Projektowania Urbanistycznego
Wydziaáu Architektury PK: Marek Dunikowski (który zawitaá do UT jako stypendysta Fundacji Fulbrighta), Wojciech Miecznikowski, Krzysztof Bojanowski, Stanisáaw
DeĔko i Anna Palej. Do nich doáączyá Jacek CzubiĔski z Instytutu Historii i Konserwacji Zabytków (obecnie prodziekan Wydziaáu Architektury), a w ramach programu
wymiany od 1992 r. — prof. Andrzej WyĪykowski i prof. Piotr Gajewski.
Warto podkreĞliü, Īe w pierwszej grupie studentów PK, przebywających na UT
w roku akademickim 1992/1993, byli miĊdzy innymi dzisiejsi pracownicy Wydziaáu
Architektury — dr arch. Magdalena KozieĔ (obecnie prodziekan WA), dr arch.
Kinga RacoĔ, dr arch. Wojciech Korbel
i dr arch. Mariusz Twardowski. Obok wymienionych, na liĞcie pracowników WA
PK, póĨniejszych uczestników programu,
znajdują siĊ takĪe: dr arch. Justyna Tarajko, dr arch. Mateusz Gyurkovich, dr arch.
Bartáomiej HomiĔski i arch. Michaá Palej.

Fot.: Archiwum

Kraków i Tennessee: 20 lat wspóđpracy
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Trwają prace nad odtworzeniem
peánej listy uczestników programu wymiany, studentów University of Tennessee oraz Politechniki Krakowskiej.
Z niewielkim báĊdem moĪna stwierdziü,
Īe obejmie ona ponad 500 osób. Nie
w liczbach jednak, ale w komplementarnoĞci wymiany naleĪy dopatrywaü
siĊ sukcesu programu.
Absolwenci obydwu naszych szkóá
prowadzą dzisiaj wáasną praktykĊ zawodową lub pracują w znanych biurach
architektonicznych w róĪnych czĊĞciach
Ğwiata, wiĊkszoĞü w USA i Polsce, co
wiemy z osobistych kontaktów z nimi, jak
i korespondencji. Nie dziwi, Īe przez lata
zawiązaáo siĊ wiele wspólnych przedsiĊwziĊü, przyjaĨni, a nawet szczĊĞliwych
polsko-amerykaĔskich maáĪeĔstw. To teĪ
efekt wymiany i chociaĪ uboczny wskazuje na jego duĪą popularnoĞü. Niech tego
dowodem bĊdzie liczba 20 studentów,
którzy odbyli studia na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2010/2011,
i podobnej wielkoĞci grupy awizowane
przez UT na przyszáe lata.

W czerwcu minąá kolejny rok akademicki w MiĊdzynarodowym Centrum Ksztaácenia Politechniki Krakowskiej. Jego progi opuĞciáo ponad
80 absolwentów, którzy ukoĔczyli
roczny kurs przygotowujący do studiów w jĊzyku polskim.
Dla nich byá to pracowity rok: przede
wszystkim uczyli siĊ jĊzyka, tak by opanowaü go w stopniu pozwalającym na
podjĊcie studiów na polskich uczelniach,
uzupeániali wiedzĊ z matematyki czy
¿zyki (nieodzowne na studiach technicznych). Zdoáali teĪ zapoznaü siĊ z kulturą
naszego kraju, zwiedzili MaáopolskĊ, i co
waĪne... zawarli wiele znajomoĞci, które
zaowocują, byü moĪe, przyjaĨniami na
caáe Īycie.
Jak potoczą siĊ dalej ich losy? Co
bĊdzie siĊ z nimi dziaáo? Trudno powiedzieü. CzĊĞci zapewne nie uda siĊ
ukoĔczyü studiów, czĊĞü zmieni kierunek, ale wiĊkszoĞü osiągnie sukces.
Swoimi osiągniĊciami absolwenci MiĊdzynarodowego Centrum Ksztaácenia
PK chĊtnie siĊ dzielą. I choü czasem
rozstają siĊ z nami, gdyĪ jak Augusto
Baptista z Angolii zdecydowali siĊ powróciü w rodzinne strony, na poĪegnanie pokazują z dumą swój dyplom
ukoĔczenia studiów na Politechnice
Krakowskiej lub innej uczelni i zapewniają, Īe bĊdą dbali o kontakt. To miáe,
Īe pomimo mierzonego w tysiącach
kilometrów dystansu nadal mają ochotĊ informowaü nas o swoim Īyciu zawodowym i prywatnym. O tym, Īe nie
skáadają na próĪno obietnic, Ğwiadczy

przykáad Arlinda Okaja, który ukoĔczyá
na PK architekturĊ i jest pracownikiem
Wydziaáu Urbanistyki w UrzĊdzie Miasta w Tiranie, a mimo to nie zapomina
o naszym Centrum. DziĞ kontakt jest
o wiele áatwiejszy niĪ przed laty, przecieĪ mamy Facebooka!
Niektórzy z absolwentów Centrum
pozostają w Polsce, zakáadają tu rodziny, podejmują pracĊ i, co waĪne,
nadal utrzymują z nami przyjacielskie
relacje. Nawet jeĞli wybrali studia na
innej uczelni, mogą wspóápracowaü
z PK — na przykáad Carlos i Flavia
z Brazylii prowadzą kursy taĔca latino
w politechnicznym MiĊdzynarodowym
OĞrodku Kultury Studenckiej. Kilkoro
z naszych absolwentów próbuje swych
siá w Ğwiecie mody i reklamy jako modele. Danusia Mostek z Biaáorusi czy
Darek Sule i Yimi Salma Audu, oboje

Krzysztof Bojanowski

Dr inĪ. arch. Krzysztof Bojanowski jest adiunktem Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK, peánomocnikiem dziekana Wydziaáu
Architektury PK.
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Czujæ siú tu jak w domu

Fot.: Jan Zych

khammer, profesorowie Straud Watson (wybitny pedagog i laureat Medalu
AIA), Peter Lizon, William Martella, Gerald Anderson, Michael Kaplan, Tracy
Moir-McClean, a takĪe koordynatorka
programu w UT Kathy Proctor.
Wypada jeszcze wspomnieü o naszych byáych studentach, uczących
obecnie w College of Architecture & Design. NaleĪą do nich wyjątkowo utalentowani architekci, jak: Matt Hall, Brandon
Pace, James Rose oraz Ted Shelton.
Studenci PK zawsze mogą liczyü na ich
pomoc, jak i pomoc ze strony innych profesorów, podczas pobytu na UT. Wypada ponadto wspomnieü o pracownikach
administracji obydwu instytucji, profesjonalnie wspomagających záoĪoną strukturĊ programu. W College of Architecture
& Design jest to nieoceniona Laurie
Roberson, a na PK pracownicy Biura
Wspóápracy MiĊdzynarodowej i Katarzyna Baron-Lisiakiewicz oraz pracownicy
Dziekanatu WA.

Uczestnicy tegorocznego konkursu piosenki organizowanego przez MCK PK. Na pierwszym planie laureat Mahmut Diraman

Spáyw Dunajcem sprawiá sáuchaczom MCK PK wiele radoĞci

z Nigerii, odnoszą w tej dziedzinie sukcesy dziĊki nietuzinkowej urodzie i talentowi.
Absolwenci naszego Centrum otrzymują posady w renomowanych ¿rmach:
na przykáad Danny Michelo z Zambii
prowadzi rekrutacjĊ w znanej korporacji
w Krakowie, Iman Kimiaei z Iranu (podjąá
pracĊ juĪ na studiach) jest zaangaĪowany w wiele projektów architektonicznych.
Inni zakáadają wáasne ¿rmy. Do tego
grona naleĪą Voitek Ogunsote z Nigerii,
absolwent architektury na PK, czy stu-

diujący informatykĊ bracia Mostafa i Mohammad Fadaghi z Iranu, zaáoĪyciele
internetowego sklepu Ambic, który zajmuje siĊ importem iraĔskich artykuáów
spoĪywczych i rĊkodzieáa artystycznego.
Dodatkowo wáaĞciciele sklepiku pracują
w dziale testowania u jednego z bardziej znanych producentów telefonów
stacjonarnych. PodkreĞlają, Īe jednym
z powodów, dla których zostali w Polsce,
byáo nasze Centrum. Opanowali tu szybko jĊzyk, a dziĊki nauczycielom poczuli
siĊ w Polsce jak w domu.

TĊ atmosferĊ kreują oczywiĞcie
sami sáuchacze MCK PK, ale równie
waĪna jest kadra — zespóá dydaktyczny oddziaáuje na studentów poprzez
swoją charyzmĊ i zaangaĪowanie.
Nasza praca nigdy nie jest nudna.
Czas od paĨdziernika do koĔca czerwca
oprócz codziennych zajĊü jĊzykowych,
powtórek sáownictwa specjalistycznego, lekcji matematyki, ¿zyki i wykáadów
studenci przeplatają imprezami integracyjnymi, w których my równieĪ uczestniczymy. Są wiĊc wycieczki, np. w Pieniny, do OĞwiĊcimia, Wieliczki, spacery
po Krakowie, Kazimierzu, Nowej Hucie,
ale i popisy kulinarne, konkursy talentów, imprezy sportowe, ogniska. Jednym
z waĪniejszych spotkaĔ w kalendarzu
MCK PK jest wspólna, uroczyĞcie obchodzona wigilia.
JesteĞmy dumni z naszych absolwentów, są ambasadorami MiĊdzynarodowego Centrum Ksztaácenia PK
i myĞlĊ, Īe w ogromnej wiĊkszoĞci
piĊknie nas reprezentują, gdziekolwiek
siĊ pojawią.

Edyta Gaáat

Mgr Edyta Gaáat jest lektorem jĊzyka polskiego jako jĊzyka obcego w MiĊdzynarodowym
Centrum Ksztaácenia PK.

Z notatnika nauczyciela
jĊzyka polskiego

Fot.: Jan Zych

O tym, Īe nauka polskiego do
áatwych zadaĔ nie naleĪy, Ğwiadczą wypowiedzi obcokrajowców
studiujących w MiĊdzynarodowym
Centrum Ksztaácenia PK. Oto kilka
przykáadów:
i „Kulturalny czáowiek musi umieü
siĊ posáugiwaü narządami przy
stole” — student z Biaáorusi.
i „MiĊkkie, nie silno raĪące” (opis
perfum) — student z Ukrainy.
i „Na egzamin musimy przyjĞü inteligentnie ubranymi” — studentka z Rosji.
i „Szef powinien znaü swoje dzieáo i dobrze uprawiaü ¿rmĊ, zachowywaü wysokie czyny w ¿rmach” — studentka z Biaáorusi.
i „Kiedy nie dziaáa centralne
ogrzewanie, to dzwoniĊ do naprawniczej stancji i przychodzi
remontnik” — student z Biaáorusi.
Wigilie gromadzą wielu goĞci
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W 1991 r. z inspiracji red. Wojciecha Tatarczucha powstaáa Fundacja
Sztuki Osób Niepeánosprawnych.
DziĊki jego inicjatywie i energii fundacja zaczĊáa wkrótce odnosiü sukcesy
w wymiarze najpierw lokalnym, potem
ogólnopolskim i miĊdzynarodowym.
Najbardziej widocznym tego przejawem byá Konkurs Plastyczny, któremu juĪ po roku — dziĊki duĪej liczbie uczestników z innych krajów, nie
tylko europejskich, ale i zamorskich,
jak Kolumbia, Peru, Tajlandia i Stany
Zjednoczone — nadano rangĊ MiĊdzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepeánosprawnych.
Od początku rozwijaliĞmy dziaáalnoĞü
na gruncie krakowskim. Naszą uwagĊ
zwróciá gmach Politechniki Krakowskiej
przy ul. Kanoniczej pod numerem 1,
a wáaĞciwie to, co dziaáo siĊ w jego podziemiach — wystawy i spektakle teatralne. KtóregoĞ dnia przy okazji wernisaĪu
wystawy zagadnĊliĞmy sympatycznego
gospodarza galerii o moĪliwoĞü zorganizowania w niej ekspozycji prac twórców
niepeánosprawnych. Owym gospodarzem byá inĪ. Marian Dudek, który odpará:
„Tak”. I tak to siĊ zaczĊáo. Byá rok 1995.
Od tamtej pory zorganizowaliĞmy
wspólnie z Politechniką 117 wystaw.
Odbywaáy siĊ w Galerii „Kanonicza 1”,
funkcjonującej pod tym samym adresem kawiarni „Inkwizytor”, Galerii „Stara
Polana” w Zakopanem oraz w obecnie
dziaáających galeriach „Kotáownia” i „Gil”.
Wspóápraca z osobami prowadzącymi te
placówki, Danutą Zajdą i Ewą Szczupak,
ukáada siĊ wzorowo. OczywiĞcie, naleĪy
podkreĞliü, Īe jest ona objĊta niezwykle
Īyczliwym patronatem kolejnych rektorów
Politechniki Krakowskiej, profesorów: Kazimierza Flagi, Marcina Chrzanowskiego,
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Józefa Gawlika oraz Kazimierza Furtaka. Ich wsparcie
jest szczególnie istotne przy
organizacji kolejnych edycji
MiĊdzynarodowego Biennale
Sztuk Plastycznych Osób Niepeánosprawnych.
Okazana
pomoc i udziaá w nagradzaniu
laureatów biennale w znaczący sposób podwyĪszają jego
rangĊ.
Obok organizowania ekspozycji rozwinĊliĞmy teĪ inne
formy wspóápracy. W kawiarni „Inkwizytor” odbywaáy siĊ
cykliczne Spotkania Artystyczne Osób
Niepeánosprawnych oraz turnieje poetyckie prowadzone przez Ryszarda
Rodzika. Na deskach Teatru ZaleĪnego
odbyáo siĊ wiele premier dziaáającego
pod egidą Fundacji Teatru „StaĔczyk”,
kierowanego przez SáawĊ Bednarczyk.
Zupeánie wyjątkowym przedsiĊwziĊciem okazaáo siĊ dwusemestralne Studium Wiedzy o Sztuce dla Osób Niepeánosprawnych, zorganizowane przez
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozo¿i
Politechniki Krakowskiej oraz naszą fundacjĊ pod protektoratem ówczesnego
rektora, prof. Kazimierza Flagi. Kierownikiem studium byá czáowiek niezwykáy,
niezapomniany profesor Wiktor Zin.
Poza tym Īe byá to pleno titulo profesor
zwyczajny, doktor habilitowany, inĪynier
architekt z ogromnym dorobkiem naukowym, potra¿á wspaniale popularyzowaü
sztukĊ i architekturĊ. Byá niestrudzonym
gawĊdziarzem i biegáym rysownikiem.
DziĊki swoim autorskim programom telewizyjnym zyskaá ogromną, w peáni zasáuĪoną popularnoĞü.
Na wieĞü o tym, Īe prof. Zin ma
byü gáównym wykáadowcą studium, do
organizatorów zgáosiáo siĊ
bez maáa dwie setki chĊtnych
z caáej Polski — od Lublina po
ĝwinoujĞcie. Program obejmowaá zagadnienia z historii
sztuki, w tym architektury i kultury, a takĪe przegląd technik
gra¿cznych i malarskich oraz
zajĊcia plenerowe z rysunku
i malarstwa. Na przeáomie wieków, w soboty i niedziele od
paĨdziernika 2000 r. do czerwca 2001 r., najwiĊksza sala
Radia Kraków — studio S5,

Fot.: Jan Zych

17 lat i 117 wystaw

wypeániaáa siĊ sáuchaczami (wielu miaáo
za sobą noc spĊdzoną w pociągu!), którzy przybyli, by uczestniczyü w magicznych „multimedialnych” wykáadach ukochanego Profesora. A byáy to wykáady
istotnie multimedialne, bowiem Profesor
opowiadaá, rysowaá, Īartowaá, a nawet…
Ğpiewaá. Zapeániaá przy tym dziesiątki arkuszy wielkoformatowego papieru
rysunkowego. Zagadnienia z zakresu
rzeĨby przybliĪaá prof. Stefan Dousa, do
dziĞ wspóápracujący z fundacją. W efekcie studium ukoĔczyáy 164 osoby. Dyplomy wrĊczyá uczestnikom rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga.
Prof. Zin nie tylko peániá rolĊ gospodarza Galerii „Kanonicza 1”, wielokrotnie otwierając wystawy twórców niepeánosprawnych. Szczególnie Īyczliwie
odnosiá siĊ do máodzieĪy. ZachĊcaá do
uprawiania sztuki i promowaá máodych jej
adeptów, inicjując program „Rekomendacje Profesora Wiktora Zina”.
Od czasu, kiedy „to siĊ zaczĊáo”,
mija 17 lat. Nawiązana wspóápraca nadal trwa, mam nadziejĊ, z korzyĞcią dla
obu stron. Gdy piszĊ te sáowa, moĪna
jeszcze oglądaü pokonkursową wystawĊ
prac uczestników XII Biennale. MinĊáo
kilka tygodni od jej otwarcia, poáączonego z wrĊczeniem nagród laureatom.
Okazywana przez nich niekáamana radoĞü i wzruszenie udzielaáy siĊ takĪe
goĞciom honorowym, jurorom oraz organizatorom, utwierdzając ich w przekonaniu, Īe warto to robiü nadal.

Helena MaĞlana

Autorka jest prezesem Fundacji Sztuki Osób
Niepeánosprawnych.
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Debiut olimpijski absolwentki PK
W Muzeum Politechniki Krakowskiej moĪna oglądaü do koĔca roku
otwartą kilka miesiĊcy temu wystawĊ poĞwiĊconą uczestnikom igrzysk
olimpijskich, związanym z naszą
uczelnią. Prezentowane są sylwetki
22 osób. W trakcie trwania ekspozycji grono to powiĊkszyáo siĊ o kolejną
zawodniczkĊ!
W XXX Olimpiadzie w Londynie wziĊáa
udziaá Agnieszka Szwarnóg — lekkoatletka, uczestniczka chodu na 20 kilometrów,
wicemistrzyni Polski na tym dystansie.
ZajĊáa wprawdzie dopiero 22. miejsce i jej
wystĊp mógá wzbudziü pewien niedosyt,
lecz trudno mówiü o zawiedzionych na-

dziejach, jak w przypadku wielu innych
polskich reprezentantów w Londynie.
Zawodniczka uzyskaáa bowiem czas zbliĪony do swego rekordu Īyciowego. Nikt
nie oczekiwaá od olimpijskiej debiutantki
rywalizacji o medale.
Podczas chodu, który odbyá siĊ
w przedostatnim dniu igrzysk, 11 sierpnia, Szwarnóg okazaáa siĊ najlepsza
z trzech startujących Polek (Agnieszka
Dygacz byáa 23., a aktualna mistrzyni
Polski Paulina Buziak — dopiero 45.).
W kwietniu br., walcząc o minimum zapewniające wystĊp na igrzyskach, poprawiáa rekord Īyciowy aĪ o trzy minuty.
Aby dostaü siĊ do strefy medalowej, mu-

siaáaby „urwaü” z tego wyniku dalszych
szeĞü minut.
Agnieszka Szwarnóg jest absolwentką Wydziaáu Architektury PK. Zapowiadając jeszcze w lipcu jej wystĊp na olimpiadzie w Londynie, „Dziennik Polski”
pisaá, Īe studia ukoĔczyáa z wynikiem
bardzo dobrym, a w swej pracy dyplomowej przedstawiáa projekt centralnego
oĞrodka sportowego. Mieszka w Dobczycach, gdzie znana jest z duĪej pracowitoĞci i ambicji. Na co dzieĔ reprezentuje krakowski AZS AWF. Ma dopiero 26 lat
i moĪemy ją jeszcze zobaczyü w walce
o podium za cztery lata w Rio.

(ps)

Sukces w konkursie fotogra¿cznym
Krakowskiej, a plon swej
pracy twórczej zamieszcza regularnie na áamach
naszego
miesiĊcznika.
Konkurs, któremu patronowaá m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bohdan Zdrojewski,
zorganizowaá — podobnie
jak w latach poprzednich
— Miejski OĞrodek Kultury w Nowym Targu. Swoje
prace nadesáaáo 159 autorów z 10 krajów.

Fot.: Jan Zych

Do kolekcji swoich licznych nagród
Jan Zych doáączyá nastĊpne cenne
trofeum. W XXXII MiĊdzynarodowym
Konkursie Fotogra¿cznym im. Jana
Sunderlanda „Krajobraz Górski 2012”
otrzymaá prestiĪowy tytuá „Najlepszy
autor”, przyznany przez MiĊdzynarodową FederacjĊ Sztuki Fotogra¿cznej
(FIAP — Fedération Internationale de
l’Art Photographique). Uznanie jury
zyskaáy jego zdjĊcia Etny, w tym takĪe
fotogra¿e wykonane techniką IR, co
daje nieraz zdumiewające efekty.
Jan Zych jest cenionym krakowskim
fotogra¿kiem, który od lat dokumentuje
za pomocą aparatu Īycie Politechniki

(ps)

Krakowska Orkiestra Staromiejska, która od lat dziaáa pod patronatem Politechniki Krakowskiej, odniosáa znaczny sukces: zwyciĊĪyáa
w XXXV Maáopolskim Festiwalu Orkiestr DĊtych „Echo Trombity”. Konkurencja byáa duĪa, bowiem do eliminacji przystąpiáo prawie sto orkiestr.
Eliminacje powiatowe, które zorganizowano w Ryglicach, Szczawnicy,
Wieliczce, Nowym WiĞniczu, Polance

Wielkiej, Osielcu, Gródku nad Dunajcem
i Laskowej, wyáoniáy 42 zespoáy biorące
udziaá w konkursie ¿naáowym. Koncerty
odbywaáy siĊ od 22 do 24 czerwca w Nowym Sączu, na terenie Miasteczka Galicyjskiego. Oklaskiwaáy je setki widzów.
Jury konkursu postanowiáo przyznaü
gáówną nagrodĊ festiwalu — Grand Prix
— Krakowskiej Orkiestrze Staromiejskiej, kierowanej przez Wiesáawa Olejniczaka.

SpoáecznoĞü akademicka Politechniki Krakowskiej dobrze zna styl i repertuar tego zespoáu, bowiem regularnie
goĞcimy go w murach naszej uczelni.
Orkiestra towarzyszy nam zarówno podczas uroczystoĞci uczelnianych (takich
jak ĝwiĊto Szkoáy), jak i w trakcie wydarzeĔ mniej o¿cjalnych.

(ps)
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XXXV Regaty o Puchar Rektora PK

Kochają wodĊ
JuĪ po raz trzydziesty piąty na
Jeziorze ĩywieckim Īeglarze walczyli o Puchar Rektora Politechniki
Krakowskiej. Jednodniowym zmaganiom w klasie omega turystyczna,
omega standard, áodzi kabinowych
(do 6,5 m i powyĪej) oraz w klasie
wolnej towarzyszyáa sáoneczna pogoda. Zawodników Īegnaá jednak
niezwykle porywisty wiatr.
Na starcie stanĊáo 25 zaáóg. W klasie omega standard zwyciĊĪyáa ekipa
Tomasza Zemanka, na 3. miejscu zostaáa
sklasy¿kowana zaáoga PK ze sternikiem

Krzysztofem Huptysiem. Kolejne zespoáy
Politechniki zajĊáy: 5. miejsce — sternik
Maciej ZiobroĔ oraz 6. miejsce — sternik
Maágorzata Florek-Bieniek. W klasie jacht
kabinowy (do 6,5 m) zwyciĊĪyáa druĪyna
PK ze sternikiem Julianem Frantą, a na
3. miejscu uplasowaáa siĊ zaáoga sternika
Leszka Wojnara. W klasie jacht kabinowy (powyĪej 6,5 m) najlepiej Īeglowali
zawodnicy YKP Bielsko-Biaáa, pod okiem
Krzysztofa Wardela. Bartosz UrbaĔski
z PK uplasowaá siĊ na 7. miejscu. W klasie wolnej zwyciĊĪyáa zaáoga Jakuba Midora (UKS Wiking Zarzecze).

Podczas uroczystego zakoĔczenia
sportowych zmagaĔ, które odbyáo siĊ
w dniu zawodów, 14 lipca w Īywieckim oĞrodku Politechniki Krakowskiej,
najlepszych Īeglarzy udekorowali:
rektor prof. Kazimierz Furtak, prezes
¿rmy Tatra House Ewa Mrowiec oraz
dyrektor CSiR PK Barbara Grabacka-Pietruszka.

Dariusz Pyko
FotoreportaĪ z regat zamieszczamy na
IV stronie okáadki.

III obóz integracyjno-Īeglarski w ĩywcu
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„Rektor”, „Magister” i „Mimont”
— trzy áodzie, sklarowane i przygotowane do odejĞcia, czekaáy 15 lipca
na Jeziorze ĩywieckim na grupĊ studentów, bowiem juĪ po raz trzeci Centrum Sportu i Rekreacji oraz Biuro ds.
Osób Niepeánosprawnych Politechniki
Krakowskiej wraz z Biurem ds. Osób
Niepeánosprawnych UP JP II, zorganizowaáo obóz integracyjno-Īeglarski.
Tak jak w latach ubiegáych trwaá dwa
tygodnie. W tym czasie studenci piĊciu
krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu
Ekonomicznego i Uniwersytetu Jana Pawáa II w Krakowie zdobywali wiedzĊ teoretyczną i praktyczną z zakresu Īeglarstwa.
Uczestników podzielono na dwie grupy — osoby z patentami oraz ci, którzy patent mieli uzyskaü. Pierwszego dnia grupa
„bezpatentowców” wyruszyáa w rejs po Jeziorze ĩywieckim. WypáynĊli na „Rektorze”
— duĪej i stabilnej áodzi trenerskiej. „Patentowcy” popáynĊli mniejszymi i bardziej
zwrotnymi áodziami. Pierwsza wyprawa
„na wodĊ” okazaáa siĊ nieáatwa. Po godzinie wstĊpnego szkolenia pogorszyáa siĊ
pogoda: zerwaá siĊ silniejszy wiatr, zacząá
padaü deszcz. NiedoĞwiadczeni uczestnicy obozu pod komendą instruktora musieli
doprowadziü áódĨ do kei. Nie obyáo siĊ bez
pisków, jednak po kilku próbach udaáo siĊ
zacumowaü „Rektora”.
Czáowiek jednak nie samą „wodą”
Īyje — urozmaiciliĞmy sobie czas, zwie30

Fot.: Katarzyna Kutek-Sáadek

Wodniacy nie tylko z PK

dzając Muzeum Browaru ĩywieckiego.
Tu wehikuá czasu przeniósá nas najpierw
w XIX stulecie: poznaliĞmy historiĊ tego
miejsca, stare sposoby produkcji piwa,
zrobiliĞmy zdjĊcia wnĊtrz XIX-wiecznych
barów; potem w wiek XX (okazaáo siĊ, Īe
w tym czasie, przy okazji degustacji piwa,
rozwijaáa siĊ moda na grĊ w krĊgle). Z ¿lmu dokumentalnego dowiedzieliĞmy siĊ
o przeĪyciach wojennych rodu ostatniej
dziedziczki Browaru. Obóz zakoĔczyá tradycyjny chrzest szczurów lądowych. Dáugo przez wszystkich oczekiwany moment
nadszedá w ostatni dzieĔ pobytu nad jeziorem — na porannym apelu ogáoszono
informacjĊ o tym, Īe wszyscy uczestnicy
zdali egzamin i wrĊczono ksiąĪeczki Īeglarskie. RadoĞci nie byáo koĔca.
A my — kadra — od razu usáyszeliĞmy pytania, czy w przyszáym roku

teĪ zorganizujemy obóz Īeglarski. Jest
to dla nas wielka radoĞü i ogromny zaszczyt. Czujemy, Īe nasze starania przynoszą wiele zadowolenia, sprzyjają nie
tylko rozwojowi studentów, ale przede
wszystkim ich integracji.
Grupy páywaáy pod komendą (i opieką) trzech instruktorów: Adama Bodziocha
(szefa OĞrodka Szkolenia ĩeglarskiego
Politechniki Krakowskiej w ĩywcu), Arkadiusza Jodáowskiego oraz Piotra Sáadka.
KadrĊ stanowiáy: Katarzyna Kutek-Sáadek
(kierownik obozu), Monika Piega — obozowy psycholog, Jan WalczyĔski — obozowy pielĊgniarz i Joanna Kasprzyk —
obozowy rehabilitant.

Monika Piega
Autorka jest pracownikiem Biura ds. Osób
Niepeánosprawnych UP JP II.
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O Politechnice Krakowskiej napisali
zaczĊáy siĊ urywaü, uderzaü w mosty, to
byáby dramat — twierdzi prof. Böhm.

„Dziennik Polski” z 13 lipca 2012 r.
Politechnika Krakowska Īegna papierowy indeks. W nowym roku akademickim 2012/2013 nie dostaną go
juĪ studenci pierwszego roku. Zamiast
papierowego bĊdą mieli dokument elektroniczny. Na Politechnice Krakowskiej
od kilku lat dziaáa juĪ system „Wirtualny
dziekanat”. Pozwala studentom sprawdzaü wyniki zaliczeĔ i egzaminów i przeglądaü karty egzaminacyjne, daje dostĊp
do wáasnych danych osobowych wraz
z moĪliwoĞcią ich zmiany. MoĪliwe jest
w nim takĪe przeglądanie historii páatnoĞci, stypendiów i innych ĞwiadczeĔ
oraz drukowanie formularzy przelewów.
„Wirtualny dziekanat” funkcjonuje 24 godziny na dobĊ przez 365 dni w roku, jest
dostĊpny z kaĪdego miejsca Ğwiata.
Usáuga, która usprawnia komunikacjĊ
miĊdzy studentami i uczelnią, teraz zostaáa rozszerzona. Oprócz pracowników
dziekanatów takĪe nauczyciele akademiccy bĊdą wprowadzaü informacje do
elektronicznego systemu obsáugi toku
studiów na PK.

Miasto oddaje bulwary wiĞlane
dla barek
„Dziennik Polski” z 2 sierpnia 2012 r.
Radykalny zwrot w planach związanych z zagospodarowaniem bulwarów
wiĞlanych w Krakowie. Nowy plan zezwala na cumowanie jednostek páywających
niemal na caáej dáugoĞci Wisáy od mostu Zwierzynieckiego do stopnia Dąbie.
WczeĞniej wáadze miejskie forsowaáy pomysá, aby barki, statki i inne jednostki páywające cumowaáy na WiĞle tylko w wybranych miejscach. Teraz moĪe byü ich tyle,
Īe z brzegu nie bĊdzie widaü rzeki, bo ją
zasáonią. — W przypadku jednostek páywających po WiĞle najwaĪniejsza powinna byü ich forma. Najgorsza z moĪliwoĞci, to niby-barki klecone na páywających
pomostach, które nie mają nic wspólnego z jednostką páywającą — komentuje
prof. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Przy okreĞlaniu liczby statków
i barek trzeba braü pod uwagĊ ochronĊ
przeciwpowodziową: — Takie jednostki
zawĊĪają koryto Wisáy. Musi byü plan ich
odholowania. Gdyby podczas powodzi

Osiemnastu innowatorów
z Maáopolski wciąĪ walczy
w konkursie
„Gazeta Wyborcza” z 6 sierpnia 2012 r.
Trwa kolejny etap konkursu „Innovator Maáopolski 2012”. Zakwali¿kowaáo siĊ do niego 18 z 47 zgáoszonych
przedsiĊbiorców. Zostanie u nich teraz
przeprowadzony specjalistyczny audyt
technologiczny, a po nim — wyáoniona
grupa póá¿nalistów. „Innovator Maáopolski” po raz siódmy organizują Politechnika Krakowska i Urząd Marszaákowski
Województwa Maáopolskiego.

Wielka páyta musi byü pod kontrolą

konsultacyjny dla osób zainteresowanych prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej w miejskim Punkcie Obsáugi PrzedsiĊbiorców przy ul. Wielickiej.
Nowo otwarty punkt konsultacyjny to
efekt wspóápracy UrzĊdu Miasta Krakowa i Politechniki Krakowskiej. BĊdzie
otwarty dwa razy w tygodniu, a zatrudnione w nim osoby mają pomagaü zarówno obecnym juĪ na rynku przedsiĊbiorcom, jak i tym, którzy dopiero planują
otworzyü dziaáalnoĞü.

Jak nakáoniü mieszkaĔców
do segregacji
„Dziennik Polski” z 22 sierpnia 2012 r.
Rozmowa z dr. Zbigniewem Grabowskim z Politechniki Krakowskiej,
ekspertem w dziedzinie gospodarki odpadami.

„Gazeta Krakowska” z 7 sierpnia 2012 r.
W drugiej poáowie minionego stulecia
budynki mieszkalne wznoszono metodami
przemysáowymi, w technologii wielkiej páyty. Ich ĪywotnoĞü oceniano wówczas na
60–70 lat. Maáopolski Związek Pracodawców od pewnego czasu zwraca uwagĊ na
zagroĪenia związane z kresem ĪywotnoĞci budynków z wielkiej páyty. W Krakowie
badania budynków wielkopáytowych prowadzone byáy pod okiem prof. Wiesáawa
LigĊzy z Politechniki Krakowskiej. Naukowcy zetknĊli siĊ z jednym, ale powaĪnym
przypadkiem zagroĪenia katastrofą budowlaną w budynku przy ul. àuĪyckiej. — Mamy
wraĪenie, Īe wielu tzw. ekspertów doradzających zarządcom nieruchomoĞci posiada
niejednokrotnie bardzo niewielką wiedzĊ na
temat konstrukcji takich budynków — mówi
dr inĪ. Jacek DĊbowski z Politechniki Krakowskiej, który od lat zajmuje siĊ badaniami
dotyczącymi wielkiej páyty. — Ingerowanie
w konstrukcjĊ bez dogáĊbnej znajomoĞci
technologii jest bardzo niebezpieczne. Usuwanie uszkodzeĔ w niewáaĞciwym miejscu
prowadzi do powstawania wtórnych uszkodzeĔ. Dlatego takich prac nie powinno siĊ
prowadziü na zasadzie przypadkowej i niesprawdzonymi metodami.

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

— Na trzech krakowskich przystankach MPK zamontowano wáaĞnie
— w ramach pilotaĪowego programu
— specjalne urządzenia do zgniatania
plastikowych butelek. Mają one sprawiü,
Īe kosze nie bĊdą siĊ tak szybko przepeániaü. Co Pan sądzi o tym pomyĞle?
— NajproĞciej jest zdeptaü butelkĊ
przed jej wyrzuceniem, ale nikt tego nie
robi — m.in. dlatego w Krakowie mamy
problem (zwáaszcza latem) z przepeánianiem siĊ koszy na Ğmieci. UwaĪam,
Īe montaĪ urządzeĔ do zgniatania butelek to ciekawa inicjatywa, która ma
równieĪ wymiar edukacyjny. Gdy ktoĞ
na wáasne oczy zobaczy, jak to dziaáa, to zwróci uwagĊ, Īe oszczĊdnoĞü
miejsca jest waĪna. Pewnie na początku mieszkaĔcy bĊdą traktowaü te
urządzenia jak ciekawostkĊ. CzĊĞü siĊ
przyzwyczai i zaakceptuje to rozwiązanie, a poáowa zlekcewaĪy. Ale i tak to
krok do przodu.
— Za niecaáy rok wejdą w Īycie nowe
przepisy i bĊdziemy musieli wiĊcej segregowaü Ğmieci. Jak nakáoniü do tego
opornych?
— Najprostsza nauka to przez kieszeĔ. Powinny zostaü wprowadzone
zróĪnicowane opáaty za odbiór odpadów,
tak by mieszkaniec, który segreguje,
páaciá mniej, a ten niezaprzątający sobie
gáowy recyklingiem — wiĊcej.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej uruchomiáo punkt
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Muzyczne konkursy
na ¿nansowanie nauki
Gdy za máodu miaá zapaá,
Za PRELUDIUM siĊ záapaá.
Szybko mijaáy lata,
Wyszáa z tego SONATA.
Nie chciaá wyjĞü na gamonia,
Przyszáa w sukurs HARMONIA.
KaĪdą grantu braá postaü,
Bo MAESTRO chciaá zostaü.
Do nauki siĊ paliá,
AĪ mu requiem zagrali.
Krzysztof Konstanty Stypuáa

Fot.: Jan Zych
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RadoĞü bycia studentem...

32

