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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 

oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Tak niedawno rozpoczęliśmy rok akademicki, a już niedłu-
go połowa semestru zimowego. Życie na uczelni przyśpieszy-
ło. Intensywnie pracujemy nad nowymi uregulowaniami praw-
nymi, do czego obliguje nas wejście w życie znowelizowanej 
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zaawansowane są 
prace nad statutem i innymi aktami wewnętrznymi uczelni. To 
duży wysiłek wszystkich, którzy je przygotowują, koordynują 
prace związane ze zmianami, a także tych, którzy propozy-
cje opiniują i zgłaszają swoje uwagi. Wszystkim za to zaan-
gażowanie serdecznie dziękuję. Praca nie jest łatwa, gdyż 
przepisy nadrzędne (zewnętrzne) w wielu przypadkach są 
niejednoznaczne, mogą być różnie interpretowane, a wykład-
nie prawne (w tym zewnętrzne) niejednokrotnie rozbieżne. 
Tym, którzy narzekają, że znowu zmieniają się wewnętrzne 
akty prawne, przypominam, że nasze przepisy muszą być 
nowelizowane, bo tego wymagają nadrzędne dla nas zmiany 
w przepisach zewnętrznych. 

Zbliżamy się do połowy semestru, ale wrócę jeszcze do 
ostatniej rekrutacji na studia niestacjonarne. W sumie przy-
jęliśmy więcej kandydatów niż przed rokiem i przed dwoma 
laty. Jednak nie wszystkie kierunki zostały uruchomione. Wi-
dać wyraźną polaryzację zainteresowań kandydatów. Ozna-
cza to konieczność kontynuacji monitoringu zainteresowań 
kandydatów oraz monitoringu losów absolwentów. Musimy 
wzmacniać ofertę kształcenia na kierunkach cieszących się 
dużym zainteresowaniem i szukać nowych propozycji w miej-
sce tych, na które jest zbyt mało chętnych. Szczególnie ważny 
jest monitoring losów absolwentów, gdyż kandydatów na stu-
dia interesują dziś przede wszystkim perspektywy zatrudnie-
nia po studiach, a w znacznie mniejszym stopniu samo tylko 
uzyskanie dyplomu. Z dotychczasowych badań losów absol-
wentów PK wynika, że ponad 80 proc. wykonuje pracę zgod-

ną z wykształceniem i podobny odsetek wykorzystuje wiedzę 
zdobytą na studiach. 

Na początku października został rozstrzygnięty pierwszy 
konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki. Liczba 
wniosków zgłoszonych przez pracowników Politechniki Kra-
kowskiej nie była imponująca w porównaniu z innymi uczelnia-
mi technicznymi. Finansowanie uzyskało 10 projektów. Z tym 
wynikiem daleko nam do liderów (były to jednak uczelnie po-
naddwukrotnie większe od naszej), ale też byliśmy lepsi od wie-
lu innych, w tym także większych od nas. Wszystkim, którzy zło-
żyli wnioski w ramach tego konkursu, dziękuję za udział, a tym, 
którzy uzyskali fi nansowanie, serdecznie gratuluję. Niebawem 
NCBiR i NCN ogłoszą następne konkursy, w których rozdzielą 
środki na badania naukowe. Mam nadzieję, że pracownicy Po-
litechniki Krakowskiej w dużej liczbie wezmą w nich udział. 

Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno 
źródło pozyskiwania środków na badania naukowe. Pracow-
nicy naszej uczelni korzystają z niego w zbyt małym stopniu. 
Tym źródłem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Zachęcam 
wszystkich do korzystania z możliwości, jakie stwarza FNP.

W tym roku środowisko akademickie Krakowa zorganizo-
wało już VI Dni Jana Pawła II. Rolę koordynatora prac po raz 
pierwszy powierzono Politechnice Krakowskiej. Przedsięwzię-
cie było duże, porównywalne z Festiwalem Nauki. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w organizację Dni Jana Pawła II 
w tym szczególnie ważnym roku beatyfi kacji Papieża.

Trwają prace modernizacyjne w wielu obiektach Politech-
niki. Mam nadzieję, że uciążliwości z nimi związane są coraz 
mniejsze, a dobra pogoda będzie sprzyjać szybkiemu kończe-
niu robót.

Kazimierz Furtak
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INŻYNIER I PRAWO

Innowacje a własność intelektualna
Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podsta-

wą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, 
jak i poszczególnych dynamicznie rozwijających się przedsię-
biorstw. Ten, kto opanuje wartości intelektualne — w sposób, 
w jaki niektóre kraje opanowały w końcu XIX i na początku 
XX wieku wartości produkcyjne — pozostanie w dalszym cią-
gu w czołówce światowej ekonomii. Ten będzie mógł zapewnić 
swoim obywatelom wykształcenie, opiekę społeczną, zdrowot-
ną, porządnie utrzymane drogi. Pozostali znajdą się na końcu 
„ogonka”, a ostatni będą czekali na wsparcie tych, którzy są na 
początku tego ciągu ekonomicznego, twierdzi prof. Piotr Mon-
carz, specjalista w dziedzinie ochrony własności intelektualnej 
na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Dlatego warto wyjaśnić i przybliżyć problematykę własności 
intelektualnej, w szczególności, w jaki sposób możemy chronić 
swoje pomysły wynikające z prowadzonych badań naukowych.

Przedmioty materialne a własność intelektualna

Własność intelektualna ma charakter niematerialny, dla-
tego kwalifi kowana jest zawsze jako dobra niematerialne, co 
zasadniczo odróżnia ją od materialnych rzeczy. Gdy kupimy 
nowy samochód w salonie, nabędziemy zmysłową, material-
ną rzecz, nie nabędziemy natomiast żadnych praw do wy-
nalazków, które w tym samochodzie zastosowano i które są 
własnością intelektualną. Trzeba więc zdawać sobie sprawę, 
że prawo do rzeczy bezpośrednio nigdy nie reguluje ochrony 
dóbr niematerialnych.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) de-
fi niuje pojęcie własności intelektualnej (ang. intellectual proper-
ty) jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do: 
• dzieł literackich, artystycznych i naukowych, 
• interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań arty-

stów wykonawców, 
• fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych, 
• wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, 
• odkryć naukowych, 
• wzorów przemysłowych, 
• znaków towarowych i usługowych, 
• nazw handlowych i oznaczeń handlowych, 
• ochrony przed nieuczciwą konkurencją. 

Adaptując powyższą defi nicję 
do polskich uregulowań prawnych, 
pod pojęciem własności intelektu-
alnej należy rozumieć prawa zwią-
zane z działalnością intelektualną 
w dziedzinie literackiej, artystycz-
nej, naukowej i przemysłowej, obej-
mujące:
• prawo autorskie i prawa po-

krewne z prawami autorskimi, 

• prawa do baz danych, 
• prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, 

wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków to-
warowych, oznaczeń geografi cznych i topografi i układów 
scalonych. 
Ustawy dotyczące prawa własności intelektualnej w Polsce 

(zob. ramkę) obejmują w zasadzie wszystkie najważniejsze 
kwestie związane z prawem własności intelektualnej. Poza 
wskazanymi przepisami krajowymi coraz istotniejszą rolę od-
grywają źródła prawa międzynarodowego i prawo wspólnoto-
we UE. Prostą konsekwencją zasady terytorialności oraz coraz 
bardziej globalnego charakteru gospodarki jest to, że przedsię-
biorcy będą zazwyczaj ubiegać się o ochronę praw własności 
intelektualnej w wielu krajach. W zakresie praw własności in-
telektualnej funkcjonuje zatem dosyć dużo przepisów o cha-
rakterze międzynarodowym, w szczególności w formie umów 
międzynarodowych. W ramach UE bardzo istotnym źródłem 
prawa są rozporządzenia i dyrektywy wydawane w ramach 
prawa wspólnotowego.

W Polsce najczęściej ochroną własności intelektualnej ob-
jęte są:
• utwór — chroniony prawem autorskim;
• wynalazek — chroniony prawem z patentu;
• know-how  — chronione stanem tajemnicy;
• wzór użytkowy — chroniony prawem ochronnym.

Autor, utwór i paragrafy

Pojęcie utworu rozumiane jest w prawie autorskim bardzo 
szeroko i obejmuje każdy przejaw działalności twórczej o indy-
widualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, nie-
zależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, np.: 
utwory naukowe, utwory architektoniczne, wzornictwo przemy-
słowe, programy komputerowe. Za twórczy i mający indywidu-
alny charakter należy uważać każdy ludzki wytwór, który wzbo-
gacił dotychczasowy stan rzeczy nowymi elementami i stanowi 
wynik indywidualnego wysiłku twórczego.

Przepisy prawa autorskiego obejmują nie tylko prawa autor-
skie, ale także prawa pokrewne. Prawo polskie zna następujące 
postacie praw pokrewnych: prawa do artystycznych wykonań, 
prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do pierwszych 

wydań oraz wydań naukowych 
i krytycznych. Według postano-
wień „Ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych” można 
wyodrębnić dwa rodzaje praw au-
torskich, które mogą odnosić się 
do utworów — o charakterze oso-
bistym oraz majątkowym.

Prawa autorskie osobiste 
zawsze przysługują twórcy lub 

Podstawowymi przepisami regulującymi 
prawo własności intelektualnej w Polsce są:

1) „Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Pra-
wo własności przemysłowej” (DzU z 2003 r. nr 
119, poz. 1117 ze zmianami).

2) „Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” (DzU z 2000 nr 80, poz. 904).
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współtwórcom utworu. Takimi prawami są: prawo do autor-
stwa utworu oraz prawo twórcy do oznaczenia utworu swoim 
nazwiskiem, pseudonimem, czy też prawo do udostępnienia 
go anonimowo. Autorskimi prawami osobistymi są także: 
prawo twórcy do zachowania nienaruszalności treści i formy 
własnego utworu; prawo do właściwego wykorzystania utwo-
ru przez osoby trzecie; prawo do nadzoru nad sposobem 
korzystania z utworu. Tylko twórca ma prawo decydować 
o pierwszym udostępnieniu utworu na zewnątrz. Wszystkie 
wymienione prawa są niezbywalne i żaden twórca nie może 
się ich zrzec. Nie są one ograniczone również czasowo. Po 
śmierci twórcy prawa te wykonują osoby bliskie, chyba że 
twórca wyraził inną wolę.

Podmiotem autorskich praw majątkowych jest twórca lub 
współtwórcy łącznie. Istnieją jednak w ustawie o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych odstępstwa i jeżeli ustawa lub 

umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego 
pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków 
wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia 
utworu autorskie prawa majątkowe.

Majątkowe prawa autorskie to przede wszystkim wy-
łączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim, 
a także prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu 
przez osoby trzecie. Zasadniczo majątkowe prawa autor-
skie trwają 70 lat od śmierci twórcy. Regulacje z zakresu 
prawa autorskiego gwarantują uprawnionym z tytułu mająt-
kowych praw autorskich, że bez ich zgody w okresie trwania 
tych praw nie można swobodnie korzystać z chronionych 
utworów. Przewidziane są jednak sytuacje, gdy zgoda nie 
jest potrzebna. Określa się je mianem dozwolonego użytku 
chronionych utworów, pozwalającego, w szczególności jed-
nostkom naukowym, na korzystanie w celach dydaktycznych 
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lub prowadzenia badań własnych z rozpowszechnionych 
utworów w oryginale i w tłumaczeniu. Częścią dozwolonego 
użytku jest również prawo cytatu, w ramach którego wolno 
w uzasadnionych przypadkach przytaczać w samoistnych 
utworach fragmenty wcześniej rozpowszechnionych utwo-
rów lub drobne utwory w całości. 

W kilku jednak przypadkach nawet osobisty użytek wyma-
ga zezwolenia uprawnionego, co w konsekwencji oznaczać 
może konieczność odpłatności za korzystanie z chronionego 
utworu. Taka sytuacja zaistnieć może w przypadku korzystania 
z chronionego prawem autorskim projektu architektonicznego, 
jeśli korzystanie to polegać będzie na budowaniu według tego 
projektu. 

Dozwolony użytek osobisty wyłączony jest również w przy-
padku programów komputerowych oraz elektronicznych baz 
danych. Uzyskanie zezwolenia od uprawnionego z tytułu ma-
jątkowych praw autorskich na korzystanie z chronionego utwo-
ru następuje zwykle poprzez nabycie w drodze umowy ma-
jątkowych praw autorskich albo poprzez uzyskanie, również 
w drodze umowy, licencji. 

Co jest wynalazkiem?

Ochronie własności intelektualnej podlegają również wyna-
lazki, które są rozwiązaniami nowymi, posiadającymi poziom 
wynalazczy, nadającymi się do przemysłowego stosowania bez 
względu na dziedzinę techniki. Tak więc wynalazkiem najogólniej 
jest nowy produkt lub proces stanowiący rozwiązanie problemu 
technicznego. Tym samym wynalazek różni się od odkrycia, które 
dotyczy czegoś, co istniało już wcześniej w przyrodzie, lecz nie 
zostało dotychczas odkryte. Ochrona wynalazku najczęściej do-
konywana jest za pośrednictwem prawa patentowego, które jest 
jednym z najczęściej używanych narzędzi ochrony rozwiązań 
o charakterze technologicznym. Podstawą ochrony w przypad-
ku prawa patentowego jest pełne przedstawienie chronionego 
rozwiązania w dokumencie zwanym opisem patentowym. Do-
kument ten jest także podstawą określenia przedmiotu ochrony 
w przypadku sporu. Zasadniczo patent jest prawem udzielanym 
na ograniczony okres, najczęściej do 20 lat. 

Aby dane rozwiązanie mogło podlegać ochronie patento-
wej, musi spełniać szereg wymogów określanych w literatu-
rze mianem zdolności patentowej. Po pierwsze, rozwiązanie 
musi być nowe, tzn. że nie może być przed datą zgłoszenia 
(lub datą pierwszeństwa) podane do wiadomości publicznej 
w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu. Zatem projekt 
rozwiązania przed zgłoszeniem musi być traktowany jako ta-
jemnica.

Po drugie, wynalazek musi posiadać odpowiedni poziom 
wynalazczy. Oznacza to, że wynalazek musi być czymś więcej 
niż tylko oczywistą dla specjalisty kombinacją lub rozszerzeniem 
rozwiązań już wcześniej znanych. To właśnie istnienie lub brak 
przesłanki poziomu wynalazczego jest podstawowym przedmio-
tem sporów przy udzielaniu lub egzekwowaniu patentów.

Po trzecie, wynalazek musi charakteryzować się stosowal-
nością przemysłową. Wymóg ten należy rozumieć jako możli-
wość powtarzalnego zrealizowania wynalazku. W krajach Unii 
Europejskiej funkcjonuje także wymóg technicznego charak-
teru wynalazku. Ma on znaczenie w ograniczonej liczbie przy-
padków. W szczególności jest on istotny w odniesieniu do wy-
nalazków realizowanych za pomocą komputera. 

W ustawie „Prawo własności przemysłowej” określono rów-
nież rozwiązania, które ze swej istoty nie mogą być uznane za 
wynalazki. Przykładowo, wynalazkami nie są: odkrycia, teorie 
naukowe, metody matematyczne, wytwory o charakterze jedy-
nie estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności 
umysłowej lub gospodarczej, wytwory, których niemożliwość 
wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie 
przyjętych i uznanych zasad nauki (np. perpetuum mobile), 
a także programy komputerowe. Kontrowersje w szczególności 
wywołuje niemożliwość uznawania za wynalazki programów 
komputerowych, wskutek czego programy komputerowe nie 
podlegają ochronie patentowej, a jedynie ochronie na gruncie 
prawa autorskiego.

Patent, czyli wynalazek pod ochroną

Ochronie patentowej może podlegać bardzo wiele rozwią-
zań, począwszy od urządzeń mechanicznych, hydraulicznych 
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itp., poprzez układy elektryczne i elektroniczne, kompozycje 
i związki chemiczne, do sposobów postępowania w celu uzy-
skania pożądanego technicznie skutku. Często jeden pomysł 
wynalazczy może objąć szereg kategorii. Na przykład patent 
może dotyczyć nowej substancji chemicznej i sposobu jej wy-
twarzania oraz kompozycji. 

Najważniejszym elementem opisu patentowego są za-
strzeżenia patentowe. Zastrzeżenie patentowe zawiera zbiór 
cech, które decydują o tym, że dany przedmiot jest chronio-
nym wynalazkiem. Ma ono istotne znaczenie w przypadku 
sporów o naruszenie prawa patentowego. Sąd w takim przy-
padku powinien zbadać przedmiot, któremu zarzuca się na-
ruszenie, i zweryfi kować, czy posiada on cechy wymienione 
w zastrzeżeniu. 

Patent zawiera zazwyczaj szereg zastrzeżeń. Mogą to 
być tak zwane zastrzeżenia niezależne, które zawierają wy-
czerpujący zestaw cech defi niujących wynalazek, lub też za-
strzeżenia zależne, które odwołują się do innego zastrzeżenia 
i dodają dodatkowe lub zawężają już wskazane wcześniej ce-
chy. Taka konstrukcja zastrzeżeń ma przede wszystkim cha-
rakter taktyczny. W toku postępowania może się bowiem oka-
zać, że szeroko zdefi niowany wynalazek jest jednak wątpliwy 
np. z punktu widzenia nowości lub poziomu wynalazczego, 
wówczas cechy dodatkowe wskazane w zastrzeżeniu zależ-
nym mogą zostać włączone do zastrzeżenia niezależnego, 
i tak zawężony przedmiot ochrony zostanie uznany za nowy 
i nieoczywisty.

Obejmując wynalazek ochroną patentową, koniecznie 
należy wskazać inne elementy dokumentacji zgłoszeniowej, 
które są także istotne. Niezbędny jest przede wszystkim opis 
wynalazku, zawierający w szczególności przykłady realizacji 
oraz rysunki. Elementy te mają przede wszystkim umożliwić 
innym osobom zrozumienie wynalazku i jego samodzielną re-
alizację. Warunkiem ochrony patentowej jest bowiem ujawnie-
nie rozwiązania i umożliwienie innym stosowania go po wy-
gaśnięciu ochrony. Zarzut, że opis patentowy niedostatecznie 
przedstawia rozwiązanie, jest zarzutem często spotykanym 
w sporach. 

Prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy, natomiast 
współtwórcom przysługuje łącznie. Ponadto w przypadku dokona-
nia wynalazku w wyniku wykonywania obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy prawo do uzyskania patentu przysługuje pra-
codawcy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Prawo to przysłu-

guje również zamawiającemu, gdy wynalazek został dokonany 
przez twórcę w wyniku realizacji umowy, a strony nie posta-
nowiły inaczej. Patent zasadniczo ma charakter prawa mająt-
kowego i dlatego może być przedmiotem obrotu, jak również 
podlega dziedziczeniu. 

Korzystanie z wynalazku może być przedmiotem licencji. Li-
cencja może mieć charakter ograniczony albo pełny — w zależ-
ności od tego, czy został w niej ograniczony zakres korzystania 
z wynalazku przez licencjobiorcę, czy nie. Licencja może być 
wyłączna, a zatem taka, według której korzystanie z wynalazku 
w określonym zakresie jest zastrzeżone na wyłączność jego 
podmiotu. 

Ważną rzeczą z punktu widzenia prawa patentowego jest 
oznaczenie pierwszeństwa, tj. dzień złożenia dokumentacji do 
odpowiedniego urzędu przyznającego prawa wyłączne. Ma 
to istotne znaczenie w przypadku, gdy dwie jednostki zgłoszą 
analogiczne rozwiązania, wówczas tzw. data pierwszeństwa 
zadecyduje o przyznaniu prawa jednemu z nich. Od daty pierw-
szeństwa liczy się również okres, w czasie którego zgłaszają-
cy może ponowić swoje zgłoszenie w urzędach innych państw 
bez utraty przymiotu nowości.

Uzyskanie patentu we właściwym urzędzie wymaga 
wszczęcia odpowiedniej procedury. W tym celu potrzebne jest 
sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. Zawiera 
ona w szczególności zastrzeżenia patentowe oraz całościowy 
opis wynalazku. W tym zakresie bardzo przydatna może być 
pomoc rzeczników patentowych upoważnionych do występo-
wania przed urzędami patentowymi. (Sposób postępowania 
w ramce na s. 7).

Znaki, wzory i…

Również prawo znaków towarowych to przepisy należące 
— podobnie jak w przypadku prawa patentowego — do dzia-
łu prawa własności intelektualnej, jakim jest prawo własności 
przemysłowej. Znakiem towarowym są wszelkie znaki, ozna-
czenia, symbole, których zadaniem jest indywidualizowanie 
towarów lub usług na rynku. Znaki towarowe mogą mieć cha-
rakter słowny, grafi czny, przestrzenny, dźwiękowy, a także za-
pachowy lub smakowy.

Wzornictwo przemysłowe, a więc wygląd różnorodnych 
produktów w ramach prawa własności intelektualnej może 
podlegać ochronie na gruncie przepisów prawa autorskiego. 
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przedmiotem obrotu może być prawo do uzyskania patentu lub 
sam patent.

Własność intelektualna — klucz do sukcesu

W gospodarce kluczem do uzyskania przewagi nad kon-
kurencją zawsze była działalność innowacyjna i właściwa 
ochrona własności intelektualnej. Większość międzyna-
rodowych koncernów zyskała swoją pozycję dzięki uzy-
skaniu w przeszłości ochrony wynalazków opracowanych 
przez swoich pracowników. Wiele z tych fi rm do dnia dzi-
siejszego, jak np. Coca-Cola, pilnie strzeże szczegółów 
technologicznych oferowanych przez siebie produktów, 
a za jeden z najważniejszych składników swojego ma-
jątku uznają markę, z którą nierozerwalnie łączy się ich 
renoma.

Polska społeczność akademicka nie w pełni jeszcze do-
cenia problem ochrony własności intelektualnej. Tymczasem 
wiele renomowanych uniwersytetów na świecie czerpie ze 
sprzedaży swoich wynalazków duże korzyści fi nansowe. Wpły-
wy z tego tytułu stanowią istotny składnik przychodów fi nanso-
wych owych uczelni. W naszej rzeczywistości w wielu przypad-
kach spotykamy się jeszcze z niewłaściwym postępowaniem, 
co ilustrują załączone schematy. 

Nowelizacja „Prawa o szkolnictwie wyższym” wymusza 
na uczelniach przyjęcie regulaminu ochrony własności inte-
lektualnej, co powinno zobowiązać wszystkich do właściwe-
go postępowania z wynikami prac badawczych. Warto przy-
pomnieć, że Politechnika Krakowska już znacznie wcześniej 
przyjęła regulamin ochrony własności intelektualnej (Zarzą-
dzenie nr 3 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki z dnia 25 stycznia 2010 r.), wskazujący właściwe 
procedury postępowania przy ubieganiu się np. o ochronę 
patentową. Przykładowo, w przypadku uzyskania przez PK 
zysków z tytułu korzystania z przysługujących jej praw ma-
jątkowych do wyników pracowniczych lub z tytułu umożliwie-
nia eksploatacji tych wyników przez osoby trzecie, jest ona 
zobowiązana do wypłacenia twórcy (o ile umowa z twórcą 
nie stanowi inaczej) wynagrodzenia w wysokości 50 proc. 
uzyskanych zysków. 

Można zatem mieć nadzieję, że świadomość wagi ochrony 
własności intelektualnej będzie na uczelni rosła. I przyczyni się 
do kształtowania wśród pracowników naukowych postaw, któ-
re z własności intelektualnej uczynią ważny składnik majątku 
uczelni.

Jan Kazior

Autor jest prorektorem ds. nauki Politechniki Krakowskiej.
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W pierwszej fazie twórcy sporządzają wniosek na druku, 
który stanowi załącznik do „Regulaminu ochrony i korzysta-
nia z własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej”, 
do zespołu rzeczników patentowych PK o objęcie opraco-
wanego rozwiązania ochroną prawną przez Politechnikę 
Krakowską. Do wyboru są dwa rodzaje ochrony. Dokona-
nie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP 
bądź uznanie rozwiązania za poufne know-how Politechniki 
Krakowskiej. W następstwie skutecznego złożenia wniosku 
prorektor ds. nauki organizuje posiedzenie zespołu tech-
nicznego. W skład zespołu, któremu przewodniczy prorektor 
ds. nauki, wchodzą: dziekan wydziału twórców rozwiązania, 
kierownik ich jednostki organizacyjnej, rzecznik patentowy 
PK oraz specjalista ds. komercjalizacji CTT PK. W spotka-
niu uczestniczy również przedstawiciel twórców rozwiązania 
(pokrótce je referuje). Na posiedzeniu zostaje podjęta decy-
zja co do ścieżki ochrony danego rozwiązania. W przypadku 
pozytywnej decyzji prorektora ds. nauki rzecznik patentowy 
PK we współpracy z zainteresowanymi twórcami przygoto-
wuje i przesyła kompletną dokumentację do Urzędu Paten-
towego RP.

Zgodnie z regulaminem koszty zgłoszenia patentowego, 
opłaty za pierwszy okres ochronny, jak i za kolejne okresy 
do dnia wydania decyzji o udzieleniu patentu są pokrywa-
ne ze środków pozostających w dyspozycji prorektora ds. 
nauki. 

W ubiegłym roku odbyło się kilkanaście posiedzeń zespo-
łu technicznego, które zaowocowały kilkunastoma zgłosze-
niami patentowymi do Urzędu Patentowego RP. 

Wprowadzona nowym regulaminem procedura po-
zwoliła na usprawnienie procesu oceny i zgłaszania no-
wych rozwiązań technicznych do ochrony na rzecz PK, co 
znacznie podniosło komercjalizacyjny potencjał PK oraz 
jej atrakcyjność w relacjach z przedsiębiorcami.

Łukasz Wściubiak

Autor jest aplikantem rzecznikowskim, specjalistą ds. praw-
nych w Centrum Transferu Technologii PK.

Jak dokonać zgłoszenia 
do Urzędu Patentowego RP?

Warunkiem tego jest, aby wzór miał cechy utworu chronione-
go prawem autorskim. Wzory przemysłowe podlegają również 
ochronie w prawie własności przemysłowej. Właściwościami, 
które je do tego kwalifi kują, są nowość oraz indywidualny 
charakter.

Inne ważne zagadnienia związane z własnością intelektu-
alną to jej wycena oraz umowy dotyczące utworów i wynalaz-
ków. Przedmiotem umowy dotyczącej utworów, najczęściej są 
autorskie prawa majątkowe. Należy jednak odróżnić umowę 
o przeniesienie autorskich praw majątkowych od umowy o ko-
rzystanie z utworu, zwanej licencją. W przypadku umów doty-
czących wynalazków, bezwzględnym warunkiem ich ważności 
jest sporządzenie ich w formie pisemnej. W tym przypadku 
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Godność profesora honorowego 

Politechniki Krakowskiej otrzymał wy-

bitny specjalista w zakresie elektrycz-

nego napędu pojazdów szynowych, 

szczególnie budowy transformato-

rów trakcyjnych, uczony związany 

z Uniwersytetem Nauk Stosowanych 

Zachodniej Szwajcarii — prof. Joseph 

El Hayek. Uroczystość nadania tytułu 

odbyła się 28 października podczas 

posiedzenia Senatu PK.

W trakcie ceremonii sylwetkę szwaj-
carskiego uczonego przedstawił dziekan 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej dr hab. inż. Piotr Drozdow-
ski, prof. PK. Przebieg postępowania 
w sprawie nadania godności przypo-
mniał prorektor PK prof. Dariusz Bogdał, 
który następnie odczytał tekst dyplomu 
profesora honorowego. Dyplom oraz 
związany z tytułem okolicznościowy me-
dal wręczył rektor Politechniki Krakow-
skiej prof. Kazimierz Furtak. 

W pierwszych słowach skierowanych 
do uczestników ceremonii profesor Jo-
seph El Hayek dziękował za przyznany 
zaszczyt. Przemawiając w języku pol-
skim, powiedział, że traktuje otrzymany 
tytuł jako uhonorowanie swojej współpra-
cy z Politechniką Krakowską, trwającej 
od 2000 r. Następnie przedstawił prezen-
tację na temat przełomowych wydarzeń 
w historii kolejnictwa, nie ograniczając 
się do obszaru własnych zainteresowań 
naukowych trakcją elektryczną.

*
Joseph El Hayek urodził się 11 listo-

pada 1963 r. w Libanie. Wykształcenie 
zdobywał początkowo w kraju swego 
urodzenia, w Saidzie, po czym dal-
szą edukację kontynuował w Europie. 
W 1987 r. ukończył studia w zakresie 
inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie 
Technicznym w Lozannie. Dokształcał 
się z pedagogiki i zarządzania zasobami 
ludzkimi. Jest obywatelem Szwajcarii, 
gdzie mieszka i pracuje.

W pierwszych latach aktywności 
zawodowej doświadczenie zdoby-
wał zarówno w pracy naukowej, jak 
i w przemyśle. W latach 1987–1989 był 
asystentem w Laboratorium Elektrome-
chaniki i Maszyn Elektrycznych na Uni-

wersytecie Technicznym 
w Lozannie. Później, do 
1995 r., pokonywał kolejne 
szczeble kariery zawodo-
wej w fi rmie ABB Secheron 
w Genewie, osiągając sta-
nowisko kierownika Cen-
trum Doskonałości Trans-
formatorów Trakcyjnych. 
Rozpoczął też współpra-
cę z ABB Transportation 
(obecnie fi rma Bombardier 
Transportation). Do dzia-
łalności naukowej powró-
cił w 1997 r., podejmując 
pracę w Katedrze Maszyn 
Elektrycznych na Uniwer-
sytecie Nauk Stosowanych 
Zachodniej Szwajcarii we 
Fryburgu.

W 2000 r. podczas 
Międzynarodowej Konfe-
rencji Maszyn Elektrycz-
nych (ICEM) w Helsinkach 
spotkał prof. Tadeusza 
Sobczyka z Politechniki 
Krakowskiej. W efekcie 
nawiązanych kontaktów zdecydował się 
otworzyć przewód doktorski na Wydziale 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
PK. Prof. Sobczyk został promotorem 
tego doktoratu. Obrona odbyła się 8 lip-
ca 2002 r. Badacz otrzymał tytuł doktora 
nauk technicznych w zakresie elektro-
techniki.

W tym samym 2002 r. został powoła-
ny na stanowisko profesora na Uniwer-
sytecie Nauk Stosowanych Zachodniej 
Szwajcarii. Przypadła mu też w udziale 
rola koordynatora współpracy z uniwer-
sytetami w Kanadzie i Chinach oraz 
z Politechniką Krakowską. Od 2005 r. 
Joseph El Hayek jest też profesorem 
Uniwersytetu Laval w Kanadzie. 1 grud-
nia obejmie funkcję rektora Szkoły Inży-
nierskiej w Sion, należącej do Uniwer-
sytetu Nauk Stosowanych Zachodniej 
Szwajcarii. 

Uzyskany w Krakowie doktorat dał 
początek współpracy prof. El Hayeka 
z PK. Zaowocowała ona podpisaniem 
w 2003 r. umowy między naszą uczel-
nią a uniwersytetem we Fryburgu, dzię-
ki której staże dyplomowe w doskonale 
wyposażonym Laboratorium Maszyn 

Joseph El Hayek profesorem honorowym 
Politechniki Krakowskiej

Elektrycznych uniwersytetu odbyło do 
tej pory jedenastu naszych studentów, 
przygotowujących prace magisterskie. 
Prof. El Hayek był promotorem sześciu 
prac, a trzy recenzował. W 2009 r. pod-
czas dziesięciotygodniowego pobytu 
w Krakowie prowadził wykłady dla stu-
dentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK, a także ukończył 
kurs języka polskiego na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim (biegle posługuje się 
arabskim, angielskim, francuskim i nie-
mieckim). 

O przyznanie godności profesora ho-
norowego PK wystąpiło w czerwcu 2010 
r. trzech profesorów Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej: prof. Piotr 
Kulczycki, prof. Edward Layer i prof. Ta-
deusz Sobczyk. Ich wniosek został po-
zytywnie zaopiniowany przez Konwent 
Godności Honorowych PK, a następnie 
poparty przez Radę Wydziału Inżynie-
rii Elektrycznej i Komputerowej. Decy-
zję o nadaniu tytułu Senat PK podjął 
25 marca br.

(ps)
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Prezydent RP Bronisław Komo-

rowski nadał 28 września 2011 r. wy-

sokie odznaczenia państwowe pra-

cownikom Politechniki Krakowskiej. 

Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodze-

nia Polski otrzymał prof. Kazimierz 

Furtak. Krzyże Kawalerskie OOP 

otrzymali — prof.  Wacław Celadyn, 

prof. Dariusz Kozłowski.

Uroczystego wręczenia odznaczeń 
podczas posiedzenia Senatu PK 28 paź-
dziernika dokonał sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury Janusz Żbik. 
Składając odznaczonym gratulacje, 

Rektor PK prof. Kazimierz Furtak odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim OOP

powiedział, że jest to wyraz wdzięczno-
ści i szacunku Rzeczpospolitej dla ich 
dorobku. Dziękował za kontynuowanie 
dzieła poprzedników, którzy na Poli-
technice Krakowskiej wykształcili wielu 
wspaniałych absolwentów. 

Wiceminister Żbik przypomniał dłu-
gie tradycje naszej uczelni, sięgające 
jeszcze czasów Instytutu Technicznego, 
który rozpoczął działalność w 1835 r. 
W swoim wystąpieniu przywołał także 
nazwiska profesorów, u których sam się 
kształcił, bowiem należy do grona wy-
chowanków PK (studiował na Wydziale 

Architektury w latach 1975–1980; pracę 
magisterską na temat architektury prze-
mysłowej bronił u prof. Zdzisława Arc-
ta). Marka Politechniki Krakowskiej jest 
dziś oznaką znakomitego wykształcenia 
i przygotowania do pracy zawodowej, 
dodał Janusz Żbik.

Za ciepłe słowa w imieniu odzna-
czonych podziękował prof. Kazimierz 
Furtak. Wśród udekorowanych Krzyżem 
Kawalerskim OOP był również Zdzisław 
Banaś, osoba spoza PK.

(ps)

Dla uczelni kształcącej inżynierów 

ogromne znaczenie mają więzi z fi rma-

mi wytwarzającymi produkty zaawan-

sowane technologicznie. Szczególnie 

jeśli są to fi rmy o dużej renomie mię-

dzynarodowej. Dlatego ważnym wyda-

rzeniem na Politechnice Krakowskiej 

było podpisanie 25 października umo-

wy o współpracy z Delphi Poland SA.

Delphi to globalny koncern, który spe-
cjalizuje się w dostarczaniu systemów 
elektronicznych i innych nowoczesnych 
technologii dla przemysłu motoryzacyj-
nego. W Polsce koncern rozpoczął dzia-
łalność w 1994 r. Dziś zatrudnia w na-
szym kraju ponad 4 tys. osób. Część 
z nich pracuje w nowoczesnym Centrum 
Technicznym w Krakowie, gdzie prowa-
dzone są badania nad rozwiązaniami dla 
wiodących producentów samochodów 
na świecie. Dla uczelni o długiej tradycji 
w kształceniu specjalistów dla przemy-
słu motoryzacyjnego współpraca z takim 
partnerem ma duże znaczenie. 

Zawarte porozumienie obejmuje pro-
wadzenie badań naukowych z wykorzy-
staniem laboratoriów, zaplecza technicz-
nego i potencjału obu stron, organizowanie 
przez Delphi praktyk i staży studenckich, 
umożliwienie studentom wizytowania kra-
kowskiego oddziału fi rmy, a także wspie-

Delphi — cenny partner w badaniach 
i kształceniu

ranie przez jej specjalistów realizacji prac 
dyplomowych i doktorskich. Spodziewamy 
się, że eksperci fi rmy będą wspomagać 
naszą uczelnię w unowocześnianiu pro-
gramów studiów. Ponadto można oczeki-
wać, że naukowcy PK będą z inżynierami 
z Delphi realizować wspólne projekty ba-
dawcze. Firma wyraża też chęć bliskiej 
współpracy z samorządem studenckim 
i organizacjami studenckimi na PK. 

Delphi nie jest dla PK fi rmą obcą, 
bowiem od lat polski oddział koncernu 
współpracuje z Wydziałem Mechanicz-
nym. Dotychczasowe doświadczenia 
z tej współpracy są bardzo pozytywne. 

Zawarta teraz umowa otwiera drogę do 
rozszerzenia kontaktów na całą uczelnię. 
Przed studentami, którzy będą korzystać 
z dobrodziejstw porozumienia, otwierają 
się możliwości zwiększenia szans na ryn-
ku pracy. Korzyści spodziewa się również 
fi rma Delphi, która liczy na znalezienie 
na uczelni młodych ludzi o kreatywnych 
umysłach. Na najbardziej utalentowa-
nych czeka praca w krakowskim Centrum 
Technicznym koncernu, gdzie będą oni 
mogli swoje pomysły wdrażać do praktyki 
w przemyśle motoryzacyjnym. 

(R.)

F
o

t.
: 
Ja

n
 Z

yc
h

Umowę podpisują: członek zarządu Delphi Poland SA Tomasz Miśniakiewicz (drugi z lewej) 
i rektor PK prof. Kazimierz Furtak
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Profesor Jan Marian Kaczmarek był wybitnym dy-
daktykiem, uczonym i organizatorem życia naukowe-
go oraz działalności stowarzyszeniowej. Urodził się 
w 1920 r. w Pabianicach. W 1939 r. walczył w kam-
panii wrześniowej. Był żołnierzem Armii Krajowej. 
Z naszą uczelnią po raz pierwszy związał się w 1945 
r., gdy na Wydziałach Politechnicznych ówczesnej 
Akademii Górniczej podjął studia przerwane przez 
wojnę. Po raz drugi przyszedł na Politechnikę Kra-
kowską w 1958 r. na stanowisko kierownika Katedry 
Obróbki Metali na Wydziale Mechanicznym. Pracę tę 
łączył z objętą w roku poprzednim funkcją dyrektora 
Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie (był nim 
do 1968 r.). Mając 45 lat, został prorektorem Politech-
niki Krakowskiej ds. nauki na kadencję 1965–1968. 
W dramatycznych okolicznościach, spowodowanych 
przedwczesną śmiercią rektora PK prof. Kazimierza 
Sokalskiego, przejął w marcu 1968 r. obowiązki rek-
torskie. Pełnił je do sierpnia tegoż roku, czyli do koń-
ca kadencji. 

W 1972 r. objął Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki i kierował nim do 1976 r. Od 
1978 r. pracę naukową kontynuował w Instytucie 
Podstawowych Problemów Techniki PAN, nie tracąc 
jednak kontaktów z naszą uczelnią. W latach 1986–
1990 Politechnika Krakowska zatrudniała go na sta-
nowisku wykładowcy kontraktowego. 

Jako naukowiec prof. Jan Kaczmarek był spe-
cjalistą w zakresie podstaw budowy i eksploatacji 
maszyn, w szczególności znawcą fi zyki warstwy 
wierzchniej. Uznawany jest za twórcę polskiej szko-
ły inżynierii warstwy wierzchniej. Zainicjowane przez 
niego badania są nadal prowadzone w różnych 

ośrodkach. Uczony wniósł duży wkład w ujednolice-
nie nazewnictwa tej gałęzi wiedzy. 

W uznaniu jego dorobku Polska Akademia Nauk 
powołała go w 1965 r. na członka korespondenta. 
W 1971 r. został członkiem rzeczywistym PAN. W la-
tach 1972–1980 był sekretarzem naukowym PAN, 
a w latach 1981–1989 przewodniczącym Komitetu 
Budowy Maszyn PAN. Po odrodzeniu Polskiej Aka-
demii Umiejętności w 1989 r. został jej członkiem 
czynnym. 

Działał w Naczelnej Organizacji Technicznej. Był 
jej prezesem w latach 1984–1990 r. Analogiczną 
funkcją obdarzyło go również Stowarzyszenie In-
żynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP 
(1980–1987). Ponadto w latach 1972–1976 i 1985-
1989 był posłem na Sejm. Dzięki uczestnictwu 
w kierowniczych gremiach różnych instytucji życia 
publicznego mógł wspierać rozwój nauki polskiej 
w dziedzinach niekiedy bardzo odległych od włas-
nych zainteresowań naukowych, jak astronomia czy 
badania antarktyczne. W uznaniu zasług odznaczo-
ny został wieloma cennymi wyróżnieniami krajowymi 
i zagranicznymi, w tym Złotymi Palmami Francuskiej 
Akademii Nauk. Pięciokrotnie otrzymał tytuł doctora 
honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych. 

Pogrzeb prof. Jana Kaczmarka odbył się 28 paź-
dziernika na cmentarzu Powązkowskim w Warsza-
wie. W imieniu władz Politechniki Krakowskiej zmar-
łego pożegnał jego wychowanek i były rektor PK prof. 
Józef Gawlik. 

Obszerne wspomnienie o prof. Janie Kaczmarku ukaże się 

w następnym numerze „Naszej Politechniki”. 

18 października 2011 r. zmarł we Francji w wieku 91 lat

prof. dr hab. inż. Jan Kaczmarek

pełniący obowiązki rektora Politechniki Krakowskiej w 1968 r.,
prorektor w latach 1965–1968,  
minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki 
w latach 1972–1976, 
doctor honoris causa pięciu uczelni. 
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Kronika

Październik

1 X Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Mechanicznego PK.
3 X Otwarcie wystawy projektów studenckich pt. „Sprostać konsekwencjom II wojny światowej — projektowanie urbanistyczne we 

współczesnych miastach europejskich” w Galerii PK „Kotłownia”.
4 X Otwarcie wystawy malarstwa Iwy Kruczkowskiej-Król „Tu i Tam” w Galerii PK „Gil”.

4–7 X Na PK gościł prof. Paulo Jorge da Silva Almeida z Universidade da Beira Interior w Covilhã (Portugalia). Podpisano umowę o dalszej 
współpracy pomiędzy PK a uniwersytetem.

5 X Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Politechnice Krakowskiej.
7 X Koncert laureatów „Grechuta Festiwal”, podczas którego została wręczona Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej.
8 X Inauguracja studiów podyplomowych „zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia 

i Organizacji Systemów Jakości PK. 
10–11 X Wizyta delegacji PK na Luckim Narodowym Technicznym Uniwersytecie (Ukraina).

11 X Spotkania z pracownikami PK, którzy przeszli na emeryturę w roku akademickim 2010/2011.
12 X Uroczysta inauguracja studiów podyplomowych w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

Otrzęsiny w Klubie „Kwadrat” — spotkanie ze studentami I roku.
13–14 X Otwarcie konferencji „Projektowanie rewitalizacji miast”, zorganizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydziału 

Architektury PK.
15 X Otwarcie kolejnej edycji studiów podyplomowych „szacowanie nieruchomości”, prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekono-

micznym w Krakowie. 
18 X Spotkanie z delegacją Królewskiej Politechniki Sztokholmskiej w celu omówienia dalszej współpracy z PK. 

Spotkanie z delegacjami z Ukrainy i Szwecji — uczestnikami jubileuszowego, naukowego seminarium polsko-szwedzko-ukraińskie-
go zorganizowanego z okazji 15-lecia współpracy w ramach Visby Program.

19 X Otwarcie wystawy zbiorów prof. Andrzeja Samka pt. „Flota, której już nie ma… Powstanie i rozwój fl oty Austro-Węgier” w Muzeum PK.
20 X Ogłoszenie wyników XII Dorocznego Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku — Architek-

tura Betonowa 2011.
„IDEAS — miliony na pomysły badawcze” — spotkanie zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PK.
Spotkanie na PK z prof. Walentyną Aranchiy, rektorem Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej (Ukraina) w celu omówienia 
zakresu współpracy z PK.

20–21 X Otwarcie Międzynarodowej Konferencji „Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych”, zorganizowanej 
przez Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury PK oraz Sekcję Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Ar-
chitektury PAN.

21 X Uroczystość wpisu zasłużonych absolwentów PK do Złotej Księgi Stowarzyszenia Wychowanków PK.
Inauguracja międzywydziałowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy na Wy-
dziale Mechanicznym PK.

22 X Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą lotniskową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

24–30 X Międzynarodowy Tydzień Open Access w Bibliotece PK.
25 X Otwarcie Inżynierskich Targów Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier PK.

Podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy PK a Delphi Poland SA.
Podpisanie porozumienia pomiędzy PK a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w sprawie prowadzenia w Międzynarodowym 
Centrum Kształcenia PK kursów przygotowujących cudzoziemców do studiów z zakresu ekonomii.

26 X Spotkanie z prof. M. Nowikowem, dyrektorem z Instytutu Supertwardych Materiałów (Kijów, Ukraina) w celu omówienia współpracy 
naukowej z PK.

27 X Seminarium „Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych” na Wydziale Mechaniczny PK.

Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
28 października 2011 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− nadania prof. Stanisławowi Mrowecowi tytułu doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej;
− uchylenia uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 21 września 2007 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z uchyleniem decyzji dziekana 

o skreśleniu z listy studentów;
− zmian w planie inwestycji w zakresie robót budowlanych i projektowych Politechniki Krakowskiej na rok 2011;
− w sprawie uzupełnienia składów komisji senackich.

tm
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Zarządzenia rektora PK

Nr 41 z 23 września 2011 r. w spra-
wie zniesienia Zakładu Historii i Archi-
tektury XIX i XX wieku oraz Modernizacji 
i Rekonstrukcji Obiektów.

Nr 42 z 11 października 2011 r. w spra-
wie zmian w składnie Uczelnianej Komi-
sji Inwentaryzacyjnej.

Nr 43 z 11 października 2011 r. w spra-
wie zmian w strukturze organizacyjnej 
na Wydziale Mechanicznym.

Nr 44 z 18 października 2011 r. w spra-
wie utworzenia Laboratorium Metrologii 
Optycznej.

Polecenia służbowe rektora PK

Nr 4 z 10 października 2011 r. zmie-
niające „Polecenie służbowe nr 5 Rek-
tora PK z dnia 22 kwietnia 2009 r. w spra-
wie wprowadzenia na Politechnice 
Krakowskiej ujednoliconych formularzy, 
które należy stosować przy obsłudze 
doktorantów PK”.

Nr 5 z 10 października 2011 r. zmie-
niające „Polecenie służbowe nr 4 Rektora 
PK z dnia 30 listopada 2004 r. w spra wie 
wprowadzenia w Politechnice Krakow-
skiej ujednoliconych formularzy, które 
należy stosować przy obsłudze studen-
tów PK”.

Opracował: Maciej Zając

W trzeci semestr wkroczył Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku Politechniki 

Krakowskiej. Zainteresowanie tą for-

mą kształcenia nie maleje. Ze względu 

na dużą liczbę osób chcących uczest-

niczyć w zajęciach grono słuchaczy 

trzeba było powiększyć: uniwersyte-

towi przybyło około pół setki nowych 

„studentów”. Inauguracja nowego 

roku akademickiego UTW odbyła się 

19 października. 

Zapału do uczestnictwa w zajęciach 
mogliby seniorom pozazdrościć młodzi lu-
dzie ubiegający się o tytuł inżyniera i ma-
gistra. Po dodatkowym naborze UTW ma 
263 słuchaczy. Już następnego dnia po in-
auguracji przyszło na PK około 160 osób, 
aby zapisać się do grup seminaryjnych. 
Pozostali kontaktowali się drogą telefo-
niczną. Sekretariat Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK, organizatora zajęć UTW, 
przeżył prawdziwe oblężenie.

Dla słuchaczy utworzono prawie 
40 grup seminaryjnych, w których odby-
wają się zajęcia z zakresu obsługi kom-
puterów (temat szczególnie popularny), 
nauki języków obcych, turystyki, rekre-
acji, tańca i jogi. W ramach trzeciego 

Nowy rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK

Słuchacze wybrali wykładowców
semestru zaplanowano też osiem sym-
pozjów przeznaczonych dla całego roku. 
Trzy z nich będą poświęcone problemom 
zdrowia i medycyny. 

Podczas uroczystej inauguracji, która 
odbyła się w sali konferencyjnej pawilonu 
„Kotłownia”, przewodnicząca Rady Pro-
gramowej UTW Barbara Cieniawa mówiła 
o działaniach mających na celu włączenie 
słuchaczy w programowanie pracy uniwer-
sytetu. Warto zwrócić uwagę, że słuchacze 
zgłosili 75 wniosków, które uwzględniono, 
planując zajęcia semestru III, m.in. właś-
nie oni wytypowali osoby zaproszone do 
wygłoszenia wykładów w ramach sym-
pozjów. Kierująca Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK dr inż. Władysława Maria 
Francuz z wielkim uznaniem wyraża się 
o działalności Rady Programowej. 

Na początek zajęć drugiego roku 
UTW wykład zatytułowany „Myśl inży-
nierska Tadeusza Kościuszki — czyli ten, 
który odważył się być mądrym” wygłosił 
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Ofi cjalnie 
rok otworzył prof. Dariusz Bogdał, pro-
rektor PK opiekujący się Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku.

(ps)

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Filip Pachla (L-4) — „Ana-
liza metod oceny wpływu wstrząsów 
górniczych na budynki murowe na przy-
kładzie LGOM”, promotor: dr hab. inż. 
Tadeusz Tatara, prof. PK; recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki 
(ITB w Warszawie), dr hab. inż. Joanna 
Dulińska, prof. PK (PK); 26 X 2011 r. Pra-
ca wyróżniona.

dr inż. Krystian Woźniak (L-2) — 
„Wpływ dostępności do dróg na efektyw-
ność ochrony akustycznej otoczenia”; 
promotor: prof. dr hab. inż. Marian Tracz; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Adam-
czyk (AGH), dr hab. inż. Stanisław Gaca, 
prof. PK (PK); 28 IX 2011 r.

Pracownicy

Doktorzy

Wydział Mechaniczny

dr inż. Marian Forma (osoba spo-
za PK) — „Analiza sprawności ogólnej 
i parametrów ekologicznych silnika dwu-
suwowego ZI z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa”, promotor: dr hab. inż. Włady-
sław Mitianiec, recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Lejda (PRz), dr hab. inż. 
Marek Brzeżański (PK); 28 IX 2011 r.

dr inż. Marek Gargula (absolwent 
studiów doktoranckich) — „Analiza strat 
ciepła przez mostki termiczne w izola-
cjach rurociągów”, promotor: dr hab. 
inż. Stanisław Łopata, prof. PK, recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Gu-
muła (AGH), dr hab. inż. Wiesław Zima, 
prof. PK (PK); 28 IX 2011 r.

dr inż. Marek Litwiński (osoba spo-
za PK) — „Badania wybranych właści-
wości olejów silnikowych w warunkach 
eksploatacji”; promotor: dr hab. inż. Pa-
weł Piec, prof. PK; recenzenci: dr hab. 

inż. Jan Szybka, prof. AGH (AGH), 
dr hab. inż. Andrzej Mruk, prof. PK (PK); 
19 X 2011 r.

dr inż. Hassan Momeni (osoba spoza 
PK) — „CFD modelling of two stages liquid 
jet liquid pump”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Edward Lisowski; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Janusz Szpytko (AGH), prof. dr hab. 
inż. Piotr Cyklis (PK); 19 X 2011 r.

dr inż. Monika Sitko (absolwentka 
studiów doktoranckich) — „Constitutive 
modelling of functionally graded mate-
rials for low temperature structural ap-
plications” („Modelowanie konstytutywne 
materiałów o strukturze gradientowej 
w zastosowaniach niskotemperaturo-
wych”), promotor: prof. dr hab. inż. Błażej 
Skoczeń, recenzenci: prof. dr hab. inż. 
Zenon Mróz (IPPT PAN), prof. dr hab. inż. 
Gwidon Szefer (PK), prof. Dieter Weichert 
(RWTH Aachen); 28 IX 2011 r.
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Urodził się 6 maja 1949 r. w Har-
klowej koło Jasła. Absolwent XIV Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 
Studiował ekonomikę budownictwa 
i inwestycji na Wydziale Ekonomiki Pro-
dukcji w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Krakowie. W 1971 r. obronił tu pracę 
magisterską „Analiza skutków skraca-
nia cykli budowy w budownictwie pod-
halańskim na przykładzie PBO Podha-
le w Zakopanem” i został zatrudniony 
jako pracownik naukowo-dydaktyczny. 
W WSE (z czasem przemianowanej 
na: Akademię Ekonomiczną, następnie 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
pracował kolejno na stanowiskach: asy-
stenta, starszego asystenta, adiunkta. 
Pracę doktorską pt. „System organi-
zacji procesu remontowego budynków 
mieszkalnych w mieście na przykładzie 
miasta Krakowa” obronił w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie w 1982 r. 
Na podstawie dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej „Rozwój rynku 
nieruchomości w Polsce na tle krajów 
wysoko rozwiniętych” uzyskał w 2002 r. 
stopień doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych. Od 1 maja 2004 r. 
zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego UEK. Tytuł profesora 
uzyskał 7 października 2010 r.

Staż naukowy odbywał — jako sty-
pendysta IREX — w Stanach Zjedno-
czonych (National Trust for Historic 
Preservation, Washigton D.C., 1990 r.; 
Brown University, Providence, 1990 r.; 
Grand Valley State University, Michi-
gan, 1984 r.). W 1996 r. pracował jako 
Visiting Professor na Uniwersytecie 
w Sztokholmie.

Od 1995 r. pracuje na Politechnice 
Krakowskiej, od 1997 r. jest zatrudniony 
na pełnym etacie w Instytucie Zarzą-
dzania w Budownictwie i Transporcie na 
Wydziale Inżynierii Lądowej. W latach 
2004–2008 pełnił funkcję kierownika Za-
kładu Ekonomiki Budownictwa.

Karierę naukową łączy ze współpra-
cą z podmiotami gospodarczymi. W la-
tach 1981–1983 przebywał w Iraku jako 
główny ekonomista kontraktu „Thermal 
Establishment Complex”, realizowanego 
przez PHZ Polservice. W latach 1997–
1999 był członkiem Rady Nadzorczej 

„Temed” w Zabrzu, w 1999 r. — prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki 
Reduktorów i Motoreduktorów „Befared” 
w Bielsku-Białej. Jest przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu 
Rekrutacyjnego w Krakowie. Posia-
da licencję rzeczoznawcy majątkowe-
go. Przez dwie kadencje był członkiem 
Państwowej Komisji Kwalifi kacyjnej 
ds. Gospodarki Nieruchomościami. Jest 
autorem bądź współautorem prawie 
120 ekspertyz, opinii, projektów i prac 
o charakterze badawczo-projektowym, 
które w większości zostały zastosowane 
w praktyce. 

W ostatnich latach jego zaintereso-
wania naukowe i prace badawcze kon-
centrują się na rewitalizacji zasobów 
budowlanych w miastach, określaniu ba-
rier procesów rewitalizacji, partnerstwie 
publiczno-prywatnym jako modelu rewi-
talizacji bądź sposobach fi nansowania 
tego procesu.

Na jego dorobek naukowy skła-
da się 119 publikacji (72 indywidualne 
i 45 współautorskich), w tym 28 ogłoszo-
nych za granicą. Ważniejsze to: książki 
„Rewitalizacja nieruchomości w procesie 
odnowy miast” (UEK, Kraków 2009), „Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami” 
(współautor; MWSE, Tarnów 2004) oraz 
praca zbiorowa pod jego redakcją „Pań-
stwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch 
latach członkostwa w Unii Europejskiej” 
(MWSE, Tarnów, 2007). Za istotne uzna-

je artykuły — „A partnership of public and 
private sectors as a model for the im-
plementation of urban revitalization pro-
jects” (Journal of European Real Estate 
Research, vol. l, no 2/2008) i napisany 
wspólnie z Arthurem L. Schwartzem 
„The Nascent Polish Real Estate Market” 
(Journal of Real Estate Literature, vol. 8, 
no 1/2000).

Uczestnik wielu konferencji krajo-
wych i zagranicznych. Od 1995 r. regu-
larnie przedstawia referaty podczas kon-
ferencji European Real Estate Society. 
Jako pracownik Politechniki Krakowskiej 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie był organizatorem 15th Annual ERES 
Conference w Krakowie w 2008 r.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na 
studiach stacjonarnych, niestacjonar-
nych podyplomowych i doktoranckich 
na UEK oraz PK. Do tej pory wypromo-
wał około 1,5 tys. magistrantów na kilku 
uczelniach. Jest promotorem 3 doktora-
tów, recenzentem 12 prac doktorskich 
i 3 habilitacyjnych.

W latach 2003–2006 pełnił funkcję 
rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Tarnowie, skarbnika 
pierwszej kadencji władz Konferencji 
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 
(2005–2008). Jest członkiem Senatu Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
komisji senackich i rektorskich. W latach 
1989–1995 oraz 2001–2010 był prze-
wodniczącym Związku Nauczycielstwa 
Polskiego przy UEK w Krakowie.

Od 1995 r. jest członkiem zarządu 
European Real Estate Society z siedzibą 
w Amsterdamie. W latach 2007–2008 był 
wiceprezesem tej organizacji, a w latach 
2009–2010 — prezesem. Jest członkiem 
Towarzystwa Naukowego Nieruchomo-
ści oraz Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego.

Otrzymał wyróżnienie ministra in-
frastruktury w 2005 r. za cykl publikacji 
z zakresu nieruchomości, a autorka pra-
cy doktorskiej napisanej pod jego kierun-
kiem otrzymała w 2008 r. nagrodę mini-
stra infrastruktury.

Jest Kawalerem Bractwa Wawelskie-
go Dzwonu Spiżowego. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żonaty, ma dwie córki i wnuczkę.

Profesor tytularny

Stanisław Belniak
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Dwaj wybitni specjaliści z Poli-

techniki Krakowskiej — prof. Andrzej 

Barański i dr hab. inż. Janusz Kraw-

czyk, prof. PK — otrzymali zaszczytne 

tytuły profesorów honorowych Pań-

stwowego Uniwersytetu Chemiczno-

-Technologicznego w Iwanowie (Ro-

sja). Jest to wyraz uznania dla ich 

dorobku naukowego, a także dla 

szczególnych zasług w rozwijaniu 

kontaktów obu uczelni, które łączy 

długoletnia współpraca.

Uroczystość nadania tytułów odbyła 
się w Iwanowie 13 września. Ceremonia 
była prawdziwym świętem naszej uczel-
ni. Uczestniczyli w niej m.in.: rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak oraz byli rektorzy 
PK — prof. Józef Nizioł (również wyróż-
niony wcześniej tytułem profesora hono-
rowego tej samej uczelni) i prof. Józef 
Gawlik. Dyplomy profesora honorowego 
i specjalne medale wręczył Andrzejowi 
Barańskiemu i Januszowi Krawczyko-
wi rektor Państwowego Uniwersytetu 
Chemiczno-Technologicznego prof. Oskar 
Kojfman, doctor honoris causa PK.

*

Prof. Andrzej Barański zajmuje się 
chemią organiczną. W szczególności in-
teresuje się m.in. reaktywnością krzemo-
alkenów w reakcjach [2+3] cykloaddycji 
z estrami kwasów nitronowych, chemią 
ftalocyjanin, reaktywnością nitroalkenów 

w reakcjach z N-tlenkami nitryli, nitrona-
mi i azydkami, a także mechanistyczny-
mi aspektami [2+3] i [2+4] cykloaddycji 
z udziałem ekstremalnie π-defi cytowych 
nitrolefi n. Jest autorem lub współautorem 
ponad 150 oryginalnych i przeglądowych 
prac opublikowanych w krajowych i za-
granicznych czasopismach naukowych; 
uzyskał też dwa patenty.

Studiował na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach od 1964 r. Po dwóch latach 
nauki został skierowany na dalsze stu-
dia do Instytutu Przemysłu Naftowego 
i Gazowego im. Gubkina w Moskwie, 
gdzie w 1969 r. obronił z wyróżnieniem 
pracę dyplomową. Następnie rozpo-
czął pracę w Katedrze Chemii Orga-
nicznej PK, lecz już w 1970 r. otrzymał 
skierowanie ponownie do Instytutu 
Przemysłu Naftowego i Gazowego na 
studia doktoranckie. Pracę doktorską 
„Reakcje [2+3] cykloaddycji krzemoolefi n 
z O-metylowymi estrami kwasów nitro-
nowych” obronił w 1974 r. i powrócił do 
pracy na PK. W 1991 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego w wyniku prze-
wodu przeprowadzonego w Instytucie 
Chemii Organicznej PAN w Warszawie. 
Od 1994 r. jest profesorem PK. Tytuł 
profesora nauk chemicznych otrzymał 
w 2003 r. na wniosek Rady Wydziału 
Chemii Politechniki Śląskiej. W latach 
2002–2008 był prodziekanem Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. 
Był przewodniczącym Senackiej Komisji 
ds. Współpracy Międzynarodowej, a tak-
że przez 15 lat redaktorem „Czasopisma 
Technicznego PK” (seria: „Chemia”) oraz 
„Monografi i PK” (seria „Inżynieria i Tech-
nologia Chemiczna”). Od 2008 r. jest 
członkiem Komitetu Chemii PAN. 

*
Dr hab. Janusz Krawczyk, prof. PK 

zajmuje się głównie problemami wymia-
ny pędu, ciepła i masy w aparatach ko-
lumnowych, mokrego odpylania gazów, 
termicznym odtlenianiem wody, analizą 
pracy młynów strumieniowych oraz re-
cyrkulacją cieczy w aparatach mokrego 
odpylania. Dominującą rolę w jego pra-
cy naukowej odgrywa analiza zagadnień 
hydrodynamicznych oraz procesów wy-
miany masy i ciepła w aparatach z wy-

Andrzej Barański i Janusz Krawczyk 
profesorami honorowymi uczelni w Iwanowie

pełnieniem. Opracowana przez Janusza 
Krawczyka nowa konstrukcja termicznego 
desorbera tlenu (stosowanego w ciepłow-
niczych liniach energetycznych) ma duże 
znaczenie dla przemysłu, szczególnie ze 
względu na rezygnację ze stosowania ra-
kotwórczych metod chemicznych. Oprócz 
licznych publikacji naukowych wykonał 
też około 50 prac dla przemysłu. 

Studiował na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej. Po obro-
nie pracy magisterskiej w 1974 r. podjął 
pracę jako asystent stażysta w Zakładzie 
Aparatury Przemysłowej w Instytucie 
Aparatury Przemysłowej i Energetyki 
PK. Pracę doktorską „Badania skutecz-
ności odpylania w kolumnie ze zrasza-
nym wypełnieniem komórkowym” obronił 
w 1981 r. W latach 1988–1996 przeby-
wał na stypendiach i stażach naukowych 
w Berlinie i w Iwanowie. Kolokwium ha-
bilitacyjne złożył w 1997 r. przed Radą 
Naukową Państwowej Moskiewskiej 
Akademii Budowy Aparatury, uzyskując 
stopień naukowy równoważny stopniowi 
doktora habilitowanego w zakresie me-
chaniki. Od 2000 r. jest profesorem PK. 
Od 2003 r. jest przewodniczącym Rady 
Programowej Międzywydziałowych Stu-
diów Podyplomowych Ochrony Środowi-
ska i BHP, a także przewodniczy Rektor-
skiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy.

(R.)
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Szeroko pojętemu problemowi 

gos podarowania odpadami była po-

święcona międzynarodowa konfe-

rencja „Waste Recycling”, która od-

była się na Politechnice Krakowskiej. 

W referatach wygłoszonych w trakcie 

obrad w dniach 29–30 września i arty-

kułach zgłoszonych do publikacji po-

ruszono m.in. zagadnienia dotyczące 

skażenia atmosfery, odpadów przemy-

słowych, metod utylizacji odpadów, 

a także sposobów wykorzystania ich 

w procesach produkcyjnych.

Konferencja była już piętnastym 
spotkaniem z cyklu „Waste Recycling”. 
Pierwszych osiem edycji organizowa-
ły naprzemiennie instytucje naukowe 
Czech i Słowacji — Instytut Inżynierii 
Środowiska Uniwersytetu Techniczne-
go w Ostrawie oraz Instytut Geotechniki 
Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. 
Przed sześciu laty formuła dwustron-
nych spotkań została poszerzona — do 
ich przygotowywania został włączony In-
stytut Chemii i Technologii Nieorganicz-
nej na Wydziale Inżynierii i Technologii 

XV konferencja „Waste Recycling”

Aby nie zasypały nas odpady
Chemicznej Politechniki Kra-
kowskiej. Po raz pierwszy rolę 
gospodarza konferencji nasz 
instytut pełnił w 2005 r. Teraz 
uczestnicy spotkań przyjechali 
do Krakowa trzeci raz. 

Radzenie sobie z odpa-
dami staje się coraz poważ-
niejszym wyzwaniem, bowiem 
nasza cywilizacja wytwarza je 
w coraz większych ilościach 
i zanieczyszczają one środowi-
sko coraz bardziej. Musimy się 
dziś bronić, bo inaczej odpady 
nas po prostu zasypią. Nic więc 
dziwnego, że problemami właściwego 
gospodarowania nimi zajmują się na 
Politechnice Krakowskiej dwa zespo-
ły badawcze. Podczas konferencji nasi 
pracownicy przedstawili m.in. interesują-
ce wyniki w zakresie utylizacji związków 
organicznych i polimerów. 

W spotkaniu, oprócz specjalistów 
z PK i wymienionych wyżej instytucji 
naukowych Czech i Słowacji, uczestni-
czyli także goście z ośrodków całej Pol-

ski. Komitetowi naukowemu konferencji 
przewodniczył prof. Tadeusz Paryjczak 
z Politechniki Łódzkiej, a pracami komi-
tetu organizacyjnego kierował dr hab. 
inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK. Wydaw-
nictwo PK przygotowało na konferencję 
zeszyt „Czasopisma Technicznego”, za-
wierający zbiór referatów poświęconych 
gospodarowaniu odpadami.

(ps)

Skupieni na Politechnice Krakow-

skiej architekci podejmują często 

problemy o niebagatelnym znaczeniu 

społecznym. Tego typu kwestiom po-

święcona była międzynarodowa kon-

ferencja „Projektowanie rewitalizacji 

miast”, zorganizowana w ramach 

cyklu spotkań pod hasłem „Sztuka 

budowy miast”. Obrady toczyły się 

w dniach 13–14 października w pawi-

lonie konferencyjnym „Kotłownia”.

Dlaczego mamy dziś dyskutować 
o rewitalizacji miast? Problem wią-
że się ściśle z procesami społeczno-
-gospodarczymi, prowadzącymi do de-
gradacji obszarów miejskich. Jak zauwa-
ża dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk z Kate-
dry Budowy Miast PK, głównym źródłem 
negatywnych zmian są postępujące prze-

Konferencja o rewitalizacji miast

Na ratunek zdegradowanym dzielnicom
miany struktury gospodarczej różnych 
gałęzi przemysłu i usług. Przekształcenia 
w sferze gospodarczej pociągają za sobą 
zmiany społeczne, w tym bezrobocie 
i ubożenie dużych grup społecznych, a to 
nie pozostaje bez wpływu na poszczegól-
ne dzielnice czy rejony miasta. Aby porząd-
kować i ożywiać zdegradowane fragmenty 
miast, konieczna jest ich rewitalizacja.  

Podczas konferencji poruszono całą 
gamę zagadnień związanych z rewitali-
zacją obszarów miejskich. Mówiono o niej 
w kontekście teorii i praktyki z uwzględ-
nieniem aspektu historycznego, przed-
stawiono różne konkretne rozwiązania, 
wzięto też pod uwagę uwarunkowania 
społeczne i pokazano doświadczenia 
innych krajów europejskich w tym za-
kresie. Zastanawiano się ponadto nad 

obecną kondycją sztuki budowy miast 
w Polsce. Referaty wygłoszono w ra-
mach czterech sesji: 1. Projektowanie 
rewitalizacji, a sztuka budowy miast; 
2. Podstawy projektowania urbanistycz-
nego; 3. Rewitalizacja i przestrzeń pub-
liczna; 4. Typy projektów rewitalizacji. 

Pod względem naukowym kon-
ferencję przygotowali prof. Elżbieta 
Węcła wowicz-Bilska i prof. Zbigniew 
Zuziak. Organizatorem były: Instytut 
Projektowania Miast i Regionów Wy-
działu Architektury PK oraz Komitet Ar-
chitektury i Urbanistyki PAN, Komisja 
Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN 
w Krakowie, a także Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego.

(ps)
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Podczas studiów cennym do-

świadczeniem jest możliwość od-

bywania zajęć w zespołach między-

narodowych. Taką możliwość mieli 

studenci Wydziału Architektury PK, 

uczestnicząc w maju w warsztatach 

urbanistycznych „Neckar River-

front” w Stuttgarcie. Plon spotka-

nia młodych ludzi z Polski, Niemiec 

i Turcji pokazano na wystawie, któ-

ra została otwarta 18 października 

w gmachu wydziału przy ul. War-

szawskiej.

Studenci mieli zagospodarować te-
ren poprzemysłowy, który przylega do 
przecinającej Stuttgart rzeki Neckar. 
Chodziło o zaprojektowanie tzw. „frontu 
rzecznego” dla tej części miasta, któ-
re jest ważnym ośrodkiem kulturalnym 
i akademickim. Przedstawione zosta-
ły koncepcje uwzględniające potrzeby 
kulturalne, mieszkaniowe i rekreacyjne 
mieszkańców Stuttgartu.

Plon stuttgarckich warsztatów pokazano w Krakowie
Autorzy prac szukali różnych inspiracji. 

Przykładowo projekt Placu Układu Sło-
necznego, pomyślany jako nowe subcen-
trum miejskie dla Stuttgartu, został oparty 
na motywach zaczerpniętych z… muzyki 
klasycznej i astronomii. Studenci odwołali 
się do twórczości angielskiego kompozy-
tora Gustawa Holsta (który inspirował się 
muzyką Beethovena i Bacha), a ściślej do 
jego najsłynniejszej suity „Planety”. Cen-
trum placu stanowi okrągła scena przypo-
minająca Słońce, a wokół niej usytuowane 
zostały przestrzenne ele-
menty stanowiące alego-
rie planet. 

Na otwarcie wystawy 
do Krakowa przybyli prof. 
Detlef Kurth, dziekan 
ds. studenckich Wydzia-
łu Urbanistyki i Plano-
wania Przestrzennego 
na Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w Stuttgar-

cie, oraz dr Detlef Kron, kierownik Biura 
Urbanistyki i Odnowy Miast w Urzędzie 
Miasta Stuttgartu. Podczas wernisażu 
dr Kron podkreślił dobrą atmosferę, jaka 
towarzyszy spotkaniom studentów archi-
tektury Stuttgartu i Krakowa. Reprezentu-
jący WA PK prof. Zbigniew Zuziak mówił 
natomiast o dużej gościnności gospoda-
rzy tegorocznych warsztatów. W otwarciu 
wystawy uczestniczył prorektor PK, prof. 
Wacław Celadyn. 

(ps)

Organizowana co dwa lata między-

narodowa konferencja pod hasłem 

„Problemy projektowe w kontekście 

nowych technologii budowlanych” 

to wspólne przedsięwzięcie Instytutu 

Projektowania Budowlanego Wydzia-

łu Architektury PK i Sekcji Budowni-

ctwa Ogólnego Komisji Urbanistyki 

i Architektury Oddziału PAN w Krako-

wie. Dziewiąte spotkanie z tego cyklu 

odbyło się na Politechnice Krakow-

skiej w dniach 20–21 października. 

Główne nurty dominujące w przed-
stawionych referatach, najlepiej od-
zwierciedlają tytuły czterech sesji, na 
które podzielono konferencję: I. Energia 
i ekologia; II. Technologie i materiały 
budowlane; III. Kraków; IV. Konstrukcje. 
Nie oddają one jednak bogactwa po-
ruszonych w ciągu obu dni zagadnień. 
W programie spotkania znalazły się 
bowiem wystąpienia dotyczące bardzo 
różnych kwestii. 

Dla przykładu tylko przytoczmy, że 
dr hab. Wojciech Kosiński, prof. PK mó-
wił o nowatorskiej technologii ogrodów 
pionowych, prof. Andrzej Kadłuczka 

przedstawił słynną już dziś na całą Pol-
skę krakowską ekspozycję muzealną 
„Rynek podziemny” w aspekcie nowych 
technik i technologii, dr hab. Agata Za-
chariasz, prof. PK omówiła krakowskie 
przypadki projektowania ogrodów histo-
rycznych, a dr inż. Bogusław Podhalań-
ski poruszył kwestię uwarunkowań kon-
serwatorskich i ograniczeń w projekcie 
muzeum na Skałce. Dwa interesujące 
referaty przedstawił też dr Stanisław 
Karczmarczyk, przewodniczący Mało-
polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie — podobnie jak prof. Kad-
łuczka mówił o ekspozycji pod płytą kra-
kowskiego Rynku, a także podjął temat 
odnowy klasztoru oo. Kamedułów na 
Bielanach. Sesja poświęcona Krakowo-
wi była notabene najobszerniejsza, a ze 
względu na poruszane tematy mogła 
zainteresować nie tylko specjalistów. 
W konferencji uczestniczyli też specja-
liści ze Stuttgartu, Weimaru i Lwowa. 
Goście z Niemiec zdominowali zresztą 
pierwszą sesję, prezentując przyjazne 
dla środowiska systemy zaopatrywania 
budynków w energię. 

Można zakładać nawet pionowe ogrody 

Technologie – architekturze
Pracami komitetu naukowego kon-

ferencji kierował prof. Wacław Celadyn, 
a sekretarzem naukowym i przewodni-
czącą komitetu organizacyjnego była 
dr arch. Sabina Kuc. 

Pomiędzy dwiema sesjami pierw-
szego dnia konferencji otwarta została 
wystawa „Salony Krajobrazowe BUGA 
2011”. Pokazano na niej zestaw foto-
gramów Sabiny Kuc, przedstawiających 
tematy i materiały budowlane w kształ-
towaniu krajobrazu. Również 20 paź-
dziernika uczestnicy konferencji mieli 
okazję wziąć udział w uroczystym ogło-
szeniu wyników konkursu studenckiego 
na jednorodzinny dom energooszczędny 
i wręczeniu nagród laureatom, połączo-
nym z otwarciem wystawy. Podkreślano, 
że studenci wykazali dużą kreatywność 
projektową, a zgłoszone prace pre-
zentowały bardzo wyrównany poziom. 
Konkurs został zorganizowany przez 
dr Małgorzatę Mełges i dr Przemysława 
Markiewicza. (Szerzej obie wystawy pre-
zentujemy na s. 31). 

(ps)
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Już po raz dwunasty 

wręczono nagrody przy-

znane w ramach ogólnopol-

skiego konkursu na najlep-

szą pracę dyplomową roku 

„Architektura Betonowa”, 

organizowanego przez Po-

litechnikę Krakowską. Tym 

razem najwyżej oceniono 

prace zgłoszone przez dy-

plomantów z Warszawy, 

Białegostoku i Krakowa. 

Uroczystość wręczenia na - 

gród połączona z wernisa-

żem wystawy prac konkur-

sowych odbyła się 17 paź-

dziernika na Wydziale 

Architektury PK.

Na konkurs wpłynęło 14 prac dyplo-
mowych z wydziałów architektury uczelni 
technicznych w Białymstoku, Krakowie, 
Łodzi, Gliwicach, Warszawie i Wrocła-
wiu. Jury konkursu tradycyjnie przyznało 
trzy równorzędne nagrody autorom pro-
jektów, które zyskały najwyższe uznanie. 
Nagrody otrzymali:
— Damian Marcin Pędrakowski za pracę 

„Kalwaria — sacrum współczesne” 
(promotor: prof. dr hab. inż. arch. Kon-
rad Kucza-Kuczyński, Politechnika 
Warszawska);

— Agnieszka Panasiuk za pracę „La-
boratorium Czterech Żywiołów 
w Ogrodniczkach” (promotor: dr inż. 
arch. Wojciech Niebrzydowski, Poli-
technika Białostocka);

— Tomasz Janiec za pracę „Centrum 
Sztuki Augarten/Wiedeń/Austria” (pro-
motor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz 
Kozłowski, Politechnika Krakowska).
Trzy równorzędne wyróżnienia przy-

znano następującym autorom:
• Aleksandrowi Puszowi za pracę 

„Koncepcja architektoniczna zespołu 
sakralnego w parafi i Miłosierdzia Bo-
żego w Gliwicach” (promotor: dr hab. 
inż. arch. Jan Rabiej, prof. PŚ, Poli-
technika Śląska);

• Piotr Jarczyński za pracę „Micro 
– Macro: Struktura mieszkalna. Port 
Miejski. Wrocław” (promotor: dr inż. 
arch. Ada Kwiatkowska, Politechnika 
Wrocławska); 

• Antoni Banaś za pracę „Muzeum 
Techniki” (promotor: prof. dr hab. inż. 

arch. Dariusz Kozłowski, Politechni-
ka Krakowska).
Poza satysfakcją z odniesionego 

sukcesu autorzy i promotorzy nagro-
dzonych prac mogli się cieszyć również 
nagrodami fi nansowymi. Autorom wrę-
czono ponadto statuetki konkursu wy-
konane według projektu prof. Dariusza 
Kozłowskiego.

Zwracając się do osób zebranych na 
uroczystości, prof. Maria Misiągiewicz, 
dyrektor Instytutu Projektowania Archi-
tektonicznego Politechniki Krakowskiej, 
przypomniała fragment traktatu „O dzie-
le architektury” Romana Ingardena: „(…) 
tylko nienagannie pomyślany kształt, 
zmaterializowany w stosownie dobra-
nym budulcu, zasługuje na miano dzieła 
architektury”. A nawiązując do charakte-
ru konkursu, przywołała też słowa wybit-

Dwunasta edycja ogólnopolskiego konkursu „Architektura Betonowa”

Budujcie pięknie!

Jury konkursu „Architektura Beto-
nowa 2011” obradowało w składzie:

przewodniczący — prof. dr hab. 
inż. arch. Wojciech Buliński (Poli-
technika Krakowska);

sędzia referent — prof. dr hab. 
inż. arch. Maria Misiągiewicz (Poli-
technika Krakowska);

członkowie — prof. dr hab. inż. 
arch. Stefan Wrona (Politechnika 
Warszawska), dr hab. inż. arch. 
Krzysztof Gasidło (Politechnika Ślą-
ska), Zbigniew Pilch (Stowarzysze-
nie Producentów Cementu).

nego architekta amerykańskiego Louisa 
Kahna: „Beton jest materiałem wysoce 
wyrafi nowanym. Nie znosi, kiedy się go 
traktuje jako rzecz drugorzędną, biada 
twórcy, który nie uszanuje jego specyfi ki 
i przeznaczenia”.

W ceremonii uczestniczyli prorekto-
rzy PK — architekt prof. Wacław Celadyn 
oraz prof. Jan Kazior — a także dziekan 
Wydziału Architektury PK, prof. Dariusz 
Kozłowski. Jak zwykle, konkursowi pa-
tronowało Stowarzyszenie Producentów 
Cementu. Dyrektor biura stowarzyszenia 
Jan Deja na zakończenie uroczystości 
skierował do laureatów i uczestników 
konkursu apel: „Budujcie pięknie!”.

(ps)
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Zdobywcy nagród (od lewej): Damian Pędrakowski, Ag-
nieszka Panasiuk i Tomasz Janiec

Nagrodzona praca Damiana Pędrakowskiego
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25 października w Centrum Spor-

tu i Rekreacji Politechniki Krakow-

skiej odbyła się szósta edycja Inży-

nierskich Targów Pracy. Impreza jest 

przeznaczona przede wszystkim dla 

studentów i absolwentów Politechniki 

Krakowskiej oraz innych krakowskich 

uczelni technicznych. Jak podkreślali 

wystawcy, różnorodność prezentują-

cych się fi rm, a także ich większa licz-

ba, w porównaniu z ubiegłymi latami, 

wpłynęły na dużą frekwencję. Według 

szacunków targi odwiedziło ponad ty-

siąc osób.

Ważnym elementem każdej edycji 
targów są prezentacje fi rm. Ich ciekawa 
tematyka przyciągnęła w tym roku wie-
lu słuchaczy. Wystawcy szczegółowo 
przedstawiali profi l swej fi rmy, a także 
warunki i oferty pracy, zachęcając stu-
dentów i absolwentów do współpracy. 
W salach konferencyjnych odbyły się 
prezentacje fi rm: Accenture, Ganyme-
de Sp. z o.o., Nokia Siemens Networks 
Sp. z o.o., Sii Sp. z o.o., RAFAKO SA, 
Lurgi SA, Woodward Governor Poland 
Sp. z o.o., Apriso Sp. z o.o., BWI Poland 
Technologies Sp. z o.o. Zaprezentowano 
także program skierowany do inżynierów 
branży metalowej i elektrotechnicznej, 
zainteresowanych pracą w Bawarii: ca-
reer international (me). 

Podczas targów studenci i absol-
wenci mieli okazję, by zdobyć cenne 
informacje o warunkach pracy, praktyk 
i staży bezpośrednio u przedstawicie-
li poszczególnych fi rm. Odwiedzający 
targi studenci potwierdzili, że zarówno 
sama organizacja targów, jak i bogata 
oferta wystawców spełniły ich oczeki-
wania.

Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko Biura Karier, na którym moż-
na było zapoznać się z aktualną bazą 
ofert pracy, poznać sposób działania 
Biura, wreszcie pozyskać informacje 
o aktualnym planie bezpłatnych szko-
leń oferowanych przez Biuro studen-
tom i absolwentom. Doradcy zawodowi 
udzielali tu również indywidualnych po-
rad na temat przygotowania dokumen-
tów aplikacyjnych dla pracodawców.

Jak co roku, Biuro Karier przeprowa-
dziło badanie wśród pracodawców na te-
mat najbardziej cenionych i pożądanych 
umiejętności oraz kwalifi kacji kandyda-
tów do pracy. Zebrane tak dane są nie-
zwykle przydatne, ponieważ pozwalają 

na jeszcze lepsze przygotowanie 
naszych studentów i absolwentów 
do wejścia na rynek pracy. W ba-
daniu pytaliśmy także o oczekiwa-
nia pracodawców w zakresie dal-
szej współpracy z Biurem Karier, 
uwzględniając m.in. organizację 
kolejnych edycji Inżynierskich Tar-
gów Pracy, a także spotkań pra-
codawców na uczelni w ramach 
Dni Branżowych. 

Doświadczenia zdobyte pod-
czas organizacji tegorocznych In-
żynierskich Targów Pracy na PK, a także 
nowe pomysły z pewnością pozwolą 
uatrakcyjnić przyszłoroczną edycję spot-
kania. Mamy nadzieję, że targi na stałe 
wpiszą się w kalendarz wydarzeń uczel-
ni i będą cieszyć się niesłabnącym zain-
teresowaniem studentów i absolwentów 
oraz samej kadry naukowej.

W tym roku w targach wzięło udział 
33 wystawców z kraju i z zagranicy, re-
prezentujących różne dziedziny, m.in.: 
automatykę przemysłową, IT, FMCG, 
konsulting i outsourcing, budownictwo 
inżynieryjne i przemysłowe, motoryza-
cję, inżynierię ruchu, elektrotechnikę, 
energetykę, telekomunikację, branżę 
produkcyjną, lotniczą, stalową i handel. 
Sponsorem były trzy fi rmy: RAFAKO 

Targi Pracy dla inżynierów na PK

17 października br. na Wydziale Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej PK odbyła się 
po raz czwarty uroczysta inauguracja roku 
akademickiego dla studentów III stopnia. 
Podczas immatrykulacji sześnaścioro dok-
torantów I roku Studium Doktoranckiego 

Doktoranci rozpoczęli studia

WIiTCh otrzymało indeksy 
z rąk dziekana, prof. Zygmun-
ta Kowalskiego. Nowo przyję-
tym doktorantom gratulowali 
i życzyli sukcesów naukowych 
uzyskiwanych w przyjaznej 
atmosferze prorektorzy prof. 
prof. Leszek Mikulski i Da-
riusz Bogdał oraz prodziekan 
WIiTCh prof. Krzysztof Pieli-
chowski i kierownik studium 
doktoranckiego prof. Krystyna 
Wieczorek-Ciurowa. 

Członkowie Samorządu 
Doktoranckiego oraz doktoranci star-
szych lat wprowadzili „pierwszaków” 
w meandry rozpoczynającej się kariery 
naukowej.

(kwc)

SA, Wolff & Müller Holding GmbH & Co. 
KG oraz BWI Poland Technologies Sp. 
z o.o. Wśród wystawców znalazły się 
również stoiska Centrum Transferu 
Technologii PK, a także Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krako-
wie. Udzielano na nich szczegółowych 
informacji o realizowanych projektach, 
kierowanych do studentów i absolwen-
tów uczelni. Honorowym patronem tar-
gów był rektor PK prof. Kazimierz Fur-
tak. Patronat medialny objęły: „Dziennik 
Polski”, „Do-celu”, „Eurostudent”, por-
tale: Kariera.com.pl, Absolvent.pl oraz 
Pracuj.pl.

Maja Ziętara
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Jestem niezwykle dumny z za-
szczytu, jakim jest możliwość wygło-
szenia pierwszego w roku akademickim 
2011/2012 wykładu na Politechnice Kra-
kowskiej. Wykład mój chciałbym poświę-
cić znaczeniu badań naukowych i prac 
rozwojowych w innowacyjnej gospodar-
ce. Postaram się przedstawić ten temat 
w kontekście roli, jaką przypadło mi peł-
nić od 1 stycznia br., tj. kierowania Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zacznę od wprowadzenia, następ-
nie omówię wskaźniki innowacyjności 
współczesnych gospodarek. Na tym tle 
chciałbym powiedzieć kilka słów o sytu-
acji gospodarki w Polsce, o wpływie, jaki 
na tę sytuację ma i będzie miało Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju, a przed 
podsumowaniem wykładu chciałbym 
jeszcze podzielić się z Państwem pew-
nymi przemyśleniami, jeżeli chodzi 
o wyzwania i perspektywy, przed którymi 
stoi środowisko akademickie w Polsce 
w kontekście zagadnień podjętych w ni-
niejszym wystąpieniu.

Czym jest innowacja 

w gospodarce

W ramach wprowadzenia przypo-
mnę, jakie są współczesne poglądy na 
innowację i na to, czym jest innowacja 
w gospodarce. Oto kilka wycinków, za-
pewne dość znanych, z defi nicji różnych 
autorów o tym, czym jest innowacja. 
• P. Drucker: „...szczególne narzędzie 

przedsiębiorców, za pomocą którego 
ze zmiany czynią okazję do podjęcia 
nowej działalności gospodarczej lub 
do świadczenia nowych usług” (no-
tabene, innowacyjność jest pojęciem 
bardziej ekonomicznym lub społecz-
nym niż technicznym).

• Ch. Freeman: „o innowacji możemy 
mówić wówczas, gdy po raz pierwszy 
stanie się ona przedmiotem handlu”.

• J. Schumpeter: „inno-
wacja, to istotna zmiana 
funkcji produkcji”.

• G.S. Altshuller: „innowacja 
jest złożonym zjawiskiem 
i zbiorem umiejętności, 
odmiennym sposobem or-
ganizowania, syntezy i wy-
rażania wiedzy, postrze-
gania świata i tworzenia 
nowych idei, perspektyw, 
reakcji i produktów”.
Często też innowacyj-

ność określa się jako zdol-
ność zastosowania aktu kre-
atywności. 

W świetle przytoczonych 
stwierdzeń trzeba mocno 
podkreślić fakt, że z innowa-
cją mamy do czynienia dopiero wtedy, 
gdy dochodzi do aktu wdrożenia. Jed-
nocześnie przez podkreślenie ostatniej 
z tych defi nicji chciałbym zwrócić uwa-
gę na to, iż innowacyjność jest niero-
zerwalnie powiązana z kreatywnością. 
Nie da się zatem ani zaprogramować, 
ani wyegzekwować „na siłę”. Wyma-
ga specjalnego stanu ducha i sprzyja-
jących okoliczności. Stan ducha jest 
w dużym stopniu pochodną wychowa-
nia i wykształcenia. Okoliczności kształ-
tuje natomiast społeczny i gospodarczy 
system, w którym działamy. Odpowie-
dzialność za sprzyjające okoliczności 
w dużym zatem stopniu spoczywa na 
instytucjach państwowych.

Pomiar innowacyjności 

Podobnie jak wiele innych wymia-
rów działalności współczesnych społe-
czeństw i gospodarek, również innowa-
cyjność stała się przedmiotem różnych 
pomiarów, badań porównawczych, ran-
kingów. Niektórzy zwą to innometrią. 

Jeden z powszechnie używanych 

w Europie rankingów poziomu innowa-
cyjności w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, tzw. Europejski Ranking 
Innowacyjności, został zaprojektowany 
przez Komisję Europejską i Uniwersytet 
w Maastricht przede wszystkim w kontek-
ście realizacji Strategii Lizbońskiej. Ran-
king ten wiąże się z koncepcją innovation 
scoreboard, stąd nazwany został Euro-
pean Innovation Scoreboard (EIS). Jego 
wyniki są prezentowane w raporcie EIS 
wydawanym każdego roku przez Komisję 
Europejską. 

Europejski Ranking Innowacyjności 
jest powszechnie używany do omawiania 
sytuacji w Polsce w zakresie innowacyj-
ności — być może przede wszystkim po 
to, aby „ponarzekać” na sytuację w na-
szym kraju. Czasami, przy okazji tych na-
rzekań, wychodzi na jaw, że dyskutujący 
w istocie mają niezwykle powierzchowną 
wiedzę na temat tego rankingu. W związ-
ku z tym chciałbym przedstawić nieco 
więcej szczegółów, wykazując jedno-
cześnie, iż generalnie zbyt pesymistycz-
nie patrzymy na tę sytuację i na miejsce 
— w tym względzie — Polski w Europie. 

Znaczenie badań naukowych 

i prac rozwojowych 

w innowacyjnej gospodarce

Wykład prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego wygłoszony podczas 

inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Politechnice Krakowskiej

Prof. Krzysztof Kurzydłowski
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Po pierwsze, należy zauważyć, że 
w omawianym rankingu każde z państw 
członkowskich Unii Europejskiej ocenia-
ne jest za pomocą 26 wskaźników. Jest 
to względnie duża liczba, co oczywiście 
komplikuje analizę, ale także odzwier-
ciedla złożoność zagadnienia. Wskaź-
niki te pogrupowane są w 5 obszarów: 
(I) zasoby ludzkie dla nauki i techniki; 
(II) edukacja; (III) patenty; (IV) nakłady 
na działalność innowacyjną; (V) efek-
ty działalności innowacyjnej, mierzone 
wartością sprzedaży wyrobów nowych 
i zmodernizowanych. Popatrzmy, jak 
Polska wypada w każdym z tych obsza-
rów dzisiaj, a także jakie są perspektywy 
zmian oceny sytuacji w naszym kraju.

Ranking innowacyjności w Polsce

Oceniając sytuację w Polsce, nale-
ży pamiętać, że pomiar innowacyjności 
nie może być sprowadzony do pomiaru 
wysokości nakładów na badania nauko-
we. Nakłady te, chociaż systematycz-
nie rosną — można nawet powiedzieć, 
że w ostatnich latach rosną niezwykle 
szybko — są w Polsce relatywnie niskie. 
Trzeba zatem rozważyć szerszy obraz 
innowacyjności w naszym kraju. 

Według dostępnych danych, które 
z natury rzeczy odnoszą się do okre-
su już minionego (najnowsze dostępne 
dane były z 2008/2009 r.), Polska w tym 
pomiarze innowacyjności wypada „jako 
tako”. Znajduje się w towarzystwie, które 
co prawda trudno uznać za przynoszące 
ujmę, ale na pewno nieodpowiadające 
naszym ambicjom. Z drugiej strony, nale-
ży podkreślić, że i tak jest znacznie lepiej, 
niż było wcześniej. Co więcej, okazuje się, 
że doganiamy państwa naszego regionu, 
w szczególności Węgry, które przez dłuż-
szy czas traktowane były jako wzór do na-
śladowania. W ostatnich ocenach Polska 
wyraźnie przesunęła się w stronę czo-
łówki, którą stanowią innovation leaders 
— Szwecja, Dania, Finlandia i Niemcy.

W 2010 r. Polska znalazła się w gru-
pie krajów o umiarkowanych osiągnię-
ciach innowacyjnych (moderate innova-
tors). Czy to już powód do satysfakcji? 
Odpowiedź zależy od kontekstu. Osiąg-
nięcia krajów-liderów innowacyjności są 
o ponad 20 proc. większe niż średnia 
(liczona według wspomnianych skompli-
kowanych wskaźników innowacyjności) 
27 krajów Unii Europejskiej (EU27). Gru-
pa 10 krajów-naśladowców innowacyj-
ności (innovation followers) ma wskaź-
niki od 10 do 20 proc. poniżej EU27. 
Grupa 9 krajów (wśród nich Polska) 

o umiarkowanej innowacyjności (mode-
rate innovators) jest pomiędzy 50 proc. 
a 20 proc. poniżej EU27. Kraje-skromni 
innowatorzy (modest innovators) znajdu-
ją się poniżej 50 proc. EU27. Powodów 
do wielkiej dumy zatem nie ma, ale warto 
podkreślić wyraźny trend wzrostowy. 

Zmiany w Polsce

Co składa się na postęp, którego 
Polska dokonała i dokonuje (dane są 
niekiedy uśrednione za okres pięciu lat), 
i jakie są perspektywy, że będziemy piąć 
się w górę? 

Po pierwsze — jak już powiedziałem 
— należy na wskaźniki innowacyjności 
spojrzeć szerzej niż tylko jako na wydat-
ki. Należy zauważyć, że wskaźniki zale-
żą także od zasobów ludzkich i sytuacji 
w zakresie edukacji na poziomie wyż-
szym. W tym kontekście trzeba podkre-
ślić, że Polska nadal może poszczycić 
się ogromną liczbą studentów, chociaż 
w ostatnim roku liczba ta minimalnie się 
zmniejszyła w wyniku znanych trendów 
demografi cznych, ale nadal jest bardzo 
wysoka — przekracza 1 800 000 osób.

Zmiana pozycji Polski w Europie, 
odzwierciedlająca pozytywne zmiany 
zachodzące w kraju, wiąże się m.in. 
z dużą liczbą studentów i — co waż-
ne — z rosnącą popularnością studiów 
technicznych i w naukach ścisłych, co 
jest efektem m.in. realizacji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W kontekście czynnika „edukacja” 
warto zwrócić uwagę na wyjątkowo duże 
inwestycje w szkolnictwie wyższym. 
Mam tu na myśli Program Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko (2007–2013), 
w szczególności jego Priorytet XIII doty-
czący infrastruktury szkolnictwa wyższe-
go. Na działania te przeznaczono ponad 
500 mln euro, a ponad 86,5 mln euro ma 
pochodzić z krajowej rezerwy wykona-
nia. To jest ogromna kwota, której efek-
ty będą dostrzegać także nowo przyjęci 
studenci Politechniki Krakowskiej. 

Chciałbym przypomnieć cel głów-
ny i szczegółowe cele XIII Priorytetu 
Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Cel główny — to rozwój 
nowoczesnych ośrodków akademickich, 
kształcących przede wszystkim specjali-
stów w zakresie nowoczesnych technolo-
gii. Cele szczegółowe zakładają: (I) uno-
wocześnienie infrastruktury szkolnictwa 
wyższego; (II) zwiększenie udziału liczby 
studentów na priorytetowych kierunkach 
studiów; (III) podniesienie jakości kształ-

cenia poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. Ich 
realizacja z pewnością przybliży szkol-
nictwo wyższe w Polsce do europejskiej 
czołówki. Może także wkrótce poprawi 
pozycję naszych uczelni w światowych 
rankingach uniwersytetów (co nie mieści 
się jednak w obszarze objętym dzisiej-
szym wykładem).

W ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko podpisano 26 umów z be-
nefi cjentami projektów kluczowych, w su-
mie na 1,75 mld złotych oraz 14 umów 
z uczelniami realizującymi projekty wyło-
nione w trybie konkursowym na 600 mln 
złotych (dane na 3 października 2011 r.). 
W Krakowie realizowane są cztery pro-
jekty w ramach tego programu. Wśród 
nich: rozbudowa i modernizacja infra-
struktury dydaktycznej na kierunkach 
przyrodniczych i ścisłych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (wartość całkowita pro-
jektu wynosi ponad 65 mln złotych) oraz 
modernizacja Wydziału Inżynierii Mate-
riałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-
-Hutniczej (wartość całkowita projektu 
wynosi ponad 32 mln złotych i tyleż war-
tość przyznanego dofi nansowania).

W ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, w jego IV Priorytecie 
Szkolnictwo Wyższe i Nauka, całkowite 
środki przeznaczone na zwiększenie po-
tencjału dydaktycznego uczelni wynoszą 
525 mln euro. Środki przeznaczone na 
zwiększenie liczby absolwentów wyno-
szą 370 mln euro. Na wzmocnienie na-
rzędzi zarządzania przeznaczono 28 mln 
euro, a na rozwój kwalifi kacji kadr 61 mln 
euro. Na Politechnikę Krakowską trafi ło 
już około 100 mln złotych. To świetnie ro-
kuje, jeśli chodzi o przyszłość tej uczelni 
i jej władzom należą się wyrazy najwyż-
szego podziwu. 

Badania na rzecz innowacyjności

Bez względu na to, jak dumni je-
steśmy z osiągnięć w zakresie rozwoju 
kapitału ludzkiego i wsparcia uczelni 
w obszarze infrastruktury, to gdy mówi-
my o innowacjach — nawet mimo woli 
— koncentrujemy się na zagadnieniach 
związanych z fi nansowaniem badań na-
ukowych. W tym kontekście chciałbym 
podkreślić, że w ostatnim czasie znacz-
nie wzrosły wydatki na ten cel w budże-
cie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, a także ze środków dostęp-
nych z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, w tym w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.
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Na co te środki zostały przekazane? 
W ogromnym zakresie na inwestycje 
związane z tworzeniem infrastruktury — 
bazy do prowadzenia badań naukowych 
w Polsce. Trzeba w tym miejscu powie-
dzieć, że ta baza, która dzisiaj powstaje 
w jednostkach naukowo-badawczych 
w Polsce, jest nierzadko najnowocześ-
niejsza na świecie. Być może za kilka 
lat nowe inwestycje u naszych sąsiadów 
odbiorą nam palmę pierwszeństwa, ale 
wierzę, że w czołówce światowej pozo-
staniemy na stałe. I wierzę, że nie za-
braknie nam umiejętności dbania o in-
stalowaną obecnie aparaturę.

Bardzo istotne również jest to, że 
środki w ramach programów operacyj-
nych — i to w znacznym stopniu — tra-
fi ają także do przedsiębiorców. Jeżeli 
mówimy o innowacji, to jeszcze raz wró-
cę do stwierdzenia, że innowacja to jest 
kreatywność, która zostaje wykorzysta-
na. Udział przedsiębiorców jest zatem 
niezwykle ważny, można rzec, funda-
mentalny.

Jako przykłady skali przedsięwzięć 
realizowanych ze środków europejskich 
w obszarze fi nansowania działalności 
innowacyjnej, tj. badań i infrastruktury 
badawczej, podam dwa projekty war-
szawskie, aby nieco zrównoważyć 
wcześniejsze moje odwołania do osiąg-
nięć uczelni krakowskich. 

Pierwszym przykładem jest Centrum 
Badań Przedklinicznych i Technologii 
(CePT) — kwota dofi nansowania wynosi 
360 mln złotych, przy całkowitej wartości 
projektu ponad 388 mln złotych. Projekt 
ten jest realizowany przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny — z perspektywą 
ukończenia w 2013 r. 

Drugim przykładem projektów fi nan-
sowanych z Programu Innowacyjna Go-
spodarka, jest Projekt NANOMET, reali-
zowany na mojej uczelni — Politechnice 
Warszawskiej, na moim Wydziale. Doty-
czy on rozwoju bardzo wytrzymałych na-
nometali ze stopów lekkich, otrzymywa-
nych metodami dużego odkształcenia. 
Zastosowania takich metali są niezwykle 
szerokie, szczególnie w przemyśle lotni-
czym. Dofi nansowanie jest tutaj mniejsze 
— 28 mln złotych, ale jestem pewien, że 
korzyści, jakie ten projekt przyniesie, 
będą wielokrotnie wyższe.

Program Innowacyjna Gospodar-
ka, w jego częściach „Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii” i „Rozwój 
infrastruktury sfery B+R”, to w sumie 
2,6 mld euro. W zależności od kursu 
euro oznacza to, że do 2015 r. w Polsce 
zostanie wydane dodatkowo 10 mld zło-

tych na infrastrukturę i projekty badaw-
cze. W Krakowie, według danych jakimi 
dysponuję, w ramach I i II Osi Prioryte-
towej Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka realizowanych jest 
138 projektów, na łączną kwotę dofi -
nansowania przekraczającą 1 mld 280 
mln złotych. 

Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju

Teraz kilka słów o Narodowym Cen-
trum Badań i Rozwoju. Związek tej in-
stytucji, którą mam zaszczyt kierować 
od początku tego roku, z tematem wy-
kładu jest taki, że od 1 września 2011 r. 
właśnie Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju stało się odpowiedzialne 
— zastępując w tej roli Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego — za 
realizację działań dedykowanych nauce 
i szkolnictwu wyższemu w trzech pro-
gramach operacyjnych: Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infra-
struktura i Środowisko.

Przypomnę, że Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju jest instytucją względ-
nie młodą, utworzoną w 2007 r., choć 
i tak wyraźnie starszą od Narodowego 
Centrum Nauki, które działa od marca 
2011 r. NCBiR ma w swojej misji fi nan-
sowanie programu badań naukowych 
i prac rozwojowych użytecznych dla go-
spodarki. Może szerzej — badań, któ-
rych wyniki znajdują odbiorców. 

W szczególności nowa misja Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
określona w 2010 r., obejmuje takie 
przedsięwzięcia, jak: (I) programy stra-
tegiczne, (II) programy badań stosowa-
nych, (III) badania w zakresie bezpie-
czeństwa i obronności. NCBiR wspiera 
także rozwój młodej kadry naukowej oraz 
współpracę międzynarodową.

Budżet Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju — i to ten niezwiązany 
z funduszami strukturalnymi — jest 
niebagatelny: w 2011 r. wynosi 1,2 mld 
złotych, a w niedługim czasie osiągnie 
1,5 mld. Z tych pieniędzy finansowane 
są lub będą m.in. projekty strategiczne 
w dziedzinach wymienionych w Krajo-
wym Programie Badań. Zawarto w nim 
m.in. takie obszary, jak: I) energia, 
(II) zdrowie, (III) zaawansowane ma-
teriały, (IV) technologie informacyjne. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
finansuje także projekty znane wcześ-
niej jako „celowe” i „rozwojowe”, m.in. 
w ramach Programu INIOTECH. 
W najbliższej przyszłości ogłosimy 
nabór projektów w ramach Programu 
Badań Stosowanych.

Zanim przejdę do następnej części 
wykładu, biorąc pod uwagę okoliczno-
ści, w jakich się tutaj spotykamy — po-
czątek roku akademickiego oraz obec-
ność studentów i młodych pracowników 
naukowych, chciałbym podkreślić, że 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
zajmuje się wsparciem młodych na-
ukowców, w szczególności prowadząc 
Program Lider. Program ten umożliwia 
założenie własnej grupy badawczej, 
prowadzonej przez młodego naukow-
ca. Obecnie mamy za sobą dwie edycje 
programu, a trzecią ogłosimy jeszcze 
w 2011 r.

Powody do optymizmu

Po rozważaniach na temat sytua-
cji w obszarze szkolnictwa wyższego 
i badań naukowych pora wrócić do za-
gadnień polskiej gospodarki. Oczywi-
ście, jest wiele narzekań na jej niewiel-
ką innowacyjność. Sami się biczujemy, 
wytykając sobie, że polska gospodarka 
jest — może nie tyle zacofana — co 
mało kreatywna. Nieliczne są własne 
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pomysły na produkty z obszaru tzw. wy-
sokich technologii. Zapewne takie narze-
kanie to dobre podejście, ale tylko w tym 
sensie, że może być mobilizujące do 
większego wysiłku. Może być także przy-
czyną paraliżującego poczucia niemocy 
i dlatego chciałbym Państwu przedsta-
wić powody do optymizmu. Popatrzmy 
na inny wymiar polskiej gospodarki, na to 
jak rósł tzw. produkt narodowy brutto od 
1995 r. do 2010 r. Widać, że polska gos -
podarka rozwijała się w ostatnim dwu-
dziestoleciu bardzo dynamicznie. Nie tak 
szybko jak chińska, ale znacznie szyb-
ciej niż inne gospodarki europejskie. 

Przypominam sobie, że kilkana-
ście lat temu słuchałem pana ministra 
Tadeusza Syryjczyka, który mówił, że 
bardzo szybko musimy dwukrotnie, 
a może i trzykrotnie zwiększyć dochód 
narodowy. Nie bardzo w to wierzyłem 
po zapaści naszej gospodarki w latach 
1982–1989. A przecież tak się stało! Od 
1995 r. dochód na jednego mieszkańca 
wzrósł niemal pięciokrotnie, od 2000 r. 
— niemal dwukrotnie. 

Oczywiście, ta miara innowacyj-
ności gospodarki, oparta na wartości 
sprzedaży, jest pewnym uśrednieniem 
albo nawet uproszczeniem, ale wydaje 
mi się, że jednocześnie stanowi bardzo 
dobry powód do tego, aby — w związku 
z inwestycjami, które zostały niedawno 
poczynione lub są w trakcie realizacji 
— patrzeć na nasze sprawy z więk-
szym optymizmem. Pamiętajmy jed-
nak, że średni czas wdrażania nowych 
rozwiązań technologicznych, tzn. czas 
konieczny do pojawienia się nowych 
produktów, waha się od 5 do 10 lat. Nie 
ma się co łudzić, że cykl badań, które 
zakończyliśmy w 2010 r., zaowocuje 
nowymi produktami w 2012 r. To by-
łoby, mówiąc wprost, wbrew „prawom 
przyrody”.

Wyzwania i perspektywy

Na koniec wykładu pozwolę sobie 
przedstawić moje poglądy na wyzwa-
nia i perspektywy w interesującym nas 
zagadnieniu innowacyjności polskiej 
gospodarki i roli badań naukowych 
w kontekście wsparcia rozwoju innowa-
cyjności.

Bezspornym wyzwaniem jest, po 
pierwsze, wsparcie bezprecedensowego 
rozwoju nauki w Polsce, jaki jest naszym 
udziałem w ostatnich latach, współpra-
cą z odbiorcami wyników badań tak, 
aby doprowadzić do odwrócenia pro-
porcji 2:1 na proporcję 1:2. Proporcja ta 

określa wydatki spoza budżetu państwa 
w stosunku do wydatków budżetowych. 
Obecnie na każdą złotówkę, którą ktoś 
zdecyduje się wyjąć z własnej kieszeni 
— oczywiście, myślimy w tym przypadku 
o przepastnych kieszeniach fi rm działa-
jących w Polsce — 2 złote wydaje bu-
dżet państwa. Tymczasem, we wszyst-
kich krajach rozwiniętych gospodarczo 
jest odwrotnie. 

Niestety w dłuższej perspektywie 
niechęć przedsiębiorców do fi nansowa-
nia badań naukowych i prac rozwojo-
wych obniży ich konkurencyjność mię-
dzynarodową. Ci, którzy badania i prace 
rozwojowe fi nansują bardziej szczodrze, 
nie czynią tego z pobudek ideologicz-
nych. Widzą w tym źródło przewagi kon-
kurencyjnej, którą będą rekompensowali 
względnie coraz wyższe koszty pracy 
w Polsce.

Ta ostatnia uwaga pozwala przy-
wołać oczywisty fakt, to po drugie, że 
nasza gospodarka funkcjonuje w po-
wiązaniu z globalnymi aliansami, pod-
legając wielorakim wpływom czynników 
zewnętrznych. Jakie wiążą się z tym 
wyzwania zewnętrzne — o tym ostatnio 
informują nas na bieżąco gazety, wia-
domości radiowe i telewizyjne. Europę 
dotknął kryzys fi nansów publicznych. 
Mamy przypadek Grecji, Portugalii, 
Irlan dii, a pewnie również Hiszpanii, 
być może i Włoch. Z drugiej strony, po-
stępuje szybki rozwój Chin, Korei Połu-
dniowej, Brazylii.

Co to oznacza dla nas? Przede 
wszystkim to, że nic nie zostało nam 
dane bezwarunkowo i na zawsze. 
W świecie jest wiele państw na dorobku. 
Powinniśmy dołożyć starań, aby nas nie 
prześcignęły w wyścigu o dobrze płatne 
miejsca pracy .

Po trzecie, z tym wiążą się prawie 
bezpośrednio pewne uwarunkowania 
wewnętrzne — w pierwszej kolejności 
rosnące koszty pracy w Polsce. Wyż-
sza pensja jest marzeniem większości 
z nas. Warto jednak pamiętać, że nie 
może być ona oderwana od wydajności. 
Jak to przenosi się na podwórko badań 
naukowych? Pojęcie wydajności ma 
zastosowanie także i w tym przypadku. 
Można policzyć koszty badań i odnieść 
je do liczby publikacji, patentów, war-
tości wdrożeń. Do tej pory wskaźniki 
były względnie dobre. Koszty publikacji 
w Polsce były niższe niż w wielu pań-
stwach na podobnym poziomie rozwoju 
gospodarczego. Sytuacja zmienia się 
jednak szybko w świetle ogromnych in-
westycji w infrastrukturę nauki polskiej. 

Ich koszt powinien być „rozliczony” 
znacznym wzrostem efektów badań na-
ukowych, do prowadzenia których wy-
korzystuje się nową aparaturę w nowo 
wybudowanych centrach badawczo-
-rozwojowych. Racjonalne wykorzysta-
nie ogromnych inwestycji poczynionych 
w infrastrukturę badawczą w Polsce 
jest zatem jednym z podstawowych wy-
zwań, przed jakim stoi polska społecz-
ność akademicka w inaugurowanym 
dzisiaj roku akademickim.

Próba podsumowania

Podsumowując ten krótki wykład, 
chciałbym podkreślić, że nauka polska 
w ogólności, a uczelnie polskie w szcze-
gólności, przechodzą okres imponują-
cych inwestycji. Wierzę, że te inwestycje 
otwierają drogę do lepszego wykorzysta-
nia zasobów intelektualnych kraju — lep-
szego wykorzystania zdolności Polaków, 
zdolności naszej młodzieży, a także do 
zwiększenia tempa rozwoju gospodar-
czego Polski. 

Takie prorozwojowe ambicje nie zo-
staną zrealizowane bez wielkiego za-
angażowania środowisk akademickich, 
które są tym największym rezerwuarem 
do wykorzystania na rzecz modernizacji 
polskiej gospodarki. Aby tak się stało, 
niezbędna jest aktywna postawa wszyst-
kich grup społeczności akademickiej 
w Polsce, z dużym udziałem studentów, 
którzy są grupą największą i szczególnie 
dynamiczną. 

*
Wielkie podziękowania w związku 

z tym wykładem należą się prof. Krzysz-
tofowi Rożniatowskiemu z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej Politechniki War-
szawskiej oraz moim współpracownikom 
z NCBiR. Szczególne słowa skierować 
pragnę do p. dr. Andrzeja Kobosa, któ-
ry ten tekst przygotował na bazie mojej, 
jak zwykle spontanicznej i chaotycznej 
prezentacji dla uczestników uroczysto-
ści, podczas której miałem zaszczyt ją 
przedstawić. 

Krzysztof Jan Kurzydłowski

Autor jest dyrektorem Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju.
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Z zewnątrz budynek wygląda nie-

pozornie, nie zwraca uwagi. Jego wnę-

trze kryje jednak nietypowe stanowi-

sko badawcze, na którym testowano 

znane polskie budowle i obiekty in-

żynierskie. To siedziba Laboratorium 

Inżynierii Wiatrowej. Jego sercem jest 

tunel aerodynamiczny. W grudniu mi-

nie dziesięć lat od chwili oddania go 

do użytku.

Z nim trzeba się liczyć!

Wiatr kojarzy się z czymś nietrwałym, 
mało znaczącym, wręcz lichym. Mówimy 
o noszeniu palta wiatrem podszytego, 
słowach rzucanych na wiatr, wystawie-
niu kogoś do wiatru albo kłóceniu się 
o wiatr. To, że wiatr jest potężną siłą na-
tury, z którą trzeba się liczyć, zaczyna-
my rozumieć dopiero wtedy, gdy nabiera 
on prędkości huraganu. Często jest już 
wówczas za późno. 

Boleśnie przekonali się o tym spe-
cjaliści od mostownictwa, gdy w 1940 r. 
pod wpływem wiatru, i to wiejącego 
z przeciętną prędkością, runął most 
wiszący w Tacoma Narrows w pobliżu 
Seattle, w stanie Waszyngton (USA). 
W tamtych czasach doszło też do za-
walenia się trzech z ośmiu olbrzymich, 
liczących ponad 100 metrów wysoko-
ści, żelbetowych chłodni kominowych 
w Ferrybridge, w Anglii. Przyczyną 
katastrofy również był wiatr. Stwierdzo-
no, że wywołał on zjawiska interferen-
cji aerodynamicznej, prowadzące do 
nadmiernych drgań niektórych z tych 
obiektów.

— To były spektakularne katastrofy, 
które spowodowały rozwój badań wpływu 

wiatru na budowle — mówi prof. Andrzej 
Flaga, twórca i kierownik Laboratorium 
Inżynierii Wiatrowej na Politechnice Kra-
kowskiej. Problemami oddziaływania wia-
tru na budowle zajmuje się ponad 30 lat. 
W tym czasie napisał i obronił z wyróż-
nieniem pracę doktorską, przygotował 
rozprawę habilitacyjną (obie z zakresu in-
żynierii wiatrowej) oraz opublikował wie-
le prac naukowych poświęconych aero-
dynamice budowli i inżynierii wiatrowej. 
Prof. Flaga wprowadził także Politechni-
kę Krakowską do elitarnego grona ośrod-
ków naukowych, dysponujących tunelem 
aerodynamicznym.

Droga pod wiatr

Droga wiodąca do zbudowania tego 
wyjątkowego narzędzia badawczego była 
długa i najeżona przeciwnościami. Prof. 
Flaga ma gruby plik dokumentów świad-
czący o działaniach, które podejmowano 
w sprawie budowy tunelu. Pierwsze pis-
mo nosi datę 14 marca 1986 r. Było skie-
rowane do ówczesnego rektora PK prof. 
Tadeusza Środulskiego, a podpisał je prof. 
Roman Ciesielski jako dyrektor Instytutu 
Mechaniki Budowli na Wydziale Budowni-
ctwa Lądowego. Warto przytoczyć począt-
kowy fragment tego dokumentu: 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o rozważenie możliwości oraz podjęcie 

stosownych decyzji w sprawie budowy 
i zainstalowania urządzeń tunelu aerody-
namicznego w Politechnice Krakowskiej. 
Tunel ten byłby przeznaczony głównie 
dla potrzeb inżynierii budowlanej, aczkol-
wiek możliwe byłoby korzystanie z niego 
przez specjalistów z innych dyscyplin 
naukowych niż aerodynamika budowli 
(np. aerodynamika samochodów czy li-
nii elektromagnetycznych, urbanistyka 
itp.). Potrzeba realizacji takiego tunelu 
jest bezsporna i staje się coraz bardziej 
nagląca wobec rozwijających się badań 
naukowych i konkretnych zapotrzebo-
wań z przemysłu przy okazji projektowa-
nia i realizacji różnych nietypowych pod 
względem aerodynamicznym, a zarazem 
ważnych dla kraju i na eksport budowli 
specjalnych”.

Pismo zawiera jeszcze uwagę, że 
liczące się na świecie uczelnie technicz-
ne mają własne tunele aerodynamiczne, 
a uruchomienie takiego obiektu na PK 
podniosłoby rangę naszej szkoły. Nikt nie 
podważył przytoczonych argumentów, 
ale przedsięwzięcie wymagało sporych 
nakładów fi nansowych, dlatego realiza-
cja pomysłu odwlekała się. Tym bardziej 
że niebawem, po przełomie 1989 r., 
zmieniły się zasady fi nansowania inwe-
stycji w szkolnictwie wyższym. 

— Tunel rodził się przez piętna-
ście bardzo trudnych lat — wspomina 

Wiatr ujarzmiony przez naukę
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Prof. Andrzej Flaga przygotowuje kolejny eksperyment w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej

Inżynieria wiatrowa jest dzie-
dziną interdyscyplinarną. Znajdują 
w niej zastosowanie wybrane dzia-
ły następujących dyscyplin nauko-
wych: meteorologia, aerodynamika, 
mechanika budowli, wiatroenerge-
tyka, statystyka, medycyna i inne. 
W toku badań wykorzystuje się 
m.in. teorię procesów i zmiennych 
losowych, teorię symulację pól tur-
bulentnych, komputerową dynamikę 
płynów, teorię bezpieczeństwa i nie-
zawodności budowli i konstrukcji.
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prof. Andrzej Flaga. — Wniosek o grant 
na jego budowę, skierowany do ówczes-
nego Komitetu Badań Naukowych, pię-
ciokrotnie nie zyskał akceptacji, chociaż 
był bardzo dobrze uzasadniony. Czułem 
już zniechęcenie i postanowiłem, że jeśli 
jeszcze jedna próba się nie powiedzie, 
zrezygnuję z dalszych starań. I wtedy 
dostaliśmy grant! To otworzyło drogę do 
rozpoczęcia starań o utworzenie na Poli-
technice Krakowskiej laboratorium aero-
dynamicznego.

Drewno wycisza

Grant na tunel aerodynamiczny 
w wysokości 520 tys. złotych Politech-
nika otrzymała w listopadzie 1998 r. 
Przez pewien czas trwały poszukiwa-
nia obiektu, w którym można byłoby tu-
nel umieścić. Przy wsparciu ze strony 
ówczesnego rektora PK prof. Józefa 
Nizioła, który od początku sprzyjał idei, 
komisja pod przewodnictwem prorek-
tora prof. Zenona Waszczyszyna prze-
znaczyła na potrzeby tunelu i labora-
torium budynek, pierwotnie służący 
jako zaplecze techniczne dla hamowni 

na Wydziale Mechanicznym. Okaza-
ło się bowiem, że uczelni nie stać na 
tak wielką hamownię, jak początkowo 
przewidywano. 

Aby przystosować budynek do no-
wych zadań, trzeba było całkowicie 
zmienić jego wnętrze. Połowę obiektu 
zajął sam tunel, a w pozostałej czę-
ści urządzono dwie sale dydaktyczne, 
pomieszczenia modelarni oraz lokale 
o innym przeznaczeniu. Cały budy-
nek został docieplony. Główną część 
tunelu aerodynamicznego wykonano 
z drewna, gdyż jest to najlepszy ma-
teriał wyciszający. Prof. Flaga zdawał 
sobie bowiem sprawę, że konstrukcje 
z blachy podczas pracy bardzo hała-
sują. Za środki przyznane w ramach 
grantu zakupiono też aparaturę po-
miarową.

— Nie wiem, jak to się stało — 
wspomina Andrzej Flaga — ale po 
pierwszym grancie następne otrzymy-
waliśmy już stosunkowo łatwo. Dzię-
ki nim można było nabywać drogą 
aparaturę badawczą lub zamawiać ją 
w innych ośrodkach badawczych, np. 
na Politechnice Rzeszowskiej. Specja-
liści z tej uczelni pomogli nam również 
zainstalować wiele urządzeń. Koledzy 
z Rzeszowa zaprojektowali m.in. duży 
wentylator o prawie trzymetrowej śred-
nicy, wykonany w zakładach w Mielcu. 
Ich dziełem jest pomysł sterowania fa-
lownikiem. A ponieważ specjalizują się 
także w zagadnieniach ochrony przed 
drganiami, zapewnili wszystkim urzą-
dzeniom i stanowiskom badawczym 
płyty wibroizolowane. Od strony kon-
strukcyjnej zostało to wspaniale zrobio-
ne — zapewnia prof. Flaga. — W tunelu 
praktycznie nie czuje się jakichkolwiek 
drgań. Hałasował tylko trochę falow-
nik, ale koledzy z naszego Wydziału 
Mechanicznego pomogli nam wykonać 
obudowę akustyczną i dziś tunel jest 
w znacznym stopniu wyciszony.

5 grudnia 2001 r. doszło do uroczy-
stego otwarcia i oddania 
do użytku Laboratorium 
Inżynierii Wiatrowej. Pra-
cownikami LIW zostali 
mgr inż. Renata Rzegocka 
i dr inż. Grzegorz Bosak. 
Prof. Flaga zaprosił też do 
współpracy specjalistów 
z innych szkół wyższych 
zainteresowanych inżynie-
rią wiatrową, tworząc ze-
spół międzyuczelniany. Po 
dziesięciu latach jest się 
czym pochwalić. 

Najdłuższe mosty, najwyższe 

budynki

Swego rodzaju „daniem fi rmowym” 
serwowanym przez Laboratorium Inżynie-
rii Wiatrowej PK jest analizowanie wpływu 
wiatru na mosty. Zainteresowanie środo-
wiska mostowego tego typu badaniami 
wzrosło szczególnie po tym, gdy w Polsce 
zaczęły powstawać mosty o rozpiętości 
przekraczającej 200 metrów. Budowle 
takie, zgodnie z zaleceniami Eurokodu, 
należy rozpatrywać nie tylko — jak to się 
tradycyjnie robi — pod kątem obciążeń 
własnych i użytkowych, ale także pod 
względem aerodynamicznym. Funkcjonu-
jące na Politechnice Krakowskiej laborato-
rium może się poszczycić tym, że w jego 
tunelu aerodynamicznym testy przeszły 
prawie wszystkie największe mosty pol-
skie wybudowane w ostatnich latach.

W czyżyńskim tunelu badano najdłuż-
szy most łukowy przerzucony przez Wisłę 
w Puławach, a także najdłuższy jednopy-
lonowy most na Odrze z dwoma przęsła-
mi, wzniesiony we Wrocławiu, o długości 
około 500 metrów. Do szczególnie cieka-
wych należą badania kładek dla pieszych. 
Prof. Flaga woli nazywać je mostami, bo 
czy konstrukcja, której przęsło ma po-
nad 100 metrów długości, zasługuje na 
miano kładki? A zatem, pierwszym mo-
stem dla pieszych, jaki wzięto pod lupę 
w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, był 
obiekt zbudowany w Katowicach, bar-
dzo ciekawy zresztą konstrukcyjnie, bo-
wiem mający postać pochylonego łuku. 
Potem do tunelu powędrował krakowski 
most — oczywiście, jak zwykle w postaci 
wiernego modelu — zwany kładką o. Ber-
natka. A następnie zbadano inny most 
krakowski, który ma połączyć Kazimierz 
i Ludwinów. Obiekt ten o charakterystycz-
nym sinusoidalnym kształcie na razie nie 
może się doczekać realizacji.

Inne pole do działania dla prof. An-
drzeja Flagi i skupionego wokół nie-
go zespołu to wysokościowce, które 

Tunel aerodynamiczny na Po-
litechnice Krakowskiej ma 10 me-
trów długości, 2,2 metra szerokości 
i od 1,4 do 1,6 metra wysokości. 
Źródłem strumienia powietrza jest 
wentylator o średnicy 2,72 metra, 
który powietrze z tunelu zasysa 
(nie tłoczy go). Powstający w ten 
sposób wiatr osiąga w przestrzeni 
pomiarowej prędkość do 40m/s. 
Do generowania turbulencji służą 
klocki — podnoszone i opuszcza-
ne stosownie do potrzeb. Przed 
kloc kami znajduje się jeszcze cały 
zestaw iglic i barierek o różnych 
kształtach, dobieranych do danej 
sytuacji projektowej. Powietrze 
przechodzące przez tunel krąży 
w obiegu zamkniętym, ale można 
też pobierać je z zewnątrz poprzez 
umieszczoną na dachu czerpnię 
i usuwać (np. w przypadku zanie-
czyszczenia) przez dachową wy-
rzutnię. Ważnym dopełnieniem 
części laboratoryjnej jest pracownia 
modelarska, gdzie powstają modele 
badanych obiektów. Pracownia wy-
posażona jest w zestaw niezbęd-
nych narzędzi (wiertarki, tokarki, 
szlifi erki itd.), które zakupiono, po-
dobnie jak aparaturę badawczą, za 
pieniądze z uzyskanych grantów. F
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Model stadionu piłkarskiego w Poznaniu
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coraz częściej pojawiają się w polskim 
krajobrazie. W LIW przeprowadzono 
badania aerodynamiczne dwóch naj-
wyższych budynków w Polsce (poza 
Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie) 
— liczącego prawie 150 metrów Alba 
Tower we Wrocławiu oraz będącego 
jeszcze w budowie Sky Tower (w tym 
samym mieście), który po ukończeniu 
będzie miał 225 metrów. Dla obu obiek-
tów przeprowadzono kompleksowe ba-
dania aerodynamiczne, a w przypadku 
tego pierwszego wykonano też oceny 
komfortu wiatrowego przechodniów 
znajdujących się w pobliżu obiektu. 

Także stadion i… akwaporyna

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
otrzymuje też zlecenia na badania kon-
strukcji nietypowych. Takich, jak na 
przykład poznański stadion piłkarski, 
na którym rozgrywane będą mecze Mi-
strzostw Europy w 2012 r. Na przełomie 
2007 r. i 2008 r. wykonano testy dotyczą-
ce głównie wytrzymałości dachu obiektu, 
używając do tego celu wiernego modelu 
obiektu w skali 1:200 (artykuł poświęco-
ny prowadzonym wówczas próbom wia-
trowo-śniegowym „Nasza Politechnika” 
opublikowała w numerze 4. z 2008 r.). 
Prof. Flaga był gotowy przebadać tak-
że pozostałe stadiony szykowane na 
Euro 2012, ale okazało się, że wcześniej 
z ofertą pojawili się specjaliści z fi rm nie-
mieckich. Zespołowi z Czyżyn przypadło 
tylko w udziale zbadanie okładzin Sta-
dionu Narodowego w Warszawie.

Innym zadaniem nietypowym były 
badania zbiorników dwupłaszczowych 
na paliwa płynne. Są to bardzo duże 
zbiorniki. Awaria któregoś z nich mogłaby 
spowodować wyciek i rozlanie się ropy 
lub innej niebezpiecznej dla środowiska 
substancji na dużej powierzchni. A to do-
prowadziłoby do kolosalnych strat eko-
logicznych. Badania w LIW trwały długo, 
pół roku. Testowano wpływ wiatru na dwa 
zbiorniki w różnych konfi guracjach. Wie-
dząc, że w tym wypadku trudno liczyć na 

zlecenie z przemysłu prof. Flaga 
wystarał się o grant i dzięki temu 
uzyskał serię wyników, po które 
można teraz sięgnąć, gdy jakaś 
fi rma zechce przystąpić do budo-
wy tego typu zbiorników. 

Obiekty przebadane pod 
względem aerodynamicznym 
w czyżyńskim laboratorium moż-
na napotkać w różnych miejscach 
w kraju. Jednym z nich jest Cen-
trum Nauki „Kopernik” w Warsza-

wie, gdzie uwagę zwiedzających przycią-
ga stojąca na zewnątrz spiralna struktura, 
która jest znacznie powiększonym mo-
delem związku chemicznego zwanego 

akwaporyną. W LIW wykonano również 
badania i obliczenia aerodynamiczne nie-
wielkich kopuł astronomicznych „Scope-
dome”, produkowanych na potrzeby szkół 
i zamożniejszych miłośników astronomii. 
A dla jednej z fi rm krakowskich, której 
trzon stanowią notabene absolwenci PK, 
przeprowadzono pierwsze w Polsce pra-
ce dotyczące wyznaczania współczynni-
ka oporu aerodynamicznego samochodu 
o napędzie elektrycznym. Pojazdy tego 
typu fi rma chce wprowadzić na rynek. 

Wśród prac podejmowanych przez 
LIW warto zwrócić uwagę na testo-
wanie oryginalnych rozwiązań siłowni 
wiatrowych. Szczególnie chodzi o małe 

Podsumowanie dotychczasowej 
działalności Laboratorium Inżynierii Wia-
trowej PK zawiera wydana w ostatnich 
miesiącach książka „Eksperymental-
ne wspomaganie projektowania przy 
wpływach środowiskowych na budowle 
i ludzi”. W monografi i tej zawarto wyniki 
najciekawszych prac wykonanych w LIW 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Flagi. Pra-
ce dotyczyły głównie badań modelowych 
oddziaływania wiatru, obciążenia śnie-
giem, komfortu wibracyjnego użytkowni-
ków mostów dla pieszych oraz komfortu 
wiatrowego przechodniów.

Książka zawiera przede wszystkim 
szczegółowy opis tunelu aerodyna-
micznego używanego do badań w LIW 
PK oraz charakterystykę jego możliwo-
ści badawczych. Następnie przedsta-
wione zostały wyniki kilkunastu prac 
naukowo-badawczych dotyczących 
specjalnych obiektów budowlanych. 
Znalazły się wśród nich opracowania 
dotyczące badań: Stadionu Miejskiego 
w Poznaniu (dla EURO 2012), Stadio-
nu Miejskiego w Tarnowie, budynków 
Sky Tower i Alba Tower we Wrocła-
wiu, mostów łukowych w Puławach 
i Katowicach, mostu pieszo-rowero-
wego w Krakowie (zwanego kładką 
o. Bernatka), okładzin dla Stadionu 
Narodowego w Warszawie oraz kon-
strukcji modelu akwaporyny dla Cen-
trum Nauki „Kopernik” w Warszawie. 
Tom zawiera dokumentację wszystkich 
najważniejszych dokonań naukowych 
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej. 

Na podkreślenie zasługuje za-
mieszczenie w pracy bogatego mate-
riału ilustracyjnego. Składają się nań 
zarówno niezliczone wykresy, sche-

maty i diagramy odzwierciedlające 
różne badane zjawiska, jak również 
fotografi e modeli badanych w tunelu 
aerodynamicznym, a także wizualiza-
cje analizowanych obiektów. Materiał 
ten ogromnie pomaga zrozumieć istotę 
opisywanych eksperymentów i prawid-
łowo interpretować uzyskane wyniki.  

W słowie wstępnym do książki prof. 
Roman Kinach napisał: „Monografi a 
ta ma duże walory naukowe, poznaw-
cze, zawodowe i dydaktyczne. Cechuje 
ją wysoki poziom merytoryczny. Mogą 
z niej korzystać zarówno inżynierowie 
budownictwa — szczególnie projektanci 
budowli specjalnych i nietypowych — jak 
i pracownicy naukowi, dydaktyczni, dok-
toranci i studenci wydziałów inżynierii lą-
dowej wyższych uczelni technicznych”.

(ps)

„Eksperymentalne wspomaganie projek-
towania przy wpływach środowiskowych 
na budowle i ludzi”, praca zbiorowa, 
oprac. i red. Andrzej Flaga, Polskie Sto-
warzyszenie Inżynierii Wiatrowej, Kra-
ków 2011. 

Dokumentacja 10-lecia
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Model stadionu miejskiego w Tarnowie
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Program wymiany studentów 

Eras mus spowodował, że niektóre 

przedmioty w ramach kierunku „bu-

downictwo” na Politechnice Krakow-

skiej zaczęto przed laty prowadzić 

w języku angielskim. Studia II stopnia 

w tym języku zaoferowały Instytut Inży-

nierii Drogowej i Kolejowej oraz Insty-

tut Metod Komputerowych w Inżynierii 

Lądowej. W związku z tym powstał 

pomysł rozpoczęcia kompleksowego 

kształcenia po angielsku, obejmujące-

go studia I i II stopnia. Przedsięwzięcie 

znalazło się w planach władz dziekań-

skich Wydziału Inżynierii Lądowej wy-

branych w roku 2008. W rezultacie od 

1 października 2010 r. część studen-

tów kierunku „budownictwo” na WIL 

studiuje w języku angielskim.

Współfi nansowany przez Unię 

Europejską

Studia te to fragment realizowanego 
przez wydział projektu Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 4.1.1. 
pt. „Rozwój potencjału dydaktycznego 
Politechniki Krakowskiej w zakresie no-
woczesnego budownictwa”. Projekt jest 
zatem współfi nansowany przez Unię 
Europejską za pośrednictwem MNiSW 

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Kierownikiem projektu 
jest dziekan WIL, dr hab. inż. Tadeusz 
Tatara, prof. PK, a zastępcą kierownika 
— mgr Izabela Karasińska-Jaśkowiec.

Obecnie rozpoczęła się druga edy-
cja studiów stacjonarnych I stopnia 
(ang. fi rst cycle), ale projekt przewiduje 
też rozpoczęcie w roku akademickim 
2012/2013 realizacji studiów stacjo-
narnych II stopnia na specjalności Civil 
Engineering Structures (odpowiednik 
specjalności „konstrukcje budowlane 
i inżynierskie”). W ramach projektu re-
alizowane są także kursy i szkolenia 
na różne tematy dla zainteresowanych 
osób spoza PK oraz kursy języka an-
gielskiego dla pracowników, prowadzo-
ne pod kątem przygotowania do prowa-
dzenia zajęć.

W roku akademickim 2010/2011 na 
pierwszy rok studiów w języku angiel-
skim przyjęto 50 osób (na drugim obec-
nie kontynuują studia 43 osoby). Obec-
nie przyjęto 124 osoby (z czego 10 nie 
podjęło nauki). Na studia te przyjmuje 
się kandydatów spełniających zwykłe 
wymagania rekrutacyjne, posiadających  
obywatelstwo polskie i wykazujących się 
dostateczną znajomością języka. Ist-
nieje ponadto możliwość dołączenia do 

siłownie — zarówno z wirnikami o osi 
poziomej, wykorzystującymi efekt Mag-
nusa, jak i z wirnikami o osi pionowej 
i sterowanym ruchu łopat. 

Oferta dla różnych 

wydziałów

Mówiąc o badaniach aerodynamicz-
nych, trzeba mieć na uwadze, że tunel 
znajduje się na terenie szkoły wyższej, 
dlatego służy również celom dydaktycz-
nym. Pozwala prowadzić zajęcia z przed-
miotu, którego nie ma na innych uczel-
niach w Polsce: „wpływy środowiskowe na 
budowle i ludzi”. Zajęcia są przeznaczone 
dla studentów II roku na Wydziale Inżynierii 
Lądowej. Z możliwości, jakie stwarza La-
boratorium Inżynierii Wiatrowej, korzystają 
też studenci Wydziału Mechanicznego. 

Prof. Andrzej Flaga jest otwarty na 
współpracę także z innymi wydziałami. 
Szczególnie widzi celowość mówienia o in-
żynierii wiatrowej przyszłym architektom, 
którzy mają do czynienia z problemem 
opływania budynków przez masy powie-
trza. Oferta dydaktyczna LIW nie dotyczy 
zresztą wyłącznie jednostek macierzystej 
uczelni. Gośćmi ośrodka w Czyżynach by-
wali już regularnie studenci z Politechniki 
Częstochowskiej, którzy przyjeżdżali na 
całodniowe zajęcia. Pojawiali się też mło-
dzi ludzie z Politechniki Wrocławskiej, by 
przyjrzeć się próbom aerodynamicznym 
modelu mostu, który zaprojektował ich wy-
kładowca — prof. Jan Biliszczuk.

*
Kaprysy aury, z jakimi mamy coraz 

częściej do czynienia, stanowią poważne 
wyzwanie dla inżynierów. Co pewien czas 
w telewizyjnych serwisach informacyjnych 
możemy oglądać budynki pozbawione 
dachów, a także inne fatalne skutki gwał-
townych wichur i trąb powietrznych. Wszy-
scy też chyba jeszcze mamy w pamięci 
tragiczny wypadek, który zdarzył się kilka 
lat temu, gdy w Katowicach pod wpływem 
obfi tego śniegu oberwał się dach hali wy-
pełnionej ludźmi. Pomnażana stale wie-
dza służy zapobieganiu takim tragediom. 
Jednocześnie wiedza pomaga coraz lepiej 
czerpać korzyści z wiatru, jak to w przy-
padku wspomnianych siłowni wiatrowych.

Inżynieria wiatrowa z całą pewnoś-
cią więc nie musi się obawiać, że jako 
dyscyplina naukowa… przeminie z wia-
trem. Wprost przeciwnie. Może liczyć na 
coraz silniejszy wiatr w plecy. 

Lesław Peters

O murach i stropach 
w języku Szekspira

Grupa studentów budownictwa, którzy kształcą się w języku angielskim
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Obawy, czy kompetencje językowe 
prowadzących zajęcia będą wystarcza-
jące, okazały się w większości nieuza-
sadnione. Tym niemniej wielu nauczy-
cieli akademickich przygotowujących się 
do prowadzenia zajęć w następnych se-
mestrach, uczestniczy w kursach języ-
kowych i korzysta z konsultacji lektorów 
przy opracowywaniu materiałów dydak-
tycznych. 

*
Dla zapewnienia trwałości rezulta-

tów projektu Wydział Inżynierii Lądowej 
będzie zapewne kontynuował nabór na 
studia stacjonarne w języku angielskim 
w następnych latach. Nie ma wątpliwości, 
że studia magisterskie powinny już za-
wsze zawierać w swej ofercie wariant an-
glojęzyczny, chociażby dla zapewnienia 
możliwości studiowania cudzoziemcom. 
Natomiast w wypadku studiów I stopnia 
sprawa jest dyskusyjna. Trudno założyć, 
że znajomość języka uniwersalnego wy-
starczy osobom podejmującym pracę 
w polskim przemyśle budowlanym, zatem 
już teraz studiujący w języku angielskim 
poznają równolegle potrzebną terminolo-
gię techniczną w języku polskim.

Jerzy Pamin

Autor, profesor PK, jest dyrektorem In-
stytutu Technologii Informatycznych 
w Inżynierii Lądowej na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PK.

grupy studentów zagranicznych, którzy 
zapisali się na studia płatne (wpłacane 
przez nich czesne jest wówczas odpro-
wadzane do instytucji fi nansującej, czyli 
MNiSW). Obecnie studiuje jeden taki 
student. 

Klucz do rynku pracy

Interesujące jest, co skłoniło mło-
dych Polaków do wyboru studiów w ję-
zyku angielskim. Na podstawie sondażu 
przeprowadzonego wśród studentów 
drugiego roku można stwierdzić, że cho-
dziło głównie o poprawienie perspektyw 
zawodowych. Język angielski jest po-
wszechnie uznawany za język między-
narodowy. Studenci wierzą, że jego zna-
jomość będzie kluczem otwierającym 
drzwi do rynku pracy, przede wszystkim 
za granicą, tak w krajach europejskich, 
jak i w krajach anglojęzycznych znajdują-
cych się poza Europą. Pewne znaczenie 
miała też okazja do poszerzenia wiedzy 
o przydatny techniczny język angielski 
i potencjalnie większa atrakcyjność stu-
diów w innym języku niż polski.

Podstawowym warunkiem sukcesu 
jest wysoki poziom znajomości języka 
angielskiego u studentów i prowadzą-
cych zajęcia. Przeważająca liczba stu-
dentów nauczyła się języka angielskiego 
w czasie swojej edukacji w latach gim-
nazjalnych i licealnych. Wielu z nich ko-
rzystało także z dodatkowych lekcji an-
gielskiego na zajęciach pozaszkolnych. 
Ale w studiach uczestniczy także kilkoro 
studentów, którzy język angielski poznali 
za granicą, wychowując się tam. Tylko 
dla tych ostatnich konieczność rozu-
mienia, prowadzenia notatek i dyskusji, 
wykonywania projektów i ćwiczeń oraz 
pisania kolokwiów w języku angielskim 
nie stanowi od początku problemu.

Na pytanie, czy wybraliby teraz stu-
diowanie w języku polskim, studenci 
drugiego roku zgodnie odpowiedzieli, że 
nie. Natomiast pytanie, czy po studiach 
zamierzają pracować w Polsce, uzna-
no za zbyt wybiegające w przyszłość 
— odpowiedzi były w tym przypadku 
podzielone. Niemniej większość poważ-
nie rozważa pracę za granicą, ale mimo 
wszystko, gdyby oferta pracy w Polsce 
była satysfakcjonująca i spełniała ich 
oczekiwania, zdecydowaliby się na po-
zostanie w ojczyźnie.

W zgodzie z ekologią

Siatka przedmiotów przewidzianych 
programem studiów jest dostępna pod 

adresem: www.civ-eng.pk.edu.pl (jest to 
strona WWW projektu POKL). Zgodnie 
z wymogami tego projektu program za-
wiera dwa dodatkowe przedmioty w po-
równaniu z siatką przedmiotów analo-
gicznych studiów w języku polskim. Są 
to „budownictwo energooszczędne” 
i „budownictwo wodne”. Wprowadzenie 
pierwszego z tych przedmiotów wynika 
z aktualnych trendów proekologicznych 
w gospodarce, drugiego zaś — z cha-
rakteru studiów w zakresie inżynierii cy-
wilnej w świecie anglojęzycznym, obej-
mujących budownictwo wodne, a nie 
tylko lądowe.

W pierwszym semestrze studenci 
uczęszczają na lektorat z technicznego 
języka angielskiego. Poza tym zasady 
organizacji zajęć są zgodne z obowią-
zującymi na studiach w języku polskim. 
Natomiast prowadzący zajęcia mają 
obowiązek przygotowania materiałów 
dydaktycznych w języku angielskim 
i udostępnienia ich przed zajęciami na 
serwerze WWW projektu (dostęp do tych 
materiałów mają tylko studenci uczestni-
czący w projekcie i nauczyciele prowa-
dzący zajęcia). 

Koordynatorem studiów I stopnia 
w języku angielskim jest niżej podpi-
sany, a przyszłych studiów II stopnia 
— dr hab. inż. Janusz German, prof. PK. 
Realizacja projektu przebiega sprawnie. 
Zaangażowanie studentów jest ocenia-
ne pozytywnie, a zajęcia są prowadzone 
na wysokim poziomie. Kierownictwo pro-
jektu jest odpowiedzialne m.in. za moni-
torowanie jego realizacji i przeprowadza 
ankiety wśród studentów. 

Szansa dla polskich uczelni 
Rozszerzanie oferty studiów w językach obcych, szczególnie w języku 

angielskim, jest jednym z podstawowych warunków przyciągnięcia większej 
liczby studentów zagranicznych na polskie uczelnie. Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że obcokrajowcy stanowią mniej niż jeden procent 
wszystkich studentów w naszym kraju. Tymczasem średnia dla krajów OECD 
wynosi 9,6 proc. 

Trudno nam oczywiście konkurować z państwami, które szczycą się uni-
wersytetami o renomie światowej, jak Wielka Brytania (gdzie prawie 18 proc. 
studentów to cudzoziemcy), czy Niemcy lub Francja (odpowiednio: 11,4 
i 11,2 proc.). Jednak nawet kraje o zbliżonym poziomie szkolnictwa wyższego 
– np. Węgry, Czechy czy Słowacja – też znacznie przewyższają nas w tej 
statystyce. Eksperci zwracają przy tym uwagę, że Polska może stać się atrak-
cyjnym celem studenckich migracji, ponieważ nasze uczelnie pobierają jed-
ne z najniższych opłat w Europie. Przeciętnie rok studiów nad Wisłą kosztuje 
cztery razy mniej niż w Niemczech i dwa razy mniej niż na Węgrzech.

(R)
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W czasach, gdy nauką rządzą 

wąskie specjalizacje, na uczelniach 

coraz rzadziej spotyka się ludzi rene-

sansu — osoby, które potrafi ą z po-

wodzeniem zajmować się odległymi 

od siebie obszarami wiedzy. Do takich 

wyjątków należy prof. Andrzej Samek. 

Ten znakomity uczony, związany od 

lat z Wydziałem Mechanicznym Po-

litechniki Krakowskiej, dał się ostat-

nio poznać również jako historyk. 

I to w dziedzinie tak specyfi cznej, jak 

dzieje marynarki wojennej.

19 października w Muzeum Politech-
niki Krakowskiej została otwarta wysta-
wa, na której pokazano część kolekcji 
prof. Andrzeja Samka — dokumenty 
i pocztówki dotyczące fl oty monarchii 
habsburskiej, fl oty nieistniejącej od za-
kończenia I wojny światowej. Gdyby 
pasja profesora ograniczała się tylko do 
zbieractwa, nie byłoby w tym nic niezwy-
kłego. Jednak razem z wystawą ukaza-
ła się książka „Flota, której już nie ma” 
— praca par excellence historyczna.

Jest to napisana ze znawstwem opo-
wieść o powstaniu fl oty jednej z morskich 
potęg przełomu XIX i XX w. Autor wpraw-
dzie zastrzega we wstępie, że praca nie 
stanowi monografi i naukowej, jednak 
nie zmienia to faktu, że poszczególne 
okręty i zdarzenia historyczne prof. Sa-
mek opisuje z iście naukową dbałością 
o detale. Już wcześniej uczony dał się 
poznać z jeszcze innej strony — jako 
autor „Atlasu muszli ślimaków morskich”, 
a przecież z zawodu jest inżynierem, 
ekspertem w zakresie robotyki, bioniki 
i automatyzacji procesów produkcji.

Otwarcie wystawy połączone z pro-
mocją nowej książki przyciągnęło wielu 
gości nie tylko z Politechniki Krakow-
skiej. Na uroczystość przybył m.in. kon-
sul generalny Republiki Austrii w Kra-
kowie Christophe Ceska. A okazja była 
szczególna, bowiem — jak powiedział, 
witając zgromadzonych prorektor PK 
prof. Wacław Celadyn, opiekun Muze-
um PK z ramienia władz uczelni — jest 
to pierwsza w historii szkoły wystawa 
przedstawiająca dorobek aktywnego jej 
pracownika. Prof. Celadyn podkreślił, 
że pokazane zbiory są świadectwem 
ogromnego zaangażowania i uporu prof. 
Samka. 

Uczestniczący w wernisażu 
rektor PK prof. Kazimierz Fur-
tak z pełnym uznaniem wyrażał 
się o bardzo szerokich horyzon-
tach prof. Samka. Zauważył, że 
książka „Flota, której już nie ma” 
wpisuje się w nieformalną se-
rię publikacji Wydawnictwa PK, 
przedstawiających mało znane 
oblicze naszej uczelni. Do serii tej 
należy „Profesor NIEzwyczajny” 
— książka przedstawiająca syl-
wetki nestorów PK, a także ogło-
szona całkiem niedawno praca 
prof. Zbigniewa Porady „Olimpij-
czycy z Politechniki Krakowskiej”. 
Edycje te dowodzą, że osoby 
związane z Politechniką mają wiele do 
powiedzenia nie tylko w zakresie swej 
działalności dydaktycznej i naukowej.

O tym, jak niezwykłym zjawiskiem 
była fl ota monarchii habsburskiej, prze-
konywał zgromadzonych na wernisażu 
sam autor książki. Przypomniał, że ma-
lutka w początkach swego istnienia Au-
stria dopiero w XIV w. uzyskała bardzo 
skromny dostęp do morza. Później, dzię-
ki ogromnemu wysiłkowi, stała się szó-
stą potęgą morską świata. Austro-Węgry 
stworzyły potężny przemysł zbrojeniowy, 
w którym najważniejszą rolę odgrywała 
kadra inżynierska, zaznaczył Andrzej 
Samek. Do najwybitniejszych konstruk-
torów należał Siegfried Popper. To dzięki 
takim ludziom jak on powstawały nowo-
czesne pancerniki i krążowniki, które na-
leżały do najlepszych tego typu okrętów 
na świecie. Jako wynalazcę torpedy en-

cyklopedie wymieniają Anglika Roberta 
Whiteheada, ale opatentował on w rze-
czywistości wynalazek austriacki.

Prof. Samek zwrócił uwagę, że na 
okrętach habsburskich służyło wielu 
chłopów galicyjskich. Trzech Polaków 
było w marynarce Austro-Węgier admi-
rałami. Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. ponad 20 ofi cerów 
wysokiej rangi włączyło się w proces bu-
dowy naszej rodzimej fl oty. To tłumaczy 
dzisiejszy sentyment, jakim niektórzy 
ludzie nadal darzą marynarkę austro-
-węgierską, wyjaśniał prof. Samek pod-
czas wernisażu w Muzeum PK. 

O ile książka, choć bogato ilustrowana, 
przemawia do czytelnika przede wszystkim 
słowem, o tyle wystawa oddziałuje głównie 
obrazem. Zapoznajemy się na niej z fl otą 
austro-węgierską poprzez liczne pocztówki 
z epoki, które — dzięki reprodukcjom wy-
konanym pieczołowicie przez fotografi ka 
Jana Zycha — zostały pokazane w znacz-
nym powiększeniu. Są też współczesne 
wizerunki habsburskich okrętów, a to dzię-
ki akwarelom namalowanym przez An-
drzeja Samka. Jedna z nich zdobi okładkę 
wspomnianej książki. Tak oto stykamy się 
z jeszcze jednym, tym razem artystycznym 
nurtem działalności uczonego.

Wystawę można oglądać do 15 mar-
ca 2012 r., a miejsce jej udostępnienia 
— Muzeum PK — mieści się w budynku, 
który sto lat temu wchodził w skład koszar 
austriackich. Trudno sobie było wymarzyć 
lepsze miejsce dla tej ekspozycji.

Lesław Peters

Owoc pasji prof. Andrzeja Samka

Okręty zapomnianej fl oty
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Stało się tradycją, że wraz z koń-

cem roku akademickiego i początkiem 

następnego rektor Politechniki Kra-

kowskiej spotyka się z pracownikami 

udającymi się na emeryturę. Jest to 

forma podzięki za lata, a nieraz i całe 

dziesięciolecia pracy na rzecz uczel-

ni. W tym roku spotkanie było niety-

powe, bowiem musiało się odbyć aż 

w trzech odsłonach.

Wszystko z powodu zmian w usta-
wodawstwie. To za ich sprawą wyjąt-
kowo dużo pracowników nabyło ostat-
nio prawa emerytalne. W efekcie na 
trzy kolejne spotkania, zorganizowane 
10 października, zaproszono prawie 
240 osób. Jednorazowo nie pomieści-
łaby ich żadna z reprezentacyjnych sal 
Politechniki, więc konieczne były trzy 
spotkania.

Przybyłym za wysiłek wniesiony 
w rozwój szkoły dziękował rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak. Jednocześnie 

Podziękowanie, ale nie pożegnanie

wyraził zadowolenie z faktu, że mimo 
nabycia uprawnień emerytalnych bardzo 
dużo osób nie zamierza zrywać więzi za-
wodowych z uczelnią. W przeciwnym ra-
zie dalsza działalność szkoły byłaby po-
ważnie utrudniona. Każdy z uczestników 

spotkań otrzymał specjalne, indywidu-
alne podziękowania. Były też upominki, 
a po części ofi cjalnej czas na rozmowy 
towarzyskie.

(ps)

Centrum Pedagogiki i Psycholo-

gii Politechniki Krakowskiej gościło 

7 października delegację seniorów ze 

Stryja na Ukrainie. W spotkaniu, które 

dotyczyło powołania w Stryju Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku (będzie działał 

dzięki Fundacji Charytatywnej im. Igora 

Ostasza i pod patronatem Politechni-

ki Lwowskiej), uczestniczyła również 

Wiesława Borczyk — prezes Ogólno-

polskiej Federacji Uniwersytetów Trze-

ciego Wieku. Władze PK reprezentował 

prorektor ds. kształcenia i współpracy 

z zagranicą prof. Dariusz Bogdał.

Dyrektor Centrum — dr Władysława 
Maria Francuz przedstawiła zasady pra-
cy utworzonego na PK w roku ubiegłym 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkoła 
jest młoda, ale godna zaufania, o czym 
świadczy niesłabnące zainteresowanie 
słuchaczy, których w minionym roku 
akademickim było 220, zaś w obecnym 
ich liczba wzrosła do 260. Podczas spot-
kania rozmawiano na temat fi nansowa-
nia działalności uniwersytetów trzeciego 
wieku, sposobów organizowania zajęć 

Dobry przykład PK

dla ludzi starszych i wszechstronnej 
współpracy pomiędzy instytucjami, które 
kształcą nestorów. Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK należy do tych, które 
dzięki zainicjowanym w 2009 r. cyklom 
wykładów „Radość Seniora” i dzięki funk-
cjonowaniu UTW mogą się dzielić swoją 
wiedzą i doświadczeniem ze stawiający-
mi w tej dziedzinie pierwsze kroki.

Uniwersytet Trzeciego Wieku na PK 
zainaugurował 19 października nowy, 
drugi z kolei, rok akademicki. Mamy 
nadzieję, że takich inauguracji będzie 
nieskończenie wiele, a kondycja UTW 
zawsze będzie dobra!

Małgorzata Rakoczy
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Reforma miejskiego transportu: 

cztery warianty

„Gazeta Wyborcza” z 7 października 2011 r.

Tramwaje głównym środkiem komuni-
kacji. Więcej kursów, ale mniej linii. Takie 
są założenia planowanej na przyszły rok 
reformy miejskiego transportu. Propozy-
cje mają ocenić pasażerowie. Zakończył 
się pierwszy etap prac nad przygotowa-
niem nowej siatki połączeń autobusowych 
i tramwajowych. — Zmiana układu komu-
nikacji to konieczność w tak dynamicznie 
rozrastającym się mieście. Najbardziej 
zależało nam na tym, by skrócić czas po-
dróży. Braliśmy też pod uwagę zwycza-
je pasażerów. Nie chcemy wprowadzać 
rewolucji, ale nowa siatka połączeń na 
pewno będzie dla krakowian oznaczała 
zmiany — ocenia dr Marek Bauer z Po-
litechniki Krakowskiej, członek zespołu 
przygotowującego nową siatkę połączeń. 
I dodaje: — Musimy też uwzględnić np. 
ograniczoną przepustowość skrzyżowań 
czy wielkość taboru. Eksperci opraco-
wali cztery warianty zmian, które różnią 
się między sobą częstotliwością kursów 
i liczbą linii. 

Dobra uczelnia = dobra praca

„Gazeta Wyborcza” z 17 października 2011 r.

Cambridge, Yale czy Harvard są nie 
tylko markami renomowanych uczel-
ni, lecz także gwarantem absolwentów 
o wysokich kwalifi kacjach i umiejętnoś-
ciach dla najlepszych pracodawców na 
świecie. Czy w Polsce są takie uczelnie? 
W 2011 r. Politechnika Krakowska opub-
likowała raport o absolwentach polskich 
uczelni. Socjologowie i statystycy prze-
pytali blisko 2 tys. tych, którzy skończyli 
studia w 2003 r. — Potwierdziliśmy to, 
co jest tajemnicą poliszynela: absolwen-
tom szkół technicznych znacznie łatwiej 
odnaleźć się na rynku pracy niż tym, 
którzy skończyli kierunki humanistyczne 
— mówi dr Joanna Żyra, jedna z autorek 
raportu. Jeśli chodzi o początki kariery 
zawodowej, na tle Europy nie wypadamy 
najlepiej. Tylko 28 proc. młodych Pola-
ków szuka zajęcia przed obroną dyplo-
mu. Dla porównania: w Niemczech i we 
Francji to ponad 30 proc., w Finlandii 
i Wielkiej Brytanii — 43 proc., a w Szwaj-
carii i Norwegii — prawie 60 proc. Mniej 
zaradni od Polaków są Estończycy, 

Litwini, Czesi i Włosi. Architekt Tomasz 
Konik jest absolwentem Politechniki Kra-
kowskiej. Obronił się w 2000 r. Pracę 
zaczął już na studiach, bo — jak mówi 
— uczelnia daje dyplom i szansę na zdo-
bycie doświadczenia, a resztą trzeba się 
zająć samemu. 

Wydłuży się droga do własnej 

fi rmy?

„Gazeta Wyborcza” z 17 października 2011 r.

Większe kolejki i mniej zakładanych 
fi rm — tak może się skończyć planowa-
na likwidacja jednego z dwóch punktów 
konsultacyjnych dla przedsiębiorców 
w Krakowie. Magistrat i urząd marszał-
kowski zamierzają walczyć o zmianę 
niekorzystnego dla krakowian rozwią-
zania. W Krakowie w ramach ogólno-
polskiej sieci Krajowego Systemu Usług 
działają dwa punkty konsultacyjne dla 
przedsiębiorców: przy Centrum Trans-
feru Technologii Politechniki Krakow-
skiej oraz przy Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. Można w nich 
za darmo uzyskać informacje na temat 
zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Jednak według nowych 
wytycznych od początku przyszłego 
roku jeden z nich może zostać zlikwi-
dowany. Zarządzająca KSU Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
uzasadnia, że wg wytycznych Komisji 
Europejskiej największym wsparciem 
powinni zostać objęci mieszkańcy te-
renów do 20 tys. mieszkańców i że 
punkty powinny być równomiernie 
rozłożone na obszarach województw. 
— Dla Krakowa i innych dużych ośrod-
ków akademicko-biznesowych to zła 
wiadomość. Jeden punkt nie zaspo-
koi potrzeb obecnej liczby chętnych. 
Przedsiębiorcy z Krakowa i okolic 
będą musieli wyjeżdżać na konsultacje 
do małych miejscowości, tracąc czas 
i środki, a w końcu zniechęcą się do 
korzystania z usług KSU — ocenia Zo-
fi a Gródek-Szostak, konsultant z punk-
tu konsultacyjnego przy CTT PK. 

Królowa poszerza swój dwór

„Dziennik Polski” z 21 października 2011 r.

W rodzinie lekkoatletycznej pojawiła 
się nowa sekcja — Klubu Uczelnianego 

AZS Politechniki Krakowskiej. — Na na-
szej uczelni mamy 20 sekcji — informu-
je prezes KU AZS PK Aleksandra Cul, 
studentka IV roku Inżynierii i Technologii 
Chemicznej. Sekcja LA została zgłoszo-
na do Małopolskiego Związku i PZLA, tre-
nerem został Roman Kołodziej, treningi 
już się zaczęły na obiektach Politechniki 
i AWF.

Nominacje profesorskie 

dla krakowian

„Dziennik Polski” z 26 października 2011 r.

Prezydent Bronisław Komorow-
ski wręczył w poniedziałek nominacje 
kilkudziesięciu nowym profesorom. 
Zdaniem prezydenta, wyzwaniem dla 
polskiego szkolnictwa wyższego jest ja-
kość kształcenia, bo ona jest drogą do 
skutecznego konkurowania. W gronie 
nowych profesorów znaleźli się m.in. 
profesorowie z Krakowa, z Politech-
niki Krakowskiej Krystyna Wieczorek-
-Ciurowa. 

Politechnika Krakowska 

podpisała porozumienie 

o współpracy z Delphi Poland SA 

TVP.pl/krakow, autoekspert.pl,
studia techniczne.pl

Wspólne projekty naukowo-badaw-
cze, staże i praktyki dla studentów, 
wsparcie ekspertów przy realizacji 
prac dyplomowych, wzajemny do-
stęp do nowoczesnych laboratoriów 
i bazy technologicznej, wymiana do-
świadczeń — to główne cele umowy 
o współpracy, jaką Politechnika Kra-
kowska zawarła z Delphi Poland SA. 
— Współpraca Delphi z Politechniką 
Krakowską, a zwłaszcza Wydziałem 
Mechanicznym, ma długą historię. Pod-
pisane porozumienie poszerza obszar 
wspólnych działań i precyzuje zasady 
współpracy. Politechnika Krakowska 
bardzo wiele sobie obiecuje sobie po 
tym porozumieniu, bo ma ono charak-
ter kompleksowy — obejmuje naukę, 
badania i edukację — mówi rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak. 

O Politechnice Krakowskiej napisali 
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Sabina Kuc

Salony krajobrazowe BUGA 2011

20–31 października 2011 r.

Wystawa towarzyszyła IX Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowo-Technicz-
nej „Problemy projektowe w kontekście 
nowych technologii budowlanych”, zor-
ganizownej od 20 do 21 października br. 
w Krakowie.

BUGA — Bundesgartenschau — 
niemiecka wystawa ogrodnicza odbywa 
się cyklicznie co dwa lata. Ekspozycje 
gościły w Magdeburgu (1999 r.), Pocz-
damie (2001 r.), Rostocku (2003 r.), 
Monachium (2005 r.), Gera-Ronneburg 
(2007 r.) i Schwerinie (2009 r.). Miej-

scem tegorocznej wystawy 
była Koblencja. 

Fotografi e przedstawiają 
najnowsze trendy w projekto-
waniu przestrzeni zielonych. 
Salony krajobrazowe są wspa-
niałymi przykładami kompo-
nowania zieleni w połączeniu 
z nowymi technologiami bu-
dowlanymi, a każde z miast, 
w którym odbywa się wystawa, 
zyskuje niebanalnie zaprojek-
towane miejsca rekreacyjne dla 
mieszkańców. Autorka wystawy 
umiejętnie wybrała oryginalne rozwią-
zania nie tylko architektoniczne, dzięki 
czemu przez krótki czas i my mogliśmy 

znaleźć się w tak fantastycznych zielo-
nych zakątkach Koblencji.

(dz)

Rozwiązanie szarady ze s. 32: TE-LE-FO-NIA KO-MÓR-KO-WA.

Energooszczędny dom 

jednorodzinny

20–28 października 2011 r. 

Dom energooszczędny — moda, stan-
dard, a może wymóg czasu z powodu ros-
nących kosztów ogrzewania budynków? 
Z tym zagadnieniem zmierzyli się studenci 
drugiego roku na Wydziale Architektury 
PK w ramach przedmiotu „budownictwo 
ogólne” i wzięli udział w trzeciej edycji 
konkursu na jednorodzinny dom energo-
oszczędny. Inicjatywa Katedry Budownic-
twa Ogólnego i Materiałów Budowlanych 
spotkała się z dużym odzewem. Do kon-
kursu zgłoszono 84 prace.

Studenci mieli za zadanie stworzyć 
wizję ekonomicznego domu jednorodzin-
nego z użyciem niekonwencjonalnych 
technologii. Musieli zaprojektować m.in. 
zwartą i spójną bryłę budynku zoriento-
wanego w stosunku do stron świata, roz-
mieszczenie przeszkleń, elementy pasyw-
nego uzyskiwania energii, wykorzystanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii oraz 
ekologiczne rozwiązania materiałowe. 

Konkurs zorganizowali dr Małgorzata Meł-
ges i dr Przemysław Markiewicz.

Jury, któremu przewodniczył prof. Wac-
ław Celadyn, przyznało trzy nagrody. Lau-
reatami zostali: 1. Klaudia Sanek, 2. Edy-
ta Dłutko i Maciej Kozieł (ex aequo), 
3. Katarzyna Wieja. Ponadto Olga No-
wosad otrzymała indywidualną nagrodę 
fi rmy LINDAB, Edyta Dłutko — honorową 

nagrodę Małopolskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów RP, a Izabela Słysz — honoro-
wą nagrodę Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbyło się podczas werni-
sażu pokonkursowej wystawy, na której 
pokazano najlepsze prace.

(R.)
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Laureatka I nagrody — Klaudia Sanek
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA
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Wujaszek Wania

Z dala od miasta, gdzieś za lasami,
Stała chałupa Wujaszka Wani.
Z dawnych to czasów, wiedział on to, że
Dobytek trzeba trzymać w komorze.
W jednej z tych PIĘĆ–SZEŚĆ, Wujaszek OSIEM-CZTERY
Miał telewizor do oglądania.
Siadali z żoną w swoje TRZY-JEDEN-DWA,
Żeby obejrzeć telenowele.
Razu pewnego, rzecz niebywała,
Odbiornik nagle przestał im działać.
Zniknęła wizja, wysiadła TRZY-CZTERY,
Wujaszek kazał zaprzęgać SIEDEM-CZTERY.
Posyła syna: serwis zawiadom,
Niech przyjeżdżają z jakąś poradą.
A, że był z syna kawałek DWA-CZTERY,
Nie chciało mu się ruszać siedzenia.
I radzi ojcu: sam serwis sprowadź,
Wszak JEDEN-DWA-TRZY jest PIĘĆ-SZEŚĆ-SIEDEM-OSIEM.

Krzysztof Konstanty Stypuła

W tekście wiersza należy odgadnąć sylaby kryjące się pod poszczegól-
nymi cyframi. Sylaby te wypisane w kolejności ich numeracji utworzą 
hasło, stanowiące rozwiązanie szarady: 

1 2 3 4 5 6 7 8

Co widać?
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