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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 

oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Skończyły się zajęcia roku akademickiego oraz sesja egza-
minacyjna. Jesteśmy już po lipcowej rekrutacji na studia stacjo-
narne i niestacjonarne I i II stopnia. Niebawem rozpoczniemy 
nowy rok akademicki już z obowiązującą znowelizowaną usta-
wą „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Gdy piszę te słowa, jest pełnia lata — początek sierpnia. 
Życie na uczelni toczy się w zwolnionym tempie, co wynika 
z sezonu urlopowego. Jednak ci, którzy są już po urlopie lub 
jeszcze przed nim, mają niewiele mniej pracy niż w ciągu roku 
akademickiego. Gdy otrzymają Państwo do rąk kolejny numer 
„Naszej Politechniki”, będzie już wrzesień. Sesja poprawkowa, 
druga tura rekrutacji na studia I i II stopnia oraz rekrutacja na 
studia III stopnia, przygotowania do nowego roku akademickie-
go i jego inauguracji. Zupełnie inny rytm pracy i inne problemy. 
Jeszcze zatem w wakacyjnym nastroju podzielę się dobrymi 
wieściami.

Po dwudziestu latach współpracy została podpisana umo-
wa z CERN-em. To bardzo duże wyróżnienie dla Politechniki 
Krakowskiej, biorąc pod uwagę prestiż tej instytucji oraz fakt, 
że jesteśmy pierwszą uczelnią, która taką umowę podpisała. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu 
— przed dwudziestu laty był to między innymi prof. Józef Nizioł, 
a w ostatnim czasie niekwestionowanym liderem jest prof. Bła-
żej Skoczeń, któremu dodatkowo dziękuję za zorganizowanie 
z tej okazji sesji naukowej.

Dobrą informację otrzymaliśmy z Centralnej Komisji do 
spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Wydział Mechaniczny uzy-
skał prawo do doktoryzowania w dyscyplinie „inżynieria produk-
cji”. Za podjęcie skutecznych działań w tym zakresie dziękuję 
prof. Józefowi Gawlikowi.

Innym ważnym wydarzeniem było podpisanie porozumie-
nia o współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz podmiotem 
prywatnym. Dotyczy ono szeroko rozumianej infrastruktury. 
W ramach tego porozumienia będziemy prowadzić badania 
i rozwiązywać problemy, którymi na co dzień zajmują się pra-
cownicy i zespoły z Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii 
Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska.

W ostatnim czasie została podpisana umowa z prezydentem 
Krakowa w sprawie realizacji Szlaku Transportowego. Będziemy 
go wspólnie organizować. Szlak będzie się rozpoczynał w Muze-
um Komunikacji Miejskiej, a na naszej uczelni będzie się kończył. 

Przede wszystkim ma służyć mieszkańcom miasta i turystom, 
a dodatkowo stwarza możliwość promocji Politechniki.

Z podobnego rodzaju wydarzeń należy wymienić jeszcze 
podpisanie umowy z Uniwersytetem w Ferrarze.

Z przyjemnością gratuluję Wydziałowi Fizyki, Matematyki 
i Informatyki, gdyż uzyskał dofi nansowanie kierunku zamawia-
nego „jutro należy do informatyków”. To duży sukces, biorąc 
pod uwagę, jak niewielu było w tym roku laureatów konkursu, 
także z naszego środowiska akademickiego. 

Należy się cieszyć z powołania przez Senat nowego kierun-
ku studiów „gospodarka przestrzenna”. Jest to już trzeci nowy 
kierunek powołany w ostatnich dwóch latach, po „biotechnolo-
gii” oraz „nanotechnologiach i nanomateriałach”. Nowy kieru-
nek studiów będzie prowadzony przez Wydział Inżynierii Śro-
dowiska oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

Przebywając na uczelni w ten wakacyjny czas — piszę te 
słowa w pierwszym dniu sierpnia — nietrudno zauważyć, że 
okres wakacyjny to czas wytężonej pracy służb administra-
cyjnych i technicznych, pracy związanej z przygotowaniem 
i realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych. Dziesiątki te-
matów, wiele przetargów, wielu wykonawców. Realizacja tych 
zadań przebiega bez zakłóceń, za co wszystkim zaangażowa-
nym w te działania serdecznie dziękuję.

W najbliższych miesiącach czekają nas uciążliwości związa-
ne z prowadzeniem prac remontowych i inwestycyjnych. Konty-
nuowany jest remont domu studenckiego. Wszystko wskazuje 
na to, że — zgodnie ze złożoną przed rokiem deklaracją — stu-
denci będą w nim mogli mieszkać już od początku nowego roku 
akademickiego. Rozpoczęte są prace związane z termomoder-
nizacją budynku Wydziału Inżynierii Środowiska oraz trzech 
budynków Wydziału Mechanicznego, a także budynku „Pralni”. 
Ponadto odnawiana jest elewacja budynku głównego uczelni 
oraz trwa budowa laboratorium (w tym budynku) dla Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej. Poddasze budynku, w którym mieści się 
biblioteka, będzie adaptowane na pomieszczenia kameralne, 
których brakuje. 

Na koniec wyrażam nadzieję, że moje życzenia urlopowe 
spełniły się i wszyscy Adresaci tego „Słowa” będą długo i mile 
wspominać tegoroczne wakacje. 

Kazimierz Furtak 
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60 LAT AZS POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Sportowa wizytówka uczelni
Akademicki Związek Sportowy wpisuje się na karty pol-

skiego sportu już od ponad 100 lat. Organizacja została 
założona jesienią 1908 r. w Krakowie, w murach Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i z roku na rok zataczała coraz szersze 
kręgi. W maju 1951 r. przy Wydziałach Politechnicznych 
powstało Koło Uczelniane AZS, ale zanim je utworzono, 
studenci naszej uczelni zrzeszali się w kole AZS AGH.

Trochę historii

Koło Uczelniane AZS przekształciła w Klub Uczelniany AZS 
ustawa z 5 listopada 1958 r. 60-letnia historia KU AZS Politech-
niki Krakowskiej to przede wszystkim historia promocji sportu 
wśród studenckiej braci. Równocześnie nie zapominano o jego 
wyczynowym aspekcie, gdyż działalność w obu tych sferach 
jest ze sobą ściśle związana. Promując sport wśród studentów, 
klub ściśle współpracował z władzami uczelni. Przez długie lata 
uczelniany AZS reprezentował w Senacie PK kurator. Funkcję 
tę pełnili: prof. Józef Walczak, prof. Mieczysław Wrona, prof. 
Kazimierz Sokalski, prof. Jan Wątorski, prof. Stefan Piechnik, 
doc. Kazimierz Pietrzyk i prof. Zbigniew Mendera.

W latach 60. działania AZS skupiały się w domach studen-
ckich. Organizowano przy nich turnieje, początkowo pod hasłem 
„Dni sportu na uczelni” oraz „Dni sportu w DS-ach”, a z czasem 
przyjęto nazwę „Czyżynady”. Warto przypomnieć również, że 
w tym okresie działacze AZS pracowali przy budowie bieżni lek-
koatletycznej, boiska do siatkówki i koszykówki, a także boiska 
asfaltowego do piłki ręcznej przy „DS Bydgoska”. 

W latach 70. zrodził się pomysł budowy obiektów otwar-
tych przy akademikach w Czyżynach. Udało się go zrealizować 
dzięki zaangażowaniu Ryszarda Florka, Ryszarda Podgórnego 
i Roberta Dietricha. W roku 1979, również za sprawą ówczes-
nego prezesa KU AZS Ryszarda Florka, przystąpiono do budo-
wy ścieżki zdrowia. 

Obiekty w Czyżynach 
służą studentom do dzisiaj 
i choć po ścieżce nie ma już 
śladu, to młodzież akademi-
cka może nadal korzystać 
z 4 kortów tenisowych, boisk 
do koszykówki i piłki ręcznej. 
Ogromne znaczenie sporto-
wo-rekreacyjne ma Ośrodek 
Żeglarski Politechniki Kra-
kowskiej w Żywcu. Od 1971 
r. organizowane są w nim 
kursy na stopień żeglarza 
i sternika jachtowego.

Politechnika Krakowska 
dba obecnie o rozbudowę 
infrastruktury sportowej, 

a Centrum Sportu i Rekre-
acji, administrujące nowo-
czesną bazą, udostępnia ją 
bezpłatnie na treningi sekcji 
KU AZS oraz imprezy spor-
towe klubu. Mówiąc o tych 
obiektach, nie sposób nie 
wspomnieć o hali sportowej 
przy ul. Kamiennej, odda-
nej do użytku społeczności 
akademickiej w połowie lat 
90., czy też o kompleksie 
sportowym w Czyżynach, 
w sąsiedztwie Wydziału 
Mechanicznego, gdzie po-
wstała hala sportowa, boksy 
do squasha, hala tenisowa 
i korty tenisowe. Służą one 
nie tylko studentom w trak-
cie zajęć wychowania fi zycznego, ale także KU AZS PK. Nowy 
klub fi tness przy ul. Skarżyńskiego, modernizowany i zmieniający 
się z dnia na dzień Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu są 
doskonałym przykładem inwestowania w sport przez PK oraz 
Centrum Sportu i Rekreacji PK.

Bogaty kalendarz imprez

Znaczącą rolę w upowszechnianiu kultury fi zycznej wśród 
młodzieży akademickiej odgrywają imprezy sportowe organi-
zowane przez AZS oraz CSiR (dawniej Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu PK). Bogaty kalendarz imprez sportowych 
— z tak sztandarowymi, jak: Bieg Kościuszkowski, Mistrzo-
stwa PK w Narciarstwie i Snowboardzie czy Regaty Żeglarskie 
— stanowi bez wątpienia dobrą wizytówkę działalności uczel-
nianego AZS. Chodzi głównie o to, aby sport był formą zdrowe-
go, aktywnego wypoczynku po trudach zajęć laboratoryjnych, 
ćwiczeń czy wykładów. 

W ostatnich latach sport akademicki zaczął rozwijać skrzyd-
ła nie tylko dzięki pomocy władz uczelni, ale także za sprawą 
programu, który AZS realizuje od 1996 r. Wzrost liczby człon-
ków prawie o 100 proc. jest tego najlepszym dowodem. W po-
nad 40 grupach sekcyjnych trenuje ponad 800 członków AZS. 
Co roku na Akademickie Mistrzostwa Polski KU AZS deleguje 
prawie 30 sekcji. Studenci rywalizują o medale AMP, zajmują 
wysokie miejsca, uzyskują też uprawnienia do otrzymywania 
stypendiów sportowych.

Od wielu lat w gronie multimedalistów znajdują się nasi 
narciarze i snowboardziści, a w minionych latach znaleźli się 
w tym gronie również lekkoatleci. W klasyfi kacji generalnej 
AMP pozycja Politechniki Krakowskiej jest ostatnio ustabilizo-
wana. Zajmujemy lokaty w przedziale od 20. do 25. miejsca na F
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prawie 300 uczelni. Nie inaczej jest w Małopolskiej Lidze Aka-
demickiej, w której od kilku lat PK zdobywa 3., 4. miejsce. 

Znani w Polsce i na świecie

W szeregach sekcji Klubu Uczelnianego AZS Politechniki 
Krakowskiej trenowało wielu sportowców o międzynarodowej 
renomie, m.in. olimpijczycy: Andrzej Bachleda-Curuś (do dziś 
najlepszy polski narciarz alpejski), Włodzimierz Czarniak i Jerzy 
Woyna-Orlewicz (narciarstwo alpejskie), Andrzej Sztolf (skoki 
narciarskie). Choć olimpijczyków ostatnimi czasy wśród naszych 
zawodników brakuje, to warto zwrócić uwagę na doskonałą ekipę 
snowboardzistów i narciarzy. W ostatnich latach barw Politechni-
ki Krakowskiej bronili Klaudyna Mikołajczyk (snowboard) — brą-
zowa medalistka Uniwersjady w Zakopanem w 2001 r. i uczest-
niczka Uniwersjady Tarvisio 2003, Paweł Dawidek — uczestnik 
Uniwersjady w 2005 r. oraz Wojciech Podgórny — m.in. mistrz 
Polski w slalomie carvingowym w 2005 r. 

Kilka słów należy się „trzem muszkieterom” z lekkoatletycz-
nej bieżni. Tercetu: Anna Hazior (WIL), Agnieszka Ligęza (WIŚ) 
i Agnieszka Szwarnóg (WA) — mógłby nam pozazdrościć nie-
jeden klub lekkoatletyczny. Anna Hazior wielokrotnie tryumfo-
wała na akademickich arenach, a brązowy medal Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski na 800 m czy reprezentowanie Polski 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce były 
najlepszym dowodem jej nieprzeciętnego sportowego talentu. 
Agnieszka Ligęza, reprezentantka Polski w sprincie, była 4. na 
200 m w mistrzostwach Polski w 2009 r. Agnieszka Szwarnóg, 
zamiłowana w chodzie sportowym, doszła nie tylko do srebra 
na 20 km podczas mistrzostw Polski, ale również do 8. miejsca 
w drużynowym Pucharze Świata. Kiedy mówimy o wybitnych 
lekkoatletach KU AZS Politechniki Krakowskiej, nie można za-
pomnieć o Wiesławie Furmanku, brązowym medaliście Akade-
mickich Mistrzostw Świata czy też o Mirosławie Szczurku — wie-
lokrotnym medaliście mistrzostw Polski w biegach na orientację.

W minionej dekadzie nasz uczelniany AZS podjął próbę na-
wiązania do tradycji wielkich klubów AZS, zawiązując w swoich 
strukturach w 2005 r. zespół ligowy siatkówki mężczyzn, wy-
stępujący w rozgrywkach III ligi. W sezonie 2006/2007 również 
koszykarze AZS rywalizowali w rozgrywkach o wejście do II ligi 
basketu, a partnerem obu sekcji była MKS Cracovia SSA. 

Po rocznym mariażu z MKS Cracovia SSA na ligowych par-
kietach pozostali tylko siatkarze, którzy dzisiaj walczą w II lidze. 
Sezon sportowy 2009/2010, w którym dotarli do fazy play off, 
walcząc o I ligę oraz zdobywając srebrny medal Mistrzostw 
Polski AZS, należy uznać na razie za apogeum ich sportowych 
możliwości. Warto również odnotować, że siatkarze KU AZS 

Politechniki Krakowskiej trafi ali do juniorskich reprezentacji 
Polski (byli to: Szymon Piórkowski, Paweł Golec, Maciej Grot).

Ludzie spod znaku gryfa

Wiele osób, które słyszą hasło: AZS, od razu kojarzy je ze 
sportem akademickim. Dla tych, którzy żyją w AZS-ie i żyją 
AZS-em, to nie tylko sport, ale przede wszystkim wiele wspo-
mnień, przyjaźni i osób, których się nie zapomina, których nie 
wolno zapomnieć...

60 lat to setki wypełnianych rokrocznie deklaracji członkow-
skich, tysiące studentów startujących pod szyldem Politechniki, 
miliony godzin przepracowanych przez trenerów na treningach 
z podopiecznymi. Łączy ich jedno: gryf znajdujący się w herbie 
AZS. Niemożliwe jest wskazanie jednej, dwóch, a nawet dzie-
sięciu osób, o których można powiedzieć, że właśnie oni są 
symbolami AZS PK. Tych ludzi są dziesiątki i każdy w swoim 
czasie zapisał piękne strony w klubowych annałach. Ale są tacy 
AZS-owcy, o których nie można nie wspomnieć. 

W ciągłej przyjaźni z AZS-em żyje prof. Zbigniew Mendera, 
który jest chodzącą encyklopedią wiedzy nie tylko o narciarskich 
mistrzostwach. Dr Leszek Zajączkowski czy Mirosław Boryczko 
na każdym kroku podkreślają swoje AZS-owskie korzenie, ak-
tywnie uczestnicząc w sportowym życiu uczelni. Jest im blisko 
do AZS-u nie tylko dlatego, że pracują na Politechnice, ale dlate-
go że AZS-owski gryf zakorzenił się w nich na dobre. Jakże miło 
jest usłyszeć, gdy Ryszard Florek właściciel fi rmy Fakro, będącej 
światowym liderem wśród producentów okien, przyznaje się do 
AZS-owskiej przeszłości. Młode pokolenie działaczy KU AZS, 
wychowane pod skrzydłami Jacka Majki, do dzisiaj funkcjonuje 
na AZS-owskiej orbicie (Konrad Mirecki, Andrzej Olszewski).

O wielu osobach, przyjaciołach i pasjonatach AZS-owskie-
go klimatu często mówimy bądź je wspominamy przy różnych 
okazjach — chociażby w kontekście Biegu Kościuszkowskiego 
naszą uwagę przykuwają osoby Jana Żurka, Edwarda Surdyki, 
Piotra Jeża — pomysłodawców. Notabene już od dziewięciu 
lat w ramach tej imprezy zawodnicy rywalizują w Memoriale im. 
dr. Piotra Jeża, wspaniałego siatkarza, byłego prezesa KU AZS 
PK, członka ZG AZS, AZS-owca z krwi i kości. 

Wspominając nieobecnych w czas jubileuszu AZS PK, nie 
sposób pominąć byłego dyrektora CSiR PK, przyjaciela i człon-
ka AZS PK Zbigniewa Kucię, przez wiele lat trenera oddanego 
sekcji pływackiej, narciarskiej, organizatora wielu wspaniałych 
narciarskich mistrzostw Politechniki czy żeglarskich regat, bu-
downiczego i wieloletniego kierownika Ośrodka Szkoleniowo-
-Żeglarskiego nad Jeziorem Żywieckim.

*
Jeszcze wiele słów można by napisać o sukcesach i poraż-

kach, o zawodniczkach i zawodnikach, a także o AZS-owskich 
miłościach i małżeństwach. Bo każdy AZS-owiec buduje piękno 
naszego świata. Świata złożonego z trzech liter: 

litery A, 
litery Z, 
litery S 
— jak AZS. 

Dariusz Pyko 

Autor jest od 14 lat wiceprezesem Klubu Uczelnianego AZS PK.
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Zakończył się 60. rok działalności Klubu Uczelnianego 
AZS. W ciągu tego roku klub starał się wyjść naprzeciw 
jednej z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, nie-
obcej całej społeczności akademickiej Politechniki Kra-
kowskiej — potrzebie ruchu. I to ruchu w najróżniejszej 
postaci.

25 dyscyplin do wyboru

Potrzebę ruchu zaspokajano przede wszystkim poprzez pro-
wadzenie treningów w sekcjach klubu. Studenci i pracownicy 
PK mogli uprawiać sport, wybierając z bogatej oferty. W sumie 
w 43 sekcjach można było trenować 25 dyscyplin sportowych. 
To, że sekcji jest więcej niż dyscyplin, wynika z dużego zain-
teresowania takimi dyscyplinami, jak: aerobik, siatkówka czy 
ćwiczenia na siłowni.

Gros stanowią sekcje rekreacyjne, czyli takie, w których 
nie liczy się wynik rywalizacji sportowej, a tylko możliwość 
trenowania i rozwijania swoich umiejętności. Pozostałe to 
sekcje sportowe — ich przedstawiciele reprezentują Poli-
technikę w ramach ogólnopolskiego systemu współzawod-
nictwa. W minionym roku były to m.in. sekcje badmintona, 
judo, kolarstwa górskiego, koszykówki, lekkoatletyki, piłki 
nożnej, tenisa ziemnego i stołowego czy niezwykle popu-
larne na naszej uczelni sekcje siatkówki, narciarstwa oraz 
snowboardu. W ostatnich dwóch latach została utworzona 
sekcja cheerleaderek, a także podjęto próby utworzenia sek-
cji piłki nożnej kobiet.

Imprezy, imprezy…

Popularyzacji i rozwojowi sportu na Politechnice miało słu-
żyć uczestnictwo w wielu organizowanych przez klub impre-
zach sportowych. Były to zarówno imprezy o zasięgu uczelnia-
nym, jak i regionalnym czy nawet ogólnopolskim. 

W ciągu całego roku akademickiego zostały zorganizowa-
ne kolejne edycje mistrzostw Politechniki w tenisie ziemnym, 
tenisie stołowym, piłce nożnej halowej, badmintonie, squashu. 
W tym roku po ponad 10 latach reaktywowane zostały mistrzo-
stwa Politechniki w pływaniu i po raz pierwszy odbyły się mi-
strzostwa w wioślarstwie halowym (na ergometrze).

W kalendarzu imprez sportowych na rok akademicki 
2009/2010 pojawił się nowy cykl rozgrywek Międzywydziało-
wej Ligi Siatkówki. Cieszył się on ogromnym zainteresowa-
niem ze strony studentów. Na fali tegoż zainteresowania utwo-
rzono w tym roku cykliczne rozgrywki w dwu dyscyplinach: 
Międzywydziałową Ligę Koszykówki i Międzywydziałową Ligę 
Futsalu. Pomysły te świetnie przyjęły się wśród społeczności 
akademickiej.

Poza tymi imprezami klub organizował także mecze grają-
cej w II lidze sekcji wyczynowej siatkówki mężczyzn oraz mi-
niturniej, stanowiący sprawdzian formy po przepracowanym 
okresie przygotowawczym. Ostatni rok upłynął pod znakiem 
9 meczów ligowych.

Tradycja i nowe inicjatywy

Mówiąc o imprezach sportowych, nie sposób pominąć 
najbardziej znanych, które na stałe wpisały się do kalenda-
rza sportowego — Biegu Kościuszkowskiego (w tym roku do-
czekał się już 35. edycji), jeszcze starszych, bo aż 58-letnich 
Mistrzostw Politechniki w Narciarstwie Alpejskim i Snowboar-
dzie czy Regat Żeglarskich w Żywcu o Puchar JM Rektora. 
Znalazło się także miejsce dla tak oryginalnych przedsięwzięć 
jak sponsorowany przez fi rmę Decathlon XIII Turniej Siatkar-
skich Trójek Mieszanych czy Turniej Piłkarski SPONSOR, od-
bywający się rokrocznie na boisku Prądniczanki. Zawody te 
cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, 
jak i widzów.

Studenci Politechniki mieli okazję uczestniczyć w wielu 
turniejach międzyuczelnianych, współorganizowanych lub 
wspieranych przez klub. Były to przede wszystkim rozgryw-
ki Małopolskiej Ligi Akademickiej i Akademickich Mistrzostw 
Polski. W upływającym roku akademickim powierzono nam 
organizację turniejów półfi nałowych Akademickich Mistrzostw 
Polski w koszykówce mężczyzn i tenisie ziemnym. Wśród wy-
darzeń sportowych pojawiły się w tym roku powstałe z inicjaty-
wy Centrum Sportu i Rekreacji PK i adresowane do pracowni-
ków uczelni zawody — Grand Prix w Narciarstwie i Grand Prix 
w Siatkówce.

63 wydarzenia, 
czyli podsumowanie sezonu

Złota dziesiątka

Na koniec sezonu zostało wybranych dziesięciu najlep-
szych sportowców Politechniki Krakowskiej. Są to:

Marcel Baś — szermierka, brązowy medalista w szabli 
podczas Mistrzostw Polski AZS

Marta Gałdyś — narciarstwo, złoty medal w slalomie 
gigancie podczas Mistrzostw Polski Uczelni Technicznych 
(MPUT), srebrny medal w slalomie podczas MPUT, srebr-
ny medal podczas MPUT drużynowo

Patryk Łaba — siatkówka, czołowy zawodnik II-ligowej 
oraz uczelnianej sekcji siatkówki

Wojciech Ochałek — piłka nożna, król strzelców Mię-
dzyuczelnianej Ligii Akademickiej (MLA), kapitan drużyny

Robert Musioł — tenis ziemny, lider drużyny fi nalistów 
Akademickich Mistrzostw Polski (AMP)

Olga Niemiec — snowboard, złoty medal w slalomie 
gigancie podczas MPUT, złoty medal podczas MPUT dru-
żynowo

Paweł Pawul — judo, 5. miejsce w klasyfi kacji general-
nej AMP oraz złoty medal podczas MPUT

Damian Sobór — lekkoatletyka, srebrny medal w bie-
gu na 200 m w MPUT

Jakub Stryjewski — narciarstwo, brązowy medal w sla-
lomie podczas MPUT, brązowy medal MPUT drużynowo

Patryk Zatorski — judo, 7. miejsce w klasyfi kacji ge-
neralnej AMP, brązowy medal podczas MPUT
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W kalendarzu imprez organizowanych przez klub pojawia-
ły się także imprezy nie posiadające charakteru sportowego, 
dedykowane całemu sportowemu środowisku Politechniki. Zali-
czyć do nich należy andrzejki z AZS (imprezę organizowaną na 
otwarcie sezonu), bal sportowca czy zakończenie sezonu spor-
towego. Nie sposób nie wspomnieć o uroczystej gali z okazji 
60-lecia KU AZS oraz CSIR PK. Była ona uwieńczeniem całe-
go roku jubileuszowego oraz próbą podsumowania sukcesów 
sportowych i organizacyjnych związanych z 60-letnią działal-
nością klubu. 9 czerwca br. podczas gali wyróżniono olimpij-
czyków związanych w przeszłości z Politechniką, sympatyków 
sportu na uczelni oraz byłych i obecnych sportowców i działa-
czy klubu. Bilans kończącego się roku działalności KU AZS to 
rekordowa liczba 63 wydarzeń.

PK na sportowej mapie Polski

Chlebem powszednim sekcji sportowych klubu jest, oprócz 
treningów, rywalizacja w ramach rozgrywek Małopolskiej Ligi 
Akademickiej i Akademickich Mistrzostw Polski. Rezultaty tej 
rywalizacji świadczą o miejscu, w którym na sportowej ma-
pie Polski znajduje się Politechnika Krakowska. W ostatnich 
dwóch latach klub powtórzył wynik w klasyfi kacji końcowej 
MLA, zajmując 4. miejsce, będące dowodem ugruntowanej po-
zycji wśród małopolskich klubów uczelnianych. W klasyfi kacji 

generalnej AMP Klub Uczelniany AZS Politechniki Krakowskiej 
plasuje się obecnie na 28. miejscu (według danych z 9 czerwca 
br.). Wysoką formę potwierdzili podczas zawodów AMP przed-
stawiciele sportów indywidualnych: narciarze i snowboardziści, 
judocy, brydżyści, trójboiści.

Na słowo komentarza zasługuje działalność wyczynowej 
sekcji siatkówki męskiej w strukturach klubu. Poza wymiarem 
sportowym wartością dodaną jest promocja nie tylko klubu, ale 
i całej Politechniki. O zespole i jego wynikach pisano bowiem 
i mówiono wiele: w relacjach prasowych, radiowych, a nawet 
telewizyjnych. Utworzona ponad 6 lat temu drużyna zajęła 
w tym sezonie 7. miejsce. 

W ciągu całego roku klub współpracował z organizacją śro-
dowiskową AZS Kraków oraz wieloma podmiotami zewnętrz-
nymi, takimi jak sponsorzy imprez (Fakro, Wizard Sport Group, 
Concept Music Art, Decathlon) czy patroni medialni („Dziennik 
Polski”, Radio Kraków, Radiofonia, Telewizja Kraków). Należą 
im się gorące podziękowania za chęć włączenia się w kreowa-
ną przez klub rzeczywistość.

Jacek Pękala

Autor do 16 czerwca br. był prezesem Klubu Uczelnianego AZS 
Politechniki Krakowskiej.

Niewiele jest chyba w kraju uczelni, poza akademiami 
wychowania fi zycznego, w których życiu sport odgrywał-
by tak dużą rolę jak w przypadku Politechniki Krakowskiej. 
Świadczy o tym zarówno udział wielu naszych studentów 
i pracowników w rozlicznych formach rekreacji i sportu 
wyczynowego, jak i znaczące osiągnięcia osób występują-
cych pod szyldem Klubu Uczelnianego AZS PK. Sukcesom 
na polu lekkoatletyki poświęcona jest książka Jana Otałęgi 
„Królowa wśród inżynierów”.

Autor — wytrawny dziennikarz sportowy, od wielu lat 
parający się tą tematyką na łamach „Dziennika Polskiego” 
— przedstawił kilkanaście sylwetek osób szczególnie zasłu-
żonych dla rozwoju lekkoatletyki na Politechnice Krakowskiej. 
Kluczem doboru nazwisk stał się przeprowadzony z okazji 
60-lecia KU AZS ranking 10 najlepszych lekkoatletów, którzy 
byli studentami PK. Ponadto zostały przedstawione też osoby, 
które wniosły znaczący wkład w organizowanie życia sporto-
wego na uczelni.

Z tego powodu poczet dam i rycerzy „królowej sportu” na 
PK — jak nazywa ich autor — otwiera prof. Zbigniew Mendera. 
W rankingu pierwsze dwa miejsca zajęli nasi olimpijczycy: Zbi-
gniew Janiszewski, w latach 50. czołowy polski tyczkarz, który 
wystąpił na igrzyskach w Melbourne w 1956 r., oraz Piotr So-
botta, który cztery lata później w Rzymie reprezentował nasz 
kraj w skoku wzwyż. Obaj na PK studiowali architekturę. 

Otałęga przytacza w swojej książce wiele ciekawych fak-
tów z życia dawniejszych i bardziej współczesnych mistrzów. 
W tomie została zamieszczona ponadto rozmowa z rektorem 
PK prof. Kazimierzem Furtakiem, który również trenował wy-
czynowo lekkoatletykę, zdobywając podczas studiów na PK 

60 lat na bieżniach, skoczniach i rzutniach

m.in. tytuł wicemistrza 
Polski szkół wyższych 
technicznych w skoku 
w dal i w trójskoku. 

Dopełnieniem książ-
ki jest przygotowana 
przez Jacka Pękalę pre-
zentacja sekcji, działają-
cych w strukturze Klubu 
Uczelnianego AZS PK 
oraz wykaz lekkoatletów, 
którzy zdobywali medale 
na mistrzostwach Pol-
ski politechnik i tabele 
najlepszych wyników 
uzyskanych przez lek-
koatletów PK. Część 
statystyczną opracował 
Roman Kołodziej.

Czytając interesują-
cą publikację o 60 latach lekkoatletyki na Politechnice Krakow-
skiej, trzeba pamiętać, że to tylko fragment (co prawda znaczą-
cy) bogatego dorobku naszej uczelni na sportowej niwie.

Lesław Peters

Jan Otałęga, „Królowa wśród inżynierów. 60 lat sportu na Poli-
technice Krakowskiej”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2011.
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Godność doctora honoris causa 
otrzymał jako piąty w historii Poli-
techniki Krakowskiej jej były rektor, 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga. Uro-
czystość nadania zaszczytnego tytułu 
odbyła się 22 czerwca w głównym bu-
dynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Do auli Collegium Novum przybyło 
wielu gości z kraju i zagranicy.

Postępowanie w sprawie nadania 
tytułu rozpoczęło się 22 marca 2010 r., 
gdy profesorowie Marcin Chrzanowski, 
Włodzimierz Czyczuła, Marian Gwóźdź, 
Janusz Kawecki, Leszek Mikulski, An-
drzej Rudnicki, Jacek Śliwiński i Marian 
Tracz skierowali do Senatu PK wniosek 
o wszczęcie postępowania nominacyjne-
go. Wniosek ten Senat PK pozytywnie za-
opiniował 25 czerwca 2010 r. Na czele po-
wołanej 15 września przez Radę Wydziału 
Inżynierii Lądowej komisji, której zadaniem 
było przygotowanie wniosku dotyczącego 
postępowania nominacyjnego, stanął prof. 
Janusz Kawecki. 26 listopada 2010 r. Se-
nat PK zaakceptował jego kandydaturę na 
promotora przewodu, w związku z czym 
Rada WIL przekazała 15 grudnia obowiąz-
ki przewodniczącego komisji wydziałowej 
prof. Andrzejowi Rudnickiemu. 

Pozytywne opinie w sprawie nadania 
godności doctora honoris causa prof. 
Kazimierzowi Fladze wystawili prof. Woj-
ciech Radomski z Politechniki Warszaw-
skiej (przewodniczący Komitetu Inżynie-
rii Lądowej i Wodnej PAN) i prof. Cezary 
Madryas, prorektor Politechniki Wrocław-
skiej. Senaty obu uczelni zatwierdziły te 
opinie odpowiednio 26 stycznia i 17 lu-
tego 2011 r. Na tej podstawie Senat Poli-
techniki Krakowskiej podjął 25 marca br. 
uchwałę o nadaniu tytułu. 

Podczas ceremonii w Collegium No-
vum cały przebieg postępowania przed-
stawił dziekan Wydziału Inżynierii Lą-
dowej prof. Tadeusz Tatara. Tradycyjną 
laudację wygłosił prof. Janusz Kawecki. 
Przypomniał on, że prof. Kazimierz Fla-
ga urodził się jako najstarszy z licznego 
rodzeństwa i przecierał rodzeństwu dro-
gę do krakowskich szkół. Wymieniwszy 
kolejne stopnie i tytuły doktora honoro-
wego prof. Kawecki stwierdził, że była to 
modelowa kariera naukowa w dziedzinie 

nauk technicznych. Lau-
dator zwrócił uwagę na 
liczne kontakty prof. Flagi 
z naukowymi, zagranicz-
nymi ośrodkami, które 
doceniły jego osiągnię-
cia, czego wyrazem było 
m.in. przyjęcie w poczet 
członków Akademii Bu-
downictwa Ukrainy oraz 
nadanie godności pro-
fesora honorowego Mo-
skiewskiego Państwowe-
go Uniwersytetu Inżynierii 
Ekologicznej.

Nawiązując do lat 
1996–2002, w których 
prof. Kazimierz Flaga był rektorem Po-
litechniki Krakowskiej, prof. Kawecki 
stwierdził, że dwukrotny wybór na tę 
funkcję świadczy o zaufaniu środowiska. 
„Profesor Kazimierz Flaga był dobrym 
włodarzem, otwartym na pomysły współ-
pracowników, i sam również inicjował 
wiele, z powodzeniem doprowadzając je 
do realizacji. Był prawdziwym gospoda-
rzem uczelni, spolegliwym dla podwład-
nych i twórczo zachęcającym do wysiłku 
jeśli nie wszystkich, to większość pracow-
ników” — powiedział prof. Kawecki i przy-
pomniał, że to właśnie za jego rektoratu 
i dzięki jego inicjatywie Politechnika Kra-
kowska, jako jedyna uczelnia w świecie, 
nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
tytuł Honorowego Senatora i Profesora. 
Pod koniec swego wystąpienia prof. 
Kawecki wspomniał o prywatnych zain-
teresowaniach prof. Flagi — historii sta-
rożytności, historii religii, historii sztuki, 
turystyce górskiej, a także fotografowaniu 
(14 wystaw fotografi cznych na koncie).

Łaciński tekst dyplomu doctora honoris 
causa odczytał prorektor PK, prof. Dariusz 
Bogdał. Dyplom wręczył i jako pierwszy 
gratulacje złożył prof. Kazimierz Furtak, 
rektor Politechniki Krakowskiej. Kulmina-
cyjny moment ceremonii przypieczętowała 
pieśń „Gaudeamus” w wykonaniu Akade-
mickiego Chóru Politechniki Krakowskiej 
„Cantata” pod dyrekcją Marty Stós.

Głos zabrał nowy doktor honorowy 
PK. Złożywszy podziękowania za przy-
znanie zaszczytnego tytułu, wygłosił 

następnie wykład „Mosty — obiekty in-
żynierskie rozpięte ponad czasem i prze-
strzenią”. W swoim wystąpieniu prof. 
Kazimierz Flaga przedstawił syntetyczny 
przegląd dziejów mostownictwa od cza-
sów starożytnych po współczesne.

Uroczystość przypomniała, jak zna-
ną, nie tylko w Krakowie, i powszechnie 
szanowaną postacią jest Kazimierz Fla-
ga. Do Collegium Novum przybyli m.in.: 
prezydent Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski, wicemarszałek województwa 
małopolskiego Wojciech Kozak, senator 
RP Stanisław Bisztyga oraz liczni przed-
stawiciele nauki polskiej i zagranicznej. 

Wśród gości obecni byli rektorzy: Po-
litechniki Częstochowskiej — prof. Maria 
Nowicka-Skowron, Politechniki Rze-
szowskiej — prof. Andrzej Sobkowiak, 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego — prof. Włodzimierz 
Kiernożycki, Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu — prof. Stanisław Hodorowicz, 
Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 
— prof. Janusz Zdebski, a także prorektor 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
— ks. prof. Wojciech Misztal oraz pro-
rektor Wyższej Ofi cerskiej Szkoły Wojsk 
Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu — prof. Janusz Szelka. 
Wśród gości pojawił się też prof. Andrzej 
Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyj-
nego i rzecznik praw obywatelskich oraz 
prof. Franciszek Ziejka, były rektor UJ. Do 
Krakowa na uroczystość przyjechali też: 

Prof. Kazimierz Flaga doctorem honoris causa 
Politechniki Krakowskiej
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rektor Państwowego Uniwersytetu Che-
miczno-Technologicznego w Iwanowie 
w Rosji prof. Oskar Kojfman, prorektor 
Moskiewskiego Uniwersytetu Inżynierii 
i Ekologii prof. Michaił Berengarten, a tak-
że przedstawiciele Politechniki Lwowskiej 
i Uniwersytetu w Dortmundzie. 

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje obecność doktorów honoris causa 
Politechniki Krakowskiej, profesorów: 
Witolda Cęckiewicza, Zbigniewa En-
gela, Jana Kmity, Oskara Kojfmana 
i Józefa Nizioła. Przybyli też profeso-
rowie honorowi PK: Herbert Bühler 
z Fachhohschule Münster w Niem-
czech, Walerian Bliniczew z Państwo-
wego Uniwersytetu Chemiczno-Tech-
nologicznego w Iwanowie, w Rosji 
i Ryszard Kowalczyk z Uniwersytetu 
Beira Interior w Portugalii.

W Collegium Novum byli ponadto 
przedstawiciele Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów z członkiem prezydium, 
przewodniczącym Sekcji Nauk Tech-
nicznych, prof. Jakubem Siemkiem, 
przewodniczący Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa Wiktor Piwkowski oraz 
autor opinii wydanej w postępowaniu no-
minacyjnym prof. Wojciech Radomski. 
Przybyli też członkowie Bractwa Kurko-
wego, do którego należy prof. Kazimierz 
Flaga, z królem kurkowym Józefem Hoj-
dą. Obecna była żona Profesora, Maria 
i jego rodzina. 

Goście tak licznie zjawili się w Colle-
gium Novum, że nie wszyscy zdołali się 
pomieścić w obszernej auli. Część przy-
byłych oglądała przebieg uroczystości 
na telebimie wystawionym przed aulą; tu 
też było dużo osób.

*
Przed ludźmi, którzy decydują 

się na karierę naukową, szkoła wyż-
sza otwiera różne możliwości. Przede 
wszystkim daje szansę ujawnienia ta-
lentu dydaktycznego. Kształcenie stu-
dentów wprawdzie nie owocuje publi-
kacjami w periodykach naukowych ani 
prestiżowymi nagrodami, ale ma funda-
mentalne znaczenie dla funkcjonowa-
nia uczelni. Uczelnia pozwala rozwinąć 
też skrzydła ludziom obdarzonym pasją 
badawczą. Można tu również wyka-
zać się zdolnościami menedżerskimi, 
bo przecież uczelnia jest organizmem 
wymagającym dobrego zarządzania 
na wielu szczeblach. Osiągnięcie wy-
żyn równocześnie we wszystkich tych 
dziedzinach wydaje się niemożliwe, 

a jednak sztuka ta udała się Kazimie-
rzowi Fladze.

Pokonując kolejne szczeble kariery 
naukowej dowodził, że w każdej sferze 
życia akademickiego potrafi  nie tylko 
świetnie sobie radzić, ale stanowić wzór 
godny naśladowania. I, co ważne, nie 
ograniczało się to jedynie do zakresu 
obowiązków nauczyciela akademickie-
go, badacza czy rektora. Kazimierz Flaga 
zdobył sobie bowiem powszechny szacu-
nek również — a może przede wszystkim 
— jako człowiek otwarty, kreatywny, pe-
łen życzliwości dla innych, obdarzający 
innych swoją pozytywną energią.

Profesor jest specjalistą w dwóch 
dyscyplinach — w budownictwie i w me-
chanice. Specjalizuje się w zakresie 
konstrukcji betonowych, budowy mostów 
i tuneli, technologii betonu i technologii 
prefabrykacji, nieniszczących metod ba-
dań materiałów i konstrukcji.

Urodził się 23 stycznia 1939 r. w Suł-
kowicach. Uczył się w Technikum Bu-
dowlanym w Krakowie, by w 1956 r. pod-
jąć studia na Politechnice Krakowskiej, 
na Wydziale Budownictwa Lądowego. 
Ukończył je w 1961 i pozostał na uczelni 
jako asystent naukowo-techniczny w Ka-
tedrze Konstrukcji Żelbetowych.

Przez dalsze lata szybko pokonywał 
kolejne szczeble kariery akademickiej. 
W 1967 r. (mając 28 lat) uzyskał sto-
pień doktorski, w 1971 r. — habilitację, 
a w 1984 r. — tytuł naukowy profesora 
nauk technicznych. Pracę na uczelni łą-
czył ze zdobywaniem doświadczeń prak-
tycznych w kilkunastu biurach projektów 
i przedsiębiorstwach wykonawczych 
jako projektant lub konsultant. W 1967 r. 
uzyskał uprawnienia budowlane.

Znajomość realiów przemysłowych 
pogłębiał podczas zagranicznych sta-

ży zawodowych. Uczestniczył m.in. 
w projektowaniu obiektów sportowych 
na Igrzyska Olimpijskie w Montrealu 
w 1976 r. oraz konstrukcji nowego dwor-
ca kolejowego Zürich-Süd. Wiedzę teo-
retyczną pogłębiał w renomowanych za-
chodnich ośrodkach badawczych takich, 
jak: International Centre for Mechnical 
Sciences w Udine we Włoszech, Centre 
Expérimental de Recherches et d’Etudes 
du Bâtiment et des Travaux Publics 
w Paryżu oraz politechniki we Włoszech 
(Rzym, Piza) i w Holandii (Delft). 

Dorobek naukowy Profesora mierzo-
ny publikacjami wyraża się liczbą około 
300 prac, z czego ponad 160 napisał 
jako współautor. 15 pozycji to monogra-
fi e. Na konferencjach naukowych wy-
głosił prawie 200 referatów, w tym około 
30 za granicą. Był promotorem ponad 
150 prac dyplomowych, głównie magi-
sterskich i 10 doktoratów. 

„Nieczęsto się (…) zdarza — nawet 
w obszarze nauk technicznych — aby in-
dywidualnym osiągnięciom badawczym 
wysokiej próby towarzyszyła jednocześ-
nie osobista, wielokierunkowa i wielokroć 
nierutynowa praktyka” — napisał w swej 
opinii o dorobku prof. Kazimierza Flagi 
prof. Wojciech Radomski, podkreślając 
przy tym, że przez całe życie zawodo-
we harmonijnie rozwijał on te dwie sfery 
swojej działalności. Jako praktyk wyko-
nał 90 projektów różnych obiektów bu-
dowlanych i inżynierskich, w tym budyn-
ku ambasady polskiej w Delhi, Ośrodka 
Polonijnego UJ oraz kilku kościołów. 
Jako konsultant miał wkład w powstanie 
lub przebudowę różnych obiektów inży-
nierskich takich jak mosty Zwierzyniecki 
i Kotlarski w Krakowie, a także Świą-
tynia Bożej Opatrzności w Warszawie. 
Za prace przy tym ostatnim obiekcie 
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otrzymał medal „Zasłużony dla Archidie-
cezji Warszawskiej”.

W ciągu kilku dziesięcioleci pracy na 
Politechnice Krakowskiej prof. Kazimierz 
Flaga pełnił wiele odpowiedzialnych funk-
cji. Pełny ich wykaz obejmuje 22 pozycje. 
Tu wspomnijmy tylko, że w sumie przez 
trzy dekady kierował najpierw Zakładem 
Mostów i Tuneli (1979–1992), a następ-
nie Katedrą Budowy Mostów i Tuneli 
(1992–2009). Był dyrektorem Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 
(1992–1996), a jego dwie kadencje rek-
torskie przypadły na lata 1996–2002. 

Nie można też zapominać o efektach 
jego działalności na innych polach. Zrobił 
wiele w zakresie humanizacji studiów tech-
nicznych, na macierzystej uczelni wspie-
rał działalność artystyczną. Prawdziwym 
ewenementem są organizowane przez 
niego od kilkunastu lat wyprawy mostowe, 
dobrze znane nie tylko gronu ich uczestni-
ków m.in. z łamów „Naszej Politechniki”. 

Aby w pełni ukazać dotychczasowy 
dorobek Kazimierza Flagi, należałoby 
napisać o jego innych dokonaniach. 
A trzeba pamiętać, że mimo swoich 
72 lat Profesor jest nadal czynny zawo-
dowo, pracuje naukowo i bierze aktywny 
udział w życiu uczelni. Za wcześnie na 
próbę podsumowania. Dlatego odno-
tujmy tu jeszcze tylko kilka szczególnie 
znaczących faktów. 

Wyrazem zaufania, jakim obdarza go 
krajowe środowisko naukowe, jest fakt, 
że niedawno został wybrany na kolejną 
kadencję do Centralnej Komisji ds. Stop-
ni i Tytułów Naukowych. Swoim człon-
kostwem honorowym obdarzyły go dwa 
ważne stowarzyszenia inżynierskie w kra-
ju: Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa oraz Związek Mostowców 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1982 r. jest 
członkiem International Association for 
Bridge and Structural Engineering. Re-
prezentował Polskę w prestiżowych orga-
nizacjach międzynarodowych.  

Został uhonorowany wieloma wysokimi 
odznaczeniami, w tym Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). 
Pięć razy był nagradzany przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego, a siedem 
— przez ministra edukacji narodowej. 

Szczególną satysfakcję prof. Kazi-
mierz Flaga może czerpać z faktu, że na 
macierzystej uczelni jest postacią nie tyl-
ko powszechnie cenioną za dorobek dy-
daktyczny, naukowy i organizatorski, ale 
otaczany jest szacunkiem jako człowiek 
o wysokich walorach osobistych. 

Lesław Peters

Nowelizacja ustawy, regulującej 
zasady funkcjonowania szkolnictwa 
wyższego, wywołała w środowisku 
akademickim w Polsce liczne dysku-
sje i wątpliwości. Pojawiło się wiele 
pytań dotyczących interpretacji no-
wych rozwiązań prawnych. Odpo-
wiedzi na wiele z nich udzielił podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Zbi-
gniew Marciniak, prof. UW. 15 czerwca 
był gościem specjalnego posiedzenia 
Senatu Politechniki Krakowskiej.

W pierwszej części spotkania wi-
ceminister Marciniak poruszył kwestie, 
które wzbudziły najwięcej kontrowersji 
w trakcie prac nad nowelizacją ustawy. 
Szczególnie wiele komentarzy, również 
w mediach, wywołał zapis ustawy, we-
dług którego od 2013 r. zgodę na dodat-
kowe zatrudnienie na innej uczelni lub 
w innej instytucji badawczej nauczyciel 
akademicki będzie musiał uzyskać od 
rektora. Wiceminister wyjaśniał, że nie 
chodzi w tym przypadku o utrudnianie 
życia nauczycielom akademickim. 

W Polsce jest dziś ponad 300 uczel-
ni niepublicznych. Na pierwszym eta-
cie pracuje tu około 900 nauczycieli 
akademickich. W efekcie wiele uczelni 
nie ma własnej kadry. Aby to zmienić, 
wprowadzono dwa kluczowe przepisy. 
Jeden mówi, że senat uczelni publicznej 
musi się składać z osób zatrudnionych 
w pierwszym miejscu pracy, drugi zaś 
ogranicza zatrudnianie na dodatkowym 
etacie. Resort liczy, że dzięki temu roz-
wiązaniu w Polsce przestaną istnieć 
uczelnie, które nie mają własnej kadry. 
Zmiana wejdzie w życie od 2013 r., do-
piero wtedy bowiem będzie można roz-
począć proces podnoszenia płac na-
uczycielom akademickim, co powinno 
częściowo zrekompensować utrudnienia 
w pozyskiwaniu dodatkowych zarobków. 

W sprawie tzw. okresów rotacyjnych 
dla adiunktów i asystentów bez dokto-
ratu rząd proponował początkowo dwu-
letnie vacatio legis przy wprowadzeniu 
ośmioletniego okresu rotacyjnego z wli-
czeniem czasu do tej pory przepracowa-
nego na danym stanowisku. Zakładano, 
że jeśli pracownik w ciągu dotychczaso-
wej pracy zgromadził dorobek nauko-

wy, to w ciągu dwu lat zdoła uzyskać 
doktorat lub habilitację. W przeciwnym 
przypadku odejdzie na stanowisko nie 
wymagające pracy naukowej. Po dys-
kusjach w Sejmie przyjęto jednak inne 
rozwiązanie: dwuletnie vacatio legis, po 
którym każdemu asystentowi bądź ad-
iunktowi „licznik” startuje od zera. Ma on 
osiem lat na doktorat lub habilitację, przy 
czym senat uczelni ma prawo ten czas 
skrócić (ale nie wydłużyć). 

Tematem, który odbił się szerokim 
echem w mediach, jest kwestia odpłatno-
ści za drugi kierunek studiów. Wiceminister 
Marciniak przypomniał, że dziś na dwu 
kierunkach studiuje około 6 proc. osób. 
Płynie stąd wniosek, że według sporej 
grupy studentów oferowane dziś kierunki 
nie przystają do potrzeb rynku pracy. War-
to zwrócić uwagę, że studia na dwu kie-
runkach podejmują niekiedy ludzie dość 
przeciętni, bowiem odsetek osób wysoce 
uzdolnionych jest dużo niższy od 6 proc. 
A skoro nawet osoby przeciętne dają so-
bie radę na obu kierunkach, zdaniem mini-
stra, niewiele muszą się uczyć.

Zbigniew Marciniak zwrócił uwagę, że 
przepis wprowadzony w znowelizowanej 
ustawie głosi, iż każdy student studiów 
stacjonarnych, jeśli przejdzie przez re-
krutację, może podjąć drugi kierunek 
studiów bezpłatnie. Weryfi kacja nastę-
puje z końcem pierwszego roku stu-
diów. Wtedy, jeśli znajdzie się w gronie 
10 proc. najlepszych studentów, może 
dalej studiować bezpłatnie. A 10 proc. to 

Wiceminister Zbigniew Marciniak gościem Senatu PK

Rozmowa o ustawie
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więcej niż 6 proc. osób podejmujących 
dziś naukę na dwu kierunkach. Nie cho-
dzi o to, aby zarabiać na studentach czy 
ograniczać im dostęp do zdobywania 
dodatkowej wiedzy, ale żeby powiększyć 
pulę miejsc bezpłatnych. — Bo jak ktoś 
studiuje na dwóch kierunkach, to zajmu-
je miejsce komuś, kto musi iść na studia 
płatne — tłumaczył wiceminister. 

Jego zdaniem problem zniknie samo-
rzutnie dzięki wprowadzeniu najpoważ-
niejszej zmiany, jaką przynosi ustawa — 
zwiększeniu autonomii uczelni poprzez 
umożliwienie im dowolnego kreowania 
kierunków studiów. Uczelnie, stwier-
dziwszy, które pary kierunków są często 
wspólnie wybierane, będą mogły propo-
nować kierunki hybrydowe, oferujące ele-
menty wspólne obu kierunków wyjścio-
wych. A osoby łączące kierunki w sposób 
nietypowy (np. matematykę z historią) są, 
zdaniem wiceministra, tak uzdolnione, że 
nie będą miały najmniejszych problemów 
z pokonaniem progu 10 proc. 

W swoim wystąpieniu Zbigniew Mar-
ciniak poruszył też kwestię zdefi niowania 
pojęcia minimum kadrowego w świetle 
kreowania nowych kierunków studiów. 
Teraz nauczyciel akademicki będzie mógł 
zostać zaliczony do minimum kadrowego 
kierunku, jeśli jego dorobek będzie się 
mieścił w obszarze wiedzy związanym ze 
wskazanym dla kierunku obszarem kształ-
cenia i w dyscyplinie, do której odnoszą się 
efekty kształcenia dla tego kierunku. Jed-
nocześnie ludzie przynależni do minimum 
kadrowego będą teraz współodpowiedzial-
ni za funkcjonowanie danego kierunku stu-
diów. Stanowi o tym przepis, który mówi, 
że raz do roku kierownik podstawowej jed-
nostki organizacyjnej, prowadzącej kieru-
nek, przedstawia radzie jednostki informa-
cje o efektach kształcenia po zasięgnięciu 
opinii minimum kadrowego. — Dziś efekty 
kształcenia mają być podstawowym para-
dygmatem oceny i fundamentem istnienia 
kierunku. To nie jest moda europejska, to 
konieczność wynikająca z umasowienia 
studiów — stwierdził wiceminister. 

Właśnie umasowienie studiów jest 
główną przesłanką wprowadzanych zmian 
w procesie kształcenia. Przez dziesiątki 
lat szkoły wyższe były przyzwyczajone do 
tego, że studia podejmowało około 10 proc. 
najzdolniejszej młodzieży z każdego rocz-
nika. Gdy się miało na uczelni tak wyselek-
cjonowaną młodzież, można było ją kształ-
cić na potrzeby przyszłej pracy badawczej. 
Do dziś całe studia są nastawione pod tym 
kątem. Tymczasem naukę w szkole wyż-
szej podejmuje ponad połowa każdego 
kolejnego rocznika młodzieży. Na uczel-

niach pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy 
nie są w stanie osiągnąć takich rezultatów, 
jakie uzyskiwano kiedyś. 

Szczególne obowiązki nakłada na 
nauczycieli akademickich otwarcie eu-
ropejskiego rynku pracy. Gdy ludzie 
będą jeździć po Europie w poszukiwaniu 
zatrudnienia, kwestią podstawową sta-
nie się wartość posiadanego dyplomu. 
Uczelnia musi być pewna, że nie popeł-
nia fundamentalnych błędów, że wypo-
sażyła absolwenta w niezbędny zestaw 
kwalifi kacji potwierdzonych dyplomem, 
mówił Zbigniew Marciniak. 

Gość Politechniki Krakowskiej od-
powiedział też na serię pytań zadanych 
przez członków Senatu PK. 

Mówiąc o wprowadzeniu Krajowych 
Ram Kwalifi kacji (KRK), wiceminister 
stwierdził, że kierujemy się w tym przy-
padku dyrektywą Komisji Europejskiej. 
Nie ma wprawdzie przymusu jej wpro-
wadzenia, ale wszystkie kraje zgodnie ją 
zaakceptowały, bowiem tworzy ona pro-
sty mechanizm porównywania dyplomów. 
Nieprzyjęcie przez nas KRK mogłoby bu-
dzić w innych krajach podejrzenia, że na-
sze dyplomy magisterskie mają w rzeczy-
wistości wartość dyplomów licencjackich. 

Wiceminister zaapelował, aby opi-
sując efekty kształcenia w ramach KRK 
trzymać się ściśle konkretów. I podał 
przykład z dziedziny prawa. Nie wystar-
czy napisać, że student musi znać prawo 
rzymskie, ale trzeba też podać, że potra-
fi  on sporządzić pismo procesowe. Kie-
dyś, gdy na studia trafi ało wspomniane 
10 proc. najzdolniejszych osób z danego 
rocznika, było oczywiste, że po studiach 
umie się sporządzić takie pismo. Dziś już 
nie jest to oczywiste. Dlatego opisując 
efekty kształcenia, trzeba podać również 
umiejętności podstawowe. 

Zbigniew Marciniak poruszył też kwe-
stię skutków wkraczającego na uczelnie 

niżu demografi cznego. Problem najlepiej 
ilustrują liczby. W tym roku do egzaminu 
gimnazjalnego przystąpiło 430 tys. ucz-
niów (egzamin obejmuje wszystkich koń-
czących szkołę). Natomiast do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej poszło 320 tys. 
dzieci. To daje wyobrażenie o tym, jak 
przez kilkanaście najbliższych lat spadać 
będzie liczba studentów. — Studenci na 
najbliższe 18 lat już się urodzili i nic na to 
nie poradzimy — skomentował Marciniak. 

Pocieszająca wiadomość jest taka, 
że mimo malejącej liczby studentów po-
litycy nie zamierzają robić zamachu na 
kwotę około 11 mld złotych zapisanych 
w budżecie na szkolnictwo wyższe. 
Panuje zrozumienie, że jest ono niedo-
inwestowane. Spadek demografi czny 
będzie więc owocował zwiększaniem 
się nakładów w przeliczeniu na jednego 
studenta. Trzeba jednak pamiętać, że 
wysychać zacznie strumień środków, 
które studenci przynoszą w formie opłat 
za studia niestacjonarne (dziś około 
4 mld złotych). 

Wiceminister podkreślił, że państwo 
nie pokrywa kosztów prowadzenia kształ-
cenia, tylko daje na nie dotacje. To uczel-
nie gospodarują otrzymanymi dotacjami 
i od osób zarządzających nimi zależy, jak 
spożytkują przyznane pieniądze.

W pytaniach członków Senatu PK 
powróciła kilka razy kwestia możliwości 
uruchomienia jednolitych studiów magi-
sterskich, z którymi takie wydziały naszej 
uczelni, jak Wydział Inżynierii Lądowej czy 
Wydział Mechaniczny, miały bardzo dobre 
doświadczenia. Zbigniew Marciniak prze-
konywał jednak, że w dzisiejszych warun-
kach pomysł ten budzi duże wątpliwości. 
Argumentował, że studia dwustopniowe 
dają słabszym studentom szansę zdobycia 
dyplomu na niższym poziomie i starał się 
wykazać, że dla samego wydziału byłoby 
to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. 

Znowelizowana ustawa nakazuje roz-
wiązanie umowy o pracę z nauczycielem 
akademickim, który nie jest profesorem, 
po ukończeniu przez niego 65. roku ży-
cia. Co więc należy zrobić z tymi, któ-
rzy przekroczyli już 65. rok życia i nadal 
pracują? Teoretycznie mogą pracować 
w nieskończoność, powiedział wice-
minister Marciniak, po czym dodał, że 
powodem do rozstania z pracownikiem 
zwykle są zastrzeżenia do jakości jego 
pracy, a nie sam wiek, więc zawsze moż-
na skorzystać z zapisu, który pozwala 
rozwiązać umowę po pierwszej ocenie 
negatywnej.

F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h

(Dokończenie na s. 24)



7–8/2011 NASZA POLITECHNIKA

11

In
fo

rm
ac

je

Kronika

Czerwiec

1 VI Studenci PK pobili Rekord Guinnessa w ilości osób mieszczących się w autobusie.

2 VI Pierwszy występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK w sali konferencyjnej „Kotłownia”.

Wernisaż wystawy prac Joanny Banek w Galerii PK „GIL”.

3 VI Seminarium „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK w związ-
ku z jubileuszem 25-lecia.

Spotkanie z przedstawicielami Lusk National Technical Uniwersity z Ukrainy w celu omówienia zakresu współpracy.

4 VI Spotkanie Laureatów Złotej Księgi Wychowanków PK.

8 VI Uroczyste zakończenie drugiej edycji Studium Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich w Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii PK.

8–10 VI „25th European Conference on Modelling and Simulation” (EMCS 2011), zorganizowana przez Politechnikę Krakowską i Akade-
mię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

9 VI Posiedzenie Konwentu Seniorów PK — spotkanie z autorami i zespołem redakcyjnym książki „Profesor NIEzwyczajny”. Prelekcja 
prof. Eugeniusza Kulwickiego pt. „Doktrynalne podłoże systemów totalitarnych”.

„Dzień Wody” — święto Wydziału Inżynierii Środowiska, zorganizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska PK.

Uroczyste zakończenie obchodów jubileuszowych 60-lecia Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej.

Wręczenie certyfi katów Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych Autodesk — ATC studentom Wydziału Inżynierii Lądowej.

10 VI Podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy PK i Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN).

11 VI Zjazd absolwentów Wydziału Mechanicznego rocznika 1966.

13–15 VI VII Międzynarodowa Konferencja „Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures” (AMCM 2011), zor-
ganizowana przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK, Sekcję Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN, Polską Grupę fi b we współpracy z Polskimi Grupami IIFC i IABSE, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników 
Budownictwa — oddział małopolski oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

13 VI Na PK gościła Carol Nackenoff z Działu Nauk Politycznych w Swarthmore College w Pensylwanii.

14 VI Uroczyste zakończenie Uczelnianej Sesji Kół Naukowych; rozdanie dyplomów studentom i nagrodzonym opiekunom.

15 VI Nadzwyczajne posiedzenie Senatu PK z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW prof. Z. Marciniaka, poświęcone nowej ustawie 
„Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz projektom rozporządzeń do tej ustawy.

15–17 VI Konferencja naukowa „Otwarte zasoby wiedzy — nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej”, zorganizo-
wana przez Bibliotekę PK. 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa QSET 2011 — „Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie”, zorganizowana 
przez Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK. 

16–17 VI Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn i urządzeń”, zorganizowana przez Instytut Infor-
matyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK.

17 VI Promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

Uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Mechanicznego.

18 VI Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Pedagogiki 
i Psychologii.

20–22 VI VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej — MATBUD 2011”, zorganizowana przez 
Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inży-
nierii Lądowej PK oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

20 VI Uroczyste spotkanie, wieńczące pracę Chóru „Cantata” w jego jubileuszowym 20. roku istnienia.

20–30 VI Na PK gościli studenci z Uniwersytetu w Nebrasce.

21 VI Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom XVI edycji Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu.

22 VI Uroczyste posiedzenie Senatu PK poświęcone nadaniu tytułu doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierzowi 
Fladze.

24 VI — 8 VII Na PK gościła delegacja studentów z Uniwersytetu Technicznego w Monterrey, w Meksyku.

27 VI Posiedzenie kapituły konkursu „Innowator Małopolski 2011” w Centrum Transferu Technologii PK.

Podpisanie porozumienia pomiędzy PK, gminą miejską Kraków oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w zakresie realizacji projektu 
„Krakowski Szlak Transportu”.

28 VI Podpisanie umowy o współpracy w zakresie nauczania matematyki pomiędzy PK a VII LO w Krakowie.

Podpisanie umowy o powołaniu konsorcjum pomiędzy PK a Województwem Małopolskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz 
EKKOM Sp. z o.o. po nazwą „Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej”.

Podpisanie umowy o współpracy PK z fi rmą EUROMARKET.

29 VI Na PK gościł prof. Stanisław Tarasiewicz z Uniwersytetu Laval w Kanadzie.

Opracowała: Teresa Marszalik
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK
1 lipca 2011 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− opłat za studia dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej,
− zatwierdzenia zmian w planie przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych uczelni na 2011 r.,
− przyjęcia planu rzeczowo-fi nansowego na 2011 r.,
− zmian w planie inwestycji w zakresie robót budowlanych i projektowych PK na rok 2011,
− wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działki nr 303/1 i 303/2 obr. 44 Krowodrza, położone 

w Krakowie, przy ul. Bobrzeckiej,
− wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zręczyce, przysiółek Wola Zręczycka,
− zasad wnioskowania, kierowania oraz realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki 

Krakowskiej.
tm

Zarządzenia

Nr 27 z 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa wystawców w Inżynierskich Targach Pracy na 
Politechnice Krakowskiej”.

Nr 28 z 2 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe 
prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2011/2012.

Nr 29 z 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie ochrony i korzystania z własności intelektualnej na 
Politechnice Krakowskiej”.

Nr 30 z 13 czerwca 2011 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział 
w pracach wydziałowej i uczelnianej komisji rekrutacyjnej do spraw przyjęć na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012.

Nr 31 z 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki 
Krakowskiej.

Nr 32 z 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Architektury.
Nr 33 z 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w „Zasadach dokonywania okresowej oceny pracowników niebędących nauczy-

cielami akademickimi”.
Nr 34 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym administracji”.

Komunikaty rektora

Nr 6 z 2 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 27 maja 2011 r.
Nr 7 z 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w „Komunikacie nr 1 Rektora PK z 15 czerwca 2010 r.”.

Komunikat kanclerza

Nr 3 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej.

Opracował: Maciej Zając

Laboratorium Badawcze Materia-
łów i Konstrukcji Budowlanych PK 
legitymuje się certyfi katem Polskiego 
Centrum Akredytacji. 

Dokument potwierdza, że jednostka 
spełnia wymagania dotyczące kompeten-
cji laboratoriów badawczych i wzorcują-
cych (określone w normie PN-EN ISO/IEC 
17025:2005 i wytycznych PCA). 

Od marca w laboratorium moż-
na więc prowadzić badania 23 cech 
w 6 grupach takich, jak: mieszanka beto-
nowa (5 cech), beton (5 cech), systemy 
przytwierdzeń do podkładów kolejowych 

Akredytacja dla laboratorium badawczego PK

(8 cech), podkłady monoblokowe z beto-
nu sprężonego (2 cechy), elementy żel-
betowe (1 cecha), pręty stalowe, w tym 
zbrojeniowe (2 cechy).

Jednostka działa na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PK od 2006 r. Powstała 
z połączenia Pracowni Technologiczno-
-Mechanicznej oraz laboratoriów katedr 
i zakładów w Instytucie Materiałów i Kon-
strukcji Budowlanych. Prowadzi bada-
nia w dziedzinie konstrukcji murowych, 
betonowych, żelbetowych, sprężonych, 
stalowych, zespolonych oraz inne bada-
nia fi zycznych i mechanicznych własno-

ści materiałów i wyrobów budowlanych 
nieobjętych akredytacją. Współpracuje 
z Instytutem Inżynierii Drogowej i Kolejo-
wej (badania podkładów podszynowych 
i węzłów przytwierdzenia na potrzeby 
kolejnictwa). Aktualnie przygotowuje się 
do uzyskania ofi cjalnego potwierdzenia, 
iż ma kompetencje w dziedzinie badania 
kolejnych cech z zakresu konstrukcji, 
materiałów i wyrobów budowlanych.

Wiesław Ligęza
Stanisław Kańka
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Na Politechnice Krakowskiej pro-
mocja doktorska odbywa się dwa 
razy w roku. Jest to święto zarówno 
dla promowanych doktorów habili-
towanych i doktorów, ich opiekunów 
naukowych, rodzin i bliskich, jak i dla 
uczelni. 17 czerwca odbyła się pierw-
sza w tym roku promocja doktorska. 
Dyplom doktora habilitowanego ode-
brały 2 osoby, dyplom doktora — 
21 osób. Najliczniej reprezentowany 
był tym razem Wydział Architektury. 

Po pomyślnie zakończonym przewo-
dzie habilitacyjnym na Wydziale Archi-
tektury dyplom doktora habilitowanego 
otrzymali: 
• dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek,
• dr hab. inż. arch. Tomasz Taczewski.

Przysięgę doktorską złożyli i dyplom 
doktora nauk technicznych odebrali:

z Wydziału Architektury —

• dr inż. arch. Bogusław Blum,
• dr inż. arch. Anna Mielnik,
• dr inż. arch. Farid Rudolf Nassery,
• dr inż. arch. Paweł Rubinowicz,
• dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz,
• dr inż. arch. Paweł Żuk,
• w imieniu nieobecnego dr. inż. arch. 

Stanisława Krzaklewskiego dyplom 
odebrała promotor dr hab. inż. arch. 
Grażyna Schneider-Skalska, prof. PK;

z Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej —

• dr inż. Przemysław Krzyk,
• dr inż. Zbigniew Szular;

z Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej —

• dr inż. Agnieszka Kubala,
• dr inż. Zbigniew Majka,
• dr inż. Bożena Tyliszczak;

z Wydziału Inżynierii Lądowej —

• dr inż. Krzysztof Ostrowski,
• dr inż. Edyta Pięciorak,
• dr inż. Mariusz Zych;

z Wydziału Inżynierii 
Środowiska —

• dr inż. Iwona Stachurek; 

z Wydziału Mechanicznego —

• dr inż. Jolanta Gut,
• dr inż. Andrzej Matras, 
• dr inż. Krzysztof Miernik,
• dr inż. Paweł Urbańczyk.

Promocje doktorskie

Rektor prof. Kazimierz Furtak złożył 
nowo promowanym i ich rodzinom ser-
deczne gratulacje. Zwracając się do dokto-
rów i doktorów habilitowanych, stwierdził, 
że ta promocja, to kolejny, ale nie ostatni 
szczebel na drodze naukowej. Uzyskując 
nowy stopień naukowy, każdy zyskuje nie 
tylko prawa i przywileje, ale też obowiązki, 
bo czym więcej umiemy, tym więcej się 
od nas oczekuje i w tym większym stop-
niu powinniśmy dzielić się naszą wiedzą 
i doświadczeniem z innymi. 

Pogratulował i podziękował promoto-
rom, którzy kształcąc kolejne pokolenia 
pracowników nauki, wypełniają jedną z mi-
sji nauczyciela akademickiego. Zamykając 
uroczystość, rektor złożył wszystkim ży-
czenia wakacyjne i zaprosił nowo promo-
wanych do wspólnego zdjęcia, a wszyst-
kich uczestniczących w uroczystości do 
wpisywania się do księgi pamiątkowej.

Teresa Marszalik

Pracownicy

Doktorzy

Wydział Architektury

dr sztuki Katarzyna Kadłuczka (A-1) 
— „Ukrywanie i obnażanie. Doświad-
czenie energii duchowej jako źródło 
tożsamości człowieka”; promotor: prof. 
Andrzej Bednarczyk (ASP w Krakowie); 
recenzenci: adiunkt II st. Marcin Pawłow-
ski (UP w Krakowie), prof. Lila Kulka 
(ASP w Krakowie); doktorat obroniony 
w ASP w Gdańsku; 23 II 2011 r.

dr arch. Piotr Langer (A-5) — „Zna-
czenie specyfi ki dziedzictwa kulturowe-

go miast solnych dla ich współczesnego 
rozwoju i zachowania tożsamości, ze 
szczególnym uwzględnieniem Bochni”; 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Barba-
ra Bartkowicz; recenzenci: dr hab. inż. 
arch. Krzysztof Gasidło, prof. PŚ, prof. 
dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak (PK); 
6 VII 2011 r.

Wydział Inżynierii Środowiska

dr inż. Joanna Studencka (Ś-3) 
— „Metody oceny celowości wykorzysta-
nia źródeł geotermalnych do współpracy 
z systemem ciepłowniczym”; promotor: 
dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK; 
recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Mróz, 
prof. PP, prof. dr hab. inż. Stanisław Kan-
defer (PK); 15 VI 2011 r.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Magdalena Jaremkiewicz 
(M-9) — „Odwrotne zagadnienia wymia-
ny ciepła występujące w pomiarach nie-
ustalonej temperatury płynów”; promotor: 
prof. dr hab. inż. Jan Taler; recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak (PP), 
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK; 
29 VI 2011 r.; praca wyróżniona.

dr inż. Katarzyna Tajs-Zielińska 
(M-0) — „Optymalizacja elementów kon-
strukcyjnych metodą automatu komór-
kowego”; promotor: dr hab. inż. Bogdan 
Bochenek, prof. PK; recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Stefan Jendo (IPPT PAN), prof. 
dr hab. inż. Jacek Krużelecki (PK), 29 VI 
2011 r.; praca wyróżniona.

Nowo promowani doktorzy składają przysięgę
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Profesor tytularny

Jolanta Maria Antonina 
Stacharska-Targosz

Urodziła się 27 listopada 1948 r. w Kra-
kowie. Jest absolwentką krakowskiego 
X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 
Edukacji Narodowej. W latach 1966–1972 
studiowała technologię aparatury przemy-
słowej na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Krakowskiej (praca magisterska 
pt. „Zapotrzebowanie mocy mieszadeł 
mechanicznych w operacji mieszania cie-
czy newtonowskich i nienewtonowskich”). 
W 1982 r. obroniła dysertację doktorską 
„Nieizotermiczne, laminarne przepływy 
wybranych cieczy nienewtonowskich” 
(praca wykonana wspólnie z Piotrem 
Gryglaszewskim i pod kierunkiem prof. 
Zbigniewa Nowaka została wyróżniona 
przez Radę Wydziału Mechanicznego 
PK). W 1991 r. przygotowała rozprawę 
habilitacyjną pt. „Identyfi kacja przepływów 
w wentylatorach poprzecznych metodą 
eksperymentu sekwencyjnego”. Kolo-
kwium habilitacyjne odbyło się na Wydzia-
le Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. 
26 marca 1993 r. na mocy uchwały Rady 
tego wydziału otrzymała stopień dok-
tora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-
szyn, specjalność: maszyny przepływowe. 
1 października 1998 r. objęła stanowisko 
profesora nadzwyczajnego PK. Tytuł pro-
fesora nadał jej 12 maja 2011 r. prezydent 
RP. Jest pierwszą kobietą z tytułem profe-
sora na Wydziale Mechanicznym PK. 

Zainteresowania naukowe prof. Jo-
lanty Stacharskiej-Targosz obejmują dwa 
obszary mechaniki płynów. Pierwszy do-
tyczy izotermicznych i nieizotermicznych 
przepływów płynów nienewtonowskich, 
analizy i badań własności reologicznych 
(prace o charakterze teoretycznym, wyko-
rzystujące metody analityczne i numerycz-
ne do rozwiązywania problemów przepły-
wowych). Natomiast w obrębie drugiego 
znajdują się badania doświadczalne pro-
wadzone z zastosowaniem nowoczesnej 
aparatury pomiarowej, pozwalające na 
identyfi kację złożonych problemów prze-
pływowych w wentylatorach poprzecz-
nych i wentylatorowych wymiennikach cie-
pła oraz na zastosowanie i wykorzystanie 
metod numerycznych w celu weryfi kacji 
postawionych wcześniej hipotez.

Dorobek naukowy prof. Jolanty Sta-
charskiej-Targosz w tej dziedzinie obejmu-
je 101 artykułów, w tym 40 indywidualnych, 

opublikowanych w zagranicznych i pol-
skich czasopismach o wysokiej randze 
naukowej, m.in.: „Acta Mechanica”, 
„Acta Reologica”, „Wärme- und Stoff-
übertragung” (Springer Verlag), „ZAMM” 
(„Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics” / „Zeitschrift für Angewandte 
Mathematik und Mechanik”), „Archives 
of Thermodynamics”, „The Archive of 
Mechanical Engineering”, dwie książ-
ki — „Wentylatory poprzeczne” (2006) 
i „Rynek energii” (2010) oraz recenzje 
książek naukowych dotyczących proble-
matyki energetyki wiatrowej oraz nume-
rycznej symulacji ruchu cieczy lepkiej.

Prof. Jolanta Stacharska-Targosz bra-
ła udział w krajowych i międzynarodowych 
konferencjach (m.in. w Austrii, Czechach, 
Słowacji, Serbii, Chorwacji, Meksyku) po-
święconych mechanice płynów, inżynierii 
chemicznej, cieplnym maszynom przepły-
wowym, zagadnieniom wymiany ciepła.

Jest nauczycielem akademickim 
PK. Prowadziła wykłady, ćwiczenia au-
dytoryjne i laboratoryjne dla studentów 
Wydziału Mechanicznego. Nauczała 
przedmiotów takich, jak: mechanika pły-
nów, dynamika przepływów, podstawy 
marketingu w energetyce, rynek energii, 
maszyny przepływowe — aerodynamika 
wentylatorów; wentylacja i klimatyzacja 
w szpitalach, bioklimatologia człowie-
ka, jakość systemów bezpieczeństwa, 
alternatywne źródła energii czy maszy-
ny przepływowe — wybrane zagadnie-
nia, zastosowanie tworzyw sztucznych 
w urządzeniach wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych na studiach doktoranckich.

Wypromowała 5 doktorów, których 
prace miały charakter eksperymentalny 
i numeryczny. Była recenzentem kilku dok-
toratów na PK oraz w innych ośrodkach 
naukowych, m.in. w Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Przez prawie dwadzieścia lat 
była pełnomocnikiem dziekana Wydziału 
Mechanicznego PK ds. studenckich kół 
naukowych, aktualnie jest pełnomocni-
kiem dziekana ds. jakości kształcenia.

Drugą dyscypliną, której prof. Jolan-
ta Stacharska-Targosz poświęciła swoje 
naukowe dociekania, jest ekonomia. Za-
interesowanie zagadnieniami bankowo-
ści i fi nansów było związane z podjęciem 
w 1995 r. współpracy z Wyższą Szkołą 
Bankową w Poznaniu. Przez dziewięć lat 
prof. Jolanta Stacharska-Targosz pełniła 
funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowe-
go tej uczelni w Chorzowie. Zorganizo-
wała tu m.in. 6 międzynarodowych konfe-
rencji pod patronatem profesorów: Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, Leszka Balcerowi-
cza, Danuty Hübner oraz minister rozwo-
ju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce oraz Związku Banków Polskich. 
Oprócz książki zatytułowanej „Techniczne 
wyposażenie banków” (1999) opubliko-
wała 6 artykułów z zakresu bankowości 
i fi nansów i była redaktorem naukowym 
5 monografi i: „Ryzyko w działalności ban-
ków komercyjnych” (2000), „Bankowość 
inwestycyjna i korporacyjna” (2002), 
„Finansowanie działalności przedsię-
biorstw” (2004), „Finansowanie rozwoju 
regionalnego” (2007) i „Transfer wiedzy 
i funduszy europejskich do sektorów go-
spodarki krajów UE” (2009). Na Wydziale 
Zamiejscowym Wyższej Szkoły Ban-
kowej w Chorzowie prowadziła zajęcia 
z przedmiotów — zastosowanie matema-
tyki w fi nansach i bankowości oraz semi-
narium dyplomowe. Wypromowała ponad 
200 magistrów i licencjatów. W latach 
2000–2007 pełniła funkcję redaktora na-
ukowego wydawanych przez ten wydział 
Zeszytów Naukowych WSB.

Jest członkiem kilku międzynarodo-
wych i krajowych organizacji naukowych: 
Gesselschaft für Angewandte Mathematik 
und Mechanik (GAMM), Komisji Mecha-
niki Płynów PAN Oddział w Gdańsku, 
Podsekcji Turbulencji Sekcji Mechaniki 
Płynów PAN, Podsekcji Numerycznej Me-
chaniki Płynów Sekcji Mechaniki Płynów 
PAN, Podsekcji Przepływów Wielofazo-
wych, jest członkiem-założycielem Pol-
skiego Towarzystwa Reologii Technicznej, 
Sekcji Mechaniki Płynów PAN, Towarzy-
stwa Naukowego Prakseologii. Bierze 
udział w pracach Polskiego Komitetu Nor-
malizacyjnego KT 279 ds. Ogrzewnictwa, 
Ciepłownictwa i Wentylacji.

Laureatka zespołowej nagrody 
II stopnia ministra nauki szkolnictwa 
wyższego i techniki w dziedzinie badań 
naukowych oraz nagrody Prometeusza 
przyznawanej za szczególne zaanga-
żowanie w rozwój uczelni. Odznaczona 
Honorową Odznaką Politechniki Kra-
kowskiej. 
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Niedoinwestowana nauka polska 
może sobie pozwolić na prowadze-
nie najbardziej zaawansowanych ba-
dań zazwyczaj tylko we współpracy 
z silnymi placówkami zagranicznymi 
lub międzynarodowymi. Dlatego wy-
darzeniem o dużym znaczeniu dla 
Politechniki Krakowskiej jest zawar-
cie porozumienia z CERN — jednym 
z czołowych ośrodków badawczych 
na świecie, poszukujących odpowie-
dzi na podstawowe pytania współ-
czesnej fi zyki. Do podpisania umowy 
doszło 10 czerwca.

CERN — Europejska Organizacja 
Badań Jądrowych z siedzibą w Genewie 
— dysponuje najpotężniejszym instru-
mentem naukowym, jaki kiedykolwiek 
zbudowano na Ziemi — Wielkim Zde-
rzaczem Hadronów (Large Hadron Colli-
der, LHC). Ten uruchomiony w ostatnich 
latach akcelerator (szczegóły w ramce) 
ma pomóc w zrozumieniu, co zdarzyło 
się w początkowych momentach istnie-
nia wszechświata. 

W budowie wyjątkowego, niebywale 
skomplikowanego przyrządu uczestni-
czyło krakowskie środowisko naukowe. 
Obok specjalistów z Instytutu Fizyki Ją-
drowej PAN zaangażowani byli naukow-
cy z Politechniki Krakowskiej i istotnie 
przyczynili się do powodzenia całego 
przedsięwzięcia. 

Ofi cjalnie współpraca PK i CERN 
trwa dwadzieścia lat, ale już w latach 
osiemdziesiątych XX w., gdy Polska nie 
była jeszcze członkiem tej międzyna-
rodowej organizacji, dr inż. Marek Sto-
dulski z PK wniósł znaczący wkład do 
prac w ramach prowadzonego wówczas 

eksperymentu DELPHI. W 1990 r. — na 
rok przed ofi cjalnym przyjęciem naszego 
kraju do CERN — dr inż. Tadeusz Kur-
tyka z Wydziału Mechanicznego zaczął 
uczestniczyć w pracach dotyczących 
koncepcji budowy LHC. W ślad za nim 
do laboratorium pod Genewą przybywali 
kolejni specjaliści wywodzący się z ów-
czesnego Instytutu Mechaniki i Podstaw 
Konstrukcji Maszyn PK.

Zawarta teraz umowa precyzuje za-
sady udziału specjalistów z naszej uczel-
ni w pracach prowadzonych przy LHC, 
a także w realizowanych przez CERN in-
nych projektach z zakresu zaawansowa-
nej fi zyki. W szczególności mówi o udziale 
w projektowaniu, optymalizacji, testowaniu 
i kontroli jakości elementów i systemów 
akceleratora i detektorów. Umowa określa 
też zasady publikowania rezultatów współ-

pracy. Porozumienie zawarto na 
trzy lata, z perspektywą dalszego 
przedłużenia. Koordynatorami 
współpracy są: ze strony CERN dr 
Tadeusz Kurtyka, a ze strony PK 
prof. Błażej Skoczeń z Instytutu 
Mechaniki Stosowanej PK.

Do podpisania dokumentu 
doszło w Sali Senackiej Politech-
niki Krakowskiej. Podpisy pod 
umową złożyli prof. Rolf-Dieter 
Heurer, dyrektor naczelny CERN 
(który dokonał tego wcześniej 
w Genewie, nie mogąc przybyć 
na uroczystość do Krakowa) 

i prof. Kazimierz Furtak, rektor Politech-
niki Krakowskiej. W ceremonii uczestni-
czył m.in. prof. Józef Nizioł, który przed 
dwudziestu laty, jako ówczesny rektor 
PK, zainicjował ofi cjalną współpracę na-
szej uczelni z europejskim ośrodkiem. 

Zanim doszło do podpisania umowy, 
delegacja CERN miała okazję zapoznać 
się z działalnością Politechniki Krakow-
skiej. Podstawowe informacje na temat 
potencjału edukacyjnego i badawczego 
naszej uczelni przedstawił prof. Jan 
Kazior, prorektor ds. nauki. Rozmiary 
i charakter wymiany międzynarodowej 
studentów na PK zaprezentował prof. 
Dariusz Bogdał, prorektor ds. kształce-
nia i współpracy międzynarodowej.

Udział w przedsięwzięciach CERN 
to dla pracowników PK szansa rozwoju 
naukowego, o jaki trudno w warunkach 
krajowych. Ale CERN też na tym korzy-
sta, bowiem — jak powiedział dr Tho-
mas Pettersson, dyrektor departamentu 
zajmującego się infrastrukturą CERN 
— w ośrodku istnieje ogromne zapotrze-
bowanie na inżynierów różnych specjal-
ności. — Współpraca z PK bardzo nas 
cieszy — stwierdził dr Pettersson. Pod-
czas pobytu w Krakowie podkreślał, że 
przyjeżdżający do CERN studenci PK są 
tam bardzo pozytywnie postrzegani.

Dr inż. Tadeusz Kurtyka, który w uro-
czystym podpisaniu umowy uczestniczył 
jako delegat dyrektora CERN, zapoznał 
zebranych z działalnością ośrodka. 

Specjaliści z PK współtworzą największy instrument naukowy świata

Podpisanie porozumienia z CERN

Prof. Błażej Skoczeń (z lewej) w rozmowie z dr. Tadeu-
szem Kurtyką

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak podpisuje umowę. 
Obok dr Thomas Pettersson
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Efekty współpracy przedstawił prof. Bła-
żej Skoczeń. 

Więcej i bardziej szczegółowo o ko-
rzyściach płynących ze współpracy 
mówiono podczas sesji naukowej, od-
bywającej się po południu na Wydziale 
Mechanicznym. W jej trakcie trzy refe-
raty przedstawili goście z CERN, a pięć 
dalszych pracownicy Wydziału Mecha-
nicznego, uczestniczący we wspól-
nych pracach. W referatach mówiono 
o różnych aspektach projektowania, 
optymalizacji i eksploatacji zarówno ak-
celeratora LHC, jak i jego detektorów. 
Szczególną uwagę zwrócono na wy-
korzystanie nowoczesnych technologii 
i konsekwencje ich stosowania w bada-
niach naukowych. 

Przez ponad dwadzieścia lat na 
dobrą markę naszej uczelni w CERN 
pracował Wydział Mechaniczny. Teraz 
można oczekiwać, że dzięki podpisanej 
w czerwcu umowie do współpracy włą-
czą się także przedstawiciele innych wy-
działów Politechniki Krakowskiej. 

Lesław Peters

LHC

Wielki Zderzacz Hadronów 
(Large Hadron Collider) — główny 
instrument badawczy CERN — to 
gigantyczna instalacja umieszczo-
na ponad 100 m pod powierzchnią 
ziemi, w kolistym tunelu o długości 
około 27 km (dwukrotnie dłuższy 
od słynnej przeprawy drogowej 
pod masywem Mont Blanc). Wy-
drążono go koło Genewy, na po-
graniczu szwajcarsko-francuskim. 
Można w nim wytwarzać wiązki 
cząstek i rozpędzać je do prędko-
ści niemal tak wielkich jak prędkość 
światła. Osiąga się to za pomocą 
około 1700 wielkich i około 6000 
małych magnesów nadprzewodzą-
cych, wytwarzających pole kilka-
dziesiąt tysięcy razy silniejsze od 
ziemskiego pola magnetycznego. 
LHC osiągnął na razie połowę za-
kładanej mocy, ale już dostarcza in-
teresujących wyników. Najważniej-
szym odkryciem, którego oczekują 
fi zycy, będzie znalezienie bozonu 
Higgsa — cząstki opisanej na razie 
tylko teoretycznie, odpowiadającej 
za istnienie masy. Koszt budowy 
akceleratora wyniósł 4,6 mld fran-
ków szwajcarskich.

Ćwierćwiecze swego istnienia 
Międzynarodowe Centrum Kształce-
nia Politechniki Krakowskiej uczciło 
zorganizowaniem seminarium na-
ukowego pod hasłem „Edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju”. Obok 
specjalistów PK referaty przedstawi-
li również goście z innych ośrodków 
naukowych. Seminarium odbyło się 
3 czerwca w sali konferencyjnej pawi-
lonu „Kotłownia”.

Pojęcie zrównoważonego rozwo-
ju sformułowano ćwierć wieku temu na 
gruncie refl eksji nad niepohamowaną 
eksploatacją zasobów naturalnych na-
szej planety z wszystkimi tego konse-
kwencjami. Aby zaspokoić potrzeby — 
a często należałoby raczej powiedzieć: 
zachcianki — mieszkańców bogatszej 
części świata, od dziesięcioleci trwa gi-
gantyczna eksploatacja zasobów natu-
ralnych na niespotykaną wcześniej ska-
lę. Żyjąc coraz przyjemniej i wygodniej, 
świat zadaje bolesne ciosy swojemu 
środowisku. Budzi to rosnący niepokój 
o przyszłość, szczególnie gdy coraz 
częściej obserwujemy negatywne skutki 
tych działań w bezpośrednim otoczeniu.

Lekarstwem na pułapki, jakie zasta-
wia na nas cywilizacja, jest zrównowa-
żony rozwój. Zdobywa on coraz większe 
uznanie, czego świadectwem jest wpisa-
nie go do wielu ważnych dokumentów, 
łącznie z konstytucją RP. Ważne jednak, 
aby idea ta ogarniała coraz szersze kręgi 
społeczeństwa. I temu celowi służyło se-
minarium na Politechnice Krakowskiej.

O tym, że koncepcja zrównoważone-
go rozwoju wyrosła na gruncie postępu-

jącej degradacji środowiska, przypomniał 
w pierwszym z wygłoszonych referatów 
prof. Zbigniew Mirek z Instytutu Botaniki 
PAN. Filozofi czne podstawy zrównowa-
żonego rozwoju przedstawił dr Bogdan 
Ogrodnik, zastępca dyrektora Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego. Zwrócił on m.in. 
uwagę słuchaczy na ważną z punktu wi-
dzenia omawianego problemu książkę 
angielskiego fi lozofa i matematyka Alfreda 
Whiteheada „Nauka i świat nowożytny”.

W pierwszej części spotkania głos 
zabrał także dr Jan Sendzimir, fundator 
i członek Rady Fundacji Sendzimira, któ-
ry stwierdził, że do realizacji idei zrów-
noważonego rozwoju potrzebni są ludzie 
podejmujący działanie z wewnętrznego 
przekonania, a nie dlatego że jest to dziś 
politycznie poprawne. W czasie semi-
narium omawiano m.in. kwestie relacji 
zachodzących między społeczeństwem 
obywatelskim a architekturą, uwarun-
kowań przestrzennych zrównoważonej 
mobilności oraz mierzenia zrównoważo-
nego rozwoju. 

Honorowym patronatem objął semi-
narium prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor 
Narodowego Centrum Nauki, a także 
rektor PK prof. Kazimierz Furtak, który 
otworzył spotkanie. Uroczystość otwarcia 
była okazją do przypomnienia początków 
i dorobku Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia. Przedstawił je prof. Kazi-
mierz Flaga. Obecny był też założyciel 
MCK, prof. Stanisław Juchnowicz. To on 
przypomniał zebranym, że pojęcie eko-
rozwoju swój rodowód bierze z Krakowa.

(ps)

Seminarium Międzynarodowego Centrum Kształcenia

Lek na degradację środowiska
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Uczestnicy seminarium (od lewej): prof. Stanisław Juchnowicz, dr To-
masz Jeleński i prof. Kazimierz Furtak
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Politechnika Krakowska jest wio-
dącym w kraju ośrodkiem naukowym, 
prowadzącym badania w dziedzinie 
inżynierii wiatrowej. Dlatego właśnie 
na naszej uczelni gościliśmy w dniach 
15–16 czerwca sympozjum „System 
obliczeniowy AERODYNBUD i jego 
zastosowania w aerodynamice bu-
dowli i inżynierii wiatrowej”, zorgani-
zowane przez Polskie Stowarzyszenie 
Inżynierii Wiatrowej.

System AERODYNBUD składa się 
z kilkudziesięciu programów kompute-
rowych, służących do rozwiązywania 
i symulacji numerycznej różnych zagad-
nień aerodynamiki budowli i inżynierii 
wiatrowej. Jest to dzieło kilkunastu spe-
cjalistów z dwóch jednostek naukowych: 
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK 
i Katedry Mechaniki Budowli Politechniki 
Lubelskiej. Prace nad system prowadzo-
ne były przez około 15 lat pod kierun-
kiem prof. Andrzeja Flagi z PK. Kolejne 
programy powstawały w ramach prac 
doktorskich, realizacji grantów i różnego 
typu prac naukowo-badawczych.

Podczas krakowskiego sympozjum 
omówiono poszczególne elementy składo-
we systemu. Nie tylko przedstawiono algo-
rytmy, ale pokazano również interesujące 
przykłady ich zastosowania do rozwią-
zywania złożonych zagadnień z zakresu 
aerodynamiki budowli i inżynierii wiatrowej. 
Sympozjum wykazało, że AERODYNBUD 
może być z powodzeniem wykorzystany 
do obliczeń dotyczących takich obiektów, 
jak: wysokie budowle, maszty z odciąga-
mi, mosty i inne konstrukcje inżynierskie 
wystawione na działanie wiatru.

*
Miłym akcentem, wieńczącym dwu-

dniowe sympozjum, była specjalna sesja 

zorganizowana z okazji 60. urodzin dwu 
wybitnych absolwentów Wydziału Inży-
nierii Lądowej PK (wtedy noszącego na-
zwę: Wydział Budownictwa Lądowego) 
— prof. Andrzeja Flagi, który kieruje La-
boratorium Inżynierii Wiatrowej PK, oraz 
prof. Kazimierza Furtaka, rektora PK, któ-
remu zagadnienia inżynierii wiatrowej nie 
są obce ze względu na zajmowanie się 
tematyką mostową. W sesji uczestniczyli 
też inni absolwenci wydziału z rocznika 
1973, legitymujący się dużymi osiągnię-
ciami w nauce, jak i w gospodarce. 

Podczas sesji prof. Andrzej Fla-
ga wygłosił wykład „Eksperymental-
ne wspomaganie projektowania przy 
wpływach środowiskowych na budowle 
i ludzi”. W wystąpieniu tym zapoznał 
zebranych z różnymi obiektami, któ-
re w ostatnich latach stały się przed-
miotem badań modelowych w tunelu 
aerodynamicznym PK. Głównym celem 
takich badań jest wyznaczenie podsta-
wowych charakterystyk aerodynamicz-
nych badanych obiektów lub zjawisk. 
Mówca przypomniał, że badaniom na 
PK poddano m.in. stadion na Euro 2012 
w Poznaniu, projektowany stadion 
w Tarnowie, kopułę astronomiczną oraz 
najwyższy budynek w Polsce — Sky To-
wer we Wrocławiu. 

Sesja stała się okazją do skierowa-
nia wielu ciepłych słów pod adresem 
prof. Andrzeja Flagi, którego osiągnię-
cia w zakresie inżynierii wiatrowej mają 
fundamentalne znaczenie dla rozwoju tej 
dziedziny wiedzy w Polsce. Podkreślano, 
że jego prace prowadzone zarówno na 
macierzystej uczelni, jak i na Politechni-
ce Lubelskiej podniosły polską inżynierię 
wiatrową do poziomu międzynarodowe-
go. Choć dziś problematyką tą zajmuje 
się w kraju wielu specjalistów, ranga 
ośrodka krakowskiego jest wyjątkowa. 
To tu bowiem powstał jedyny w Polsce 
tunel wiatrowy z warstwą przyścienną. 
A to jest zasługą prof. Andrzeja Flagi, 
który wykazał wiele uporu i determinacji 
w dążeniu do budowy tego wyjątkowego 
instrumentu badawczego. Sukcesu gra-
tulował badaczowi prowadzący sesję dr 
inż. Mieczysław Andreasik, prezes za-
rządu spółki Thermodom.

Nie mniej pochlebnie wyrażano się 
o drugim jubilacie. Prof. Kazimierz Flaga, 

rektor PK w latach 1996–2002, mówiąc 
o dzisiejszym włodarzu uczelni, stwier-
dził, że zwracał on na siebie uwagę już 
na studiach: jako pierwszy oddawał pro-
jekty, wyróżniał się w działalności spo-
łecznej i jako sportowiec. Później Kazi-
mierz Furtak szybko pokonywał kolejne 
szczeble kariery akademickiej, aż został 
rektorem uczelni. Prof. Flaga podkreślił, 
że w ten sposób urząd ten trafi ł w bardzo 
dobre i godne ręce. 

Obaj jubilaci zostali uhonorowani 
adresami okolicznościowymi, wystoso-
wanymi przez dziekana Wydziału Inży-
nierii Lądowej prof. Tadeusza Tatarę. 
Listy gratulacyjne przysłano również 
z Politechniki Lubelskiej. W jednym 
z nich pracownicy Katedry Mechaniki 
Budowli PL przypomnieli, że prof. An-
drzeja Flaga przez wiele lat kierował 
tą katedrą, wnosząc duży wkład w jej 
rozwój i przyczyniając się do jej suk-
cesów, a także do powstania unikalnej 
w Polsce szkoły naukowej. Do prof. 
Kazimierza Furtaka list skierował rek-
tor PL prof. Marek Opielak, który pod-
kreślił zasługi tego wybitnego specja-
listy dla nauki polskiej, zwłaszcza dla 
Politechniki Lubelskiej. Za zasługi dla 
rozwoju budownictwa obu jubilatów 
wyróżnił też okolicznościowymi meda-
lami Wydział Budownictwa Politechniki 
Częstochowskiej. 

Po części ofi cjalnej uczestniczy sesji 
mieli jeszcze okazję powspominać stare 
dzieje przy wspólnym obiedzie.

(ps)

Jubileusz profesorów zakończył sympozjum

Forum specjalistów inżynierii wiatrowej
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Prof. Andrzej Flaga — twórca Labo-
ratorium Inżynierii Wiatrowej PK
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— Jeśli chcemy realizować śmia-
łe marzenia ludzkości, nie zrobimy 
tego bez materiałów o odpowiednich 
właściwościach — powiedział prof. 
Kazimierz Furtak, rektor Politechniki 
Krakowskiej, podkreślając znaczenie 
MATBUD 2011, konferencji, która od-
była się na naszej uczelni w dniach 
20–22 czerwca. Spotkanie specjali-
stów z całego kraju i zaproszonych 
gości zagranicznych było poświęcone 
różnym aspektom wytwarzania mate-
riałów stosowanych w budownictwie.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Zagadnienia materiałowe w inżynierii 
lądowej” — bo tak brzmi jej pełna nazwa 

— była okazją do szerszego spojrzenia 
na dorobek spotkań tego cyklu, bowiem 
pierwsze z nich odbyło się 15 lat temu. 
Zorganizowane wtedy zostało w Mogila-
nach. Fakt ten przypomniał prof. Jacek 
Śliwiński, który witał przybyłych gości 
w imieniu organizatora konferencji — 
Katedry Technologii Materiałów Budow-
lanych i Ochrony Budowli Politechniki 
Krakowskiej. Prof. Śliwiński stwierdził, 
że mimo upływu czasu zainteresowanie 
spotkaniami nie słabnie.

Przewodniczący komitetu nauko-
wego konferencji prof. Lech Czarnecki 
z Politechniki Warszawskiej wymienił 
pięć powodów, dla których uczestnicy 

spotkań kochają MATBUD i do-
dał, że po prostu lubią oni przyjeż-
dżać do Krakowa, tym bardziej że 
Katedra Technologii Materiałów 
Budowlanych i Ochrony Budowli 
PK szczyci się dużymi osiągnię-
ciami naukowymi. Uczestnictwo 
w krakowskich spotkaniach daje 
zawsze poczucie dobrze spędzo-
nego czasu. Zwracając uwagę na 
obecność badaczy z Pragi, Brna, 
Koszyc i Žiliny, prof. Czarnecki 
powiedział, że spotkanie jest ele-

Uczestnicy lubią przyjeżdżać do Krakowa

Konferencja MATBUD po 15 latach

mentem budowania europejskiej prze-
strzeni badawczej. 

O poziomie naukowym konferencji 
może świadczyć fakt, że z 62 zgłoszo-
nych referatów przyjętych zostało 47. 
Jako pierwszy referat wygłosił prof. Jan 
Małolepszy z Akademii Górniczo-Hut-
niczej. Mówił na temat wykorzystania 
ubocznych produktów spalania węgla 
w kotłach fl uidalnych do produkcji mate-
riałów budowlanych. W trakcie dwu dni 
obrad poruszono kwestie wykorzystania 
w budownictwie kompozytów drewno-
-tworzywo-sztucznych, karbonatyzacji 
i korozji zbrojenia, mrozoodporności 
betonów, stosowania cementu romań-
skiego do odnowy zabytków architektury 
i wiele innych. 

Patronami naukowymi konferencji 
były jednostki Polskiej Akademii Nauk: 
Sekcja Inżynierii Materiałów Budowla-
nych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynie-
rii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komisja 
Budownictwa i Komisja Nauk Ceramicz-
nych Oddziału PAN w Krakowie. Obrady 
toczyły się w pawilonie konferencyjnym 
„Kotłownia”.

(ps)

Podzamcze koło Chęcin w wo-
jewództwie świętokrzyskim to nie-
wielka miejscowość, w której ma 
powstać Centrum Nauki. Konkurs na 
opracowanie projektu koncepcyjnego 
ośrodka wygrała Pracownia Architek-
tury Brataniec. W gronie czworga au-
torów zwycięskiego projektu jest dr 
inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec 
z Politechniki Krakowskiej.

Autorzy projektu starali się wykorzy-
stać niezwykłe walory widokowe miej-
sca, w którym ma być wzniesione cen-
trum. W szczególności wzięli pod uwagę 
otwarcie w stronę zamku w Chęcinach. 
Zadbali też o poszanowanie zastanych 
wartości poprzez integrację projektowa-
nego ośrodka z miejscowym dworem 

Zwycięski projekt dla Chęcin 

Dom z aktywnymi fasadami
starościńskim i dawnym folwarkiem. Lo-
kalizację i formę budynku podporządko-
wano zastanemu układowi.

Jak na Centrum Nauki przystało 
twórcy projektu przewidzieli zastosowa-
nie nowoczesnych, aktywnych fasad. Od 
południa będzie to fasada fotowoltaiczna, 
a od północy — wiatrowa. W projekcie 
wzięto pod uwagę zmniejszenie kosz-
tów użytkowania obiektu. W tym celu 
m.in. ograniczono straty ciepła przez 
zminimalizowanie powierzchni ścian ze-
wnętrznych, wprowadzono dach zielony 
o dużej bezwładności termicznej, a duże 
przeszklenia budynku zastosowano tyl-
ko w miejscach wymagających tego ze 
względów widokowych. Projekt uwzględ-
nia ideę zrównoważonego rozwoju.

Centrum pod Chęcinami ma opo-
wiadać o czterech żywiołach, o ekologii 
i źródłach energii odnawialnej. W po-
szczególnych częściach ekspozycji 
zostaną przedstawione kolejno: aktyw-
ność żywiołów, harmonijne współżycie 
człowieka z naturą do epoki rewolucji 
przemysłowej, skutki uboczne szybkie-
go rozwoju przemysłu i cywilizacji oraz 
obecne działania proekologiczne. 

Współautorka projektu dr inż. arch. 
Urszula Forczek-Brataniec jest adiunk-
tem w Zakładzie Krajobrazu Otwartego 
i Budowli Inżynierskich na Wydziale Ar-
chitektury PK.

(ps)

Prezydium konferencji: prof. Jacek Śliwiński (przema-
wia) oraz prof. Lech Czarnecki, prof. Kazimierz Furtak, 
prof. Tadeusz Tatara i prof. Janusz Kawecki
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Biblioteka Politechniki Krakow-
skiej zorganizowała ogólnopolską 
konferencję naukową „Otwarte zaso-
by wiedzy — nowe zadania uczelni 
i bibliotek w rozwoju komunikacji na-
ukowej”. Obrady konferencji, nad któ-
rą patronat sprawowali minister nauki 
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara 
Kudrycka i rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, toczyły się 15–17 czerwca 
w Krakowie i Zakopanem.

Konferencję zainaugurował rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak. W części ofi cjalnej 
głos zabrał podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
— dr hab., prof. UW Zbigniew Marciniak, 
który stwierdził, że „otwieranie” zasobów 
nauki jest kwestią cywilizacyjną i zmienia 
warunki uprawiania działalności naukowej 
oraz że „otwartość” dotyczy także dydak-
tyki, a rola bibliotek w oswajaniu naukow-
ców z otwartym dostępem do zasobów 
wiedzy jest nie do przecenienia. Mówca 
wyraził nadzieję, że Open Access stanie 
się codziennością i z zadowoleniem pod-
kreślił, że konferencja odbywa się w Kra-
kowie — w miejscu narodzin szkolnictwa 
wyższego w Polsce. 

Najważniejsze cele konferencji przed-
stawił dyrektor Biblioteki PK mgr Ma-
rek Górski, który zwrócił uwagę na to, 
że tworząc i pracując teraz, tworzymy 
i pracujemy dla przyszłości. To wielkie 
zobowiązanie wobec współczesnych, jak 
i przyszłych pokoleń, osób, które wpraw-
dzie nie są jeszcze w pełni ukształtowa-
nymi odbiorcami dóbr nauki, mają już 
jednak świadomość (chociażby ogólną) 
możliwości, jakie oferuje im współczesna 
technika. Na dowód zadedykował uczest-
nikom konferencji krótki fi lm, w którym kil-
kuletnia dziewczynka, określająca siebie 
mianem pokolenia epoki cyfrowej, przed-

stawiła swoje oczekiwania wobec nowo-
czesnej biblioteki w epoce cyfrowej.

Podczas otwartej sesji plenarnej „No-
woczesna komunikacja naukowa — kie-
runki rozwoju”, moderowanej przez mgr 
Bożenę Bednarek-Michalską, członka 
Prezydium Koalicji Otwartej Nauki, z re-
feratem „System komunikacji naukowej 
w Polsce” wystąpił prof. Marek Niezgód-
ka z Interdyscyplinarnego Centrum Mo-
delowania Matematycznego i Kompute-
rowego UW (omówił również europejskie 
programy strategiczne). Dr hab. inż. 
Witold Żukowski, prof. Politechniki Kra-
kowskiej w swoim wystąpieniu „Wspo-
maganie e-learningu otwartymi zasobami 
cyfrowymi” wyraźnie opowiedział się za 
nauczaniem metodą mieszaną (blended 
learning). Z kolei prof. Ryszard Tadeu-
siewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej 
— również w imieniu prof. Jana Kusia-
ka, dyrektora Centrum e-Learningu AGH 
— podjął temat otwartych zasobów edu-
kacyjnych w kontekście korzyści, proble-
mów i dobrych praktyk. Zwrócił uwagę na 
związane z nimi kontrowersje, ale sam 
zdeklarował się jako gorący zwolennik 
„otwierania” zasobów nauki. 

Dr Edyta Witka-Jeżewska z Poli-
techniki Gdańskiej, występująca z upo-
ważnienia prof. Jana Rachonia, który ze 
względu na zwołane posiedzenie Senatu 
RP nie mógł osobiście wystąpić na konfe-
rencji, przedstawiła koordynowany przez 
Politechnikę Gdańską projekt „Platforma 
Wiedzy Naukowo-Badawczej Uczelni 
Trójmiasta”. W dyskusji podsumowującej 
sesję podkreślano potrzebę otwierania 
zasobów wiedzy, konieczność zmiany 
mentalności twórców i wyraźnie zazna-
czono rolę bibliotek jako instytucji kształ-
tujących przekonanie użytkowników 
o znaczeniu Open Access. 

W drugiej części 
tej sesji opinie na-
ukowców na temat 
publikowania w mo-
delu Open Access 
na podstawie badań 
prowadzonych w ra-
mach projektu SOAP 
(Study of Open Ac-
cess Publishing), 
przedstawiła mgr 
inż. Marzena Marci-

nek z Biblioteki PK, a referat dotyczący 
kontrowersji i wątpliwości towarzyszą-
cych publikowaniu w tej formule wygłosił 
dr hab. Remigiusz Sapa z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego („Konfl ikty w obszarze 
pośredniczenia w komunikacji nauko-
wej: interesy i ideologia”).

16 i 17 czerwca obrady konferencji 
przeniesiono z Krakowa do Zakopane-
go. Prezentowane tam referaty dotyczy-
ły zagadnień związanych z organizacją, 
zarządzaniem, archiwizowaniem i zna-
czeniem otwartych zasobów wiedzy oraz 
biblioteki naukowej jako komponentu no-
woczesnego środowiska naukowego.

Zamykając konferencję, dyrektor Bi-
blioteki PK wyraził nadzieję, że wnioski 
wynikające z przedstawianych referatów 
i towarzyszącej im, nieraz burzliwej, dys-
kusji każdy z uczestników spożytkuje dla 
dobra i rozwoju otwartego dostępu do 
zasobów wiedzy. Podkreślił, że wystę-
pująca wśród uczonych rezerwa co do 
tej formuły publikowania wynika z oba-
wy przed naruszaniem praw autorskich 
oraz z braku świadomości, jakie korzyści 
może ona przynieść twórcom. A wystar-
czy wymienić tylko widoczny w wielu ba-
daniach wzrost liczby cytowań publikacji 
autorów, którzy zdecydowali się publiko-
wać w modelu OA.

Łącznie podczas konferencji wygło-
szono 25 referatów oraz przedstawiono 
7 posterów. Uczestniczyło w niej 150 osób. 
Jednym z patronów medialnych konferen-
cji był miesięcznik „Nasza Politechnika”.

Dorota Buzdygan

Otwarte zasoby wiedzy 
w rozwoju komunikacji naukowej

„Jak napisać światowej klasy ar-
tykuł naukowy” — pod takim, zna-
miennym tytułem w przeddzień kon-
ferencji, 14 czerwca, Biblioteka PK 
oraz wydawnictwo naukowe Elsevier 
zorganizowały warsztaty dla autorów 
publikacji naukowych. Zgromadzi-
ły one przede wszystkim pracow-
ników krakowskich uczelni. Wśród 
prawie 150 uczestników ponad 80 
były to osoby z Politechniki Krakow-
skiej. Warsztaty prowadził prof. Jörg 
Eichler z Freie Universität Berlin oraz 
Helmholtz-Zentrum w Berlinie, re-
daktor „Physics Reports”.W otwarciu konferencji uczestniczył wiceminister Zbigniew Marciniak 

(drugi z prawej)
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Kolejne spotkanie Konwentu Se-
niorów PK poświęcone było trudnej 
historii XX w. Na posiedzeniu 9 czerw-
ca prelekcję „Doktrynalne podłoże sy-
stemów totalitarnych” wygłosił prof. 
Eugeniusz Kulwicki. Podsumowano 
też wydanie tomu wspomnień profe-
sorów Politechniki Krakowskiej.

Prof. Eugeniusz Kulwicki przez dłu-
gie lata pracował na Politechnice Kra-
kowskiej. Był m.in. dyrektorem Instytutu 
Nauk Społecznych i Ekonomicznych. 
Jest specjalistą w dziedzinie teorii ekono-
mii i historii myśli ekonomicznej, nic wiec 
dziwnego, że w jego wystąpieniu wątki 
ekonomiczne znalazły ważne miejsce.

W swoim wystąpieniu nakreślił oko-
liczności, w jakich narodził się faszyzm 
w Niemczech, we Włoszech i w Hiszpa-
nii. Następnie scharakteryzował specyfi -
kę działań podejmowanych w poszcze-

Spotkanie Konwentu Seniorów PK

Totalitaryzmy w oczach ekonomisty
gólnych totalitaryzmach. Zwrócił m.in. 
uwagę, że wielkim błędem doktryny 
sowieckiej było uderzenie we własność 
prywatną, co przyniosło wielki głód na 
Ukrainie, gdzie zmarły przez to miliony 
ludzi. Błąd ten był początkiem końca sy-
stemu, mówił prof. Kulwicki. 

W swych rozważaniach o totalitary-
zmach prof. Kulwicki doszedł do czasów 
współczesnych i zjednoczonej Europy. 
Przypomniał hasło: „Jedność w różno-
rodności” i mówił, że możemy się różnić, 
że każdy ma prawo do własnych poglą-
dów, ale także do szacunku bliźnich, bo-
wiem nie są nam dziś potrzebne bolesne 
napięcia. „Uśmiechajmy się!” — wezwał 
na koniec prof. Eugeniusz Kulwicki.

Gośćmi czerwcowego Konwentu 
Seniorów byli redaktorzy książki „Profe-
sorowie NIEzwyczajni” (o której szerzej 
pisaliśmy w poprzednim numerze „NP”). 

Przybycie redaktorów było jak najbardziej 
uzasadnione, bowiem to przewodniczący 
konwentu, prof. Stanisław Juchnowicz, 
poddał pomysł wydania tomu wspomnień 
nestorów uczelni, a członkowie konwentu 
stali się autorami książki. Biorący udział 
w spotkaniu rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak podkreślił wyjątkowy charakter 
publikacji i serdecznie dziękował jej twór-
com. Dyplomy z podziękowaniami od 
rektora otrzymali redaktorzy wydania: Jo-
anna Komperda, Karolina Żłobecka i Ja-
kub Gałęziowski, a także kierownik Wy-
dawnictwa PK Barbara Korta-Wyrzycka, 
która czuwała nad całością. A prof. Furtak 
dodał jeszcze, że tom „Profesorowie NIE-
zwyczajni” jest najbardziej poszukiwaną 
książką, jaka ukazała się na Politechnice 
Krakowskiej w ostatnich latach.

(ps)

Biuro Karier PK przyłączyło się 
do 100 małopolskich instytucji, które 
8 czerwca zorganizowały Małopolski 
Dzień Uczenia się przez Całe Życie. 
Wszystkim działaniom przyświecało 
hasło „Uczenie łączy pokolenia”. Akcja 
skierowana była do studentów i dokto-
rantów, pracowników naukowych, ale 
i absolwentów uczelni wyższych oraz 
uczniów średnich szkół technicznych.

Dzień rozpoczęliśmy w Centrum 
Pedagogiki i Psychologii PK od prezen-
tacji poświęconej planowaniu kariery 
zawodowej oraz projektowi napisane-
go poradnika dla studentów. Wykład, 
który wygłosiła przedstawicielka Biura 
Karier, zamykał uroczystość wręczenia 
doktorantom i asystentom politechniki 
świadectw potwierdzających uzyskanie 
przygotowania pedagogicznego. 

Drugim punktem programu były war-
sztaty dotyczące szans i zagrożeń wyni-
kających z pracy w zespole wielopokole-
niowym (podjęto m.in. temat globalnego 
rynku pracy, różnic międzypokolenio-
wych). Sprowokowały one uczestników 
do dyskusji, w której uwagę skupiono na 
stereotypach w postrzeganiu różnic po-

Uczmy się całe życie!

między młodymi i dojrzałymi pra-
cownikami. 

Po południu przedstawicieli 
Biura Karier można było spotkać 
na terenie miasteczka studenckie-
go w Czyżynach, gdzie zostało 
zorganizowane stoisko informacyj-
ne. Konsultanci służyli informacją 
na temat usług, jakie oferuje Biuro 
oraz oceniali poprawność doku-
mentów aplikacyjnych wszystkich, 
którzy prosili o taką pomoc. 

Tego dnia odbyło się również 
spotkanie z młodzieżą Zespołu 
Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. 
M. Reja w Myślenicach. Uczniów zapo-
znano z możliwościami rozwoju kariery 
zawodowej inżyniera, przybliżając im 
ofertę kształcenia Wydziału Inżynierii Lą-
dowej i Wydziału Mechanicznego PK.

Chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę idei 
uczenia się przez całe życie, podkreśla-
liśmy wagę planowania własnej kariery 
zawodowej, studiowania, szkolenia się 
i innych działań, które są źródłem rozwoju 
potencjału zawodowego i nie tylko.

Za pomoc w przygotowaniu Mało-
polskiego Dnia Uczenia się przez Całe 

Życie dziękujemy pracownikom Działu 
Promocji, Radia „Nowinki”, Osiedla Stu-
denckiego, Centrum Pedagogiki i Psy-
chologii, Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Wydziału Mechanicznego oraz Mało-
polskiemu Partnerstwu Instytucji. Koor-
dynatorem akcji był Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie.

Karolina Padwińska

Autorka jest psychologiem, doradcą za-
wodowym, prowadzi szkolenia  w Biurze 
Karier PK.



7–8/2011 NASZA POLITECHNIKA

21

In
fo

rm
ac

je

Piknik Naukowy Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie jest olbrzymią imprezą plene-
rową, służącą popularyzacji nauki. 
W piętnastej jego edycji, która odby-
ła się 28 maja, uczestniczył Instytut 
Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji z Wydziału Mechanicznego 
PK. Instytut pokazał prace dyplomo-
we swoich studentów, m.in. gąsieni-
cowego robota inspekcyjnego.  

Przypomnijmy, robot inspekcyjny 
został zbudowany przez Jakuba Haj-
kusia i odniósł duży sukces, zdoby-
wając w kategorii prac magisterskich 
i inżynierskich nagrodę główną na 
ogólnopolskim konkursie „Młodzi Inno-
wacyjni 2011”, którego organizatorem 
był Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów w Warszawie. Mechanizm 
został wyposażony w stereoskopowy 
system wizyjny, a tym co go szczegól-
nie wyróżnia jest możliwość zmiany 
kształtu. Dzięki temu robot potrafi , w ra-
zie potrzeby, „wczołgać” się do bardzo 

niskich miejsc. Sterowanie 
nim prowadzi się z peceta 
lub laptopa. 

Na stoisku instytutu 
Politechniki Krakowskiej 
można było też zobaczyć 
mechanicznego „pająka” — 
robota kroczącego o sześ-
ciu sterowanych niezależ-
nie odnóżach. Urządzenie 
to, dzieło Marcina Urbań-
czyka, może poruszać się 
na różne sposoby (realizuje 
różne algorytmy chodu). 
Wyposażono je w czujnik 
zbliżeniowy, który pozwala 
omijać przeszkody. Robot 
zaprojektowano, biorąc za 
wzór owady. Pokazano też 
symulator robota sześcio-
nożnego, służący do mo-
delowania chodu tego typu 
urządzeń, wykonany przez 
Adama Trzmiela.

Goście pikniku mogli też 
zagrać z robotem w nieco 
zmodyfi kowaną grę „kółko 
i krzyżyk”. Na planszy zło-
żonej z siedmiu kolumn i sześciu rzę-
dów należało ułożyć w jednej linii (po-
ziomo, pionowo lub na ukos) cztery kule 
jednego koloru. Człowiek wydawał swo-
je dyspozycje za pomocą specjalnego 
panelu operatorskiego. Do roli cyber-
netycznego przeciwnika przystosowany 
został robot przemysłowy Kawasaki. 
Grę opracował Dariusz Biega. Podob-
nie jak w przypadku robota inspekcyj-
nego, promotorem pracy był dr hab. inż. 
Jerzy Zając, prof. PK. 

Roboty z PK na Pikniku Nauki w Warszawie

Jeden omijał przeszkody, drugi grał z ludźmi

Piknik Naukowy w Warszawie jest 
największą tego typu imprezą w Europie. 
Podobnie jak krakowski Festiwal Nauki 
prezentuje różne oblicza wiedzy, zarów-
no z zakresu nauk ścisłych, technicznych 
i przyrodniczych, jak również humani-
stycznych i społecznych. Każdego roku 
gromadzi około 250 instytucji naukowych 
i kulturalnych z Polski i prawie 40 krajów 
świata (gościem specjalnym tegorocznej 
imprezy były Włochy). Właśnie sukces 
pikniku stał się inspiracją do utworzenia 
otwartego niedawno w Warszawie Cen-
trum Nauki Kopernik. W 2005 r. impreza 
została wyróżniona przez Komisję Euro-
pejską jako wzorcowy europejski projekt 
obszaru „nauka i społeczeństwo”. 

Przedstawiciele Instytutu Technolo-
gii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK 
uczestniczyli w pikniku po raz drugi. De-
monstrowane przez nich prace można 
było zobaczyć wcześniej na Festiwalu 
Nauki w Krakowie. 

(ps)
Zdjęcia: Marcin Morawski
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W kwietniu i maju pod patrona-
tem rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierza Furtaka odbyły się 
obrady Uczelnianej Sesji Studenckich 
Kół Naukowych. We współpracy 
z prorektorem ds. studenckich, prof. 
Leszkiem Mikulskim przygotowała ją 
prof. Barbara Tal-Figiel, pełnomocnik 
rektora ds. studenckich kół nauko-
wych. Zaprezentowano 154 referaty, 
w sesji uczestniczyło 205 studentów 
oraz 96 opiekunów.

Na Wydziale Architektury sesji prze-
wodniczył dr inż. arch. Jacek Czubiński. 
Wygłoszono 12 referatów. I miejsce zajął 
inż. Paweł Józefowski (I rok II st.) — au-
tor referatu „Straszny dwór w Tatarowie 
w kontekście innych dużych obiektów 
sanatoryjnych w dolinie Prutu na Hucul-
szczyźnie” (KN Podole, opiekun: dr inż. 
arch. Jacek Czubiński).

Studenci Wydziału Fizyki, Matematy-
ki i Informatyki przedstawili 6 referatów. 
Sesja rozpoczęła się od wykładu inaugu-
racyjnego „Matematyka — piękno, które 
przetrwa”, wygłoszonego przez dr hab. 
inż. Annę Kumaniecką. Sesję prowadzili 
dr inż. Lech Jamroży oraz dr hab. Wło-
dzimierz Jelonek. I nagrodę przyznano 
inż. Michałowi Majewiczowi (I rok II st.) 
za referat „Wykrywanie reklam telewizyj-
nych w plikach wideo” (KN Informatyków, 
opiekun: dr inż. Tomasz Gąciarz).

Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej przedstawiono 8 refe-
ratów. Sesję prowadził dr inż. Wojciech 
Mysiński. I nagrodę otrzymał Łukasz 
Deńca (V rok) za referat „Implementacja 
analizatora widma na mikrokontrolerze 
z rdzeniem ARM7” (KN Techniki Cyfro-
wej, opiekun: dr inż. Wojciech Mysiński).

Na Wydziale Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej obrady odbywały się 
w trzech sekcjach. Wygłoszono 34 re-
feraty (w tym 6 podczas sesji w języku 

angielskim). Sesja na 
WIiTCh rozpoczęła się 
od wykładu plenarne-
go dr. Petera Trabolda 
(Air Liquide LURGI 
SA) pt. „Syngas — Su-
stainable Source for 
Liquid Fuels in Futu-
re”. Poszczególnym 
sesjom przewodni-
czyli: prodziekan prof. 
Krzysztof Pielichow-
ski (sekcja w języku 
angielskim), dr hab. 
Krystyna Wieczorek-Ciurowa, dr Barba-
ra Laskowska. I miejsce przyznano ex 
aequo: Patrycji Wojnar (V rok) za referat 
„The Infl uence of Palm Oil-based Polyol 
on the Properties of Viscoelastic Poly-
urethane Foams” (KN Chemików, opie-
kun: dr hab. inż. Aleksander Prociak, mgr 
Henryk Pawlik), Agnieszce Kolak (II rok) 
za referat „Strategia syntezy termicznie 
stabilnego mezoporowatego Ga2O3 na 
drodze nanoreplikacji strukturalnej” (KN 
Chemików, opiekun: dr inż. Piotr Mi-
chorczyk) oraz inż. Justynie Prochownik 
(I rok II st.) za referat „Pomiary reologicz-
ne układów dyspersyjnych” (KN Chemi-
ków, opiekun: dr inż. Wiesław Figiel).

Na Wydziale Inżynierii Lądowej sesji 
przewodniczył opiekun wydziałowy dr inż. 
Andrzej Więckowski. W trzech sekcjach, 
prowadzonych przez dr. inż. Krzysztofa 
Chudybę, dr. inż. Henryka Laskowskie-
go i dr inż. Elżbietę Starzyk, wygłoszono 
41 referatów. I miejsce przyznano ex ae-
quo trzem osobom: inż. Piotrowi Mrozowi 
(I rok II st.) za referat „Nowoczesne me-
tody obliczeniowe analizy konstrukcji żel-
betowych — metodą Strut and Tie” (KN 
Konstrukcji Żelbetowych „Conkret”, opie-
kun: dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. 
PK), inż. Radosławowi Przeklasie (I rok 
II st.) za referat „Termomechaniczna ana-
liza MES z oszacowaniem błędu a-poste-
riori” (KN Zastosowań Informatyki, opie-
kun: dr inż. Józef Krok), inż. Mateuszowi 
Misce (I rok II st.) za referat „Modelowa-
nie wzbudzenia wirowego na przykładzie 
komina stalowego” (KN EcoFuture, opie-
kun: prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga).

17 referatów wygłoszono na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska. Sesji przewod-
niczył dr inż. Andrzej Potocki. I nagrodę 
przyznano inż. Bartłomiejowi Legieniowi 
(I rok II st.) — autorowi referatu „Kon-
cepcja budowy fontann przy Wydziale 

Inżynierii Środowiska” (KN Budownictwo 
Hydrotechniczne, opiekun: prof. dr hab. 
inż. Jerzy Ratomski).

Na Wydziale Mechanicznym wygło-
szono 36 referatów, w tym 6 autorstwa 
doktorantów, w czterech sekcjach pro-
wadzonych przez dr. hab. inż. Marka 
Kozienia oraz dr. hab. inż. Stanisława 
Okońskiego, prof. PK. I miejsce zajęli 
ex aequo: Jakub Słoniewski (III rok) za 
referat „Biomechaniczne aspekty analizy 
stawu barkowego przy obciążeniach ty-
powych dla standardów szkolenia spor-
towego łuczników” (KN Inżynierii Bio-
medycznej „Cancricat”, opiekun: dr inż. 
Magdalena Kromka-Szydek), inż. Marcin 
Urbańczyk (I rok II st.) za referat „Pro-
jekt oraz wykonanie mobilnego robota 
kroczącego” (KN Automatyki i Robotyki, 
opiekun: dr inż. Stanisław Krecich) oraz 
Piotr Bień, Paweł Wiklowski i Michał Żu-
rowski (V rok) — autorzy referatu „Tri-
copter — wielozadaniowy robot latają-
cy” (KN Automatyki i Robotyki, opiekun: 
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK).

Uroczyste zakończenie Sesji Studen-
ckich Kół Naukowych, połączone z wrę-
czeniem dyplomów i nagród, odbyło się 
14 czerwca w Sali Senackiej Politechniki 
Krakowskiej. Uczestniczyli w nim: rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak, prorektor 
ds. studenckich prof. Leszek Mikulski, 
pełnomocnik rektora ds. studenckich 
kół naukowych prof. Barbara Tal-Figiel, 
dziekani i prodziekani, opiekunowie kół 
naukowych oraz studenci. Podkreślono, 
że referaty prezentowały bardzo wysoki 
poziom merytoryczny. W trakcie uroczy-
stości podziękowano rektorom, dzieka-
nom i nauczycielom akademickim za 
bezinteresowny trud, włożony we wzoro-
we przygotowanie tegorocznej sesji. 

Beata Fryźlewicz-Kozak

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
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Liczący już sobie 125 lat samo-
chód przechodzi na naszych oczach 
zdumiewającą metamorfozę. Stosun-
kowo prosty wynalazek Gottlieba 
Daimlera i Carla Benza, do niedawna 
całkowicie zależny od woli człowie-
ka siedzącego za kierownicą, dzięki 
wyposażeniu w złożoną elektronikę 
coraz częściej sam podejmuje decy-
zje, służące podnoszeniu komfortu 
i bezpieczeństwa jazdy.

Źródłem rewolucji w motoryzacji 
jest młoda dziedzina wiedzy — mecha-
tronika. Dzisiejszy mercedes klasy S 
ma co najmniej 70 elektronicznych 
modułów automatycznego sterowania 
i regulacji, podczas gdy 10 lat temu 
większość samochodów miała do dys-
pozycji zaledwie trzy takie moduły. Pi-
sze o tym w swej książce „Automotive 
Mechatronics: Operational and Practi-
cal Issues” (Mechatronika samochodo-
wa: zagadnienia eksploatacyjne i prak-
tyczne) Bogdan T. Fijałkowski, uczony 
od wielu lat związany z Politechniką 
Krakowską.

Dwa tomy książki ukazały się niedaw-
no nakładem wydawnictwa Springer. Ni-
kogo, szczególnie w gronie ludzi nauki, 
nie trzeba przekonywać, że wydawca ów 
reprezentuje najwyższy poziom świato-
wy. Publikacja pod znakiem Springera to 
dowód szczególnego uznania dla kom-
petencji autora. W tym przypadku edytor 
docenił w szczególności nowatorskie po-
dejście prof. Fijałkowskiego do omawia-
nych zagadnień.

Tym, co zwraca w książce szczegól-
ną uwagę, jest ujęcie systemowe. Autor 
rozpatruje pojazd samochodowy jako 
mechatroniczny nadsystem sterowania 
podzielony na mechatroniczne systemy 
sterowania napędem, hamowaniem, 
kierowaniem i zawieszeniem pojazdu. 
Następnie omawia poszczególne kwe-
stie w sposób hierarchiczny. Rozpatruje 
przy tym wszystkie zagadnienia z punktu 
przekształcania energii i przetwarzania 
informacji. 

Praca została podzielona na pięć 
części (trzy w tomie pierwszym i dwie 
w tomie drugim). Pierwsza część roz-
patruje mechatroniczne nadsystemy 
sterowania pojazdem samochodowym, 
część druga — mechatroniczne syste-
my sterowania propulsją (napędem 
pojazdu), a część trzecia — mechatro-
niczne systemy sterowania dyspulsją 

(hamowaniem pojazdu). Część czwar-
ta jest poświęcona mechatronicznym 
systemom sterowania prowadzeniem 
pojazdu, natomiast część piąta — me-
chatronicznym systemom sterowania 
zawieszeniem pojazdu. 

Pewien kłopot, a nawet wątpliwości 
może sprawić czytelnikom stosowana 
w książce terminologia, która niejedno-
krotnie odbiega od ogólnie przyjętych 
zwyczajów. Na przykład zamiast wyra-
zu „hydraulika” autor używa określenia 
„fl uidyka”, a silnik elektryczny nazywa 
silnikiem elektromechanicznym. W ten 
sposób Bogdan Fijałkowski stara się 
konsekwentnie eliminować niedoskona-
łości terminologii, będącej w powszech-
nym użyciu. I dlatego termin „hydrauli-
ka” — zgodnie z greckim źródłosłowem 
— autor odnosi wyłącznie do systemów 
fi zycznych, używających wody, nato-
miast systemy fi zyczne, wykorzystujące 
inny czynnik roboczy, nazywa systema-
mi fl uidycznymi.

Silnik elektryczny przekształca ener-
gię elektryczną na mechaniczną, dla-
tego poprawnie powinien się nazywać 
silnikiem elektromechanicznym — i takie 
określenie spotykamy w książce. Analo-
gicznie, silnik pneumatyczny nazywa się 
w niej silnikiem pneumomechanicznym, 
prądnicę elektryczną, przekształcającą 
energię mechaniczną na elektryczną — 
prądnicą mechanoelektryczną itp. „Od-
powiednie dać rzeczy – słowo!” — napi-

sał Norwid, i właśnie to stara się czynić 
Bogdan Fijałkowski na polu uprawianej 
przez siebie dyscypliny. 

Książka adresowana jest do studen-
tów i doktorantów, ale może służyć także 
jako poradnik dla naukowców i inżynie-
rów zaangażowanych w projektowanie 
mechatronicznych systemów automa-
tycznego sterowania i regulacji.

Prof. Bogdan Fijałkowski związany 
jest z Politechniką Krakowską prawie 
od 40 lat. Kierował Zakładem Mecha-
troniki Samochodowej w Instytucie 
Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych na Wydziale Mechanicz-
nym. Zanim przeszedł na emeryturę, 
przez kilka lat był dyrektorem Instytutu 
Elektrotechniki i Elektroniki Przemysło-
wej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej. W swoim dorobku ma 
nie tylko wiele publikacji (ponad 200, 
w tym 26 książek bądź rozdziałów 
w książkach), ale także 25 patentów, 
w tym również zagraniczne. Wykonał 
wiele prac dla przemysłu. Opracował 
koncepcje i wdrożył m.in. mechatro-
niczne systemy propulsyjne dla auto-
busu miejskiego „Autosan”, samocho-
du dostawczego „Nysa” i popularnego 
pojazdu elektrycznego — melex. Jest 
też autorem nowych koncepcji mecha-
tronicznych systemów propulsyjnych 
z niekonwencjonalnymi silnikami spa-
linowymi, w tym silnika ze specjalnym 
komutatorem mechatronicznym (dzia-
łającym na płynach magnetoreologicz-
nych), który można stosować zamiast 
konwencjonalnego mechanizmu kor-
bowodowego. 

Czytając specjalistyczne dzieło 
z dziedziny mechatroniki, trudno się do-
myślić, że wielką pasją autora jest żeglar-
stwo. Studiując w Szczecinie, wyczyno-
wo pływał na łódce klasy „Star” i odnosił, 
zresztą, pewne sukcesy. Poważnie my-
ślał o pracy na morzu i uzyskał patent 
kapitana żeglugi wielkiej.

Mimo tego że 10 lat temu przeszedł 
na emeryturę, prof. Fijałkowski pozosta-
je aktywny naukowo, czego najlepszym 
dowodem jest wydana właśnie książka. 
Nadal utrzymuje z PK bliskie kontakty. 
Egzemplarz pracy „Automotive Mecha-
tronics: Operational and Practical Issu-
es” przekazał na ręce rektora macierzy-
stej uczelni. 

(ps)

Mechatronika — nowe oblicze samochodu
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Katedra Kształtowania Środowi-
ska Mieszkaniowego PK po raz ósmy 
opublikowała tom wydawnictwa se-
ryjnego, poświęconego zagadnie-
niom urbanistyki tych obszarów, 
które pełnią funkcje mieszkaniowe. 
W obecnym tomie inicjatywę oddano 
osobom młodym — studentom, ab-
solwentom i doktorantom. Głównie 
ich teksty wypełniają numer 8/2010 
„Środowiska Mieszkaniowego”.

W materiałach omówiono interesują-
ce zagraniczne rozwiązania architekto-
niczno-urbanistyczne. Są też prezentacje 
projektów architektoniczno-urbanistycz-
nych, wykonanych przez samych au-
torów. Zarówno jedne, jak i drugie dają 
wyobrażenie o kierunkach, w których 
podąża myśl przedstawicieli generacji, 
mającej tworzyć architekturę naszych 
osiedli w pierwszej połowie XXI w.

Z tekstów młodych autorów można 
się dowiedzieć m.in. o kilku nietypowych 
rozwiązaniach w architekturze europej-
skiej. Do takich należy z pewnością Alu-
minium Forest w holenderskim Houten 
opisany przez Elżbietę Kusińską. Prosta 
bryła tego budynku osadzona jest na 
368 aluminiowych słupach o średnicy od 
90 cm do 120 cm, wznoszących się na 
wysokość 6 m ponad powierzchnię tere-
nu. Ponieważ inspiracją dla projektu był 
las, niektóre słupy — podobnie jak pnie 
drzew w lesie — odchylają się od pio-
nu, co zresztą zwiększa stabilność całej 
konstrukcji.

Na obrzeżach Linzu w Górnej Austrii 
powstało osiedle Solar City zaprojek-

towane tak, by znacznie zredukować 
zapotrzebowanie energetyczne dzię-
ki wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. O osiedlu, które łączy zalety 
ekologiczne z walorami architektonicz-
nymi, estetycznymi i krajobrazowymi 
pisze Piotr Celewicz. Natomiast Maria 
Lubelska omawia przykłady budynków 
na obrzeżach Madrytu, przełamujących 
schemat popularnego w Hiszpanii tzw. 
kwartału zamkniętego. Budynek Mira-
dor, liczący 21 kondygnacji, oferuje jego 
mieszkańcom na kondygnacji dwunastej 
wspólny… „dziedziniec w powietrzu”. 
A budynek Celosia (po hiszpańsku: ża-

Architektura mieszkaniowa widziana okiem młodych

Przełamywanie schematów
luzja) składa się z 30 bloków (o wysoko-
ści 5,52 m każdy), ustawionych jeden na 
drugim w układzie mijankowym, co daje 
na różnych poziomach prześwity.

O tym, że również młodzi ludzie, 
kształcący się na Wydziale Architektury 
PK, poszukują oryginalnych rozwiązań, 
przekonują publikacje poświęcone ich 
projektom. Ewa Wolska przedstawia 
swój projekt dyplomowy ośrodka rekre-
acyjnego w Świnnej Porębie. Przestrzeń 
między budynkami wypełniają tu prze-
szklone ogrody zimowe. Przemysław 
Korbiel proponuje (też w ramach pro-
jektu dyplomowego) śmiałą koncepcję 
Europejskiego Centrum Architektury 
w Krakowie przy ul. Focha — zgubio-
ne zostały kierunki pionu i poziomu, ale 
uwzględniono kontekst zastanej tkanki 
urbanistycznej. 

Tom zamykają prezentacje prac wy-
konanych przez studentów II i III roku 
w ramach zleconych im zadań projek-
towych „Dom w krajobrazie” i „Projekt 
urbanistyczno-architektoniczny jedno-
rodzinnego zespołu mieszkaniowego 
w Mogilanach”.

Gdy się czyta zawartość najnowsze-
go tomu „Środowiska Mieszkaniowego” 
(a tym bardziej tomów poprzednich), 
można dojść do przekonania, że gdy-
by do periodyku tego zaglądali częściej 
dzisiejsi projektanci naszych domów 
i osiedli, uniknęlibyśmy niejednej porażki 
w krajobrazie architektonicznym Krako-
wa i innych miast.

(ps)

W trakcie spotkania padło wiele pytań 
szczegółowych. Nie na wszystkie udało 
się uzyskać odpowiedzi, jak np. w kwe-
stii czasu, od którego liczy się kadencja 
członka senatu uczelni (á propos art. 
90 ustawy). Okazało się, że na trzy i pół 
miesiąca przed wejściem ustawy w życie 
nawet resort nie jest w pełni gotowy do 
stosowania nowego prawa, m.in. z po-
wodu braku aktów wykonawczych do 

ustawy. Napięty program pobytu wicemi-
nistra w Krakowie sprawił zresztą, iż nie 
wystarczyło czasu na zadanie w trakcie 
dyskusji wszystkich nurtujących senato-
rów pytań.

Pewien zawód mógł też sprawić fakt, 
że wbrew oczekiwaniom nie zjawiła się 
na PK zapowiadana wcześniej minister 
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Bar-
bara Kudrycka, którą zatrzymało w War-

szawie posiedzenie rady gabinetowej 
zwołane przez prezydenta RP. Spotka-
nie z dr. hab. Zbigniewem Marciniakiem 
dostarczyło jednak wielu interesujących 
informacji na temat warunków funkcjo-
nowania szkolnictwa wyższego pod rzą-
dami nowego prawa.

Lesław Peters 

Rozmowa o ustawie
(Dokończenie ze s. 10)



7–8/2011 NASZA POLITECHNIKA

25

In
fo

rm
ac

je

Nowości Wydawnictwa PK

MONOGRAFIA

E. Radziszewska-Zielina, „Badania relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych”, Monografi a nr 
384, Seria: Inżynieria Lądowa, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 200 wraz z płytą CD
Monografi a dotyczy tematyki budowania relacji partnerskich pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowla-
nych. Koncentruje się na defi niowaniu, a następnie na identyfi kowaniu relacji partnerskich (więzi) oraz opraco-
waniu narzędzia (systemu) informatycznego do wyboru partnera i sterowania relacjami partnerskimi.

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE I POMOCE DYDAKTYCZNE

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Rysia, Andrzeja Trojnackiego, „Laboratorium podstaw konstrukcji 
maszyn”, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 135
Publikacja została opracowana dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Zestaw ćwi-
czeń odpowiada realizowanemu programowi nauczania na studiach stacjonarnych I stopnia i jest oparty na 
bazie wyposażenia laboratoryjnego Katedry Modelowania i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
W obecnym, trzecim, wydaniu ograniczono liczbę prezentowanych ćwiczeń eksperymentalnych zgodnie z pro-
gramami realizowanymi na kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz transport. Zasadniczą intencją auto-
rów było umożliwienie studentom samodzielnego przygotowania się do ćwiczeń, a także pomoc przy realizacji 
pomiarów oraz opracowaniu wyników badań. Każde ćwiczenie ma wyraźnie sprecyzowany cel, zakres pomia-
rów i obliczeń. Podano opis stanowiska, zalecenia dotyczące sposobu wykonania sprawozdań, jak również 
zestaw pytań kontrolnych. Wykonanie pomiarów oraz opracowanie wyników pomiarów pozwoli na konfrontację 
otrzymanych rezultatów z rozwiązaniami podanymi w literaturze.

Maria Radwańska, „Metody komputerowe w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji”, wyd. 
trzecie, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 154
Inspiracją do napisania niniejszego podręcznika stały się zajęcia z przedmiotu „metody komputerowe” dla stu-
dentów studiów inżynierskich (dziennych i zaocznych) na Wydziale Inżynierii Lądowej. Potrzebę powstania 
takiego podręcznika zgłaszali od dawna zarówno studenci, jak i prowadzący zajęcia laboratoryjne.
Zasadnicze rozdziały podręcznika wiążą się z analizą układów prętowych. Spośród licznych typowych kon-
strukcji inżynierskich (omawianych w ramach wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli) wybrano głównie 
belki i ramy. Dla najprostszego układu, jakim jest zginana belka, przypomniano opis matematyczny ciągłe-
go modelu fi zycznego, aby przygotować podstawy do budowy opisu matematycznego układu dyskretnego. 
Problem początkowo-brzegowy został przedstawiony na elementarnym poziomie, w nawiązaniu do technicznej 
teorii belek zginanych (zadanie geometrycznie jednowymiarowe). W materiale uzupełniającym podano infor-
macje o ramach przestrzennych i ustrojach powierzchniowych. W przedmiocie położono nacisk na przejście 
od ustrojów ciągłych do układów dyskretnych, aby model obliczeniowy był dostosowany do narzędzia, jakim 
jest komputer.
Z wielu metod komputerowych wybrano zasadniczo tylko metodę elementów skończonych (MES) i metodę 
różnic skończonych (MRS).

Teresa Winiarska, Tadeusz Winiarski, „Wykłady z analizy matematycznej”, cz. 1, Wydawnictwo PK, Kra-
ków 2010, s. 262
Wykład analizy matematycznej zawiera fragmenty innych działów matematyki, niezbędne do prawidłowego 
zrozumienia podstawowych pojęć. W pracy zawarto informacje z zakresu m.in. zbiorów liczbowych, ciągów 
i szeregów liczbowych, rachunku różniczkowego, metod całkowania, topologii przestrzeni metrycznej, analizy 
funkcjonalnej oraz szeregów w przestrzeniach Banacha. Autorzy przybliżają również czytelnikowi osoby twór-
ców pojęć lub twierdzeń, zamieszczając w pracy ich krótkie biogramy.

CZASOPISMO TECHNICZNE

„Czasopismo Techniczne”, z. 14/2010, seria: Architektura, z. 6-A/2010, s. 520
Zaprezentowane w dwóch tomach (z. 6-A/1/2010 i 6-A/2/2010) artykuły wiążą się z pojęciem miasta oszczęd-
nego, określają możliwości działań w sferze architektury i urbanistyki na rzecz realizacji koncepcji miasta 
oszczędnego oraz prezentują różnorodne modele i wzorce oszczędnego gospodarowania przestrzenią miej-
ską. Tom stanowi odpowiedź autorów poszczególnych artykułów na zaproponowaną tematykę publikacji, która 
mieściła się w trzech grupach problemowych: oszczędna gospodarka przestrzenią w aspekcie konieczności 
ograniczania kosztów urbanizacji (imperatyw ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego), oszczędność w sztuce 
oraz oszczędność w aspekcie ekonomii oraz zjawiska „konsumpcji na pokaz”.
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„Był Kościuszko naczelnikiem pań-
stwa, wodzem w skali strategicznej, 
operatorem, miał także wkład jako inży-
nier-architekt. Było w nim nowatorstwo 
w zakresie dynamiki umocnień, będące 
wynikiem osobliwej wyobraźni prze-
strzennej, geografi cznej, topografi cznej 
i tej najdrobniejszej skali...”.

Stanisław Herbst1

Znowu w Polsce

Po powrocie do kraju Kościuszko 
objął w 1791 r. dowództwo dywizji ukra-
ińskiej. W wojnie w obronie „Konstytucji 
3 maja” znów znakomicie spożytkował 
swe umiejętności dowódcy i inżyniera. 
Zarówno zwycięska bitwa pod Zieleńca-
mi, jak i przede wszystkim twarda obrona 
pod Dubienką przeprowadzone były dzięki 
polowym fortyfi kacjom, które odpowiednio 
„kanalizowały” uderzenia wroga, czyniąc 
je tym samym bardziej przewidywalnymi. 

Niepomyślny rozwój wypadków i przy-
stąpienie króla Stanisława Augusta do 
Targowicy zmusiło Kościuszkę do wyjazdu 
z kraju. Wrócił w roku 1793. Po naradzie 
w krakowskim Podgórzu stwierdził jednak, 
że stan przygotowań do powstania jest 
zbyt słaby. Wrócił ponownie w roku 1794. 
Jako teren koncentracji wojsk powstań-
czych przewidywał wielki trójkąt: Kraków 
— Krzeszowice — Skała. Każdy z jego 
punktów musiał zostać ufortyfi kowany. 

Cóż jednak robić, gdy grozi walka 
z wielokrotnie potężniejszą, świetnie wy-
szkoloną, regularną armią przeciwnika; 
gdy nie ma czasu ani pieniędzy na budo-
wę stałych fortyfi kacji, nie ma odpowied-
niej ilości ciężkiej artylerii, choć jest wiele 
chętnych do pracy rąk i stosunkowo dużo 
broni strzeleckiej? Co robić, gdy Kraków, 
zaniedbywany przez prawie 100 lat, nie 
ma szans stać się nowoczesną warownią, 
a otaczają go w większości rozpadające 
się, średniowieczne mury? Tu znów dała 
o sobie znać nowoczesna i elastyczna 

1 S. Herbst, „Z dziejów wojskowych pow-
stania kościuszkowskiego”, Warszawa 1983, 
s. 408.

myśl inżynierska Kościuszki, nakazująca 
niezwłoczne rozpoczęcie szeroko zakro-
jonych, polowych prac fortyfi kacyjnych. 

Sześć frontów

Analiza terenu wykazała, iż miasto 
zagrożone jest głównie od północy, gdzie 
nie było naturalnych przeszkód wodnych 
ani terenowych. Tam więc, od doliny Ru-
dawy po Prądnik i dolinę Wisły, Kościusz-
ko zlokalizował ciąg okopów o gwiaździ-
stym, czyli kleszczowym narysie. Odcinki 
kleszczy były stosunkowo krótkie, do-
stosowane do możliwości powstańczej, 
lekkiej broni. Ciąg wałów, poprzedzonych 
wąską fosą i zapewne częstokołami, miał 
długość 2,5 km. Dzielił się na 6 frontów.

Front pierwszy — składał się z czwor-
ga kleszczy, zygzakujących po terenie 
Krowodrzy (ich początek znajdował się 
w rejonie ulicy Rzecznej). 

Front drugi — to dwoje kleszczy oraz 
brama przy zbiegu ulic Mazowieckiej i Li-
tewskiej. Stoi tam kapliczka — fi gura na 
kolumnie z dawnego pałacu łobzowskie-

go. (Układ ulic i nasypy ziemi w ogródku 
sąsiedniej kamienicy zdradzają fortecz-
ną genezę miejsca).

Front trzeci — dziewięcioro kleszczy 
wzdłuż ulic Montelupich i Warszawskiej, 
brama na północ od dzisiejszych tere-
nów Politechniki Krakowskiej i słaby 
ślad obwałowań przy terenach uczelni.

Front czwarty — czworo kleszczy 
biegnących w kierunku dzisiejszego ron-
da Mogilskiego.

Front piąty — dwa narożniki, redan 
(załamanie w prostym odcinku wałów) 
i kolejna brama w rejonie ulicy Kopernika.

Front szósty — cytadela — to Wa-
wel z rozbudowanymi fortyfi kacjami 
kleszczowymi od strony Wisły (najno-
wocześniejszym elementem polskich 
fortyfi kacji nowożytnych Krakowa 
w ogóle), ukończonymi około 1790 r. 
i zapewne doraźnie zmodernizowanymi 
przez Kościuszkę2.

2 Ten cyt. i kolejne [za:] J. Bogdanow-
ski, „Warownie i zieleń Twierdzy Kraków”, 
Kraków,1979, s. 70.

Myśl inżynierska Tadeusza Kościuszki 

na tle epoki
Część II

Wzajemne położenie dawnych fortyfi kacji kościuszkowskich i późniejszego zespołu koszar arcy-
księcia Rudolfa — dzisiejszej Politechniki Krakowskiej
Rys.: Krzysztof Wielgus (według planu Enderlego)
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Przypomnijmy: front trzeci przebie-
gał na północ od dzisiejszych terenów 
Politechniki Krakowskiej i zachował się 
jego wtórny, słaby, ale jednak czytel-
ny jeszcze ślad przy terenach uczelni. 
Inkorporacja części okopów kościusz-
kowskich zarówno w umocnienia Rze-
czypospolitej Krakowskiej, jak i w ob-
wód rdzenia pierwszego austriackiego 
obwodu warownego, a więc pozosta-
wanie w „służbie” przez ponad 60 lat, 
jest dla fortyfi kacji polowej swoistym 
rekordem.

Reduta narodowa

Kolejne punkty kościuszkowskiego 
trójkąta warownego to szańce w Po-
rębie pod Krzeszowicami, następnie 
obóz warowny pod Bosutowem (tam 
wydano jeden z kościuszkowskich 
uniwersałów) wraz z pozycjami wysu-
niętymi aż pod Skałę oraz kordon for-
tyfi kacji polowych, biegnących wzdłuż 
rzeki Dłubni.

Kościuszko zaczął realizować to, co 
ponad sto lat później Belgowie nazwą, 
w odniesieniu do swych umocnień, wie-
le mówiącą nazwą „reduty narodowej”. 
Tu narodziło się Powstanie. Tu, w razie 
niepomyślnego biegu wydarzeń, można 
się było długo i skutecznie bronić. Szko-
da, że defetystyczna postawa gen. Ig-
nacego Wieniawskiego oddała Kraków 
wojskom pruskim po krótkiej i mało ak-
tywnej obronie… 

Fortyfi kacja tymczasem rozwijała 
się dalej. Okopy kościuszkowskie Kra-
kowa, włączone najpierw w ciąg wałów 
Rzeczypospolitej Krakowskiej, po roku 
1849 posłużyły Austriakom, jako punkt 
wyjścia, do budowy jednej z najpotęż-
niejszych twierdz europejskich, u której 
bram jesienią 1914 r. załamało się rosyj-
skie natarcie na zachód.

Ten, który odważył się 
być mądrym

Wiek XIX i początek wieku XX to 
fortyfi kacje wielkich twierdz. Wszędzie 
tam, gdzie przed bezwzględną przewagę 
techniki — „terror technologiczny” — wy-
suwała się logika, ekonomia i inteligencja 
w wykorzystaniu skromnych środków 
technicznych dla osiągnięcia najlepszego 
efektu; tam, gdzie w umiejętny sposób 
wyważono proporcję ceny „złota wlanego 
w ziemię”, czyli fortyfi kacji i cenę wsączo-
nej w ziemię żołnierskiej krwi — wszędzie 
tam dopatrzyć się można realizacji idei oj-
ców nowoczesnej fortyfi kacji.

Może zbyt łatwo zapominamy, iż 
pomiędzy nimi był Tadeusz Kościusz-
ko. Inżynier. Człowiek, który odważył 
się być mądrym. Warto jego dzieła 
wyeksponować na terenie uczelni, 
noszącej jego imię. Warto podkre-
ślić związki dwóch narodów i państw  
— spod biało-czerwonego i gwiaździ-
stego sztandaru. Warto ukazać także 
innych polskich inżynierów, którzy 
przyczynili się do potęgi USA.

Warto także na Politechnice Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
przypomnieć lotników amerykań-
skich z 7. Eskadry im. Tadeusza 
Kościuszki To oni uratowali Lwów 
podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
Warto przypomnieć polskich party-
zantów, którzy ratowali na małopol-
skiej ziemi amerykańskich lotników 
w 1944 r., zestrzelonych podczas 
misji przeciw niemieckim zakładom, 
produkującym benzynę i tworzywa 
syntetyczne ze śląskiego węgla. In-
formację o tym przekazali aliantom 
polscy eksperci — inżynierowie, żoł-
nierze wywiadu Armii Krajowej. Róż-
nymi ścieżkami mogą przebiegać 
inżynieryjne inspiracje.

W roku 2010 wykonano na Politechni-
ce Krakowskiej opracowanie pt. „Koncep-
cja architektoniczno-krajobrazowa oraz 
funkcjonalno-użytkowa adaptacji kampu-
su Politechniki Krakowskiej przy ul. War-
szawskiej w Krakowie na centrum muze-
alno-edukacyjne w historycznym zespole 
garnizonowym Twierdzy Kraków”. Przy-
gotowana pod kierunkiem dr. hab. inż. 
arch. Zbigniewa Myczkowskiego praca to 
pierwszy krok do generalnej rewaloryzacji 
dawnego zespołu koszarowego, dziś na-
leżącego do naszej uczelni, z generalną 
myślą, aby wyeksponować chlubne tra-
dycje polskiej inżynierii i wiodącą postać 
Tadeusza Kościuszki. Program urządze-
nia terenu, w tym ogrodów akademickich 
— to w założeniu fascynująca lekcja, 
opowiedziana modelami terenowymi, 
planszami, rzeźbami i roślinnością. Teren 
uczelni byłby cały jedną wielką „pomocą 
dydaktyczną” dla studentów i atrakcją 
z dziedziny turystyki kulturowej — dla 
osób przybywających z zewnątrz. 

Wytłumaczyć fenomen miejsca, 
tożsamości i historii

Po wejściu na teren uczelni zwie-
dzający byłby kierowany do centrum 
historycznego układu — dziedzińca, 
dziś forum Politechniki. Punkt cen-
tralny to równocześnie przecięcie osi 

komunikacyjnych. Teren, nawiązujący 
otwartą przestrzenią do placu ćwiczeń, 
posiadałby akcentowanie punktu cen-
tralnego, jednak nie w postaci werty-
kalnej (gdyż podzieliłoby to wizualnie 
uzyskaną przestrzeń), a w postaci pla-
nu-reliefu Krakowa zamkniętego w for-
tyfi kacjach kościuszkowskich. Plan-
-rzeźba może być atrakcją nie tylko 
dla osób dorosłych, odwiedzających 
PK, ale także dla dzieci, młodzieży, jak 
również osób niedowidzących i niewi-
dzących poprzez możliwość „zwiedza-
nia dotykiem”.

Uwagę znajdującego się na placu 
przyciągałaby następnie rzeźba-model 
West Point, usytuowana na osi przed 
budynkiem Biblioteki PK (w przyszło-
ści w budynku tym mają się znaleźć 
pomieszczenia rektoratu). Zakończe-
niem głównej osi poprzecznej pomię-
dzy budynkiem głównym i budynkiem 
Wydziału Architektury byłaby fontanna 
— odtworzona w położeniu z okresu 
międzywojennego — prezentująca pro-
jekt Czartoryska — założenia krajobra-
zowego z elementami wodnymi. Z kolei 
zwiedzający mógłby udać się do Galerii 
„Kotłownia” lub do Muzeum Politechniki 
w budynku dawnego aresztu.

Druga, poprzeczna oś układu, za-
mknięta jest widokowo bramą oraz słup-
kiem granicznym, znajdującym się na 
placu przed budynkiem dawnego aresz-
tu. Placyk ten umożliwia zbieranie się 
grup wycieczkowych.

Koncepcja zagospodarowania kampusu Politech-
niki Krakowskiej jako przestrzeni edukacyjnej.
Fragment projektu wykonanego w 2010 r. pod 
kierunkiem dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Mycz-
kowskiego, prof. PK w Instytucie Architektury Kraj-
obrazu
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Kierowanie ruchem turystycznym 
odbywałoby się poprzez prowadzenie 
wzroku ku punktom kluczowym, elemen-
tom zewnętrznej ekspozycji. Dodatkowo 
przed każdym wydziałem znajdowałyby 
się tablice informujące o historii i teraź-
niejszości wydziału. 

Hasłem przewodnim jest wytłuma-
czenie fenomenu miejsca, tożsamości 
i historii, ciągle obecnej na naszej Poli-
technice, choć na razie niewyekspono-
wanej i przez to niewykorzystanej. A hi-
storia wcale nie musi być nudna.

Krzysztof Wielgus

Autor jest doktorem inżynierem archi-
tektem, pracuje w Zakładzie Kraj obrazu 
Otwartego i Budowli Inżynierskich w In-
stytucie Architektury Krajobrazu na Wy-
dziale Architektury PK. 

Artykuł jest poszerzoną wersją wy-
kładu, który został wygłoszony 11 maja 
podczas nadzwyczajnego posiedzenia 
Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Śród-
tytuły pochodzą od redakcji.
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W miastach dąży się obecnie do 
wprowadzenia systemu transportu 
zrównoważonego, czyli takiego, któ-
ry zaspokoi potrzeby komunikacyjne 
mieszkańców, poprawi dostępność 
komunikacyjną wszystkich rejonów, 
a jednocześnie spełni wymagania 
ochrony środowiska, równości spo-
łecznej i efektywności ekonomicz-
nej. Służy temu zarządzanie mobil-
nością.

Jednym z najważniejszych i najpo-
wszechniejszych narzędzi zarządzania 
mobilnością jest plan mobilności. Obej-
muje on rozwiązania, które urzeczywist-
niają ideę zrównoważonego transportu, 
a z drugiej strony jest zestawem działań 
i strategii, promujących proekologiczne 
środki przemieszczania się.

W miastach europejskich plany mo-
bilności realizowane są dla tych miejsc, 
w których natężenie ruchu jest duże, np.: 
duże instytucje i przedsiębiorstwa, szko-
ły, uniwersytety czy centra handlowe. 
Działania takie sprawdzają się również 
w odniesieniu do wydarzeń incydental-
nych (tymczasowych), jak: targi, kon-
certy, mecze, których organizacja ma 
istotny wpływ na miejski system trans-
portowy i nierzadko powoduje paraliż 
miasta. Plany mobilności pomagają re-
dukować negatywne skutki organizacji 
takich przedsięwzięć.

Plan mobilności dla PK

W Polsce jedyny, jak do tej pory, plan 
mobilności został zrealizowany w Kra-
kowie przez Katedrę Systemów Komu-
nikacyjnych Politechniki Krakowskiej 
pod patronatem europejskiego projektu 
CiViTAS CARAVEL.

Politechnika Krakowska posiada 
obiekty w różnych częściach miasta, 
a pracownicy i studenci podróżując ze 
swojego miejsca zamieszkania czy po-
między kampusami uczelni, wywołują 
duży ruch komunikacyjny. Badania an-
kietowe dotyczące zachowań komunika-
cyjnych i preferencji pracowników i stu-
dentów, przeprowadzone w 2006 i 2007 
r., tj. przed wprowadzeniem planu mobil-
ności, na próbie ponad 2 tys. responden-
tów (530 pracowników, 750 studentów 
dziennych, 750 studentów zaocznych), 
wykazały, że społeczność akademicka 
w dużym stopniu korzystała z transportu 
publicznego w dojazdach na uczelnię. 
Równocześnie okazało się, że udział 
osób korzystających w dojazdach do pra-
cy z samochodów osobowych był, nie-
stety, wysoki (jest to zjawisko niekorzyst-
ne). Samochodu używało w badanych 
grupach: 50 proc. studentów zaocznych, 
45 proc. pracowników i 11 proc. studen-
tów dziennych. Śladowy odsetek (rzędu 
1 proc.) społeczności uczelnianej wyko-
rzystywał rowery i wspólne użytkowanie 
samochodów osobowych w dojazdach 
do miejsca pracy i nauki. 

Z odpowiedzi ankietowanych wynikało, 
że gdyby warunki podróżowania środka-
mi transportu publicznego oraz rowerem 
poprawiły się (dodatkowa linia komunika-
cyjna pomiędzy wszystkimi kampusami 
uczelni, redukcja czasu przejazdu pomię-
dzy osiedlem akademickim a kampusem 
przy ul. Warszawskiej; dodatkowe stojaki 
rowerowe na terenie uczelni, ścieżki ro-
werowe pomiędzy kampusami PK), pra-
cownicy i studenci częściej podróżowaliby 
tymi środkami transportu.

Opierając się na przeprowadzonych 
badaniach i inwentaryzacjach oraz bio-
rąc pod uwagę opinie społeczności aka-
demickiej, uczelniany zespół projektu 
CARAVEL zaplanował działania, dzięki 
którym możliwe stałoby się osiągnięcie 
celów planu mobilności. 

Przesiądź się z nami na rower
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Pożyteczny system carpooling

Carpooling (ang. ’wypełnienie sa-
mochodu’) jest jednym ze sposobów 
wspólnego podróżowania. Polega na 
umowie między użytkownikami sy-
stemu, to jest: między posiadaczem 
samochodu jako użyczającym miej-
sca w pojeździe i pasażerem, zgła-
szającym chęć skorzystania z tego 
miejsca. W systemie tym co najmniej 
dwie osoby (lub więcej osób) planują 
i realizują wspólną podróż w tym sa-
mym czasie i kierunku. Dzięki takim 
dojazdom podróżujący mogą odnieść 
wiele korzyści, związanych przede 
wszystkim z oszczędnością kosztów 
podróży. Użyczający miejsca w swo-
im samochodzie ma rekompenso-
waną przez pasażera część kosztów 
eksploatacyjnych przejazdu, natomiast 
pasażer oszczędza, bo podróż kosz-
tuje go mniej niż własnym pojazdem 
lub taksówką, a w pewnych przypad-
kach — mniej niż komunikacją zbioro-
wą. System ten jest bardzo popularny 
w Stanach Zjednoczonych, natomiast 
w mniejszym stopniu w krajach Europy 
Zachodniej.

W Krakowie system carpooling wdro-
żono pod nazwą „Jedźmy razem” na 
uczelniach, dla ich pracowników i stu-
dentów. Platformą wymiany informacji 
o wolnych miejsca w samochodach jest 
strona internetowa umieszczona pod 
adresem: www.jedzmyrazem.pk.edu.pl. 
Działa od 31 stycznia 2008 r.

Strona internetowa systemu „Jedźmy 
razem” umożliwia zgłaszanie i wyszuki-
wanie przejazdów na terenie Krakowa 
i okolic (gminy ościenne) oraz poza Kra-
kowem. Aby zgłosić przejazd, trzeba po-
dać początek i koniec podróży oraz go-
dziny i daty wyjazdu. Użytkownik może 
uszczegółowić trasę przejazdu oraz 
dodać krótki komentarz dotyczący po-
dróży. Wyszukiwanie przejazdów moż-
liwe jest praktycznie według wszystkich 
dostępnych kryteriów (m.in. początek 
i (lub) koniec podróży, godzina wyjazdu, 
data wyjazdu) lub poprzez wyświetle-
nie wszystkich przejazdów zapisanych 
w bazie danych. 

Trudno zrezygnować z samochodu

Do wjazdu na teren Politechniki Kra-
kowskiej i postoju uprawnieni są pracow-
nicy oraz studenci zaoczni, posiadający 
specjalne identyfi katory. W 2006 r. wy-
dano ponad 1500 identyfi katorów pra-
cownikom i około 800 identyfi katorów 

studentom zaocznym. 80 proc. wszyst-
kich identyfi katorów jest wykorzystywa-
nych do wjazdu na teren kampusu przy 
ul. Warszawskiej, gdzie istnieje około 
500 miejsc parkingowych. Aby zachę-
cić pracowników i studentów do korzy-
stania z komunikacji zbiorowej zamiast 
prywatnego samochodu, w 2007 r. wła-
dze uczelni dwukrotnie zwiększyły koszt 
nabycia identyfi katora umożliwiającego 
parkowanie. 

W ankiecie przeprowadzonej w paź-
dzierniku 2008 r. na próbie 660 respon-
dentów, 5 proc. pracowników i 9 proc. 
studentów zaocznych podało, że za-
mieniło samochód osobowy na proeko-
logiczne środki lokomocji w związku 
z większym kosztem parkowania. Po-
równanie liczby identyfi katorów wyda-
nych przed wprowadzeniem planu mo-
bilności i po nim (w 2006 r. i ponownie 
w 2008 r.) pokazuje, że o ile w przypadku 
pracowników zmniejszyła się ona z 1550 
do 1468, o tyle w przypadku studentów 
zaocznych zwiększyła się z 800 do 980. 
Różnice te pokazują wyraźnie, że nale-
ży ostrożnie podchodzić do deklaracji 
respondentów, ponieważ czasem mijają 
się z rzeczywistością.  

Ułatwienia dla rowerzystów

Aby zachęcić studentów i pracowni-
ków PK do korzystania z roweru w co-
dziennych podróżach, podjęto działania 
promujące ruch rowerowy oraz mające na 
celu opracowanie koncepcji ścieżek ro-
werowych pomiędzy kampusami uczelni. 
Zakładano dwa warianty — tymczasowy, 
wymagający zmian w organizacji ruchu 
na kilku ulicach i wprowadzenia ułatwień 
dla rowerzystów (oznakowanie poziome 

i pionowe, obniżenie krawężników itp.) 
oraz rozwiązanie docelowe, obejmujące 
budowę ciągów komunikacyjnych. Kon-
cepcja została przedstawiona w Urzę-
dzie Miasta Krakowa, na posiedzeniu 
specjalnego zespołu zadaniowego do 
spraw ścieżek rowerowych, a Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie wdrożył kilka rozwiązań 
zaproponowanych jako wariant tymcza-
sowy na trasie między kampusem przy 
ul. Warszawskiej a kampusem przy ul. 
Podchorążych. 

Przed realizacją planu mobilności 
liczba miejsc parkingowych dla rowerów 
na terenie kampusów uczelni nie była 
wystarczająca, więc cykliści przypinali 
jednoślady do ogrodzenia, krat okien-
nych, instalacji itp. Aby zaspokoić wciąż 
rosnące potrzeby, zamontowano dodat-
kowe 23 stojaki na rowery przy poszcze-
gólnych obiektach uczelnianych. Liczba 
miejsc parkingowych dla rowerów zwięk-
szyła się o 120. Dodatkowo skrócono 
szlabany przy jednej z bram wjazdowych 
na teren kampusu przy ul. Warszawskiej, 
tak aby zapewnić rowerzystom swobod-
ny ruch pomiędzy szlabanami. W pobliżu 
trzech wjazdów na teren uczelni zamon-
towano tablice informujące o rozmiesz-
czeniu obiektów uczelnianych i stojaków 
rowerowych. 

Czy można zmienić trasę linii 129?

Aby poprawić komunikację miejską 
pomiędzy obiektami PK, zaproponowa-
no zmianę trasy linii autobusowej 129 
(podstawowy środek przemieszczania 
się społeczności akademickiej pomiędzy 
Osiedlem Akademickim, zlokalizowa-
nym w Nowej Hucie, a kampusem przy 
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ul. Warszawskiej) oraz umieszczenie 
przystanku końcowego linii na terenie 
kampusu PK przy al. Jana Pawła II (roz-
wiązanie dodatkowe, poprawiające do-
stępność kampusu).

Z analiz wynikało, iż w przypadku 
zmiany trasy linii 129 wraz z jednoczes-
nym wykorzystaniem efektu wybudowa-
nego pasa dla autobusów na al. 29 Listo-
pada, czas przejazdu w obu kierunkach 
w godzinach szczytu zostałby skróco-
ny. Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie rozpatrywał 
możliwość wprowadzenia tej koncepcji 
w życie, jednakże z obawy przed prote-
stami mieszkańców dzielnic Olsza oraz 
Czyżyny (zostaliby pozbawieni możliwo-
ści korzystania z linii) wstrzymano się 
z jej wdrożeniem.

W okresie realizacji planu mobilno-
ści uczelnia stała się bardziej dostępna 
dzięki uruchomieniu linii tramwaju tra-
dycyjnego i szybkiego, z przystankami 
zlokalizowanymi w bliskim sąsiedz-
twie kampusu przy ul. Warszawskiej. 
Dzięki wprowadzeniu linii tramwajowej 
nr 5 społeczność akademicka zyskała 
bezpośrednie połączenie między kam-
pusami przy ul. Warszawskiej i kampu-
sem w Czyżynach.

Happeningi na dwóch kołach 

W ramach planu mobilności dla PK 
przeprowadzono wiele akcji marketin-
gowych i edukacyjnych: dystrybuowano 
ulotki i broszury, wygłaszano referaty 
na konferencjach, publikowano artykuły 
w czasopismach branżowych, organizo-
wano szkolenia i warsztaty dla społecz-
ności akademickiej.

Dużym zainteresowaniem wśród 
studentów cieszyły się także happenin-
gi, propagujące ruch rowerowy, trans-
port publiczny oraz system carpooling. 
Atrakcjami towarzyszącymi tego typu 
imprezom były liczne konkursy (doty-
czące systemu carpooling i maksymal-
nej liczby osób, mogących pomieścić 

się w jednym samochodzie; usług, 
jakie powinien świadczyć konsultant 
mobilności, wyposażenia autobusu 
lub tramwaju, przemieszczającego się 
pomiędzy kampusami uczelni etc.), 
które umożliwiały uczestnikom zdoby-
cie cennych nagród, ale były również 
okazją do przedstawienia pomysłów 
dotyczących sposobów podróżowania 
na uczelnię.

Dodatkowo studenci i pracownicy 
mogli oznakować rowery, aby zabezpie-
czyć je przed kradzieżą oraz korzystali 
z bezpłatnych usług serwisowych. Pro-
mowano ideę systemu „Jedźmy razem”, 
transport publiczny i nową usługę MPK 
— autobusy z bagażnikami na rowery. 
Happeningi kończyły się uroczystymi 
przejazdami rowerowymi wraz z przed-
stawicielami władz uczelni.

*
Badania ankietowe przeprowadzone 

w październiku 2008 r. w grupie 990 re-
spondentów potwierdziły, iż dzięki dzia-
łaniom związanym z planem mobilności 
zmniejszyła się liczba osób, które dojeż-
dżają samochodem, ale w pojedynkę, 
na teren kampusów uczelni (w przypad-
ku pracowników z 45 proc. do 41 proc.; 
w przypadku studentów zaocznych z 50 
proc. do 30 proc.). Pracownicy i studenci 
odbywają więcej podróży samochodem, 
dzieląc miejsce w pojeździe z innymi. 
Liczba podróży w systemie carpooling 
w dojazdach na PK wzrosła — w przy-
padku pracowników z 1 proc. do 5 proc., 
w przypadku studentów dziennych 
z 0 proc. do 7 proc., w przypadku stu-
dentów zaocznych z 1 proc. do 17 proc. 
Zwiększyła się też, z 1 proc. do 2 proc., 
liczba pracowników, którzy dojeżdżają 
do pracy na rowerze.

Pakiet inicjatyw realizowanych 
w ramach planu mobilności został włą-
czony do zapisów uchwalonej w 2007 
r. Polityki Transportowej dla Miasta 
Krakowa jako zestaw środków realiza-
cji jej celów. 

Katarzyna Nosal

Autorka pracuje w Instytucie Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej na Wydziale In-
żynierii Lądowej PK. Artykuł stanowi 
skróconą wersję referatu wygłoszo-
nego na Politechnice Krakowskiej 17 
maja br. w ramach Warsztatów Projek-
tu „TraCit”.

Zajrzyj do Internetu

W ramach planu mobilności 
dla PK przygotowano interneto-
wą platformę Info.Komunikacja 
(www.info-komunikacja.one.pl), 
zawierającą informacje o proekolo-
gicznych środkach transportu:
− komunikacji zbiorowej w Kra-

kowie, 
− podróżowaniu rowerem w mieście,
− podróżowaniu w systemie car-

pooling, wdrożonym na uczelni 
w ramach projektu CARAVEL 
pod nazwą „Jedźmy razem”.
Na witrynie tej umieszczono 

również specjalny moduł, poma-
gający w planowaniu podróży: po 
wskazaniu źródła i celu podróży 
oraz wyborze środka transportu (au-
tobus, tramwaj lub samochód), mo-
duł wskazuje użytkownikowi trasę 
(najkrótszą ścieżkę) oraz czas po-
dróży. Od uruchomienia w styczniu 
2008 r. platformy Info.Komunikacja 
do końca grudnia 2008 r. odnoto-
wano ponad 3050 wejść na stronę, 
natomiast do końca kwietnia 2011 r. 
— 4450 wejść.
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Już od 60 lat Akademicki Związek 
Sportowy Politechniki Krakowskiej za-
pisuje piękne karty w historii uczelni. 
9 czerwca odbyła się uroczysta gala 
w Klubie Studenckim „Kwadrat”, pod-
czas której wspólnie z Centrum Spor-
tu i Rekreacji wspominano historię 
i dziękowano wielu osobom znanym 
ze sportowych aren, działaczom i przy-
jaciołom Klubu Uczelnianego AZS.

Po raz pierwszy w swojej historii KU 
AZS przypomniał i wyróżnił szczególnych 
ambasadorów Politechniki Krakowskiej 
— związanych z uczelnią olimpijczyków, 
którzy swoimi sukcesami przyczyniali się 
do promocji i kreowania wizerunku stu-
denta-sportowca.

Do tych najwybitniejszych spor-
towców w historii Politechniki Krakow-
skiej należeli m.in.: medalista olimpijski 
w szabli Wojciech Zabłocki, najlepszy 
polski alpejczyk Andrzej Bachleda-Cu-
ruś, hokeista Czesław Marchewczyk, 
a także Joanna Bartosz, Andrzej Czar-
niak, Włodzimierz Czarniak, Wiesław 
Glos, Aleksander Habela, Zbigniew Jani-
szewski, Bogna Krasnodębska-Gardow-
ska, Czesław Lorenc, Józef Marusarz, 
Zdzisław Michalski, Zbigniew Pierzyn-
ka, Rafał Skarbek-Malczewski, Ludomir 
Sleńdziński, Piotr Sobotta, Jerzy Solarz, 
Danuta Straszyńska, Zdzisław Styczeń, 
Andrzej Sztolf, Jerzy Woyna-Orlewicz.

Po słowach uznania dla sportow-
ców przyszedł czas na wyróżnienia dla 
trenerów i działaczy klubu. W pierwszej 

kolejności dziękowano trenerom: Krzysz-
tofowi Dudkowi, Julianowi Korzeniakowi 
i Andrzejowi Tokarczykowi za wieloletni 
wkład pracy w upowszechnianie sportu 
na Politechnice Krakowskiej. Następnie 
wręczono wyróżnienia Klubu Uczelniane-
go AZS PK. Powędrowały one do: rektora 
PK prof. Kazimierza Furtaka, prof. Kazi-
mierza Flagi, prof. Leszka Mikulskiego, 
prof. Dariusza Bogdała, prof. Jana Kazio-
ra, prof. Zbigniewa Mendery, prof. Józefa 
Gawlika, prof. Marcina Chrzanowskiego, 
prof. Stefana Piechnika, Małgorzaty Ku-
rowskiej, Lidii Ponanty, Edwarda Surdyki, 
Zuzanny Podgórnej, Ryszarda Florka, 
Krzysztofa Całki, Tadeusza Kobzy, Ewy 
Nawalaniec, Anny Gleń, Beaty Nawrot, 
Stefana Domagały, Dariusza Pyko, Mar-
leny Kubali-Matwiejczyk, Danuty Rysa-
kowskiej, Aleksandry Cul, Ryszarda Sza-
wernogi i Krzysztofa Sowy.

Następnym punktem programu było 
wręczenie listów gratulacyjnych rekto-
ra PK osobom, które przyczyniły się do 
rozwoju sportu na uczelni. W gronie tym 
znaleźli się prof. Leszek Wojnar, Barba-
ra Grabacka-Pietruszka, Jacek Majka, 
Mirosław Boryczko, Andrzej Batko, Ro-
bert Górka, Grażyna Śrutowska, Roman 
Kołodziej, Wojciech Drozd, Leszek Tar-
gosz, Włodzimierz Leksa, Andrzej Ol-
szewski, Urszula Wyrwa, Piotr Ślusarek, 
Sławomir Michałowski, Mariusz Kieć, 
Adam Bodzioch, Krzysztof Dudek, Mar-
cin Bogdan, Bartłomiej Szczerba, Marta 
Tomczyk, Andrzej Łobodziński, Konrad 
Mirecki, Marek Szlachta, Katarzyna Ba-
torska, Piotr Gibas oraz Jacek Pękala. 

Podczas gali wręczono też odzna-
ki nadane przez Zarząd Główny AZS. 
Uczestniczący w spotkaniu sekretarz 
generalny ZG AZS Bartłomiej Korpak 
wręczył Złotą Odznakę AZS Konradowi 
Mireckiemu, a Srebrną Odznakę — Bar-
barze Grabackiej-Pietruszce, Andrzejowi 
Łobodzińskiemu, Grażynie Śrutowskiej, 
Markowi Szlachcie, Arturowi Niewiarow-
skiemu oraz Jackowi Pękali. 

Ostatnim wyróżnieniem przyznanym 
tego dnia było nadanie tytułu Honoro-
wego Członka Akademickiego Związku 
Sportowego Kraków rektorowi PK prof. 
Kazimierzowi Furtakowi. Godność tę 
nadał prezes AZS Kraków Lech Pan-
kiewicz. Rektor PK i prezes KU AZS 

PK Jacek Pękala otrzymali pamiątkowe 
statuetki. Gratulacje od prezydenta Kra-
kowa Jacka Majchrowskiego przekazała 
dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta 
Krakowa Barbara Mikołajczyk.

Uczestnicy jubileuszowej gali mieli 
okazję obejrzeć prezentacje ukazujące 
historię klubu i jego główne osiągnięcia. 
W części artystycznej wystąpił popu-
larny w środowisku sportowców Mar-
cin Daniec. Zaproszeni goście mogli 
też powspominać dawne dzieje klubu, 
przeglądając stare kroniki i wpisać się 
do księgi pamiątkowej. Potem na par-
kiet ruszyli tak starsi, jak i młodsi człon-
kowie AZS-u. Trwająca ponad cztery 
godziny zabawa na parkiecie była może 
męcząca, ale bardzo przyjemna. To 
w końcu już zakończenie sezonu spor-
towego. Nowy, 61. rok swojego istnienia 
akademicy Politechniki zainaugurują 
w październiku.

Jacek Pękala, Dariusz Pyko

AZS Politechniki Krakowskiej jubilatem

Sportowa gala na 60-lecie

Plebiscyty na jubileusz

Z okazji jubileuszu przeprowa-
dzono plebiscyty na 10 najlepszych 
sportowców Politechniki Krakowskiej 
w dwóch dyscyplinach — lekkoatle-
tyce oraz sportach zimowych. 

Spośród 16 nominowanych lek-
koatletów kapituła plebiscytu wy-
różniła: Elżbietę Bieniek-Kuleszyń-
ską, Mieczysława Borka, Wiesława 
Furmanka, Annę Hazior, Zbigniewa 
Janiszewskiego, Agnieszkę Ligię-
zę, Andrzeja Lubasa, Piotra Sobot-
tę, Mirosława Szczurka, Agnieszkę 
Szwarnóg. 

Wśród 10 najlepszych przedsta-
wicieli sportów zimowych, z grona 
aż 30 kandydatów wybrano nastę-
pujących zawodników: Andrzeja 
Bachledę-Curusia, Bartłomieja Cał-
kę, Włodzimierza Czarniaka, Marci-
na Dyląga, Kazimierza Korzeniow-
skiego, Wojciecha Podgórnego, 
Jerzego Woynę-Orlewicza, Andrzej 
Sztolfa, Pawła Dawidka, Klaudynę 
Mikołajczyk.
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Gościem gali był rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak
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Po raz drugi Międzynarodowy 
Ośrodek Kultury Studentów PK zor-
ganizował konkurs artystyczny dla 
studentów zagranicznych. Rok temu 
rywalizacja dotyczyła jedynie popi-
sów wokalnych, teraz formuła została 
poszerzona o taniec. Konkurs odbył 
się 31 maja. 

W konkursie piosenki, podobnie jak 
przed rokiem, należało zaśpiewać dwa 
utwory — w języku ojczystym i po pol-
sku. Jury najwyżej oceniło dwa duety 

Konkurs dla studentów zagranicznych

Śpiewali i tańczyli
— z Białorusi i z Hiszpanii. 
Duet Sunsara, który two-
rzyli Julia Maisa i Paweł 
Marczuk, wykonał po biało-
rusku pieśń „Za tumanam”, 
a po polsku przedstawił 
przebój Czesława Nieme-
na „Dziwny jest ten świat”. 
Sklasyfi kowany ex aequo 
duet hiszpański Laura Pe-
rez Navarro i Fernando 
Chicano wykonał piosenki 
„Amigos para sempre” oraz 
„Prawy do lewego” z reper-
tuaru Kayah.

Drugie miejsce zajęły, 
również ex aequo, kolej-

ne dwa duety — Irena Nieścierenko 
i Weronika Wilczyńska z Białorusi oraz 
Diana Zdybel z Ukrainy i Irena Dąbrow-
ska z Mołdawii (dziewczyny wykonały 
m.in. po rosyjsku napisany przez siebie 
„Hymn MCK”). Trzy równorzędne miej-
sca trzecie otrzymali: Manduul Bavudorj 
z Mongolii, Samuel Butler z Australii oraz 
Saltuk Topcu z Turcji. 

Uczestnicy drugiego konkursu tań-
czyli do rytmów latynoamerykańskich. 
W tym gronie pierwsze miejsce zdobyli 

Clovis Nebouet (Kamerun, były słuchacz 
MCK PK, dziś student AGH) i Helena My-
śliwiec (Białoruś). Drugie zajęli Sergiusz 
Karwan (Ukraina) i Anabel Larrea Wójcik 
(Ekwador), a trzecie Aleksander Markel 
(Białoruś) oraz Krystyna Żurawska i Ja-
na Sałacińska (obie z Kazachstanu). 

Uczestnicy II Międzynarodowego 
Konkursu Piosenkarsko-Tanecznego 
walczyli o nagrodę rektora PK, prof. Ka-
zimierza Furtaka, który zresztą oglądał 
występy jako członek jury.

(ps)

Dzień Chemika jest organizowany 
na Politechnice Krakowskiej od wielu lat, 
i stało się już tradycją, że jest to… huczne 
wydarzenie. Nie inaczej było w tym roku, 
8 czerwca. Główną atrakcję pokazu piro-
technicznego stanowiła seria miniaturo-
wych wybuchów, wywołanych za pomocą 
glinu i utleniacza na poszczegól-
nych piętrach styropianowej ma-
kiety budynku wydziałowego. Jan 
Ozimek, który przygotował pokaz, 
prezentował też tzw. fotobłyski 
i kółka z dymu z ciekłego azotu.

Oprócz efektownego poka-
zu były też dyplomy dla osób, 
które na majowym Festiwalu 
Nauki w Krakowie w namiocie 
Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK wykonywały do-
świadczenia przyciągające mnó-
stwo widzów. Dyplomy wręczył 
prodziekan WIiTCh dr inż. Otmar 

Wybuchy na wydziale

Vogt, który również dziękował wszystkim 
osobom angażującym się w promowanie 
wydziału. Uczestnicy Dnia Chemika zo-
stali poczęstowani przekąską w ramach 
nieodłącznego pikniku.

(ps)

Dzień H2O — 
serio i na luzie
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Próbą wciągnięcia studentów Wy-
działu Inżynierii Środowiska do pracy 
w kołach naukowych i przybliżenia im 
zagadnień wodnych był zorganizowany 
9 czerwca Dzień Wody. Różne oblicza 
H2O pokazano w ramach prezentacji 
poszczególnych instytutów. Na studen-
tów czekało też 17 nietypowych konku-
rencji — rzut gumiakiem na odległość, 
odbijanie zgniecionych puszek paletką 
pingpongową, celowanie rzutkami do 
baloników wypełnionych wodą i inne. 
Dla pokrzepienia były lody i wata cu-
krowa. Wieczorem studenci mogli się 
zabawić na dziedzińcu kampusu przy 
ul. Warszawskiej podczas „Czystej jaz-
dy” — zabawy przy muzyce bez alkoholu 
i papierosów. Imprezy Dnia Wody przy-
gotował Samorząd Studentów WIŚ. 

(ps)
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W 1966 r., 45 lat temu, zdawaliśmy 
egzaminy wstępne na Politechnikę Kra-
kowską, a następnie z niecierpliwością 
i lekkim niepokojem oczekiwaliśmy 
na wywieszenie listy przyjętych na 
pierwszy rok studiów na Wydziale Me-
chanicznym. A potem, w październiku, 
z dumą pokazywaliśmy nowiutkie le-
gitymacje studenckie i niewypełnione 
indeksy. Tak więc inżynierami jesteśmy 
od 40 lat — i to jest nasza druga okrągła 
rocznica. Zatem zorganizowanie spot-
kania koleżeńskiego właśnie w 2011 r. 
było całkowicie uzasadnione.

Termin spotkania ustaliliśmy na 
11 czerwca. Aby dotrzeć do koleżanek 
i kolegów i poinformować ich o zamiarze 
spotkania, postanowiliśmy wykorzystać 
tzw. pocztę pantofl ową lub mówiąc bar-
dziej naukowo — marketing szeptany. 
Tym sposobem udało się zebrać grupę 
50 absolwentów, w tym 10 koleżanek, co 
biorąc pod uwagę „męski” charakter Wy-
działu świadczy o mobilności kobiet.

Spotkaliśmy się na dziedzińcu Poli-
techniki Krakowskiej, gdzie przyglądając 
się sobie nawzajem z uwagą, rozpozna-
waliśmy w dzisiejszych twarzach daw-
nych dwudziestolatków. Obyło się bez 
identyfi katorów, o których początkowo 
myśleli organizatorzy spotkania.

Później w Sali Senackiej naszą grupę 
ciepło powitał rektor prof. Kazimierz Furtak. 
Uświadomił nam, jak wiele zmieniło się na 
uczelni od czasu naszych studiów. Zwrócił 
uwagę na fakt, iż nasz rocznik w dużym 
stopniu zasilił kadrę dydaktyczno-nauko-
wą Politechniki Krakowskiej, gdyż 15 osób 
pozostało na uczelni — cztery uzyskały 
tytuł profesora, a piąta niebawem do nich 
dołączy. Spośród naszych kolegów prof. 
Józef Gawlik był rektorem w ubiegłej ka-
dencji, a kilku innych zasiadało lub zasiada 
w Senacie PK i pełni inne ważne funkcje. 

Już po tym, jak zakończyliśmy studia, 
Wydział Mechaniczny został przeniesiony 

z budynku przy ul. Warszawskiej na Czy-
żyny. Dlatego wybraliśmy się tam, aby zo-
baczyć, jak wygląda aktualnie. Wygodnie 
zasiedliśmy w sali Rady Wydziału, gdzie 
podjął nas prodziekan prof. Adam Ruszaj, 
studiujący niemal w tym samym czasie co 
my. Duże wrażenie wywarła na uczestni-
kach spotkania prezentacja, ukazująca 
szeroki zakres kształcenia na wydziale. 
To za jego sprawą studia podejmuje co-
raz więcej przedstawicielek płci pięknej, 
szczególnie na kierunkach związanych 
z zarządzaniem i bioinżynierią.

Błyskotliwy i niezwykle dowcipny wy-
kład wygłosił prof. Krzysztof Szuwalski, 
udowadniając „nadzwyczajność” liczby 
40. Patrząc po sali, stwierdził, że w przy-
szłości na wykładach z reologii mówiąc, 
że wpływowi czasu podlegają wszystkie 
ciała, będzie musiał  zrobić wyjątek dla 
absolwentek Wydziału Mechanicznego. 
Ażeby panowie nie poczuli się niedowar-
tościowani, dodał, że chociaż ich wygląd 
może wskazywać na upływ czasu, to 
w duchu są nadal „fi rcykami” (czyli z nie-
mieckiego: czterdziestolatkami).

Potem jeszcze był uroczysty obiad po-
łączony z kolacją i czas przeznaczony wy-
łącznie na wspomnienia, rozmowy o tym, 
co było, jest i będzie w najbliższej przy-
szłości. Pytania o nieobecnych kolegów, 
o kontakty z nimi. Wiele pytań pozostało 
bez odpowiedzi. Koleżanka, która wyje-
chała ponad 20 lat temu do Monachium, 
zadeklarowała gościnę wędrującym po 
Europie, natomiast kolega, który w tym 
samym czasie wyjechał do Szwajcarii (tyl-
ko na rok, w celu przeprowadzenia badań 
naukowych w CERN, a pozostał tam do 
dziś) zapraszał do Genewy. Pojawili się 
również dwaj obcokrajowcy. Kolega z Buł-
garii — rozpoczął pierwszy rok studiów 
bez znajomości języka polskiego i radził 
sobie dzielnie na zajęciach, korzystając 
z dwóch słowników — polsko-rosyjskie-
go i rosyjsko-polskiego, nadal mieszka 

Absolwenci Wydziału Mechanicznego — rocznik 1966–1971

Spotkanie po latach

Nowy zarząd KU AZS

Podczas zebra-
nia sprawozdawczo-
-wyborczego Klubu 
Uczelnianego AZS 
Politechniki Krakow-
skiej 16 czerwca zo-
stał wybrany nowy 
14-osobowy zarząd. 
Na jego czele stanę-

ła Aleksandra Cul — studentka III roku 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej.

Aleksandra Cul urodziła się w Żywcu 
i tu również ukończyła liceum. Sport jest 
jej wielką pasją, którą obecnie realizuje 
głównie na Politechnice Krakowskiej. Na-
leży do uczelnianej sekcji siatkówki (jest 
kapitanem drużyny) i występuje też w ze-
spole koszykówki. Bieganie, pływanie 
i jazdę na rowerze traktuje jako sposób 
spędzania wolnego czasu i kształtowania 
charakteru. Jest też sędzią w Małopol-
skim Związku Piłki Siatkowej. Na PK stu-
diuje inżynierię chemiczną i procesową. 
Szczególnie interesuje ją projektowanie 
instalacji dla przemysłu chemicznego.

Podczas zebrania złożono podzięko-
wania za efekty dwuletniej pracy w KU 
AZS ustępującemu prezesowi — Jacko-
wi Pękali. 

(ps)

w Sofi i, mimo iż dwaj jego synowie prze-
bywają na stałe w Warszawie. A kolega 
z Syrii wprawdzie wrócił do swej ojczy-
zny, ale po kilkunastu latach zatęsknił za 
Polską, przyjechał tu ponownie i pozostał. 
Okazało się też, że wspólna nauka zaowo-
cowała… kilkoma małżeństwami. 

Impreza dobiegła końca. Rozstali-
śmy się, ale z przekonaniem, że chcemy 
spotkać się za rok!

Jolanta Stacharska-Targosz

Autorka jest profesorem w Instytucie 
Inżynierii Cieplnej i Procesowej na Wy-
dziale Mechanicznym PK. Była współ-
organizatorką spotkania (razem z dr 
inż. Anną Kadłuczką i mgr. inż. Markiem 
Bielutem).

F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h



NASZA POLITECHNIKA 7–8/2011

34

K
al

ej
d

o
sk

o
p

Politechnika podpisała 
porozumienie z CERN-em
„Gazeta Wyborcza” z 11 VI 2011 r.

Politechnika Krakowska podpisa-
ła dokument o ofi cjalnej współpracy ze 
szwajcarskim CERN-em. Dzięki temu 
krakowscy inżynierowie będą mieli moż-
liwość współpracy przy najnowocześ-
niejszych projektach z dziedziny cząstek 
elementarnych. — Ofi cjalne porozumie-
nie to wspaniałe podsumowanie ponad-
dwudziestoletniej dobrej współpracy Poli-
techniki z CERN-em, a zarazem otwarcie 
nowych możliwości badawczych — mówi 
prof. Jan Kazior, prorektor ds. nauki. Dzię-
ki umowie dotychczasowa współpraca 
z Wydziałem Mechanicznym została roz-
szerzona o inne wydziały, co pozwoli na 
przyjazd do międzynarodowego ośrodka 
badawczego Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych CERN w Genewie in-
żynierom różnych specjalności.

Polski wkład w „boską maszynę”
„Rzeczpospolita” z 13 VI 2011 r.

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej 
budują elementy Wielkiego Zderzacza 
Hadronów w ośrodku CERN. Uczelnia 
podpisała umowę o współpracy. — Je-
steśmy bardzo zadowoleni z 20-letniej już 
współpracy z Politechniką. Potrzebujemy 
dalszego wsparcia jej inżynierów i me-
chaników — mówił w Krakowie reprezen-
tujący Europejską Organizację Badań Ją-
drowych CERN dr Thomas Pettersson.

Politechnika Krakowska podpisała 
kolejne porozumienie, dzięki któremu jej 
najzdolniejsi wychowankowie będą mogli 
zdobywać doświadczenie w szwajcarskim 
ośrodku CERN.  Właśnie tam działa Wielki 
Zderzacz Hadronów (LHC). (...) Element 
tej maszyny został kilka lat temu zbudowa-
ny przez doktorantkę krakowskiej uczelni 
Monikę Sitko. Jej dzieło to wymiennik cie-
pła. Służy do chłodzenia części LHC, m.in. 
pracujących w nim olbrzymich elektro-
magnesów, zużywających ogromne ilości 
energii i rozgrzewających się do wysokiej 
temperatury. Wymiennik działa w tempe-
raturze bliskiej zera absolutnego. Artykuł 
napisany na podstawie pracy magister-
skiej Moniki Sitko o wymienniku ciepła 
opublikowano w renomowanym „Interna-
tional Journal of Heat and Mass Transfer” 
w ciągu zaledwie trzech miesięcy. — To 
rekord jak na publikację tak młodej oso-

by, bo zwykle cykl wydawniczy trwa około 
roku — podkreśla prof. Błażej Skoczeń, 
który ze strony Politechniki Krakowskiej 
ma koordynować współpracę z CERN. 
Sam w ośrodku spędził dziesięć lat. 29-let-
nia Sitko, która przebywa w Szwajcarii, nie 
chce się chwalić osiągnięciami. — Moja 
osoba nie jest najlepszym materiałem na 
historię o naukowym sukcesie — przeko-
nuje. — Jest bardzo skromna — dodaje 
prof. Skoczeń i opowiada o jej kolejnych 
naukowych osiągnięciach. — Jej ukoń-
czona niedawno praca doktorska dotyczy 
niezwykłego zachowania się niektórych 
materiałów w temperaturach bliskich ab-
solutnego zera — mówi profesor. — Wy-
obrażamy sobie, że w takiej temperaturze 
materiały stają się kruche. Tymczasem 
stal austenityczna (nierdzewna), podobna 
do tej, z jakiej powstają naczynia, zmienia 
w tych warunkach mikrostrukturę — może 
być ona różna w środku i na powierzchni. 
Dzięki temu buduje się z niej skompliko-
wane akceleratory cząstek elementar-
nych złożone z magnesów pracujących 
w stanie nadprzewodnictwa (gdy zanika 
opór elektryczny — red.). Monika Sitko 
współpracuje w CERN z jedną z najlep-
szych w Europie specjalistek w dziedzinie 
nadprzewodnictwa Amalią Ballarino. Ich 
badania w przyszłości może wykorzystać 
przemysł. Do Szwajcarii na kilka tygodni 
wybiera się też Jakub Tabin, student piąte-
go roku mechaniki materiałów i konstrukcji 
Politechniki. Buduje tor pomiarowy do 
badań wytrzymałości materiałów w ultra-
niskiej temperaturze. — Podobne urzą-
dzenie istnieje w CERN, ale chcemy, żeby 
nasze było lepsze — mówi. Efektem współ-
pracy specjalistów z Politechniki z CERN 
— oprócz innowacyjnych pomysłów — są 
m.in. habilitacja, cztery doktoraty oraz po-
nad 100 publikacji o światowej randze. Na 
staż w CERN pojechało w ostatnich latach 
20 studentów uczelni, a niektórzy związali 
z ośrodkiem swą karierę. 

Studenci i olimpijczycy. 60-lecie 
Klubu Uczelnianego AZS 
Politechniki Krakowskiej 
„Dziennik Polski” z 13 VI 2011 r.

Politechnika Krakowska obchodzi 
60 lat zorganizowanej działalności spor-
towej na tej uczelni, tyle lat liczy Klub 
Uczelniany AZS. Z okazji pięknego jubi-
leuszu w klubie studenckim „Kwadrat”, 
w Krakowie odbyła się okolicznościowa 

gala sportowa. Przybyli włodarze Po-
litechniki, dawni i aktualni sportowcy, 
trenerzy, działacze, zaproszeni goście. 
Dyrektor Wydziału Sportu UM Barbara 
Mikołajczyk odczytała specjalny list od 
prezydenta Krakowa Jacka Majchrow-
skiego, skierowany do rektora PK prof. 
Kazimierza Furtaka, wielkiego entuzjasty 
sportu, kiedyś czołowego lekkoatlety.

Nowoczesność na Politechnice
„Dziennik Polski” z 16 VI 2011 r.

Na Politechnice Krakowskiej rusza od 
nowego roku akademickiego nowy kieru-
nek studiów pod nazwą nanotechnologie 
i nanomateriały. Kierunek nanotechno-
logie i nanomateriały prowadzić będą 
wspólnie Wydziały Inżynierii i Technologii 
Chemicznej oraz Fizyki, Matematyki i In-
formatyki. Rekrutacja odbywa się na obu 
wydziałach, studenci będą zaliczać naj-
pierw wspólną część zajęć, a następnie 
wybiorą specjalności i dalsza część nauki 
będzie już prowadzona na jednym z wy-
działów i profi lowana pod kątem specjali-
stycznej wiedzy. Absolwenci nanotechno-
logii i nanomateriałów będą przygotowani 
do pracy w przemyśle chemicznym, elek-
tronicznym, farmaceutycznym, optoelek-
tronice i fi rmach działających w dziedzinie 
inżynierii materiałowej.

Doktorat honoris causa 

Politechniki Krakowskiej 
dla prof. Kazimierza Flagi
„Dziennik Polski” z 24 VI 2011 r.

Prof. Kazimierz Flaga, były rektor 
Politechniki Krakowskiej, długoletni kie-
rownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli, 
społecznik, wybitny wychowawca mło-
dzieży otrzymał godność doktora honoris 
causa Politechniki Krakowskiej. Uroczy-
stość — z udziałem m.in. wicemarszałka 
województwa małopolskiego Wojciecha 
Kozaka oraz prezydenta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego odbyła się w Collegium 
Novum UJ. Przybyli na nią licznie przed-
stawiciele polskich i zagranicznych uczel-
ni. Prof. Flaga jest wybitnym naukowcem 
i humanistą, promotorem 10 doktorów 
nauk technicznych, autorem lub współ-
autorem 290 publikacji naukowych, 
mającym także w dorobku patenty, 276 
opracowań naukowo-badawczych dla 
przemysłu i 90 zrealizowanych projektów. 
Laudację wygłosił prof. Janusz Kawecki.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria Kotłownia

Pod niebem Krakowa
27 czerwca — 29 lipca 2011 r.

Wystawa poplenerowa w ramach XII 
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Ko-
cham Kraków z wzajemnością”. W ple-
nerze malarskim wzięli udział artyści nie-
pełnosprawni. W tym roku pod niebem 
Krakowa spotkało się około 100 osób, 
a na wystawie plenerowej 90 autorów 
zaprezentowało 112 prac malarskich. 

Dzieło prof. Witolda Cęckiewicza 
w Polskiej Akademii Umiejętności

Siedziba Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sław-
kowskiej w Krakowie wzbogaciła się o kolejne popiersie 
postaci szczególnie zasłużonej dla nauki polskiej. Rzeźba, 
wyobrażająca Erazma Jerzmanowskiego, jest dziełem Wi-
tolda Cęckiewicza, profesora Politechniki Krakowskiej. Jej 
odsłonięcie nastąpiło 18 czerwca.

Erazm Jerzmanowski żył na przełomie XIX i XX w. Był 
inżynierem, przemysłowcem i fi lantropem. Dorobił się ol-
brzymiego majątku na gazyfi kacji Stanów Zjednoczonych. 
Ówczesnej Akademii Umiejętności w Krakowie zapisał 
w testamencie 365 kg złota z przeznaczeniem na stypendia 
dla polskich naukowców, twórców kultury i społeczników. 
Laureatami zostali m.in. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Pade-
rewski, Stanisław Zaremba i Aleksander Brückner.

Odsłonięcie popiersia nastąpiło przy okazji walnego 
zgromadzenia PAU. W uroczystości uczestniczył prezes 

PAU prof. Andrzej Białas 
i przybyli na posiedze-
nie członkowie akade-
mii, a także autor dzieła. 
Prof. Witold Cęckiewicz 
nie jest pierwszym artystą 
związanym z PK, zain-
spirowanym przez postać 
wybitnego polskiego in-
żyniera. W roku ubiegłym 
w krakowskim Prokocimiu 
stanął pomnik Jerzma-
nowskiego dłuta prof. Ste-
fana Dousy.

(ps)

Wystawa absolwenta PK 
w Muzeum Narodowym

Wielka retrospektywna 
wystawa fotografi i Wojcie-
cha Plewińskiego została 
otwarta 21 czerwca w Gma-
chu Głównym Muzeum 
Narodowego w Krakowie. 
Pokazano na niej prawie 
300 zdjęć artysty z całego 
dorobku, obejmującego pół 
wieku pracy twórczej.

Wojciech Plewiński 
urodził się w Warszawie 
w 1928 r., na studia przyje-
chał jednak do Krakowa. Usiłował łączyć naukę na Wydziale Rzeź-
by Akademii Sztuk Pięknych i na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, ale do dyplomu doszedł na PK. Ostatecznie nie został 
architektem. Zwyciężyło w nim zamiłowanie do fotografi i. Na długie 
lata związał się z „Przekrojem”, współtworząc oblicze tego tygo-
dnika, przede wszystkim jako autor wielu okładek. Osobie Plewiń-
skiego poświęcono rozdział w książce „Architekt poza architekturą”, 
wydanej w roku ubiegłym przez krakowski oddział Stowarzyszenia 
Architektów Polskich i przy współudziale Wydziału Architektury PK.

Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia wybitnych postaci pol-
skiej kultury, twórców teatru, kina, muzyki i literatury. Plewiński słynie 
ze zdjęć portretowych artystów. Na pokazanych fotogramach poja-
wiają się też inne motywy, jak np. seria poświęcona pensjonariuszom 
Domu Helclów. A wszystko to — na co położyła szczególny nacisk 
recenzentka „Dziennika Polskiego” — pięknie sfotografowane. Wy-
stawa (w gmachu przy al. 3 Maja 1) czynna jest do 28 sierpnia.

(ps)
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Rozwiązanie szarady ze s. 36: LA-TO NA MA-ZU-RACH.

Wojciech Plewiński

Prof. Witold Cęckiewicz (z lewej) 
i prof. Jerzy Wyrozumski, sekre-
tarz generalny PAU

Organizatorami imprezy byli Fundacja 
Sztuki Osób Niepełnosprawnych i Wy-
dział Spraw Społecznych UM Krakowa.

(dz)
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA

Wczasowy temat

Pewne miasteczko miało prześliczny,
Niewielki ogród zoologiczny.
W tym to ogrodzie dorodna JEDEN-CZTERY,
Imieniem DWA-JEDEN, mieszkała sama.
Bez towarzystwa nie jest wesoło,
Więc na wakacje chciała wyjść z zoo.
Najpierw słyszała o amatorach
Czegoś, co zwie się: „wczasy TRZY DWA-SZEŚĆ”.
Myślała sobie: będzie jak w raju,
Jeździć wagonem po całym kraju.
Marzyła także o chatce w górach,
Potem ktoś wspomniał jej o JEDEN-PIĘĆ-SZEŚĆ
Wody i nieba, gdzieś TRZY jeziorach,
Gdy się wakacji zbliżała pora.
Więc szybko zdanie swoje zmieniła
I TRZY CZTERY-PIĘĆ-SZEŚĆ JEDEN-DWA spędziła.

Krzysztof Konstanty Stypuła

W tekście wiersza należy odgadnąć sylaby kryjące się pod 
poszczególnymi cyframi. Sylaby te wpisane w kolejności 
utworzą hasło, stanowiące rozwiązanie szarady: 

1 2 3 4 5 6

Rozwiązanie drukujemy na innej stronie.
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nieważkości?






