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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 

oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Minął tradycyjny, już 49. Rajd Politechniki Krakowskiej, mi-
nęły juwenalia i Czyżynalia. Obchodziliśmy po raz drugi Święto 
Szkoły. W tym roku przebiegało ono nieco inaczej niż poprzed-
nio: zostały wręczone odznaczenia państwowe i uczelniane, 
a także nagrody za osiągnięcia naukowe. Niezwykle ciekawy 
wykład pt. „Myśl inżynierska Tadeusza Kościuszki” wygłosił dr 
inż. arch. Krzysztof Wielgus. Zapamiętamy szczególnie zapre-
zentowany w nim projekt miasta idealnego, niezrealizowanej 
nigdy wizji naszego patrona oraz dźwięki, zrekonstruowanej 
i odtworzonej po 90 latach, fanfary 13. Pułku Piechoty „Dzieci 
Krakowa”, kiedyś słuchanej w koszarach arcyksięcia Rudolfa, 
a więc w murach, w których dziś mieści się Politechnika Kra-
kowska.

Od świątecznego nastroju trzeba było przejść do rzeczy-
wistości. Tegoroczny ranking uczelni wyższych „Perspektyw” 
i „Rzeczpospolitej” po raz kolejny wskazał, że rozwój kadry 
własnej jest wciąż bolączką Politechniki Krakowskiej. Niejedno-
krotnie o tym pisałem, podnosiłem tę kwestię także na spotka-
niach z pracownikami uczelni. Szczegółowa analiza problemu 
wskazuje, że dysponujemy wystarczającym potencjałem, aby 
dokonać w tej dziedzinie znaczącej poprawy. 

Na majowym posiedzeniu Senat przyjął zmodyfi kowaną 
„Strategię rozwoju Politechniki Krakowskiej”. Wskazuje ona 
jednoznacznie szerszą niż dotychczas grupę pracowników od-
powiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Większe 
zaangażowanie społeczności uczelni w troskę o jej rozwój za-
owocuje także wzmocnieniem naszej kadry naukowej. 

Efektem poszerzania obszaru zainteresowań edukacyjnych 
i badawczych oraz rozwoju naszej kadry jest powoływanie no-
wych kierunków studiów. W roku akademickim 2011/2012 na 
Politechnice Krakowskiej pojawi się gospodarka przestrzen-
na. To już trzeci nowy kierunek powołany przez Senat uczelni 
w ostatnich dwóch latach — po biotechnologii oraz nanomate-

riałach i nanotechnologiach. Inspiracją do utworzenia tych trzech 
nowych kierunków były dyskusje podczas roboczych posiedzeń 
władz akademickich uczelni z dziekanami wydziałów. Analiza 
naszych możliwości i potrzeb rynku pracy wskazała, że gospo-
darka przestrzenna — nowy kierunek prowadzony przez Wy-
dział Inżynierii Środowiska (jako wiodący) oraz Wydział Inżynierii 
Lądowej powinien cieszyć się zainteresowaniem kandydatów. 

W najbliższych miesiącach czekają nas uciążliwości zwią-
zane z prowadzeniem prac remontowych i inwestycyjnych. 
Zostanie odnowiona elewacja budynku głównego. Powstanie 
w nim laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej. Poddasze 
budynku, w którym mieści się biblioteka, przejdzie adaptację, 
dzięki której pozyskamy szczególnie potrzebne pomieszczenia 
kameralne. Kontynuujemy remont domu studenckiego. Przy-
gotowywany jest też przetarg na termomodernizację budynku 
Wydziału Inżynierii Środowiska oraz trzech budynków Wydzia-
łu Mechanicznego, a także budynku dawnej pralni. Jest także 
szansa, że na przełomie 2011 i 2012 r. rozpocznie się budo-
wa Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Pasywnego. Po 
zakupie działki od miasta przystąpimy do zmiany ogrodzenia 
naszych terenów przy ul. Warszawskiej. Wykonanie wszyst-
kich prac pozwoli na lepsze zagospodarowanie kampusu przy 
ul. Warszawskiej i częściowo w Czyżynach. Będzie się w nich 
przyjemniej uczyć i pracować.

Kończą się zajęcia semestru letniego. Przed nami sesja 
egzaminacyjna. Życzę wszystkim studentom dobrych ocen, 
a pracownikom satysfakcji z wiedzy i umiejętności studentów. 

Przed nami także rekrutacja na wszystkie wydziały Politech-
niki Krakowskiej. Mam nadzieję, że będzie udana, bo mamy 
stale dowody (m.in. w różnych rankingach), że nasi absolwenci 
są wysoko oceniani przez pracodawców. Potwierdzają to także 
nasze badania absolwenckich losów.

Kazimierz Furtak
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Lepsze warunki dla dydaktyki i badań

Z roku na rok zwiększa się skala przedsięwzięć in-
westycyjnych, jakie podejmuje Politechnika Krakowska. 
Konieczne jest bowiem stałe poprawianie sytuacji uczelni 
w zakresie infrastruktury dydaktycznej, badawczej, kultu-
ralnej, sportowej i administracyjnej. Dotyczy to również 
infrastruktury domów studenckich na osiedlu w Czyży-
nach.

O skali zadań, przed którymi stoi dziś Politechnika, świad-
czyć może następujące porównanie. W planie inwestycyjnym 
na rok 2008 znajdowało się 18 pozycji, a w latach następnych 
liczba ta szybko rosła. W 2009 r. były 32 pozycje, w 2010 r. było 
ich 70, a w roku bieżącym osiągnęliśmy poziom 93 inwestycji. 
Wymagało to wzmocnienia obsady Działu Inwestycji i Remon-
tów, a także zwiększenia wysiłków w zakresie pozyskiwania 
środków spoza uczelni.

Szeroki wachlarz zadań

Pod nazwą „inwestycje” kryją się różnego rodzaju przedsię-
wzięcia budowlane. Są to: 
— nowe obiekty,
—  nowe części budynków,
—  urządzenia dla niepełnosprawnych,
—  modernizacja istniejących budynków i pomieszczeń, 
—  adaptacja istniejących budynków do nowych potrzeb, 
—  modernizacja terenów uczelni, 
—  modernizacja i nowe elementy uzbrojenia terenu, 
—  doposażenie budynków w nowe urządze-

nia i aparaturę.
Liczne zadania udało się zrealizować 

w latach poprzednich, niektóre znajdują się 
w trakcie realizacji, ale ciągle jeszcze znaczna 
część jest przed nami. W wielu przypadkach 
uzyskano potrzebne uzgodnienia i pozwolenia 
na budowę. Kilka zadań budowlanych jest na 
etapie przetargów, mających wyłonić wyko-
nawców. Trzeba pamiętać, że przygotowanie 
dokumentacji, uzyskanie niezbędnych zezwo-
leń, a także pozyskanie środków fi nansowych 
na realizację inwestycji — to proces długofalo-
wy, często wieloletni.

Inwestycje fi nansowane są z różnych źró-
deł, przy czym ich rodzaj zależy od wielkości 
i charakteru przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Przede wszystkim uczelnia korzysta ze środ-
ków własnych, dotacji celowych Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków 
unijnych. Uzyskujemy również dotacje z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Zyska przede wszystkim dydaktyka

Spośród planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych należy wymienić przede wszystkim trzy na terenie 
kampusu przy ul. Warszawskiej i jedną na terenie kampusu 
przy ul. Podchorążych. W pierwszym przypadku chodzi o: 
— adaptację budynku pralni na obiekt dydaktyczny, służący 

wszystkim wydziałom (powstaną w nim sale dydaktyczne 
oraz duża sala audytoryjna); 

— wzniesienie nowego budynku laboratorium dla Instytu-
tu Konstrukcji i Materiałów Budowlanych (pomiędzy jego 
obecną siedzibą a budynkiem „Houston”);

— wzniesienie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wy-
działu Fizyki, Matematyki i Informatyki (za budynkiem Wy-
działu Architektury). 
W przypadku siedziby PK przy ul. Podchorążych planowany 

jest nowy obiekt dydaktyczny dla Wydziału Architektury. Będzie 
można przenieść tu jednostki znajdujące się obecnie przy ul. 
Warszawskiej i dzięki temu skupić w jednym miejscu niemal 
cały wydział.

Zrealizowanie tylko tych czterech inwestycji znacznie po-
prawi infrastrukturę dydaktyczną w skali całej uczelni. Zyskają 
przede wszystkim wspomniane wyżej wydziały. Ogółem uczelni 
przybędzie 5272 m kw. powierzchni dydaktycznej. Oznacza to 
zwiększenie zasobów lokalowych PK w tej dziedzinie o 19 proc. 

Najwięcej zyska Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 
— dziś jeden z najbardziej niedoinwestowanych wydziałów pod 
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Ten teren w Czyżynach czeka na budynek Laboratorium Badań Pożarowych dla Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej. Obok ma też stanąć komora termoklimatyczna przenie-
siona z kampusu przy ul. Warszawskiej
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względem infrastruktury. WFMiI jako jedyny nie posiada włas-
nego budynku. Jest tylko współgospodarzem (razem w Wy-
działem Architektury) pałacu w Łobzowie; ponadto dysponu-
je pomieszczeniami w kilku innych obiektach, należących do 
różnych wydziałów. Po wzniesieniu nowego budynku WFMiI 
zyska 2754 m kw., co oznacza wzrost w porównaniu z po-
wierzchnią obecnie posiadaną o 118 proc. 

W wyniku wspomnianych inwestycji Wydziałowi Architek-
tury przybędzie 803 m kw. (wzrost o 27 proc.), a Wydziałowi 
Inżynierii Lądowej — 715 m kw. (wzrost o 18 proc.).

W planach są również parkingi

Obok tych podstawowych, szczególnie ważnych dla roz-
woju uczelni przedsięwzięć, planuje się też wiele innych zna-
czących inwestycji. 

Na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej, w pobliżu bu-
dynku dawnej pralni powstanie Laboratorium Budownictwa 
Pasywnego. Uczelnia otrzymała już na ten cel promesę 

fi nanso wania ze środków unijnych. Wykonana zostanie też 
adap tacja poddasza budynku Biblioteki Głównej oraz modyfi -
kacja układu wewnętrznego obiektu. Powstanie wiata na mate-
riały budowlane przy budynku Instytutu Konstrukcji i Materiałów 
Budowlanych, a budynek magazynowy zostanie zaadaptowa-
ny na warsztaty uczelniane. Planuje się również modernizację 
wnętrz i instalacji wewnętrznych budynków czterech wydziałów 
(WIL, WIŚ, WIEiK, WIiTCh) oraz termomodernizację elewacji 
siedzib trzech wydziałów (WIL, WIŚ, WIEiK). Do budynku Wy-
działu Architektury zostanie dobudowana winda osobowa. Po-
wstaną też parkingi, w tym również podziemne, ulokowane pod 
nowymi obiektami. 

Ponadto na terenie kampusu przewiduje się reorganiza-
cję i częściową przebudowę układu komunikacji. Celem jest 
ograniczenie kolizyjności ruchu pieszego i kołowego, a także 
skrócenie ciągów pieszych. Łatwiej będzie można dostać się 
na teren kampusu m.in. dzięki stworzeniu nowego wejścia po-
między budynkami Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału In-
żynierii Środowiska. 

Na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej zostaną odpo-
wiednio zagospodarowane tereny zielone przed Wydziałem In-
żynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziałem Inżynierii 
Środowiska. W związku z zakupieniem od gminy niewielkich 
działek, przylegających bezpośrednio do budynku „Aresztu” 
i WIŚ, możliwa będzie skuteczniejsza ochrona obiektów uczel-
nianych (od strony ul. Montelupich i ul. Warszawskiej), „ozda-
bianych” ostatnio szpecącymi mury malowidłami.

Na Czyżynach — przez bramę

Plany inwestycyjne obejmują również kampus w Czyżynach. 
Przede wszystkim powstaną tu laboratoria dla Wydziału Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, 
a także kompleks mieszczący Laboratorium Pomiarów Współ-
rzędnościowych, Centrum Badań i Zastosowań Przemysłowych 
oraz dziekanat Wydziału Mechanicznego. Do Czyżyn z ul. War-
szawskiej zostanie przeniesiona (i przy okazji zmodernizowana) 
komora temperaturowa. Termomodernizacją będą objęte budyn-
ki: 6a, 6b, 6c oraz budynki 1a i 1b Wydziału Mechanicznego. 

Wjazd na teren kampusu otrzyma nową postać dzięki wznie-
sieniu bramy podobnej do bramownic, które stawia się ponad 
ruchliwymi ulicami. Towarzyszyć jej będzie pylon z logotypami 
Politechniki Krakowskiej i Krakowskiego Parku Technologiczne-
go. Drugi pylon będzie informował o Wydziale Mechanicznym.
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Gdy przygotowywaliśmy ten numer do druku, gmach Wydziału Inżynie-
rii Lądowej zaczęły oplatać rusztowania

Tu kiedyś powstanie kompleks, w którym znajdzie się m.in. Centrum Pomia-
rów Współrzędnościowych
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hNa terenie siedziby uczelni przy ul. Podchorążych planowa-
na jest adaptacja skrzydła wschodniego pałacu łobzowskiego, 
także wymiana okien i dalsze porządkowanie terenu otaczające-
go budynek. Wymiana okien nastąpi też w zabytkowym obiekcie 
Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej.

Estetyka też jest ważna

Mówiąc o planach inwestycyjnych, nie można zapominać, 
że infrastruktura Politechniki Krakowskiej systematycznie 
poprawia się również dzięki remontom. Podejmowane dzia-
łania zmierzają do zwiększania powierzchni użytkowej i uzu-
pełniania wyposażenia, ale mamy też na uwadze poprawę 

wyglądu naszych obiektów i ich otoczenia. Trwają właś-
nie przygotowania do konserwacji budynku głównego Wy-
działu Inżynierii Lądowej wraz z mieszczącym się w nim 
rektoratem.

W efekcie zaplanowanych jeszcze na rok obecny prac 
zostanie oczyszczona ceglana elewacja budynku od stro-
ny ul. Warszawskiej. Czwarte, dobudowane około 40 lat 
temu piętro obiektu zmieni swój wygląd w wyniku ocieplenia 
i dodania osłon przeciwsłonecznych. Na budynku pojawi się 
podświetlony napis „Politechnika Krakowska”. Dzięki tym 
zabiegom znacznie poprawi się estetyka reprezentacyjnego 
gmachu uczelni. 

*
Tak przedstawiają się najważniejsze plany inwestycyj-

ne Politechniki Krakowskiej. Ich możliwie szybka realizacja 
znacząco poprawi infrastrukturę naszej uczelni. Tym samym 
wpłynie, mamy nadzieję, na podniesienie jakości naucza-
nia, a także stworzy lepsze warunki do prowadzenia badań 
naukowych i prac doświadczalnych na poziomie, jakiego 
oczekuje się dziś od nowoczesnej uczelni technicznej. Nie 
można jednak zapominać, że potrzeby PK w zakresie infra-
struktury będą systematycznie rosnąć, ponieważ uczelnia 
musi stale się rozwijać.

Wacław Celadyn 

Autor jest prorektorem ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej.
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Miejsce na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej dla przyszłego budynku 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki

Mniej znana część kampusu przy ul. Podchorążych. Spróbujmy sobie wyobrazić, że tu kiedyś będzie nowy budynek dla 
Wydziału Architektury
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Po raz drugi Politechnika Krakow-
ska zorganizowała Święto Szkoły. Tym 
razem wielu pracowników mogło rów-
nież powiedzieć, że jest to też ich osobi-
ste święto, bowiem tego dnia — 11 maja 
— w trakcie nadzwyczajnego posiedze-
nia Senatu PK otrzymali odznaczenia 
państwowe i uczelniane. A po części 
ofi cjalnej wszystkich czekał piknik.

Uroczyste posiedzenie poprzedził 
przemarsz władz rektorskich uczel-
ni i członków Senatu Akademickiego 
z budynku głównego PK do sali konfe-
rencyjnej pawilonu „Kotłownia”. Przyby-
łych na posiedzenie gości powitał rektor 
Politechniki Krakowskiej, prof. Kazimierz 
Furtak. Nadmieniwszy, że Święto Szko-
ły to dzień, w którym chcemy zaznaczyć 
tożsamość uczelni, rektor zaprosił zebra-
nych do wysłuchania wykładu na temat 
działalności inżynierskiej patrona uczelni 
— Tadeusza Kościuszki. Wykład przed-
stawił dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.

Lata szkolnej edukacji utrwala-
ją w kolejnych pokoleniach Polaków 
wizerunek Kościuszki jako wielkiego 
patrioty, przywódcy powstania, które 
nie zdołało zapobiec upadkowi Polski. 
Poza historykami mało kto wie, że był 
też Kościuszko znakomitym inżynie-
rem. Dzięki wykładowi dr. Wielgusa 
słuchacze mieli sposobność zapoznać 
się z jego projektami, poczynając od naj-
wcześniejszego dzieła — niezrealizo-

wanej nigdy wizji miasta idealnego. Dr 
Wielgus mówił też o związku łączącym 
teren kampusu Politechniki Krakowskiej 
przy ul. Warszawskiej ze znajdującymi 
się niegdyś w sąsiedztwie fortyfi kacjami 
kościuszkowskimi. (Poszerzoną przez 
autora wersję wykładu publikujemy na 
s. 21–24). 

Swoje wystąpienie dr Krzysztof Wiel-
gus okrasił dźwiękami fanfary 13. Pułku 
Piechoty „Dzieci Krakowa”. Słuchano jej 
kiedyś w koszarach arcyksięcia Rudol-
fa, czyli w murach, w których dziś swoją 
siedzibę ma Politechnika Krakowska. Po 
raz ostatni utwór ten rozbrzmiewał tu co 
najmniej 90 lat temu.

Podczas nadzwyczajnego posiedze-
nia Senatu PK po raz pierwszy z okazji 
Święta Szkoły wyróżniający się pracow-
nicy uczelni zostali udekorowani odzna-
czeniami. Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złote i Srebrne 
Krzyże Zasługi wręczył wojewoda ma-
łopolski Stanisław Kracik, a Medale Ko-
misji Edukacji Narodowej — małopolski 
kurator oświaty Aleksander Palczewski. 
Odznaczenia uczelniane uhonorowani 
otrzymali z rąk rektora PK, prof. Kazi-
mierza Furtaka, który wręczył również 
nagrody naukowe (przyznane po raz 
drugi). Prorektor ds. nauki prof. Jan Ka-
zior przypomniał, że celem ustanowienia 
tych nagród jest zwiększanie aktywności 
w dziedzinie badań i publikacji pracowni-

ków i doktorantów.
Święto Szkoły stało 

się też okazją do nagro-
dzenia pracowników za 
przygotowanie kursów 
i materiałów na plat-
formie elektronicznej. 
Prorektor ds. kształce-
nia i współpracy z za-
granicą prof. Dariusz 
Bogdał nie krył, że ini-
cjatywa ustanowienia 
tych nagród jest jednym 
z elementów strategii 
rozwoju e-learningu 
na Politechnice Kra-
kowskiej. (Pełną listę 

Święto Szkoły

Hołd patronowi, odznaczenia 
dla zasłużonych pracowników

odznaczonych i wyróżnionych nagroda-
mi publikujemy na następnej stronie). 

Uczestnicy uroczystego posiedzenia 
Senatu PK zostali obdarowani egzempla-
rzami cennego wydawnictwa. Tuż przed 
Świętem Szkoły ukazała się bowiem pub-
likacja Wydawnictwa PK zatytułowana 
„Profesor NIEzwyczajny”. Jest to zbiór 
wspomnień 22 profesorów naszej uczelni, 
wyjątkowy zapis historii widzianej oczami 
ludzi, którzy byli jej świadkami, a nieraz 
sami ją tworzyli. Rektor Kazimierz Furtak 
złożył serdeczne podziękowania profeso-
rowi Stanisławowi Juchnowiczowi, prze-
wodniczącemu Konwentu Seniorów PK 
— inicjatorowi wydania tego wyjątkowego 
tomu. (Obszerne omówienie książki uka-
zało się w poprzednim numerze „Naszej 
Politechniki”).

Oprawę muzyczną ceremonii zapew-
nił Akademicki Chór PK „Cantata” pod 
dyrekcją Marty Stós —na początku spot-
kania wykonał staropolską pieśń „Dalej, 
bracia, do bułata”, a na zakończenie nie 
zapominając o patronie uczelni, zaśpie-
wał popularnego „Krakowiaka Kościusz-
ki” do słów Marcelego Skałkowskiego 
(„Bartoszu, Bartoszu / Oj, nie traćwa na-
dziei…”). 

*
Bezpośrednio po posiedzeniu Senatu 

obok budynku Galerii „Gil” odbył się pik-
nik z udziałem pracowników, studentów 
i zaproszonych gości. Można było się 
pokrzepić apetycznym gulaszem i róż-
nymi smakołykami, a o podtrzymanie 
świątecznej atmosfery dbała Krakowska 
Orkiestra Staromiejska kierowana przez 
Wiesława Olejniczaka, prezentując za-
wsze spotykający się z ciepłym przyję-
ciem słuchaczy repertuar rozrywkowy. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze wy-
stępy chóru „Cantata”, a także fanfarę 
towarzyszącą wykładowi dr. Krzysztofa 
Wielgusa, można powiedzieć, że drugie 
w historii uczelni Święto Szkoły upłynęło 
śpiewająco.

Lesław Peters 
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Dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus otrzymuje Honorową Od-
znakę PK
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Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski

prof. art. rzeźb. Stefan Dousa
prof. dr hab. inż. Jan Taler

Złoty Krzyż Zasługi

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
dr inż. Małgorzata Pilawska
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK

Srebrny Krzyż Zasługi

dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

dr inż. Wiesława Maria Bażela-Wróbel
dr Eugeniusz Emanuel Kapustka
mgr Lucyna Łata
dr Danuta Stanisława Sokalska

Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę

dr inż. Kazimierz Wojtas

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła (zaległe)
dr hab. inż. Andrzej Włodarczyk, prof. 

PK (zaległe)

Medal „Zasłużony dla Politechniki 
Krakowskiej”

dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, 
prof. PK

dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. 
PK (zaległe)

dr hab. inż. Maria Radwańska, prof. PK 
(zaległe)

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski

Złota Odznaka PK

dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK
Maria Cupkiewicz
dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska-

-Budziło
dr inż. Andrzej Englot
mgr Maria Gabaja 
dr inż. Witold Jordan 
prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch
mgr Lucyna Łata (zaległe)
dr hab. inż. Ewa Pabisek (zaległe)
dr inż. Marian Płachecki
inż. Stanisław Romanowicz

prof. dr hab. Jerzy Sanetra
dr hab. inż. Andrzej Włodarczyk, prof. PK
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, 

prof. PK
dr hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK

Honorowa Odznaka PK

mgr inż. Marek Bobrowski
inż. Krystyna Durlak (zaległe)
dr inż. Halina Egner
mgr inż. arch. Elżbieta Frankowska-

-Cząstka
Zofi a Gaweł 
mgr inż. Krystyna Jabłońska
dr Narcyz Kondraciuk (zaległe)
mgr Barbara Korta-Wyrzycka
mgr Paulina Kot
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski 

(zaległe)
mgr inż. Andrzej Kulig
Anna Lutyńska
mgr Jacek Majka
dr Anna Milian
dr inż. Zbigniew Mucha
dr inż. Zbigniew Pabian
dr hab. Zbigniew Piekarski
inż. Jerzy Piskorz
dr inż. Edyta Plebankiewicz
mgr Barbara Podgórska (zaległe)
mgr inż. Oleg Sakiewicz
dr inż. Andrzej Szarata
dr inż. Bogdan Szybiński
mgr Małgorzata Szymańska 
dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus
mgr inż. Ryszard Trela
dr inż. Teresa Woźniakiewicz (zaległe)
Iwona Wyrwicz 
dr inż. Krzysztof Zima

Laureaci nagród rektora PK

W kategorii „najmłodszy autor pub-
likacji naukowej w czasopiśmie zagra-
nicznym w 2010 r.” — mgr inż. Dagmara 
Malina (słuchacz II roku studium dokto-
ranckiego na Wydziale Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej) za artykuł opubliko-
wany w czasopiśmie „Slovaca” (z listy 
fi ladelfi jskiej)

W kategorii „najmłodszy wypromo-
wany doktor w 2010 r.” — dr inż. Grze-
gorz Widłak (Wydział Mechaniczny)

W kategorii „promotor najmłodszego 
wypromowanego doktora w 2010 r.” — 
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński (Wy-
dział Mechaniczny)

W kategorii „autor najwartościow-
szych publikacji naukowych w 2010 r.” 
— prof. dr hab. inż. Aleksander Muc 
(Wydział Mechaniczny)

W kategorii „autor największej liczby 
cytowań publikacji w latach 2008 i 2009” 
— prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichow-
ski (Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej)

Nagrody indywidualne 
za e-nauczanie

I stopnia — dr inż. Elżbieta Jarosińska 
(Wydział Inżynierii Środowiska)

II stopnia — dr Krystyna Romaniak (Wy-
dział Architektury)

III stopnia — dr inż. Krzysztof Rzecki (Wy-
dział Fizyki, Matematyki i Informatyki)

Nagrody zespołowe 
za e-nauczanie

I stopnia — dr hab. inż. Witold Żu-
kowski, prof. PK, dr inż. Jerzy Baron, 
dr inż. Elżbieta Janicka, dr inż. Jelena 
Najman (Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej)

II stopnia — dr Magdalena Grzech, dr 
Monika Herzog, dr Mariusz Jużyniec, dr 
Witold Obłoza, dr Katarzyna Pałasińska, 
dr Beata Strycharz-Szemberg, dr Marga-
reta Wiciak (Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki)

III stopnia — dr Michał Bereta, dr inż. 
Bogumiła Mrozek, mgr Sławomir Oleksy 
(Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki)

Wyróżnienie — dr inż. Zbigniew 
Mrozek (Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej)

Odznaczeni i nagrodzeni
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Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymuje 
dr hab. inż. Andrzej Włodarczyk, prof. PK
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Kronika

Maj

6 V Warsztaty dla pracowników uczelni dotyczące kontaktów z niepełnosprawnymi studentami, zorganizowane przez Biuro 
Osób Niepełnosprawnych PK.
Wystawa fotografi i Bogny Kwiatkowskiej-Baster „Z kolorem w roli głównej” w Galerii „Gil” PK. 

6–8 V 49. „Ekspresyjny” Rajd Politechniki Krakowskiej, Muszyna 2011.
8–15 V „Biblioteka zawsze po drodze — nie mijam, wchodzę” — VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

9 V Dzień Europy na krakowskim Małym Rynku, zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii PK.
9–13 V Dni Kultury PK zorganizowane przez Samorząd Studentów PK.

11 V Uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły.
12 V Wizyta rektora Uniwersytetu Technicznego w Berlinie prof. Jörga Steinbacha.

12–14 V Festiwal Nauki w Krakowie pod hasłem „Materia — człowiek — kultura”.
13 V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na Wydziale Inży-
nierii Środowiska.

17–22 V Czyżynalia Politechniki Krakowskiej —„Ahoj, PK” 2011.
18 V I Międzyuczelniany Wyścig Drezyną w Krakowie zorganizowany przez Koło Naukowe Dróg Kolejowych oraz Samorząd 

Studentów PK.
20 V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Architektury.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska.
21 V Koncert z okazji 20-lecia działalności Akademickiego Chóru PK „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós.
25 V Happening rowerowy zorganizowany w ramach projektu Transport Carbon Intercities przez Katedrę Systemów Komuni-

kacyjnych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
28 V Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy na krakowskich Błoniach, zorganizowany z udziałem Biura Osób Niepełnospraw-

nych PK. Impreza w ramach XII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się pod hasłem „Kocham Kraków z wzajem-
nością”.

30 V Wizyta wybitnych przedstawicieli amerykańskiego środowiska inżyniersko-mostowego: prof. A. Nowaka z University of 
Nebraska, dr. J. Kulickiego (członek National Academy of Engineering), prof. D. Sickinga z University of Nebraska i prof. 
H. Nassifa z Rutgers University. 
„Sto pytań do… — czyli jak odnieść sukces w biznesie?” — spotkanie z cyklu szkoleń i warsztatów zorganizowanych 
przez Centrum Transferu Technologii PK w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

31 V II Międzynarodowy Konkurs Piosenkarsko-Taneczny o Nagrodę Jego Magnifi cencji Rektora PK zorganizowany przez 
Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK.
Wystawa prac plastycznych dzieci pracowników PK i spotkanie z autorami zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.

Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK
27 maja 2011 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− utworzenia na PK międzywydziałowego kierunku studiów „gospodarka przestrzenna”;
− zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, przewidzianych do uruchomienia w roku akademic-

kim 2012/2013;
− zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia, przewidzianych do uruchomienia w roku akademic-

kim 2012/2013;
− opłat za studia prowadzone w języku angielskim;
− zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Politechniki Krakowskiej za rok 2010;
− przyjęcia planu przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych uczelni na 2011 r.;
− biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania fi nansowego Politechniki Krakowskiej za rok 2011 i 2012;
− zmian w planie inwestycji w zakresie robót budowlanych i projektowych PK na rok 2011;
− zmian w „Regulaminie przyznawania nagród rektora Politechniki Krakowskiej nauczycielom akademickim”;
− przyjęcia „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej” — modyfi kacja z maja 2011 r.

tm
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Zarządzenia

Nr 19 z 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w „Re-
gulaminie organizacyjnym administracji Politechniki Kra-
kowskiej”.

Nr 20 z 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad przyzna-
wania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w do-
mach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akade-
micki 2011/2012. 

Nr 21 z 21 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie wyjazdów służbowych pracowników PK oraz 
wyjazdów osób niebędących pracownikami PK na obsza-
rze kraju.

Nr 22 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie „Regulaminu 
przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli aka-
demickich”.

Nr 23 z 29 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji roku 
akademickiego 2011/2012.

Gościem Politechniki Krakowskiej 
był prof. Jörg Steinbach, rektor Uni-
wersytetu Technicznego w Berlinie 
— uczelni, która od lat jest cenionym 
partnerem naszej szkoły. Wizyta świad-
czy o tym, że również niemiecka strona 
przywiązuje do tych kontaktów dużą 
wagę. Rozmowy odbyły się 12 maja.

Prof. Steinbach złożył wizytę na Wy-
dziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
gdzie zapoznał się z czterema laborato-
riami — przetwórstwa nanomateriałów 
polimerowych, reologii, analizy dioksyn 
i chemii organicznej. Następnie odbyło 
się spotkanie z udziałem dziekana prof. 
Zygmunta Kowalskiego i prodziekana 
prof. Krzysztofa Pielichowskiego. Dys-
kutowano na nim o wspólnych przedsię-
wzięciach badawczych, wymianie stu-
dentów i perspektywach współpracy. 

Wizyta służąca współpracy
O rozwoju współpracy naukowej 

między Uniwersytetem Technicznym 
w Berlinie a Politechniką Krakowską prof. 
Jörg Steinbach rozmawiał z rektorem na-
szej uczelni prof. Kazimierzem Furtakiem 
oraz prorektorami, prof. Dariuszem Bog-
dałem i prof. Leszkiem Mikulskim. 

Program wizyty dopełniło spotkanie 
z dziekanem Wydziału Mechanicznego 
prof. Leszkiem Wojnarem. Tu, podobnie 
jak na WIiTCh, niemiecki gość miał oka-
zję zapoznać się z bazą laboratoryjną.

Prof. Jörg Steinbach (urodzony 
w 1956 r.) jest absolwentem Uniwersyte-
tu Technicznego w Berlinie, chemikiem 
z wykształcenia. W latach 2002–2010 
zajmował stanowisko I prorektora uczelni. 
Rektorem został w kwietniu 2010 r.

(ps)

Elżbieta Nachlik 
na czele rady
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Nr 24 z 10 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształce-
nia na odległość”.

Nr 25 z 17 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry Che-
mii i Technologii Tworzyw Sztucznych w Katedrę Chemii i Techno-
logii Polimerów.

Nr 26 z 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w „Regulaminie udzie-
lania zamówień publicznych”.

Komunikat

Nr 5 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwał Senatu PK podję-
tych na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r.

Opracował: Maciej Zając

Na stanowisko przewodniczące-
go Krajowej Rady Gospodarki Wodnej 
w latach 2011–2015 została wybrana 
prof. Elż bieta Nachlik. 30-osobowa rada 
jest organem opiniodawczo-doradczym 
prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Do jej kompetencji należy wy-
rażanie opinii m.in. w sprawach ochro-
ny przed powodziami i skutkami suszy. 
W szczególności opiniuje projekty ak-
tów prawnych, regulujących gospodarkę 
wodną. 

Prof. Elżbieta Nachlik jest eksper-
tem w dziedzinie hydrauliki rzecznej. 
Specjalizuje się też w inżynierii i gospo-
darce wodnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ochrony przeciwpowodziowej. 
Wielokrotnie zabierała głos w debatach 
publicznych na temat zabezpieczenia 
Krakowa przed ekstremalnym przybo-
rem wód Wisły. Z Politechniką Krakow-
ską związana jest nieprzerwanie do 
czasu studiów, obecnie sprawuje funk-
cję dziekana Wydziału Inżynierii Środo-
wiska. 

(ps) 

Prof. Jörg Steinbach (drugi z prawej) rozmawiał na PK z rektorem prof. Kazi-
mierzem Furtakiem (pierwszy z prawej) oraz prorektorami – prof. Dariuszem 
Bogdałem (pierwszy z lewej) i prof. Leszkiem Mikulskim
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Od 42 lat pracuje nieprzerwanie na 
Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej — wydziale, którego jest absol-
wentką. Obecnie kieruje Pracownią Pod-
staw Kulturowych Architektury Kraj obrazu 
w Instytucie Architektury Krajobrazu. 
Okresowo była również zatrudniona w In-
stytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz w Miejskiej Pracow-
ni Planowania Przestrzennego i Strategii 
Rozwoju Warszawy. 

Pracę doktorską pt. „Kształtowanie 
przestrzeni rekreacyjnych dla wyższych 
uczelni” obroniła w 1978 r. Stopień dokto-
ra habilitowanego uzyskała na podstawie 
dorobku naukowego i rozprawy habilita-
cyjnej pt. „Idea swojskości w urbanistyce 
i architekturze miejskiej” w 1997 r. Tytuł 
profesora nauk technicznych nadał jej 
prezydent RP 18 kwietnia 2011 r.

Prof. Krystyna Pawłowska za pod-
stawowy kierunek swoich zainteresowań 
i największe osiągnięcie naukowe uwa-
ża badanie i tworzenie modeli i narzędzi 
praktycznych w dziedzinie partycypacji 
społecznej w gospodarce przestrzennej. 
Wiedzą z tego zakresu dzieli się nie tylko 
ze studentami, lecz także z samorządow-
cami i profesjonalistami różnych dzie-
dzin, które mają związek z gospodarką 
przestrzenną. Jej dorobek naukowy ma 
charakter interdyscyplinarny, czego wyra-
zem są liczne cytowania jej publikacji nie 
tylko w literaturze dotyczącej architektury 
krajobrazu i planowania przestrzennego, 
lecz także geografi i i nauk społecznych.

Zajmuje się również projektowaniem 
parków i ogrodów oraz projektowaniem 
witraży. Największym jej osiągnięciem 
w dziedzinie projektowania parków jest 
opracowany wraz z zespołem i zrealizo-
wany w latach 2000–2002 projekt parku 
Dębnickiego w Krakowie. Największy 
zrealizowany zespół witraży to 10 okien 
w kościele św. Rocha w Osieku.

Jest autorką ponad 150 publikacji: 
artykułów w czasopismach naukowych, 
rozdziałów w pracach zbiorowych i ma-
teriałach konferencyjnych oraz publikacji 
popularyzatorskich. Jest autorką 4 książek 
naukowych i 1 podręcznika oraz redak-
torką i współautorką 8 publikacji książko-
wych i 5 podręczników. W swoim dorobku 

za najważniejsze i najbardziej charakte-
rystyczne dla kierunku badań uważa na-
stępujące książki: „Witraże w kamienicach 
krakowskich z przełomu wieków XIX i XX” 
(1994), „Idea swojskości w urbanistyce 
i architekturze miejskiej” (1996), „Idea 
swojskości miasta” (2001), „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie 
i partycypacja społeczna” (wraz z M. Swa-
ryczewską, 2002), „Przeciwdziałanie kon-
fl iktom wokół ochrony i kształtowania kraj-
obrazu. Partycypacja społeczna, debata 
publiczna, negocjacje” (2008) i „Zanim 
wybuchnie konfl ikt. Idea i metody party-
cypacji społecznej w ochronie krajobrazu 
i kształtowaniu przestrzeni” (praca zbioro-
wa pod jej redakcją, 2010).

W 2008 r. prof. Krystyna Pawłowska 
uzyskała stypendium naukowe Japan So-
ciety for The Promotion of Science i praco-
wała jako Visiting Professor w Osaka City 
University Graduate School of Creative 
Cities oraz Chiba University w Tokio. Ko-
lejnym etapem współpracy polsko-japoń-
skiej był projekt badawczy „A Comparative 
Study of the Preservation and Utilization of 
Historical Cities Kyoto, Kanazawa, Krakow 
and Warsaw” (fi nansowany przez Japan 
Society for The Promotion of Science i Pol-
ską Akademię Nauk w latach 2008–2009). 
Wspólne badania zaowocowały pracą 
zbiorową pt. „Krajobraz kulturowy Japonii”, 
wydaną pod jej redakcją w 2010 r. 

Dorobek dydaktyczny pani profesor 
obejmuje wiele form edukacji dla stu-
dentów: wykłady, ćwiczenia projektowe, 
seminaria i warsztaty, które prowadziła 
na kilku kierunkach kilku uczelni polskich 
na studiach magisterskich, podyplomo-
wych i doktoranckich. Wykładała także za 
granicą w Chorwacji i Japonii. Jest akre-
dytowanym wykładowcą programu Lo-
cal Planning, prowadzonego przez Unit 
University College w Londynie i Instytut 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia 
na kierunku architektura krajobrazu z za-
kresu projektowania parków publicznych 
oraz z przedmiotów humanistycznych 
dotyczących partycypacji społecznej 

w przedsięwzięciach przestrzennych. 
Prowadzi też wykłady dla studentów geo-
grafi i na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Należy do grupy akademickich na-
uczycieli, którzy zorganizowali na Po-
litechnice Krakowskiej nowy kierunek 
— architekturę krajobrazu. W programie 
tego kierunku opracowała nowy blok 
przedmiotów humanistycznych o orygi-
nalnym, interdyscyplinarnym charakte-
rze (percepcja krajobrazu, komunikacja 
społeczna, zarządzanie krajobrazem). 
Jest to jedyny tak obszerny program 
tego rodzaju na uczelniach polskich. 
Prowadzi go do dziś.

Wypromowała 3 doktorów i wielu 
dyplomantów na kierunku architektura 
krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz 
zarządzanie w administracji publicznej 
i zarządzanie kulturą na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

W ramach działalności dydaktycznej 
i społecznej współpracowała z samorzą-
dami miast i gmin (Krakowa, Gdańska, 
Będzina, Niepołomic, Dobczyc, Krzeszo-
wic i Zwierzyńca), w ten sposób przy-
czyniając się do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce. Stanowi to jej 
wkład do realizacji idei swojskości, którą 
zaproponowała w pracy habilitacyjnej.

Największym sukcesem prof. Krysty-
ny Pawłowskiej w pracy społecznej jest 
założenie Stowarzyszenia Miłośników 
Witraży Ars Vitrea Polona — organizacji, 
która zintegrowała środowisko twórców 
i znawców witraży oraz wniosła znaczą-
cy wkład w stan badań nad witrażami 
polskimi. Obowiązki prezesa tego sto-
warzyszenia pełniła przez 10 lat.

Za swoją pracę uzyskała wiele na-
gród, m.in. ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego (za pracę doktorską), ministra 
kultury i sztuki (za książkę o witrażach 
krakowskich), miasta Krakowa (w ze-
spole, za studium obwałowań wiślanych 
w Krakowie) oraz rektora PK. Szczegól-
ne znaczenie mają dla niej Nagroda im. 
Janusza Bogdanowskiego (2003 r.) za 
projekt i realizację parku Dębnickiego 
(przyznawana na podstawie wyników 
plebiscytu mieszkańców Krakowa) oraz 
Medal im. Profesora Zygmunta Nováka 
(1980 r.), przyznawany przez Komisję 
Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN 
w Krakowie. Patroni tych nagród stwo-
rzyli podwaliny krakowskiej szkoły archi-
tektury krajobrazu — jej idee prof. Kry-
styna Pawłowska rozwija w swojej pracy 
i przekazuje swoim uczniom.

Zajęciem, któremu oddaje się z za-
miłowaniem, poza pracą zawodową, jest 
uprawianie ogrodu.

Pracownicy

Profesorowie tytularni

Krystyna Pawłowska
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Zbigniew Jan Białkiewicz

W 1967 r. ukończył studia na Wydzia-
le Architektury Politechniki Krakowskiej 
i rozpoczął pracę w Katedrze Historii 
Architektury Polskiej tej uczelni jako sta-
żysta naukowo-dydaktyczny. Po rocznej 
praktyce inżynieryjnotechnicznej na sta-
nowisku kierownika Pracowni Zakładów 
Doświadczalnych został asystentem 
(1969 r.). Etat adiunkta objął w 1976 r., 
po obronie doktoratu. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego uzyskał w 1996 
r. Rok później został kierownikiem Zakła-
du Historii Architektury XIX i XX w. oraz 
Modernizacji i Rekonstrukcji Obiektów 
w Instytucie Historii Architektury i Kon-
serwacji Zabytków PK. Na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego PK miano-
wany w roku 1998. Tytuł profesora nauk 
technicznych nadał mu prezydent RP 18 
kwietnia 2011 r.

W kręgu zainteresowań naukowych 
prof. Zbigniewa Białkiewicza znajdu-
je się polska architektura XIX stulecia, 
zwłaszcza architektura Krakowa, ocenia-
na m.in. przez pryzmat wybitnych twór-
ców tego okresu — Filipa Pokutyńskiego 
oraz Feliksa Księżarskiego. Pierwszej 
z wymienionych postaci dotyczyła dyser-
tacja doktorska [„Filip Roman Pokutyński 
(1829–1879). Studium z dziejów archi-
tektury romantyzmu i eklektyzmu w Kra-
kowie”], wydana w 1976 r. i wysoko oce-
niona przez architektów oraz historyków 
sztuki. W 2008 r. profesor opublikował 
cenną monografi ę poświęconą Feliksowi 
Księżarskiemu (twórca m.in. monumen-
talnego gmachu Collegium Novum). Było 
to ukoronowanie wielu lat badań oraz serii 
artykułów analitycznych dotyczących bu-
dowli projektowanych przez tego architek-
ta. Książka, która ukazała się nakładem 
Księgarni Akademickiej UJ, weszła do 
kanonu literatury przedmiotu, znajdując 
swoje miejsce w bibliotekach europejskich 
i amerykańskich.

Do innych ważnych pozycji w twór-
czości profesora należą: „Przemiany 
architektury krakowskiej w połowie XIX 
wieku” (1994 r.) — rozprawa habilitacyj-
na, która podsumowuje i systematyzuje 
zgromadzoną w wyniku żmudnej kwe-
rendy archiwalnej wiedzę o krakowskich 
architektach i budowlach XIX stulecia 
(autor wprowadził do obiegu naukowego 
ponad 80 mało znanych lub nieznanych 
architektów wraz z pełnym obrazem ich 
twórczości) oraz dwie monografi e opub-
likowane w 2010 r.— „Kościół pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Cze-
ladzi. Perła neorenesansu w Zagłębiu 
Dąbrowskim” i „W nurcie neorenesansu 
włoskiego architektury XIX-wiecznego 
Krakowa”.

W swoim dorobku naukowym profe-
sor ma również syntetyczne opracowa-
nie „Historyzm i eklektyzm a krakowska 
architektura XIX stulecia”, artykuły m.in. 
o wpływie środowiska berlińskiego na 
krakowskich architektów, „stylu fl oren-
ckim” i neorenesansie włoskim w kra-
kowskiej architekturze. Ważnym tema-
tem jest dla niego ochrona i konserwacja 
zabytków (referaty wygłaszane podczas 
seminariów, konferencji, m.in. „Uwagi 
o ochronie zasobów architektury XIX-
-wiecznego Krakowa w okresie gospo-
darki rynkowej”; „Konserwacja czy rekon-
strukcja. Z dziejów konserwacji zabytków 
architektury w Krakowie na przykładzie 
Collegium Maius, Sukiennic i prac pro-
wadzonych przy Zamku na Wzgórzu Wa-
welskim”).

Prof. Zbigniew Białkiewicz łączy 
pracę naukową z profesją architekta. 
Posiada status twórcy, architektoniczne 
uprawnienia projektowe, jest również 
rzeczoznawcą ministra kultury i sztuki 
w dziedzinie ochrony zabytków nieru-
chomych. Ze względu na upodobanie 
do architektury dawnej wiele jego pro-
jektów miało charakter konserwatorski, 
a postawa twórcza kształtowała się pod 
wpływem współpracy z prof. Wiktorem 
Zinem (w ramach studia architektonicz-
no-konserwatorskiego Discipuli Fabri, 
1980–1995). Wśród ważnych realiza-
cji (samodzielnych lub wykonanych 
z prof. W. Zinem i dr. arch. Andrzejem 
Białkiewiczem) wymienia: prace kon-
serwatorskie architektoniczno-urba-
nistyczne w Sanktuarium Maryjnym 
i klasztorze Paulinów na Jasnej Górze 
w Częstochowie (1980–1987), projek-
ty konserwatorskie dotyczące ratusza 
i Collegium Maius w Krakowie, a także 
rewaloryzacji Chełma Lubelskiego, 
Opatowa Kieleckiego, pałacu w Krasi-
czynie i klasztoru Franciszkanów w No-
wym Korczynie. 

Brał udział w pracach Polskiego Ko-
mitetu Narodowego Międzynarodowej 

Rady Ochrony Zabytków ICOMOS jako 
przedstawiciel Instytutu Historii Archi-
tektury i Konserwacji Zabytków. Orga-
nizował Międzynarodowe Sympozjum 
Konserwacji Zabytków Architektury i Ur-
banistyki (uhonorowany złotym medalem 
w latach 1979 i 1984). Za prace architek-
toniczno-konserwatorskie zyskał uznanie 
władz lokalnych w Krakowie (inwentary-
zacja kaplicy pw. św. Jana Chrzciciela 
w Jerzmanowicach), Pińczowie (uzupeł-
nienie dokumentacji inwentaryzacyjnej 
Góry Zamkowej i inicjatywa rekonstrukcji 
zamku Zbigniewa Oleśnickiego), Busku-
-Zdroju.

Jako projektant skupił się na monu-
mentalnym budownictwie sakralnym. Od 
1985 r. zaprojektował (razem z dr. arch. 
A. Białkiewiczem) 22 kościoły oraz kaplice 
na terenie województw: częstochowskie-
go, sieradzkiego, łódzkiego, krakowskie-
go, przemyskiego i kieleckiego. Nadzo-
rował również ich budowę. Wykonywał 
projekty i prace konserwatorskie sakral-
nych obiektów za granicą, m.in. w Mai-
nburgu, Gebrontshausen i Doylestown. 
W 1995 r. był członkiem Komitetu Hono-
rowego ds. Rekonstrukcji Kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej na górze Gellerta 
w Budapeszcie. Wziął udział w zamknię-
tym konkursie na projekt Świątyni Świętej 
Opatrzności Bożej w Warszawie-Wila-
nowie w 2001 r., a praca przygotowana 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki 
i we współpracy z prof. W. Zinem oraz dr. 
A. Białkiewiczem znalazła się wśród sześ-
ciu najwyżej ocenionych.

Prowadził wykłady i zajęcia z historii 
architektury polskiej, zajęcia z konser-
wacji zabytków, historii budownictwa 
drewnianego, również — projektowanie 
przeddyplomowe i seminarium dyplo-
mowe z zakresu konserwacji zabytków. 
Biorąc za wzór niedościgłego Mistrza 
prof. W. Zina oraz przełożonego i opie-
kuna dr. hab. arch. Władysława Grab-
skiego, starał się formować plastyczną 
i artystyczno-historyczną wrażliwość 
studentów poprzez nauczanie rysun-
ku architektonicznego i szkiców per-
spektywicznych (zaowocowało to m.in. 
Ogólnopolskim Sympozjum „Nauczanie 
rysunku, malarstwa i rzeźby dla archi-
tektów”, Wystawą Katedr Rysunków 
Politechnik w 1979 r. oraz wystawami 
prac kursowych studentów Wydzia-
łu Architektury PK) oraz rozbudzanie 
zainteresowania architekturą polską, 
zwłaszcza Krakowa. Efektem jego pra-
cy dydaktycznej było ponad 70 dyplo-
mów (prowadzone samodzielnie lub we 
współpracy z prof. W. Zinem). Wiele 
z nich uzyskało nagrody.

(Dokończenie na s. 20).
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14 kwietnia 2011 r. zmarł prof. Oleg 
Aleksandrowicz Rozenberg — wybitny 
rosyjski specjalista w dziedzinie fi zyki 
i mechaniki procesów skrawania oraz 
obróbki plastycznej materiałów metalo-
wych, profesor honorowy Politechniki 
Krakowskiej.

Urodził się 14 lutego 1937 r. w Tom-
sku, w Rosji. Jego ojciec, prof. Aleksan-
der Miniejewicz Rozenberg studiował 
m.in. w Akwizgranie u prof. H. Opitza, 
autorytetu w dziedzinie technologii ob-
róbki materiałów. Młody wówczas Oleg 
A. Rozenberg rozpoczął studia muzycz-
ne, jak sam mówił — z dużą szansą na 
sukces w tej dziedzinie. Niestety, wypa-
dek, w którym złamał prawą rękę, zmusił 
go do ich przerwania. Zdecydował się 
wówczas na studia techniczne z zakresu 
technologii maszyn. Ukończył je na Po-
litechnice w Tomsku w 1959 r. Do 1963 
r. pracował w przemyśle elektrotech-
nicznym w Tomsku (ówczesny ZSRR). 
W 1963 r. podjął pracę naukową w In-
stytucie Supertwardych Materiałów im. 
V.N. Bakula Ukraińskiej Akademii Nauk 
w Kijowie.

W roku 1966 uzyskał stopień nauko-
wy doktora nauk technicznych, a w 1981 
r. — doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych. Tytuł profesora otrzymał 
w 1985 r. Był laureatem prestiżowych 
nagród: otrzymał tytuł zasłużonego twór-
cy nauki i techniki na Ukrainie, Naukową 
Nagrodę im. Patona (1992 r.) i państwo-
wą nagrodę Ukrainy w dziedzinie nauki 
i techniki (1998 r.). 

Był autorytetem naukowym w wymia-
rze międzynarodowym w dziedzinie fi zy-
ki i mechaniki procesów skrawania oraz 
obróbki plastycznej (zimna deformacja 
plastyczna) materiałów metalowych. 
Zapraszano go na wykłady do Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych, Włoch, krajów 
należących do byłych republik Związku 
Radzieckiego, a także do Polski. Z jego 
udziałem opracowano i wprowadzono 
do praktyki przemysłowej wiele efek-
tywnych metod i sposobów realizacji 
procesów technologicznych, jak np.: 
regeneracja wałów kardana, unikatowe 
technologie obróbki materiałów cera-
micznych, obróbki tytanu i jego stopów, 
narzędzia i technologia uzębień wieńco-
wych o średnicy do 7000 mm. 

Prof. Rozenberg współpracował z in-
stytutami i fi rmami zagranicznymi z Nie-

miec, Polski, Grecji, Południowej Korei. 
Był autorem lub współautorem ponad 
450 prac naukowych, w tym 12 mono-
grafi i, kilkudziesięciu patentów. Pod jego 
kierunkiem powstało 6 prac habilitacyj-
nych oraz 13 doktoratów. Był członkiem 
Rady Naukowej w Instytucie Supertwar-
dych Materiałów, członkiem kolegiów 
redakcyjnych dwóch czasopism nauko-
wych: „Materiały Supertwarde” i „Świat 
Narzędzi”. 

Od 1998 r. współpracował z ze-
społem naukowym Katedry Inżynierii 
Procesów Produkcyjnych Politechniki 
Krakowskiej. Efektem tej współpracy 
jest opracowana i przygotowywana do 
przemysłowego wdrożenia technologia 
obróbki endoprotez stawu biodrowego 
z monokryształu szafi ru. Z jego udzia-
łem została opracowana monografi a 
„Endoprotezy stawu biodrowego. Mate-
riały i technologia”. Jej współautorami są 
także pracownicy Katedry Inżynierii Pro-
cesów Produkcyjnych PK (licząca około 
600 stron książka ukaże się w bieżącym 
roku w języku rosyjskim). 

W 2009 r. Politechnika Krakowska, 
na wniosek grupy profesorów Wydzia-
łu Mechanicznego, przyznała Olegowi 
Rozenbergowi tytuł honorowego profe-
sora PK. Uroczystość nadania godności 
odbyła się podczas posiedzenia Senatu 
PK 27 listopada 2009 r. Uczony mówił 
wówczas m.in., że materiały opraco-
wane dzięki współpracy z badaczami 
z Politechniki Krakowskiej ratują zdrowie 
wielu mieszkańcom Ukrainy.

Wielokrotnie miałem okazję spo-
tykać się z nim, prowadzić długie dys-
kusje i spory na temat wspólnych prac. 
Bywaliśmy także razem na koncer-
tach w Filharmonii Krakowskiej oraz 
na spektaklach w Teatrze Narodowym 
w Kijowie i w muzeach. Uczony ten 
bowiem był nie tylko sprawnym organi-
zatorem działalności naukowej, ale tak-
że człowiekiem o głębokim i bogatym 
humanistycznym wnętrzu, miłośnikiem 
muzyki klasycznej. 

Wspomnienie

Oleg Rozenberg

Gdy odwiedziłem niedawno kijowski 
cmentarz, aby oddać hołd spoczywają-
cemu tu w grobowcu rodzinnym uczo-
nemu, moją uwagę zwróciło ogromne 
podobieństwo syna do ojca. Patrząc na 
umieszczoną na grobie podobiznę Alek-
sandra Rozenberga, mógłbym ją wziąć 
— gdyby nie napis na płycie — za wi-
zerunek profesora honorowego Politech-
niki Krakowskiej Olega Aleksandrowicza 
Rozenberga.

Józef Gawlik 

Odeszli: 
Władysław Huptysiowski, 

wysoko wykwalifi kowany pracow-
nik Działu Eksploatacji — zmarł 12 
stycznia 2011 r., miał 64 lata.

Emilia Jakubowska, były 
pracownik administracyjny w In-
stytucie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego na Wydziale Ar-
chitektury — zmarła 4 marca 2011 
r., miała 82 lata.

Adam Jaroszewski, dr inż., 
w latach 1982–1995 kierownik 
Pracowni Projektowo-Badawczej 
w Instytucie Pojazdów Samocho-
dowych i Silników Spalinowych 
na Wydziale Mechanicznym 
— zmarł 2 kwietnia 2011 r., miał 
68 lat.

Maria Lewicka-Wala, geo-
log, fotografi k, projektant biżute-
rii, w szczególności unikatowej 
biżuterii bursztynowej, w latach 
1967–1974 pracownik dydaktycz-
ny PK (Wydział Inżynierii Sanitar-
nej i Wodnej, Instytut Geometrii 
Wykreślnej i Perspektywy Malar-
skiej na Wydziale Architektury) 
— zmarła 27 lutego 2011 r., miała 
71 lat. 

Krzysztofa Piechnik, dr inż., 
była adiunkt w Instytucie Techno-
logii i Organizacji Budownictwa PK 
— zmarła 16 marca 2011 r., miała 
75 lat. 

Jerzy Serediak, mgr inż. eme-
rytowany pracownik Zakładu Kon-
strukcji Żelbetowych w Instytucie 
Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych PK — zmarł 16 marca 2011 
r., miał 67 lat. 

Andrzej Zapał, dr inż., pra-
cownik Instytutu Geotechniki na 
Wydziale Inżynierii Środowiska 
— zmarł 13 marca 2011 r., miał 
66 lat.



6/2011 NASZA POLITECHNIKA

13

In
fo

rm
ac

je

Jedenasta edycja Festiwalu Nauki 
w Krakowie potwierdziła, że nauka 
potrafi  być atrakcyjna, przyciągać tłu-
my ludzi i wzbudzać emocje. Pokazała 
też, że nawet nauki ścisłe i technicz-
ne, budzące często lęk wśród huma-
nistów, mają swe „ludzkie” oblicze. 
Przekonywały o tym między innymi 
prezentacje przygotowane przez Poli-
technikę Krakowską.

„Materia — Człowiek — Kultura”

Tak brzmiało hasło festiwalu, który 
odbył się w dniach 11–14 maja. Hasło 
nawiązywało do postaci dwojga pol-
skich noblistów, czczonych w tym roku 
w Polsce i na świecie — Marii Skłodow-
skiej-Curie (stulecie przyznania drugiej 
Nagrody Nobla) i Czesława Miłosza 
(stulecie urodzin). Faktem godnym pod-
kreślenia jest uczestnictwo w festiwalu 
po raz pierwszy uczelni niepublicznej 
— Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza-Modrzewskiego. 

W sumie udział w imprezach festi-
walowych zgłosiło trzynaście szkół wyż-
szych, dwa instytuty PAN oraz inne kra-
kowskie instytucje, których działalność 
związana jest z edukacją i nauką, jak Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej czy Ogród Doświad-
czeń. Po trzech latach, w trakcie których 
głównym koordynatorem festiwalu była 
Politechnika Krakowska (2008–2010), ta 
zaszczytna, choć niełatwa rola przypad-
ła w tym roku Uniwersytetowi Rolnicze-
mu im. Hugona Kołłątaja.

Wizytówką Politechniki Krakowskiej, 
podobnie jak poprzednio, były prezen-
tacje prowadzone przez wydziały PK 
w czterech namiotach, stojących pod 
Sukiennicami, od strony ul. Jana. Działy 
się tu ciekawe rzeczy, które przyciągały 
ludzi w bardzo różnym wieku, od przed-
szkolaków po seniorów. Każdy — nie 
tylko fani nowinek technologicznych — 
mógł znaleźć tu coś dla siebie.

Zanim wodór trafi  do baku

Pierwszego dnia festynu na Rynku 
Głównym prezentował się Wydział Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki. W jego na-
miocie można było zobaczyć niewielkie 

ogniwo słoneczne, produkujące energię 
elektryczną. Uzyskiwany w ten sposób 
prąd wykorzystywano do elektrolizy wody, 
a powstające w tym procesie gazy, wodór 
i tlen, spalały się następnie w ogniwie pa-
liwowym. Dr hab. Wojciech Otowski, prof. 
PK — weteran spotkań festiwalowych — 
tłumaczył, że gdyby udało się rozwiązać 
problem transportu łatwopalnego wodoru, 
można byłoby w podobny sposób zasilać 
samochody elektryczne. A przecież ba-
terie słoneczne produkują elektryczność 
„za darmo”. No i silniki elektryczne mają 
znacznie wyższą sprawność od używa-
nych dziś powszechnie silników spalino-
wych. Na stoisku WFMiI można było też 
obejrzeć proste eksperymenty, ilustrujące 
działanie siły odśrodkowej, zjawisko prą-
dów wirowych czy zjawisko Peltiera.

Po sąsiedzku, w następnym namio-
cie, przedstawiciele Wydziału Architektu-
ry przyciągali amatorów wrażeń estetycz-
nych. Zobaczyć tu można było rysunki 
odręczne oraz efekty pleneru malarskie-
go studentów I roku. Pokazano projekty 
architektoniczne wykonane przez stu-
dentów starszych lat. Goście namiotu ar-
chitektów mogli też zobaczyć Kasię i An-
drzeja, studentów II roku wykonujących 
kompozycje rzeźbiarskie w ramach pracy 
zaliczeniowej. A jeśli ktoś miał ochotę 
sam spróbować swych sił w tej dziedzi-
nie, czekała na niego porcja gliny.

Innego rodzaju prezentacje przy-
gotował Wydział Inżynierii Środowiska. 

Można tu było porównać tradycyjną 
(analogową) i elektroniczną stację po-
godową. Obok wystawiono liczące sobie 
setki milionów lat skamieniałości z tere-
nu Polski. W odróżnieniu od muzeów, 
gdzie króluje zasada „nie dotykać ekspo-
natów”, tu można było nie tylko dotknąć 
skamieniałego ślimaka lub trylobitu, ale 
nawet wziąć go do ręki. Natomiast prof. 
Stanisław Kandefer i dr inż. Jerzy Baron 
prowadzili cieszące się dużym zaintere-
sowaniem pokazy termicznej utylizacji 
odpadów w reaktorze z pęcherzowym 
atmosferycznym złożem fl uidalnym.

Kamera wykrywa straty ciepła

O wkładzie Politechniki Krakowskiej 
w przygotowania Polski do Euro 2012 
przypomniał Wydział Inżynierii Lądowej. 
Na swoim stoisku pokazał model sta-
dionu w Poznaniu, wykorzystany w La-
boratorium Inżynierii Wiatrowej PK do 
testowania wytrzymałości dachu obiektu 
na oddziaływanie wiatru i śniegu. Usta-
wiona obok modelu siłownia wiatrowa 
oparta na efekcie Magnusa pozwalała 
imitować warunki, w jakich piłkarze po-
trafi ą strzelać gole zakręconą piłką.

Na innym swoim stanowisku WIL pre-
zentował technologię budowy ścian po-
przez nakładanie warstw betonu za po-
mocą wędrującego automatu. Można też 
było zapoznać się z zastosowaniem ka-
mery termowizyjnej do wykrywania wad 

Nauka jako wielkie widowisko

Festiwal różnorodności
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budowlanych. Po skierowaniu kamery na 
model domu, którego wnętrze podgrzano 
do temperatury około 33°C, na stojącym 
obok ekranie widoczne były wyraźnie 
miejsca, w których ucieka ciepło. 

Na stoisku Wydziału Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej studenci z Na-
ukowego Koła Techniki Cyfrowej poka-
zywali możliwości sterowania różnymi 
funkcjami poprzez sieć. Przekonywali też 
o zaletach tzw. systemów wbudowanych 
(są to systemy operacyjne do wykony-
wania określonych zadań), które wy-
korzystuje się dziś w wielu dziedzinach 
życia codziennego. Na nich oparte jest 
działanie telewizorów, konsoli do gier, ka-
mer cyfrowych, telefonów komórkowych, 
urządzeń GPS czy odtwarzaczy mp3. 
Koło Naukowe IT demonstrowało wyko-
nany niewielkim kosztem panel sterujący, 
a także dające dużą oszczędność energii 
lampy ledowe, które w odróżnieniu od ża-
rówek energooszczędnych są przyjazne 
dla środowiska, bo nie zawierają rtęci. 
A zastosowanie sterownika pozwala na-
wet zmieniać barwę światła takiej lampy.

Eksperyment zrobisz nawet 
w kuchni

Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej postawił na pokazanie piękna 
chemii. Nic więc dziwnego, że przed na-
miotem, w którym prowadzono doświad-
czenia, stało wielu widzów, a wśród nich 
dominowały dzieci. Na stanowisku chro-
nionym przezroczystą osłoną co chwilę 
coś efektownie wybuchało, a z retort 
wydobywały się różnokolorowe substan-
cje. Do części demonstrowanych reakcji 
potrzebne były odczynniki dostępne je-
dynie w laboratoriach, ale niektóre efek-
ty można uzyskać nawet w domowych 
warunkach. Zaskakujący rezultat dawało 

np. dodanie do podgrzanego chloranu 
potasu zwykłego żelka spożywczego. 
Gospodarze stoiska zaproponowali Czy-
telnikom „Naszej Politechniki” prosty 
eksperyment: dosypanie proszku do pie-
czenia do octu. W efekcie bardzo inten-
sywnej reakcji otrzymamy dużo piany, 
a przy tym wydzieli się zwykły dwutlenek 
węgla. 

Ostatniego dnia festiwalu na Rynek 
powrócił też Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki, by popularyzować wielkich 
matematyków. Przy okazji można było 
się poddać testowi na spostrzegaw-
czość, wziąć udział w grach logicznych 
i próbować rozwiązywać łamigłówki 
z drutu. Można było sobie naprawdę po-
łamać głowę…

Robot zmienia swój kształt

Do najbogatszych i najróżnorodniej-
szych należała prezentacja Wydziału 
Mechanicznego. Jednym z obiektów 
przyciągających wzrok był model wózka 
lokomotywy elektrycznej. Został on prze-
niesiony do programu komputerowego, 
dzięki czemu można było cyfrowo sy-
mulować rozkład obciążeń, jakim rama 
jest poddawana w czasie jazdy. Badania 
prowadzone na modelu wirtualnym po-
zwalają sprawdzać wiele różnych wa-
riantów, są dużo tańsze i wygodniejsze 
od tradycyjnych. 

Na stoiskach WM prezentowano 
m.in. stanowisko do pomiaru i analizy 
dźwięku. Zobaczyć tu można było… 
muzykę. Pokazywano też odlewanie ze 
stopu Wooda (bizmut, kadm, ołów, cyna) 
łyżeczki herbacianej, która po zanurze-
niu w gorącej herbacie niespodziewa-
nie… roztapiała się. Ale swego rodzaju 
„daniem fi rmowym” Wydziału Mecha-
nicznego były różnego rodzaju roboty. 

Zobaczyć można było m.in. urządzenie 
sześcionożne („hexapod”) zdolne do 
wykrywania i omijania przeszkód, ma-
nipulator do przenoszenia niewielkich 
obiektów i wykorzystanie robota prze-
mysłowego Kawasaki RS003N do np. 
gry z człowiekiem w kółko i krzyżyk.

Wśród pokazanych urządzeń na 
szczególną uwagę zasługiwał R-bot 
— gąsienicowy robot inspekcyjny z sy-
stem wizyjnym 3D, skonstruowany przez 
studenta Jakuba Hajkusia. Konstrukcja 
ta została wyróżniona główną nagrodą 
w III Ogólnopolskim Konkursie Prac Dy-
plomowych „Młodzi Innowacyjni” (o suk-
cesie pisaliśmy w poprzednim numerze 
„NP”). Autor tłumaczył zasady działania 
swojej konstrukcji, której wyróżnikiem 
jest m.in. zmienna geometria. Dzięki 
temu robot — w zależności od sytuacji 
— może pokonywać wysokie przeszko-
dy lub (po złożeniu) wjeżdżać do miejsc 
o niskim prześwicie. Nie musi się też 
obawiać przewrotki na „plecy”. 

Prezentacjom w namiotach Politech-
niki Krakowskiej towarzyszyły wystawio-
ne w namiotach zdjęcia fotografi ka Jana 
Zycha. Wydział Inżynierii Środowiska 
przypomniał też plon wystawy konkursu 
fotografi cznego „Woda”. 

*
Siłą krakowskiego Festiwalu Nauki jest 

różnorodność form i treści. Obok prezenta-
cji niemal czysto rozrywkowych pojawiały 
się nieraz bardzo poważne tematy. W na-
miocie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN przy-
pomniano postać Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. Studenci z UJ doradzali, jak zawiązać 
krawat i uczyli wykonywania tradycyjnych 
japońskich układanek z papieru — origa-
mi. W terrariach Uniwersytetu Pedago-
gicznego wiły się różne węże, a Wydział 
Historyczny UJ proponował zainteresowa-
nym zapisanie ich imienia po hebrajsku. 
Przed namiotami Uniwersytetu Rolnicze-
go koncertował Zespół Sygnalistów My-
śliwskich „Hagard”. Efektownie wyglądały 
techniki samoobrony zaprezentowane 
na estradzie na Rynku przez karateków 
z Klubu Uczelnianego AZS PK.  

A przecież na tym nie koniec. Po-
szczególne instytucje naukowe zorga-
nizowały dziesiątki imprez w swoich 
siedzibach, w wielu różnych punktach 
miasta. Były wystawy, warsztaty, wizyty 
w muzeach, wycieczki, wykłady, dysku-
sje. Jest co wspominać. Przynajmniej 
do przyszłorocznego Festiwalu Nauki 
w Krakowie.

Lesław Peters 
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Z wieży kościoła Mariackiego po-
płynęły dźwięki „Ody do radości”, 
a w niebo nad Małym Rynkiem wzle-
ciało 300 błękitnych balonów w bar-
wach fl agi Unii Europejskiej. Tak świę-
towano w Krakowie Dzień Europy.

9 maja 2011 r. już po raz trzeci w Kra-
kowie odbyły się obchody Dnia Europy. 
Uświetnił je brawurowy koncert Krakow-
skiej Orkiestry Staromiejskiej, a także 
taneczny występ zespołu artystycznego 
„Jaskierki” ze Szkoły Podstawowej nr 78 
w Krakowie. 

Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego upiekli olbrzymie puzzle 
z piernika. Zajęło im to trzy dni. Zużyli 
18,5 kg mąki i 8 kg cukru, wykorzysta-
li 26 kg niebiesko-żółtego marcepa-
nu. Z ułożeniem fl agi Unii Europejskiej 
z marcepanowych puzzli świetnie po-
radzili sobie honorowi goście — m.in. 
wojewoda małopolski Stanisław Kracik, 
marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa oraz rektor Politechniki 
Krakowskiej Kazimierz Furtak.

Uczestniczy imprezy mieli także 
możliwość wspólnego odśpiewania hym-
nu Unii Europejskiej „Ody do radości”. 
W kulminacyjnym momencie uroczy-

Konsultacje, prezentacje, koncerty i... puzzle z piernika

Święto Europy w sercu Krakowa

stości w niebo wzleciało 300 balonów 
w barwach fl agi UE. 

Wiele osób było zainteresowanych 
bezpłatnymi konsultacjami dla przed-
siębiorców oraz prezentacją unijnych 
programów dofi nansowania działalno-
ści gospodarczej. Z kolei studenci za-
poznawali się z możliwościami rozwoju 
kariery w krajach Unii. Można było tak-
że porozmawiać z eurodeputowanym 
Bogusławem Sonikiem. Dla najmłod-
szych przygotowano zabawy i quizy 

(wraz z nagrodami) z wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej. 

Obchody Dnia Europy zorganizował 
już po raz trzeci Małopolski Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct, działający 
przy Centrum Transferu Technologii Poli-
technika Krakowska. Uroczystość stała się 
okazją do ogłoszenia, że Kraków jest przy-
gotowany do lipcowej prezydencji w UE.

Joanna Szypułka
Centrum Transferu Technologii PK

Politechnika Krakowska bierze 
udział w międzynarodowym projekcie 
TraCit, którego celem jest redukcja po-
ziomu dwutlenku węgla emitowanego 
przez środki komunikacji w aglome-
racjach miejskich. 17 maja odbyły się 
na naszej uczelni warsztaty, podczas 
których uczestnicy projektu wymienili 
się doświadczeniami.

Wpływ na poziom emisji dwutlenku 
węgla mają nie tylko same pojazdy na-
pędzane silnikami spalinowymi. Znaczą-
cą rolę odgrywa też sposób zagospoda-
rowania terenów. Zmiany w osadnictwie, 
w rozwoju przestrzennym wpływają bo-
wiem na sposób korzystania ze środków 
transportu. Właśnie temu problemowi 
poświęcone były majowe warsztaty pro-
jektu TraCit. Referatem otwierającym 

Warsztaty Projektu TraCit na PK

Jak rozwój przestrzenny wpływa na emisję CO2
spotkanie było wystąpienie prof. An-
drzeja Rudnickiego, kierownika Katedry 
Systemów Komunikacyjnych PK „Wpływ 
instrumentów rekomendowanych w Poli-
tyce Transportowej Miasta Krakowa na 
poziom redukcji emisji CO2”. Dr Andrzej 
Szarata przedstawił referat „Scenariusze 
rozwoju systemu transportowego oraz 
rozwoju przestrzennego terenów miej-
skich i ich wpływ na poziom emisji CO2 
z transportu”.

Partnerami projektu TraCit, obok Kate-
dry Systemów Komunikacyjnych PK, są: 
Uniwersytet w Portsmouth w Anglii, Urząd 
Miasta Viimisi w Estonii oraz mieszczące 
się w Tallinie centrum Sztokholmskiego 
Instytutu Ochrony Środowiska. Dlatego 
o problemie wypowiadali się w Krakowie 
także goście z Wielkiej Brytanii i Estoni. 

Ocenę funkcjonowania jezdni dla autobu-
sów pomiędzy miastami Fareham i Go-
sport przedstawił Alex Prior z Uniwersytetu 
w Portsmouth, a programy redukcji emisji 
CO2 w Estonii były tematem wystąpienia 
Mari Jussi ze Sztokholmskiego Instytutu 
Ochrony Środowiska.

Warsztaty spotkały się z dużym zain-
teresowaniem różnych instytucji w Pol-
sce. Wzięli w nich udział przedstawiciele 
m.in.: Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, krakowskiego Urzę-
du Miasta, MPK Kraków, Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Warszawie. 

(ps) 
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Grupa architektów, absolwentów 
Politechniki Krakowskiej, zdobyła jed-
ną z dwu pierwszych równorzędnych 
nagród przyznanych w konkursie 
na opracowanie założeń funkcjonal-
no-przestrzennych placu Wałowego 
w Gdańsku. Konkurs zorganizowano 
w ramach Programu „Bramy Kraju”. 
Jego celem jest tworzenie marki i do-
brego wizerunku miejsc, ze szczegól-
nym naciskiem na kształtowanie prze-
strzeni publicznych.

Wygrali konkurs w Gdańsku

Nieformalną grupę CCLA (Creatio 
Continua Landscape Architects) tworzy 
pięć osób — zatrudniony w Pracowni 
Projektowania Architektury Krajobrazu 
PK Miłosz Zieliński oraz Wojciech Kawa-
lec, Laura Klimczak, Jan Kocieniewski 
i Paulina Nosalska — wszyscy po archi-
tekturze krajobrazu PK (rocznik 2009). 
Główna idea opracowanej przez nich 
koncepcji ożywienia placu Wałowego 
w Gdańsku polega na regeneracji war-
stwy materialnej tkanki miejskiej w czy-

telny i atrakcyjny sposób oraz wprowa-
dzeniu dominanty kulturalnej w postaci 
centrum artystyczno-społecznego.

Narrację architektoniczną oparto na 
genius loci placu. W koncepcji tej kreowa-
nie przestrzeni publicznej odbywa się na 
zasadzie scenografi i łatwo adaptowanej 
do aktualnych potrzeb. Krajobraz miejski 
staje się tym samym ramą dla samopro-
gramujących się wydarzeń. Jury konkursu 
doceniło: „nowatorskie rozwiązanie prze-
strzenne, zapewniające czytelne określe-
nie granic placu i możliwości zintegrowania 
w jego przestrzeni różnorodnych funkcji 
i aktywności”. Konkurs został zorgani-
zowany przez fi rmę AMS i Urząd Miasta 
Gdańska. Pierwszą nagrodę przyznano 
również Pawłowi Skórze z Bydgoszczy.

Zdobyta w Gdańsku nagroda nie 
jest pierwszym sukcesem grupy CCLA. 
Uzyskała ona wcześniej m.in. pierwszą 
nagrodę w konkursie na elementy in-
frastruktury turystycznej w Magurskim 
Parku Narodowym i drugą nagrodę za 
opracowanie projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania terenu osi zielonej 
w Parku Miejskim w Tychach (pierwszej 
nagrody nie przyznano).

(ps)

Studentka Wydziału Mechanicz-
nego PK Paulina Kuźniar uzyskała 
wyróżnienie w drugiej edycji konkur-
su „Dziewczyny Przyszłości. Śladami 
Marii Skłodowskiej-Curie”. Celem kon-
kursu jest wspieranie prowadzących 
własne badania studentek kierunków 
ścisłych, technicznych, przyrodni-
czych i medycznych. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się 19 maja 
w Warszawie, w Bibliotece Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Laureatka z PK została wyróżnio-
na za pracę wykonywaną w ramach 
projektu, którego pełna nazwa brzmi: 
„Nowe, przyjazne dla środowiska kom-
pozyty polimerowe z wykorzystaniem 
surowców odnawialnych — zadanie 4.1 
Kompozyty na osnowie biodegradowal-
nej termoplastycznej skrobi i poliaktydu 
napełniane włóknami naturalnymi na 
opakowania oraz wyroby dla ogrodni-

Studentka PK — dziewczyną przyszłości

ctwa”. Paulina Kuźniar prowadziła ba-
dania nad możliwością praktycznego 
wykorzystania surowców naturalnych, 
takich jak mączka drzewna, len oraz 
nowy mineralny napełniacz pochodze-
nia wulkanicznego — tuf. Kierownikiem 
projektu oraz opiekunem wyróżnionej 
pracy jest dr inż. Stanisław Kuciel z In-
stytutu Mechaniki Stosowanej.

Jak na studentkę Paulina Kuź-
niar legitymuje się już niemałym do-
robkiem. Jest autorką 13 publikacji 
w czasopismach naukowych, rozdzia-
łów w podręcznikach i monografi ach. 
Już na trzecim roku studiów uczest-
niczyła w organizacji XII Seminarium 
„Tworzywa Sztuczne w Budowie Ma-
szyn” oraz w licznych seminariach or-
ganizowanych przez Zakład Mecha-
niki Doświadczalnej i Biomechaniki 
w Instytucie Mechaniki Stosowanej. 
Uczestniczyła również z dużym powo-

dzeniem w promocji Wydziału Mecha-
nicznego na Targach Kompozyt-Expo 
w listopadzie 2010 r. Obecnie odbywa 
studencki staż dydaktyczny w Instytu-
cie Inżynierii Materiałowej oraz prowa-
dzi zajęcia laboratoryjne na zasadzie 
umowy o pracę w Instytucie Mechaniki 
Stosowanej. Jest stypendystką mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Konkurs „Dziewczyny Przyszłości. 
Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” or-
ganizują wspólnie Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz magazyn 
„ELLE”. Do tegorocznej edycji zgłoszo-
no około 100 wniosków konkursowych. 
Zwyciężczynią została również krako-
wianka, studentka V roku biologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim Joanna 
Filipowska. 

(R.)
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Dwie zagraniczne studentki Poli-
techniki Krakowskiej osiągnęły dobre 
wyniki podczas Ogólnopolskiej Olim-
piady Języka Polskiego dla Cudzo-
ziemców. Zawody odbyły się w kwiet-
niu w Szklarskiej Porębie. Umiejętność 
posługiwania się polszczyzną laureat-
ki posiadły w trakcie zajęć w Między-
narodowym Centrum Kształcenia Po-
litechniki Krakowskiej.

Wysokie, drugie miejsce zajęła Iro-
la Andoni z Albanii. Kształciła się ona 
w MCK w roku akademickim 2008/2009. 
Obecnie jest studentką Wydziału Archi-
tektury PK i nadal uczy się polskiego 
(lektorat języka polskiego jako obcego) 
w MCK. Również w latach 2008–2009 
studiowała w MCK obywatelka Demo-

Studentka PK z Albanii druga w Polsce

Sukces na olimpiadzie językowej
kratycznej Republiki Kongo, Aurelia 
Djoni Binda, która uzyskała wyróżnienie 
za najbardziej ekspresyjną wypowiedź 
ustną, a także za wdzięk i urok osobi-
sty. Dziś studiuje na Wydziale Fizyki, 
Matematyki i Informatyki PK oraz nadal 
uczy się języka polskiego jako obcego 
w MCK. 

Olimpiadę wygrała Rita Monno, stu-
dentka Uniwersytetu Śląskiego. Wato 
podkreślić, że obie reprezentantki naszej 
uczelni studiują w Polsce znacznie kró-
cej niż pozostali laureaci. Zawody zosta-
ły zorganizowane przez Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki 
Wrocławskiej. Olimpiady językowe na PWr 
odbywają się od 1990 r.

(ps)

„Dziś państwo występujecie w to-
gach i biretach, a my po cywilnemu” 
— powiedziała dziekan Wydziału In-
żynierii Środowiska prof. Elżbieta Na-
chlik do absolwentów, którzy przybyli 
odebrać dyplomy potwierdzające po-
myślne ukończenie studiów. Uroczy-
stość odbyła się 20 maja. Do tej pory 
na wydziale nie było jeszcze tego typu 
ceremonii. 

Prof. Elżbieta Nachlik wyraziła nadzie-
ję, że absolwenci nie będą mieli problemu 
ze znalezieniem zajęcia, bowiem umiejęt-
ności, które nabyli w toku nauki, są wyso-
ko cenione na rynku pracy. 

Głos zabrał też rektor PK, prof. Kazi-
mierz Furtak, podkreślając, że wydziałowa 
uroczystość jest świętem całej uczelni.

Do odebrania dyplomów zaproszono 
najpierw osoby z najwyższymi ocenami. 
Jako pierwszy dylom z rąk dziekan prof. 
Elżbiety Nachlik otrzymał i przyjął gra-
tulacje rektora prof. Kazimierza Furtaka 
inż. Paweł Janik, który w czasie studiów 
uzyskał średnią ocen 4,78.

Rektor złożył jeszcze podzięko-
wania za wybór Politechniki Krakow-
skiej na miejsce studiów absolwentom 

Pierwsza uroczystość 
wręczenia dyplomów na WIŚ

z różnych stron Polski. Naukę na WIŚ 
podjęli bowiem ludzie wywodzący się 
nieraz z miejscowości odległych od Kra-
kowa, w tym również z innych ośrodków 
akademickich — m.in. z Bełchatowa, 
Częstochowy, Przemyśla, Rzeszowa, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, 
Mińska Mazowieckiego i Tucholi.

W pierwszej na WIŚ uroczystości 
wręczenia dyplomów uczestniczył pro-
rektor ds. studenckich prof. Leszek Mi-
kulski, prodziekani wydziału, dyrektorzy 
instytutów, a także przewodniczący sa-
morządów studentów i doktorantów na 
tym wydziale.

(ps)

UTW po roku — 

z pieśnią na ustach
Dobiegł końca pierwszy rok dzia-

łalności Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Politechniki Krakowskiej. Do wielu 
inicjatyw, które pojawiły się w ciągu 
tego roku, należy powołanie chóru. 
Powstał on jako efekt prac semina-
rium wokalnego. Pierwszy występ 
chóru UTW odbył się 2 czerwca pod-
czas sympozjum, które zamknęło rok 
akademicki.

Zainteresowanie wspólnym śpiewa-
niem wykazała duża grupa słuchaczy 
UTW. Zespół chórzystów utworzyło 
około 40 osób, wśród których zdecydo-
wanie przeważają panie. Kierownictwo 
objęła Anna Korczakowska (opiekująca 
się drugim składem chóru „Cantata”). 

Pod jej batutą zespół UTW wykonał 
m.in. „Krakowiaka Kościuszki” Marcele-
go Skałkowskiego, piosenkę „Przybyli 
ułani” i nieśmiertelną pieśń „Gaudea-
mus”. Słuchający występu rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak zapropono-
wał nowemu chórowi występ podczas 
przyszłorocznych uroczystości z okazji 
Święta Szkoły.

(ps)
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W ramach drugiego etapu projektu 
pt. „Sprostać konsekwencjom II woj-
ny światowej: projektowanie urbani-
styczne we współczesnych miastach 
europejskich” odbyły się w dniach od 
19 marca do 2 kwietnia w Rotterdamie 
międzynarodowe warsztaty studen-
tów architektury. Obok studentów 
Politechniki Krakowskiej udział wzię-
li w nich młodzi ludzie z Holandii (TU 
Delft) oraz Niemiec (HAWK Hildes-
heim i HTW Dresden).

Pierwsze warsztaty projektu zorga-
nizowano w 2009 r. w Oświęcimiu (zob. 
„Nasza Politechnika” 6/2009, s. 23), w któ-
rym sposób zintegrowania z miastem 
pozostałości II wojny światowej, a więc 
terenów byłego obozu zagłady i innych 
miejsc pamięci, stanowi do dziś przed-
miot dyskusji, opracowań i konkursów ur-
banistycznych. Rotterdam wybrano jako 
specyfi czny, całkiem inny przykład miasta 
dotkniętego zniszczeniami wojennymi. 
Śródmieście tego ważnego ośrodka prze-
mysłowego i portowego zostało zbombar-
dowane i całkowicie zniszczone w maju 
1940 r., w pierwszych dniach inwazji nie-
mieckiej na Holandię. Poza względami 
strategicznymi chodziło przede wszystkim 
o zastraszenie Holendrów i zmuszenie ich 
do szybkiej kapitulacji. „Zabieg” okazał się 
skuteczny. Holandia skapitulowała już po 
kilku dniach, choć — jak się okazało póź-
niej — jej nieliczna i słabo wyposażona ar-
mia i tak nie była w stanie stawić skutecz-
nego oporu najeźdźcom.

Początkowe plany odbudowy, wyko-
nane przez holenderskiego architekta 
C. van Traa już w 1946 r., nawiązywały 
do historycznego układu ulic i zabudo-
wy śródmieścia. Później jednak silne 
w Holandii środowisko związane z ru-
chem modernistycznym doprowadziło 
do powstania nowego planu autorstwa 
W. Witteveena. Odbiegał znacznie od 
koncepcji zachowania dawnego układu 
śródmieścia. Historyczną, ciągłą tkan-
kę zabudowy miały zastąpić — zgodnie 
z doktryną modernizmu — obiekty wolno 
stojące.

W budowie nowego śródmieścia 
udział wzięło wielu wybitnych archi-
tektów holenderskich i zagranicznych. 
Powstało tu m.in. pierwsze na świecie 
rozwiązanie ulicy pieszej — Lijnbaan (ar-
chitekci J. Bakhema i J. van den Broek, 

1949–1953). Wzniesiono wybitne obiek-
ty takich znanych architektów, jak: W. 
Dudok, R. Koolhaas, R. Blom i wielu in-
nych. Zbudowano wspaniały most Era-
smusa — ikonę miasta i atrakcję tury-
styczną.

Mimo to modernistyczna przestrzeń 
śródmieścia Rotterdamu oceniana jest 
na ogół krytycznie przez mieszkańców 
i odwiedzających miasto. Znakomita ar-
chitektura obiektów nie zawsze przekła-
da się na jakość przestrzeni pomiędzy 
nimi. Często jest to przestrzeń „niczyja”, 
a jej skala nie zawsze jest dostosowana 
do skali pieszego. Brakuje atrakcyjnych 
miejsc sprzyjających kontaktom i inte-
gracji społecznej. Tym właśnie manka-
mentom modernistycznej przestrzeni 
śródmieścia Rotterdamu — pośrednio 
skutkom pospiesznej odbudowy po znisz-
czeniach wojennych — miały zaradzić 
analizy i koncepcje projektowe studentów 
uczestniczących w warsztatach.

Studenci pracowali w pięciu grupach. 
Każda zajmowała się innym fragmen-
tem śródmieścia wzdłuż tzw. „Brandlijn” 
— granicy obszaru zniszczonego. Ideą 
projektów było poszukiwanie sposobów 
aktywizacji śródmieścia i zwiększenia jego 
atrakcyjności poprzez niewielkie interwen-
cje i propozycje strategii, które w dalszej 
perspektywie mogłyby prowadzić do istot-
nych zmian jakościowych („Small Scale 
— Big Change”). Propozycje obejmowały 
m.in. wzbogacanie funkcji obiektów na po-
ziomie ulicy, niewielkie uzupełnienia archi-

tektoniczne w tkance śródmieścia, zmia-
ny detalu urbanistycznego, nowatorskie 
metody aktywizacji przestrzeni publicznej 
poprzez zieleń („agrourbanistyka”), zabie-
gi w celu poprawy czytelności przestrzeni 
publicznych. 

Projekt „Sprostać konsekwencjom 
II wojny światowej: projektowanie urba-
nistyczne we współczesnych miastach 
europejskich” (Facing Impact of the 
Second World War: Urban Design in 
Contemporary European Cities) został 
sfi nansowany przez LLP „Erasmus In-
tensive Programme 2010”. Politechnika 
Krakowska jest uczelnią koordynującą 
projekt, a organizatorami i wnioskodaw-
cami o grant byli pracownicy Instytutu 
Projektowania Urbanistycznego Wydzia-
łu Architektury PK dr inż. arch. Kinga Ra-
coń-Leja i prof. Krzysztof Bieda.

Studenci uczestniczący w warszta-
tach byli wspierani przez kilkunastu 
pracowników ze wszystkich uczelni part-
nerskich. Odbyły się też liczne wykłady 
i seminaria towarzyszące warsztatom 
z udziałem wybitnych architektów i ur-
banistów z Rotterdamu, m.in. głównego 
architekta miasta — M.J. Aartsa. Po-
litechnikę Krakowską reprezentowali: 
prof. Krzysztof Bieda, dr inż. arch. Kinga 
Racoń-Leja, dr inż. arch. Bogusław Pod-
halański i Michał Palej.

Ostatni, trzeci etap projektu plano-
wany jest w przyszłym roku w Dreźnie.

(R.)

Międzynarodowe warsztaty studenckie

Zaktywizować śródmieście Rotterdamu

Prezentacja prac jednej z grup studenckich
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Ukazanie roli fi zyki w rozwoju 
cywilizacji jest głównym celem wy-
stawy, która została zorganizowana 
w Krakowie dla uczczenia 90-lecia 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 
Wystawa „Fizyka bliżej nas” to wspól-
ne przedsięwzięcie kilku krakowskich 
instytucji naukowych, w tym Politech-
niki Krakowskiej. Można ją oglądać 
do końca lipca.

Otwarcie ekspozycji nastąpiło 10 
maja podczas spotkania w Collegium 
Witkowskiego UJ. Zabierając głos, rek-
tor UJ prof. Karol Musioł (notabene fi zyk, 
specjalista w dziedzinie spektroskopii 
atomowej i plazmowej) powiedział, że 
fi zyka może uczynić życie ciekawym 
i pięknym. List od prezydenta Krako-
wa, prof. Jacka Majchrowskiego, który 
objął wystawę patronatem honorowym, 
przekazał prof. Wiesław Starowicz, były 
wiceprezydent miasta, profesor związa-
ny z Politechniką Krakowską. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję wysłuchać 
wykładu prof. Andrzeja Kajetana Wrób-
lewskiego — znanego fi zyka i historyka 
fi zyki, byłego rektora Uniwersytetu War-
szawskiego — na temat dorobku fi zyki 
polskiej w dwudziestoleciu międzywo-
jennym.

Chociaż okazją do urządzenia wysta-
wy było 90-lecie Polskiego Towarzystwa 

Fizycznego (rocznica minęła w roku 
ubiegłym), dedykowano ją przede 
wszystkim mieszkańcom Krakowa i tu-
rystom odwiedzającym miasto. Wysta-
wa składa się z kilkudziesięciu plansz. 
Służą one zrozumieniu znaczenia fi zy-
ki jako dyscypliny bardzo pożytecznej, 
o olbrzymim potencjale aplikacyjnym 
— fi zyka znajduje wszechstronne za-
stosowania w różnych dziedzinach na-
szego życia. Wystawa ukazuje olbrzy-
mi wpływ badań naukowych na rozwój 
społeczeństwa. 

Organizatorom ekspozycji cho-
dziło też o to, aby przyczyniła się ona 
do wzmocnienia wizerunku miasta jako 
ośrodka badawczego o znaczącym do-
robku, będącego równocześnie centrum 
nowoczesnej edukacji. Dlatego na kan-
wie osiągnięć fi zyków pokazano dorobek 
w innych dziedzinach nauki i techniki. 
Bogato ilustrowane plansze przedstawia-
ją m.in. następujące zagadnienia: „Kom-
putery i fi zyka”, „Światłowody”, „Lasery 
i ich zastosowania”, „Fizyka w technice 
i przemyśle”, „Ciekłe kryształy — za-
stosowania”, „Fizycy przewidują epide-
mie”, „Fizycy w walce z nowotworami”, 
„Promieniowanie elektromagnetyczne 
w diagnostyce medycznej”, „Wodór pa-
liwem przyszłości?”, „Fizyka budowli”,  
„Fizyka w służbie zabytkom”, „Przygody 

Interesująca wystawa z kłopotami

Fizyka wzbogaca nasze życie

z cząstkami”, „Magnetyzm w kosmosie”, 
„Astrofi zyka”. Słowem, jest co oglądać! 

Na planszach znalazły się też infor-
macje promujące poszczególne instytu-
cje, które przygotowały wystawę. Jeden 
z posterów prezentuje Wydział Fizyki, 
Matematyki i Informatyki PK pod hasłem 
„Młody wydział młodej uczelni”. Plansza 
zawiera podstawowe dane o instytutach 
wydziału oraz o kierunkach kształcenia 
i specjalnościach. Jest też zdjęcie za-
proszonego przez wydział astronauty 
amerykańskiego George’a Zamki, który 
wygłosił na PK wykład w 2008 r. 

Organizatorami wystawy są: Uniwer-
sytet Jagielloński, Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uni-
wersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Z ramienia 
PK wiceprzewodniczącym komitetu or-
ganizacyjnego wystawy jest prof. Piotr 
Zieliński (warto zaznaczyć, że fi zycy 
pracujący na naszej uczelni mają swój 
znaczący wkład w działalność Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego, o czym pisze-
my na s. 24–25). 

Podczas przygotowywania ekspozy-
cji nie obyło się bez kłopotów. Pierwotnie 
planowano, że wystawa będzie dostęp-
na na Plantach, na odcinku pomiędzy 
Collegium Novum i kościołem św. Anny. 
Jednak przed otwarciem doszło do de-
wastacji znacznej części ustawionych już 
plansz. Nie mając gwarancji, że sytuacja 
się nie powtórzy, postanowiono przenieść 
ekspozycję na teren UJ, na dziedziniec 
przy ul. Gołębiej 9. Niemniej organiza-
torzy obiecują, że w lipcu plansze trafi ą 
jednak na Planty

(ps)
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Plansza zachęcająca do studiowania na PK

Fragment ekspozycji
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Początek maja w Bibliotece, jak co 
roku, zaowocował wieloma atrakcja-
mi dla jej użytkowników. Już piąty rok 
z rzędu, podczas Dni Biblioteki PK, 
rozdano dziesiątki nagród, odpowie-
dziano na wiele pytań, a wszystkiemu 
towarzyszyła radość, zabawa i… ha-
sło przewodnie „Biblioteka zawsze po 
drodze, nie mijam — wchodzę”.

Tegoroczne obchody Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek przypadły na okres 
od 8 do 15 maja. Była to świetna okazja, 
by zaistnieć w uczelnianej społeczno-
ści, pozyskać nowych czytelników oraz 
wzbudzić większe zainteresowanie sta-
łych bywalców biblioteki. Do tegorocz-
nych atrakcji należały wystawa fotografi i 
„Bibliotekarz-Globtroter”, piknik i wspól-
ne grillowanie, konkursy oraz szkolenia.

Uroczyste otwarcie wystawy przez 
prof. Wacława Celadyna, prorektora ds. 
ogólnych, odbyło się 10 maja w Czytelni 
Głównej. Wystawa poświęcona była biblio-
tecznym wyjazdom szkoleniowym, konfe-
rencyjnym i tym zupełnie prywatnym, jed-
nak zawsze z bibliotecznym pierwiastkiem 
w tle. Zgromadzeni goście mieli okazję 
poznać miejsca bibliotecznych wypraw, 
a także skosztować lokalnych smakoły-
ków i obejrzeć pamiątki z podróży zgro-
madzone specjalnie na tę okazję.

Podczas pikniku królowała dobra za-
bawa. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs „Szczęśliwy traf” oraz krzy-
żówka zamieszczona w „Bibliodniówce”. 
W konkursie krzyżówkowym można było 
wygrać całkowite anulowanie zaległej 
opłaty, dlatego przebiegli studenci, aby 
zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, 

wrzucali po kilka kuponów. W konkursie 
fotografi cznym „Co autor miał na myśli…” 
wygrali: Maciej Motak, Kinga Kawalec, 
Jadwiga Staromiejska i Helena Juszczyk. 
W quizie „Wiedzy o Bibliotece” nagrody 
otrzymali: Damian Krochmal, Tomasz Ci-
szewski oraz Sławomir Para. Dla wszyst-
kich, którzy nie mieli szczęścia podczas 
losowania, a naliczono im opłatę za prze-
trzymane książki, Biblioteka przygotowa-
ła 50-procentową obniżkę. Obowiązywała 
ona od 4 do 21 maja. 

Oddział Informacji Naukowej przygoto-
wał ciekawe szkolenie — „Jednym kliknię-
ciem ogarniasz wszystko…” EBSCOhost 
Integrated Search (EHIS). W Czytelni 
Czasopism można było zobaczyć wysta-
wę książek naukowych ARS Polona.

Biblioteka co roku zaskakuje swo-
ich użytkowników nowymi odsłonami 
i pokazuje, że pomimo trudnej sytuacji 
lokalowej potrafi  być atrakcyjna i konku-
rencyjna dzięki fachowości swoich pra-

Biblioteczna majówka na piątkę

cowników. — Naszym celem jest promo-
wanie wizerunku Biblioteki jako instytucji 
idącej z duchem czasu. Tak aby była 
kojarzona z atrakcyjnym miejscem, któ-
re oprócz podstawowych usług ma przy-
gotowaną ciekawą i zróżnicowaną ofertę 
dla swoich użytkowników — powiedziała 
Krystyna Kaczmarczyk, koordynator Dni 
Biblioteki PK.

W imieniu organizatorów składa-
my podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia imprezy 
— Radiu NOWINKI PK oraz sponsorom: 
Przedsiębiorstwu Produkcji Piekarskiej 
HENDPOL, Przedsiębiorstwu Usługowo-
-Handlowemu MOSUR, sklepowi mięs-
nemu Tarnowski, fi rmie STUDIO ACORD, 
restauracji „U Romana”, Urzędowi Mar-
szałkowskiemu, fi rmie samochodowej 
AXXA oraz fi rmie The Lorenz Bahlsen 
Snack – World.

Agnieszka Bogusz

Plonem studenckich praktyk inwen-
taryzacyjnych, prowadzonych systema-
tycznie od 1967 r. w Zamościu, Lublinie, 
Przemyślu, Nowym Korczynie, Czeladzi, 
Pińczowie, Wiślicy, Jędrzejowie (akcja 
ratowania najstarszego opactwa cyster-
skiego na ziemiach polskich; główny pro-
jektant prac konserwatorskich — prof. A. 
Kadłuczka), Włodawie, Jerzmanowicach, 
w okolicach Tatr i na Podtatrzu jest mate-
riał inwentaryzacyjny, uznany za nieoce-
nione źródło wiedzy o budowlach, z któ-
rych wiele obecnie już nie istnieje. Od lat 
opiekuje się Studenckim Kołem Nauko-
wym Historii Architektury Polskiej.

Jest laureatem zespołowej nagro-
dy rektora Politechniki Krakowskiej za 
osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (1989 
r.). Odznaczony Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej (2006 r.). Za zasługi 
w dziedzinie ochrony zabytków otrzymał 
Złotą Odznakę „Za Opiekę nad Zabytka-
mi” (1979 r.).

Należy do Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich, Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, krakow-
skiego oddziału Stowarzyszenia Kon-
serwatorów Zabytków (p.o. prezesa 
w 2003 r.; członek Sądu Koleżeńskie-
go Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków w Warsza-
wie), Podhalańskiego Oddziału Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami (który 
współtworzył), Towarzystwa Miłośników 
Dzielnicy Kazimierz (w 1987 r. odzna-
czony Medalem na 650-lecie Królew-
skiego Miasta Kazimierz). Jest człon-
kiem Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków PKN ICOMOS. Działa w Sek-
cji Architektury i Urbanistyki Komitetu 
Badań Naukowych. 

Na epitafi um swoich Rodziców w koś-
ciele w Czeladzi umieścił dewizę „Bóg 
— Honor — Ojczyzna”. Te słowa uczynił 
przewodnią drogą swego życia.

Zbigniew Jan Białkiewicz (dokończenie ze s. 11)
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„Był Kościuszko naczelnikiem pań-
stwa, wodzem w skali strategicznej, 
operatorem, miał także wkład jako in-
żynier-architekt. Było w nim nowator-
stwo w zakresie dynamiki umocnień, 
będące wynikiem osobliwej wyobraźni 
przestrzennej, geografi cznej, topogra-
fi cznej i tej najdrobniejszej skali...”.

Stanisław Herbst1

Ostoje bezpieczeństwa państwa

Trzecia ćwierć wieku XVIII. Armie 
tego czasu to liczne, świetnie umundu-
rowane, karne machiny: maszerujące 
czworoboki wystrojonych jak lalki żoł-
nierzy, kroczące niespiesznie, prosto 
w ogień artylerii i muszkietów, w rytmicz-
nym jazgocie modnych wówczas mar-
szów a’ la Turque. Piszczałki, werble, 
cymbały… Pocisk armatni żłobi krwawą 
bruzdę w geometrycznej ludzkiej masie. 
Pada komenda: „Wstąp!”. Sąsiedzi za-
pełniają bruzdę, stąpając po martwych 
i konających towarzyszach. Kiedy przyj-
dzie dać ognia, w wyrównanym rzędzie 
strzelców nie może być przerwy.

Fortyfi kacje tego czasu to taka sama 
machina, tyle że nieruchoma. To cud 
geometrii. Olbrzymie masywy bastio-
nów, zimna kalkulacja zasięgu i skutecz-
ności ognia, stref życia i stref śmierci, 
przeniesiona w teren dzięki rozwojowi 
matematyki, geometrii; zrealizowana ol-
brzymimi siłami i środkami. Ówczesnej, 
nowoczesnej twierdzy nie sposób zdo-
być ot tak, z marszu. Artyleria oblężnicza 
jest na to jeszcze zbyt słaba. Twierdze to 
ostoje bezpieczeństwa państwa.

Pomiędzy nimi, w czas wojny, długi-
mi morderczymi marszami i kontrmar-
szami, całymi dniami i nocami mają ma-
newrować wojska własne i przeciwnika. 
Własne mają „docisnąć” przeciwnika 
do najbliższej twierdzy i — zgnieść go. 
Przeciwnik stara się ujść atakowi z fl anki 
i sam, kąsając z boku lub od tyłu, zasko-

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

czyć wojska obrońców, nie dając się zła-
pać w pułapkę u bram ich twierdzy. 

Gdy przychodzi do oblężenia, na-
cierający budują wokół fortecy własną 
twierdzę, tyle że skierowaną do środka. 
Powstają szańce, baterie, obozy. Kopa-
ne są kolejne, opasujące pasma rowów, 
tzw. „równoległych”. Skosem zbliżają 
się do uwięzionej w pierścieniu fortecy 
przykopy, zwane sapami. Nie sposób się 
z nich wychylić, dlatego głównym orężem 
w tej fazie jest łopata i znojny trud sape-
ra. Wreszcie działa oblężnicze osiągają 
upragniony dystans ognia. Rozpoczyna 
się burzący ogień baterii wyłomowych, 
skierowany na narożniki bastionów i na 
kurtyny. Przez ten czas saperzy starają 
się wykopać tunel — minę, by podkopaw-
szy się pod wybrany element twierdzy, 
wysadzić go prochem. Obrońcy zaczy-
nają kopać kontrminę, pogłębiając i wy-
dłużając przygotowany zawczasu jeden 
z setki chodników przeciwminowych. 

Oblężenie trwa tygodniami i miesią-
cami. I nagle, bez ostatecznego szturmu, 
bez widocznego powodu... twierdza pod-
daje się! Dowódcy obrońców i atakują-
cych, w obowiązkowych, śnieżnobiałych 
perukach pod stosowanymi kapelusza-

mi, podają sobie ręce, gratulując twar-
dej obrony i znakomitego ataku. Co się 
stało? Twierdza spełniła swoje zadanie. 
Czas oblężenia fortecy był wpisany w jej 
projekt! Były więc np. twierdze czter-
dziesto- dziewięćdziesięcio- i studniowe. 
Forteca wystarczająco długo angażowa-
ła nieprzyjaciela, rozstrzygniecie wojny 
zapadło gdzie indziej. Pozostało tysiące 
żołnierzy, zabitych na wałach, w fosach, 
zasypanych żywcem w podziemnych 
chodnikach, wysadzonych minami, udu-
szonych w kazamatach dymem procho-
wym, zamordowanych przez nieludzki 
pośpiech i wysiłek, tysiące zamęczonych 
zwierząt pociągowych. Wszystko to zo-
stało zapreliminowane, napisane, roz-
liczone, narysowane i skalkulowane. 
Nowoczesna wojna w dobie oświecenia, 
w wieku encyklopedystów, ma w sobie 
precyzję równania matematycznego, 
wspaniałą symetrię barokowego ogrodu 
i doskonałość menueta…

Nowa era inżynierów

Twórcy fortyfi kacji, autorytety, „cele-
bryci” ówczesnego świata… To oni decy-
dują o wydawaniu milionów luidorów czy 

Myśl inżynierska Tadeusza Kościuszki 

na tle epoki

Część I

Przekrój drewniano-ziemnej wieży artyleryjskiej Tadeusza Kościuszki. Rys.: Krzysztof Wielgus 
według oryginalnego szkicu Tadeusza Kościuszki
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fl orenów. Fortyfi kacja stała jest najdroż-
szym wydatkiem, na jakie stać ówczes-
ne królestwa czy cesarstwa. To już nie 
te czasy, gdy każdy feudalny pan mógł 
sobie pozwolić na tęgi zamek. Wydatki 
na fortyfi kacje pustoszą kasy mocarstw, 
tak jak dzisiejsze wydatki na samoloty 
bojowe i systemy rakietowe.

Na drugim biegunie w stosunku 
do akademickiej doskonałości wielkich 
twierdz bastionowych rysowali swe pro-
jekty niepokorni, młodzi inżynierowie. Swe 
doświadczenie wywodzili z krwawych, 
manewrowych wojen XVII wieku; wojen 
rozgrywanych głównie dzięki fortyfi kacjom 
polowym. Były one tanie, ekonomiczne, 
powstawały tam, gdzie akurat były najbar-
dziej potrzebne. Nie były natomiast zbyt 
trwałe. W oparciu o takie właśnie umoc-
nienia toczyła się wojna siedmioletnia.

W Polsce fortyfi kacji polowej naucza-
li w Szkole Rycerskiej zarówno pruscy, 
jak i polscy ofi cerowie. Pilnie słuchał ich 
wykładów młody kandydat na inżyniera 
wojskowego, Tadeusz Kościuszko. Wy-
korzysta swe doświadczenia, świetnie 
fortyfi kując West Point podczas przyszłej 
wojny o niepodległość Stanów Zjednoczo-
nych. W drugiej połowie XVIII w. projek-
tanci fortyfi kacji polowych to jeszcze „drugi 
garnitur”, lecz niedługo ich dzieła zagrożą, 
a potem zdeklasują „idealne” twierdze 
akademickich mistrzów. Rozpoczyna się 
nowa era inżynierów (zob. tekst w ramce).

Nic bardziej, niż fortyfi kacja, nie było 
podatne na skostnienie i rutynę i rów-
nocześnie nic bardziej, niż ona, nie wy-
magało postępu. Ten dramatyczny roz-
dźwięk zaczął narastać praktycznie od 
początków ery nowożytnej, gdy umoc-
nieniom zaczął zagrażać potężny i nie-
możliwy już do powstrzymania w swym 
rozwoju wróg — broń palna.

Wojna zmienia się

W konfl iktach XVII i XVIII w. nacisk 
położono na potęgę, bezwzględność 
i powszechność ludowych armii, uzbra-
janych w coraz bardziej zunifi kowaną 
broń; armii działających z iście oświece-
niową precyzją automatu. Rewolucje — 
amerykańska i francuska (a także nasza 
konfederacja barska i później insurekcja 
kościuszkowska) dorzuciły jeszcze wą-
tek moralnej motywacji. Żołnierz bił się 
zaciekle, bo zaczynał utożsamiać się 
z ideą, mniej lub bardziej rzeczywistej, 
wolności. Zdyskontował to na masową 
skalę Napoleon Bonaparte, lecz także 
i jego przeciwnicy. Wielkie armie powoli 
stawały się armiami narodowymi.

Wojna zmieniała się. Przemysł był 
w stanie wyekwipować setki tysięcy po-
dobnych do siebie żołnierzy. W czasie 
ataku na twierdzę tę wielką masę ludzi 
i sprzętu należało po prostu niszczyć. 
Fizyczna, bierna potęga umocnień, jako 
obiektywne utrudnienie dostępu, była 
coraz mniej ważna. Liczyła się aktyw-
ność i potęga ognia. W skrajny sposób 
wyraził to w roku 1776 niespokojny duch 
francuskiej teorii fortyfi kacji, niedocenio-
ny w swej ojczyźnie — Marc René de 
Montalembert (1714–1800): „(…) mury 
mogą być zrobione nawet z papieru, byle 
można było postawić na nich tyle armat, 
aby nieprzyjaciel nie mógł postawić na 
przedpolu ani jednej”2. 

Potęga ognia fortyfi kacji wymagała po-
tężnego uzbrojenia, to z kolei — wielkich 
zapasów amunicji. Aktywność rozumiana 
była też jako konieczność śmiałych kontr-
uderzeń i wypadów z twierdzy: to zaś mógł 
zapewnić tylko liczny, przebywający w niej 
garnizon. Pułki forteczne, oczywiście, mu-
siały jeść i leczyć swych rannych. Twierdza 
musiała stać się ogromna, by to wszystko 
pomieścić. Jednakże każdy nowy metr 
obwodu fortecznego — to kolejne tysiące 

2 J. Bogdanowski, „Warownie i zieleń 
Twier dzy Kraków”, Kraków 1979, s. 156.

luidorów, fl orenów czy funtów utopionych 
w ziemi. Dominująca z początkiem XVIII 
w. i ciągle rozwijana francuska fortyfi kacja 
bastionowa była szczególnie kosztowna. 
Rządziła tu geometria. Olbrzymim wy-
siłkiem, przerzucając miliony ton ziemi, 
tworząc kilometry tęgich murów i wałów, 
formowano w absolutnie precyzyjny spo-
sób kąty, linie i strefy, które w obiektywny 
sposób racjonalizowały proces masowego 
zabijania tych, którzy zdecydowaliby się 
na szturm. 

W drugiej połowie XVIII w. rodził się jed-
nak potężny i nieodwracalny nurt, kierują-
cy fortyfi kację na nowe drogi. Siła, radykal-
ność i nowoczesność tego przełomu jest 
w stanie zadziwić i dziś. Początki zmian 
w myśleniu o fortyfi kacjach o niemal rewo-
lucyjnym charakterze, o jej przechodzeniu 
od epoki nowożytności do nowoczesności 
to druga połowa wieku XVIII. Intelektualny 
i „moralny” przełom w fortyfi kacji de facto 
wyprzedził o ponad półwiecze, bardziej 
oczywisty (z obecnego punktu widzenia) 
przełom techniczny. W czołówce heroldów 
owego przełomu nie zabrakło inżyniera 
Tadeusza Kościuszki. 

Kadet Kościuszko

W roku 1769 Kościuszko ukończył, 
w stopniu kapitana, Szkołę Rycerską3. 
Ta znakomita, w istocie pierwsza wyższa 
uczelnia wojskowa w Polsce (początko-
wo trzyletnia, następnie siedmioletnia) 
w ostatnich latach nauki kierowała kade-
tów na jedną z dwóch specjalizacji. Były 
to kierunki — prawniczy i techniczno-woj-
skowy, gdzie mocno postawiony był prob-
lem inżynierii. Kontynuowano tam tradycję 
i doświadczenia wojsk polskich z wieku 
XVII, a więc umiejętność rozgrywania bi-
tew w terenie przygotowanym uprzednio 
za pomocą umocnienia polowego. Wy-
kładowcami w tej szkole byli też ofi cero-
wie pruscy, korzystający z doświadczeń 
użycia fortyfi kacji polowej w wojnie sied-
mioletniej. Jest niemal pewne, iż idee te 
zostały przekazane młodemu Kościuszce 
w murach świetnej uczelni.

Musiał nasiąknąć nimi na tyle moc-
no, by w czasie kolejnych lat studiów 
w konserwatywnej Francji (1769–1774), 
właśnie w dziedzinie inżynierii wojsko-
wej, uchwycić akurat to, co było w myśli 

3 Zob.: J. Bogdanowski, „Kościuszkowskie 
fortyfi kacje Krakowa” [w:] „Kraków w powsta-
niu kościuszkowskim”, Materiały sesji nau-
kowej, odbytej 28 maja 1994 r., Towarzys-
two Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 
Kraków 1996, s. 29–55.

Inżynier — to słowo zapożyczo-
ne z francuskiego ingénieur. Jego 
rdzeń — génie — w wielu językach 
świata oznaczał po prostu... forty-
fi kację. Z początkiem XVIII w. na-
zwa „inżynier” odnosiła się do pro-
jektanta i budowniczego urządzeń 
wojskowych, fortyfi katora. Dopiero 
z czasem inżynieria podzieliła się na 
wojskową i cywilną, a w jej ramach 
na: lądową, wodną, mechaniczną, 
elektryczną itd. 

Inżynierowie wojskowi wysokiej 
klasy byli zaufanymi cesarzy, królów 
i książąt. W ich rękach znajdowało się 
bezpieczeństwo państwa i jego miesz-
kańców. Kosztowność i długotrwałość 
powstawania fortyfi kacji przesądza-
ły o tym, że inżynierowie tej miary 
co Sébastien le Prestre de Vauban 
(1633–1707) we Francji, Cornelius 
Walraave (1692–1773) we Frydery-
kowych Prusach czy Menno van Coe-
hoorn (1676–1752) w Niderlandach 
stali się wręcz twórcami wizerunku 
swoich ojczyzn oraz „zwrotniczymi” 
idei fortyfi kacyjnych na całym świecie 
i to na długie dziesięciolecia.
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francuskiej najbardziej postępowe i od-
krywcze, choć niezbyt zgodne z obo-
wiązującą doktryną „permanentnej” 
fortyfi kacji bastionowej. Były to idee no-
wych systemów fortyfi kacyjnych, wpierw 
kleszczowego, następnie poligonalnego. 
Pierwszy z nich znakomicie upraszczał 
supergeometryczne rozwiązania bastio-
nowe, zamieniając je na jednorodną, ła-
maną, gwiaździstą linię kurtyn, kryjącą 
jednak w swych załamaniach groźne ka-
zamaty, przestrzeliwujące fosę. System 
ten, racjonalny i lepiej dostosowany do 
górzystego terenu, stosował z upodoba-
niem Fryderyk Wielki i jego inżynierowie. 

Drugi, poligonalny system fortyfi ka-
cji, rozwijany przez Montalemberta, a po 
nim przez fortyfi katorów pruskich i au-
striackich, szedł jeszcze dalej: pozwalał 
bowiem na otoczenie bronionego terenu 
dowolną linią łamaną, pod warunkiem 
jednak iż w każdym załamaniu pojawi 
się niska budowla, zawierająca dużą 
ilość stosunkowo lekkiej artylerii, pozwa-
lająca na zupełne pokrycie fos ogniem. 
Jednym z koniecznych elementów tak 
formowanych umocnień były budowle 
o wielkiej koncentracji ognia. Nie znano 
jeszcze wtedy armat szybkostrzelnych, 
dlatego długi czas ich ładowania musiał 
być kompensowany dużą liczbą środ-
ków ogniowych. Zaś ześrodkowywanie 
uzbrojenia w stosunkowo małych, trud-
nych do trafi enia i odpornych budowlach 
stanowiło zapowiedź zupełnie nowej ery 
w fortyfi kacji, jej rewolucyjnych zmian. 

 W roku 1774 Kościuszko ukończył 
studia we Francji. W czasie studiów na-
rysował fantastyczną wizję idealnego 
krajobrazu: miasta i twierdzy u zbiegu 
dwóch rzek (komponowanych wraz 
z całym otoczeniem) jakby ogromnego 
parku naturalistycznego. Wizja nazwana 
została ku czci protektorów Kościuszki 
— Czartoryskiem. Jest to dzieło w isto-
cie wyprzedzające o ponad pół wieku 
powstanie gałęzi nauki, której na imię ar-
chitektura krajobrazu. Obejmuje bowiem 
zarówno inżynierię wodną i lądową, woj-
skową i cywilną, urbanistykę, ruralistykę, 
jak i sztukę ogrodową. Kreuje komplet-
ną, idealną wizję urządzonego, piękne-
go, użytecznego i bezpiecznego świata. 

Podczas studiów we Francji (według 
prof. Bogdanowskiego być może wcześ-
niej) Kościuszko musiał zapoznać się 
z „obrazoburczymi”, przynajmniej w sto-
sunku do konserwatywnej, francuskiej 
szkoły fortyfi kacji bastionowej, ideami 
Montalemberta. Powiózł je za ocean. 
W 1776 r., w roku wyjazdu Kościuszki, 
jego domniemany mentor, wyklęty przez 

mistrzów fortyfi kacji bastionowej „niedo-
uczony dragon” — Montalembert publi-
kuje swoje fundamentalne dzieło — „La 
Fortifi cation perpendiculaire”. Fortyfi ka-
cja zyskuje podstawy teoretyczne do… 
utraty sztywnego, geometrycznego gor-
setu. Droga do tego była daleka, nie wy-
myślono jeszcze broni, pozwalającej na 
realizację umocnień szkieletowych ode-
rwanych od ciągłej linii muru lub wału, 
ale „kopernikański przewrót” w fortyfi -
kacji, a co za tym idzie i w urbanistyce, 
właśnie się rozpoczynał.

Ticonderoga, Saratoga, 
West Point

Kościuszko zaczął swą karierę inży-
niera w służbie „zbuntowanych kolonii” od 
skutecznego zablokowania w 1776 r. rzeki 
Delaware w Filadelfi i pływającą przegrodą, 
bronioną dodatkowo redutą Billingsport — 
daleko wysuniętym na przedpole, wczes-
nym fortem, antycypującym następną już 
epokę w rozwoju fortyfi kacji. Aktywność 
obrony, świetna analiza terenu, awangar-
dowy pomysł. Dla Kościuszki oznaczało 
to patent inżyniera i stopień pułkownika. 
Ale kariera architekta, także wojskowego, 
to nie samo pasmo sukcesów. To przede 
wszystkim usilne przebijanie się przez ru-
tynę, konserwatyzm i… układy. 

Pod Ticonderogą Kościuszko prze-
grał. A potem przegrali Amerykanie. 
Polski pułkownik-inżynier za wszelką 
cenę chciał ufortyfi kować wzgórze, góru-
jące nad fortem Ticonderoga. St. Claire 
wiedział lepiej, i przekonał dowództwo, 
iż wzgórze jest na tyle niedostępne, 
a wciąganie armat tak trudne, że pomysł 
Polaka jest bezsensowny. Anglicy jed-
nak zajęli wzgórze, wciągnęli armaty i… 
zasypali amerykański fort ogniem z góry. 
Trzeba było się wycofać. 

W 1777 r. Kościuszko ufortyfi kował 
obóz warowny wojsk rodzącej się armii 
Stanów Zjednoczonych pod Saratogą. 
Obóz stał się dobrym punktem wyjścio-
wym do szturmu na umocnione pozycje 
brytyjskie. W latach 1778–1780 zrealizo-
wał największe swe dzieło na kontynencie 
amerykańskim — twierdzę West Point. 

Nad rzeką Hudson mogło być znacz-
nie gorzej niż pod Ticonderogą. Młodego 
inżyniera skierował tam Kongres i Wydział 
Wojny. Polak pojechał rozwiązać tam bar-
dzo trudny problem, nie tylko inżynieryjny, 
lecz i kompetencyjno-personalny. Praca-
mi w West Point kierował bowiem utytuło-
wany inżynier francuski, pułkownik Louis 
de la Radière. Z ekspercką pewnością 
siebie kreślił kolejne plany potężnych 

i perfekcyjnych fortyfi kacji, całkowicie nie-
realistyczne z punktu widzenia sił i środ-
ków powstańczych. Przy okazji — umiał 
sobie zrazić prawie cały korpus ofi cer-
ski. Groziło katastrofą. Dumny Francuz 
projektował umocnienia, których nikt nie 
miał zamiaru ani możliwości realizować. 
Równocześnie z przyczyn politycznych 
nie można było go usunąć. West Point 
był ciągle niedostatecznie przygotowaną 
„twierdzą w remoncie”. Pragmatyczny 
i kontaktowy Kościuszko błyskawicznie 
zyskał sobie przychylność większości 
Amerykanów; startował jednak z pozycji 
tego „drugiego” i… niechcianego. 

Uratowany prestiż

Dopóki inżynier z Polski zajmował się 
ściśle technicznymi sprawami przegrody 
(w postaci gigantycznego, pływającego 
na pontonach łańcucha, przecinającego 
rzekę Hudson) i bateriami nadbrzeżnymi, 
konfl ikt nie osiągał jeszcze temperatury 
wrzenia. Gdy jednak należało podjąć klu-
czową decyzję: fortyfi kować czy nie forty-
fi kować trudno dostępne wzgórze Crown 
Hill, spór kompetencyjny omal nie skoń-
czył się tragedią. De la Radière, wsparty 
decyzją Washingtona (który nie chciał za-
drażnień z Francją), ze swadą przekonał 
wyższych dowódców o zbędności umac-
niania wzgórz na tyłach twierdzy. Prestiż 
Kościuszki wisiał na włosku. 

Polski inżynier sięgnął błyskawicznie 
po przykład zasypanego ogniem z góry 
fortu Ticonderoga. Młodsi ofi cerowie prak-
tycy całkowicie zgodzili się z Kościuszką. 
Przekonał się także dowódca garnizonu 
West Point, Szkot, generał Alexander 
McDougall. Kościuszko jednym gestem 
ocalił prestiż, wygrał swój projekt, jego 
realizację i… kampanię wojenną (a przy 
okazji zdeklasował pewnego siebie ry-
wala). Twierdza West Point przybierała 
oblicze nowoczesnej, racjonalnie rozpla-
nowanej i dostosowanej do terenu forte-
cy. Większość jej dzieł obronnych miała 
układ kleszczowy, nie wszystkie jednak. 
Kilka baterii i fortów wysuniętych sięgało 
już do następnej epoki w fortyfi kacji. Zbu-
dowane zgodnie z zasadami systemu 
poligonalnego, dostosowane do trudnych 
warunków terenowych, były w zasadzie 
samodzielnymi fortami.

Zasadnicze umocnienia stanowi-
ły dwa wielkie forty — West Point (Fort 
Clinton) o wymiarach około 100 m na 
100 m, o nieregularnym narysie ba-
stionowym i General Putnam (100 m 
na 50 m), już o formie kleszczowej, na-
stępnie trzy baterie artylerii nabrzeżnej, 
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miotające pociski z dział 24-funtowych 
(czyli o masie około 11 kg) oraz 3 forty po-
mocnicze: Wyllys, Arnold i Webs. Pomię-
dzy nimi pojawiał się wynalazek, wyprze-
dzający praktykę fortyfi kacji europejskiej 
o kilkadziesiąt lat. Jest nim prototyp fortu 
wieżowego — mała, zwarta, drewniano-
-ziemna, sześciokątna wieża, pozwala-
jąca na wymagane przez Montalemberta 
znaczne ześrodkowanie artylerii4. 

Może dla odprężenia Tadeusz Koś-
ciuszko powrócił do swojej drugiej pasji 
Zaprojektował w 1778 r. położony na wy-
sokiej skarpie West Point… wczesnoro-
mantyczny ogród. Miejsce to stało się na 
tyle sławne, że ponad pół wieku później 
kazał się w nim sportretować sam Fre-
deric Law Olmsted, pionier i ojciec ar-
chitektury krajobrazu. Ogród Kościuszki, 
jako dobro narodowe Stanów Zjedno-
czonych, został odnowiony w latach 60. 
XX w. Dziś chętnie fotografują się w nim 
elewi i absolwenci legendarnej amery-
kańskiej akademii wojskowej. 

Umocnienia West Point były tak po-
tężne, iż zmusiły brytyjski korpus do za-
niechania natarcia na tym newralgicznym 
kierunku. Wygrano bitwę o znaczeniu 
strategicznym — bez bitwy. Nie wylano ani 
kropli krwi. Wylano za to morze potu. Koś-
ciuszko całą zimę pracował z niedożywio-
nymi, chorymi robotnikami. Sam podupadł 
na zdrowiu. Listami podtrzymywał go na 
duchu George Washington. Anglicy ode-
szli spod West Point jak niepyszni... 

Od roku 1780 Kościuszko służył już 
jako naczelny inżynier Armii Północnej 
pod rozkazami generała Greena, orga-
nizując świetne przeprawy przez rzeki 
Yadkin i Dan. Decyzją Kongresu otrzy-
mał za swe zasługi stopień generała.

Krzysztof Wielgus

Autor jest doktorem inżynierem archi-
tektem, pracuje w Zakładzie Krajobrazu 
Otwartego i Budowli Inżynierskich w In-
stytucie Architektury Krajobrazu na Wy-
dziale Architektury. 
Artykuł jest poszerzoną wersją wykładu, 
który został wygłoszony 11 maja pod-
czas nadzwyczajnego posiedzenia Se-
natu PK z okazji Święta Szkoły. Śródty-
tuły pochodzą od redakcji.

4 Rysunek takiego fortu, autorstwa Ta-
deusza Kościuszki reprodukuje J. Bogda-
nowski [w:] „Architektura obronna w kraj-
obrazie Polski”, Kraków — Warszawa 1992 
r., s. 152. Zob.: S. Bratkowski, „Z czym do 
nieśmiertelności”, Katowice, 1977 r.

Polskie Towarzystwo Fizyczne ist-
nieje już ponad 90 lat. Jego oddział 
krakowski jest, pod względem liczeb-
ności członków, drugim w kraju. Dzia-
łają w nim też fi zycy z Politechniki 
Krakowskiej, i choć stanowią w PTF 
nieduże grono, wyraźnie zaznaczają 
swoją obecność, uczestnicząc w pra-
cach towarzystwa.

Towarzystwo stawia sobie za cel 
upowszechnianie fi zyki i nauk pokrew-
nych, podnoszenie ogólnego poziomu 
wiedzy fi zycznej w społeczeństwie oraz 
popieranie rozwoju fi zyki w Polsce. 
Działa w kierunku rozwijania więzi mię-
dzy fi zykami zatrudnionymi w oświacie, 
nauce oraz w różnych gałęziach gospo-
darki. Reprezentuje środowisko fi zy-
ków w społeczeństwie, wobec organów 
państwowych, samorządowych, a także 
organizacji publicznych i prywatnych 
w kraju oraz za granicą. 

Widać Politechnikę w PTF

Oddział Krakowski PTF powstał 
w maju 1920 r., wkrótce po utworzeniu 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
(zob. ramka). W roku 1924 w Krakowie 
odbył się II Zjazd Fizyków Polskich 
(pierwszy miał miejsce w Warszawie 
rok wcześniej). Już samo to świad-
czy o wadze i ówczesnym znaczeniu 
fi zyki krakowskiej w Polsce. Obecnie 
krakowski oddział jest jednym z 19 od-
działów PTF i zrzesza 216 osób (we-
dług elektronicznej bazy danych aktyw-
nych członków) spośród prawie 2000 
członków w całej Polsce. Oznacza to, 
że jest pod względem liczebności dru-
gim oddziałem w kraju, po oddziale 
warszawskim. 

W porównaniu z fi zykami z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Akademii Górni-
czo-Hutniczej i Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN, licznie należącymi do PTF, obecne 
w nim grono fi zyków Politechniki Kra-
kowskiej nie wygląda imponująco. Mimo 
to jesteśmy w towarzystwie widoczni 
i aktywnie uczestniczymy w jego pra-
cach. Począwszy od 1997 r. w zarządzie 
oddziału nieprzerwanie znajduje się 
miejsce dla reprezentanta Politechniki 
Krakowskiej. Byli już nimi: prof. Włodzi-
mierz Wójcik, dr hab. Wojciech Otowski, 

prof. PK (trzykrotnie), dr hab. Ryszard 
Zach, prof. PK (dwukrotnie jako wice-
przewodniczący). W bieżącej kadencji 
funkcję tę pełni niżej podpisany. Profesor 
Wójcik od 2001 r. uczestniczy nieprze-
rwanie w pracach Małopolskiego Komi-
tetu Olimpiady Fizycznej, działającego 
pod egidą OK PTF. 

Konwersatorium otwarte 
dla wszystkich

Oddział Krakowski PTF prowadzi co-
tygodniowe Konwersatorium Fizyczne. 
Odbywa się ono we czwartki o godzinie 
17.15 w Auli im. Henryka Niewodniczań-
skiego (sala 055 Instytutu Fizyki UJ, ul. 
Reymonta 4). Tradycja konwersatorium 
jest dłuższa od istnienia PTF — ma ono 
przynajmniej 110 lat! Wygłaszane są na 
nim wykłady adresowane do społeczno-
ści fi zyków, niekoniecznie specjalizują-
cych się w tematyce wykładu. Niektóre 
wykłady są interesujące także dla stu-
dentów, a nawet dla osób niezwiązanych 
zawodowo z fi zyką lub naukami pokrew-
nymi, o czym najlepiej świadczy aula 
pełna słuchaczy!

Zachęcam Czytelników do zapozna-
nia się z wykazem poprzednich i plano-
wanych konwersatoriów. (Wykaz dostęp-
ny jest na stronie OK PTF, pod adresem: 
http://www.ptf.agh.edu.pl/). Myślę, że 
wśród tematów konwersatorium fi zycz-
nego każdy, niezależnie od swoich za-
wodowych zainteresowań, znajdzie coś 
ciekawego dla siebie. Warto przyjść, 
popatrzeć i posłuchać. Konwersatorium 
Fizyczne jest otwarte dla wszystkich, 
a poziom wykładów dostosowany do 
szerokiego kręgu odbiorców.

Oddział współorganizuje i wspiera 
rozmaite imprezy popularyzujące fi zykę. 
Wśród nich warto wymienić choćby wie-
lokrotnie współorganizowany „Jarmark 

Politechnika w dobrym 

Towarzystwie
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Fizyczny” adresowany do uczniów szkół 
oraz konkursy z cyklu „Ogólnopolski 
Konkurs na Doświadczenie Pokazowe 
z Fizyki”, w którym to konkursie wziąć 
może udział każdy — od ucznia gimna-
zjum do profesora.

Funkcję przewodniczącego Zarządu 
Oddziału Krakowskiego PTF pełni prof. 
Wojciech Gawlik z Instytutu Fizyki UJ. 

Magister nagrodzony

Do prerogatyw OK PTF należy zgła-
szanie wniosków o przyznanie nagród 
towarzystwa za wybitne osiągnięcia na-
ukowe i dydaktyczne. Szczególnie duże 
znaczenie ma Medal im. Mariana Smolu-
chowskiego oraz Nagroda im. Wojciecha 
Rubinowicza. PTF przyznaje nagrody 
dla wyróżniających się nauczycieli fi zy-
ki, za popularyzację fi zyki oraz nagrody 
za wyróżniające się prace magisterskie. 
Istnienie Sekcji Nauczycielskiej i wspie-
ranie osiągnięć dydaktycznych dowodzi, 
jak dużą wagę przykłada się do realizacji 
celów statutowych towarzystwa. 

Warto wspomnieć, że nagrodę PTF 
za wyróżniającą się pracę magisterską 
za rok 2008 uzyskał mgr inż. Paweł Kar-
bowniczek, absolwent kierunku fi zyka 
techniczna (specjalność: modelowanie 
komputerowe), a obecnie doktorant 
w Instytucie Fizyki PK, uczestnik Mię-
dzynarodowego Studium Doktoranckie-
go przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 
(IFJ PAN prowadzi studia doktoranckie 
we współpracy z Wydziałem Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki PK). 

W 2009 r. w Krakowie odbył się XL 
Zjazd Fizyków Polskich. Do grupy delega-

tów z oddziału krakowskiego na Zebranie 
Delegatów PTF został wybrany dr hab. 
Ryszard Zach, prof. PK. Profesor Zach 
wziął udział w pracach lokalnego komi-
tetu organizacyjnego XL Zjazdu Fizyków 
Polskich jako wiceprzewodniczący. Po-
litechnika Krakowska była współorgani-
zatorem i sponsorem tego wydarzenia, 
a w komitecie honorowym zjazdu zasia-
dał rektor PK prof. Kazimierz Furtak. To 
kolejny przykład aktywności PK na forum 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

Pożytki z fi zyki

Dla upamiętnienia jubileuszu 90-lecia 
PTF została zorganizowana wystawa „Fi-
zyka bliżej nas”. Z ramienia PK w skład 
komitetu organizacyjnego wystawy weszli 
dr hab. Ryszard Zach, prof. PK oraz prof. 
dr hab. Piotr Zieliński jako wiceprzewod-
niczący tego komitetu. Prace nad przy-
gotowaniem wystawy stały się kolejną 
okazją do współpracy fi zyków Politechniki 
Krakowskiej z fi zykami z Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Polskie Towarzystwo Fizyczne jest 
organizacją pożytku publicznego. Jaki 
pożytek płynie z uprawiania fi zyki? 
O tym właśnie mówi wystawa. Warto ją 
zobaczyć, aby samodzielnie odpowie-
dzieć sobie na postawione pytanie. Wy-
stawa jest przeglądem kilkudziesięciu 
lat aktywności badawczej w dziedzinie 
fi zyki, z perspektywy fi zyki w Polsce, 
fi zyki w Krakowie, a więc także fi zyki 
rozwijanej na Politechnice Krakowskiej. 

Politechnika Krakowska ma swoją na-
ukowo-dydaktyczną cząstkę w tej wysta-
wie, dzięki czemu — mam taką nadzieję 
— zachęci młodzież do podjęcia studiów 
na Wydziale Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki Politechniki Krakowskiej, na kie-
runku fi zyka techniczna lub na pokrew-
nych kierunkach na naszej uczelni.

Od ponad dziesięciu lat Politechnika 
Krakowska wyraźnie zaznacza swoją 
obecność w środowisku fi zyków krakow-
skich i uczestniczy w jego działalności. 
Wraz z innymi uczelniami i instytutami 
naukowymi Krakowa stara się budować 
mosty łączące fi zykę i jej zastosowa-
nia z innymi gałęziami współczesnych 
nauk oraz rozmaitymi obszarami życia 
codziennego. Fizyka jest naprawdę bli-
sko nas, tak jak głosi tytuł wystawy. Na 
Politechnice Krakowskiej stale o tym 
pamiętamy, szczególnie uczestnicząc 
w działaniach Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego. 

Robert Gębarowski

Autor jest członkiem zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTF; pracuje w Katedrze 
Struktury Materii w Instytucie Fizyki PK.

Polskie Towarzy-
stwo Fizyczne zosta-
ło założone w War-
szawie 11 kwietnia 
1920 r. przez fi zyków 
z Warszawy, Kra-

kowa, Wilna, Lwowa i Poznania, 
zebranych na Zjeździe Organizacyj-
nym na Politechnice Warszawskiej. 
Ubiegłoroczny jubileusz 90-lecia zo-
stał uczczony uroczystą sesją pod 
honorowym patronatem prezyden-
ta RP. Sesja odbyła się 17 grudnia 
2010 r. na PW. Wśród gratulacji na-
desłanych z tej okazji na ręce preze-
sa PTF był też list rektora Politech-
niki Krakowskiej prof. Kazimierza 
Furtaka.

Polskie Towarzystwo Fizyczne 
wydaje własne czasopismo —  dwu-
miesięcznik „Postępy Fizyki”. Infor-
macje o działalności PTF można 
znaleźć na stronie internetowej: 
http://ptf.fuw.edu.pl/, a o działalności 
oddziału krakowskiego towarzystwa: 
http://www.ptf.agh.edu.pl/.
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Spotkanie z okazji 90-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Collegium Witkowskiego UJ 
(dawnej siedzibie fi zyków) 10 maja br.
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Akademicki Chór Politechniki Kra-
kowskiej „Cantata” uczcił 20-lecie 
swej działalności. Uroczysty koncert 
z tej okazji odbył się 21 maja w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II st. im. Władysława Żeleń-
skiego w Krakowie.

I tym razem „Cantata” zaprezentowa-
ła bogaty repertuar. Były zatem polskie 
utwory ludowe i amerykańskie negro spi-
rituals, była muzyka rozrywkowa — pio-
senki Kabaretu Starszych Panów i hity, 
jak „Michelle” Johna Lennona i Paula 
McCartneya; były arie operowe i operet-
kowe — „Gdybym był bogaczem” z mu-
sicalu „Skrzypek na dachu” Jerry’ego Bo-
cka wykonał solista Opery Krakowskiej, 
Michał Kutnik, niegdyś chórzysta „Can-
taty”. Jego występ nie był jedynym solo-
wym tego wieczoru. Przed publicznością, 
która wypełniła salę po brzegi, wystąpili 
byli i obecni chórzyści „Cantaty”: Alina 
Chomiszczak, Anna Korzeń, Agnieszka 
Puchyr, Karolina Socha oraz Marek Sa-
dowski. W duecie z Agnieszką Puchyr 
zaśpiewała również dyrygentka „Cantaty” 
— Marta Stós. Panie wykonały pełny hu-
moru utwór „Piosnka litewska” Fryderyka 
Chopina. W utworach chóralnych partie 
solowe wykonali: Dominika Krzus, Szy-
mon Banaś oraz Łukasz Bubula. Solistom 
akompaniowali: Agnieszka Ignaszewska-
-Magiera i Krystyna Kutnik.

Goście, wśród których były rodziny 
świętujących swój jubileusz chórzystów 
oraz wierni wielbiciele muzyki chóralnej, 

Jubileuszowy koncert „Cantaty”

Owacje na stojąco

nagrodzili ponaddwugodzinne popisy 
wokalne owacjami na stojąco. Politech-
nikę Krakowską reprezentowali: rektor 
prof. Kazimierz Furtak, prorektorzy prof. 
prof. Dariusz Bogdał i Leszek Mikulski, 
dyrektor administracyjny mgr Lidia Po-
nanta, dyrektor Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK dr inż. Władysława Ma-
ria Francuz.

Z okazji jubileuszu pozostaje tylko 
życzyć chórowi i pani dyrygent nie-
słabnącego zapału oraz dalszych suk-
cesów w artystycznych poczynaniach, 
a także koncertów tak udanych, jak ten 
ostatni.

Anna Jasińska-Pazera

Wiktor Zin 
w Krzeszowicach

Dorobek grafi czny i malarski 
Wiktora Zina — zmarłego w 2007 
r. znakomitego architekta i rysow-
nika, profesora Politechniki Kra-
kowskiej — przypomniała galeria 
mieszcząca się w Pałacu Vauxhall 
w Krzeszowicach. Otwarcie wysta-
wy nastąpiło 6 maja. Uświetnił je 
koncert fortepianowy w wykonaniu 
Grażyny Koziny i Bartłomieja Meł-
gesa. Widok dzieł profesora przy-
pomniał wielu uczestnikom werni-
sażu telewizyjne programy z cyklu 
„Piórkiem i węglem”, będące świa-
dectwem jeszcze jednego talentu 
Wiktora Zina — talentu uroczego 
gawędziarza.

(ps) 
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Wiele mediów, nie tylko krakow-
skich, odnotowało bicie rekordu Gu-
innessa w zmieszczeniu jak najwięk-
szej liczby osób w jednoczłonowym 
autobusie miejskim. Próbę przepro-
wadzono 1 czerwca na Wydziale Me-
chanicznym PK w Czyżynach. Do 
podstawionego autobusu marki Jelcz 
weszło 229 pasażerów oraz kierowca, 
po czym pojazd niespiesznie przeje-
chał sto metrów.

Dwa lata temu podobny rekord bito 
w Częstochowie, i wtedy do autobu-
su zdołano wcisnąć „tylko” 209 osób. 
Jak więc widać, nasi studenci rzetelnie 
przyłożyli się do zadania. A warunki nie 
były łatwe, bowiem akurat tego dnia 
panowała upalna pogoda i wewnątrz 
pojazdu nie tylko było ciasno, ale nie-
bywale gorąco. Mimo to chętnych do 
udziału w „historycznym wydarzeniu” 
nie brakowało. Od kandydatów na re-
kordzistów wymagano, aby mieli nie 
mniej niż 152 cm wzrostu i podczas 
próby każdy dotykał podłogi autobu-
su przynajmniej jedną stopą. Autobus 
poprowadził kierowca MPK Zbigniew 
Jelonek.

Aby rekord mógł zostać zarejestro-
wany w centrali Guinnessa w Londynie, 

To się nazywa tłok w autobusie!

Rekord pobity
sporządzono niezbędną 
dokumentację wydarze-
nia. W szczególności 
dwoił się i troił fotografi k 
Piotr Gibas, który każde-
mu uczestnikowi próby 
przed wejściem do po-
jazdu zrobił zdjęcie. Ko-
nieczne też było okazanie 
dowodu tożsamości.

Starszym pracownikom 
uczelni widok 229 studen-
tów, upchniętych w jednym 
pojeździe, mógł przypo-
mnieć lata siedemdzie-
siąte, gdy w podobnych 
warunkach jeździło się 
autobusem pośpiesznym 
(kultowym dziś „ogórkiem”) 
z centrum Krakowa via 
Czyżyny do Nowej Huty. 
Tłok też był niemiłosierny, 
a latem dawał się we znaki 
upał. Tylko wtedy nie nazy-
wano tego biciem rekordu 
Guinnessa…

(ps)

Udział drużyny Politechniki Kra-
kowskiej w II Międzyuczelnianym 
Wyścigu Smoczych Łodzi zakończył 
się sporym sukcesem: nasza ekipa 
stanęła na podium, zajmując trzecie 
miejsce. Zawody zostały rozegra-
ne 22 maja na Wiśle, przy Bulwarze 
Czerwieńskim, na dystansie około 
450 m.

Dla uczestniczących w wyścigu stu-
dentów musiała to być spora gratka, 
bowiem istniejąca od kilku lat na PK 
sekcja do tej pory mogła trenować tyl-
ko „na sucho” — jako sekcja ergometru 
wioślarskiego. Tak naprawdę efektywną 
działalność rozpoczęto dopiero jesienią 
ubiegłego roku, gdy władze AZS PK zde-

Smoczy sukces drużyny PK

cydowały się na zakup czterech nowych 
ergometrów do otwartego we wrześniu 
Klubu Fitness w budynku „Kwadratu”. 
Wcześniej zawodnicy mieli do dyspozy-
cji tylko jeden ergometr. 

Wieści o nowym sprzęcie szybko 
się rozeszły i kolejni studenci zgłosili 
się do sekcji. Dziś liczy ona 18 zawod-
ników (12 mężczyzn, 6 kobiet). Trenują 
pod okiem Magdaleny Włodek, osoby 
o dużym doświadczeniu wioślarskim. 
Efekty już widać. W fi nałowym wyścigu 
u stóp Wawelu do końca walczyli o zwy-
cięstwo. Ostatecznie wygrała drużyna 
AGH, wyprzedzając o 0,18 s załogę 
AWF i o 0,58 s nasz zespół. Osadę PK 
tworzyli wioślarze: Tomasz Zielonka, 

Konrad Odrzywałek, Jacek Przytuła, 
Jakub Bogusz, Aleksander Czosnecki, 
Aleksander Śmierciak, Mateusz Sta-
mek, Damian Sobór, Piotr Pasierbiński, 
Bartłomiej Twaróg oraz jako bębniarz 
— Agnieszka Łatak. 

Łodzie potrzebne do rozegrania kra-
kowskich regat trzeba było sprowadzić 
aż z Olsztyna. Biorąc jednak pod uwa-
gę, że wsparcie dla inicjatywy obiecał 
studentom ambasador Chin, można 
się spodziewać, że ten rodzaj sportu 
zagości na stałe w naszym mieście, 
a studenci PK zapowiadają, że stać ich 
na więcej. 

(ps)
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Prof. Andrzej Rudnicki jest od lat 
niezmordowanym promotorem form 
transportu przyjaznych dla środowi-
ska. 25 maja kierowana przez niego 
Katedra Systemów Komunikacyjnych 
PK zorganizowała po raz kolejny 
happening rowerowy dla pracowni-
ków i studentów naszej uczelni. Na 
uczestników czekały różne atrakcje, 
w tym sesja fotografi czna dla „Naszej 
Politechniki”.

Powoli zmienia się w Polsce spo-
sób traktowania użytkowników rowe-
rów przez posiadaczy samochodów. 
Naprzeciw oczekiwaniom właścicieli 
dwu kółek wyszła niedawna korekta 
przepisów o ruchu drogowym, mająca 
na celu podniesienie bezpieczeństwa 
rowerzystów. Przypomniał to rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, który otworzył 
ofi cjalnie happening.

Happening rowerowy

Na dwu kołach przeciw CO2

Dla zebranych przygotowano kilka 
konkursów. Dzięki krótkiemu kwizowi do-
wiedzieliśmy się m.in., że rowerem na na-
szą uczelnię dojeżdża 3 proc. studentów, 
zaś PK oferuje użytkownikom tego typu 
pojazdów 180 miejsc parkingowych. Był 
też konkurs „Pimp my bike” — na najład-
niejszy, oryginalny, nietypowy rower lub 
ciekawe zdarzenie z rowerem związane, 
a także konkurs na najbardziej elegancką 
rowerzystkę i eleganckiego rowerzystę. 
Ten ostatni wygrali Paula Oleksy i Michał 
Pietras, studenci II roku budownictwa na 
Wydziale Inżynierii Lądowej. Nagrodą 
była sesja zdjęciowa u fotografi ka Jana 
Zycha. Jej efekty prezentujemy na pierw-
szej stronie okładki. 

W imprezie wzięli udział przedstawi-
ciele policji, którzy prowadzili cieszącą się 
sporym zainteresowaniem akcję znako-
wania rowerów. Odbyła się promocja sy-

stemu BikeOne (wypożyczalnia rowerów 
miejskich w Krakowie nagrodziła laureatów 
konkursów bezpłatnymi abonamentami). 
Ponadto debatowano na temat: „Czy Kra-
ków to miasto przyjazne rowerzystom?”.

Happening został zorganizowany 
w ramach międzynarodowego projektu 
TraCit, współfi nansowanego ze środ-
ków unijnych. Prof. Andrzej Rudnicki 
twierdzi, że w Unii Europejskiej do tego 
typu imprez otwartych, mających wy-
dźwięk społeczny, przywiązuje się bar-
dzo dużą wagę.

(ps)

Damian mierzy 
wysoko

Damian Sobór, student automatyki 
i robotyki na Wydziale Mechanicznym 
PK, stanął na podium Akademickich Mi-
strzostw Polski w Lekkoatletyce, roze-
granych 28–29 maja w Poznaniu. Zajął 
drugie miejsce w biegu na 200 m w ka-
tegorii uczelni technicznych, uzyskując 
czas 22,12 s. 

Chyba nie mniej emocjonującym 
wydarzeniem dla młodego zawodnika 
było spotkanie z Marcinem Urbasiem, 
jednym z najwybitniejszych sportowców 
w historii polskiej lekkoatletyki. Urbaś 
był siedem razy mistrzem Polski, zdobył 
złoty medal Halowych Mistrzostw Euro-
py w 2002 r. i jako drugi w historii biały 
sprinter przełamał barierę 20 sekund. 
Damian chciałby pójść w jego ślady. My 
będziemy mu kibicować.
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Niepisana tradycja nakazuje, by 
nazwa rajdu Politechniki Krakowskiej 
była związana z jego szefem. Zasa-
da ta została spełniona i w tym roku. 
49. „Ekspresyjny” Rajd Politechniki 
Krakowskiej swoją nazwę zapożyczył 
od łacińskiego słowa expressio, które 
oznacza m.in. wyrazistość. A kierują-
ca rajdem Edyta Serafi n jest osobą 
wyjątkowo wyrazistą.

Rajd odbył się w dniach 5–8 maja 
w górskiej miejscowości Złockie, w po-
wiecie nowosądeckim. Nawiązując do 
wspomnianej ekspresyjności, organiza-
torzy zadbali o rozrywkę, tak aby uczest-

49. „Ekspresyjny” Rajd PK 

Bawili się mimo deszczu
nicy mogli uzewnętrznić emocje. Swoje 
uczucia okazywali zarówno na trasach 
górskich (podczas jednej z nich spotka-
no grupę rektorską), jak i podczas gier, 
zawodów i koncertów. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 3,5 tys. studentów, 
którzy reprezentowali nie tylko Poli-
technikę, ale także pozostałe uczelnie 
Krakowa, a nawet ośrodki akademickie 
z różnych stron Polski i z zagranicy. 

Powodzenie wydarzenia zależało 
głównie od pogody, a ta zaskakiwała 
nas z dnia na dzień. Jednego dnia świe-
ciło słońce, a nazajutrz padał rzęsisty 
deszcz. Na wysokości zadania stanął 

Stało się zwyczajem, że studiują-
cy na PK Amerykanie z Uniwersytetu 
Tennessee w Knoxville wykorzystują 
pobyt w Krakowie, aby zwiedzić też 
kawałek Europy. W marcu 20-osobo-
wa grupa wybrała się przez Austrię 
do Włoch. Fotografi czny plon tej wy-
cieczki został pokazany na wystawie 
w galerii Instytutu Historii Architektu-
ry i Konserwacji Zabytków PK.

Przed amerykańskimi studentami 
postawiono trudne zadanie. Spośród 
tysięcy zdjęć, które przywieźli z po-
dróży — a byli m.in. w Rzymie, Wene-
cji, Padwie, Pizie, Florencji, Weronie, 
a także w Grazu — każdy musiał wy-
brać na wystawę tylko jedną fotogra-
fi ę. W efekcie powstała ekspozycja, 

Włoskie motywy w obiektywach amerykańskich studentów

na której pokazano 20 nastrojowych 
zdjęć, głównie z motywami architekto-
nicznymi.

Wernisaż wystawy „Włochy 2011”od-
był się 6 maja w Galerii A1 przy ul. Ka-
noniczej. Słowo wstępne wygłosił dr inż. 
arch. Krzysztof Bojanowski, opiekun 
grupy. Obecny był też drugi opiekun 
— dr inż. arch. Jacek Czubiński, pro-
dziekan Wydziału Architektury, a także 
kierujący galerią dr inż. arch. Piotr Ko-
tucha.

Młodzież z University of Tennessee 
przebywa w Krakowie, na PK w ramach 
wymiany grup studenckich między uczel-
niami.

(ps)

jednak sztab organizacyjny, w skład 
którego weszli nie tylko członkowie Sa-
morządu Studentów PK, ale również stu-
denci innych uczelni. Można powiedzieć, 
że wypracowali 150, a może nawet 200 
proc. normy. Mimo zimna i deszczu wie-
lu uczestników rajdu pozostało, aby dalej 
się bawić.

— Wszystkim, którzy pomogli stwo-
rzyć to wydarzenie, jestem bardzo 
wdzięczna. Jestem z nich wyjątkowo 
dumna, gdyż pracowali dla idei. Cieszę 
się, że pół roku wyrzeczeń sztabowi-
czów, koordynatorów i moich nie poszło 
na marne. Uśmiechnięte twarze stu-
dentów świadczą o tym, iż impreza była 
udana — powiedziała na zakończenie 
rajdu Edyta Serafi n. 49. „Ekspresyjny” 
Rajd Politechniki Krakowskiej z pew-
nością na długo pozostanie w pamięci 
wielu osób.

Krystyna Baran

Autorka, studentka III roku na Wydziale 
Inżynierii Środowiska PK, była rzecz-
nikiem prasowym 49. „Ekspresyjnego” 
Rajdu PK. F
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Jestem spełnionym człowiekiem
„Dziennik Polski” z 5 V 2011 r.

Wywiad z Sebastianem Karpielem-
-Bułecką, wokalistą i skrzypkiem zespo-
łu Zakopower.

— Nie tak dawno studiował Pan ar-
chitekturę na krakowskiej politechnice. 
Jak Pan wspomina tamten czas?

— Z dużym sentymentem. Aczkolwiek, 
kiedy zdałem na studia, okres pełnego ko-
rzystania z wolności miałem już za sobą. 
Tymczasem moi koledzy, właśnie wyswo-
bodzeni spod opieki rodziców, właściwie 
dopiero zaczynali korzystać z uroków sa-
modzielnego życia. Ja byłem już wtedy za-
awansowanym muzykiem, utrzymywałem 
się sam z grania koncertów. I właśnie dla-
tego miałem trochę problemów z nauką. 
Dopiero kiedy pani dziekan dowiedziała 
się o mojej pasji, pozwoliła mi na indywi-
dualny tok studiów. W zamian musiałem 
się udzielać od czasu do czasu na oko-
licznościowych imprezach na uczelni. Do 
dzisiaj jestem jej wdzięczny za to, że nie 
ograniczała moich zainteresowań, tylko 
pozwoliła mi je rozwijać. 

Uczelnie tracą, banki się bogacą
„Dziennik Polski” z 9 V 2011 r.

Nowe przepisy fi nansowe uderzają 
w szkolnictwo. Zgodnie z obowiązującą 
od ubiegłego roku znowelizowaną usta-
wą o fi nansach publicznych uczelnie nie 
mogą inwestować środków pochodzą-
cych z dotacji budżetowych. Na lokaty 
bankowe nie mogą trafi ć państwowe 
pieniądze. (…) — W związku z tym, że 
wszystkie uczelnie posiadają swoje ra-
chunki w bankach komercyjnych, tracą 
wskutek takich regulacji, a bezpośred-
nim benefi cjentem pozostają banki, któ-
re i tak obracają środkami dotacyjnymi, 
ale wypłacają uczelniom dużo niższe 
oprocentowanie — komentuje dr Maria 
Hulicka, kwestor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jak podkreśla, te uczelnie, któ-
re zastosowały się do obowiązujących 
przepisów, straciły od kilku do kilkudzie-
sięciu procent przychodów fi nansowych. 
Przykładowo, na Politechnice Krakow-
skiej przychody z wszystkich lokat spad-
ły w 2010 r. w stosunku do 2009 r. o oko-
ło 19 proc. — Ale trudno określić, czy 
w wyniku obniżenia się na uczelni pozio-
mu wolnych środków nie pochodzących 
z dotacji budżetowych czy w wyniku ob-
niżania przez banki stóp procentowych 

od lokat terminowych — informuje Mał-
gorzata Kurowska, kwestor uczelni.

Dzień Europy na krakowskim 
Małym Rynku
„Gazeta Wyborcza” z 10 V 2011 r.

Z wieży kościoła Mariackiego popły-
nęły dźwięki „Ody do radości”, a w niebo 
nad Małym Rynkiem poleciało 300 błękit-
nych balonów w barwach fl agi Unii Eu-
ropejskiej. Tak świętowano w Krakowie 
Dzień Europy. — Dzięki takim wydarze-
niom lepiej poznajemy Unię Europejską 
i sami pozwalamy się poznać. Daje nam 
to możliwość kształtowania i wpływania 
na europejskie otoczenie — powiedział 
rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr 
hab. inż. Kazimierz Furtak, gospodarz 
imprezy. Na Małym Rynku piernikowe 
puzzle z fl agą Unii układali honorowi go-
ście — m.in. wojewoda małopolski Stani-
sław Kracik oraz marszałek województwa 
małopolskiego Marek Sowa. (…) Organi-
zację obchodów Dnia Europy już po raz 
trzeci powierzono Małopolskiemu Punkto-
wi Informacji Europejskiej Europe Direct, 
działającemu przy Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Krakowskiej.

Poczet krakowskich profesorów: 
Andrzej Rudnicki
„Gazeta Krakowska” z 13 V 2011 r.

Kieruje Katedrą Systemów Komuni-
kacyjnych Politechniki Krakowskiej, któ-
ra swą siedzibę, chyba nie bez powodu, 
ma w budynku Houston. Prof. Andrzejowi 
Rudnickiemu zdarza się bowiem słyszeć 
parafrazę alarmu: „Houston, mamy prob-
lem”. Do specjalisty od wytyczania prze-
biegu tras komunikacyjnych co rusz na-
pływają prośby z różnych polskich miast 
o życzliwą pomoc. Profesor jest współau-
torem polityk transportowych dla siedmiu 
dużych miast, w tym dla Krakowa.

Uratujmy kościół św. Mikołaja
„Dziennik Polski” z 20 V 2011 r.

Stojący przy ul. Kopernika kościół 
pod wezwaniem św. Mikołaja jest jednym 
z najstarszych w Krakowie (obok Naj-
świętszego Salwatora, św. Wojciecha czy 
św. Jana). Niestety, zabytek jest w stanie 
przedawaryjnym i wymaga natychmia-
stowej interwencji. Potrzebne jest na 
to 2 mln złotych. Ostatnio za 150 tys. zł 

zostały zrobione solidne badania wpływu 
na stan kościoła drgań wywoływanych 
przez bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejo-
wej. Ekspertyzą zajęli się najlepsi specja-
liści od drgań z Politechniki Krakowskiej. 
Analiza nie wykazała, aby pociągi były 
bezpośrednią przyczyną powstawania 
uszkodzeń. Drgania mogą jednak powo-
dować ujawnianie się i rozwijanie uszko-
dzeń spowodowanych wcześniej innymi 
czynnikami. Specjaliści zalecili pospinać 
odpowiednio kościół, zastosować specjal-
ne zastrzyki tam, gdzie są rysy i pęknięcia.

Fotel rektorski dla menedżera
„Dziennik Polski” z 27 V 2011 r. 

Uczelnie rozważają nowy sposób wy-
łaniania rektora. (...) Jak podała „Rzecz-
pospolita”, rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego prof. Karol Musioł zaproponował, 
by w statucie uczelni zapisać możliwość 
wyboru rektora, prorektorów i dziekanów 
wydziałów w drodze otwartych konkur-
sów. Na Politechnice Krakowskiej trwają 
prace nad nowym statutem, nie zapadły 
jeszcze żadne decyzje w sprawie powo-
ływania władz uczelni. Jest pełna zgoda 
środowiska akademickiego, że o funkcję 
rektora może się ubiegać wyłącznie kan-
dydat z tytułem profesora. Wstępne opi-
nie środowiska akademickiego przychyla-
ją się raczej ku pozostaniu przy metodzie 
wyborów, a nie konkursu.

Rekordowy ścisk w miejskim 
autobusie
„Gazeta Wyborcza” z 2 VI 2011 r.

Z rozpłaszczonymi na szybie nosa-
mi, mokrzy od stóp do głów i szczęśliwi 
— studenci Politechniki Krakowskiej po-
bili rekord Guinnessa w zmieszczeniu jak 
największej liczby osób w autobusie. Do 
pojazdu weszło (licząc z kierowcą) 230 
osób. (…) — Dowiedziałem się o 10.30, 
że w południe biję rekord Guinnessa! 
Tylu pasażerów na raz mój autobus 
jeszcze nigdy nie wiózł. Liczę jednak, że 
da radę! — śmiał się kierowca Zbigniew 
Jelonek, obserwując w lusterku upycha-
jących się do środka studentów. 

Relacje z niezwykłego wydarzenie 
znalazły się także m.in. w TVN24, Tele-
expresie TVP, Telewizji Polsat, radiach: 
Kraków, Eska, Antyradio, Nowinki, Zet, 
RMF, RMF Maxxx, w „Gazecie Krakow-
skiej”, „Dzienniku Polskim”.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Architekt, adiunkt w Instytucie Hi-
storii Architektury i Konserwacji Zabyt-
ków PK. Jej główne pasje to dokumen-
towanie piórem i obiektywem zawiłości 
naszej historii, przedstawianie zapo-
mnianych zabytków oraz rozmaitości 
polskiej przyrody. Tym razem autorka 
wybrała fotografi e z Burano i greckich 
wysp.

jemy się zaskoczeni, lecz odczuwamy 
przyjemność w ich oglądaniu. Są intry-
gujące, pełne życia i — być może to 
subiektywne odczucie — wprowadzają 
nas w dobry, pogodny nastrój.

Ludzie, uciekając od monotonii 
i szarzyzny dnia codziennego, barwami 
rozweselają otoczenie, każdy na miarę 
swych możliwości i wyczucia estetyczne-
go. Natura do rzeczy statycznych doda-
je element ruchu i zmienności. Poprzez 
odbicia w wodzie, rozkołysanie wiatrem, 
kreuje po swojemu dzieła człowieka, 
tworząc nową wartość wizualną, czasem 
wręcz abstrakcyjną (Bogna Kwiatkow-
ska-Baster, z katalogu wystawy)

Malarstwo Joanny Banek
31 maja — 26 czerwca 2011 r.

Urodzona w Radomsku w 1967 r. 
Studiowała w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Częstochowie (obecnie 
Akademia im. Jana Długosza). Na Wy-
dziale Malarstwa w krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych ukończyła studia 
podyplomowe (z malarstwa i tkaniny 
artystycznej) oraz studia doktoranckie 
(2006–2009). W 2010 r. otrzymała tytuł 

Dzień Dziecka — wystawa 
plastyczna dzieci pracowników PK
25 maja — 15 czerwca 2011 r.

Jak co roku wystawa cieszy się du-
żym powodzeniem u młodych autorów, 
którzy prezentują rysunki, grafi ki i rzeźbę. 
W tegorocznej wystawie wzięło udział 102 
dzieci, które zaprezentowały 202 prace. 

Na wernisażu dzieci mają okazję 
obejrzeć swoje prace oprawione i ko-

lorowo oświetlone, a także ode-
brać przygotowane z tej okazji 
upominki. Sponsorzy rysunko-
wo-malarskich prezentów i sło-
dyczy to: Dział Spraw Osobo-
wych i Socjalnych PK, Komisja 
Zakładowa PK NSZZ „Solidar-
ność” i Rada Uczelniana ZNP. 
Dla wielu dzieciaków atrakcją 
jest także odwiedzenie miejsca 
pracy rodziców. 

(dz)

doktora sztuk pięknych. Zatrudniona 
jako asystent Pracowni Struktur Wizual-
nych prof. Zbigniewa Bajka na Wydzia-
le Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Należy do Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. Jest współ-
twórcą i koordynatorem projektów ar-
tystycznych „Kwadrat Magiczny” oraz 
„Wymiary Wolności”.

Tworzy abstrakcyjne prace malarskie 
i tkaniny, obok których trudno przejść 
obojętnie. Interesują ją: kultura, religia 
i fi lozofi a Dalekiego Wschodu, czego 
akcenty można znaleźć w jej twórczości. 
Jej obrazy oraz tkaniny pośrednio lub 
bezpośrednio odwołują się do wierzeń 
i tradycji innych kultur. Najważniejszy 
w jej sztuce jest kolor i symbol.

(dz)

Z kolorem w roli głównej 
— fotografi a Bogny Kwiatkowskiej-Baster
4–27 maja 2011 r.

Przywykliśmy do eleganckich sza-
rości, modnych kolorów ziemi, stono-
wanych kompozycji podkreślonych 
wysmakowanym akcentem. Gdy jed-
nak natkniemy się na widoki, w których 
główną rolę odgrywają pełne barwy czy 
zaskakujące sąsiedztwo kolorów, aż 
zdumiewające odwagą zestawień, czu-
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA
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Przyczyna

Jechał maluchem pięć na godzinę
Chłop autostradą — wpadł w koleinę,
A że przeguby kół jak zawiasy
Mogą się skręcać, więc wypadł z trasy.
Jako przyczynę tego podano,
że prędkość miał niedostosowaną.

Zimową porą, publiczną drogą,
Wlókł się wolniutko noga za nogą,
A że nie sypią, gdy lód i ślisko,
Wpadło do rowu nasze chłopisko.
Jako przyczynę tego podano, 
że prędkość miał niedostosowaną.

Arterią główną, Warszawa — Kraków
Podążał autem jeden z rodaków,
A że są dziury, co wiemy sami,
Urwał podwozie wraz z podeszwami.
Jako przyczynę tego podano, 
że prędkość miał niedostosowaną.

Z tego jest morał kierowców słynny:
Dopóki jedziesz, to jesteś winny.
A gdy stan drogi stanąć cię zmusza,
Też jesteś winny... że się nie ruszasz.

Krzysztof Konstanty Stypuła

To się nazywa być ciałem 
i DUCHEM na uczelni!

Jeszcze chyba nikt w historii 
PK nie przyszedł po dyplom 
ukończenia studiów w stro-
ju... juwenaliowym
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