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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 

oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Minęły Święta Wielkanocne, beatyfi kacja Jana Pawła II, Ho-
norowego Senatora i Profesora naszej uczelni — uroczystość, 
którą uczciliśmy specjalnym wydaniem „Naszej Politechniki”. 
Upływa maj, tradycyjnie miesiąc studenckiej zabawy. W tym 
roku już po raz 49. odbył się Rajd Politechniki Krakowskiej. 
Nasi studenci uczestniczą też w juwenaliach i lokalnych Czyży-
naliach. Po raz drugi w historii Politechniki obchodzimy Święto 
Szkoły. To okazja do uroczystego spotkania społeczności uczel-
ni, uhonorowania wyróżniających się pracowników nagrodami 
naukowymi oraz odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi.

Spotykam się z Państwem na łamach „Naszej Politechni-
ki” w trakcie rozpoczętych już prac, przygotowujących uczelnię 
do działania w nowej rzeczywistości prawnej. 5 kwietnia pre-
zydent RP Bronisław Komorowski podpisał „Ustawę o zmianie 
ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. Nowe 
przepisy wejdą w życie już niedługo — 1 października 2011 r. 
To oznacza, że wkrótce będą nas obowiązywać nowe zasady, 
m.in. w tak ważnych obszarach działania uczelni, jak: zatrud-
nianie pracowników, awanse naukowe, fi nansowanie badań, 
współdziałanie z innymi uczelniami, kształtowanie programów 
studiów, pomoc materialna dla studentów. 

Wejście w życie znowelizowanej ustawy wymaga przy-
gotowania i ustanowienia przez Senat co najmniej 21 aktów 
wewnętrznych, takich jak: statut uczelni, regulamin studiów, 
regulamin przyznawania pomocy materialnej. Musimy tak-
że wykonać szereg innych prac, m.in.: dostosować progra-
my kształcenia do efektów kształcenia opracowanych przez 
uczelnię i zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifi kacji, opra-
cować wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów, zasady 
monitorowania losów absolwentów i wiele innych. To gigan-
tyczne wyzwanie, biorąc pod uwagę krótki czas na przygoto-
wanie nowych aktów.

Zespół pod kierunkiem prof. Jacka Śliwińskiego już roz-
począł prace nad nowym statutem. Chcemy je zakończyć jak 
najwcześniej, aby zminimalizować liczbę korekt koniecznych do 
wprowadzenia w dokumentach niższego rzędu w stosunku do 
nowego statutu. Wiem, że w ostatnich latach na naszej uczelni 
wydaje się dużo uchwał i zarządzeń. Słyszy się nawet narze-
kania na ten stan rzeczy. Chcę jednak jeszcze raz podkreślić, 
że wydajemy tylko takie dokumenty, które są potrzebne lub 
wręcz niezbędne. Jeżeli ktoś z Czytelników „Naszej Politechni-
ki” wskaże mi przynajmniej trzy niepotrzebne akty wewnętrzne, 
wydane do 15 czerwca br., to otrzyma nagrodę specjalną (nie 
będą w tym celu angażowane środki z dotacji MNiSW…).

Prace nad statutem spowolnią z konieczności przygoto-
wanie rozszerzonej „Strategii...”, co zapowiadałem w numerze 
marcowym. Te dwa dokumenty muszą w pewnych dziedzinach 
mieć wspólne założenia. Dyskusja nad nimi rozpocznie się 
16 maja. 

Na kwietniowym posiedzeniu Senat przyjął — korzystną dla 
ogółu pracowników — uchwałę dotyczącą ogólnego zakresu 
obowiązków nauczycieli akademickich i stosowania 50 proc. 
kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy pracowników 
PK w związku z ich prawami autorskimi. Przedstawione zostały 
także wyniki planu rzeczowo-fi nansowego w roku 2010. Mamy, 
jako uczelnia, bilans dodatni, a dodatkowo warto odnotować, 
że znacząco zmniejszyło się zadłużenie Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej.

Z kolei z danych przedstawionych przez Biuro Karier wyni-
ka, że absolwenci Politechniki Krakowskiej nie mają większych 
kłopotów z zatrudnieniem. Potwierdzają to również publikacje 
prasowe, niezależne od PK. To optymistyczne wiadomości, bę-
dące swoistą nagrodą dla wszystkich zaangażowanych w pro-
ces dydaktyczny.

Kazimierz Furtak
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PANTEON NARODOWY

W podziemiach kościoła
Świętych Piotra i Pawła

Idea Panteonu Narodowego w Krakowie ma bogatą i in-
teresującą historię. Jego pierwszą część stanowi katedra na 
Wawelu z królewskimi grobami, a drugą — kościół ojców 
Paulinów na Skałce. Pomimo podjętych kilka lat temu prób 
i starań nie udało się zrealizować koncepcji rozbudowy Pan-
teonu Narodowego na Skałce. Dlatego konieczne okazało 
się poszukiwanie innego godnego miejsca, w którym byłaby 
możliwa budowa nowego panteonu.

Najpierw — inwentaryzacja

Dzięki doskonałemu pomysłowi i wiedzy historycznej prof. 
Franciszka Ziejki udało się przywrócić w 2009 r. zapomnianą 
nieco ideę wykorzystania podziemi kościoła Świętych Piotra 
i Pawła w celu utworzenia tamże trzeciej części Panteonu Naro-
dowego w Krakowie. Zgodne stanowiska kardynała Stanisława 
Dziwisza oraz ks. Marka Głowni, proboszcza parafi i, pozwoliły 
na rozpoczęcie żmudnych działań — zarówno administracyj-
nych, jak i inwentaryzacyjnych, wyprzedzających powstanie 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz organizacyjnej tego 
znaczącego dla kultury i tradycji miasta przedsięwzięcia.

Na podstawie wstępnej inwentaryzacji krypt, wykonanej 
przez absolwentów Wydziału Architektury PK (praktykantów 
w biurze projektów IPG Sp. z o.o.), kwerendy materiałów archi-
walnych przeprowadzonej przez Marka Wasiaka, a także kon-
sultacji konstrukcyjnych z prof. Kazimierzem Furtakiem oraz 
dr. inż. Stanisławem Karczmarczykiem powstała autorska kon-
cepcja, która stała się podstawą dalszych prac merytorycznych 
i organizacyjnych.

Pierwsze wspólne spotkanie, przygotowujące formalne powo-
łanie Fundacji „Panteon Narodowy”, odbyło się 24 listopada 2009 
r. w Polskiej Akademii Umiejętności, o czym z pewnym opóźnie-
niem poinformowała prasa1, mimo iż celowo nie było ono nagłaś-
niane. Poprzedziło to spotkanie wiele roboczych narad zespołu 
naukowców z AGH2 pod kierunkiem rektora tej uczelni prof. Anto-
niego Tajdusia, opracowującego skaning laserowy oraz wykonu-
jącego badania georadarowe. Ich celem było uzyskanie aktualnej 
inwentaryzacji części podziemnej i otoczenia kościoła, a także 
weryfi kacja dotychczasowego stanu wiedzy na temat możliwości 
adaptacji części krypt na potrzeby Panteonu Narodowego.

1 W. Pelowski, „ Nowe miejsce dla Panteonu Narodowego”, Gazeta 
Wyborcza z 14 grudnia 2009 r.

2 Dr hab. inż. T. Mikoś, prof. AGH z zespołem Zakładu Robót Gór-
niczych i Wysokościowych AMC w Krakowie, „Badania krypt i podziemi 
w Bazylice Królewskiej św. św. Piotra i Pawła w Krakowie w aspekcie 
lokalizacji Krypty Zasłużonych”, AGH, Kraków.

W kręgu problemów

Fundację „Panteon Narodowy” utworzyły uczelnie krakow-
skie, kuria metropolitalna, Polska Akademia Umiejętności oraz 
Parafi a Wszystkich Świętych. Wiele szczegółów z bieżących 
wydarzeń i działalności fundacji, która pracuje również na rzecz 
szeroko pojętej edukacji młodzieży, można znaleźć na stronie 
fundacji3 oraz w prasie.

Koncepcja, która stała się podstawą do prowadzenia kolejnych 
prac badawczych i archeologicznych, została oparta na założeniu 
etapowania realizacji panteonu. Dotychczasowe4 doświadczenia 
wskazywały, iż na przeprowadzenie wielobranżowych, przy-
gotowawczych prac badawczych (specjalistyczne prace, które 
pozwolą na określenie możliwych zagrożeń biologicznych, my-
kologicznych, prace architektoniczne, umożliwiające ocenę sta-
nu zachowania substancji murów) oraz konieczne uzgodnienia 
konserwatorskie, a w końcu na wykonanie prac projektowych 
potrzeba dużo czasu. Skomplikowane okazały się w praktyce za-
gadnienia związane z zapewnieniem odpowiedniego standardu 
rozwiązań w zakresie sanitarnym (wentylacja, ogrzewanie) oraz 
funkcjonalnym — ze względu na szczupłość miejsca, przewidy-
waną liczbę zwiedzających, konieczność etapowania realizacji, 
a także nierozpoznane archeologicznie podłoże. 

3 Zob.: http://www.panteonnarodowy.pl/ 
4 Przy przygotowywaniu niezrealizowanej m.in. z tych względów 

idei Panteonu Narodowego na Skałce.

Jeden z wariantów koncepcji wnętrza na poziomie terenu obecnego „wiry-
darza”. Widok w kierunku muru granicznego z klasztorem ss. Klarysek
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Zaplanowano dwa etapy realizacji całości przedsięwzięcia. 
Obydwu muszą towarzyszyć działania w otoczeniu kościoła. 
Prace powinny przebiegać w taki sposób, aby nie wywoływały 
znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Archiwum Państwowego oraz samego kościoła. 
Dziedziniec przylegający do kościoła od ul. Grodzkiej wymaga 
przeprojektowania oraz dostosowania do bardziej reprezentacyj-
nej roli. Celem jest harmonizowanie kolidujących z sobą obecnie 
funkcji, które ma to urbanistyczno-architektoniczne wnętrze. Po-
winno ono bowiem spełniać różne wymogi — od drogi pożarowej 
począwszy, poprzez parking, po zielone, rekreacyjno-reprezen-
tacyjne wnętrze, które tworzy przestrzeń półpubliczną, bezpo-
średnio przylega do Drogi Królewskiej i jest z niej widoczne.

Rozdzielić funkcje

Skomplikowana sytuacja związana ze stanem technicznym 
podziemi kościoła i wykonane w jego otoczeniu częściowe, jak 
dotąd, badania archeologiczne (niestety, podziemia nie zo-
stały przebadane przez archeologów) wpływają niewątpliwie 
na kolejne etapy prac nad koncepcją funkcjonalną panteonu. 
Wyprzedzająco w stosunku do wszystkich innych działań przy-
stąpiono w listopadzie 2010 r., w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków Janem Janczykowskim, do badań 
archeologicznych w jednej z krypt. Badaniami, które jeszcze 
trwają, kieruje dr hab. Jacek Poleski z UJ.

Koncepcja zakłada rozdzielenie funkcji sakralnej kościo-
ła Świętych Piotra i Pawła i funkcji Panteonu Narodowego, 
zlokalizowanego w podziemiach kościoła. Przyjmuje się, że 
ruch zwiedzających będzie się odbywać niezależnie od funkcji 
sakralnej kościoła, co pomoże uniknąć kolizji ruchu turystów 
z funkcjonowaniem świątyni. Będzie jednak możliwa fi zyczna 
komunikacja jej wnętrza z częścią podziemną w przypadku 
uroczystości, które tego wymagają. 

Zwiedzanie także wirtualne 

W pierwszym etapie przewiduje się remont istniejących 
krypt pod prezbiterium kościoła oraz poszukiwanie dostępu do 

innych — tych, których istnienie jest bardzo prawdopodobne. 
Planowane jest również wybudowanie w tzw. „wirydarzu” (prze-
strzeni znajdującej się pomiędzy murem miejskim a prezbite-
rium kościoła i sąsiadującymi budynkami) nowego obiektu oraz 
wejść i wyjść prowadzących do podziemi. Konieczne będzie 
również połączenie istniejących krypt przejściami, wyrównanie 
różnych obecnie poziomów ich posadzek oraz zapewnienie 
niezbędnych instalacji, co wobec uwarunkowań konserwator-
skich, a także konstrukcyjno-statycznych nie jest prostym za-
gadnieniem.

Zaplanowano również odtworzenie istniejącego niegdyś 
w murze miejskim przejścia, które będzie pełnić rolę wyj-
ścia ewakuacyjnego, prowadzącego do Plant. W tej części 
znajdzie się również niezbędny dźwig oraz udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych, dla których dostęp do krypt zloka-
lizowanych pod prezbiterium jest obecnie niemożliwy i praw-
dopodobnie, ze względu na szerokość istniejących w podzie-
miach kościoła przejść, może zostać znacznie ograniczony. 
Rekompensować to będzie specjalne stanowisko dla osób 
niepełnosprawnych, pozwalające na wirtualne zwiedzanie 
części podziemi dla nich niedostępnych.

W drugim etapie, o ile uda się zgromadzić odpowiednie 
środki, przewiduje się wybranie ziemi w celu utworzenia nowej, 
obszernej krypty o powierzchni około 360 m  kw. i połączenie 
jej z istniejącymi kryptami pod bocznymi nawami kościoła, tak-
że z kryptami objętymi pracami podczas I etapu remontu. Za-
mknięciem całości prac będzie nowa organizacja ogrodu-par-
kingu między kościołem a budynkiem UJ, realizowana wspólnie 
z władzami uczelni.

Istnieje nadzieja, że po ukończeniu całości przedsięwzię-
cia, mimo charakterystycznych dla pluralistycznego społeczeń-
stwa różnych poglądów na celowość realizacji tej idei, miasto 
wzbogaci się o kolejny, znaczący dla kultury i narodu obiekt, 
wpisujący się w piękną tradycję królewskiego grodu. W czym 
nasza uczelnia, jak i każda osoba ją wspierająca, będzie mieć 
swój udział. 

*
Ze względu na ograniczenia wynikające z formy tego ar-

tykułu pozostaje mi jedynie zasygnalizować niektóre pozycje 
bibliografi czne dotyczące omawianego tematu oraz odesłać 
do nich wszystkich Czytelników zainteresowanych dokład-
niejszym śledzeniem historii idei Panteonu Narodowego. 

Bogusław Podhalański

Autor jest adiunktem w Instytucie Projektowania Miast i Regio-
nów na Wydziale Architektury PK. 

Bibliografi a:

1.  Michał Rożek, „Panteon Narodowy na Skałce”, Kraków, 1987.
2.  „Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce” pod red. Franciszka 

Ziejki, TAiWPN Universitas, Kraków, 2010.
3.  Gazeta Krakowska z 29 stycznia 2010 r.
4.  Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KRAKÓW — numer luty/marzec 

2010 r.
5.  Gazeta Wyborcza z 1 czerwca 2010 r.
6.  PAUza Akademicka z 10 czerwca 2010 r.
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Wiele narodów europejskich od wieków oddaje cześć 
swoim najbardziej zasłużonym synom w poświęconych 
specjalnie im nekropoliach. Źródeł tej tradycji należy szu-
kać jeszcze w starożytności.

W latach 118–125 n.e. cesarz Hadrian wzniósł w Rzymie, 
stojący do dziś przy Piazza della Rotonda, sławny Panteon dla 
uczczenia wszystkich bogów (pan — po grecku znaczy ‘wszyst-
ko’, theos – ‘bóg’). Głównie chodziło o siedmiu bogów, będą-
cych opiekunami miasta. Świątynia ta w 609 r. została prze-
kształcona w kościół chrześcijański i w późniejszych czasach 
pochowano tu królów włoskich, a także jednego z największych 
artystów renesansu, Rafaela Santi.

W czasach znacznie nam bliższych Włosi zbudowali drugi 
panteon we Florencji, w podziemiach kościoła Świętego Krzy-
ża. Spoczęły tu szczątki m.in. Dantego, Michała Anioła, Galile-
usza i Rossiniego. W Wielkiej Brytanii w opactwie westminster-
skim można znaleźć grobowce Newtona, Darwina, Dickensa 
i Kiplinga. We Francji od X w. do 1824 r. królowie byli chowani 
w opactwie Saint-Denis, a w wyniku rewolucji 1789 r. wzniesio-
ny w Paryżu kościół Świętej Genowefy został przeznaczony na 
świecki panteon wybitnych Francuzów. Spoczęli w nim m.in. 
Wolter, Rousseau, Hugo, Zola, Jaurés, a także (w 1995 r.) Ma-
ria Skłodowska-Curie i jej mąż Pierre. Hiszpanie swój królewski 
panteon utworzyli w położonym około 40 km od Madrytu Esco-
rialu.

*
W Polsce początek dobrze wszystkim znanej nekropolii kró-

lewskiej w katedrze na Wawelu dał w 1333 r. pogrzeb Władysła-
wa Łokietka. W sumie spoczęło tu czternastu królów polskich. 

W pierwszej połowie XIX w. dołączyli do nich książę Józef Po-
niatowski i Tadeusz Kościuszko — dziś patron Politechniki Kra-
kowskiej — a później także Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, 
Józef Piłsudski i Władysław Sikorski. Ostatni wawelski pochó-
wek miał miejsce w kwietniu ubiegłego roku, kiedy spoczęli tu 
Lech i Maria Kaczyńscy.

O utworzeniu nowego panteonu w Krakowie pomyśla-
no w połowie XIX w. Wysunięto wtedy ideę założenia drugiej 
nekropolii wielkich Polaków w kościele Franciszkanów, gdzie 
spoczywał już książę Bolesław Wstydliwy (któremu Kraków 
zawdzięcza prawa miejskie) i kilka innych znaczących posta-
ci. Jednak dopiero przypadająca w roku 1880 czterechsetna 
rocznica śmierci Jana Długosza stała się zaczynem utworzenia 
nowej nekropolii wielkich Polaków.

Wybór padł na kryptę kościoła ojców Paulinów na Skałce. 
Autorem pomysłu był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
historyk Józef Łepkowski. Od 1875 r. sprawował on w Krakowie 
funkcję konserwatora zabytków, dzięki czemu mógł wystąpić 
o przyznanie funduszy na wykonanie stosownych prac w kryp-
cie. Kierownictwo prac objął architekt, inżynier wojskowy, ma-
tematyk, topograf i archeolog w jednej osobie, także uczestnik 
powstania listopadowego — wszechstronnie uzdolniony Teofi l 
Żebrawski. 

Dzięki staraniom grona patriotów 19 maja 1880 r. w ramach 
Zjazdu Historycznego im. Jana Długosza doszło do uroczyste-
go otwarcia Grobu Zasłużonych — jak nazwano ofi cjalnie kryp-
tę u ojców Paulinów — i powtórnego pogrzebu Długosza. Józef 
Łepkowski wysunął pomysł połączenia obu panteonów okazałą 
aleją zwaną „Drogą koronacyjną”, lecz idea ta nie doczekała 
się realizacji. 

*
W ciągu 124 lat w skałecznej krypcie spoczęło trzynastu 

wybitnych Polaków (zob. ramka), a dwie osoby uhonorowano 
tablicami pamiątkowymi. Ostatnie wolne miejsce zajął sar-
kofag, w którym ojcowie Paulini umieścili doczesne szczątki 
swoich współbraci. Przed kilku laty wysunięto więc i przez pe-
wien czas rozważano koncepcję rozbudowy krypty. Ostatecz-
nie jednak zrezygnowano z niej i zastąpiono ideą utworzenia 
nowej nekropolii o podobnym charakterze w podziemiach 
kościoła Świętych Piotra i Pawła, gdzie jest już pochowany 
ks. Piotr Skarga. 

Patronat nad inicjatywą objęło krakowskie środowisko na-
ukowe, zawiązując Fundację „Panteon Narodowy”. Akt założy-
cielski fundacji podpisali 31 maja 2010 r. w siedzibie Polskiej 
Akademii Umiejętności rektorzy jedenastu publicznych szkół 
wyższych miasta — w imieniu Politechniki Krakowskiej doku-
ment sygnował prof. Kazimierz Furtak — i prezes PAU. Tego 
samego dnia w siedzibie kurii metropolitalnej swój podpis złożył 
metropolita krakowski.

Lesław Peters

Europejska tradycja od czasów Hadriana

Pochowani w Krypcie Zasłużonych na Skałce

Jan Długosz (1415–1480) — historyk 

Wincenty Pol (1807–1872) — poeta 

Lucjan Siemieński (1809–1877) — pisarz 

Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) — pisarz

Teofi l Lenartowicz (1822–1893) — poeta, pisarz 

Adam Asnyk (1838–1897) — poeta 

Henryk Siemiradzki (1843–1902) — malarz 

Stanisław Wyspiański (1869–1907) — dramaturg, malarz

Jacek Malczewski (1855–1929) — malarz 

Karol Szymanowski (1882–1937) — kompozytor 

Ludwik Solski (1855–1954) — aktor 

Tadeusz Banachiewicz (1882–1954) — astronom 

Czesław Miłosz (1911–2004) — poeta, pisarz
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Kronika

Marzec — kwiecień

1 III „Turbogeneratory asynchronizowane” — seminarium zorganizowane przez Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii 
PK, Instytut Energetyki w Warszawie, Komisję Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krakowskiego Oddziału PAN, z udziałem 
naukowców z Rosyjskiej Akademii Nauk.

Otwarcie wystawy malarstwa Zbigniewa Gostwickiego w Galerii PK „Kotłownia”.

3 III Inżynierskie Targi Pracy.

7 III Spotkanie rektorów uczelni krakowskich u wojewody małopolskiego Stanisława Kracika w sprawie pomocy dla studentów z Afga-
nistanu w przyjęciu na studia.

9 III Wizyta prof. Güntera Woznego, doctora honoris causa naszej uczelni.

„Firma rodzinna szansą polskiej gospodarki” — konferencja zorganizowana w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydak-
tycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej” przez WM PK.

10 III Wizyta delegacji z Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Iwanowie (Rosja).

11 III Uroczyste posiedzenie Senatu PK — nadanie tytułu doctora honoris causa PK prof. Oskarowi Josifowiczowi Kojfmanowi z Pań-
stwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Iwanowie.

12 III „Diagnostyka pojazdów samochodowych — budowa, eksploatacja, naprawa” — inauguracja studiów podyplomowych, zorganizo-
wanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

14–15 III „Piękne oblicze nauki i biznesu” — konferencja zorganizowana przez Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, 
Ośrodek Euraxess Kraków oraz Enterprise Europe Network, działające w Centrum Transferu Technologii PK.

15 III Wernisaż wystawy fotografi i Andrzeja Hrabca „Leptis Magna i Sabratha” w Galerii PK „Gil”.

17 III Inauguracja studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.

18 III Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych — tematem przewodnim I Studenckiej Konferencji Budowlanej 
„EUROINŻYNIER”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe CONKRET z Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

24 III XXXV Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki.

25 III Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Naukowców Budownictwa i Transportu, zorganizowane przez Samorząd Doktorantów Wy-
działu Inżynierii Lądowej PK.

 „Nowoczesne techniki i technologie w medycynie — metody naprawcze, bioreaktory, bioprintery, transplantacje” — sympozjum 
zorganizowane przez Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych PK, Collegium Medicum UJ i AGH.

28 III Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

29 III Podpisanie umowy o współpracy między miastem Tarnów, fi rmą ABM Solid i PK.

30 III Z okazji 45-lecia powstania Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK wykład pt. „Kierunki rozwojowe przemysłu chemicz-
nego w Polsce — znacząca rola Azotów Tarnów” wygłosił Jerzy Marciniak, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Kapitało-
wej Azoty Tarnów. 

30 III – 1 IV „Współczesne technologie w świetle zabezpieczenia infrastruktury drogowej przed klęskami żywiołowymi” — konferencja zorga-
nizowana w Zakopanem przez Polski Kongres Drogowy, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Związek Mostow-
ców RP — Odział Małopolski, Politechnikę Krakowską oraz Województwo Małopolskie.

31 III – 1 IV VI Seminarium Branży TSL „Dni Transportu 2011”, zorganizowane przez członków KN Logistyki TILOG przy PK.

2 IV Dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

Zakończenie Mistrzostw PK w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, zorganizowanych w Zakopanem przez AZS PK oraz CSiR PK.

5 i 7 IV Wampiriada — studencka akcja honorowego krwiodawstwa.

6 IV Krakowskie Targi Reologiczne, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej oraz Instytut Inżynierii Chemicz-
nej i Procesowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

7 IV Dzień otwarty Politechniki Krakowskiej.

12 IV „Niepełnosprawni” — konferencja zorganizowana przez PK oraz UP Jana Pawła II w ramach IV Krakowskich Dni Integracji. 

„Odpowiedzialny inżynier” — konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami, działające na 
Wydziale Inżynierii Środowiska PK.

13 IV Spotkanie z byłymi pracownikami PK, poświęcone sprawom funkcjonowania uczelni oraz pomocy dla emerytów ze strony związ-
ków zawodowych.

14 IV  „Pola Nadziei” — 14. akcja zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” – Arka Pana.

I Konferencja Naukowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK „Młodość i zdrowie seniorów. Jak sprostać wyzwaniom XXI wieku”.

Wybory Najmilszej Studentki oraz Superstudenta PK.

15 IV Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Mechanicznym PK.

16 IV Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Architektury PK.

20 IV Seminarium Jacka Laskowskiego „Technologie uzupełniające Java EE: OSCi, Enterprise OSGi, Service-Component Architec-
ture”, zorganizowane przez Koło Naukowe IT i Katedrę Automatyki i Technik Informacyjnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK.

Opracowała: Teresa Marszalik
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK
25 marca 2011 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− nadania prof. Kazimierzowi Fladze ty-

tułu doctora honoris causa PK;
− akceptacji wniosku Rady Wydziału 

Mechanicznego o powołanie prof. Zbi-
gniewa Żurka na promotora w postę-
powaniu o nadanie prof. Stanisławo-
wi Mrowecowi tytułu doctora honoris 
causa PK;

− akceptacji wniosku Rady Wydziału Me-
chanicznego o wystąpienie do uczelni 
opiniujących wniosek o nadanie prof. 
St. Mrowecowi tytułu doctora honoris 
causa PK;

− nadania prof. Josephowi El Hayekowi 
godności honorowego profesora PK;

− opiniowania wniosków o przyznanie 
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego;

− przyjęcia założeń do planu rzeczowo-
-fi nansowego na rok 2011;

− przyjęcia „Planu inwestycji w zakresie 
robót budowlanych i projektowych na 
rok 2011”.

Posiedzenie Senatu PK
15 kwietnia 2011 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− opiniowania wniosków o przyznanie 

odznaczeń PK;
− powołania uczelnianych komisji rekru-

tacyjnych do spraw rekrutacji na rok 
akademicki 2011/2012;

− liczby miejsc na I roku stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, 
rozpoczynających się na PK w seme-
strze zimowym roku akademickiego 
2011/2012;

− liczby miejsc na I roku stacjonarnych 
studiów III stopnia, rozpoczynających 
się na PK w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2011/2012;

− ustalenia ogólnego zakresu obowiąz-
ków nauczycieli akademickich i sto-
sowania 50 proc. kosztów uzyskania 
przychodu ze stosunku pracy pracow-
ników PK;

− zmian w planie inwestycji w zakresie 
robót budowlanych i projektowych oraz 
przyjęcia planu zakupów inwestycyj-
nych PK na rok 2011;

− zgody na zaciągnięcie kredytu na sfi -
nansowanie części kosztów termomo-
dernizacji budynku WIŚ oraz budyn-
ków WM;

− przyjęcia zmian „Regulaminu organiza-
cyjnego Centrum Transferu Technologii 
Politechnika Krakowska”.

Zarządzenia

Nr 11 z 3 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania, wydawania 
i rozpowszechniania wewnętrznych aktów normatywnych na Politechnice Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki.

Nr 12 z 9 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia wybranych węzłów mieszkalnych w do-
mach studenckich Politechniki Krakowskiej.

Nr 13 z 10 marca 2011 r. w sprawie uchylenia „Zarządzenia nr 1 Rektora PK z 15 stycz-
nia 2009 r., Regulaminu przyznawania odznaczeń Politechniki Krakowskiej”.

Nr 14 z 14 marca 2011 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok stacjonarnych i niesta-
cjonarnych studiów I i II stopnia, uruchamianych w roku akademickim 2011/2012.

Nr 15 z 30 marca 2011 r. w sprawie realizacji przez Politechnikę Krakowską im. Tadeu-
sza Kościuszki ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych.

Nr 16 z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Biotechnologii i Materiałów 
Odnawialnych.

Nr 17 z 6 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia zasad i warunków podnoszenia kwali-
fi kacji zawodowych przez pracowników Politechniki Krakowskiej oraz przysługujących im 
z tego tytułu uprawnień.

Nr 18 z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w „Regulaminie gospodarowania zakłado-
wym funduszem świadczeń socjalnych na Politechnice Krakowskiej”.

Komunikaty

Nr 3 z 15 marca 2011 r. w sprawie uchwał Senatu PK, podjętych na posiedzeniu 25 lu-
tego 2011 r.

Nr 4 z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwał Senatu PK, podjętych na posiedzeniu 
25 marca 2011 r.

Opracował: Maciej Zając

Pracownicy

Doktorzy

Wydział Architektury

dr inż. arch. Paweł Żuk (A-2) — „Rola 
oświetlenia naturalnego w kształtowaniu 
formy architektonicznej współczesnych 
muzeów”, promotor: dr hab. inż. arch. 
Piotr Burak-Gajewski, prof. PK; recen-
zenci: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech 
Bonenberg (PP), prof. dr hab. inż. arch. 
Wojciech Buliński (PK); 14 II 2011 r. 

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej

dr inż. Zbigniew Szular (E-2) 
— „Koncepcje przekształtników tyrysto-
rowych o zmiennej topologii połączeń 
w aspekcie zastosowania do rozruchu 
silników indukcyjnych klatkowych”, pro-
motor: dr hab. inż. Piotr Drozdowski, re-
cenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz 
Sobczyk (PK), prof. zw. dr hab. inż. Sta-
nisław Piróg (AGH), 20 IV 2011 r.

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Edyta Pięciorak (studia 
doktoranckie) — „Analiza współpracy 
blachy fałdowej z płatwiami zimnogię-
tymi”; promotor: dr hab. inż. Marek Pie-
karczyk, prof. PK, recenzenci: dr hab. 
inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, dr 
hab. inż. Witold Cecot, prof. PK, 20 IV 
2011 r.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Krzysztof Miernik (M-2) 
— „Odporność na pękanie dwufazo-
wych stali konstrukcyjnych typu D-P”, 
promotor: dr hab. inż. Stanisław Pytel, 
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Nitkiewicz (PCz), prof. dr hab. 
inż. Leszek Wojnar (PK), 16 III 2011 r.
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Publikacje tego typu zawsze są 
ważnymi wydarzeniami w życiu wy-
dających je instytucji naukowych. Tak 
jest i tym razem. Opublikowany właś-
nie tom wspomnień profesorów Po-
litechniki Krakowskiej to prawdziwa 
księga pamięci naszej uczelni.

Naszą wiedzę o historii Politechniki 
Krakowskiej wzbogacały już wcześniej 
drukowane wspomnienia osób związa-
nych z uczelnią. Ukazywały się one w po-
staci samodzielnych publikacji lub w formie 
artykułów na łamach „Naszej Politechniki”. 
Nie ma ich jednak nazbyt wiele. Gotowość 
do sięgnięcia za pióro w celu zarejestro-
wania zdarzeń dawno minionych nie jest 
zjawiskiem powszechnym wśród inżynie-
rów (wśród przedstawicieli nauk humani-
stycznych też zresztą różnie z tym bywa). 
Dlatego cieszyć musiało podjęcie przed 
dwoma laty akcji gromadzenia wspomnień 
najstarszych żyjących profesorów naszej 
uczelni poprzez prowadzenie z nimi ob-
szernych wywiadów. 

Z inicjatywą wystąpił w 2009 r. prof. 
Stanisław Juchnowicz, wybitny urbani-
sta, przewodniczący Konwentu Seniorów 
PK. Pomysł poparł rektor prof. Kazimierz 
Furtak, który nie jeden raz dowiódł, że 
doskonale rozumie potrzebę utrwalania 
pamięci o przeszłości uczelni. Prowa-
dzenie rozmów i przygotowanie materia-
łu do przyszłej książki powierzono trojgu 
młodych historyków (absolwentów UJ), 
specjalizujących się w dokumentowaniu 
historii społecznej i życia codziennego 
metodą tzw. historii mówionej. Spędzili 
oni wiele godzin na rozmowach z eme-
rytowanymi profesorami PK — osobami 
o dużym dorobku, bardzo zasłużonymi 
dla swej uczelni. W wyniku tych spot-
kań powstał obszerny tom zatytułowany 
„Profesor NIEzwyczajny. Wspomnienia 
profesorów Politechniki Krakowskiej”, 
opublikowany przez Wydawnictwo PK. 

Uwagę zwraca nietypowa struktura 
książki. Wykonawcy projektu — Joanna 
Komperda (kierująca przedsięwzięciem), 
Jakub Gałęziowski i Karolina Żłobecka 
— zrezygnowali z przedstawienia roz-
mów w formie tradycyjnych wywiadów. 
Zebrane wypowiedzi podzielili na krótkie 
teksty o charakterze wypowiedzi autor-
skich i pogrupowali je w kilku działach. 
Tak więc w pierwszej części tomu znaj-

dujemy krótkie opowieści każdego z bo-
haterów o latach dzieciństwa i młodości. 
Następne części książki są zaś mozaika-
mi wspomnień dotyczących wybranych 
tematów — studiów i kariery naukowej, 
a także przełomowych wydarzeń w kraju 
oraz sfery życia prywatnego. 

Prowadzący rozmowy nie ograniczyli 
się bowiem do pytań o sprawy dotyczące 
jedynie związków rozmówców z macie-
rzystą uczelnią. Interesowali się całym 
życiem interlokutorów. W słowie wstęp-
nym Joanny Komperdy czytamy: „Zało-
żeniem redaktorów było to, by głównym 
tematem niniejszej książki nie czynić wy-
łącznie dorobku naukowo-dydaktyczne-
go najstarszych profesorów Politechniki, 
o którym traktują już liczne artykuły krajo-
we i zagraniczne, ale by pokazać bohate-
rów projektu w nieco innej perspektywie 
— codzienności, życia rodzinnego, oso-
bistych zainteresowań, pracy zawodowej, 
podejmowanych starań i wyrzeczeń, co 
składa się na ich bogate i barwne życie”. 
Materiał zebrany podczas długich rozmów 
przed opublikowaniem wymagał selekcji. 
Wyjaśniając jej zasady, Komperda infor-
muje, że dla redaktorów tomu „głównym 
kryterium doboru było to, czy określony 
fragment wypowiedzi wzbudzi zaintere-
sowanie młodego czytelnika”. 

Ponieważ słowo mówione nie za-
wsze sprawdza się w druku, duża część 
profesorów na nowo zredagowała swoje 
wspomnienia. Pozostali dokonali szcze-
gółowej adiustacji swych wypowiedzi, 
wprowadzając nieraz istotne uzupeł-
nienia. W efekcie powstała książka 
rejestrująca zapis pamięci 22 bardzo 
zasłużonych dla uczelni naukowców. 
Książka w istotny sposób uzupełniająca 
naszą wiedzę o 66 latach Politechniki 
Krakowskiej, a zarazem pełna cieka-
wych, niekiedy wręcz anegdotycznych 
informacji. 

Dopełnieniem tekstów jest bogaty 
materiał zdjęciowy, w całości pochodzą-
cy ze zbiorów prywatnych. Na stronach 
książki widzimy profesorów w miejscach 
i okolicznościach dalekich od sytuacji, 

w jakich można ich spotkać na uczelni. 
Jest Stanisław Mazurkiewicz jako słu-
chacz studium wojskowego, Witold Cę-
ckiewicz na Balu Młodej Architektury, 
Ludwik Górski na biwaku na Mazurach, 
Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska w łódce 
na Jeziorze Dobskim, rodzina Bartko-
wiczów na wakacjach w Bieszczadach, 
Eugeniusz Kulwicki przebrany za pro-
fesora Filutka, a także Stanisław Juch-
nowicz z… upolowaną jadowitą żmiją. 
Uśmiech wzbudza rysunek satyryczny, 
którego autorem jest Jerzy Kapko. 

Większość oryginalnych zapisów roz-
mów trafi ła już do Muzeum PK. Będą cen-
ną dokumentacją, bowiem zawierają wię-
cej materiału niż książka (rozmowy trwały 
wiele godzin). Dla przyszłych historyków, 
zajmujących się naszą szkołą, będzie to 
cenne źródło informacji. A starannie wy-
dany, gruby (ponad 350 stron) tom, który 
przygotowano specjalnie na majowe ob-
chody Święta Szkoły, z pewnością ucie-
szył już wiele osób, dla których Politech-
nika Krakowska to coś znacznie więcej 
niż tylko miejsce studiów lub pracy. 

Lesław Peters

„Profesor NIEzwyczajny. Wspomnienia 
profesorów Politechniki Krakowskiej”, 
opracowanie redakcyjne: Jakub Gałę-
ziowski, Joanna Komperda, Karolina Żło-
becka, Wydawnictwo PK, Kraków 2011.

Wspomnienia nestorów Politechniki Krakowskiej utrwalone dla potomnych 

Wyjątkowa książka na Święto Szkoły

Relacja z uroczystości Święta Szko-
ły ukaże się w następnym numerze.
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Jedno z najwyższych polskich 
wyróżnień naukowych otrzymał prof. 
Zygmunt Kowalski, chemik od lat zwią-
zany z Politechniką Krakowską. Jako 
członek badawczego zespołu, który 
opracował nowatorską technologię dla 
branży górniczej, został uhonorowany 
nagrodą zespołową prezesa Rady Mi-
nistrów. Uroczyste wręczenie nagrody 
odbyło się 28 marca w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie.

Zespół złożony ze specjalistów Po-
litechniki Śląskiej, Politechniki Krakow-
skiej i Polskiej Akademii Nauk opracował 
technologię, która ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia ochrony środowiska, 
a jednocześnie przynosi znaczne efekty 
ekonomiczne. Przydatność rozwiązania 
potwierdziło wdrożenie dokonane w Za-
kładach Górniczych „Trzebionka”, zajmu-
jących się pozyskiwaniem cynku i ołowiu.

Zwykle do wypełniania wyrobisk w ko-
palniach używa się jako podsadzki pia-
sku, który tłoczy się w postaci wodnej za-
wiesiny. Jego sprowadzanie jednak sporo 
kosztuje, dlatego zespół z udziałem prof. 
Kowalskiego podjął się przystosowania 
do tej roli odpadów pofl otacyjnych, po-
wstających w procesie wzbogacania rud 
cynku i ołowiu. Odpady te wcześniej skła-
dowano na szpecących krajobraz hał-
dach, które można oglądać, przejeżdża-
jąc w okolicach Chrzanowa. W wyniku 
przeprowadzonych analiz chemicznych 
odpadów i studiów termodynamicznych 
autorzy rozwiązania opracowali mieszan-
kę samozestalającą. Można ją pompo-
wać pod ziemię do chodników, w których 
zakończono prace wydobywcze.

Mieszanka wygląda niepozornie, 
jak zwykłe błotko, ale jej opracowanie 
nie było rzeczą prostą. Musiała bowiem 
mieć odpowiednią wytrzymałość me-
chaniczną i taki skład, aby nie uwalniały 
się jakiekolwiek substancje toksyczne. 
W szczególności chodziło o to, aby nie 
pogarszała jakości wód podziemnych, 
znajdujących się w rejonie Chrzanowa.

W efekcie prac wykonanych przez ze-
spół specjalistów wybudowano instalację 
przemysłową. W uzasadnieniu przyznania 

nagrody stwierdzono: „instalacja ta za-
sługuje na uznanie, ponieważ w sposób 
istotny zmniejsza ilość odpadu składowa-
nego w stanie osadowym oraz eliminuje 
niedogodności eksploatacyjne wyrobiska, 
zapewniając rytmiczność dostaw miesza-
niny podsadzkowej do wyeksploatowa-
nych wyrobisk”. Mówiąc ściślej, dzięki no-
wej technologii każdego roku „Trzebionka” 
unika powiększenia hałd o ćwierć miliona 
ton materiału. Ponieważ instalacja działa 
już od kilku lat, do tej pory pod ziemię wró-
ciło milion ton odpadów. Efekt, jak widać, 
jest imponujący.

Autorzy tego rozwiązania pracowa-
li w zespole pod przewodnictwem prof. 
Jana Palarskiego z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, specjalisty w zakresie geo-
logii inżynierskiej i eksploatacji złóż. 
Oprócz prof. Kowalskiego w skład zespo-
łu wchodzili: prof. Zdzisław Mysłek, prof. 
Franciszek Plewa, dr Joanna Kulczycka, 
dr Tadeusz Kurek, dr Piotr Pierzyna, dr 
Marcin Popczyk, dr Grzegorz Strozik. 

Uroczystość, która odbyła się w war-
szawskim Centrum Nauki Kopernik, 
obejmowała wręczenie nagród za doro-
bek naukowy oraz wybitne osiągnięcia 
naukowe i naukowo-techniczne, a także 
za rozprawy habilitacyjne i doktorskie. 
Nagrody wręczył premier Donald Tusk 
w obecności minister nauki i szkolnictwa 

wyższego prof. Barbary Kudryckiej, 
przedstawicieli głównych polskich insty-
tucji naukowych oraz grona wybitnych 
polskich uczonych.  

Nagroda zespołowa prezesa Rady 
Ministrów dla prof. Zygmunta Kowalskie-
go jest pierwszym tej rangi wyróżnieniem 
dla pracownika WIiTCh PK w 45-letniej 
historii wydziału.

(ps)

Za technologię przyjazną środowisku

Prestiżowa nagroda 
dla prof. Zygmunta Kowalskiego

Prof. Zygmunt Kowalski jest absol-
wentem Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Doktoryzował się w Wojskowej 
Akademii Technicznej, habilitację uzy-
skał na Politechnice Warszawskiej. 
Jest specjalistą w dziedzinie chemii 
związków chromu i fosforu, zajmuje 
się też czystymi technologiami, meto-
dami oczyszczania ścieków i utylizacji 
odpadów. Ma duże doświadczenie 
w zakresie współpracy z przemysłem. 
Posiada liczne patenty i zgłoszenia 
patentowe. Na Politechnice Krakow-
skiej pracuje od 1995 r. Pełnił funkcję 
dyrektora Instytutu Chemii i Techno-
logii Nieorganicznej. Od 2008 r. jest 
dziekanem Wydziału Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej.

Prof. Zygmunt Kowalski (piąty od lewej) wraz z zespołem odbiera nagrodę z rąk premiera Do-
nalda Tuska

Ź
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Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej Politechniki Krakowskiej 
uzyskał prawo nadawania stopnia 
doktora habilitowanego w zakresie 
specjalności „technologia chemicz-
na”. Jest to potwierdzenie przynależ-
ności wydziału do grona jednostek 
najmocniejszych naukowo w kraju.

Ze stosownym wnioskiem WIiTCh 
wystąpił w lipcu 2010 r. Postępowanie 
przebiegło stosunkowo szybko. Wydział 

Sukces Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

Uprawnienia na 45-lecie
został oceniony bardzo pozytywnie: nie-
mal jednogłośnie (27 głosów za przy 
2 wstrzymujących się) opowiedziano 
się za przyznaniem mu uprawnień. Do 
tej pory mogło się nimi poszczycić tylko 
sześć analogicznych jednostek w kraju 
(wydziały na politechnikach w Gdańsku, 
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie 
i Wrocławiu).

Sukces cieszy tym bardziej, że 
zbiegł się z przypadającym w tym roku 

45-leciem wydziału. Dziekan WIiTCh, 
prof. Zygmunt Kowalski mówi, że teraz 
trzeba skorzystać z możliwości, które 
się otworzyły i wypromować nowych 
doktorów habilitowanych. I dodaje, 
że jest na wydziale kilku kandyda-
tów, którzy być może już w przyszłym 
roku osiągną ten szczebel kariery nau-
kowej.

(ps)

Sukces robota z PK
Po raz trzeci Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów w Warszawie zor-
ganizował ogólnopolski konkurs na naj-
lepsze prace dyplomowe w dziedzinach 
automatyki, robotyki i pomiarów — „Młodzi 
Innowacyjni”. Duży sukces odniósł Jakub 
Hajkuś z Wydziału Mechanicznego PK. 
Jego gąsienicowy robot inspekcyjny R-bot 
otrzymał nagrodę główną w kategorii prac 
magisterskich i inżynierskich. Promotorem 
pracy jest dr hab. Jerzy Zając, prof. PK, 
pod kierunkiem którego powstała wcześ-
niej sławna już dziś CyberRyba. 

W tym samym konkursie wyróż-
nienie przyznano Dominice Falkiewicz 
z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej PK za pracę „Modelowanie 
rozmyte z użyciem heurystycznych algo-
rytmów rojowych”. Promotorem był prof. 
Piotr Kulczycki.

(R.)

Postać zmarłego pod koniec 2009 r. 
profesora Politechniki Krakowskiej 
Jerzego Cyklisa została upamiętniona 
tablicą wmurowaną na Wydziale Me-
chanicznym. Uczony był z nim związa-
ny przez pół wieku. Odsłonięcie tablicy 
odbyło się 25 marca bieżącego roku, 
w przerwie obrad Senatu PK.

Pamięci prof. Jerzego Cyklisa
Jerzy Cyklis przyszedł na Wydział 

Mechaniczny jako student, a potem po-
konał tu wszystkie szczeble kariery na-
ukowej. Stał się wybitnym specjalistą 
w zakresie modelowania i sterowania 
procesami produkcyjnymi. Pozostał też 
we wdzięcznej pamięci następców jako 
człowiek bardzo zaangażowany w dzia-

łalność wydziału, którego dzie-
kanem był przez dwie kadencje. 
To właśnie prof. Cyklis zakoń-
czył proces przenoszenia jedno-
stek wydziału na teren kampusu 
w Czyżynach. Znamienny jest 
fakt, że trzech kolejnych jego 
następców na stanowisku dzie-
kana było wcześniej, za kaden-
cji Jerzego Cyklisa, prodzieka-
nami.

Przypomniano o tym pod-
czas uroczystości odsłonięcia 
tablicy. Została ona umiesz-
czona w wyremontowanej 
ostatnio auli A-1 na Wydziale 
Mechanicznym. Odsłonięcia 
dokonali wspólnie rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, dzie-
kan WM prof. Leszek Wojnar 
i syn uhonorowanego — prof. 
Piotr Cyklis, który, podobnie 
jak ojciec, pracuje na Wydziale 
Mechanicznym. 

Tablicę zaprojektował Mi-
chał Pronobis, a wykonał za-
kład Jacka Guzery w Dąbrowie 
koło Kielc.

(ps)F
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Budowa obiektów energooszczęd-
nych i inteligentnych, kształcenie kadr, 
projektowanie rozwiązań konstrukcyj-
no-technologicznych oraz prowadze-
nie badań — to główne cele umowy, 
jaką Politechnika Krakowska zawarła 
29 marca z miastem Tarnów i fi rmą 
ABM SOLID. 

Porozumienie przewiduje również re-
alizację programów edukacyjnych i szko-

Porozumienie na rzecz nowoczesnego budownictwa
leniowych, w których zostaną wykorzy-
stane baza i kadra tarnowskiego Zespołu 
Szkół Budowlanych.

W ramach umowy studenci PK będą 
mogli odbywać praktyki zawodowe 
w fi rmie ABM SOLID, a nasza uczelnia 
poprowadzi szkolenia dla pracowników 
fi rmy. Znaczącą rolę w realizacji przy-
jętych postanowień odegra tworzone 
obecnie na PK Małopolskie Laborato-

rium Budownictwa Pasywnego. Jed-
nostka zajmować się będzie badaniami 
i wdrażaniem nowoczesnych technologii 
dla budownictwa energooszczędnego. 

Jest to pierwsze tego typu porozumie-
nie w Małopolsce. Podpisali je prezydent 
Tarnowa Ryszard Ścigała, rektor PK prof. 
Kazimierz Furtak i prezes zarządu ABM 
SOLID Marek Pawlik.

(R.) 

To już norma, że każdy kolejny 
dzień otwarty Politechniki Krakow-
skiej przyciąga na uczelnię tłumy 
młodych ludzi. Tak było i tym razem. 
7 kwietnia naszą uczelnię odwiedziło 
ponad tysiąc osób. Przyjechali matu-
rzyści z całej południowej Polski. To 
wskazuje, że — podobnie jak w roku 
ubiegłym — kierunki techniczne są 
nadal popularne wśród maturzystów.

— Dostaniecie tu uniwersalne wy-
kształcenie, które pozwoli wam odpo-
wiedzialnie i z pasją kreować nowoczes-
ny świat — powiedział do młodych gości 
prorektor do spraw studenckich PK, 
prof. Leszek Mikulski. Zainteresowanych 
uczelnią było tak wielu, że zabrakło dla 
nich miejsc w sali konferencyjnej pawilo-
nu „Kotłownia”.

— Nanotechnologie i nanomateriały 
albo elektrotechnika — będę wybierał po-
między tymi kierunkami, bo na studia tech-
niczne jestem zdecydowany od dawna 
— mówił Marcin Kieroński z III LO w Tar-
nowie. — Wybierając studia, kieruję się 
przede wszystkim perspektywami dobrej 
pracy. Dlatego wybiorę budownictwo lądo-
we lub matematykę w fi nansach i ekonomii 
— oznajmiła Natalia Wilkus z Liceum im. 
Balzera w Zakopanem. A Maria Skupień, 
także licealistka z Zakopanego, stwier-
dziła: — Rodzice zastanawiają się, czy 
dziewczyna poradzi sobie w takiej branży 
jak budownictwo, ale ja mam nadzieję, 
że pracodawców interesują kompeten-
cje pracownika, a nie płeć. Myślę, że wy-
kształcona i przygotowana do pracy kobie-
ta poradzi sobie na przykład z nadzorem 

Dzień otwarty PK

Chcą być inżynierami, aby mieć dobrą pracę
budowlanym tak samo dobrze jak męż-
czyzna. Sprawdzam też, czym w praktyce 
mogłabym się zająć po studiach na mate-
matyce. Wydaje mi się, że lepiej je wybrać 
niż na przykład ekonomię.

Także Jakub Woźniczka z III LO 
w Tarnowie przekonywał, że wyboru stu-
diów warto dokonać z rozsądkiem: — Po 
to się uczę, żeby znaleźć dobrą pracę 
i dobrze zarabiać. Wybór kierunków 
technicznych na to pozwala, na pewno 
wybiorę uczelnię techniczną. Spraw-
dzam oferty Politechniki Krakowskiej 
i Świętokrzyskiej. Kraków kusi bardziej, 
z kolei w Kielcach mam rodzinę, może 
byłaby szansa na darmowe obiadki — 
śmiał się maturzysta. 

Kandydaci na Politechnikę intereso-
wali się szczególnie tym, jakie są warunki 

rekrutacji; jakie progi punktowe trzeba 
było osiągnąć, żeby dostać się na studia 
w ubiegłym roku; które kierunki cieszą się 
największą popularnością; na jaką pomoc 
stypendialną mogą liczyć i czy uczelnia 
będzie prowadzić kierunki zamawiane. 
Informacji udzielali im pracownicy i stu-
denci uczelni.

W czasie dnia otwartego prezentowała 
się cała uczelnia, odbyły się także prezen-
tacje poszczególnych wydziałów. Wykład 
pt. „Materiały kompozytowe — własności, 
zastosowania, perspektywy”, okraszo-
ny eksperymentem z udziałem jednego 
z gości i nagrodzony burzą oklasków, wy-
głosił dr hab. inż. Janusz German, prof. PK 
z Wydziału Inżynierii Lądowej.

(MAS)
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Jedną z tajemnic olbrzymiego zain-
teresowania młodzieży kierunkiem „bu-
downictwo”, oferowanym na Politech-
nice Krakowskiej, jest nawiązywanie 
kontaktów z młodzieżą szkół średnich 
o profi lu budowlanym. Pozyskiwaniu 
najlepszych kandydatów sprzyja zaan-
gażowanie naszej uczelni w Olimpiadę 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 
27 marca na PK odbyło się podsumo-
wanie wyników zawodów okręgowych 
zorganizowanych w Krakowie. 

Laureatom gratulacje złożył prorektor 
ds. studenckich PK, prof. Leszek Mikul-
ski, który zachęcał też do dalszej pracy 
i podjęcia studiów na naszej uczelni. Do 
tych gratulacji przyłączyli się prodziekani 
obu wydziałów, prowadzących budow-
nictwo — dr inż. Agnieszka Generowicz 
z Wydziału Inżynierii Środowiska i dr inż. 
Mariusz Maślak z Wydziału Inżynierii Lą-
dowej. Laureaci zawodów okręgowych 
otrzymali nagrody. 

Z tytułu zajęcia pierwszego miejsca 
laptop (ufundowany przez rektora PK) 

otrzymał Sebastian Pabisz z Zespołu 
Szkół Zawodowych w Gorlicach. Dwa 
kolejne miejsca przypadły Mateuszowi 
Szczygłowi z Myślenic i Michałowi Bu-
rze z Bielska-Białej. Ogółem do udziału 
w zawodach centralnych w Augustowie 
zakwalifi kowało się z okręgu krakowskie-
go 14 osób. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. za-
stępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzę-
du Miasta Dariusz Domajewski i wiceprze-
wodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa Jerzy Opro-
cha. Nie mogło zabraknąć oczywiście dr 
inż. Marii Francuz, która jest przewodni-
czącą komitetu okręgowego olimpiady (na 
PK kieruje Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii) i już po raz 24. organizowała zawody 
w Krakowie. Był też dr inż. Marcin Radoń, 
pracownik WIL PK, przewodniczący jury 
etapu okręgowego olimpiady i członek jury 
zawodów centralnych. 

Zawody fi nałowe odbyły się 15 
kwietnia. Z grona reprezentantów okrę-
gu krakowskiego aż pięciu znalazło się 

PK gościła olimpijczyków

w czołowej dwudziestce. Największy suk-
ces odniósł Daniel Klimowski z Zespołu 
Szkół Budowlanych w Zakopanem — za-
jął drugie miejsce (w Krakowie był siód-
my). Na czwartym uplasował się Michał 
Bura.

 
(ps)

15 studentów kierunku „energe-
tyka” z Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki Krakowskiej uczestniczyło 
w II Warsztatach Energetycznych zor-
ganizowanych w Szklarskiej Porębie 
przez Koło Naukowe „Płomień” z Po-
litechniki Wrocławskiej przy współ-
udziale Koła Naukowego Energetyki 
i Ochrony Środowiska z PK. Warszta-
ty odbyły się w dniach 11–13 marca.

Tematyka warsztatów obejmowa-
ła zagadnienia związane z procesami 
konwersji energii. Celem było m.in. za-
prezentowanie interesujących pomysłów 
w tej dziedzinie oraz wzbogacenie umie-
jętności publicznej prezentacji uzyska-
nych rezultatów i ich obrony.

Pierwszego dnia studenci PK i PWr 
wybrali się razem do Muzeum Energe-
tyki Jeleniogórskiej. Po powrocie do 
ośrodka, w którym ich zakwaterowano, 
nastąpiło ofi cjalne otwarcie warsztatów. 
Zainaugurował je wykład „Systemy kli-
matyzacyjne z napędem solarnym” dr. 
hab. inż. Jacka Kasperskiego.

Drugiego dnia uczestnicy warszta-
tów zapoznali się z opiniami zwolenni-

Warsztaty adeptów energetyki
ków i przeciwników teorii ocieplania się 
klimatu i wpływu człowieka na global-
ny wzrost temperatury. Temat wywołał 
ożywioną dyskusję. Następnie studenci 
zaprezentowali własne prace naukowe 
w formie referatów. Po każdej prezentacji 
odbywała się krótka dyskusja, podczas 
której referujący odpowiadali na pytania 
słuchaczy, również komisji oceniającej, 
złożonej z opiekunów obu kół naukowych, 
organizujących warsztaty — dr. inż. Artura 
Cebuli z Politechniki Krakowskiej i dr. inż. 
Jacka Lamperskiego z Politechniki Wroc-
ławskiej. Na zakończenie warsztatów do-
konano podsumowania i wręczono nagro-
dy autorom najlepszych prac.

Podczas pobytu w Szklarskiej Porę-
bie studenci mieli okazję zobaczyć Wo-
dospad Kamieńczyka, który jest najwyż-
szym wodospadem po polskiej stronie 
Karkonoszy („grał” w brytyjskim fi lmie 
„Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”). 

W przyszłym roku głównym organi-
zatorem III Warsztatów Energetycznych 
będzie Politechnika Krakowska.

(R.) 

Stypendia 
dla najzdolniejszych

Wyróżniający się studenci i doktoran-
ci krakowskich szkół wyższych otrzymali 
stypendia naukowe miasta Krakowa. Nie 
zabrakło w tym gronie przedstawicieli na-
szej uczelni. Podczas uroczystości, która 
odbyła się w Urzędzie Miasta, stypendia 
odebrali m.in. doktoranci: Maria Lubelska 
i Ewa Anna Łapa (Wydział Architektury), 
Joanna Nizioł, Aneta Staroń i Amelia Woy-
narowska (Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej), Rafał Wajer i Michał Wit-
kowski (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz 
Marta Żakowska (Wydział Mechaniczny). 
Ogółem przyznano 37 stypendiów na 474 
zgłoszone kandydatury. 

Wyróżnienie spotkało też studentkę 
architektury Katarzynę Siedlecką. Zo-
stała ona pierwszą laureatką Stypen-
dium Twórczego prof. Bohdana Lisow-
skiego, ufundowanego przez krakowski 
oddział Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. O stypendium ubiegało się 20 
kandydatów. 

 (R.)
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Sebastian Pabisz — zwycięzca zawodów 
okręgowych
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„Młodość i zdrowie seniorów” 
— pod takim hasłem została zorga-
nizowana I Konferencja Naukowa 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK. 
14 kwietnia słuchacze UTW niemal do 
ostatniego miejsca wypełnili salę kon-
ferencyjną w pawilonie „Kotłownia”, 
dowodząc raz jeszcze, jak potrzebną 
inicjatywą było zorganizowanie na na-
szej uczelni zajęć dla seniorów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku za-
inaugurował działalność na PK w paź-
dzierniku zeszłego roku i od tego czasu 
w jego ramach zrealizowano już wiele 
interesujących inicjatyw. Jest to zasługą 
nie tylko dr inż. Władysławy Marii Fran-
cuz, która zorganizowała UTW i opra-
cowała jego program, ale także samych 
słuchaczy, aktywnie angażujących się 
w różne przedsięwzięcia. Właśnie dzięki 
tej aktywności odbyła się I Konferencja 
Naukowa UTW PK.

— Mamy pomysły, mamy zapał, 
mamy twórczą energię, mamy duże za-
soby intelektu. I dlatego też wyszliśmy 
z cienia i chcemy pokazać, że seniorzy 
też potrafi ą być kreatywni — mówiła, 
witając zebranych Anna Przybyłek-Bora-
czyńska, pomysłodawczyni i współorga-
nizator konferencji. Tej aktywności gratu-
lował seniorom rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, który objął konferencję patrona-
tem honorowym. 

Funkcjonowanie UTW w murach 
Politechniki przyczynia się do korzyst-
nej zmiany wizerunku naszej szkoły. 
Dostrzega się, że PK prowadzi nie tylko 
działalność dydaktyczną i naukową, ale 
uwzględnia też różne potrzeby człowie-
ka. Zwróciła na to uwagę obecna na kon-
ferencji wiceprezydent Krakowa Elżbieta 
Lęcznarowicz, która powiedziała pod 
adresem uczelni: — Stajecie się centrum 
prospołecznego działania.

I Konferencja Naukowa UTW

Też potrafi ą być kreatywni
W ramach sesji plenarnej wygłoszono 

wykłady, które przygotowali specjaliści, 
a następnie odbyły się dyskusje panelowe 
w sześciu zespołach. Wśród wykładów 
szczególne zainteresowanie słuchaczy 
wzbudziło wystąpienie prof. Jerzego Vetu-
laniego z Polskiej Akademii Nauk — wyso-
kiej klasy uczonego, biochemika i farma-
kologa, specjalisty w dziedzinie zagadnień 
funkcjonowania mózgu. Mówił on o tym, 
jak poprawić pamięć i zdolność koncen-
tracji. Nie mniej ciekawe zagadnienia 
farmakoterapii wieku zaawansowanego 
i znaczenia profi laktyki zdrowotnej zapre-
zentowali przedstawiciele Collegium Me-
dicum UJ — dr hab. med. Jerzy Gąsowski 
i dr Barbara Wizner. O roli uniwersytetów 
trzeciego wieku w kontekście funduszy 
unijnych mówiła Maria Kacprzycka, pre-
zes Akademii Pełni Życia w Krakowie.

(ps)

IV Krakowskie Dni Integracji — se-
ria spotkań służących integrowaniu 
osób niepełnosprawnych w środo-
wisku akademickim — odbyły się 
w dniach 12–14 kwietnia. Głównym 
wydarzeniem było sympozjum „God-
ność osoby z niepełnosprawnością 
a prawa człowieka”, zorganizowa-
ne przez Politechnikę Krakowską 
i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie w pawilonie konferencyj-
nym PK „Kotłownia”.

W otwarciu obrad uczestniczyła wi-
ceprezydent Krakowa, Elżbieta Lęczna-
rowicz, która mówiąc o skali problemu, 
poinformowała, że w Krakowie prawie 
19 proc. osób ma orzeczenie o niepełno-
sprawności. Rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, wyrażając zadowolenie z wyboru 
naszej uczelni na miejsce spotkania, 
zapewnił zebranych, że wszystkie pro-
wadzone obecnie na PK inwestycje i re-
monty uwzględniają potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Na spotkanie przybyli 
kierownicy biur ds. osób niepełnospraw-
nych z sześciu krakowskich uczelni. 

O niepełnosprawnych na PK
Referat wprowadza-

jący wygłosiła dr hab. 
Bernardeta Szczupał 
z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warsza-
wie. Po dyskusji odbyło 
się wręczenie nagród „In-
tegratia”. Rozstrzygnięty 
też został konkurs fotogra-
fi czny, a nagrodzone pra-
ce zostały pokazane na 
wystawie pokonkursowej 
„Student niepełnospraw-
ny versus krakowska 
rzeczywistość” w Galerii 
„Kotłownia”. Pierwsze 
miejsce przyznano Toma-
szowi Jończykowi, drugie 
— Joannie Tarnowskiej, a trzecie — Justy-
nie Lachor. W galerii można było też zoba-
czyć prace artystów Fundacji Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych.

13 i 14 kwietnia imprezy IV Krakow-
skich Dni Integracji odbyły się też na 
Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwer-

sytecie Jagiellońskim. Zorganizowano 
m.in. happening, zawody sportowe, 
warsztaty oraz panel dyskusyjny pod 
hasłem „Przerwijmy tabu — uczelnia 
wyższa wobec problemu zaburzeń psy-
chicznych”.

(ps)
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Katarzyna Kutek-Sładek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pa-
wła II i Jan Ortyl z Politechniki Krakowskiej — pełnomocnicy rek-
torów ds. osób niepełnosprawnych



NASZA POLITECHNIKA 5/2011

14

In
fo

rm
ac

je

F
ot

.: 
M

ar
ta

 H
er

ni
k

Politechnika Krakowska kilka-
krotnie gościła już w swych murach 
Uniwersytet Dzieci. Założony przez 
fundację PAIDEIA uniwersytet ma 
na celu poszerzanie horyzontów 
młodych adeptów wiedzy w dziedzi-
nach, których nie obejmuje podsta-
wowy program szkolnego naucza-
nia. Wykłady i warsztaty odbywają 
się w przestrzeniach uniwersytec-
kich oraz w ośrodkach naukowych 
— miejscach na co dzień niedostęp-
nych dla dzieci.

I tak w semestrze letnim ubiegłego 
roku niepełnoletni „studenci” odwiedzili 
Wydział Architektury PK. Podczas zajęć 
„Jak się buduje dom” w błyskawicznym 
tempie poznali historię budownictwa, 
podstawowe zasady konstruowania 
budowli oraz właściwości materiałów 
budowlanych. Próbowali swych sił jako 
budowniczowie i tak jak prawdziwi kon-
struktorzy dzielili się zadaniami. Dzie-
ci pracowały w 4-osobowych grupach 
i w zależności od wylosowanego zada-
nia konstruowały z patyczków i gumek 
recepturek domy, mosty czy wieże. 

Cyklowi warsztatów towarzyszyły wy-
kłady prof. Kazimierza Flagi — kierowni-
ka Katedry Budowy Mostów i Tuneli PK 
— który wyjaśnił młodym słuchaczom, 

dlaczego ludzie zaczęli bu-
dować mosty i z jakich ma-
teriałów je tworzono. 

Wcześniej, w seme-
strze zimowym Uniwer-
sytet Dzieci zmierzył się 
z tematem „Czy Leo-
nardo balistą zdobyłby 
Vinci?!”. Podczas zajęć 
mali studenci sprawdza-
li, czy rewolucyjne dzieła 
i wynalazki renesansowe-
go mistrza miały szanse 
zmienić świat. Czy można 
je było w ogóle zbudować 
i ich używać. Czy wyko-
rzystując projekt tego ge-
nialnego artysty można 
było skonstruować broń i zdobyć takie 
miasto jak niewielkie Vinci? A że — jak 
głosi przysłowie arabskie — najlepszą 
szkołą jest doświadczenie, uwieńcze-
niem zajęć, na których powstawały gu-
mowo-patyczkowe miniatury balist, był 
test machin. Każdy z uczestników mógł 
wypróbować na makiecie miasta Vinci 
celność i moc swojej balisty, strzelając 
i obserwując zniszczenie murów, ratu-
sza, kościoła czy domu Leonarda. 

Pozostaje mieć nadzieję, że ziarno 
praktycznej wiedzy konstruktorskiej, za-

Uniwersytet Dzieci na Wydziale Architektury PK

Próba mocy i celności zbudowanych maszyn — zdobywanie 
miasta Vinci

szczepione podczas zajęć na Politech-
nice Krakowskiej, wyda owoce i za dzie-
sięć lat dzieci wrócą na naszą uczelnię 
już jako pełnoletni studenci.

Marceli Łasocha

Autor jest absolwentem Wydziału Archi-
tektury PK. Prowadzi warsztaty archi-
tektoniczne dla młodzieży, współpracuje 
z Małopolskim Instytutem Kultury, pra-
cownią k. oraz Uniwersytetem Dzieci.

Obchodzący 45-lecie istnienia 
Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK zorganizował cykl semi-
nariów adresowanych do pracowni-
ków, studentów i doktorantów pod 
ogólnym hasłem „Polski przemysł 
chemiczny — stan obecny, przy-
szłość oraz rola w gospodarce pol-
skiej i regionu”. 

Wykład inauguracyjny wygłosił 
30 marca prezes zarządu i dyrektor 
generalny Grupy Kapitałowej Azoty 
Tarnów Jerzy Marciniak.

Tarnowskie Azoty powstały w 1927 r. 
dzięki inicjatywie prezydenta RP Igna-
cego Mościckiego. Jerzy Marciniak 
przedstawił strukturę zakładów, które 
są w Polsce wiodącym producentem 
tworzyw konstrukcyjnych, alkoholi 
OXO, plastyfi katorów oraz nawozów 

Prezentacja tarnowskich Azotów

saletrzanych i zawierających siarkę. 
Licznie przybyli słuchacze mogli po-
znać realia gospodarcze, w jakich 
działa fi rma.

(ps)
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Zaszczytne 
wyróżnienia

Prof. Janusz Kacprzyk z Katedry 
Automatyki i Technik Informacyjnych na 
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej PK został wybrany na prze-
wodniczącego Rady Kuratorów Wydziału 
IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii 
Nauk. Ostatnio powierzono mu też funk-
cję specjalnego wykładowcy (Distin-
guished Lecturer) IEEE Computational 
Intelligence Society. Będzie ją sprawo-
wał w latach 2011–2013. Computational 
Intelligence Society jest jednym z towa-
rzystw Instytutu Inżynierów Elektryków 
i Elektroników (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) — globalnej or-
ganizacji typu non-profi t, skupiającej 
profesjonalistów z takich dziedzin, jak: 
elektryka, elektronika, telekomunikacja 
i inżynieria komputerowa.Prezes Jerzy Marciniak
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Kolejną okazją do wymiany po-
glądów i doświadczeń między przed-
stawicielami uczelni i pracodawców 
była Konferencja „Firma rodzinna 
szansą polskiej gospodarki”, zor-
ganizowana 9 marca na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakow-
skiej. W spotkaniu uczestniczyli wy-
bitni przedstawiciele biznesu, m.in. 
prof. Andrzej Blikle.

O miejscu fi rm rodzinnych we współ-
czesnej gospodarce mówił prof. Alek-
sander Surdej z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie. Jak podkreślał, 
w krajach Unii Europejskiej 60 proc. — 
75 proc. wszystkich fi rm stanowią fi rmy 
rodzinne, w Stanach Zjednoczonych ich 
odsetek jest jeszcze wyższy — 75 proc. 
— 90 proc. — W Polsce to także ważna, 
zyskująca na znaczeniu część sektora 
biznesowego. Przedsiębiorstwa rodzin-
ne mają tę zaletę dla polskiej gospodarki, 

że są naszym narodowym kapitałem 
— zwrócił uwagę prof. Surdej.

Jak przetrwać na rynku ponad 140 lat 
i zachować renomę, radził prof. Andrzej 
Blikle, prezes Rady Nadzorczej Blikle 
Sp. z o.o., fi rmy założonej w Warszawie 
w 1896 r. — Celem głównym trzeba uczy-
nić trwanie. A jeśli właściciel fi rmy chce, by 
ona trwała, musi taką samą potrzebę wy-
wołać w kliencie. Drogą do tego jest ciągłe 
doskonalenie — wszystkiego, wszystkich 
i stale — radził prof. Blikle. Jak zdradził, 
sam uzyskał uprawnienia czeladnika cu-
kiernictwa po… habilitacji, a mistrzowskie 
— po uzyskaniu profesury w Instytucie 
Podstaw Informatyki PAN. — Doskonale-
nie powinno dotyczyć zwłaszcza społecz-
nego środowiska pracy, w którym lepsze 
efekty daje współpraca niż współzawod-
nictwo. Najsilniejszą motywacją do dobrej 
pracy jest motywacja godnościowa. Wśród 
przyjaciół, gdy jest się docenionym nie tylko 

Firma rodzinna — przepis na sukces
fi nansowo, ale i za efekty pracy, pracuje 
się lepiej — mówił prof. Blikle.

Swój przepis na udane zarządzanie 
fi rmami rodzinnymi zdradził także An-
drzej Barański, prezes Herbewo Inter-
national. — Nowoczesne zarządzanie, 
otwartość na innowacje, działalność so-
cjalna i charytatywna, działania promo-
cyjne — to ważne czynniki dla istnienia 
naszej fi rmy. Najważniejsza była jednak 
bezwzględna uczciwość, szacunek dla 
klientów i dla pracowników — podkreślał 
Andrzej Barański.

Konferencja odbyła się w ramach 
projektu „Wzmocnienie potencjału dy-
daktycznego Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Krakowskiej”. Jego pod-
stawowym założeniem jest współpraca 
uczelni z przedsiębiorcami w dziedzinie 
kształcenia inżynierów gotowych do wej-
ścia na rynek pracy.

MAS

W dniach 14–15 marca odbyła się na 
Politechnice Krakowskiej trzecia edy-
cja konferencji poświęconej promo-
waniu aktywności zawodowej wśród 
kobiet. Jej hasło brzmiało: „Piękne 
oblicze nauki i biznesu”. Dwudniowe 
spotkanie, głównie w damskim gronie, 
zaowocowało wieloma interesującymi 
spostrzeżeniami i wnioskami.

Pierwszy dzień był poświęcony kobie-
tom nauki. Uczestnicy konferencji mogli 
zapoznać się z programami stypendialny-
mi Komisji Europejskiej, Fundacji na rzecz 

Piękne oblicze nauki i biznesu
Nauki Polskiej oraz L’Oréal Polska — insty-
tucji, które wspierają kobiety podejmujące 
karierę naukową. Wśród prelegentek zna-
lazły się panie, które dzięki ciężkiej pracy 
i determinacji odniosły sukces naukowy, 
nierzadko wbrew powszechnym przeko-
naniom i przewidywaniom otoczenia.

Tegoroczna konferencja przypadła 
w wyjątkowym dla polskiej nauki Roku 
Marii Skłodowskiej-Curie, upamiętniają-
cym setną rocznicę przyznania (po raz 
drugi) Nagrody Nobla polskiej uczonej. 
Słuchając konferencyjnych wystąpień, 

można było zauważyć, że panie podej-
mujące karierę naukową traktują tę wy-
bitną chemiczkę, badaczkę i noblistkę 
jako wzór do naśladowania.

Drugi dzień konferencji należał do ko-
biet biznesu. Wśród prelegentek pojawiły 
się te odnoszące sukcesy w działalności 
gospodarczej. W ich wystąpieniach dało 
się słyszeć pasję i głębokie zaangażo-
wanie, które pozwoliły na podjęcie rywali-
zacji konkurencyjnej na rynkach polskich 
i europejskich. Wystąpiły m.in. panie sto-
jące na czele fi rm Scandia Cosmetics SA 
oraz Rodzinka Cafe.

Na podstawie frekwencji oraz na bie-
żąco wyrażanych opinii uczestników mo-
żemy śmiało stwierdzić, że i tym razem 
konferencja okazała się niebywałym 
sukcesem!

Konferencja została zorganizowana 
przez Centrum Transferu Technologii Po-
litechnika Krakowska w ramach projek-
tów: Małopolski Punkt Informacji Europej-
skiej Europe Direct, Ośrodek Euraxess 
Kraków oraz Enterprise Europe Network.

Joanna Szypułka
Centrum Transferu Technologii PKF
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Społecznej odpowiedzialności bi-
znesu dotyczyła Konferencja „Odpo-
wiedzialny Inżynier” zorganizowana 
12 kwietnia przez Studenckie Koło 
Naukowe Gospodarki Odpadami, 
działające na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Krakowskiej. 

Wydarzenie miało przybliżyć studen-
tom Politechniki i wszystkim zaintereso-
wanym strategie łączenia działań bizne-
sowych, podejmowanych przez spółki 
i korporacje, z potrzebami społecznymi 
i środowiskowymi w wymiarze lokalnym 
i globalnym.

O programach wdrażających 
w przedsiębiorstwach zasady zrów-
noważonego rozwoju i koncepcji odpo-
wiedzialnego biznesu mówili podczas 
konferencji przedstawiciele tak dużych 
jednostek, jak: Elektrociepłownia „Kra-
ków” SA (dr inż. Janusz Dańko), DB 
Schenker (Piotr Bartosiewicz, Przemy-
sław Komar), ArcelorMittal Poland SA 
(Jolanta Malicka). Przedstawicielka Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu — Magdalena 
Andrejczuk zaprezentowała program edu-
kacyjny Liga Odpowiedzialnego Bizne-

su, a prezes Fundacji Sendzimira dr inż. 
Tomasz Bergier przedstawił możliwości 
współpracy w ramach projektu „Wyzwania 
zrównoważonego rozwoju w Polsce”.

Standardy „zielonych wydarzeń”, 
czyli takich, które na każdym etapie 
przygotowań i realizacji są przyjazne dla 
środowiska naturalnego, omówiła Mag-
dalena Trojanek z Fundacji Aeris Futuro. 
Organizatorzy konferencji wdrożyli kilka 
z nich: materiały konferencyjne zostały 
wydrukowane na papierze z recyklingu, 
powstałe podczas konferencji odpady 
zostały posegregowane i przygotowano 
ekologiczne gadżety dla uczestników. 
Emisja dwutlenku węgla, związana 
z organizacją i przebiegiem konferencji, 
zostanie zrekompensowana poprzez po-
sadzenie odpowiedniej liczby drzew. 

Goście konferencji mogli podziwiać 
także wystawę zdjęć, przedstawiających 
przedmioty artystyczne wykonywane 
w technice art-recycling przez założy-
cielki inicjatywy POLtwór. 

Konferencja została dofi nansowana 
w ramach programu „Pracownia Dzia-
łań Lokalnych” Ligi Odpowiedzialnego 

Materiały wydrukowano na papierze z recyklingu

Konferencja przyjazna środowisku
Biznesu. Patronat honorowy sprawowa-
li rektor Politechniki Krakowskiej prof. 
Kazimierz Furtak i dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska PK prof. Elżbieta 
Nachlik. Otwarcia konferencji dokonał 
prorektor ds. studenckich prof. Leszek 
Mikulski, a z ramienia Wydziału Inżynie-
rii Środowiska zgromadzonych przywitał 
prodziekan dr hab. inż. Marian Hopko-
wicz, prof. PK. Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły „Nasza Politechni-
ka” oraz Radio Nowinki.

Magdalena Więcławek

Prawie półtora roku temu Wy-
działowa Rada Samorządu Dokto-
rantów Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej podjęła ini-
cjatywę organizacji konferencji na-
ukowej, umożliwiającej prezentację 
prac badawczych młodym stażem 
naukowym doktorantom, asysten-
tom, a także studentom wyższych 
uczelni technicznych, zajmujących 
się szeroko rozumianą tematyką 
budownictwa, transportu i logi-
styki. I Ogólnopolskie Sympozjum 
Młodych Naukowców Budownictwa 
i Transportu odbyło się w dniach 
25–26 marca w Krakowie.

Organizatorzy zagwarantowali moż-
liwość przedstawienia prac badaw-
czych na kilka sposobów: wygłoszenie 
referatu, prezentacja plakatu naukowe-
go, publikacja w przygotowanym z oka-

Szansa dla młodych badaczy

zji sympozjum wydaniu „Czasopisma 
Technicznego”. Każdy z uczestników 
musiał przygotować dwustronicowe 
streszczenie, które zostało poddane 
recenzji i dopuszczało do wygłoszenia 
referatu podczas sympozjum. Przesła-
no 24 artykuły naukowe, w tym 3 w ję-
zyku angielskim; streszczenia 34 refe-
ratów — 3 po angielsku oraz 4 plakaty 
naukowe. 

Podczas otwarcia spotkania do 
zebranych przemówili rektor PK prof. 
Kazimierz Furtak i prodziekan WIL dr 
hab. Mariusz Maślak, prof. PK. Obrady 
zainaugurował wykład prof. Leszka Mi-
kulskiego. W ciągu dwóch dni w pięciu 
sesjach wykładowych wzięło udział 51 
osób. Większość stanowili doktoranci 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK. 

(R.)

Dyrektor CSiR PK 
w komisji ZG AZS

Barbara Grabacka-Pietruszka, dy-
rektor Centrum Sportu i Rekreacji PK, 
została członkiem Społecznej Komisji ds. 
Wychowania Fizycznego i Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu przy Za-
rządzie Głównym AZS. Komisja działa już 
trzeci rok, zajmując się m.in. sportem na 
uczelniach. Obecnie zabiega, aby w roz-
porządzeniu do znowelizowanej niedaw-
no ustawy o szkolnictwie wyższym został 
umieszczony zapis dotyczący kultury 
fi zycznej i jej aspektu prozdrowotnego. 
B. Grabacka-Pietruszka należy do grona 
osób, które pełniąc funkcje dyrektorów 
ośrodków wychowania fi zycznego na 
uczelniach Krakowa, podjęły działania 
w tej sprawie.

(ps)

F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h



5/2011 NASZA POLITECHNIKA

17

In
fo

rm
ac

je

W okresie poprzedzającym Świę-
ta Wielkanocne Konwent Seniorów 
PK miał sposobność wysłuchać wy-
kładu na temat fenomenu Wyspy 
Wielkanocnej. 31 marca członkowie 
konwentu gościli prof. Zdzisława 
Ryna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a jego wystąpienie nosiło tytuł: „Czy 
kultura Rapa Nui przetrwa?”.

Prof. Ryn jest człowiekiem wielu ta-
lentów. Ten psychiatra, uczeń sławnego 
Antoniego Kępińskiego, był w przeszło-
ści ambasadorem RP w Chile i Boliwii. 
Z zamiłowania podróżnik, odwiedzał kra-
je Ameryki Południowej ponad 50 razy, 
m.in. prowadził badania medycyny Indian. 
Uprawiał też wspinaczkę wysokogórską 
i narciarstwo. Jest członkiem światowego 
stowarzyszenia Explorers Club. Na Wy-
spie Wielkanocnej był dziewięć razy.

Licząca 163 km kw. wyspa — zwana 
przez ludność miejscową Rapa Nui — to 
fenomen kulturowy. Położona jest w odle-
głości 3600 km od wybrzeży Ameryki Połu-
dniowej. Od 1888 r. należy do Chile, ale kul-
turowo nie ma z tym krajem nic wspólnego. 
Mieszkańcy wyspy, z pochodzenia głównie 
Polinezyjczycy, starają się zachować swo-
ją tożsamość i autonomię wobec władz 
centralnych do tego stopnia, że udający się 
na Rapa Nui Chilijczycy muszą wypełniać 
wniosek wizowy. Dzieci mają obowiązek 
nauki w miejscowym języku. Wyspa po-
siada duże znaczenie strategiczne. Stany 
Zjednoczone zadbały nawet o wydłużenie 
pasa znajdującego się tu lotniska, tak aby 
w razie konieczności mógł na nim wylądo-
wać wahadłowiec kosmiczny.

Rapa Nui powszechnie znana jest 
ze znajdujących się na niej olbrzymich 
posągów, które miejscowa ludność two-
rzyła przez pięć stuleci. W ten sposób 
powstały setki rzeźb, początkowo sto-
sunkowo niedużych, potem coraz więk-
szych, aż do monumentalnych kolosów, 
wznoszących się na wysokość trzech 
pięter. Największy waży około 100 t i ni-
gdy nie został wydobyty z kamieniołomu. 
Miejscowi nazywają rzeźby żywymi ob-
liczami przodków. Zdumienie budzi fakt, 
że kolosy były transportowane na odle-
głość kilku kilometrów i ustawiane w pio-
nie bez użycia zwierząt pociągowych.

Prof. Zdzisław Ryn w swym wykła-
dzie mówił też o dniu dzisiejszym Rapa 
Nui, która ciągle uchodzi za wyspę trę-

dowatych, choć mieszka tu już tylko je-
den człowiek cierpiący na tę chorobę. 
Znacznie większym problemem jest 
swoista wojna kulturowa, jaka toczy się 
między rdzennymi mieszkańcami a lud-
nością napływową z Chile i garstką cu-
dzoziemców. Profesor wyraził nadzieję, 

Prof. Zdzisław Ryn gościem Konwentu Seniorów

Fenomen Rapa Nui
że do rozwiązania tego konfl iktu może 
przyczynić się psychiatria kulturowa. 

W wystąpieniu prof. Ryna dużo miej-
sca zajęła też prezentacja polskiego 
wkładu w badania Wyspy Wielkanoc-
nej. Polscy naukowcy mają szczególne 
zasługi w penetrowaniu znajdujących 
się tu jaskiń. Do tej pory przebadali ich 
315 i mają zamiar opublikować pierw-
szą mapę całego kompleksu. Grupie 
kierowanej przez wybitnego speleologa 
Andrzeja Ciszewskiego, jako pierwsze-
mu polskiemu zespołowi badawczemu, 
towarzyszyła ekipa fi lmowców z kanału 
National Geographic, realizująca fi lm 
o pracach prowadzonych przez Pola-
ków. Pokaz tego fi lmu stanowił uzupeł-
nienie wykładu prof. Ryna.

Gość Konwentu Seniorów jest dziś 
w wieku, który dawałby mu prawo przy-
należeć do tego grona, ale — podobnie 
jak wielu członków konwentu — nadal 
pracuje naukowo. Za kilka miesięcy, je-
sienią, zamierza ponownie odwiedzić 
Rapa Nui. Zainteresowanych zaprosił do 
wzięcia udziału w tej wyprawie.

(ps)

Politechnika Krakowska nie zapo-
mina o swoich byłych pracownikach. 
13 kwietnia osoby, które w ostatnich 
latach przeszły na emeryturę, mia-
ły okazję spotkać się z rektorem PK, 
prof. Kazimierzem Furtakiem i przed-
stawicielami związków zawodowych.

Rektor poinformował przybyłych 
o funkcjonowaniu uczelni. Mówił m.in. 
o planach wykorzystania budynku dawnej 
pralni na terenie kampusu przy ul. War-
szawskiej (pozyskanego w ubiegłym 
roku od Agencji Mienia Wojskowego), 
przystosowywaniu budynków szkoły 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a także o uciążliwościach wynikających 
z konieczności wprowadzania na uczel-
ni wielu nowych regulacji prawnych.

Wiktoria Miechowska-Tabor przed-
stawiła prezentację na temat funduszu 
socjalnego, kasy zapomogowo-po-
życzkowej i Uniwersytetu Trzeciego 

Rozmowa z byłymi pracownikami

Wieku. W spotkaniu uczestniczyli Janusz 
Zajęcki, przewodniczący KZ NSZZ „Soli-
darność” PK i Witold Trzaska, wiceprze-
wodniczący ZNP PK. Obydwaj poinformo-
wali o możliwościach uzyskania pomocy 
ze strony obu reprezentowanych przez 
nich związków. Byli pracownicy intereso-
wali się bieżącą działalnością uczelni i jej 
planami na przyszłość.

(ps)
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Prof. Zdzisław Ryn
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Około 60 studentów kierunku trans-
port, prowadzonego na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakow-
skiej, skorzystało z wyjątkowej okazji, 
by zapoznać się z funkcjonowaniem 
jednej z najnowocześniejszych fabryk 
produkujących samochody osobowe 
— Fiat Auto Poland SA w Tychach.

Celem dydaktycznym wycieczek 
zorganizowanych przez Zakład Organi-
zacji i Ekonomiki Transportu PK pod ko-
niec ubiegłego roku było przedstawienie 
praktycznych aspektów funkcjonowania 
dużej fi rmy produkcyjnej, zwłaszcza lo-
gistyki produkcji. Studenci obserwowali 
proces produkcyjny samochodów oso-
bowych: od momentu tłoczenia karose-
rii, poprzez w pełni zautomatyzowany 
etap spawania (w fabryce zainstalo-
wanych jest kilkaset robotów), aż do 
kontroli jakości zmontowanych pojaz-
dów. Pomocą służyli związani z fabryką 
przewodnicy, którzy udzielali fachowych 
wyjaśnień.

W zakładzie dzięki przemyślanym 
rozwiązaniom logistycznym na jednej 
linii produkuje się równocześnie nie tyl-
ko różne wersje silników, wyposażenia 
(czy kolorów danego modelu), ale na-

wet auta różnej marki. Młodzież zwróciła 
uwagę i na to, że dopasowanie produktu 
do oczekiwań konsumentów (specyfi ka-
cja zgłaszana jest w salonie sprzedaży 
podczas składania zamówienia) i brak 
produkcji „na półkę” prowadzi do reduk-
cji kosztów. W programie znalazła się 
prezentacja fi rmy i zwiedzanie minimu-
zeum, w którym zgromadzono typy po-
jazdów produkowanych wcześniej. 

Wycieczki zostały sfi nansowane 
przez dziekana Wydziału Inżynierii Lą-

Dobry przykład dla inżyniera

dowej PK oraz kierownika Zakładu Or-
ganizacji i Ekonomiki Transportu PK.

Waldemar Parkitny

Autor pracuje w Zakładzie Organizacji 
i Ekonomiki Transportu PK. Zorganizo-
wał około 25 wycieczek dydaktycznych 
dla studentów WIL, gości Festiwalu 
Nauki oraz uczestników V Seminarium 
Branży TSL „Dni Transportu”.

Uczestnicy wycieczki na parkingu przed bramą wjazdową Fiat Auto Poland w Tychach

W Tarnowie przy ul. Krakowskiej 10 
stoi dworek zwany kiedyś Onitschów-
ką. Zabytkowy obiekt, który dziś jest 
siedzibą Oddziału Etnografi cznego 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
doczekał się właśnie monografi i. Jej 
autorem jest pracownik Politechniki 
Krakowskiej Piotr Gryglaszewski.

Kiedyś podmiejski, dziś należący do 
śródmieścia Tarnowa dwór powstał w dru-
giej połowie XVIII w. i był własnością zac-
nych obywateli miasta, w tym Onitschów, 
od których przyjął swoją nazwę. W domu 
gościli często artyści. Wśród nich była Ga-
briela Zapolska i jej mąż, malarz Stanisław 
Janowski. Przez pewien czas działało 
w dworku pierwsze tarnowskie przedszko-
le, tzw. freblówka. Dworek dwukrotnie za-
mierzano wyburzyć, aby wznieść w tym 
miejscu najpierw szkołę, potem teatr, ale 
szczęśliwie z planów zrezygnowano.

Autor napisał kompletną monografi ę 
zabytku, zawierającą opis jego archi-
tektury, stosunków majątkowo-własnoś-

Monografi a tarnowskiego dworu
ciowych i wydarzeń z nim związanych. 
W książce znalazło się też wiele infor-
macji o właścicielach, mieszkańcach 
i gościach tego domostwa — osobach, 
które wywierały znaczący wpływ na ży-
cie kulturalne i gospodarcze Tarnowa 
w XIX w. i pierwszej połowie XX w. Na 
podkreślenie zasługuje bogaty materiał 
ikonografi czny, w tym wiele zdjęć ar-
chiwalnych i reprodukcje dokumentów. 

A że wydawca zadbał o staranną szatę 
publikacji, już przy pierwszym kontakcie 
sprawia ona korzystne wrażenie.

Pochlebne opinie wystawili książce 
prof. Stanisław Grodziski, wybitny histo-
ryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Antoni Sypek, znawca historii Tarnowa. 
Rzecz zasługuje na podkreślenie, bowiem 
autor, dr inż. Piotr Gryglaszewki jest na co 
dzień pracownikiem Zakładu Procesów 
Cieplnych, Miernictwa i Ochrony Powie-
trza na Wydziale Inżynierii Środowiska 
PK i historią zajmuje się w wolnych chwi-
lach. Zawartość książki świadczy o tym, 
że samo zebranie materiałów wymagało 
wielu starań. 

(ps)

Piotr Gryglaszewski, „Onitschówka 
w Tarnowie. Od podmiejskiego dworu 
do Muzeum Etnografi cznego”, Wydaw-
nictwo „Wilczyska”, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, Wilczyska i Tarnów 2010.
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„Otwarte zasoby wiedzy — nowe 
zadania uczelni i bibliotek w rozwoju 
komunikacji naukowej” — tak brzmi 
tytuł naukowej konferencji, która od-
będzie się w dniach 15–17 czerwca 
w Krakowie i Zakopanem. Spotkanie 
przygotowuje Biblioteka Politechniki 
Krakowskiej. Oczekuje się, że pozwo-
li ono odpowiedzieć m.in. na pytanie, 
w jakim stopniu środowisko naukowe 
jest gotowe do zaakceptowania no-
wych form rozpowszechniania wiedzy.

Organizator konferencji zachęca do 
udziału pracowników naukowych i stu-
dentów PK. W pierwszym dniu została 
zaplanowana otwarta sesja plenarna 
poświęcona nowoczesnej komunika-
cji naukowej. Zagadnienia dotyczące 
kierunków jej rozwoju przedstawią za-
proszeni przedstawiciele świata nauki. 
W dyskusji panelowej podjęte będą te-
maty związane z tym, jak polskie środo-

wisko naukowe postrzega stosowanie 
otwartych licencji podczas publikowa-
nia, a także jak rozumie rolę bibliotek 
naukowych. Podczas sesji pracownicy 
naukowi i studenci będę mogli podzielić 
się opiniami na temat różnych aspektów 
nauki otwartej i współczesnej komuni-
kacji naukowej, również publikowania 
w systemie Open Access. 

W kolejnych dniach odbędą się dys-
kusje o repozytoriach naukowych (sesja 
„Otwarte zasoby wiedzy — znaczenie, 
organizacja, zarządzanie”) oraz roli 
biblioteki akademickiej w środowisku 
naukowym (sesja „Biblioteka naukowa 
— komponent nowoczesnego środowi-
ska”). Uczestnicy zapoznają się z funk-
cjonującymi repozytoriami — usłyszą 
o metodach pozyskiwania zasobów, 
oprogramowaniu do ich tworzenia, a tak-
że o wykorzystaniu zasobów w nich udo-
stępnianych. 

Na konferencję Biblioteka PK zaprasza naukowców i studentów

Komunikacja naukowa w cyfrowym świecie
14 czerwca, w dniu poprzedzającym 

konferencję, odbędą się otwarte war-
sztaty (w języku angielskim) dla auto-
rów publikacji naukowych „How to write 
a world class paper?”. Poprowadzą je 
przedstawiciele renomowanego wydaw-
nictwa naukowego Elsevier. Mowa bę-
dzie m.in. o cechach dobrego artykułu 
naukowego, etapach jego pisania, pro-
cesie recenzowania, a także zagadnie-
niach etycznych. Zostaną przedstawione 
też informacje o wydawnictwie Elsevier.

Warsztaty dla autorów i krakowska 
część konferencji odbędą się na Po-
litechnice Krakowskiej, w sali konfe-
rencyjnej pawilonu „Kotłownia” przy ul. 
Warszawskiej 24. Radio „Nowinki” zapo-
wiada transmisję sesji otwartej w pierw-
szym dniu konferencji. Miesięcznik „Na-
sza Politechnika” jest jednym z patronów 
medialnych spotkania.

(R.)

To jeden z najprzyjemniejszych dni 
dla studentów i dla uczelni. 28 marca 
kolejna duża grupa młodzieży odebrała 
dyplomy ukończenia studiów na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej. Wypromowa-
nym tego dnia absolwentom dziekan 
WIL prof. Tadeusz Tatara powiedział, że 
edukacja jest dziś procesem trwającym 
całe życie i zachęcił do dalszego korzy-
stania z oferty Politechniki Krakowskiej 
w dziedzinie podnoszenia kwalifi kacji. 

Będą ambasadorami uczelni
Do 2015 r. nasza uczelnia ma bowiem 
zaplanowanych kilka projektów służą-
cych uzupełnianiu wiedzy. 

W uroczystości uczestniczył rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak (były dziekan 
wydziału), który życzył absolwentom sa-
mych sukcesów i prosił, aby zachowali 
uczelnię we wdzięcznej pamięci. „Bądź-
cie jej dobrymi ambasadorami” — powie-
dział rektor.

(ps)

Zwycięski plakat
Zachętą do udziału w tegorocznym 

VIII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek 
(8–15 maja) był plakat, którego autorką 
jest Krystyna Kaczmarczyk — pracow-
nik Biblioteki Politechniki Krakowskiej. 
Jej praca została najwyżej oceniona 
w konkursie zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Tydzień Bibliotek to program realizo-
wany od 2004 r. w celu promowania czy-
telnictwa i bibliotek. Hasło tegorocznego 
tygodnia brzmiało: „Biblioteka zawsze po 
drodze, nie mijam — wchodzę”. I właśnie 
do tych słów odnosi się projekt Krysty-
ny Kaczmarczyk, która motyw tradycyj-
nych i nowoczesnych źródeł informacji 
— książek i laptopa — przedstawiła na 
swym plakacie w formie budowli, do któ-
rych można wejść. 

Konkurs na plakat został przepro-
wadzony w Internecie. Projekt Krystyny 
Kaczmarczyk zyskał najwięcej głosów. 
W macierzystej bibliotece autorka jest 
odpowiedzialna za promocję i public re-
lations. Nagrodzony projekt reprodukuje-
my na IV stronie okładki.

(R.)
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Nowości Wydawnictwa PK

MONOGRAFIA

Witold Mazgaj, „Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w materiałach magnetycznie miękkich 
z uwzględnieniem histerezy i anizotropii”, Monografi a nr 379, Seria: Inżynieria Elektryczna i Kompute-
rowa, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 190
Monografi a jest owocem wieloletnich studiów autora nad zagadnieniami histerezy magnetycznej oraz ani-
zotropii ferromagnetyków miękkich w realnych obwodach magnetycznych maszyn elektrycznych. Głównym 
celem pracy było zaproponowanie sposobu uwzględnienia histerezy magnetycznej i anizotropii materiałów 
magnetycznie miękkich w obliczeniach tych materiałów, a zwłaszcza podczas przemagnesowywania obro-
towego.

Jacek Pietraszek, „Metody planowania badań doświadczalnych eksploatowanych maszyn i urządzeń”, 
Monografi a nr 378, Seria: Mechanika, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 158
W pracy przedstawiono zaawansowane metody planowania eksperymentu oraz złożone wywody o charak-
terze teoretycznym. Aktualność problematyki wynika z powszechności zastosowania techniki komputerowej 
w badaniach analitycznych, symulacyjnych czy projektowych we wszystkich dziedzinach techniki, ale również 
w dziedzinie nauk ogólnoprzyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i innych. Przedstawiony w monografi i 
przegląd aktualnych i najbardziej popularnych metod planowania eksperymentu jest cennym materiałem po-
rządkującym i ułatwiającym ich porównanie.

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE I POMOCE DYDAKTYCZNE

Orest Artemowicz, Artur Piękosz, „Algebra”, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 336
Niniejszy podręcznik z algebry abstrakcyjnej, zwanej też algebrą ogólną, powstał na bazie wykładów z algebry 
na studiach dziennych i zaocznych dla studentów kierunku „matematyka” na Politechnice Krakowskiej. Zawiera 
nie tylko wiadomości podstawowego kursu algebry, ale i potrzebne do stosowania w różnych kontekstach we 
współczesnej nauce i technice. W szczególności wyniki ostatniego rozdziału książki stosuje się w teorii kodo-
wania. Krótki opis zawartości tego skryptu jest następujący: po wprowadzeniu struktur algebraicznych wykła-
damy podstawy teorii grup, teorii pierścieni, teorii ciał i pierścieni z dzieleniem oraz teorii modułów. Następnie 
omawiamy szczególne typy pierścieni, początki analizy p-adycznej i własności podstawowe liniowych ciągów 
rekurencyjnych. Wszystkie pojęcia zostały zilustrowane przykładami.
Liczy się na aktywność czytelnika, dlatego każdy podrozdział zawiera ćwiczenia o różnym rodzaju trudności. 
Nie zakłada się żadnej znajomości przedmiotu oprócz niezbędnego minimum z topologii, analizy matematycz-
nej oraz algebry liniowej, które to studenci poznają na pierwszym roku studiów.

Jan Bielski, „Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań MES”, Wydawnictwo PK, Kraków 2010, s. 126
Praca ma przybliżyć teoretyczne podstawy metody elementów skończonych i zaznajomić z praktycznym za-
stosowaniem profesjonalnego pakietu ANSYS w rozwiązywaniu problemów mechaniki konstrukcji. Wprowa-
dzenie teoretyczne ograniczono do niezbędnego kompendium, a przykłady praktyczne obejmują podstawowe 
działania konieczne do przejścia drogi od budowy modelu konstrukcji, przez dyskretyzację i rozwiązanie za-
dania MES, do analizy wyników i wyciągnięcia inżynierskich wniosków. Przedstawione w książce przykłady 
wykorzystania programu ANSYS są bardzo pomocne  zwłaszcza dla studentów, którzy nie korzystali wcześniej 
z tego programu.

CZASOPISMO TECHNICZNE

„Czasopismo Techniczne”, z. 12/2010, seria: Architektura, z. 4-A/2010, s. 270
Zeszyt jest zbiorem artykułów, które powstały w wyniku współpracy polsko-japońskiej w latach 2008–2009, 
polegającej na realizacji indywidualnego stypendium, a następnie zespołowego projektu wymiennego pt. „Stu-
dia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa”. Teksty 
zawarte w tym tomie są próbą przedstawienia tożsamości japońskiego krajobrazu kulturowego zarówno przez 
polskich, jak i japońskich autorów. Opiekunem i redaktorem zbioru jest prof. Krystyna Pawłowska.
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Kościół św. Mikołaja w Krakowie 
jest jednym z najstarszych obiektów 
zabytkowych Krakowa. Postępujące 
uszkodzenia świątyni, jak również 
plany modernizacji i rozbudowy prze-
biegających w pobliżu torów kolejo-
wych spowodowały, że Zarząd Re-
waloryzacji Zespołów Zabytkowych 
Krakowa zwrócił się do Politechniki 
Krakowskiej o wykonanie specjali-
stycznej ekspertyzy. Zadania podjął 
się Instytut Mechaniki Budowli PK we 
współpracy z Instytutem Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie. Badania zo-
stały przeprowadzone w 2009 r.

Nieco historii

Kościół św. Mikołaja zlokalizowany 
jest w centralnej części Krakowa, przy 
ulicy Kopernika 9, a od strony wschod-
niej oddziela go od ul. Blich nasyp linii 
kolejowej nr 91 Kraków — Medyka. 
Pierwotna budowla, której początki się-
gają II połowy XII w., była kolejno rozbu-
dowywana w okresie od XIII do XVI w. 
W XVI w. kościół został prawie całkowi-
cie zburzony w czasie wojny ze Szweda-
mi i następnie odbudowany na starszych 
murach. Z początkiem XIX w. została 
dobudowana nawa południowa do bu-
dynku kościoła. W obecnym kształcie 
architektonicznym kościół jest barokową 
i neobarokową, trójnawową i trójprzęsło-
wą bazyliką. Przy prezbiterium od półno-
cy mieści się kaplica, pierwotnie pełniąca 
funkcje zakrystii i skarbca. Od południa 
dostawiono do prezbiterium niemal kwa-
dratową kruchtę i zakrystię.

Wykonane prace 

Na murach i sklepieniu kościoła, któ-
ry jest objęty ochroną konserwatorską, 
występują obecnie liczne uszkodzenia 
w postaci rys i spękań. Celem opraco-
wania było zinwentaryzowanie uszko-
dzeń i ustalenie, czy na ich powstawanie 
mają istotny wpływ warunki geotechnicz-
ne (budowa i stan podłoża pod funda-
mentami obiektu) lub drgania wywołane 
przejazdami pociągów (ewentualnie ru-
chem samochodowym na ul. Kopernika). 
Na tej podstawie można sformułować 
wnioski i zalecenia dotyczące naprawy 
obiektu i zabezpieczenia go przed dal-
szymi uszkodzeniami.

W ramach opracowania wykonano 
następujące prace: 
• inwentaryzację, analizę i ocenę uszko-

dzeń konstrukcji kościoła św. Mikołaja 
w Krakowie; 

• pomiary drgań konstrukcji kościoła 
generowanych obecnie ruchem ko-
lejowym na linii kolejowej Kraków 
— Medyka oraz ruchem drogowym 
na ulicy Kopernika; 

• dynamiczną analizę komputerową 
odporności konstrukcji kościoła na ob-
ciążenia dynamiczne, spowodowane 
oddziaływaniem pomierzonych drgań 
(analizy wykonano za pomocą modelu 
do obliczeń dynamicznych konstrukcji 
przedstawionego na rysunku); 

• odkrywki umożliwiające sprawdzenie, 
czy istnieje osłona przeciwwstrząso-
wa wzdłuż toru kolejowego (nie po-
twierdzono, że została wykonana); 

• pełną dokumentację geotechniczną 
podłoża gruntowego pod budynkiem 
kościoła św. Mikołaja; 

• odkrywki pozwalające sprawdzić 
stan techniczny instalacji odprowa-
dzających wodę opadową; 

• podano wytyczne i zalecenia doty-
czące zakresu i sposobu wykonania 
zabezpieczeń przeciwwstrząsowych 
pod torami kolejowymi (związanych 
z planowaną przebudową i moderni-
zacją torów linii kolejowej wzdłuż ul. 
Blich), wzmocnienia podłoża grun-
towego pod fundamentami, a także 

niezbędnych napraw i wzmocnień 
elementów konstrukcji kościoła.
Sporządzona została dokumentacja 

rysunkowa, przedstawiająca aktualny stan 
zarysowania ścian i sklepień kościoła. Za-
wiera ona rozmieszczenie rys i pęknięć, 
jak również pomiary ich rozwartości oraz 
odwołania do fotografi i poszczególnych 
uszkodzeń. Poza tym że dokumentacja 
stanowi podstawę do analizy tych uszko-
dzeń umożliwia w przyszłości ocenę skali 
ewentualnych zmian, jakie mogą wystąpić.

W poszukiwaniu przyczyn

Istniejące zarysowania i pęknięcia 
ścian i sklepień kościoła św. Mikołaja 
mają charakter uszkodzeń wskrośnych, 
a zatem uszkodzeń obejmujących całą 
grubość ścian. W przypadku sklepień 
sprawdzenie przebiegu pęknięć nie było 
możliwe z powodu braku bezpośred-
niego dostępu. Usytuowanie niektórych 
pęknięć w sklepieniach, w tym pęknięć 
prostopadłych do osi lunet, może mieć 
charakter wskrośnych rozspojeń, powo-
dujących utratę współpracy między roz-
dzielonymi taką rysą płatami sklepienia. 

Analiza przebiegu rys i pęknięć na 
powierzchniach ścian stanowi zwykle 
najbardziej miarodajne źródło informacji, 
umożliwia ustalenie mechanizmów i przy-
czyn zaistniałych uszkodzeń. W przypad-
ku badania przyczyn zarysowania ścian 
kościoła św. Mikołaja analizowano różne 

Aby chronić zabytek

Kościół św. Mikołaja w Krakowie
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źródła ich stopniowego narastania, także 
związane z przeszłością kościoła. W je-
go historii udokumentowano bowiem fakt 
rozległych zniszczeń w XVII stuleciu, 
w czasie najazdu szwedzkiego. W koś-
ciele ustawiono wówczas armaty, z któ-
rych ostrzeliwano Bramę Mikołajską. 
W tym czasie mogły wystąpić spękania, 
które później, aż do obecnych czasów, 
otwierają się w następstwie odkształceń 
termicznych i innych oddziaływań.

Również pod koniec II wojny świato-
wej doszło do detonacji wagonu z amu-
nicją, ustawionego na sąsiadującym 
z kościołem nasypie kolejowym. Nie 
jest dokładnie znana skala ówczesnych 
zniszczeń, ale na pewno (według ustnych 
relacji ówczesnego proboszcza parafi i) 
spowodowało to znaczące uszkodzenia 
dachu. Wstrząs od wybuchu mógł spo-
wodować pęknięcia ścian i pogłębienie 
się istniejących uszkodzeń. 

Jedną z rozważanych przyczyn po-
wstania zaobserwowanych uszkodzeń 

był wpływ drgań sąsiadującej linii kole-
jowej. Na podstawie wykonanych po-
miarów i analiz stwierdzono, że drgania 
wzbudzane ruchem samochodowym są 
całkowicie nieodczuwalne dla konstruk-
cji kościoła, a drgania wzbudzane prze-
jazdami pociągów nie są przyczyną po-
wstawania uszkodzeń konstrukcji, lecz 
mogą powodować ujawnianie się i roz-
wój wcześniej powstałych uszkodzeń. 

Wnioski i zalecenia 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań i analiz sformułowano wnioski 
i zalecenia. Stwierdzono, że najlepszym 
sposobem ograniczenia wpływu drgań 

kolejowych na konstrukcję kościoła jest 
wprowadzenie wibroizolacji do konstruk-
cji nawierzchni szynowej pod wszystkimi 
torami linii kolejowej na odcinku około 
150 m (75 m na północ i południe od 
prezbiterium kościoła). Wybór konkret-
nego wariantu zastosowanej wibroizola-
cji (maty podtorowe, wibroizolacja dwu-
stopniowa itd.) oraz parametrów użytych 
materiałów powinien nastąpić na eta-
pie wykonywania projektu przebudowy 
i modernizacji torów, z uwzględnieniem 
warunków eksploatacyjnych kolei oraz 
po sprawdzeniu skuteczności wibroizo-
lacyjnej proponowanego rozwiązania, 
określonej w wyniku obliczeń symulacyj-
nych przenoszenia się drgań z toru na 
budynek kościoła. 

Ponadto uznano, że:
• należy wykluczyć wykonywanie prac 

i zabiegów, mających na celu wzmoc-
nienie podłoża pod fundamentami; 

• należy wykonać natychmiastową 
naprawę i remont instalacji odprowa-
dzających wodę opadową; 

• niezbędne jest wykonanie zabez-
pieczeń przywracających pierwotną 
spójność i przestrzenną współpra-
cę układu ścian nośnych i sklepień 
(w opracowaniu podano szczegółowy 
zakres prac zabezpieczających do-
tyczących naprawy murów i sklepień 
przez naklejenie taśm lub siatek 
z włókna węglowego, zastosowania 
iniekcji zaczynem z białego cemen-
tu, wzmocnień za pomocą ściągów 
i ociepleń z pianki poliuretanowej); 

• wskazana jest okresowa (dwa razy 
w roku) geodezyjna kontrola osiada-
nia obiektu.
W wyniku ekspertyzy o tak szerokim 

zakresie wykonana została przez Instytut 
Techniki Budowlanej pierwsza komplekso-
wa dokumentacja budowy geotechnicznej 
podłoża pod obiektem kościoła wraz z roz-
poznaniem warunków gruntowo-wodnych, 
a Instytut Mechaniki Budowli PK opraco-
wał pełną dokumentację uszkodzeń kon-
strukcji kościoła wraz z analizą dynamicz-
ną wpływu drgań na konstrukcję obiektu 
i wnioskami dotyczącymi naprawy uszko-
dzeń. Wnioski te i zalecenia posłużyły do 
opracowania realizowanego obecnie pro-
jektu zabezpieczenia konstrukcji kościoła 
przed dalszą destrukcją.

Krzysztof Stypuła 

Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu 
Mechaniki Budowli PK. Śródtytuły w tek-
ście pochodzą od redakcji. 

Zespołem przygotowującym 
ekspertyzę konstrukcyjną kościoła 
św. Mikołaja kierował dr hab. inż. 
Krzysztof Stypuła, prof. PK. W skład 
zespołu wchodzili specjaliści z Po-
litechniki Krakowskiej: prof. Janusz 
Kawecki, dr inż. Stanisław Kar-
czmarczyk, dr inż. Alicja Kowalska, 
dr inż. Krzysztof Kozioł, mgr inż. Ma-
ria Weigel-Milleret; specjaliści z La-
boratorium Badania Odkształceń 
i Drgań Budowli PK: mgr inż. Piotr 
Stecz, mgr inż. Jarosław Chełmecki, 
mgr inż. Katarzyna Szwedo, Bog-
dan Jordanek, Władysław Jurkie-
wicz; specjaliści z Instytutu Techniki 
Budowlanej: prof. dr hab. inż. Lech 
Wysokiński, dr Stanisław Łukasik, dr 
Tomasz Godlewski, mgr inż. Walery 
Kotlicki, mgr Krystyna Mentlak.

Model obliczeniowy obiektu

Przykład uszkodzenia zabytkowych murów
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Studenckie Koło Naukowe „Podo-
le” przy Instytucie Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków PK powstało 
w 1997 r. i przez dziesięć lat prowadzi-
ło badania nad historyczną architektu-
rą i urbanistyką Kamieńca Podolskie-
go na Ukrainie. Od 2007 r. obozy koła 
odbywają się w Tatarowie, na Hucul-
szczyźnie. W ich ramach realizowany 
jest program badawczy związany ze 
studiami nad historyczną architekturą 
miejscowości uzdrowiskowych poło-
żonych w dolinie rzeki Prut.

Owocna współpraca

W trakcie organizowanych w Tatarowie 
obozów dokonano do tej pory ogólnego 
rozeznania stanu, w jakim zachowały się 
historyczne budynki sanatoryjno-uzdrowi-
skowe położone na terenie miejscowości 
Jaremcze, Tatarów, Mikuliczyn i Worochta. 
Wykonano architektoniczne pomiary in-
wentaryzacyjne wielu obiektów oraz spo-
rządzono ich rejestr fotografi czny, rysunko-
wy i opisowy. Działania te były realizowane 
w ramach porozumienia Wydziału Archi-
tektury PK z Wydziałem Architektury Naro-
dowego Technicznego Uniwersytetu Nafty 
i Gazu w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. 

Wyniki badań koła prezentowano na 
wielu konferencjach naukowych, a wy-
konane prace na wystawach. Problem 
ochrony zabytkowej architektury tego 
regionu został także włączony do za-
jęć z projektowania konserwatorskiego, 
prowadzonych na Wydziale Architektury 
PK. W trakcie pobytu na Ukrainie stu-
denci mogą zaliczyć praktykę architekto-
niczno-inwentaryzacyjną realizowaną po 
trzecim roku studiów w Instytucie Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków.

Dzieło niemal pionierskie

Prowadzone przez studentów na Hu-
culszczyźnie badania koncentrują się na 
budynkach sanatoryjno-pensjonatowych, 
powstałych na przełomie XIX i XX stu-
lecia oraz w okresie międzywojennym. 
Huculszczyzna jest regionem, w którym 
występują wszystkie architektoniczne 
tendencje stylistyczne, typowe dla zabu-
dowy uzdrowiskowej Karpat końca XIX w. 
i I połowy XX w. Znajdują się tam zarów-
no drewniane, jak i murowane budowle 
reprezentujące formy historyczne, style 
regionalne (styl alpejski, zakopiański, hu-
culski, galicyjski), secesję, styl dworkowy 
oraz modernistyczne budynki z lat 20. 
i 30. poprzedniego stulecia. Architektura 
ta, z uwagi na historycznie ukształtowaną 
kulturową rangę Huculszczyzny, wydaje 
się być doskonałym przykładem prze-
nikania się różnych tendencji w ramach 
wielokulturowych tradycji tego regionu. 

Historyczna architektura uzdrowisko-
wa Huculszczyzny nie była dotychczas 
przedmiotem szerszych badań nauko-
wych, studenci wykonują zatem niemal 
pionierską pracę. Poprzez rejestrację 
rysunkową, fotografi czną oraz badania 
i analizę in situ zasobów i jego stanu za-
chowania, studia terenowe i archiwalne 

oraz analizę porównawczą kartografi i 
i ikonografi i historycznej studenci z Pol-
ski i Ukrainy zmierzają do określenia lo-
kalnej specyfi ki tego zjawiska zarówno 
w relacji do ogólnych tendencji wystę-
pujących na obszarze Karpat, jak i w po-
wszechnym kontekście europejskim. 
Podjęta zostanie także próba znalezie-
nia sposobów ochrony zabytkowej archi-
tektury uzdrowiskowej, w szczególności 
drewnianej, na tym terenie. Ma to szcze-
gólne znaczenie w obliczu gwałtownie 
postępującego procesu niszczenia hi-
storycznej architektury, wynikającego 
z boomu inwestycyjnego związanego 
z rozwojem turystyki w tym regionie. 

Razem z ukraińskimi kolegami

W poprzednich latach, poczynając od 
2007 r., polscy studenci wykonali m.in. 
inwentaryzacje architektoniczne wie-
lu obiektów sanatoryjnych położonych 
w Worochcie. Kilka z nich (np. sanatoria 
„Warszawianka”, „Perełka”, willa „Liliana”) 
stanowi doskonałe przykłady architektury 
drewnianej o lokalnych cechach stylo-
wych, natomiast sanatorium „Karpaty” jest 
obiektem reprezentującym najwyższą ja-
kość polskiego modernizmu lat 20. XX w.

W czasie pobytu w Tatarowie w lipcu 
2010 r., po raz pierwszy w trakcie wie-
loletnich kontaktów z Ukrainą, polscy 
studenci pracowali w terenie wraz ze 
swoimi kolegami z Ukrainy w miesza-
nych polsko-ukraińskich grupach. Dzięki 
doskonałej współpracy i wielkiej pomo-
cy organizacyjnej ze strony profesorów 
i studentów ukraińskich udało się uzy-
skać dostęp do kilku bardzo interesują-
cych budynków. Efektem ubiegłorocznej 
pracy było wykonanie architektonicznych 
inwentaryzacji 10 obiektów historycz-
nych, położonych na terenie Tatarowa, 

Cenne prace studentów na Huculszczyźnie
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m.in.: budynku dworca kolejowego z lat 
20. XX w., XIX-wiecznej drewnianej szko-
ły, dawnej willi rodziny Wedlów „Straszny 
dwór” (wspaniały przykład „murowańca”) 
oraz budynków pensjonatowych. 

Należy podkreślić, że wykonana pra-
ca, oprócz znaczenia poznawczego, ma 
także charakter praktyczny, gdyż dzięki 
niej powstają niekiedy jedyne dokumenty 
świadczące o wyglądzie nieistniejących 
już obiektów. Tak było np. w przypadku 
wspomnianego budynku szkoły w Tata-
rowie, którego rozbiórka trwała w trakcie 
prowadzonych przez studentów pomia-
rów. Podjęto także próbę sporządzenia 
dla inwentaryzowanych obiektów białych 
kart ewidencyjnych zabytków architektu-
ry i budownictwa.

W następnych latach planowana 
jest kontynuacja programu wspólnych 
wakacyjnych polsko-ukraińskich badań 
studenckich na Huculszczyźnie oraz roz-
szerzenie go o współpracę dydaktyczną, 
realizowaną w formie warsztatów projek-
towych w trakcie roku akademickiego. 

*
Uczestnicy obozu dydaktyczno-

-badawczego w Tatarowie serdecznie 
dziękują prorektorowi PK ds. kształce-
nia i współpracy międzynarodowej oraz 
dziekanowi Wydziału Architektury PK za 
dofi nansowanie wyjazdu, pracownikom 
oraz studentom Wydziału Architektury 
z Iwano-Frankiwska za współpracę i po-
moc organizacyjną w realizacji progra-
mu, a także państwu Galinie i Bohdanowi 
Krawczukom z Tatarowa — właścicielom 
pensjonatu „Kajzerwald” — za czterolet-
nią gościnność i wielką wyrozumiałość 
w trakcie corocznego pobytu.

Jacek Czubiński 

Autor jest prodziekanem Wydziału Ar-
chitektury PK. Podczas polsko-ukraiń-
skiego obozu naukowo-dydaktycznego 
w Tatarowie w 2010 r. sprawował opiekę 
merytoryczną nad grupą studentów PK.

Podczas wyjazdu szkoleniowe-
go w ramach Programu Erasmus, 
w sierpniu ubiegłego roku, miałyśmy 
okazję poznać Bibliotekę Politechniki 
Wiedeńskiej (Universitatsbibliothek 
der Technischen Universitat Wien). 
Wybór uczelni partnerskiej podykto-
wany był m.in. podobieństwem pod 
względem profi lu kształcenia, liczby 
wydziałów i studentów, także zadań 
i celów bibliotek, ich zbiorów i liczby 
pracowników. Szukałyśmy biblioteki, 
w której zastosowano nowoczesne 
i ciekawe rozwiązania z zakresu bu-
downictwa bibliotecznego, organiza-
cji i warsztatu pracy bibliotekarskiej.

W samym centrum

Biblioteka Politechniki Wiedeńskiej 
została ufundowana w 1815 r. Aktualnie 
w jej skład wchodzą: Biblioteka Główna 
i biblioteki trzech wydziałów: Chemii; Ma-
tematyki i Fizyki; Architektury i Urbanistyki. 
Biblioteka Główna ściśle współpracuje 
z wydziałowymi oraz instytutowymi biblio-
tekami — wszystkie stosują zasady cen-
tralnego zakupu i opracowywania zbiorów 
i posiadają wspólny, zintegrowany katalog 
elektroniczny. Kolekcja biblioteki obejmuje 
ponad 1 mln książek, około 1500 czaso-
pism naukowych, podręczników, austria-
ckich i niemieckich norm i patentów oraz 
prac napisanych na uczelni (wszystkie 
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kolekcji i urządzeń na poszczególnych 
piętrach, mapy przedstawiające układ 
księgozbioru. Istotny dla użytkowników 
jest także otwarty dostęp do zbiorów, któ-
re zostały zabezpieczone za pomocą od-
powiednich kodów i są chronione przez 
bramki magnetyczne, uniemożliwiające 
wyniesienie czegokolwiek poza mury bi-
blioteki, bez uprzedniego zgłoszenia tego 
w systemie bibliotecznym. Wielkie udo-
godnienie stanowi sześć skanerów (Zeu-
tschel OS 12000 C), którymi zastąpiono 
tradycyjne kserokopiarki w myśl zasady: 
„Nie niszczmy lasów”. Czytelnicy użytkują 
je bezpłatnie. Skanery nie szkodzą delikat-
nym lub starym książkom i czasopismom, 
za ich pomocą można kopiować publika-
cje o dużym formacie w bardzo dobrej 
jakości, także w technologii 3D. Warto 
podkreślić, że w bibliotece znacznie zmini-
malizowano formalności: z czytelń można 
korzystać bez konieczności zapisywania 
się do biblioteki, dopiero kiedy ktoś chce 
wypożyczyć książki na zewnątrz, musi się 
zarejestrować jako użytkownik.

Wszystkie udogodnienia wpływają na 
poprawę wizerunku biblioteki, co znajdu-
je wyraz w rosnącym zainteresowaniu jej 
ofertą i imponujących statystykach odwie-
dzin. Dziennie z jej usług korzysta 3 tys. 
użytkowników. Biblioteka służy już nie 
tylko pracownikom uczelni i studentom, 
ale otwiera się dla szerszego grona osób 
spoza uczelni.

Czas spędzony w Bibliotece Politech-
niki Wiedeńskiej był dla nas, bibliotekarzy, 
wielką przyjemnością. Dzięki rozmowom 
z jej pracownikami, możliwości porów-
nania warunków, warsztatu i organizacji 
pracy zyskałyśmy nowe spojrzenie na 
naszą pracę i przyszłość zawodu biblio-
tekarza, możliwości zmian i rozwoju.

Aneta Kowalska
Urszula Matoga

Zdjęcia ze zbiorów autorek

publikacje pracowników uczelni są biblio-
grafowane, ale i przechowywane w spe-
cjalnym magazynie w Bibliotece Głównej). 
Ponadto czytelnicy mogą korzystać z cyfro-
wych zasobów — baz danych, czasopism 
i książek elektronicznych. Budżet przezna-
czany co roku na zbiory tradycyjne oraz 
elektroniczne wynosi około 4 mln euro.

Główna biblioteka znajduje się w sa-
mym centrum Wiednia, przy Karlsplatz 13. 
Została zaprojektowana przez architektów: 
J. Dahindena, R. Gieselmanna, A. Mar-
charta i R. Moebiusa. W 1987 r. szwajcar-
ski artysta Bruno Weber uzupełnił projekt 
o rzeźbę sowy, dzięki czemu budynek na-
brał wyrazu i stał się łatwo rozpoznawal-
nym punktem miasta, wykorzystywanym 
jako miejsce spotkań. Budowla składa się 
z ośmiu kondygnacji, na sześciu z nich 
użytkownicy mają otwarty dostęp do zbio-
rów i czytelń z około 700 stanowiskami do 
pracy i nauki. Zwiedziłyśmy ją od dachu aż 
po piwnice. Z tarasu na samym szczycie 
budynku podziwiałyśmy panoramę miasta 
— widok, jaki w przerwach w pracy ogląda-
ją bibliotekarze Politechniki Wiedeńskiej. 
Najwyższe, szóste piętro przeznaczono 
na pomieszczenia biurowo-administra-
cyjne, dział gromadzenia, katalogowania 
i opracowania zbiorów. Na piątym piętrze 
mieszczą się sale konferencyjno-wykła-
dowe oraz specjalnie wydzielone miej-
sca do pracy w grupach i do swobodnej 
rozmowy. Na drugiej, trzeciej i czwartej 

kondygnacji znajdują się pomieszczenia 
z otwartym dostępem do zbiorów, tak-
że stanowiska do pracy i nauki, niektóre 
z nich umożliwiają podłączenie laptopów 
do uczelnianego internetu. Na pierwszym 
piętrze mieści się czytelnia komputerowa 
z około 60 stanowiskami komputerowymi, 
dział bibliografi czny i informacyjny, a także 
serwis wypożyczeń międzybibliotecznych 
(Literaturdienst). Dzięki tej agendzie biblio-
teka uczestniczy w szeroko pojętej działal-
ności technicznej całego kraju, z jej usług 
mogą korzystać także osoby spoza uczel-
ni i fi rmy prywatne. Na pierwszym piętrze 
mieszczą się także zbiory specjalne i sta-
nowiska pracy dla osób niedowidzących 
(m.in. komputer z syntezatorem mowy, 
przenośna lupa wideo, drukarka Braille’a). 
Budynek biblioteki jest również dostoso-
wany do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu 
— są szerokie, wygodne wejścia, niskie 
progi, na każde piętro można dotrzeć win-
dą. Wypożyczalnię książek umieszczo-
no na parterze, w miejscu dogodnym dla 
użytkowników, którzy przychodzą jedynie 
odebrać zamówione przez internet zbiory 
(książki, płyty DVD i CD-ROM i inne) lub je 
zwrócić. Także dostęp do zbioru podręczni-
ków jest wolny. Wypożyczanie nie sprawia 
trudności: interesujące pozycje wybiera 
się z otwartych kolekcji (znajdujących się 
w pomieszczeniach od parteru do czwar-
tego piętra), bezpośrednio z czytelnianych 
półek, a następnie rejestruje wypożycze-
nie za pomocą specjalnego urządzenia, 
tzw. self-check machine. Na parterze znaj-
duje się także szatnia z szafkami, w któ-
rych można bezpiecznie zostawić swoje 
rzeczy. Z pięknego holu z fontanną prze-
chodzi się do kawiarni. Najniższy poziom 
budynku — podziemia przeznaczono na 
niedostępne dla użytkowników magazyny. 
Zbiory są przekazywane stąd na wyższe 
piętra przez specjalny system transporto-
wy. W bibliotece, oczywiście, zapewniane 
są odpowiednie do przechowywania zbio-
rów warunki — właściwa wilgotność i tem-
peratura są stale monitorowane i regulo-
wane za pomocą specjalnych urządzeń.

Łatwy dostęp i minimum 
formalności

Uczelnia i pracownicy biblioteki trosz-
czą się o to, by ułatwić korzystanie z bi-
blioteki, jej zasobów i oferowanych przez 
nią usług. Sprzyjają temu rozwiązania ta-
kie, jak np. analogiczne rozmieszczanie 
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Opuszczający mury Politech-
niki Krakowskiej absolwenci to 
osoby aktywne, poszukujące 
dodatkowych możliwości do-
kształcania się i życiowo za-
radne. Tak wynika z przeprowa-
dzonego przez Biuro Karier PK 
badania, którego przedmiotem 
było poznanie sytuacji zawodo-
wej (zatrudnienia) absolwentów, 
kończących studia na PK w roku 
akademickim 2009/2010. Ankieta 
stanowi kontynuację analiz pro-
wadzonych od 1998 r.

Temat podejmowania pracy 
oraz dodatkowych form działalno-
ści, mających wpływ na atrakcyj-
ność studentów na rynku pracy, 
poszerzono tym razem o analizę 
poziomu stanowisk, jakie zajęli 
ubiegłoroczni absolwenci w struk-
turze organizacyjnej przedsię-
biorstw. Od maja do grudnia 
ubiegłego roku przebadano 575 osób, 
czyli około 30 proc. wszystkich absol-
wentów studiów stacjonarnych na PK. 
W tej grupie 41 proc. stanowiły kobiety, 
a 59 proc. stanowili mężczyźni. Warto 
zwrócić uwagę, że udział kobiet w ba-
daniu wzrósł o 6 proc. w stosunku do 
poprzedniego roku1. Dane ankietowe 
pochodziły w 29 proc. z Wydziału Me-
chanicznego, w 23 proc. z Wydziału 
Inżynierii Lądowej, w 15 proc. z Wy-
działu Fizyki, Matematyki i Informatyki, 
w 12 proc. z Wydziału Architektury, 
w 11 proc. z Wydziału Inżynierii Środo-
wiska. Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej dostarczył ich 8 proc., 
a Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej — 4 proc. Wykorzysta-
no także dane od 10 osób, które ukoń-
czyły dwa kierunki studiów na PK.

Biorąc pod uwagę fakt, iż średnio co 
trzecia, co czwarta z osób kończących 
dzienne studia na PK w roku akademi-
ckim 2009/2010 wypełniła osobiście i do-
browolnie ankietę Biura Karier na temat 
swojej sytuacji zawodowej, z pewnością 
można posłużyć się pojęciem „absol-
went statystyczny”. Opracowując wyniki 

1 „Status zawodowy absolwentów Po-
litechniki Krakowskiej 2008/2009 w chwili 
ukończenia studiów (raport z badań przepro-
wadzonych w okresie maj – listopad 2009)”. 
Opracowanie wewnętrzne Biura Karier.

ankiety, zagadnienie analizowano prze-
de wszystkim z punktu widzenia uczel-
ni. W charakterystyce statystycznego 
absolwenta PK uwzględniono również 
wymagania, które najczęściej stawiają 
pracodawcy.

Jak go widzą

Przebadany rocznik to ludzie nie-
zwykle zaradni życiowo — prawie 
80 proc. podejmowało pracę zarob-
kową już na studiach: 19 proc. absol-
wentów, żeby się utrzymać, 31,3 proc. 
— aby zarobić na dodatkowe wydatki, 
29,4 proc. — aby zdobyć doświadcze-
nie zawodowe. Optymizmem napawa 
fakt, że liczba osób, które kierowały 
się chęcią zdobycia środków na dodat-
kowe wydatki, jest proporcjonalna do 
tej motywowanej do działania poprzez 
potrzebę zdobycia doświadczenia za-
wodowego.

Na podstawie ankiety można także 
stwierdzić, że absolwenci PK rocznika 
2009/2010 to osoby aktywne. W szko-
leniach uzupełniających wzięło udział 
aż 54 proc. ankietowanych, choć tylko 
13 proc. skorzystało ze stypendium za-
granicznego. Najwięcej spośród bada-
nych szkoliło swoje umiejętności języko-
we (58 proc.) oraz zdobywało dodatkowe 
uprawnienia zawodowe (37 proc.). Cie-
szy fakt, że 21 proc. uznało, że warto 

dokształcać się w kategorii umiejętno-
ści interpersonalnych. Prawie połowa 
z przebadanych jest aktywna społecz-
nie — działa charytatywnie (24 proc.), 
w organizacjach studenckich (22 proc.), 
organizacjach sportowych (29 proc.). 
Najwyższy wskaźnik aktywności bada-
nych dotyczył działalności w kołach na-
ukowych (43 proc.). W stosunku do wy-
ników ubiegłorocznego badania wzrosła 
liczba studentów podejmujących bez-
płatne praktyki i staże. Było ich 79 proc., 
a w roku ubiegłym — jedynie 51 proc. 
Istotne, że 68 proc. absolwentów samo-
dzielnie wyszukiwało miejsca praktyk.

Cudza fi rma zamiast własnej

Badani wykazali niższy o 7 proc. niż 
w roku ubiegłym2 wskaźnik zatrudnie-
nia w momencie opuszczenia uczelni 
(43 proc.). W tej grupie 30 proc. znalazło 
pracę w małych i średnich przedsiębior-
stwach. Warto odnotować, że z branżą 
budowlaną związało się aż 17 proc. 75 
proc. już pracujących zadeklarowało, że 
wykonuje wyuczony zawód, a możliwość 
zmiany profesji bierze pod uwagę tylko 

2 „Status zawodowy absolwentów Po-
litechniki Krakowskiej 2008/2009 w chwili 
ukończenia studiów (raport z badań przepro-
wadzonych w okresie maj – listopad 2009)”. 
Opracowanie wewnętrzne Biura Karier.

Statystyczny absolwent PK — zaradny życiowo



5/2011 NASZA POLITECHNIKA

27

A
rt

yk
u

ły

i wyłącznie w przypadku dużych trudno-
ści w znalezieniu pracy oraz gdy oferowa-
ne zarobki nie spełnią ich oczekiwań. Pod 
względem bezpieczeństwa zatrudnienia 
sytuacja badanej grupy odzwierciedla 
tendencję w kraju: 46,5 proc. absolwen-
tów, kończąc studia, jest zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę lub umów na 
okres próbny. Pozostali podjęli zatrudnie-
nie na innych zasadach. 

Zmniejszył się do około 7 proc. 
wskaźnik podejmowania własnej dzia-
łalności. Przypomnieć należy, że w roku 
poprzednim wynosił on 11,43 proc., 
a dwa lata temu — tylko 4 proc. Pomi-
mo dwóch lat kryzysu widać w tej sferze 
wyraźne wahania, jednak trudno będzie 
osiągnąć wyniki porównywalne do tych 
z lat 2003–2007 (76 proc. — 66 proc.).

Ceniony specjalista i kierownik

Absolwenci Politechniki Krakowskiej 
(rocznik 2009/2010) zasilili kadrę kierow-
niczą fi rm, w których pracują (15 proc.). 
46 proc. tych stanowisk przypadło ab-
solwentom Wydziału Inżynierii Lądowej, 
choć pracodawcy równie chętnie zatrud-
niali studentów Wydziału Mechaniczne-
go. Ich udział w podziale władzy i pracy 
jest widoczny. Prawie 60 proc. badanych 
zajmuje stanowiska wykwalifi kowanego 
specjalisty.

Oczekiwania fi nansowe absolwen-
tów nie są zbyt wygórowane, oscylują 
pomiędzy kwotami 2000 zł i 3000 zł net-
to. Zazwyczaj czas potrzebny absolwen-
tom PK na to, by znaleźli zatrudnienie, 
wynosi od miesiąca do trzech miesięcy. 

Tab. 1. Zatrudnienie absolwentów 2009/2010 zaraz po skończeniu studiów z podzia-
łem na wydziały

Tab. 2. Udział procentowy absolwentów PK w roku akademickim 2009/2010 w szkoleniach (w podziale na wydziały)

Wydział PK
Liczba przebadanych 

absolwentów 
Liczba osób biorących udział 

w szkoleniach, kursach (w proc.)

Wydział Architektury 69 65,21 proc.

Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej 2 100 proc.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 81 51,85 proc.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej 

4 75 proc.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 16 68,75 proc.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Inżynierii 
Środowiska

1 100 proc.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Mecha-
niczny

2 100 proc.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 45 51,11 proc.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydział Mechaniczny 1 100 proc.

Wydział Inżynierii Lądowej 129 46,51 proc.

Wydział Inżynierii Środowiska 64 50 proc.

Wydział Mechaniczny 161 54,03 proc.
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Wraz z wydłużaniem się okresu po-
szukiwania pracy nie zmienia się ten-
dencja do wyjazdu z kraju. Wciąż są 
to decyzje przemyślane. Wprawdzie 
48 proc. osób jest zainteresowanych 
wyjazdem i podjęciem pracy za gra-
nicą, jednak pod warunkiem że oferta 
zatrudnienia będzie zgodna z ich wy-
kształceniem i kwalifi kacjami. Zaledwie 
6 proc. badanych bierze pod uwagę 
tzw. emigrację zarobkową, bez wyma-
gań co do charakteru pracy. (W 2007 r. 

aż 63 proc. absolwentów wybierało 
pracę za granicą, w roku 2009 było ich 
ponad 42 proc.).

Mówiąc o przyszłości, aż 75 proc. 
badanych zadeklarowało, że „w jakimś 
stopniu” lub na konkretnych studiach bę-
dzie kontynuować naukę. Odpowiada to 
rozpowszechnionej idei kształcenia się 
przez całe życie (Life Long Learning). 

Łącząc wyniki badania absolwentów 
2009/2010 z badaniem pracodawców 
— uczestników Inżynierskich Targów 

Pracy 20103, warto podkreślić, że praco-
dawcy w 57 proc. ocenili przygotowanie 
absolwentów Politechniki Krakowskiej 
na poziomie średnim, a w 28 proc. — na 
poziomie dobrym. Dobrze i bardzo do-
brze została oceniona znajomość obsłu-
gi komputera i dodatkowych programów 
oraz wiedza teoretyczna. Na poziomie 
średnim zostały ocenione: wiedza spe-
cjalistyczna, umiejętności wykorzystania 
wiedzy teoretycznej w praktyce, kompe-
tencje społeczne oraz posiadanie dodat-
kowych uprawnień. Z pewnością zna-
cząco zwiększył się udział absolwentów 
2009/2010 w stażach i praktykach w sto-
sunku do zachowania absolwentów, któ-
rzy opuścili uczelnię w poprzednim roku 
akademickim (prawie 80 proc. w stosun-
ku do 50 proc.). Dowodzi to, że absol-
wenci zdają sobie sprawę z obszaru wie-
dzy, którą należy rozwijać i uzupełniać. 
Wskaźnik prognozowy przedstawiony 
przez pracodawców w naszym badaniu 
co do grup zawodowych poszukiwa-
nych w najbliższej przyszłości ukazuje, 
że kierownicy i specjaliści to najbardziej 
poszukiwani pracownicy. Dane uzy-
skane w badaniu w roku akademickim 
2009/2010 wykazały, że w tej kategorii 
nasi absolwenci stanowią wśród już za-
trudnionych grupę 75 proc.

Jolanta Tyszkowska-Paździerko

3 „Badanie pracodawców – Inżynierskie 
Targi Pracy Politechniki Krakowskiej 2010”. 
Opracowanie Biura Karier PK.

Nawiązując do artykułu „Zmiany 
w systemie kształcenia” (NP nr 3/2011, 
s. 3), przypomnę, że jeszcze niedawno 
dobre wyniki kształcenia opierały się na 
logice: uczyć należy się bardzo dobrze, 
bo ucząc się dobrze, uczymy się n i e -
d o s t a t e c z n i e. W odniesieniu do na-
uczycieli akademickich obowiązywała 
logika: kształcić należy bardzo dobrze, 
bo kształcąc dobrze, kształcimy n i e d o -
s t a t e c z n i e . Wyniki studentów łatwo 
można było sprawdzać na egzaminach 

itp. Sprawdzanie nauczycieli nie przy-
jęło się, bo jest to sprawa wstydliwa, 
chociaż sondaże wśród studentów jakąś 
rolę tu odgrywają. W końcu wszystko 
weryfi kuje życie, także tworzone przez 
inżynierów produkty techniki i zasady 
ich eksploatacji.

Puszczając wodze fantazji, widzę 
już przyszłego inżyniera. Jest to czło-
wiek biegle operujący komputerem 
(najlepiej dużo Gb/s), oprogramowa-
niem, Internetem itp. Może się podjąć 

dowolnego zadania. Koniec ze specjal-
nościami: na zamówienie dowolnego 
inwestora dziś zaprojektuje most, za ja-
kiś czas — układ wodociągów, za kilka 
miesięcy — nowy związek farmaceu-
tyczny o wymaganej skuteczności. Bez 
grzebania się w książkach i robienia 
nudnych ćwiczeń i laboratoriów. Bez 
praktyki będzie to może, bez polotu in-
żynierskiego, ale…

Jerzy Kapko
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List do redakcji

Przyszły inżynier...
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Tak, tak — to już po raz trzydzie-
sty piąty odbył się Uliczny Bieg Szta-
fetowy Szlakiem Pomników Pamięci 
Tadeusza Kościuszki. Impreza ta bo-
wiem swoją premierę miała w 1977 r., 
w trakcie obchodów 30-lecia Politech-
niki Krakowskiej. Od tego czasu we-
szła na stałe do kalendarza wydarzeń 
sportowych Krakowa.

Co roku bieg organizowany jest 24 
marca — w kolejną rocznicę przysię-
gi Naczelnika na krakowskim Rynku 
w 1794 r. — i tak też było tym razem. 
Na starcie stanęły 23 sztafety męskie 
i 19 kobiecych. Mężczyźni, jak zwy-
kle, wyruszyli spod gmachu główne-
go Politechniki przy ul. Warszawskiej. 
Sygnał do startu w samo południe dał 
prorektor ds. studenckich prof. Leszek 
Mikulski. Trasa biegu prowadziła ulica-
mi: Floriańską, Grodzką, Podzamcze, 
Bulwarami Wiślanymi, Kościuszki, św. 
Bronisławy i al. Waszyngtona do pod-
nóża kopca Kościuszki. Kobiety poko-
nały cztery okrążenia dookoła Rynku 
Głównego. 

W rywalizacji 5-osobowych sztafet 
męskich zwyciężył zespół AZS AGH — 
prowadzenie objął już na drugiej zmianie 
i pozycji tej nie oddał do końca, syste-
matycznie powiększając przewagę nad 

rywalami. Na mecie zdecydowanie wy-
przedził AZS AWF Kraków i Politechnikę 
Poznańską. Następne miejsce zajął dru-
gi zespół AZS AWF Kraków, a jako piąta 
zameldowała się drużyna AZS Politech-
niki Krakowskiej. W klasyfi kacji uczest-
niczących w biegu służb mundurowych 
(żołnierzy i strażaków) zwyciężyła eki-
pa 6. Brygady Powietrzno-Desantowej 
z Krakowa, osiągając metę jako szósty 
zespół. 

Najlepszy zawodnik na pierwszej 
zmianie został uhonorowany jako zwy-
cięzca Memoriału im. Piotra Jeża (jed-
nego z pomysłodawców imprezy). Tym 
razem najszybszy na tym dystansie oka-
zał się Arkadiusz Wiśniewski, reprezen-
tujący Politechniką Poznańską. 

Pierwsze dwa miejsca w rywalizacji 
sztafet żeńskich zajęły obie ekipy AZS 
AWF Kraków. Trzecią lokatę udało się 
uzyskać zespołowi AZS Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Puchar Concept Mu-
sic Art przypadł w udziale biegaczce 
z pierwszego zespołu AWF Kraków, An-
nie Wolarek, która była najszybsza na 
pierwszej zmianie biegu wokół Rynku. 

W imprezie uczestniczyli zawodni-
cy mający na koncie znaczące osiąg-
nięcia sportowe, jak Rafał Snochowski 
(AZS AGH) — dwukrotny halowy mistrz 

XXXV Bieg Kościuszkowski

Zespoły AGH i AWF Kraków najszybsze

Spotkanie „Cantaty” 
i chóru „Korfuh”

Gośćmi Akademickiego Chóru Po-
litechniki Krakowskiej „Cantata” byli 
członkowie Chóru „Korfuh” z Uniwersy-
tetu w Bergen (Norwegia). 5 kwietnia 
w Galerii „Gil” odbył się wspólny koncert 
obu zespołów. 

Podczas koncertu wykonano ponad 
20 utworów. Goście z Norwegii przed-
stawili m.in. trzy pieśni z musicalu „Skrzy-
pek na dachu”, a muzycy krakowscy 
zrewanżowali się „Kozakiem” Stanisława 
Moniuszki i utworem „Raindrops keep 
fallin’ on my head” Burta Bacharacha 
i Henry’ego Davida. Na zakończenie oba 
chóry zaśpiewały razem. Po koncercie 
odbyło się spotkanie chórzystów z pro-
rektorem PK prof. Dariuszem Bogdałem 
i byłym rektorem prof. Kazimierzem Fla-
gą. Na co dzień Uniwersytet w Bergen 
współpracuje w ramach Programu Era-
smus z Wydziałem Mechanicznym PK.

(R.)

Polski na 1500 m czy Matylda Szlęzak 
(AZS AWF Kraków) — młodzieżowa mi-
strzyni Polski w biegu na 3000 m z prze-
szkodami. Udział utytułowanych spor-
towców dobrze świadczy o randze Biegu 
Kościuszkowskiego. Nowością był udział 
w zawodach sportowców niepełnospraw-
nych na wózkach. Uhonorowano ich dy-
plomami pamiątkowymi.

Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk 
wiceprezydent Krakowa Elżbiety Lęcz-
narowicz, prorektora PK prof. Leszka Mi-
kulskiego i prezesa AZS Kraków Lecha 
Pankiewicza. Nie zapomniano też o patro-
nie biegu i organizującej imprezę uczelni. 
Przed zawodami złożono kwiaty na płycie 
upamiętniającej przysięgę Tadeusza Koś-
ciuszki na Rynku Głównym, a także pod 
tablicą ku czci Naczelnika w holu budyn-
ku głównego PK. Imprezę sponsorowali: 
Fakro, Klub Studencki „Kwadrat”, Wizard 
Sports Group, Concept Music Art, GLK.

(R.)
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Harmonia sportu i nauki
„Dziennik Polski” z 1 III 2011 r.

Po zdobyciu dyplomu wyższej uczelni 
sprinterka Agnieszka Ligięza trenuje przed 
mistrzostwami świata. Jest jedną z najbar-
dziej utalentowanych sprinterek w Polsce 
młodszego pokolenia. Kontynuując przy-
godę ze sportem, Agnieszka Ligięza zna-
lazła się też na mecie innej poważnej dzie-
dziny życia, ukończyła właśnie studia na 
Politechnice Krakowskiej.

Zamiast szybkiego tramwaju, 
mamy bardzo drogi tramwaj
„Gazeta Krakowska” z 7 III 2011 r.

Szybki tramwaj wciąż nie jest szyb-
ki. Jeździ za wolno i za często staje 
na przystankach. Miasto wydało już 
ponad 44 mln złotych na system, któ-
ry nadal nie działa tak jak zapowia-
dano. Rozmowa z dr. Stanisławem 
Gondkiem z Politechniki Krakowskiej. 
Mówi on m.in.: — Parametry tech-
niczne, jakie musi spełniać tramwaj, 
to: średnia prędkość komunikacyjna 
nie może być mniejsza niż 24 km/h, 
a średnia odległość między przystan-
kami musi wynosić 600 m. Linia 50 nie 
spełnia tych parametrów i nie powinna 
być nazywana szybkim tramwajem.

Jadą oglądać Wielki Zderzacz
„Dziennik Polski” z 10 III 2011 r.

— Będziemy w miejscu, w którym 
bada się tajemnicę początku wszech-
świata — tak o wycieczce do Europej-
skiej Organizacji Badań Jądrowych 
CERN mówi przedstawiciel samorządu 
studenckiego Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Krakowskiej, Daniel Kostrze-
wa, który z grupą studentów będzie miał 
możliwość oglądania na własne oczy 
Wielkiego Zderzacza Hadronów. 

Będą kierunki zamawiane
„Gazeta Krakowska” z 21 III 2011 r.

Na kierunkach zamawianych najlep-
si studenci mają szansę na otrzymanie 
stypendium motywacyjnego w wysoko-
ści tysiąca złotych. Politechnika Kra-
kowska w roku akademickim 2011/2012 
uruchomi pięć takich kierunków: budow-
nictwo, informatykę, energetykę, ochro-
nę środowiska i matematykę. Uczelnia 

stara się, by dołączyły do nich kolejne 
w tegorocznym konkursie na kierunki 
zamawiane.

Muzyka i savoir-vivre 
dla inżynierów
„Dziennik Polski” z 26 III 2011 r.

Politechnika Krakowska uruchomiła 
unikatowe zajęcia. Przyszli inżynierowie 
uczą się nie tylko projektowania, budo-
wania domów i programowania, ale po-
znają także tajniki muzyki. „Muzyczny 
kanon chemika” — to seminarium dla 
studentów pierwszego roku Wydzia-
łu Inżynierii i Technologii Chemicznej 
PK. Prowadzą je chemicy-melomani dr 
Piotr Romańczyk i dr inż. Stefan Kurek 
we współpracy ze skrzypaczką i peda-
gogiem dr Danutą Augustyn z Wydziału 
Instrumentalnego Akademii Muzycznej 
w Krakowie.

O muzycznym kanonie chemika na 
Politechnice Krakowskiej mówiono także 
w audycjach Radia Kraków i Radia Plus.

Szukają innowatorów 
najlepszych w Małopolsce
„Gazeta Wyborcza” z 28 III 2011 r.

Przedsiębiorcy z oryginalnymi pomy-
słami i patentami znowu mogą się starać 
o tytuł Innovatora Małopolski, pomagający 
zdobywać inwestorów i promować no-
watorskie produkty. To już szósta edycja 
konkursu „Innovator Małopolski”, organi-
zowana wspólnie przez Politechnikę Kra-
kowską i Małopolski Urząd Marszałkowski. 
Konkurs skierowany jest do małopolskich 
małych i średnich fi rm, które wprowadzają 
na rynek nowoczesne rozwiązania w usłu-
gach, technologii i marketingu. 

Najpierw domy pasywne, potem 
inteligentne
„Dziennik Polski” z 7 IV 2011 r.

Domy, w których wszystkie funkcje 
sterowane są automatycznie — to już 
jest realna rzeczywistość. Korzystają 
z nich nieliczni, ci z grona zamożniej-
szych. Na to, by inteligentne domy bu-
dowała większość, trzeba jeszcze długo 
poczekać. — Takie budownictwo nawet 
w Europie i Stanach Zjednoczonych nie 
jest powszechne — mówi Bogumił Wra-
na, profesor Politechniki Krakowskiej. 
— Jesteśmy na początku tej drogi. Po-

litechnika Krakowska od 8 lat kształci 
inżynierów specjalistów w dziedzinie bu-
dynków inteligentnych, taką specjaliza-
cję uzyskało około 50 absolwentów.

Sieć pod ochroną
„Computerland” z 12 IV 2011 r. 

Obecnie uczelnie prowadzą badania 
naukowe, które wymagają szczególne-
go zabezpieczenia informacji przetwa-
rzanych na komputerach. Przykładem 
jest wdrożenie systemu ochrony sieci 
Politechniki Krakowskiej. W sieci kom-
puterowej PK pracuje ponad 2 tys. 
komputerów. Otwarta sieć uczelniana 
oferuje studentom i pracownikom swo-
bodny dostęp do zasobów i notuje spo-
ry ruch wychodzący i przychodzący na 
poziomie 100 Mbit/s. Ponieważ sieć jest 
ogólnodostępna, istnieje duże ryzyko 
łatwego rozprzestrzeniania się infekcji 
i utraty danych, a zatem wymaga za-
bezpieczeń, które zmniejszą poziom 
zagrożenia. 

Studenci zakładają nowoczesne 
fi rmy
„Dziennik Gazeta Prawna” z 20 IV 2011 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego wspólnie z województwem 
małopolskim i Politechniką Krakowską 
realizuje projekt 3xP: „Pomysł — Poten-
cjał — Przedsiębiorca”. Jego celem jest 
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
opartej na innowacjach oraz stworzenie 
specjalnej oferty szkoleniowej dla śro-
dowiska akademickiego. Projekt skie-
rowany jest do studentów, doktorantów, 
absolwentów i pracowników naukowych 
z całej Polski. 

Politechniki przegoniły 
uniwersytety
„Dziennik Polski” z 28 IV 2011 r.

Na brak chętnych na studia nie może 
narzekać Politechnika Krakowska. — 
Ten rok akademicki jest drugim z kolei, 
w którym zwiększyliśmy liczbę przyję-
tych — mówi prof. Kazimierz Furtak, rek-
tor PK. — Choć tym razem podnieśliśmy 
nieco poprzeczkę przy rekrutacji i tak 
przyjęliśmy o 7 proc. studentów więcej. 
Wzrost odnotowaliśmy nawet na stu-
diach niestacjonarnych.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Leptis Magna i Sabratha
15 marca — 4 kwietnia 2011 r.

Autorem wystaw fotografi cznych jest 
dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, adiunkt 
w Katedrze Budowy Miast w Instytucie 
Projektowania Miast i Regionów na 
Wydziale Architektury PK. Na kilkudzie-

sięciu wybranych fotografi ach zostały 
zaprezentowane ruiny dwóch starożyt-
nych rzymskich miast położnych na te-
renie Libii — Leptis Magna (najlepiej za-
chowane i nie do końca wydobyte spod 
piasku, w pobliżu Al Khums) i słynącej 
z największego w Afryce antycznego 
teatru Sabrathy. Oba kompleksy zostały 
wpisane w 1982 r. na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Rytmy natury — malarstwo 
i grafi ka Marka Batorskiego
6–26 kwietnia 2011 r.

Marek Batorski — absolwent Insty-
tutu Sztuki Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie (1995 r.), doktor w zakresie 
sztuk pięknych (2008 r.) Od 1998 r. jest 
członkiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Autor wystaw i koncertów, bę-
dących połączeniem malarstwa i muzyki: 
„Kolor — Forma — Dźwięk”, „Impresje 
Jazzowe” oraz „Transkrypcje”. Przygoto-
wał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych 
— w Krakowie, Tarnowie, Gorlicach, 
Zakopanem, Norymberdze i Ołomuńcu. 
Uczestniczył w wystawach zbiorowych 
(m.in. Ogólnopolska Wystawa „Muzyka 
w malarstwie” w Tychach, Międzynaro-
dowe Biennale Pasteli w Nowym Są-
czu). Laureat nagród i wyróżnień (m.in. 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 
w 2005 r., Grand Prix „Grafi ka Miesiąca” 
Kraków w 2007 r.).

Tak o jego pracach plastycznych pi-
sze w komentarzu do wystawy Zdzisław 
Czmer: „Ten aktywny leader i saksofoni-
sta jazzowy przetransponował i wykorzy-
stał umiejętnie możliwości i znaczenie 
improwizacji i rytmu ze świata muzyki 
w obszar sztuk plastycznych. Także 
w inspiracjach i tytułach obrazów i gra-
fi k widoczne są wyraziście muzyczne, 
jazzowe konotacje autora. Cykl »Rytmy 
natury« to kolejne owoce talentu Marka 
Batorskiego, artysty wyjątkowego i kon-
sekwentnie poszukującego nowych war-
tości, form i środków wyrazu, na bazie 
i gruncie głębokiego fundamentu swojej 
osobowości i warsztatu twórczego”.

(dz)

Libia wczoraj
28 marca — 26 kwietnia 2011 r.

To kolejna wystawa autorstwa An-
drzeja Hrabca, który w 2007 r. spędził 
w Libii kilka miesięcy. Jest to reportaż 
z codziennego życia tego państwa. 
Tym razem oglądamy Misuratę, Trypolis 

— stolicę, miasto nowoczesne, ale po-
siadające również ślady swej historycz-
nej świetności (było głównym ośrodkiem 
Tripolitanii). W granicach Libii znajduje 
się również Sahara, fascynujące teryto-
rium, którego obraz zostaje na zawsze 
w pamięci.

Maryniści
27 kwietnia — 20 maja 2011 r.

Wystawa twórczości członków Ma-
łopolskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Marynistów Polskich. Jan Stopczyński, 
jej kurator, podkreśla, że prezentacja 
w sposób niebanalny i wielowątkowy 
opowiada o fenomenie, jakim jest 
morze. Pokazano część dorobku pla-
stycznego członków stowarzyszenia 
z ostatnich dwu lat, również obraz nie-
dawno zmarłego Zdzisława Jachimcza-
ka, honorowego członka i wieloletniego 
działacza stowarzyszenia, wspaniałego 
malarza.

W wystawie wzięli udział: Kazimierz 
Wilk, Jerzy Napieracz, Maria Zachwieja-
-Wala, Karol Bondarenko, Zbyszek Pal-
ka, Walery Jemtsew, Jadwiga Godzik, 
Jan Stopczyński, Tadeusz Bajwoluk, Le-
szek Jesionowski, Bożena Szufl ita, Anna 
Lewińska, Jadwiga Borcz-Przeworska, 
Róża Czarny, Joanna Warchoł, Barbara 
Dzikiewicz-Obrąpalska, Anna Bogdano-
wicz, Adam Pochopień, Povilas Dirgela, 
Danuta Kowalska, Joanna Plewińska-
-Potocka, Ewa Ławrusiewicz.

(dz)



NASZA POLITECHNIKA 5/2011

32

K
al

ej
d

o
sk

o
p

Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA
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Droga

Wziąłem do ręki słownik:
nasz polski — narodowy,
patrzę na słowo „droga” —
właściwie wiersz gotowy.

Ma „droga” wiele znaczeń
i nie ma co tu kryć,
że nie jest to koniecznie
asfaltu zwykła nić.

„Droga moja” — w miłosnej
usłyszeć można scenie.
A „droga rzecz” — to taka
o nieprzeciętnej cenie.

Jak również, Przyjacielu,
jest to bezsporny fakt:
droga, wiodąc do celu,
mówi czasami — jak.

Na przykład: w drodze wyjątku
lub w drodze konfrontacji.
Jest droga do majątku
i jest do demokracji.

Zatem ruszając w drogę,
tę w znaczeniu „podróży”,
wstąp po drodze po rozum —
niech Ci się droga nie dłuży.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Na III stronie okładki: z lewej strony od góry — Povilas Dirgela, „Morze”; Zdzisław Jachimczak, „Westerplatte”; Zbigniew 
Palka, „Wierzyca”; Jan Stopczyński „Fala”; z prawej strony od góry — Jerzy Napieracz, „Syrena — kolekcjonerka kutrów”; Ewa 
Ławrusiewicz, „Między niebem a ziemią”; Jadwiga Borcz-Przeworska, „Spotkanie na plaży”.

My się zimy 
nie boimy!
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