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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 

oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Jesteśmy już po pierwszej powszechnej rekrutacji na drugi 
stopień studiów stacjonarnych na wszystkich wydziałach. Ogól-
ne wyniki są bardzo korzystne, choć zróżnicowane na poszcze-
gólnych kierunkach studiów. Szczególnie cieszy, że przyjęliśmy 
więcej osób niż mieliśmy absolwentów studiów pierwszego 
stopnia na naszej uczelni. Około 15 proc. zakwalifi kowanych 
kandydatów stanowią absolwenci innych uczelni niż Politechni-
ka Krakowska. Oznacza to, że mamy atrakcyjną ofertę kształ-
cenia i wygrywamy konkurencję z innymi uczelniami. 

Cieszymy się z aktywności naukowej pracowników — za-
owocuje ona prawem do przyznawania stopni doktora i dok-
tora habilitowanego w kolejnych dyscyplinach naukowych. 
Wniosek przygotowany przez Katedrę Maszyn i Urządzeń 
Energetycznych Wydziału Mechanicznego, kierowaną przez 
profesora Jana Talera, dotyczący przyznania prawa do dok-
toryzowania w dyscyplinie „energetyka” już został pozytyw-
nie rozpatrzony przez Centralną Komisję. Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej wystąpił z wnioskiem o prawo do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 
„technologia chemiczna”. Jestem przekonany, że to upraw-
nienie jest tylko kwestią czasu. Z radością informuję, że tak-
że Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki złożył wniosek 
o nadanie prawa do doktoryzowania w dyscyplinie „fi zyka”, 
a z wnioskiem o prawo doktoryzowania w dyscyplinie „inży-
nieria produkcji” — przygotowanym przez Instytut Technologii 
Maszyn i Automatyzacji Produkcji, kierowany przez prof. Jó-
zefa Gawlika — wystąpił Wydział Mechaniczny. Serdecznie 
dziękuję za tę aktywność, która pozwala Politechnice na roz-
wój i podnosi jej rangę w środowisku naukowym. Zachęcam 
innych do korzystania z tych dobrych wzorów, bo ciągle ak-
tywnych pracowników nauki jest na uczelni za mało.

Na lutowym posiedzeniu Senat przyjął uchwałę potwier-
dzającą wykonanie „Strategii rozwoju Politechniki Krakow-
skiej”, przyjętej na początku kadencji w październiku 2008 r. 
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji strategii, przede wszystkim członkom tak zwa-
nego małego Kolegium Rektorskiego. Przyjęcie wspomnianej 
uchwały otwiera drogę do rozszerzenia strategii, przy zacho-
waniu celu nadrzędnego i celów głównych. Rozszerzenie to 
jest konieczne, jeżeli mamy działać dla dobra i na rzecz dal-
szego rozwoju Politechniki Krakowskiej. Nowa strategia bę-
dzie przedstawiona Senatowi w wersji roboczej na posiedze-
niu marcowym i przyjęta — mam nadzieję — na posiedzeniu 
kwietniowym. 

W grudniu zapowiadałem powstanie radia internetowego. 
Radio zaczęło nadawać w nowej formule 19 lutego bieżące-
go roku, a zostało ofi cjalne otwarte 22 lutego. To nowa jakość 
w promocji uczelni, ale przede wszystkim dobra płaszczyzna 
komunikowania się wewnętrznego i wyjścia z informacjami 
o Politechnice Krakowskiej na zewnątrz. Biorąc pod uwagę 
dużą oglądalność strony internetowej naszej uczelni, mam na-
dzieję, że radio to znajdzie liczne grono słuchaczy. Wierzę, że 
Radio „Nowinki” będzie skutecznym narzędziem kreowania po-
zytywnego wizerunku Politechniki. Zapraszam do współpracy 
przy tworzeniu jego programów. 

Już dzisiaj zapowiadam specjalny, kwietniowy numer „Na-
szej Politechniki”. Będzie on poświęcony w całości Honorowe-
mu Senatorowi i Profesorowi Politechniki Krakowskiej — Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. Numer zostanie wydany z okazji 
beatyfi kacji Jana Pawła II.

Kazimierz Furtak 
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ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

Co warto wiedzieć 
o Krajowych Ramach Kwalifi kacji

Jednym z głównych postanowień nowelizowanej usta-
wy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, przyjętej przez Sejm 
RP 4 lutego, jest wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifi ka-
cji. Dzięki nim możliwa stanie się porównywalność dyplo-
mów na europejskim rynku pracy. Uczelnie zyskają swo-
bodę w tworzeniu nowych, autorskich kierunków studiów. 
Zwiększy się też autonomia programowa szkół wyższych. 
Krajowe Ramy Kwalifi kacji będą służyć dostosowaniu sy-
stemu kształcenia do idei uczenia się przez całe życie.

Konieczna zmiana sposobu kształcenia

Studia w Polsce stały się zjawiskiem masowym. Co drugi 
człowiek w wieku 19 lat zostaje dziś studentem. W ostatnim 
dwudziestoleciu liczba studentów wzrosła kilkakrotnie. Na Poli-
technice Krakowskiej w 1990 r. studiowało 4649 osób, w 1999 
r. było ich już 13361, a w 2010 r. — 16374. Powoduje to, że 
w murach naszej uczelni, podobnie jak i innych szkół wyższych 
w kraju, znajduje się młodzież o bardzo zróżnicowanych pre-
dyspozycjach intelektualnych. Dziś nie można prowadzić wy-
kładu tak, jak robiło się to dwadzieścia lat temu, bo duża część 
słuchaczy go nie zrozumie. Zdefi niowany centralnie i obowią-
zujący obecnie proces kształcenia jest dostosowany tylko do 
ograniczonego grona studentów. W przypadku pozostałych 
zawodzi.

Problem ten Krajowe Ramy Kwalifi kacji (KRK) stawiają 
w centrum uwagi. Są one zachętą dla środowiska akademi-
ckiego do refl eksji nad zamierzonymi efektami kształcenia oraz 
mechanizmami ich weryfi kacji. W myśl przepisów nowelizowa-
nej ustawy opis efektów kształcenia ma się stać podstawową 

formą opisu kierunków studiów, a skuteczność ich osiągania 
— podstawą ocen akredytacyjnych.

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifi kacji ma zmienić spo-
sób kształcenia. Opis procesu kształcenia zostanie zastąpiony 
przez opis efektów kształcenia. Ważne są bowiem efekty koń-
cowe procesu uczenia się, a nie droga, jaką uczący się doszedł 
do ich osiągnięcia. Innymi słowy, kwalifi kacja (w rozumieniu 
KRK — zob. defi nicję w ramce) nie jest potwierdzeniem ukoń-
czenia procesu kształcenia, tylko potwierdzeniem uzyskania 
kompetencji, czyli efektów uczenia się. W szczególności chodzi 
o to, by absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymywał nie 
dyplom ukończenia studiów inżynierskich, ale dyplom inżyniera. 

Krajowe Ramy Kwalifi kacji dla szkolnictwa 
wyższego

Są metodą opisu kształcenia, które polskie uczelnie 
oferują studentom. Istotną cechą tej metody jest formu-
łowanie opisu w języku efektów kształcenia. Opis ten 
przedstawia wymagania, jakim powinien sprostać stu-
dent po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu szko-
lenia. Dodatkowo pozwala to na porównanie dyplomów 
uzyskanych na różnych uczelniach Europy. 

Efekty kształcenia są zasobami wiedzy, umiejętno-
ści i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie 
kształcenia przez osobę uczącą się.

Obszary kształcenia ustalone dla systemu 
Krajowych Ram Kwalifi kacji: 

— studia humanistyczne, 
— studia w naukach społecznych,
— studia w naukach ścisłych, 
— studia przyrodnicze, 
— studia techniczne, 
— studia medyczne, 
— studia rolnicze, leśne i weterynaryjne, 
— studia poświęcone sztuce. 
Dopuszcza się, że zarówno liczba obszarów kształ-

cenia, jak i ich nazwy mogą ulec zmianie w przyszłych 
regulacjach prawnych dotyczących KRK.
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Wydawany dziś dyplom świadczy o ukończeniu studiów, ale 
nie mówi nic o tym, jakie absolwent osiągnął efekty, a więc czy 
potrafi : pracować w zespole, efektywnie uczestniczyć w dys-
kusjach w środowisku zawodowym, pozyskiwać informacje 
z literatury specjalistycznej oraz innych źródeł, dokonywać ich 
interpretacji, wyciągać wnioski i formułować opinie, a także czy 
ma umiejętność samokształcenia. 

Punkt odniesienia: opis efektów kształcenia

Obecnie obowiązujący opis studiów sprawdza się tylko 
wtedy, gdy spełnione są równocześnie dwa warunki. Po pierw-
sze — grupa osób podejmujących studia jest jednorodna pod 
względem uzdolnień. Po drugie — liczba kierunków studiów jest 
dostatecznie bogata, żeby sprostać potrzebom rynku pracy. 

W obowiązującym opisie studiów uwaga skupiona jest na 
procesie kształcenia. Rozporządzenie o standardach kształce-
nia dla kierunków studiów zawiera listę 119 kierunków studiów 
opisanych językiem procesu kształcenia. Dla każdego kierunku 
podano szczegółowo treści programowe, w ramach których ma 
odbywać się kształcenie. Jednocześnie przypisano do nich mi-
nimalne liczby godzin. W tym systemie kontrola jakości naucza-
nia przez komisję akredytacyjną sprowadza się do porównania 
treści zawartych w sylabusie danego przedmiotu z treściami 
znajdującymi się w opisie kształcenia.

Budowa programu studiów na podstawie KRK może doty-
czyć nowego programu tworzonego od podstaw, przebudowy 
i udoskonalenia programu istniejącego lub opisania funkcjo-
nującego programu za pomocą efektów kształcenia. Punktem 
odniesienia do tworzenia i przebudowy programów studiów jest 
opis ogólny efektów kształcenia dla ośmiu wyodrębnionych 
na potrzeby systemu obszarów kształcenia (wykaz w ramce). 
W obecnie istniejących programach studiów efekty kształcenia 
są już opisane. Trzeba je tylko wykazać i wykorzystać do wspo-
magania studentów. Konieczne będzie także sformułowanie 
dodatkowych efektów kształcenia bez konieczności wprowa-
dzania nowych przedmiotów. 

Wiedza a umiejętności

Zadaniem bardzo istotnym, wręcz kluczowym, staje się usta-
nowienie właściwych relacji pomiędzy wiedzą a umiejętnościami. 
Wielu reformatorów edukacji wyraża pogląd, że w dzisiejszych 
czasach, w dobie Internetu, nie należy studentów obciążać infor-
macją, tylko uczyć korzystania z jej bogatych zasobów. Mówi się 
o przekazywaniu bardziej umiejętności niż wiedzy. Konsekwen-
cją takiego poglądu jest zjawisko, z którym spotykamy się coraz 
częściej: całkowicie zanika naturalny odruch wstydu, wynikający 

z ignorancji. Czymś naturalnym jest przyznanie się, że nie ma 
się pojęcia o najbardziej elementarnych kwestiach. Brak wiedzy 
przestał być rzeczą wstydliwą. Wystarczy przecież kilka uderzeń 
w klawiaturę, by Wikipedia wyręczyła nas w intelektualnej mo-
zolnej pracy. Niezwykle łatwo i szybko zacierają się granice po-
między wiedzą własną i cudzą. 

Krajowe Ramy Kwalifi kacji kładą silny akcent na kształtowa-
nie u studentów umiejętności, w mniejszym stopniu skupiając 
się na kwestii wyposażania ich w niezbędną wiedzę. Umiejęt-
ności są, oczywiście, bardzo istotne, ale nie można zapominać, 
że wiedza własna (nie ta, po którą trzeba sięgnąć do Interne-
tu) jest wartością pomagającą w dużym stopniu odnaleźć się 
człowiekowi na rynku pracy. Nie wystarczą umiejętności pracy 
w zespole czy łatwość w nawiązaniu kontaktów, jeśli absolwent 
nie będzie mógł wypowiedzieć się kompetentnie w sprawach 
merytorycznych. 

Widać to dobrze w przypadku projektowania konstrukcji bu-
dowlanych. Postępowanie w tym zakresie jest w dużym stopniu 
sformalizowane. Istnieją gotowe programy, które od użytkownika 
wymagają tylko pewnych umiejętności. Istnieją gotowe programy 
do rozwiązywania takich zadań jak projektowanie belek, dobór 
zbrojenia itd. Zdarza się więc, że użytkownik, posiadający umie-
jętność wprowadzania danych i generowania wyników, a więc 
umiejętność formalnego realizowania zadań — uzyskawszy 

Kwalifi kacja

Formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany 
w sytuacji, w której właściwy organ zgodnie z ustaloną 
procedurą stwierdził, że dana osoba osiągnęła efekty 
uczenia się zgodne z określonymi standardami.

(Według zalecenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z 23 kwietnia 2008 r. dotyczącego ustanowienia Eu-
ropejskich Ram Kwalifi kacji dla uczenia się przez całe 
życie).
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Skład zespołu, który zajmuje się obszarem 
studiów technicznych:

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski — Politechnika 

Warszawska, KRASP. 
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Edward Jezieski — Politechnika Łódz-

ka, RGSW,
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski — Politechnika 

Poznańska,
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow — Politechnika War-

szawska, KAUT,
prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak — Politechnika Śląska.
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rezultat końcowy, nie jest w stanie kompetentnie go ocenić. Uzy-
skuje wyniki, których nie potrafi  zinterpretować. Tymczasem wy-
niki mogą być z różnych powodów niewłaściwe (mimo popraw-
nego wykonania procedury) i ostateczne słowo powinno należeć 
do człowieka, który posiada odpowiednią wiedzę.

Potrzebne nowe sylabusy

Wdrożenie idei Krajowych Ram Kwalifi kacji umożliwi po-
równywalność dyplomów na europejskim rynku pracy. Absol-
went polskiej uczelni będzie mógł na podstawie uzyskanego 
na niej dyplomu ubiegać się o pracę we Francji, Szwecji czy 
Hiszpanii, stosownie do posiadanego wykształcenia. Stawia to 
jednak przed opisami efektów kształcenia pewne wymagania. 
Będą one konstruowane tak, by poza odpowiednim zasobem 
wiedzy oraz umiejętności uwzględniały także kompetencje per-
sonalne i społeczne, istotne w pracy zawodowej. Pośród tych 
kompetencji znajdujemy: rozwój osobowy, postawę aktywności 
i uczestnictwa, umiejętność współdziałania w zespole. Niewąt-
pliwie różnorodne formy sportu akademickiego są dobrym po-
lem kształtowania tych kompetencji. 

Krajowe Ramy Kwalifi kacji są nowym narzędziem organiza-
cji kształcenia. Uczelnie będą musiały budować programy stu-
diów, bazujących na efektach kształcenia, wykorzystując opis 
wymagań właściwych dla poziomów KRK. Standardy akredyta-
cji zostaną dostosowane do nowych zasad.

Wykładowcy będą zobowiązani do określenia: celu, zamie-
rzonych efektów kształcenia oraz formy prowadzenia zajęć 
(zob. ramkę „Cele i obowiązki”). Każdy, kto prowadzi przedmiot, 
będzie musiał przestrzegać narzuconego przez KRK formali-
zmu. Oznacza to konieczność zrewidowania dotychczasowych 
sylabusów. W tej chwili mówią one o treściach kształcenia, na-
tomiast nowe sylabusy mają mówić o zamierzonych efektach 
kształcenia. 

System jest dość złożony. Czekające nas zmiany będą 
prawdziwym wyzwaniem dla kadry nauczającej i uczelni. 

*
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowa-

ło w bieżącym roku akademickim wiele seminariów konsulta-
cyjno-dyskusyjnych. Ich celem było zapoznanie pracowników 
szkół wyższych z nowymi zasadami przygotowywania progra-
mów studiów. Z inicjatywy rektora Politechniki Krakowskiej prof. 
Kazimierza Furtaka odbyły się na naszej uczelni dwa seminaria 
dotyczące KRK. Prowadzili je prof. Bohdan Macukow z Poli-
techniki Warszawskiej i prof. Tomasz Łodygowski z Politechniki 
Poznańskiej — członkowie zespołu, który zajmuje się obsza-
rem studiów technicznych (zwani potocznie „obszarnikami”). 
Ponadto odbyły się seminaria środowiskowe na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz spotkanie 
z prof. Zbigniewem Marciniakiem, wiceministrem nauki i szkol-
nictwa wyższego. Powołany przez rektora PK zespół pod moim 
kierownictwem — z udziałem prof. Dariusza Bogdała, prorekto-
ra ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej i dr inż. Mar-
ka Rączki, pełnomocnika rektora do spraw jakości kształcenia 
— będzie koordynował prace związane z wprowadzenie KRK 
na Politechnice Krakowskiej. 

Leszek Mikulski 

Autor jest prorektorem PK ds. studenckich.

Cele i obowiązki

Kluczową rolę w systemie Krajowych Ram Kwa-
lifi kacji odgrywają opisy efektów kształcenia w po-
szczególnych obszarach, w tym w obszarze nauk 
technicznych. Opisy te określają, jaką wiedzą, jakimi 
umiejętnościami (ogólnymi, podstawowymi inżynier-
skimi i bezpośrednio związanymi z rozwiązywaniem 
zadań inżynierskich) oraz jakimi innymi kompetencjami 
ma dysponować absolwent. 

Weźmy jako przykładowy przedmiot komputerową 
analizę konstrukcji. Przed osobą prowadzącą przedmiot 
stać będą trzy cele: 
— ukształtowanie wśród studentów zrozumienia ko-

nieczności zapewnienia wysokiej wiarygodności 
modelowania konstrukcji;

— zapoznanie studentów z podstawowymi metodami 
komputerowej analizy konstrukcji;

— ukształtowanie podstawowych umiejętności w za-
kresie podejmowania decyzji projektowych wspo-
maganych analizą komputerową.
Od prowadzącego przedmiot będzie się wymagać 

osiągnięcia ściśle określonych efektów. I tak student, 
który zaliczył przedmiot, będzie musiał np. rozumieć 
potrzebę wspomagania decyzji inżynierskich analizą 
komputerową, znać mechanizmy ograniczające wiary-
godność modeli numerycznych i zagrożenia związane 
z występowaniem tych mechanizmów, a także umieć 
ocenić błędy powstające na etapie modelowania ukła-
du rzeczywistego, czy też znać podstawy teoretyczne 
stosowanych metod komputerowych (by wymienić tyl-
ko wybrane z zamierzonych efektów kształcenia). 

To jednak nie koniec. Prowadzący przedmiot będzie 
musiał jeszcze odnieść wymienione wyżej efekty do 
defi nicji efektów kształcenia w obszarze studiów tech-
nicznych. Przykładowo, do pozycji „zna podstawy teo-
retyczne stosowanych metod komputerowych” odnoszą 
się cztery następujące defi nicje (trzy z zakresu wiedzy, 
jedna z zakresu umiejętności): 
— W3: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 

wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia 
charakteryzujące reprezentowaną wiedzę inżynierską; 

— W4: ma szczegółową wiedzę związaną z niektórymi 
obszarami reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej; 

— W7: zna podstawowe metody, techniki, narzędzia 
i materiały stosowane do rozwiązywania prostych 
zadań inżynierskich związanych z reprezentowaną 
dyscypliną; 

— UC4: potrafi  — zgodnie z zadaną specyfi kacją — 
zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, 
obiekt, system lub proces, typowe dla reprezento-
wanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych 
metod, technik i narzędzi.
Efekty te mają być osiągnięte poprzez wykłady 

i inne formy zajęć oraz sprawdzone podczas egzaminu 
i wykonania projektu, a następnie umieszczone zosta-
ną w karcie studenta. Gdy trafi  ona do rąk pracodawcy 
(jako suplement do dyplomu), będzie dokładnie wiado-
mo, jakimi kwalifi kacjami dysponuje absolwent ubiega-
jący się o pracę. 
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Prof. Oskar Kojfman — wybitny 
uczony rosyjski, specjalista w dzie-
dzinie chemii organicznej, fi zykoche-
mii, katalizy polimerów i technologii 
chemicznej, którego badania pod-
stawowe znalazły wiele zastosowań 
w przemyśle i medycynie — otrzy-
mał godność doctora honoris causa 

Politechniki Krakowskiej. Ceremonia 
nadania tytułu odbyła się 11 marca 
w auli Collegium Maius UJ i zgroma-
dziła grono znakomitych przedstawi-
cieli nauki.

Od lat profesor cieszy się na Poli-
technice Krakowskiej dużym szacun-
kiem. Wyrazem uznania dla dorobku 
uczonego oraz formą podziękowania za 
wieloletnią współpracę z PK było nada-
nie mu przed pięciu laty tytułu honoro-
wego profesora. Teraz rosyjski badacz 
otrzymał najwyższe wyróżnienie, jakie 
może przyznać nasza uczelnia. 

Postępowanie w sprawie przyznania 
doktoratu honorowego prof. Kojf manowi 
rozpoczął Wydział Mechaniczny. 21 
kwietnia ubiegłego roku rolę promoto-
ra powierzono prof. Józefowi Niziołowi, 
byłemu rektorowi Politechniki Krakow-
skiej. Po uzyskaniu pozytywnych opinii 
Politechniki Warszawskiej i Politechniki 
Łódzkiej Rada Wydziału Mechanicznego 
PK podjęła 17 listopada uchwałę o skie-
rowaniu wniosku w tej sprawie do Sena-
tu PK, który 17 grudnia podjął uchwałę 
o nadaniu godności doctora honoris cau-
sa PK prof. Oskarowi Kojfmanowi. Prze-
bieg postępowania przypomniał podczas 
ceremonii w Collegium Maius UJ dzie-
kan Wydziału Mechanicznego PK prof. 
Leszek Wojnar. 

Laudację wygłosił prof. Józef Nizioł, 
który przedstawił najważniejsze fakty 
z życia i dorobku doktoranta. W swoim 
wystąpieniu sporo uwagi poświęcił kon-
taktom doktoranta i Państwowego Uni-
wersytetu Chemiczno-Technologiczne-
go w Iwanowie — którego prof. Kojfman 
jest rektorem — z Politechniką Krakow-
ską. Więzi te datują się od 1991 r., kie-
dy to została podpisana umowa między 
naszymi uczelniami. Prof. Kojfman był 
jednym z inicjatorów współpracy. Jako 
prorektor, a następnie rektor rosyjskiej 
uczelni aktywnie wspierał wspólne 

inicjatywy. Zaowocowały one wymianą 
grup studenckich, dyplomantów, dokto-
rantów i pracowników naukowych. Od 
1993 r. organizowane są na przemian 
w Krakowie i Iwanowie międzynarodo-
we konferencje „Theoretical and Ex-
perimental Backgrounds of New High 
Performing Chemical Technologies and 
Equipment”, podczas których referaty 
wygłaszają specjaliści z Rosji, Niemiec, 
Czech, Słowacji i Polski. Zostało też 
opublikowanych wiele prac naukowych 
napisanych wspólnie przez badaczy 
obu uczelni. 

Zebranym w auli Collegium Maius 
łaciński tekst dyplomu doktorskiego od-
czytał prorektor PK prof. Dariusz Bogdał. 
Dyplom wręczył rektor Politechniki Kra-
kowskiej prof. Kazimierz Furtak, który 
złożył też rosyjskiemu uczonemu gra-
tulacje. Chór Akademicki PK „Cantata” 
wykonał pieśń „Gaudeamus”. 

Zabierając głos, Oskar Kojfman 
podziękował za zaszczyt. W okolicz-
nościowym wykładzie przypomniał, że 
w roku obecnym mija 300 lat od urodzin 
wielkiego rosyjskiego uczonego Micha-
ła Łomonosowa. Prof. Kojfman przy-
wołał też nazwisko Marii Skłodowskiej-
Curie, która przyjaźniła się z Dymitrem 
Mendelejewem oraz Michaiła Cwie-
ta, rosyjskiego biochemika przełomu 

XIX i XX w., profesora Politechniki War-
szawskiej. Zasadnicza część wystą-
pienia dotyczyła głównego nurtu zain-
teresowań naukowych prof. Kojfmana 
— chemii porfi ryn.

W uroczystości uczestniczyli trzej 
doktorzy honoris causa PK, profesorowie: 
Günter Wozny z Uniwersytetu Technicz-
nego w Berlinie, Zbigniew Engel z AGH 
i wspomniany Józef Nizioł. W gronie go-
ści przybyłych z Iwanowa znajdował się 
prof. Walerian Bliniczew, honorowy pro-
fesor PK. Wśród obecnych byli też czte-
rej byli rektorzy PK — Józef Nizioł, Kazi-
mierz Flaga, Marcin Chrzanowski i Józef 
Gawlik — a także recenzenci wniosku 
o nadanie tytułu, profesorowie Zbigniew 
Floriańczyk i Stanisław Wroński z Po-
litechniki Warszawskiej oraz Czesław 
Strumiłło z Politechniki Łódzkiej. Władze 
miasta reprezentował wiceprezydent 
Krakowa Tadeusz Trzmiel. Prof. Kojf-
manowi towarzyszyła żona i członkowie 
rodziny. Adresy gratulacyjne nadesłali 
rektorzy wielu uczelni polskich oraz mar-
szałek województwa małopolskiego Ma-
rek Sowa. 

*
Oskar Kojfman urodził się 21 czerw-

ca 1944 r. w Saratowie, znaczącym 
ośrodku akademickim. Jeszcze jako 
dziecko razem z rodzicami przeniósł się 
najpierw do Mołdawii, wówczas republiki 
ZSRR, a następnie do Iwanowa w Rosji, 
dlatego właśnie tu podjął studia wyższe 
w miejscowym Instytucie Chemiczno-
-Technologicznym (dziś: Państwowy Uni-
wersytet Chemiczno-Technologiczny). 
Studia te ukończył w 1967 r. Trzy lata 
później na tej samej uczelni odbył studia 
doktoranckie i uzyskał stopień kandyda-
ta (doktora inżyniera) nauk technicznych. 
W 1983 r. nadano mu stopień doktora 
nauk technicznych (odpowiadający na-
szej habilitacji). Tytuł naukowy profesora 
otrzymał w 1984 r. 

Prof. Kojfman jest wybitnym spe-
cjalistą w dziedzinie badań podsta-
wowych nad fi zyczno-chemicznymi 
własnościami porfi ryn i metaloporfi ryn 
— związków organicznych, mających 

Prof. Oskar Kojfman doctorem honoris causa 
Politechniki Krakowskiej
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PK na antenie TVP Info

Pożyteczne 
partnerstwo

Na antenie TVP Info, w paśmie 
Telewizji Kraków, został wyemitowa-
ny fi lm dokumentalny „Kontynent 
przyszłości” o współpracy Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego oraz Politechniki 
Krakowskiej z uczelniami północnej 
Afryki. Współpraca ta przynosi istot-
ne korzyści obu stronom.

Władze państw afrykańskich są 
bardzo zainteresowane kształceniem 
swojej młodzieży na zagranicznych 
uczelniach, ponieważ w krajach tych 
występuje ogromny defi cyt specjalistów. 
W przypadku Państwowej Szkoły Archi-
tektury w Fezie (Maroko) wybór uczelni 
krakowskich na partnerów był nieprzy-
padkowy. Świetną wizytówką nasze-
go miasta jest dobry poziom odnowy 
zabytków historycznego centrum i to 
on był jedną z przyczyn, które skłoniły 
Marokańczyków do podjęcia współpra-
cy z nami. Mówił o tym w fi lmie dyrektor 
szkoły Abdelghani Tayybi, który na po-
czątku stycznia br. gościł na Politechni-
ce Krakowskiej. 

Poza tym oba miasta — Kraków 
i Fez — mają umowę partnerską. Właś-
nie w jej ramach studentów PK i KA 
AFM włączono do procesu rewitaliza-
cji starej dzielnicy arabskiej (mediny) 
w Fezie. Perspektywy, jakie stwarza 
tak zaprojektowana współpraca, jak 
również fakt, że nasi studenci mogą 
wyjeżdżać nie na krótkie kursy, ale na 
studia trwające semestr lub dwa se-
mestry, są dla młodych ludzi atrakcyj-
ną ofertą. Może ona przyciągać na PK 
wielu absolwentów szkół średnich, i to 
tych najlepszych.

W fi lmie wspomniano również o pla-
nach uruchomienia na PK szkoły letniej 
dla studentów z Egiptu, a także o 25-
-letniej działalności Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia PK, powstałego 
jako ośrodek przygotowujący urbani-
stów dla krajów afrykańskich. Doku-
ment wyemitowano dwukrotnie — 8 i 12 
lutego.

(ps)

Prof. Oskar Kojfman 
dla „Naszej Politechniki”:

— W tym roku mija 20 lat 
od momentu podpisania umowy 
między Politechniką Krakowską 
a Państwowym Uniwersyte-
tem Chemiczno-Technologicz-
nym w Iwanowie. W ciągu tych 
lat zrobiliśmy wspólnie bardzo 
dużo, zarówno w zakresie ba-
dań naukowych, jak i w dziedzi-
nie kształcenia. Kilka osób z PK 
obroniło dysertacje w Iwanowie, 
kilka osób od nas obroniło dy-
sertacje w Krakowie. Co roku 
wymieniamy się grupami stu-
dentów, którzy odbywają prakty-
ki w zakresie chemii i mechaniki. 
Oprócz kontaktów czysto nauko-
wych między badaczami istnieją 
również więzi przyjaźni. Świad-
czy to o tym, że my rzeczywiście 
ściśle ze sobą współpracujemy. 
Współpracę tę oceniam bardzo 
wysoko. Uniwersytet w Iwano-
wie ma wiele umów z różnymi 
zagranicznymi uczelniami, ale 
najlepiej realizowana i najbar-
dziej efektywna jest umowa 
z Politechniką Krakowską.

duże znaczenie m.in. dla procesów 
życiowych — oraz poszukiwania ich 
analogów strukturalnych i związków 
z cieczami krystalicznymi. Kierowane 
przez prof. Kojfmana zespoły wykonały 
wiele pionierskich badań. W ośrodku 
iwanowskim opracowano bardzo efek-
tywne metody chemicznej modyfi kacji 
struktur, sposoby wbudowywania ich 
w łańcuchy polimerów i samoorgani-
zacji z innymi związkami w struktury 
supramolekularne. Równolegle prowa-
dzono intensywne prace zmierzające 
do znalezienia praktycznych zastoso-
wań dla porfi ryn i ich połączeń z me-
talami. 

Najbardziej spektakularnym osiąg-
nięciem profesora było opracowanie 
technologii otrzymywania polimerów, 
zawierających pierścienie porfi ryn, 
skutecznych w fotodynamicznej terapii 
nowotworów i pozwalających na usu-
wanie z krwioobiegu niektórych nie-
bezpiecznych szczepów bakterii. Za 
osiągnięcie to, uzyskane we współpra-
cy z badaczami chińskimi, przyznane 
zostały nagrody prezydenta i premiera 

Rosji. Zespół prof. Kojfmana opracował 
też porfi rynowe katalizatory utleniania 
dwutlenku siarki oraz moderatory sto-
sowane do kontroli ciężaru cząsteczko-
wego w rodnikowej polimeryzacji styre-
nu i akrylanów, które stosowane są od 
kilkunastu lat w zakładach chemicznych 
Rosji, Białorusi i Chin. 

Ważnym obiektem badań Oskara 
Kojfmana są również substancje ciekło-
krystaliczne. W tej dziedzinie najwięk-
szym osiągnięciem rosyjskiego uczo-
nego było opracowanie i wdrożenie do 
produkcji nowego typu materiałów świat-
łoczułych, służących do tworzenia obra-
zów holografi cznych. Rozwiązanie to 
jest chronione patentami w Rosji, USA, 
Japonii i Niemczech. Ogółem badacz 
ma w swoim dorobku ponad 60 patentów 
i wzorów użytkowych. Był promotorem 
25 przewodów doktorskich i opiekunem 
10 prac habilitacyjnych. 

Prof. Oskar Kojfman od lat pełni 
różne odpowiedzialne funkcje. W 1985 
r. został kierownikiem Katedry Tech-
nologii Chemicznej Mas Plastycznych 
na swej macierzystej uczelni. W latach 
1991–1998 był prorektorem ds. nauki 
Iwanowskiego Państwowego Uniwer-
sytetu Chemiczno-Technologicznego, 
a od 1998 r. jest jego rektorem. W 1998 
r. został członkiem rzeczywistym Aka-
demii Nauk Inżynierskich  im. A. M. 
Prochorowa, a w 2007 r. członkiem 
korespondentem Rosyjskiej Akademii 
Nauk, w której od 2001 r. kieruje labo-
ratorium w Instytucie Roztworów Nie-
wodnych. 

W 2009 r. powierzono mu funkcję 
przewodniczącego Wyższej Komisji Ate-
stacyjnej Rosji (organu analogicznego do 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów). 
Jest też członkiem prezydium rosyjskie-
go Zespołu im. Dymitra Mendelejewa 
ds. Nauczania na Kierunku Technologia 
Chemiczna i autorem programów dydak-
tycznych z tego zakresu.

*
W przeddzień uroczystości nadania 

tytułu prof. Oskar Kojfman i prof. Kazi-
mierz Furtak podpisali aneks do umowy 
między Państwowym Uniwersytetem 
Chemiczno-Technologicznym w Iwa-
nowie i Politechniką Krakowską. Aneks 
określa zasady współpracy w roku bie-
żącym, m.in. wielkość wymiany pracow-
ników i studentów.

(ps)



NASZA POLITECHNIKA 3/2011

8

In
fo

rm
ac

je

Kronika

Luty

1 II Spotkanie z kierownictwem ABM Solid oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie w celu uzgodnienia warunków wzajemnej 
współpracy.
Otwarcie wystawy prac Danuty Żegilewicz-Bielańskiej, zorganizowanej przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych i Ga-
lerię „Kotłownia” PK.

3 II Podpisanie umowy o współpracy w zakresie budownictwa pasywnego z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego.
Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie współpracy z regionem Rhone-Alpes w południowo-
-wschodniej Francji.

4 II Wernisaż wystawy poplenerowej „Śladami Jana Pawla II w Małopolsce”, zorganizowanej przez Muzeum Żup Krakowskich, 
Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych i Galerię „Gil” PK.

8 II Spotkanie z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową w sprawie rozwoju współpracy pomiędzy PK a Urzędem 
Marszałkowskim.
Spotkanie z dyrektorem VII LO mgr Wojciechem Zagórnym w sprawie współpracy szkoły z PK.

9 II Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego — Ojca Rodziny, zorganizowana na PK przez Tygo-
dnik Rodzin Katolickich „Źródło”.

10 II Inauguracja kolejnego semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku na PK. W ramach UTW zorganizowano sympozjum „Europejskie 
instrumenty muzyczne”.

15 II Wizyta prezydenta miasta Tarnowa Ryszarda Świtały poświęcona rozwojowi współpracy PK z instytucjami tarnowskimi.
Spotkanie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego Dni Jana Pawła II na PK.

15–16 II Udział PK w VII Targach Edukacyjnych w Lublinie.
17 II Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Mechanicznym PK.
18 II Uroczysta inauguracja studiów II stopnia na kierunku „inżynieria środowiska” w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale 

Inżynierii Środowiska PK.
22 II Ofi cjalne otwarcie Radia „Nowinki” w nowej, internetowej formule.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Wychowanków PK a fi rmą „Targi w Krakowie” Sp. z o.o.
24 II V Małopolskie Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.

Prelekcja poświęcona profi laktyce chorób nowotworowych, zorganizowana przez pełnomocnika rektora ds. ochrony pracy 
i uzależnień.
„Wnętrze, światło, cień” — ceremonia wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej Wydziału Architektury PK.
V Małopolskie Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji w Krakowie.

26 II Inauguracja studiów podyplomowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zamówień publicznych 
zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK
25 lutego 2011 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− zmiany uchwały dotyczącej rodzaju zajęć dydaktycznych, liczebno-

ści grup studenckich, wymiaru zajęć dydaktycznych, zasad oblicza-
nia godzin dydaktycznych, stawek za godziny ponadwymiarowe;

− zmian w „Projekcie planu inwestycji w zakresie robót budowlanych 
i projektowych na rok 2011”;

− sfi nansowania zadania remontowego (elewacja budynku 10-20);
− przyjęcia „Regulaminu organizacyjnego Centrum Sportu i Rekrea-

cji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;
− przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii rozwoju PK”;
− uzupełnienia przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu 

Doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademic-
kich;

− opiniowania wzorów regulaminów organizacyjnych wydziału i jed-
nostek wydziałowych;

− wyboru członków Senatu do oceny działalności organizacyjnej 
rektora PK.

tm

Zarządzenia

Nr 7 z 10 lutego 2011 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyj-
nej na Wydziale Architektury.

Nr 8 z 14 lutego 2011 r. w sprawie zmian w organizacji roku akade-
mickiego 2010/2011 r.

Nr 9 z 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad wyceny rozliczeniowej 
godziny pracy aparatury naukowo-badawczej wpisanej do ewidencji 
środków trwałych Politechniki Krakowskiej.

Nr 10 z 15 lutego 2011 r. w sprawie zmian w zasadach prowadze-
nia indeksu studenta Politechniki Krakowskiej.

Komunikat

Nr 2 z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia terminu obchodów 
Święta Szkoły.

Polecenie służbowe

Nr 2 z 22 lutego 2011 r. w sprawie centralnej informacji o zasobach 
bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Kra-
kowskiej.

Opracował: Maciej Zając
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Urodziła się w Krakowie. Jest absol-
wentką Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej (1973–1979). Studio-
wała również matematykę (1972–1973) 
i socjologię (1977) na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Za pracę dyplomową „Kra-
ków-Bronowice Wielkie, osiedla miesz-
kaniowe przy ul. Łokietka jako przykład 
dwóch jednostek mieszkaniowych o róż-
nych modelach wartości kulturowych, 
różnym układzie urbanistycznym i skali 
przestrzennej”, wykonaną w 1979 r. pod 
kierunkiem prof. Witolda Cęckiewicza, 
uzyskała III nagrodę w konkursie Urzędu 
Miasta Krakowa.

W 1979 r. podjęła pracę na stano-
wisku asystenta projektanta w Biurze 
Projektów Szkolnictwa Wyższego „Pro-
real-Południe”. W latach 1980–1993 
była zatrudniona w Biurze Projektów 
Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt 
— Kraków” — najpierw na stanowisku 
asystenta projektanta, następnie projek-
tanta, starszego projektanta i kierownika 
zespołu. Brała udział m.in. w prowadzo-
nych w ramach 5. PR pracach, którymi 
kierował prof. W. Cęckiewicz (os. Cheł-
mońskiego w Krakowie). Uprawnienia 
projektowe otrzymała w 1982 r., a prawa 
twórcy — w 1992 r. Pełniła funkcję kon-
sultanta w zespole dr. arch. Saadiego 
Kandiriana w Bagdadzie, przygotowu-
jąc projekty wnętrz Urzędu RM (1989–
1990).

Od 1979 r. prowadzi prywatną prak-
tykę projektową — w latach 1993–2003 
w „Pracowni Architektonicznej arch. 
arch. A.K.A. Kantarek, M. Stańko-Wło-
darczyk”. Jest autorem lub współau-
torem ponad 60 projektów, spośród 
których wiele zostało zrealizowanych 
(zespoły mieszkaniowe w Krakowie 
i Mielcu). 

Z Wydziałem Architektury Politechni-
ki Krakowskiej jest związana zawodowo 
od 1993 r. Pracuje w Zakładzie Kom-
pozycji Urbanistycznej Instytutu Pro-
jektowania Urbanistycznego, obecnie 
na stanowisku adiunkta naukowo-dy-
daktycznego. Pracę doktorską „Współ-
czesna koncepcja kwartału zabudowy 
w strukturze miasta (na przykładzie 

realizacji w Paryżu w latach 1977–
1997)” obroniła w 2001 r. (wyróżnienie 
Rady Wydziału Architektury PK oraz 
nagroda ministra infrastruktury w 2002 
r. za najlepszą pracę doktorską). Na jej 
podstawie przygotowała monografi ę pt. 
„Paryskie kwartały. Współczesna kon-
cepcja kwartału zabudowy w strukturze 
miasta”. Książka została wydana przez 
Wydawnictwo PK w 2004 r. W styczniu 
2011 r. na podstawie dorobku nauko-
wego oraz monografi i habilitacyjnej 
„O orientacji w przestrzeni miasta” (Wy-
dawnictwo PK, Kraków 2008) uzyskała 
stopień doktora habilitowanego.

W polu jej zainteresowań naukowych 
znajdują się zagadnienia związane ze 
środowiskiem mieszkaniowym, współ-
czesnymi narzędziami działań urbani-
stycznych, teorią formy urbanistycznej 
i kompozycją urbanistyczną. Do kręgu 
problematyki badawczej należą rów-
nież: rewitalizacja przestrzeni miejskiej, 
partycypacja społeczna w projektowaniu 
architektoniczno-urbanistycznym i orien-
tacja w przestrzeni miasta.

W latach 1994–1997 brała udział 
w projekcie badawczym kierowanym 
przez prof. W. Cęckiewicza pt. „Współ-
czesne problemy urbanistyczno-archi-
tektoniczne obszarów śródmiejskich 
Krakowa jako problem ochrony środowi-
ska kulturowego wobec nowych możli-
wości inwestycyjno-kapitałowych”, opra-
cowywanym w Katedrze Kompozycji 
Urbanistycznej Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego WA PK.

Opracowaniem o charakterze tak 
naukowo-badawczym, jak i studialno-
-projektowym była praca, która wygrała 
w konkursie gminy Kraków na założenia 

do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Krakowa*. Praca ta, prezentująca szero-
kie podejście do problemów rewitalizacji 
miasta, od skali całego organizmu miej-
skiego po detal urbanistyczny i niewielki 
zakres interwencji, stała się podstawą do 
sformułowania Miejskiego Programu Re-
witalizacji Krakowa.

Jako nauczyciel akademicki pro-
wadzi zajęcia dla studentów z zakresu 
projektowania urbanistycznego (projek-
towanie architektoniczno-urbanistyczne 
zespołów zabudowy mieszkaniowej, 
projektowanie obszarów śródmiejskich, 
projektowanie specjalistyczne). Była 
współpromotorem (z prof. W. Cęckie-
wiczem, dr. hab. inż. arch. J. Gyurko-
vichem, prof. PK i dr hab. inż. arch. 
H. Grabowską-Pałecką) ponad 30 prac 
dyplomowych. Przygotowywała stu-
dentów uczestniczących w konkursie 
Schindler Award, promującym projek-
towanie uniwersalne. Prowadzi zajęcia 
projektowe dla obcokrajowców studiu-
jących architekturę. Uczestniczyła jako 
opiekun naukowy w międzynarodowych, 
studenckich warsztatach projektowych 
(„Thinking the future of Symbolic Places” 
w Mechelen, w Belgii, 2007 r.; „Shop-
ping_Center_Stadt” prowadzonych przez 
Bauhaus Universität Weimar, w Weima-
rze i Dreźnie, 2007 r.; „Concours euro-
péen d’idées pour des monuments au 
présent” w Chartreuse de Ville-Neuve-
Les-Avignon we Francji, 2008; „LOTUS 
(Let’s Open Cities for Us)” w Evorze, 
w Portugalii, w 2009 r.). 

Współpracuje z Małopolskim Insty-
tutem Kultury [m.in. program dotyczący 
projektu głównej strefy publicznej dziel-
nicy (powiązanie Placu Centralnego 
i Łąk Nowohuckich)] i radami dzielnic 
Krakowa (projekty dla krakowskiego Ka-
zimierza oraz związane z ideą utworze-
nia Rynku Krowoderskiego jako główne-
go placu miejskiego dzielnicy V).

Odznaczona Honorową Odznaką 
Politechniki Krakowskiej, Brązową Od-
znaką SARP i Srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę. Jest laureatką 11 
nagród i wyróżnień w konkursach archi-
tektoniczno-urbanistycznych SARP.

Należy do Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich oraz Małopolskiej Okręgo-
wej Izby Architektów.

* A. Kantarek, E. Kaczmarska, M. Gołąb-Ko-

rzeniowska, M. Motak, M. Noworól, A. Tchórzewska 

„Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Kra-

kowa”, Kraków, 2006.

Pracownicy

Doktor habilitowany

Anna Katarzyna Agata 
Kantarek
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Społeczność akademicka oraz spe-
cjaliści i naukowcy związani z branżą 
silników spalinowych z żalem przyjęli 
wiadomość o śmierci Profesora Mariana 
Zabłockiego w dniu 20 stycznia 2011 r.

*
Urodził się 1 lutego 1924 r. w Jaro-

sławiu. Działalność naukowo-badawczą 
rozpoczął już w 1946 r., kiedy będąc 
jeszcze studentem Wydziałów Politech-
nicznych AG, podjął pracę asystenta 
w Katedrze Silników Samochodowych 
i Lotniczych. Od tej pory silniki spalinowe 
stały się główną pasją jego życia.

W latach następnych uzupełniał swą 
wiedzę jako stypendysta Sekcji Nauko-
wej Komisji Popierania Twórczości Na-
ukowej i Artystycznej przy Prezydium 
Rady Ministrów (1951–1952) oraz słu-
chacz studiów uzupełniających w zakre-
sie fi zyki doświadczalnej na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim (1953–1954). Podjął 
wówczas pierwsze prace dotyczące za-
silania silników paliwami gazowymi. 

Kontynuacja tych prac doprowadziła 
w 1961 r. do przedstawienia rozprawy 
doktorskiej „Przystosowanie silnika wy-
sokoprężnego do napędu dwupaliwo-
wego, a to olejem napędowym i gazem 
generatorowym”. W tym okresie zaczął 
publikować książki. Ukazały się „Gaź-
niki samochodowe” (WNT 1956 i 1961) 
oraz podręcznik „Silniki samochodowe 
z zapłonem iskrowym” (PWT 1960). 
W 1976 r. wydał ważną monografi ę 
„Wtrysk i spalanie paliwa w silnikach wy-
sokoprężnych” (WKiŁ). Podjął również 
współpracę z polskim przemysłem silni-
kowym, opracowując dla Wytwórni Sil-
ników Wysokoprężnych w Andrychowie 
prototyp pierwszego w Polsce silnika 
dwupaliwowego.

Podsumowaniem tych prac była roz-
prawa habilitacyjna „Zagadnienia spala-
nia w silnikach dwupaliwowych z zapło-
nem samoczynnym, zasilanych paliwem 
ciekłym i gazowym”, wydana w 1965 r. 
Zajmując stanowisko docenta, Marian 
Zabłocki objął kierownictwo Zakładu 
Silników Wysokoprężnych i od podstaw 
zorganizował Laboratorium Silników Wy-
sokoprężnych i Aparatury Wtryskowej. 
W 1974 r. uzyskał tytuł naukowy profe-
sora nauk technicznych. 

W ciągu ponad 25-letniego kierowania 
Zakładem Silników Wysokoprężnych wy-
konał wiele prac naukowych związanych 
z zagadnieniami tworzenia mieszanki 
i spalania w silnikach wysokoprężnych, 
emisji toksycznych składników spalin 
oraz stosowania paliw alternatywnych, co 
w Polsce miało wówczas pionierski cha-
rakter. Prace były prowadzone głównie 
na zamówienie przemysłu, z którym prof. 
Zabłocki miał znakomite kontakty. 

Utrzymywał stałą współpracę nauko-
wą i techniczną z WSW Andrychów, WSK 
Mielec, WSK Gorzyce, ZM Wola w War-
szawie, FSC Starachowice, Instytutem 
Lotnictwa w Warszawie i Instytutem Tech-
nologii Nafty w Krakowie. Działalność ta 
owocowała wieloma wspólnie realizowany-
mi projektami badawczymi i wdrożeniami 
przemysłowymi, a w wielu z wymienionych 
zakładów pełnił funkcję doradcy naukowe-
go. Był również koordynatorem naukowym 
ważnych rządowych i resortowych projek-
tów badawczych związanych z tematyką 
zmniejszenia zużycia paliwa w pojazdach 
samochodowych. Na podkreślenie zasłu-
guje pionierska działalność prof. Zabłockie-
go w dziedzinie badania emisji cząstek sta-
łych w spalinach silników wysokoprężnych. 
W tej dyscyplinie należał do wąskiego gro-
na najwybitniejszych badaczy w Europie.

Był inicjatorem przystąpienia Pol-
ski do Międzynarodowej Rady Silników 
Spalinowych (CIMAC) z siedzibą w Lon-
dynie. Był członkiem rady, a jednocześ-
nie sekretarzem Polskiego Komitetu 
Krajowego CIMAC. Od 1981 r. piasto-
wał funkcję przewodniczącego Komisji 
Motoryzacji PAN. Zorganizował siedem 
kolejnych ogólnopolskich sympozjów 
poświęconych problematyce zmniejsze-
nia zużycia paliw i energii w pojazdach. 
W latach 1975–1984 był członkiem 

Rady Głównej NOT, a od 1968 r. prze-
wodniczącym Sekcji Silników Spalino-
wych przy Oddziale Wojewódzkim SIMP 
w Krakowie. Począwszy od 1978 r. przez 
dwie kadencje był członkiem Centralnej 
Komisji Kwalifi kacyjnej ds. Kadr Nauko-
wych przy Prezesie Rady Ministrów. 

Na podkreślenie zasługuje duże za-
angażowanie prof. Mariana Zabłockiego 
we współpracę z zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi, co w ówczesnych 
czasach było czymś wyjątkowym. Utrzy-
mywał ścisłe kontakty naukowe z tak 
renomowanymi jednostkami badawczo-
-naukowymi, jak: AVL Graz, FEV Aachen, 
RWTH Aachen czy Uniwersytet Tech-
niczny w Biel-Bienne w Szwajcarii.

Wychował wiele pokoleń inżynie-
rów, specjalizujących się w tematyce 
silników spalinowych. Ponadto wypro-
mował sześciu doktorów nauk tech-
nicznych. Jest autorem ponad sześć-
dziesięciu publikacji naukowych, w tym 
ośmiu pozycji monografi cznych i pod-
ręczników. 

Na Politechnice Krakowskiej prof. 
Zabłocki pełnił m.in. funkcje prodzieka-
na Wydziału Mechanicznego, dyrektora 
Instytutu Pojazdów Samochodowych 
i Silników Spalinowych oraz zastępcy 
przewodniczącego Kolegium Redakcyj-
nego Wydawnictw PK. 

Po przejściu na emeryturę był nadal 
bardzo aktywny zawodowo, realizując 
swą naukową misję w Instytucie Techno-
logii Nafty w Krakowie. Do końca 2010 
r. brał udział w wielu spotkaniach nauko-
wych, sympozjach i kongresach, służąc 
swym doświadczeniem młodym pokole-
niom naukowców. 

Za zasługi w działalności naukowej 
prof. Marian Zabłocki został odznaczo-
ny m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za-
służony dla Rozwoju Przemysłu Maszy-
nowego”, a także licznymi odznakami 
honorowymi NOT, SIMP oraz zakładów 
przemysłowych. Był również laureatem 
nagród ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego oraz ministra przemysłu maszy-
nowego. 

Współpracownicy znali Mariana 
Zabłockiego jako człowieka niezwykle 
pracowitego, ale też i wymagającego. 
W życiu prywatnym wykazywał wielką 
dbałość o rodzinę. W czasie wolnym od 
zajęć zawodowych oddawał się głównie 
swemu zamiłowaniu do turystyki górskiej. 
Chętnie dzielił się wrażeniami z odbytych 
podróży. Był też wielkim znawcą historii, 
szczególnie ojczystej.

Wspomnienie

Marian Zabłocki
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Duży sukces odnieśli specjaliści 
z Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK podczas IV Mię-
dzynarodowych Targów Przemysłu 
Chemicznego EXPOCHEM 2011. 
W konkursie rozwiązań innowa-
cyjnych zdobyli dwa złote medale 
i pięć srebrnych oraz wyróżnienie. 
Przedstawiciele naszej uczelni zde-
klasowali pozostałych uczestników 
konkursu. Impreza odbyła się 23 i 24 
lutego w katowickim Spodku.

Ideą przewodnią targów EXPOCHEM 
jest tworzenie platformy porozumienia 
między przemysłem i uczelniami, pre-
zentacja innowacyjnych i interesujących 
z punktu widzenia przemysłu pomysłów 
naukowców, poznawanie wzajemnych 
osiągnięć. Poza prezentacją wyrobów 
znanych fi rm krajowych i zagranicznych 
oraz cyklem wykładów zorganizowano 
też Wystawę Wynalazków i Innowacji. 

Tegoroczne targi miały szczególnie 
uroczysty charakter, ponieważ odby-
wały się w trakcie Międzynarodowego 
Roku Chemii (IYC 2011) oraz w stulecie 
uzyskania przez Marię Skłodowską-Cu-
rie drugiej Nagrody Nobla (za wydzie-
lenie czystego radu). Aby upamiętnić tę 
rocznicę podczas targów zorganizowa-
no wystawę poświęconą naszej sławnej 
rodaczce. 

Na targach i w konkursie Politechnikę 
Krakowską reprezentowali przedstawi-
ciele Instytutu Chemii i Technologii Or-
ganicznej (C-2) oraz Instytutu Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej (C-3). Złotymi 
medalistami zostali: dr inż. Aleksander 
Pabiś (C-3) i mgr inż. Joanna Ortyl (C-2). 

Medale srebrne przypadły 
w udziale zespołom, do 
których należeli: dr A. Pa-
biś i dr hab. inż. Andrzej 
Laszuk, prof. PK (jeden 
medal) oraz dr hab. inż. 
Stanisław Bednarski, dr 
inż. Tadeusz Komorowicz 
i dr A. Pabiś (cztery meda-
le). Wyróżnieniem uhono-
rowano mgr. inż. Krzysz-
tofa Neupauera, prof. dr. 
hab. inż. Janusza Magierę 
i dr. A. Pabisia. 

Złoty medal dr inż. 
Aleksander Pabiś otrzymał 
za skonstruowanie miniatu-
rowego wymiennika ciepła 
(zgłoszenie w Urzędzie Pa-
tentowym RP nr 380742). 
Ta klasa aparatów budzi 
na świecie coraz większe 
zainteresowanie. Prace nad stworzeniem 
miniaturowych urządzeń, pozwalających 
na realizację procesów wymiany ciepła 
i masy, prowadzą m.in. czołowe labora-
toria amerykańskie, a z efektów ich pracy 
korzystają: przemysł kosmiczny, wojsko, 
służby ratownicze, transport, rolnictwo, 
ochrona środowiska, przemysł budowla-
ny i energetyczny.

Miniaturowy wymiennik ciepła zbu-
dowany przez Pabisia cechuje się zwar-
tą konstrukcją, korzystnym stosunkiem 
powierzchni wymiany ciepła do objęto-
ści zajmowanej przez media, znacznie 
wyższymi wartościami współczynnika 
przenikania ciepła w porównaniu z kla-
sycznymi wymiennikami płaszczowo-

-rurkowymi i to w warunkach przepły-
wu laminarnego oraz przejściowego. 
Przeprowadzone badania potwierdzi-
ły uniwersalność jego zastosowań. 

Wynalazek mgr inż. Joanny Ortyl 
z Instytutu C-2, nagrodzony również 
złotym medalem, dotyczy nowych 
fotoinicjatorów jodoniowych do po-
limeryzacji kationowej monomerów 
(zgłoszenie w Urzędzie Patentowym 
RP P.393501). Przedmiotem wyna-
lazku są innowacyjne fotoinicjatory 
otrzymane na bazie heksafl uoroan-
tymonianów, heksafl uorofosforanów 
jodoniowych do inicjowania polimery-
zacji kationowej. 

W toku prowadzonych badań z powo-
dzeniem uzyskano fotoinicjatory, których 
maksimum absorpcji odpowiada maksi-
mum emisji średniociśnieniowych lamp 
rtęciowych. Uzyskanie dopasowanej 
charakterystyki absorpcji fotoinicjatorów 
do charakterystyki emisji źródeł światła 
oznacza, że nowe fotoinicjatory będą mo-
gły być stosowane w znacznie mniejszym 
stężeniu bez spowolnienia szybkości pro-
dukcji powłok fotoutwardzalnych. Jeśli 
zostaną zastosowane przy tym samym 
stężeniu co dotychczas stosowane trady-
cyjne fotoinicjatory, umożliwią przyspie-
szenie produkcji powłok. Niewątpliwie za-
stosowanie nowatorskich fotoinicjatorów 
zapewni również lepsze wykorzystanie 
energii emitowanej ze źródeł światła (tj. 
średniociśnieniowych lamp rtęciowych) 
niezbędnej do rozpoczęcia procesu fo-
topolimeryzacji. Wszystko to stanowi 
o innowacyjności opracowanych i otrzy-
manych nowych fotoinicjatorów.

Wręczenie nagród odbyło się pod-
czas uroczystego koktajlu wydanego 
w pomieszczeniach hotelu „Qubus” 
przez przewodniczącego komitetu ho-
norowego EXPOCHEM 2011 Konrada 
Jaskółę.

(R.)

W konkursie na międzynarodowych targach EXPOCHEM 2011

Siedem medali dla chemików z PK

Laureaci konkursu (od lewej): Krzysztof Neupauer, Aleksander 
Pabiś
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— Minęła godzina 10.00. Wita się 

z państwem Janusz Krupa, który przy-

gotował i poprowadzi dzisiejszy uro-

czysty program w Radiu „Nowinki” 

— tymi słowy została zainaugurowa-
na 22 lutego pierwsza ofi cjalna emi-
sja w Internecie programu rozgłośni 
radiowej Politechniki Krakowskiej.

Politechnika Krakowska to zbioro-
wość licząca prawie 20 tys. studentów 
i pracowników. A jeśli do tego grona do-
damy wychowanków i sympatyków, otrzy-
mamy rzeszę ludzi potencjalnie zaintere-
sowanych naszą uczelnią. Jest rzeczą 
oczywistą, że w tak dużej społeczności 
przepływ informacji pomiędzy poszcze-
gólnymi jednostkami nie jest sprawą 
prostą. Tym bardziej że Politechnika Kra-
kowska to — poza siedmioma wydziała-
mi — wiele instytucji pozawydziałowych, 
nie mówiąc już o administracji centralnej 
uczelni. Teraz każdy pracownik i student 
będzie mógł codziennie na bieżąco do-
wiadywać się o tym, co ciekawego dzieje 
się w różnych miejscach naszej szkoły 
i jakimi problemami ona żyje.

— podkreślił, dodając, iż trzeba mówić 
na antenie zarówno o sukcesach, jak 
i o problemach uczelni. Następnie zwró-
cił uwagę, iż Internet stał się najszyb-
szym źródłem pozyskiwania informacji. 
— Dlatego liczę na to, że połączenie ra-
dia i Internetu będzie czymś dobrym dla 
Politechniki Krakowskiej — powiedział. 

Na pytanie, czy „Nowinki” mogą li-
czyć na pomoc władz uczelni w stara-
niach o podjęcie nadawania tradycyjną 
drogą radiową, rektor stwierdził, że to 
oczywiste. Janusz Krupa nie omieszkał 
zapytać również, czy zdaniem rektora 
uda się zbudować mosty do przepływu 
informacji między jednostkami uczel-
ni a radiem. Prof. Furtak odpowiedział 
twierdząco: — Nie mógłbym odpowie-
dzieć inaczej, biorąc pod uwagę, że 
konstrukcje mostowe są moją profesją 
— zaznaczył na wpół żartobliwie, a już 
poważniej dodał, że budowaniu mostów 
informacyjnych służy Rada Programowa 
radia pod kierownictwem dr. hab. Woj-
ciecha Otowskiego, prof. PK, skupiająca 
przedstawicieli wydziałów i innych jed-
nostek uczelni. Rektor zadeklarował, że 
sam będzie często słuchał „Nowinek”.

Drugiego wywiadu udzieliła dyrektor 
administracyjny PK Lidia Ponanta, która 
kierowała pracami związanymi z uru-
chomieniem radia „Nowinki”. Dyrektor 
Ponanta mówiła o tym, jak złożonym 
przedsięwzięciem było powołanie radia, 
działającego na obecnych zasadach. 
Należało bowiem wykonać sporo pracy 
koncepcyjnej, jak i wypełnić niezbędne 
procedury związane z zakupami sprzętu 
i stworzeniem strony internetowej radia.

— W wielu wydarzeniach uczelnia-
nych nie mogą brać udziału wszyscy 
pracownicy i studenci, gdyż odbywają 
się one w salach o ograniczonej liczbie 
miejsc. Teraz będziemy mogli przekazy-
wać ważne wydarzenia. Myślę, że uczel-
nia stanie się bliższa nam wszystkim –—  
powiedziała Lidia Ponanta. Wyraziła też 
zadowolenie z faktu, że w trakcie prac 
nad uruchomieniem radia internetowego 
miała okazję pracować z zespołem osób 
kompetentnych i kreatywnych. 

Słuchacze mogli jeszcze wysłuchać 
rozmowy z szefem ds. technicznych ra-
dia „Nowinki”, Tomaszem Kapuśniakiem, 
który przypomniał pokrótce historię radia. 

Trzeba bowiem pamiętać, że „Nowinki” 
w swej obecnej postaci zostały zbudowa-
ne na bazie rozgłośni studenckiej, powsta-
łej jeszcze u schyłku lat 50. Sam Kapuś-
niak jest z nią związany prawie od 20 lat 
i ma co wspominać z własnego doświad-
czenia. Później redaktor naczelny Janusz 
Krupa zapoznał słuchaczy z ramówką, 
o godzinie 11.00 przedstawiono pierwszy 
serwis informacyjny i program potoczył się 
już dalej swoim normalnym rytmem.

Gwoli kronikarskiego obowiązku wy-
pada dodać, że w tych historycznych 
pierwszych chwilach „Nowinek” — jako 
rozgłośni całej Politechniki Krakowskiej 
— w studiu radiowym przebywało kilka 
osób zaangażowanych w stworzenie no-
wej formuły radia. Oprócz dyrektor Lidii 
Ponanty i rektora Kazimierza Furtaka była 
też Elżbieta Niechciał, kierująca Działem 
Promocji, Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecz-
nik prasowy PK, Maciej Zając z Działu Or-
ganizacyjnego, jak również wspomniany 
wcześniej Wojciech Otowski, przewodni-
czący Rady Programowej radia. 

Do studia zaproszono też fotografi -
ka „Naszej Politechniki” Jana Zycha oraz 
piszącego te słowa, abyśmy wiadomość 
o starcie radia internetowego PK, radia XXI 
wieku, przekazali za pomocą wynalazku 
Gutenberga. Co z przyjemnością czynimy 
— tu i na czwartej stronie okładki.

Lesław Peters

„Nowinki” dostępne w Internecie

Radio Politechniki Krakowskiej nadaje
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Janusz Krupa, szef „Nowinek” przy mikrofonie

Na początku inauguracyjnego pro-
gramu redaktor naczelny radia Janusz 
Krupa poprosił przybyłego do studia rek-
tora PK prof. Kazimierza Furtaka o prze-
cięcie wstęgi, która została rozpięta 
między… dwoma mikrofonami. Po tym 
symbolicznym akcie rektor udzielił pierw-
szego wywiadu internetowej rozgłośni.

Prof. Furtak powiedział, że najważ-
niejszym zadaniem radia jest dostar-
czanie słuchaczom pełnej i bieżącej in-
formacji. Zwrócił uwagę, że musi to być 
informacja rzetelna. — Chodzi o to, żeby 
przekazywać prawdę i tylko prawdę 
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Stowarzyszenie Wychowanków 
Politechniki Krakowskiej i spółka Tar-
gi w Krakowie zawarły porozumienie 
o współpracy. Przewiduje ono m.in. 
udzielanie spółce przez członków sto-
warzyszenia wsparcia w formie do-
radztwa i konsultacji. Porozumienie 
podpisano 22 lutego na Politechnice 
Krakowskiej.

Stowarzyszenie Wychowanków PK 
reprezentuje zarówno absolwentów 
uczelni, często zajmujących odpowie-
dzialne stanowiska w instytucjach życia 
publicznego, jak również jej pracowni-
ków. Są oni ekspertami w wielu bran-
żach. Z kolei osoby przygotowujące 
imprezy targowe są dobrymi organizato-
rami i logistykami, natomiast brakuje im 
— co naturalne — wiedzy specjalistycz-
nej z poszczególnych dziedzin prezento-
wanych przez wystawców. Daje to duże 
możliwości współpracy. 

Podczas uroczystości podpisania 
porozumienia prezes SWPK Jerzy No-
woryta zapewnił przedstawicieli Targów 
w Krakowie, że jeśli podczas organizo-
wania targów tematycznych zaistnieje 
potrzeba zaangażowania rzeczoznawcy, 
stowarzyszenie zawsze znajdzie osobę 
fachową, komunikatywną i medialną. 
Jerzy Noworyta nie krył, że we współ-
pracy tej upatruje również korzyść dla 
Politechniki. Wychowankowie PK w roli 
ekspertów na tego typu imprezach będą 
bowiem kreować pozytywny wizerunek 
naszej uczelni.

Absolwenci PK będą wspierać Targi w Krakowie

Spółka Targi w Krakowie jest trzecim 
co do wielkości organizatorem targów 
w Polsce, a także jednym ze znaczących 
organizatorów kongresów. Stale szuka 
nowych tematów, starając się jedno-
cześnie unowocześniać imprezy targo-
we z długoletnią tradycją. Trudno wszak 
znać się jednocześnie na kompozytach, 
obrabiarkach, sprzęcie medycznym i wie-
lu innych szczegółowych zagadnieniach. 
I właśnie pod tym względem fi rma liczy 
na korzystną współpracę ze Stowarzy-
szeniem Wychowanków PK. W zamian 
przekazała 100 kart VIP, zapewniających 
darmowy wstęp na wszystkie organizo-
wane przez siebie imprezy, a także obie-
cała rabaty i zniżki dla wystawiających się 
fi rm, które współpracują z SWPK.

Porozumienie podpisali: ze strony 
Targów w Krakowie wiceprezesi zarządu 
Ewa Woch i Paweł Nikliński, a ze stro-
ny Stowarzyszenia Wychowanków PK 
prezes Jerzy Noworyta. W uroczystości 
uczestniczył rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, który zapewnił o pozytywnym 
nastawieniu władz uczelni do podjętej 
inicjatywy. Warto zresztą pamiętać, że 
w minionych latach pracownicy i wycho-
wankowie naszej uczelni nieraz uczest-
niczyli w przedsięwzięciach targowych, 
zatem zawarte porozumienie w istocie 
posłuży do rozwinięcia istniejących już 
wcześniej kontaktów. 

(ps) 

180 młodych ludzi rozpoczęło stu-
dia II stopnia na kierunku „inżynieria 
środowiska” prowadzonym przez 
Wydział Inżynierii Środowiska PK. 
Uroczysta inauguracja odbyła się 18 
lutego w pawilonie konferencyjnym 
„Kotłownia”. 

Kierunek cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Podania o przyjęcie na stu-
dia II stopnia złożyło 200 osób. Warto 
podkreślić, że spośród 180 zakwalifi ko-
wanych około 70 studentów odbyło stu-
dia I stopnia na innych wydziałach PK 
lub na innych uczelniach, które nie mają 
w swoim profi lu inżynierii środowiska 

Zostaną magistrami inżynierii środowiska

w takim zakresie, w jakim prowadzi 
ją WIŚ. Dlatego wśród nowo przyję-
tych są m.in. absolwenci Akademii 

Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, zawodowych szkół 
wyższych w Tarnowie i Elblągu, a także 
Uniwersytetu Opolskiego. 

Biorąc to pod uwagę, w ciągu ostat-
niego roku na wydziale pracowano nad 
systemem modułów uzupełniających 
i wspomagających dla osób, które nie 
odbyły studiów I stopnia na WIŚ. Pro-
dziekan dr inż. Stanisław Rybicki pod-
kreśla, że podejmowane przez wydział 
działania mają ułatwić przyszłym absol-
wentom wejście na rynek pracy.

(ps) 
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Po podpisaniu porozumienia (od lewej): Jerzy Noworyta, Ewa Woch, Woj-
ciech Rieger (SWPK), Paweł Nikliński, prof. Kazimierz Furtak
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Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości PK systematycz-
nie poszerza swoją ofertę w zakresie 
studiów podyplomowych. W styczniu 
rozpoczęły się zajęcia na czterech 
kierunkach otwartych dzięki dofi nan-
sowanemu ze środków Unii Europej-
skiej projektowi, który będzie realizo-
wany do 2013 r. Kształci się na nich 
specjalistów w zakresie inżynierii 
i ochrony środowiska oraz budownic-
twa i energetyki.

22 stycznia odbyła się inauguracja 
dwóch kierunków — „systemy zarzą-
dzania środowiskowego — ISO 14000/
EMAS” oraz „audyt energetyczny bu-
dynku na potrzeby termomodernizacji 
oraz oceny energetycznej budynków”. 
Słuchaczom indeksy wręczył prorektor 
ds. kształcenia i współpracy z zagrani-
cą prof. Dariusz Bogdał. W uroczysto-
ści uczestniczył prodziekan Wydziału 
Mechanicznego prof. Adam Ruszaj. 
Kadrę wykładowców reprezentowali 
prodziekan Wydziału Inżynierii Środo-
wiska dr inż. Agnieszka Generowicz 
oraz dr hab. inż. Stanisław Łopata, 
prof. PK.

29 stycznia zainaugurowano dwa ko-
lejne kierunki studiów podyplomowych, 
a mianowicie — „gospodarowanie od-
padami i substancjami niebezpiecznymi” 
oraz „zarządzanie chemikaliami w przed-
siębiorstwie ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozporządzenia REACH”. 
Indeksy wręczył prorektor ds. studenc-
kich prof. Leszek Mikulski. Na uroczy-
stość przybyła dziekan Wydziału Inży-
nierii Środowiska prof. Elżbieta Nachlik, 
a grono wykładowców reprezentowali dr 
hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK oraz 
prof. Bogusław Barański.

W trakcie uroczystości działalność 
i osiągnięcia jednostki Centrum Szko-
lenia i Organizacji Systemów Jakości 
przedstawił pokrótce dyrektor jednostki, 
dr inż. Adam Tabor. 

Absolwenci nowych kierunków stu-
diów podyplomowych nabędą upraw-
nienia i umiejętności poszukiwane na 
rynku pracy. Uczestnicy pierwszego 
z wymienionych kierunków otrzymają 
certyfi kat audytora wewnętrznego w za-
kresie będącym przedmiotem studiów, 
a także będą mogli — po zdaniu dodat-
kowego egzaminu — uzyskać certyfi kat 
asystenta systemu zarządzania środowi-
skowego wydawany przez Polskie Cen-
trum Badań i Certyfi kacji. Osoby, które 
ukończą „audyt energetyczny budynku”, 
zgodnie z zapisem ustawowym uzyskają 
uprawnienia do wystawiania świadectw 
charakterystyki energetycznej budyn-
ków. Przed absolwentami kierunku „go-
spodarowanie odpadami i substancjami 
niebezpiecznymi” otwiera się możliwość 
przystąpienia do egzaminu na doradcę 
ds. bezpieczeństwa w zakresie transpor-
tu drogowego towarów niebezpiecznych 
— egzaminu organizowanego przez 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Dro-
gowego. Natomiast po ukończeniu za-
rządzania chemikaliami można będzie 
m.in. przeprowadzać ocenę ryzyka che-
micznego dla substancji wymagających 
rejestracji zgodnie z rozporządzeniem 
REACH. 

Otwarcie nowych studiów podyplo-
mowych to efekt rozpoczęcia realizacji 
projektu „Podniesienie kwalifi kacji kadr 
inżynierskich — studia podyplomowe 
z zakresu inżynierii środowiska, ochrony 
środowiska, budownictwa i energetyki”, 
prowadzonego w ramach Programu Ope-

racyjnego „Kapitał Ludzki”. 
Przystąpiły do niego Wydział 
Inżynierii Środowiska oraz 
Centrum Szkolenia i Orga-
nizacji Systemów Jakości. 
Projekt obejmuje prowadze-
nie 10 kierunków studiów 
podyplomowych, z czego 
6 przypada na WIŚ, a po-
zostałe cztery na CSiOSJ. 
Dzięki temu przedsięwzię-
ciu w latach 2011–2013 do 
potrzeb rynku pracy zostaną 
dostosowane kwalifi kacje 
750 pracowników przedsię-
biorstw z terenu całej Polski.

Tu kształci się poszukiwanych specjalistów
Projekt uzyskał dofi nansowanie ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Kierownikiem projektu w części realizo-
wanej przez CSiOSJ jest dr inż. Stani-
sław Kirsek. 

(R.) 

Monografi a 
nie tylko 
dla słuchaczy

Centrum Szkolenia i Organiza-
cji Systemów Jakości PK opubli-
kowało monografi ę „Zarządzanie 
chemikaliami w przedsiębiorstwie 
— rozporządzenie REACH”. Jest 
to praca zbiorowa pod redakcją 
Adama Tabora, adresowana do 
słuchaczy studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania chemikalia-
mi w przedsiębiorstwie, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rozpo-
rządzenia REACH. Składająca się 
z dwóch tomów książka przyda się 
też studentom wyższych szkół tech-
nicznych, uczniom szkół średnich, 
jak również osobom profesjonalnie 
zajmującym się gospodarowaniem 
i zarządzaniem chemikaliami.

Indeks wręcza prof. Leszek Mikulski
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Organizacja i fi nansowanie ba-
dań naukowych, w tym również ba-
dań ukierunkowanych na zastoso-
wania praktyczne, są regulowane 
pakietem ustaw obowiązujących od 
1 października 2010 r. Regulacje te 
obejmują zasady fi nansowania na-
uki, a także określają funkcjonowa-
nie agencji przyznającej środki na 
badania podstawowe (Narodowe 
Centrum Badań) oraz badania sto-
sowane (Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju). W skład tego pakie-
tu ustaw wchodzi również ustawa 
o Polskiej Akademii Nauk oraz o in-
stytutach badawczych. 

Nadzieja w środkach 
strukturalnych

W obszarze innowacyjnym nowe 
uregulowania uwzględniają unijne zasa-
dy dopuszczalności pomocy publicznej, 
a także szereg rozwiązań biorących pod 
uwagę fi nansowanie badań ze środków 
publicznych i przez podmioty gospodar-
cze. Doskonalenia natomiast wymagają 
rozwiązania intensyfi kujące działalność 
innowacyjną, z uwzględnieniem instru-
mentów motywacyjnych dla przedsię-
biorstw, które stosują korzystne roz-
wiązania podatkowe, a także wsparcie 
kredytowe w formie kapitału wysokiego 
ryzyka, funduszy pożyczkowych, fundu-
szy poręczeniowych, funduszy venture 
i seed capital.

Duże oczekiwania są związane 
z wykorzystaniem środków struktural-
nych przeznaczonych na zwiększenie 
potencjału badawczo-rozwojowego pla-
cówek badawczych oraz bezpośrednie 
wsparcie fi nansowe projektów badaw-
czych i celowych o charakterze innowa-
cyjnym. W latach 2007–2013 w ramach 
Programu Operacyjnego „Innowacyjna 
Gospodarka” 2 628,5 mln euro zostanie 
przeznaczone na:
— Priorytet I — Badania i rozwój nowo-

czesnych technologii dla zwiększe-
nia znaczenia sektora nauki w go-
spodarce poprzez realizację prac 

badawczo-rozwojowych w kierun-
kach uznanych za priorytetowe 
w rozwoju gospodarczym kraju. 

— Priorytet 2 — Infrastruktura sfery 
B+R dla wzrostu konkurencyjności 
polskiej nauki dzięki konsolidacji 
oraz modernizacji infrastruktury na-
ukowo-badawczej i informatycznej 
najlepszych jednostek naukowych 
w Polsce. 

Obszary priorytetowe

W poddziałaniu 1.1.2 Programu 
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodar-
ka” są fi nansowane 43 projekty strate-
giczne, opiewające na kwotę 930 mln 
zł. Uwzględniają one dużą liczbę zadań 
innowacyjnych, doprowadzanych do 
poziomu prototypu lub instalacji pilota-
żowej. Programy strategiczne zostały 
przedstawione przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na podstawie 
Krajowego Programu Badań Naukowych 
i Prac Rozwojowych, przyjętego w 2009 
r. i ustalającego pięć obszarów priory-
tetowych, takich jak:
— społeczeństwo w warunkach przy-

spieszonego i zrównoważonego 
rozwoju,

— zdrowie,
— energia i infrastruktura,
— zaawansowane technologie dla 

gos podarki,
— rolnictwo i środowisko. 

Projekty inwestycyjne, zwiększa-
jące możliwości badawcze placówek 
naukowych, są również fi nansowane 
ze środków uzyskanych z prywaty-
zacji spółek należących do skarbu 
państwa. Co roku na Funduszu Na-
uki i Technologii Polskiej gromadzi 
się od 150 do 500 mln zł (2 proc. 
wpływów prywatyzacyjnych) i środki 
te są przeznaczane wyłącznie na 
zakup aparatury badawczej na po-
trzeby związane z projektami inno-
wacyjnymi.

Oprócz fi nansowania zadań 
badawczych prowadzonych przez 
placówki naukowe i fi nansowania 

rozwoju infrastruktury badawczej, w ra-
mach Programu „Kapitał Ludzki” przewi-
dziano możliwość fi nansowania części 
wynagrodzeń pracowników naukowo-
-badawczych, zatrudnianych w przed-
siębiorstwach. W Polsce w chwili obec-
nej w podmiotach gospodarczych za-
trudnionych jest zaledwie 6,5 proc. ogółu 
pracowników tej grupy, a w gospodarce 
całej Unii Europejskiej — 50 proc. W ra-
mach należącego do Programu „Kapitał 
Ludzki” zadania „Wsparcie dla współ-
pracy nauki i przedsiębiorstw” można 
sfi nansować 50 proc. uposażenia wraz 
z ubezpieczeniem społecznym. Rozwią-
zanie takie jest wyjątkowo korzystne dla 
fi rm o charakterze innowacyjnym.

Jak lepiej wykorzystać potencjał 
badawczy

Problem wykorzystania wyników 
badań naukowych do podniesienia po-
ziomu technologicznego i konkuren-
cyjności jest kluczowy dla gospodarki 

Zadania badań naukowych 

w budowie innowacyjnej gospodarki
Część IV: Nowe możliwości intensyfi kacji działań na rzecz rozwoju 

innowacyjnej gospodarki
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europejskiej, znajdującej się w trudnej 
sytuacji surowcowej, energetycznej, 
a także demografi cznej. Przedstawione 
uwarunkowania i ograniczenia jedno-
znacznie wskazują na wyjątkową rolę 
innowacji w rozwoju ekonomicznym 
Unii Europejskiej, zwłaszcza nowych jej 
członków.

Rozwój gospodarki polskiej, 
a zwłaszcza przemysłu, wymaga lep-
szego wykorzystania naszego ba-
dawczego potencjału, który w wielu 
dziedzinach reprezentuje dobry po-
ziom naukowy, a także wykorzystania 
możliwości, jakie istnieją w procesie 
transformacji i unowocześniania na-
szej gospodarki, wspomaganej unijny-
mi dotacjami strukturalnymi. Osiągnię-
cie wyższego poziomu innowacyjnego 
wymaga lepszej organizacji i fi nanso-
wania badań na poziomie umożliwiają-
cym wykonywanie projektów w sposób 
kompleksowy, z gwarantowaną jakoś-
cią i użytecznością dla podmiotów go-
spodarczych. 

Opracowanie przez jednostki ba-
dawcze atrakcyjnej oferty wdrożeniowej 
jest ważniejszym elementem w cyklu 
badawczo-wdrożeniowym niż tworzo-
ne centra transferu technologii lub inne 
instytucje pośredniczące między nauką 
a przemysłem. Działalność tych nie-
wątpliwie użytecznych organizacji jest 
potrzebna, ale ich potencjał nawet naj-
wyższy przy braku ofert wdrożeniowych 
nie będzie właściwie wykorzystany. Do 
ważnych zadań placówek badawczych, 
ukierunkowanych na zastosowania wy-
ników prac badawczych, należy gwa-
rantowanie jakości badań, jakości opra-
cowań projektowych, jakości badań 
analitycznych. Rolę tę mogą spełniać 
akredytowane laboratoria badawcze. 
W kraju jest ich ponad tysiąc, ale sto-
sunkowo mało z nich funkcjonuje na 
uczelniach technicznych.

Intensyfi kacja działań innowacyj-
nych zależy naturalnie od polityki in-
nowacyjnej, uwarunkowań prawnych, 
od nakładów fi nansowych na badania 
i prace rozwojowe, możliwości fi nanso-
wych podmiotów gospodarczych w za-
kresie podejmowania działań związa-
nych z rozwojem fi rm, fi nansowaniem 
badań, a przede wszystkim  ponosze-
nia kosztów inwestycyjnych. Powinni-
śmy więc: 
— nie rezygnować ze sprawnego syste-

mu projektów celowych,
— zwiększać aktywność badawczo-

-wdrożeniową pracowników wydzia-
łów uczelni technicznych poprzez 

zmniejszenie ich pensum dydaktycz-
nego w okresach intensywnych dzia-
łań wdrożeniowych w podmiotach 
gospodarczych, 

— ułatwiać mobilność i wymianę kadr 
między uczelniami i jednostkami ba-
dawczo-rozwojowymi,

— reanimować projekty zamawiane, 
w tym zwłaszcza zamawiane projek-
ty rozwojowe, 

— motywować pracowników naukowych 
do podejmowania zadań innowacyj-
nych i priorytetowego uwzględniania 
efektów tej działalności w ocenie 
pracowników, ale również jednostek 
naukowych,

— uprościć procedury zawierania umów 
i realizacji zleceń przy realizacji cyklu 
badawczo-wdrożeniowego,

— skrócić okres rozstrzygania konkur-
sów projektów badawczych i zawie-
rania umów.

*
Kończąc rozważania nad rolą badań 

naukowych w budowie gospodarki inno-
wacyjnej, chciałbym zwrócić uwagę na 
szczególny moment, w jakim mam oka-
zję problematykę tę przedstawić. Otóż 
w sposób istotny zmienione są od kilku 
dni [słowa te wypowiedziano 5 paź-
dziernika 2010 r. —- przyp. red.] zasady 
fi nansowania nauki i organizacji badań 
naukowych, co kończy erę Komitetu Ba-
dań Naukowych oraz Rady Nauki, która 
od sierpnia 2004 r. przejęła większość 
zadań tego organu. Moment ten jest dla 
mnie okazją przedstawienia problemów 
związanych z wykorzystaniem wyni-
ków badań naukowych ukierunkowa-
nych na zastosowania praktyczne, co 
było przedmiotem działalności Komisji 
Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki 
Rady Nauki, którą kierowałem przez 
dwie kadencje. 

Henryk Górecki 

Autor jest profesorem na Politechnice 
Wrocławskiej. Tekst stanowi czwartą, 
ostatnią część wykładu, który prof. Hen-
ryk Górecki wygłosił podczas inauguracji 
roku akademickiego 2010/2011 na Poli-
technice Krakowskiej. Śródtytuły pocho-
dzą od redakcji. 

Wyższe uczelnie, a zwłaszcza 
techniczne, są nierozerwalnie zwią-
zane z rozwojem i stosowaniem no-
woczesnych technologii. Dotyczy to 
zarówno badań naukowych, jak i sze-
roko pojętej edukacji. Unowocześ-
nianie procesu dydaktycznego jest 
wymogiem dzisiejszych czasów oraz 
obowiązkiem osób przekazujących 
wiedzę.

Jednym z narzędzi, które służą temu 
celowi, jest platforma e-learningowa. 
Obecnie wykorzystuje się ją łącznie 
z tradycyjnymi formami uczenia „w sali”, 
gdy zachowywany jest bezpośredni kon-
takt nauczyciela z uczniami (tzw. blen-
ded learning — nauczanie mieszane). 

Jest kilka powodów, dla których war-
to umieszczać materiały edukacyjne 
na platformie e-learningowej. Przede 
wszystkim służą one studentom — po-
magają im w opanowaniu i utrwalaniu 
wiedzy. Są bezcenne, jeśli spojrzeć na 
nie właśnie jako na szansę wyrówny-
wania poziomu wykształcenia uczniów. 
Poza tym umożliwiają pogłębianie za-
gadnień omawianych na zajęciach przez 
samodzielną naukę.

Wspomagać nauczanie

Uruchomienie na Politechnice Kra-
kowskiej platformy e-learningowej 
umożliwiło przygotowanie kursów, które 
wspomagają zajęcia z matematyki dla 

Obecnie opracowywane są 
metody przełamywania ba-
rier w stosowaniu e-learningu 
w kształceniu. Bariery dotyczą 
zarówno prowadzących kurs, jak 
i jego uczestników. Przykładowo 
określane są nowe sposoby mo-
tywowania osób uczestniczących 
w kursie do wykonywania ćwi-
czeń. Mają one zastąpić bodźce 
działające na uczestnika podczas 
zajęć w grupie. Zagadnienia te 
omawia Z. Woźniak w opraco-
waniu pt. „E-learning w biznesie 
i edukacji” (Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warsza-
wa 2009).

      Matematyka   na  platformie
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studentów Wydziału Architektury. Pierw-
szy taki kurs został utworzony bezpo-
średnio po szkoleniu z zakresu obsługi 
platformy Moodle w czerwcu 2009 r. Ko-
rzystali z niego studenci I roku studiów 
stacjonarnych WA w roku akademickim 
2009/2010. 

Sposób logowania się na platformę 
był podyktowany podziałem studentów 
na grupy dziekańskie. Każda otrzymała 
inny kod dostępu, dzięki czemu logowa-
ła się do stosownej grupy na platformie. 
Posunięcie to ułatwiło zarządzanie uczą-
cymi się, zwłaszcza prowadzenie katalo-
gu ocen (był identyczny z tym używanym 
podczas zajęć w sali).

Przy tworzeniu i organizowaniu kursu 
wykorzystano kilka możliwości platformy. 
Przede wszystkim w zakresie informacji. 
I tak na forum aktualności zamieszczono 
rozkład zajęć, dane o terminach i miej-
scach konsultacji, sposobie notowania 
ocen na platformie, terminach zaliczania 
poszczególnych kolokwiów czy też bie-
żące komunikaty dotyczące zajęć. Waż-
niejszy był jednak aspekt merytoryczny, 
czyli edukacja. Na platformie umiesz-
czono wykłady i treści prezentowane 
podczas zajęć w sali. Za pośrednictwem 
platformy każdy student uzyskał również 
dostęp do katalogu ocen, zawierające-
go noty wystawiane mu na podstawie 
różnych form aktywności na zajęciach 
(kolokwia, plakaty, aktywność podczas 
ćwiczeń). Dodatkowo prowadzący wy-
korzystywał platformę do zamieszczenia 
komentarza oceny.

Quiz matematyczny

W roku akademickim 2010/2011 
przygotowano dwa oddzielne kursy ma-
tematyki dla studentów WA, dostosowa-
ne do programu studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Obok wykładów na 
platformie zostały zamieszczone rów-
nież ćwiczenia związane z poszczegól-
nymi tematami. Obecnie opracowywane 
są quizy, które wzbogacą kolejną wersję 
kursu z matematyki. Wymaga to jednak 
znacznie większego nakładu pracy i cza-
su. Konieczna jest weryfi kacja ćwiczeń 
prowadzonych na zajęciach, tak by wy-
łonić te treści, które mogą być wykony-
wane w postaci quizów. Wyeliminowane 
zostaną na przykład te zadania, rozwią-
zaniem których jest rysunek. 

Wykorzystanie platformy do komuni-
kacji ułatwia i przyspiesza kontakt mię-
dzy nauczycielem a studentami. W se-
mestrze zimowym roku akademickiego 
2010/2011 około 200 studentów zweryfi -
kowało obliczenia wykonywane jako za-
danie domowe drogą e-mailową.

Atrakcyjny równa się skuteczny

Kursy e-learningowe powstały na 
podstawie prezentacji multimedialnych. 
Fakt, że studenci mogą przed zajęciami 
wydrukować wykłady i przynieść je ze 
sobą do sali sprawia, że mogą więcej 
czasu poświęcić na zrozumienie pre-
zentowanych treści. Trzeba mieć jednak 
świadomość, iż zamieszczenie na plat-
formie wykładu w postaci identycznej 
jak prezentowany na żywo, w sali może 
u części studentów wywołać skutek od-
wrotny do zamierzonego — brak kon-
centracji i zainteresowania omawianym 
tematem. 

Aby temu zapobiec, podczas zajęć 
z matematyki testuje się różne formy 
skupiania uwagi na prezentowanych 
treściach. Wykład przedstawiany na 
platformie nie jest identyczny z tym wy-
głaszanym w sali. W formie elektronicz-
nej dostępne są pojęcia, defi nicje, twier-
dzenia, bez ich interpretacji grafi cznej. 
Studenci architektury stanowią tę grupę 
osób, którą cechuje częstsze, w porów-
naniu ze studentami innych specjalno-
ści, korzystanie z zapisu rysunkowego 
i dlatego akcentowana jest grafi czna 
forma prezentacji pojęć matematycz-
nych. Inny sposób skupiania uwagi na 
prezentowanych treściach polega na 
tym, że studenci wykonują podczas 
wykładu krótkie ćwiczenie związane 
z prezentacją.

Na plus

Jakie korzyści płyną ze stosowania 
takich nowoczesnych narzędzi w nau-
czaniu matematyki? Wymienię te najbar-
dziej oczywiste. Po pierwsze, platforma 
to znakomite miejsce do zamieszczania 
materiałów dydaktycznych. Oczywiście, 
wymaga to od prowadzącego wysiłku 
i odpowiedniego ich przygotowania. Po 
drugie, dostęp do zawartych na niej in-
formacji pozwala oszczędzać czas za-
równo studentom, jak i prowadzącym 

(np. zapoznanie studentów z wynikami 
kolokwium zajmuje zazwyczaj kilka lub 
kilkanaście minut podczas zajęć, dzięki 
platformie studenci sprawdzają wyniki 
sami). I po trzecie, platforma jest syste-
mem ułatwiającym zarządzanie grupami 
studenckimi. 

Ciągły rozwój technologii, zwłaszcza 
informatycznych, wpływa na zmianę form 
kształcenia i przekazywania wiedzy. Za-
stosowanie platformy e-learningowej 
prowadzi do wielokierunkowej łączności 
między prowadzącym przedmiot a stu-
dentem oraz umożliwia praktyczny do-
stęp do zasobów informacyjnych i pro-
gramowych, które zostały zgromadzone 
w różnych punktach sieci. Prowadzący 
kurs musi dokonać weryfi kacji informacji 
zawartych w Internecie pod kątem ich 
wiarygodności. 

Dynamiczny rozwój nowoczesnych 
technologii wpływa na zmianę oblicza 
współczesnej edukacji. Zakres ich wyko-
rzystania w procesie dydaktycznym po-
zostanie zawsze sprawą indywidualną 
i zależy od potrzeb i możliwości prowa-
dzącego kurs oraz jego odbiorcy.

Krystyna Romaniak

Autorka jest zatrudniona w Zakładzie 
Geometrii Wykreślnej, Rysunku Tech-
nicznego i Grafi ki Inżynierskiej PK.  
Przygotowała kursy e-learningowe 
wspomagające zajęcia z matematyki dla 
studentów Wydziału Architektury PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Matematyka   na  platformie

„Teoretyczno-metodyczne 
podstawy e-learningu w edukacji 
ustawicznej” — praca zbiorowa 
pod redakcją Zbigniewa Kramka 
kompleksowo ujmuje zagadnie-
nie stosowania platformy e-lear-
ningowej. Autorzy stwierdzają, że 
proces budowy kursu powinien 
być działaniem zespołowym, 
a zespół winni tworzyć specjaliści 
od zagadnień merytorycznych, 
metodycznych i technicznych.
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„Architektura rzeczywistości” — to 
tytuł mojej pierwszej książki, wydanej 
w Mediolanie w 1979 r. Próbowałem 
w niej zrozumieć, jakie są podstawy 
projektu architektonicznego, związki ar-
chitektury i rzeczywistości, ponieważ, 
moim zdaniem, architektura jest pewną 
formą rzeczywistości, jedną z potencjal-
nych form, w których rzeczywistość się 
przedstawia. I odwrotnie, rzeczywistość 
ma swój kształt, swoją formę, swoją ar-
chitekturę, poprzez którą poznajemy sa-
mych siebie i świat, w którym żyjemy.

Rzeczywistość — to wszystko, co 
z własnego lub innego punktu widze-
nia możemy zaobserwować. Jest ona 
w znacznej mierze niezależna od nas 
samych, co więcej — poprzedza nas, 
nasze myślenie, nasze działanie.

*
Sądzę, że osiągnięcie dojrzałości 

wiąże się z umiejętnością dostrzeże-
nia pewnego dystansu między nami 

a rzeczywistością, dzięki czemu może-
my obserwować rzeczywistość, więc 
i nas, stanowiących jej część. Z pewnej 
odległości możemy dostrzec w niej se-
kretną magię. Wystarczy lektura choćby 
jednej powieści, by nauczyć się patrzeć 
na własne życie z innego, leżącego 
gdzieś poza, punktu widzenia.

Jako chłopiec byłem do tego stop-
nia pogrążony w rzeczywistości, że nie 
umiałem jej poznać. Mogę powiedzieć, 
że cierpiałem na rzeczywistość. Jedynie 
teatr dawał mi wrażenie, że istnieje rze-
czywistość bardziej obiektywna, co da-
wało mi radość i w jakiś sposób dodawa-
ło otuchy. Pamiętam, że będąc chłopcem 
uwielbiałem teatr Carla Goldoniego. Nie 
tyle Goldoniego od masek, co Goldonie-
go, który potrafi ł wprowadzić na scenę 
życie codzienne, stawiając je w świetle 
zdolnym, jak sam mówił, „uwiecznić mi-
łostkę guwernantki”. Wprawiało mnie to 
w zachwyt: ta zdolność przekształcania 
czegoś tak ulotnego, jak przelotny ka-
prys, w cechę charakteru zdawałoby 
się wieczną i odwieczną. Właśnie z tej 

możności zatrzymywania biegu czasu 
naszego życia, mojego młodzieńczego 
życia, w owym czasie tak jeszcze prze-
pełnionego lękami, brała się, jak sądzę, 
radość, jaką dawał mi ten teatr. To on 
sprawiał, że patrzyłem na swoje życie 
z zewnątrz; że każdy gest widziałem jako 
część pewnego zdarzenia umiejscowio-
nego w czasie. Moje życie, widziane po-
przez teatr, odnajdywało swoje miejsce 
w czasie. Bez tego wszystko przemija, 
nie zostawiając śladu.

Rzeczywistość — to natura, również 
nasza natura; rzeczywistość — to świat 
zbudowany nie tylko za pomocą archi-
tektury; rzeczywistość — to instytucje 
regulujące nasze życie społeczne; rze-
czywistość — to technologia generująca 
standardy naszego życia itd. W sumie, 
rzeczywistość — to świat, w którym żyje-
my, z jego strukturą i historią, jego prze-
szłością i chwilą obecną. My możemy 
wymyślić mu przyszłość.

*
Musimy zadać sobie pytanie, w jaki 

sposób projekt architektoniczny ustanawia 
swoją relację z rzeczywistością. Najpierw 
musimy powiedzieć, dlaczego projekt ar-
chitektoniczny odnosi się do rzeczywisto-
ści i czy są dla tej relacji jakieś alternatywy. 
Nie można zapomnieć, że obecnie niektó-
rzy zajmują inne stanowisko, dopuszcza-
jąc tworzenie architektury jako ucieczki 
od rzeczywistości, jako budowania jednej 
lub wielu alternatywnych rzeczywistości; 
architektury, która powstaje ze swoistego 
odrzucenia rzeczywistości.

Chcę podkreślić, że uwzględnianie 
rzeczywistości — w projekcie architekto-
nicznym — nie jest warunkiem koniecz-
nym, tylko wyborem. Wyborem sposo-
bu myślenia, jak sądzę, łączącego się 
z pewnym nurtem architektury, nurtem 
klasycznej architektury, która ostatecz-
nie jest architekturą racjonalną.

Oczywiście, by podążyć tą drogą, 
trzeba przyjąć rzeczywistość jako całość 
z jej bogactwem i złożonością. Trzeba 
umieć patrzeć na nią za każdym razem 
tak, jakbyśmy widzieli ją po raz pierw-
szy, ze zdumieniem, jakie budzą rzeczy 
niespodziewane. Rzeczywistość tym sa-
mym to nie rutyna, lecz ciągłe odkrywa-
nie rzeczy na nowo.

Architektura rzeczywistości

21 stycznia tytuł doctora honoris causa otrzymał na Politechnice Krakowskiej 
prof. Antonio Monestiroli. Relację z uroczystości nadania godności zamieściliśmy 
w poprzednim numerze naszego pisma (2/2011, s. 6–7). Poniżej publikujemy peł-
ny tekst wykładu, który prof. Monestiroli wygłosił podczas ceremonii.

Zagospodarowanie Spreeinsel w Berlinie (A. Monestiroli, projekt, 1993)
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To poczucie pozwala nam oglądać 
świat z zachwytem, dokładnie odwrotnie 
niż w realizmie rozumianym jako przy-
wiązanie do pozorów. Pojawia się zatem 
pytanie — jak poznać otaczającą nas 
rzeczywistość?

*
Wierzę, że poznanie rzeczywisto-

ści jest możliwe poprzez rozróżnienie 
esencji i pozorów: tego, co stałe i trwałe, 
i tego, co zmienne i ulotne. Istota rze-
czy i ich powierzchowność nie istnieją 
osobno, nie sposób też traktować ich 
jak alternatyw. Poznanie dokonuje się 
poprzez przejście od powierzchowno-
ści rzeczy do ich istoty, poprzez zasadę 
abstrahowania, racjonalnego procesu, 
który dosłownie wydobywa esencję rze-
czywistości (esencję, która jest zawsze 
historyczna, zawsze związana z histo-
rycznymi uwarunkowaniami procesu 
poznania, a zatem nie jest wieczna ani 
niezmienna).

Mies van der Rohe mówił: „zrozumie-
nie danej epoki oznacza zrozumienie jej 
istoty, a nie tego wszystkiego, co mamy 
przed oczami”. Tym samym związek 
z rzeczywistością nie oznacza bezkry-
tycznego stosunku do form rzeczywisto-
ści takich, jakie wynikałyby z naszego 
doświadczenia, oznacza natomiast 
związek z rzeczywistością, będącą re-
zultatem naszego poznania. Interesuje 
mnie właśnie ta niezwykła złożoność, 
która ukazuje się poprzez poznanie; 
która zmienia stan pasywny (w którym 

żyłem jako chłopiec) w aktywność, uka-
zującą walory i znaczenia.

To pokazuje, że ktoś, kto unika tej 
drogi i ogranicza się do powierzchow-
nego banału rzeczywistości, próbuje 
odrzucać rzeczywistość i konstruować 
dla niej alternatywy. Wielu architektów 
szuka alternatywnych światów, tworząc 
formy, które oddalają nas od rzeczywi-
stości, rodzaj architektury ucieczki, która 
to paradoksalnie staje się ostatecznie 
architekturą komercyjną.

Tymczasem chodzi o przedstawienie, 
za pomocą form architektonicznych, sen-
su budynku, tej najgłębszej racji jego ist-
nienia, racji, którą nie zawsze łatwo daje 
się odkryć. To dążenie reprezentatywne 
odróżnia architekturę od każdej innej 
konstrukcji. Budynek można po prostu 
zbudować, można też zbudować, opie-

rając na formach, któ-
re przedstawiają rację 
jego istnienia.

Ten wybór wiąże 
nas z rzeczywistością, 
w którą wpisany jest 
budynek. Przykła-
dowo, projekt domu, 
teatru, muzeum itd., 
jakiejkolwiek aktyw-
ności przynależnej do 
naszego realnego ży-
cia, powinien zostać 
zbudowany za pomo-
cą form przedstawia-
jących rzeczywistość 
domu, teatru, muze-
um. Rzeczywistość ta 
badana jest, jak już 
mówiłem, nie poprzez 
trzymanie się kon-
wencjonalnych form 
tych budynków, lecz 
poprzez wydobywanie 

z nich sensów również nieznanych, 
właściwych im obecnie i urzeczywistnia-
nie ich za pomocą architektury.

A zatem architektura urzeczywist-
nia sens budynków, sens przynależny 
rzeczywistości. Nie wymyśla go ani nie 
ustala ten, kto projektuje. Projektujący, 
jeżeli jest w stanie, wydobywa go na 
światło dzienne.

Nie wiem, ilu działa dziś w tym kie-
runku. To pewne, że wiele współczes-
nych projektów domów, teatrów, mu-
zeów bynajmniej nie uwzględnia sensu 
budynków, za to przypisuje tym budyn-
kom racje im nie przynależne. Dodajmy 
jeszcze — racje komercyjne.

*
Chcę powiedzieć, parafrazując 

Loosa, że nowa architektura, w której 
wszyscy rozpoznają nową kulturę, na-
rodzi się, gdy wypłynie nowa genera-
cja architektów zdolnych do tworzenia 
architektury w zgodzie z wiedzą i rze-
czywistością. Dziś ta, którą określa-
my mianem architektury ucieczki czy 
architektury komercyjnej, by przeżyć, 
tworzy formy, które natychmiast się 
starzeją, ponieważ nie znajdują żadne-
go odpowiednika w rzeczywistości.

Mówiłem o głębokim sensie, mając 
na myśli główne powody przedstawio-
ne za pomocą jasnych i prostych form. 
Przytaczam tu pewną tezę, którą powta-
rzam niestrudzenie: prostota form jest 
pochodną zrozumienia złożoności tego, 
co przedstawiają, odnalezienia ich toż-
samości.

Ta złożoność ujawnia się poprzez for-
my, przez nie daje się rozpoznać, dzięki 
czemu z kolei poznajemy samych siebie. 
To właśnie cel sztuki, jak i nauki, to dla 
mnie ostateczny cel architektury.

Palazzatto dello Sport w Limbiate (A. Monestiroli, projekt, 1998)

Sala Zgromadzeń w Torricella Peligna, Chieti (A. Monestiroli, pro-
jekt, 1985)
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Młody Marks, mówiąc w „Rękopisach 
ekonomiczno-fi lozofi cznych”: „człowiek 
przegląda się w stworzonym przez sie-
bie świecie”, chciał powiedzieć, że praca 
musi być rodzajem poznania. To samo 
można powiedzieć o architekturze. Marks 
napisał te słowa w 1844 r. Trzy lata po 
śmierci Schinkla i trzynaście lat po śmier-
ci Hegla, który napisał niezwykłe rzeczy 
o architekturze.

Hegel uznał dom za wzorzec ar-
chitektury. Dom to pierwotny przykład 
architektury jako poznania samego sie-
bie. Zawiera w sobie także cel każde-
go projektu, czyli poszukiwanie formy 
reprezentatywnej dla znaczenia tego, 
co się buduje. Znaczenia, w którym 
rozpoznajemy samych siebie i naszą 
kulturę. Dom, zdaniem Hegla, powstaje 
w celach wynikających z życia ludzkie-
go. Jego piękno zawiera się w ich speł-
nieniu i w „przemianie w piękno tego, 
co zwyczajnie odpowiednie”. Naszym 
zadaniem jest uczynić tę odpowiedniość 
rozpoznawalną.

W ciągu tych wszystkich lat nie zdoła-
łem odnaleźć celu bardziej przekonujące-
go i potrzebnego niż ten. Żaden inny do-
strzegany w tych wszystkich tendencjach, 
jakie powstały na przestrzeni czasu, nie 
wydaje mi się równie interesujący.

Z uporem powtarzam, że cała archi-
tektura klasyczna, dawna i nowoczesna, 
jest architekturą realistyczną. Wychodzi 
od rzeczywistości, jej problemów, jej 
sprzeczności, aspiracji i buduje architek-
turę jako próbę przedstawienia lepszej 

rzeczywistości, rzeczywistości namacal-
nie możliwej. Realizm i klasykę zawsze 
łączył wspólny program. 

Realizm prowadzi do poznania rze-
czywistości i odkrycia jej magii, jak po-
wiedziałby Borges. I to właśnie jest wy-
jątkową cechą tego sposobu myślenia: 
przyjmowanie rzeczywistości za niewy-
czerpane źródło poznania, miejsce nie-
kończących się odkryć.

*
W tym miejscu trzeba poruszyć kwe-

stię wyobraźni. Wyobraźnia pozwala 
nam przekraczać granicę powierzchow-
ności rzeczy, ustanawiać analogie po-
między światem formalnym i procesami 
poznawczymi, tworzyć formy analogicz-
ne wobec naszych procesów poznaw-
czych. Bez wyobraźni nie byłoby możli-
we działanie indukcyjne, sformułowanie 
idei, poszukiwanie form stosownych do 
jej przedstawienia. Wyobraźnia w reali-
zmie jest praktyką konieczną, bez której 
byłby on zwyczajnie aktem przyzwolenia 
na banał rzeczywistości, a nie procesem 
poznawczym.

Trzeba jednak powtórzyć, że wyob-
raźnię (w realizmie) nakłada się na rze-
czywistość po to, by ją poznać, a nie by 
od niej uciec. Nie chodzi zatem o wyob-
rażanie sobie światów, nie mających nic 
wspólnego z naszym życiem, lecz wy-
obrażenie świata, w którym odkryje się 
znaczenie naszego życia.

Rozbudowa cmentarza na wyspie św. Michała w Wenecji (A. Monestiroli, projekt na konkurs, 
1998)

*
Ignazio Gardella, jeden z moich mi-

strzów — obok Alda Rossiego i Ludwiga 
Mies van der Rohe — przytacza na ten 
temat pewien piękny przykład. Mówi 
o granicach wyobraźni: „[wyobraźnia 
ma] te same ograniczenia co akrobata, 
który potrafi  wykonać każdy możliwy 
ruch z wyjątkiem jednej rzeczy: nie rzuci 
w powietrze własnej ręki. O ile nie jest to 
sztuczna ręka”.

Gardella był architektem realistą 
we właściwym tego słowa znaczeniu. 
Wierzył w wyobraźnię, w całkowitą wol-
ność wyobraźni, jak to mówił na przekór 
wszystkim dogmatom, wierzył w wyob-
raźnię realnie zorientowaną na poznanie 
natury ludzkiej i zbudowanego przez nas 
świata. I tak wróciliśmy do zachwytu, 
o którym była mowa na początku.

Zachwyt, o którym mówi Borges, 
to cud rzeczy najprostszych. Zachwyt 
— to stan, pozwalający dostrzec ma-
gię rzeczywistości. Umiejętność nie-
ustającego dziwienia się jest właściwa 
wszystkim artystom wywodzącym swo-
ją sztukę z rzeczywistości, traktującym 
swoją sztukę jako sposób zrozumienia 
i przedstawienia rzeczywistości. Archi-
tektura jest częścią dzieła rzeczywi-
stości i sceną jej znaczeń. Za pomocą 
architektury można przywoływać ukry-
tą w naszym życiu magię, która dzięki 
architekturze staje się widoczna i trwa 
w czasie.

*
Chciałbym zakończyć słowami Kafki: 

„Bez wątpienia można sobie wyobrazić, 
że wspaniałość życia, w całej pełni, ota-
cza zawsze i każdego, tylko ukryta przed 
wzrokiem, w głębinie, niewidzialna, dale-
ka. Ale jest tam — i nie jest wroga, opor-
na, głucha. Jeśli wezwać ją właściwym 
słowem, właściwym imieniem, przybędzie. 
To właśnie istota magii, którą się wzywa, 
a nie tworzy”.

Antonio Monestiroli
Przekład: Anna Porębska

Ilustracje pochodzą z książki 
A. Monestirolego „Tryglif i me-
topa”, opublikowanej przez Wy-
dawnictwo PK.
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5 marca 1778 roku Gates [Horatio 
Gates, generał, dowódca armii północ-
nej — przyp. NP] i Wydział Wojny wy-
dali rozkaz Radière’owi [płk Louis de la 
Radière, francuski inżynier wojskowy 
— przyp. NP], aby dostosował się do 
sformułowanych przez Clintona [Geor-
ge Clinton, generał, gubernator stanu 
Nowy Jork — przyp. NP] planów i spo-
sobu wznoszenia baterii oraz fortu; do 
ukształtowania terenu i materiałów, cza-
su oraz liczby ludzi; we wszystkich wy-
mienionych sprawach ma bezpośrednio 
i bezwarunkowo słuchać gubernatora 
Clintona albo dowodzącego ofi cera ar-
mii, w której służy, oni bowiem najlepiej 
są obeznani z tymi okolicznościami […] 
byłoby czymś niewłaściwym, aby puł-
kownik Radière dowodził żołnierzami.

Zgodnie z tym samym rozkazem 
Kościuszko miał zameldować się u do-
wodzącego w rejonie wzgórz generała 

Putnama [Israel Putnam — przyp. NP] 
i podjąć służbę w West Point w charakte-
rze inżyniera. Ponieważ jednak Putnam 
wyjechał w sprawach osobistych do 
Connecticut, Kościuszko zameldował się 
u Clintona w Poughkeepsie. Polak zrobił 
dobre wrażenie na gubernatorze, który 
napisał w liście do Parsonsa [Samuel 
Holden Parsons, generał — przyp. NP]: 

List odda panu pułkownik Kuziazke, 
który decyzją Kongresu został skierowa-
ny jako inżynier do pracy przy umocnie-
niach służących zabezpieczeniu rzeki. 
Sądzę, że znajdzie pan w nim młodego, 
pomysłowego człowieka, który wykona 
każde powierzone zadanie w najbardziej 
satysfakcjonujący sposób.

W chwili, gdy Kościuszko pod koniec 
marca przybył do West Point, Radière tak 
bardzo irytował wszystkich, że Amerykanie 
odetchnęli z ulgą na widok innego, sym-
patycznego inżyniera. Parsons miał dobry 
kontakt z Polakiem. Kościuszko, podobnie 
jak Radière, studiował teorię Vaubana. 
Ale że budowa potężnego, kamiennego 
fortu trwałaby latami, a czas miał kluczo-
we znaczenie dla odparcia brytyjskiego 
ataku, jeśli koloniści chcieli utrzymać na 
rzece przepływ towarów i zaopatrzenia 
dla wojska, w West Point zaczęto wznosić 
umocnienia ziemne, z wykorzystaniem ist-
niejących skał. Kamienie i zaprawa miały 
zostać dodane później. 

Zgodnie z tradycją nazwy fortów po-
chodziły od nazwisk ofi cerów, którzy je 
wznosili i bronili ich, a ponieważ budowę 
głównego fortu powierzono bratu guber-
natora, pułkownikowi Jamesowi Clintono-
wi, i jego brygadzie Armii Kontynentalnej, 
budowla miała zostać nazwana na jego 
cześć. Za Fortem Clinton rozciągała się 

trawiasta równina. Kilkaset metrów na 
zachód znajdował się gęsty las z dwoma 
wzgórzami, Rocky Point i Crown Hill, któ-
re górowały nad okolicznymi polami i for-
tem. Oba wzgórza stanowiły dla twierdzy 
zagrożenie atakiem od strony lądu, Koś-
ciuszko, tak samo jak w Forcie Ticonde-
roga, zauważył więc, że należy wzgórza 
ufortyfi kować i obsadzić działami.

Kościuszko i Parsons skupili się jed-
nak najpierw na ustawieniu armat w kie-
runku odcinka rzeki wiodącego w stronę 
łańcucha, znajdującego się u podnóża 
Fortu Clinton. Zgodzili się, że Brytyjczycy 
nie będą w stanie wspiąć się na strome, 
skalne zbocze po wschodniej i północnej 
stronie fortu, wznoszące się na wyso-
kość kilkudziesięciu metrów powyżej 
poziomu rzeki, zbudowali więc najpierw 
zachodnią i południową ścianę Fortu 
Clinton, wysoką na prawie trzy metry 
i o grubości sześciu metrów. Kościuszko 
umieścił tam osiem armat, które miały 
zapewnić krzyżowy ogień na wypadek 
ataku brytyjskiej piechoty drogą lądową, 
i strategicznie przygotował plany rozlo-
kowania baterii, by pokrywały ogniem 
łańcuch oraz nabrzeże wykorzystywane 
przez Armię Kontynentalną.

Polski inżynier miał współpracować 
z utalentowanym, energicznym kapita-
nem Thomasem Machinem, brygadzistą 
zespołów budowniczych, odpowiedzial-
nym za stan łańcucha. Machin odgrywał 

Kościuszko fortyfi kuje West Point

W roku ubiegłym informowaliśmy na naszych łamach o opublikowaniu pierw-
szej amerykańskiej pełnej biografi i Tadeusza Kościuszki. Książka, której autorem 
jest Alex Storozynski, spotkała się z życzliwym przyjęciem amerykańskich czytel-
ników. Polski przekład pt. „Kościuszko. Książę chłopów” — przygotowany przez 
Wydawnictwo W.A.B. — pojawi się w księgarniach w kwietniu br. Dzięki uprzej-
mości wydawcy publikujemy fragment rozdziału piątego „Architekt West Point”, 
opisujący stosunkowo mało znany w Polsce okres prowadzenia przez Kościusz-
kę prac fortyfi kacyjnych na potrzeby armii amerykańskiej.

W tym roku przypada 35. rocznica ofi cjalnego włączenia imienia Tadeusza 
Kościuszki do nazwy Politechniki Krakowskiej. 

„Kościuszko w West Point”, obraz Bolesława 
Jana Czedekowskiego, Fundacja Kościusz-
kowska w Nowym Jorku
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wielką rolę w West Point i razem z Koś-
ciuszką zaprojektował ogromny kabe-
stan na Constitution Island, na środku 
rzeki. Kabestanu używano do zwijania 
łańcucha, ilekroć trzeba go było prze-
chować.

Machin zbudował wcześniej na brze-
gu rzeki pozycje dla baterii dział, z których 
można było ostrzelać każdego, kto zbliżył 
się do łańcucha, Kościuszko dodał dwie 
dodatkowe — Lanthorn Battery w Gee’s 
Point, aby zmusić statki do trzymania 
się z dala od łańcucha i pokryć ogniem 
to miejsce, oraz Knox Battery na skarpie 
powyżej rzeki, aby pokryć ogniem South 
Dock. Kościuszko sporządził także plany 
obrony Fortu Clinton przed atakiem od 
strony południowego zbocza, wzdłuż rzeki, 
przez trzy reduty i baterie, którym nadano 
nazwy fortów Meigs, Wyllys i Webb.

Kiedy niezadowolony Radière pojawił 
się w obozie w Valley Forge, Washington 
[George Washington, generał, głównodo-
wodzący armii amerykańskiej, pierwszy 
prezydent USA — przyp. NP] był zasko-
czony, że Francuz opuścił swoje stano-
wisko bojowe. Nie zdając sobie sprawy 
z tego, że Wydział Wojny już wcześniej 
wysłał w miejsce Radière’a innego inży-
niera i nie chcąc wzbudzać jego gniewu 
w chwili, gdy Franklin zabiegał w Paryżu 
o więcej pieniędzy i wsparcie militarne, 
Washington wysłuchał skarg Radière’a 
i wyprawił go z powrotem do West 
Point. Wysłał także Szkota, generała 

Alexandra McDougalla, aby zastąpił 
generała Putnama i przyspieszył bu-
dowę fortu. 

Po powrocie do West Point 
Radière zdumiał się, widząc innego 
inżyniera przy pracy, i zaczął kłócić 
się z Kościuszką, tak jak wcześniej 
z Amerykanami. Odmówił też wy-
konywania rozkazów polskiego puł-
kownika, który ze względu na datę 
powołania na stanowisko oraz bezpo-
średnie rozkazy Wydziału Wojny był 
jego zwierzchnikiem. Twierdząc, że 
odpowiada wyłącznie przed genera-
łem Duportailem, Radière nadal przy-
gotowywał swoje plany, choć nikt już 
nie czekał na nie.

Major Humphreys następująco 
opisywał sytuację:

Szacunki i wymagania pułkownika 
la Radière’a, inżyniera, który zapro-
jektował umocnienia całkowicie nie-
współmierne do naszych możliwości, 
przypominały nam tylko o naszym ubó-
stwie i jak gdyby szydziły z naszych 
zasobów. A jego irytujące zachowanie 
i nieprzyjazne usposobienie przyczy-
niały nam dodatkowych kłopotów.

Kościuszko natomiast miał dobre sto-
sunki z Amerykanami i pilnował, aby pra-
ce posuwały się naprzód. Jared Sparks, 
wybitny historyk, który rozmawiał z wete-
ranami amerykańskiej rewolucji, pisał, 
że Polak od chwili swojego przyjazdu 
wywierał pozytywny wpływ na żołnie-
rzy w West Point:

Generał McDougall objął do-
wództwo 28 marca. Dwa dni wcześ-
niej przybył Kościuszko, mianowany 
na stanowisko inżyniera w miejsce 
Radière’a. Od tego momentu prace 
energicznie postępowały naprzód. To 
głównie naukowym umiejętnościom 
i gorliwym wysiłkom Kościuszki naród 
zawdzięcza wzniesienie wojskowych 
umocnień w West Point.

Washington, zirytowany wia-
domością, że w West Point pra-
cuje dwóch inżynierów, napisał do 
McDougalla: Ponieważ obecność 
pułkownika de la Radière’a czyni 
służbę pana Kosciousko jako inży-
niera w Fishkill [czyli West Point] 
zbyteczną, proszę wydać mu rozkaz 
niezwłocznego powrotu do tutejszych 
oddziałów. Jednak w tym samym li-
ście głównodowodzący napisał: PS 
Jakkolwiek pragnąłbym, aby pan 

Kosciousko powrócił do tutejszej armii, 
jeśli został specjalnie przysłany z rozka-
zu Kongresu albo Wydziału Wojny, nie 
chciałbym podważać ich decyzji.

Takie postawienie sprawy w niewiel-
kiej mierze przyczyniło się do wyjaśnienia 
sytuacji i McDougall musiał oddzielić od 
siebie Polaka i Francuza do chwili roz-
strzygnięcia problemu. W obozie nikt poza 
McDougallem nie miał wątpliwości, który 
inżynier powinien pozostać na miejscu. 
Generał Parsons, występując w imieniu 
ofi cerów, napisał do nowego dowódcy:

Załączam postanowienia Kongresu 
i Wydziału Wojny dotyczące tej placówki 
i stanowiska zatrudnionego w niej inży-
niera. Pułkownik Kościuszko przysła-
ny na to miejsce cieszy się szczególną 
życzliwością dżentelmenów z tego stanu 
i wszystkich tych, których sprawa doty-
czy. […] Ponieważ pragniemy, aby puł-
kownik Kościuszko pozostał tutaj, a obaj 
nie mogą pracować w West Point, prag-
nąłbym, aby zastosował Pan takie środki, 
które będą odpowiadały życzeniom osób 
zainteresowanych oraz garnizonu i najle-
piej przysłużą się publicznemu dobru. 

Generał McDougall musiał się sam 
zorientować, który inżynier jest bardziej 
skuteczny. Nie czekał długo. Dwa tygo-
dnie po objęciu dowództwa w rejonie 

Plan bitwy pod Saratogą, rysunek Tadeusza Koś-
ciuszki (pozycje amerykańskie oznaczono „A”, bry-
tyjskie „B”)

Plan umocnień w West Point zbudowanych przez 
Kościuszkę, narysowany przez francuskiego inży-
niera (są to sekretne plany, które Benedict Arnold 
usiłowała sprzedać Brytyjczykom)
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wzgórz McDougall, który nadal uważał 
Radière’a za swojego inżyniera, wyprawił 
się z Francuzem i innymi ofi cerami na re-
konesans w stronę wzniesień górujących 
nad placówką. Na szczycie Crown Hill 
Radière zaczął przekonywać pozostałych 
ofi cerów, że Brytyjczycy nigdy nie zdo-
łają wciągnąć dział po stromym zboczu. 
A gdyby nawet im się udało, twierdził, 
wzgórze leży o wiele za daleko od głów-
nego fortu, aby Brytyjczycy mogli mu za-
grozić. Ponieważ żaden z Amerykanów 
nie miał inżynieryjnego doświadczenia, 
zgodzili się z uczoną opinią Radière’a.

Tego samego wieczoru, 10 kwietnia, 
McDougall napisał w dzienniku:

Generałowie Parsons, Clinton i puł-
kownik de la Radière udali się wraz ze 
mną obejrzeć Rocky Point i Crown Hill 
na tyłach naszych umocnień. Wszyscy 
jednogłośnie uznali, że byłoby zbędnym 
podejmowanie jakichkolwiek prac na 
tych wzgórzach i że ostrzał armatni z te-
go miejsca byłby bardzo niepewny.

McDougall polecił Radière’owi, żeby 
„przedstawił właściwy plan dokończenia 
budowy umocnień oraz przypuszczal-
nych miejsc lądowania przeciwnika po 
zachodniej stronie rzeki”. 

Kościuszko poczuł dziwne déjà vu, gdy 
ofi cerowie armii kolonistów powiedzieli mu 
o swojej decyzji. Po raz kolejny byliby wy-
stawieni na bezpośredni ostrzał, jak na pa-
telni, gdyby nie zadbali o zabezpieczenie 
tyłów. Polak przekonał pozostałych ofi ce-
rów, że Radière się myli, kiedy twierdzi, że 
nie należy fortyfi kować wzgórz.

Szkot, który paranoicznie obawiał 
się powtórzenia błędu St. Claira z Fortu 
Ticonderoga, następnego dnia zmienił 
zdanie, kiedy usłyszał, że inni ofi cerowie 
zgadzają się z Kościuszką. Radière był 
wściekły, że wyszedł na głupca, a Koś-
ciuszko zaczął rysować plany umoc-
nień obronnych na Crown Hill. W swoim 
projekcie Polak uwzględniał istniejące 
strome zbocza, umieszczając kamienne 
mury bezpośrednio nad skałami, dzięki 
czemu skarpa stawała się praktycznie 
niedostępna.

Alex Storozynski
Przekład: Jarosław Mikos

Copyright 2009, Alex Storozynski
Copyright by Wydawnictwo W.A.B. 2011
Opublikowano za zgodą Wydawnictwa 
W.A.B.
Tytuł fragmentu pochodzi od redakcji.

Potoczne stwierdzenie, że świat 
jest złożony, zwykle nie spotyka się ze 
sprzeciwem. Jest przyjmowane ze zro-
zumieniem i aprobatą. Natura — włą-
czając w nią nas, ludzi — jest przecież 
niezwykle skomplikowana, rzadko 
w pełni przewidywalna. I mimo ogrom-
nego postępu nauki ciągle pełna jest 
niespodzianek, zagadek, a więc i py-
tań, które pozostają bez odpowiedzi. 
Co więcej, ewentualna propozycja od-
powiedzi na któreś z nich najczęściej 
rodzi lawinę następnych pytań. 

Choć ciągle brak jest naukowo rygo-
rystycznej defi nicji terminu „złożoność”, 
to w ciągu ostatnich kilkunastu lat ura-
sta on jednak do rangi uznanego syno-
nimu nowej jakości w nauce, a instytuty 
i światowe konferencje, które w nazwie 
zawierają termin „complexity”, stają się 
niemal wszechobecne.

W kierunku prawa uniwersalnego

„Złożoność” — to rzeczywiście 
niezwykle obiecująca i inspirująca 
koncepcja interdyscyplinarna, zmie-
rzająca w kierunku jednolitego opisu 
skrajnie różnorodnych i rozległych 
obszarów ludzkiej aktywności intelek-
tualnej. W otaczającym nas świecie, 
zbudowanym z ogromnej liczby sprzę-
żonych wzajemnie w różnych skalach 
elementów, których oddziaływanie pro-
wadzi do zachowań często wymagają-
cych odrębnej interpretacji na każdym 
poziomie, pojęcie złożoności stało się 
w ostatnich latach uznanym paradyg-
matem naszej percepcji praw natury 
oraz przybliżeń wymaganych, aby te 
prawa lepiej rozumieć.

Oczywistymi przykładami zjawisk 
złożonych są układy żywe i związane 
z nimi procesy. Nie jesteśmy w stanie 
opisać ich własności, redukując zagad-
nienie do zbioru oddziałujących ato-
mów czy molekuł. I nie wynika to tylko 
z ograniczonych jednak możliwości obli-
czeniowych najnowszej generacji współ-
czesnych czy przyszłych komputerów. 
Można podać co najmniej dwie bardziej 
fundamentalne przyczyny takiego stanu 
rzeczy. Jedną z nich jest niemożność 
wystarczająco precyzyjnego określenia 
warunków początkowych, a drugą — po-
wszechna w przyrodzie nieliniowość, 

czyli brak prostej proporcjonalności po-
między skutkiem a przyczyną.

Potencjalne ograniczenia metodo-
logii redukcjonizmu w sposób naukowy 
wyartykułował już w roku 1972 Philip 
Anderson, laureat Nagrody Nobla z fi -
zyki za 1977 r., w artykule „More is dif-
ferent”, opublikowanym w prestiżowym 
periodyku naukowym „Science” (nr 77, 
s. 393–396). „Więcej jest inne”, jak do-
tąd, jest najbardziej zwartą formą uchwy-
cenia istoty złożoności, która wyraża 
się koniecznością użycia niezależnych 
— choć uzupełniających się — opisów 
na różnych poziomach organizacji mate-
rii. Innymi słowy, nie należy oczekiwać, 
że zjawiska zachodzące na wyższych 
poziomach są prostą konsekwencją czy 
wypadkową dynamiki elementów skła-
dowych na niższych poziomach. Zjawi-
ska o takim charakterze są powszechne. 
Należą do nich: turbulencja, fraktalna li-
nia brzegowa, wzory wydm pustynnych, 
trzęsienia ziemi, samoreplikacja DNA, 
cykle metaboliczne w komórkach, orga-
nizmy wielokomórkowe, dynamika po-
pulacji w ekosystemie, fale i potencjały 
mózgowe, świadomość, składnia języka 
naturalnego, pieniądz jako uniwersal-
ny, a więc najbardziej pożądany towar, 
czy też — a nawet przede wszystkim 
— zmienność zachodzących w gospo-
darce cykli koniunkturalnych, których 
przyczynę tradycyjna ekonomia zwykle 
jest w stanie zidentyfi kować dopiero po 
fakcie i do tego najczęściej w sposób 
niezbyt jednoznaczny.

Cechą wspólną tych zjawisk jest 
emergentność, czyli samoistne po-
jawianie się — niezwykle bogatego 
w różnorodność wzorców i struktur 
— makroskopowego porządku w morzu 
przypadkowo oddziałujących elementów 
na poziomie mikroskopowym. Jest tak-
że wiele argumentów natury naukowej, 
przemawiających na korzyść stwierdze-
nia, że prawdziwa złożoność znajduje 
się na krawędzi pomiędzy porządkiem 
i chaosem. Wiele ilościowych charakte-
rystyk wskazuje na hierarchiczną orga-
nizację tak wyłaniających się struktur. 
Najbardziej znaczące z tych charaktery-
styk — to prawa niezależne od skali oraz 
ich geometryczne odpowiedniki, fraktale, 
obiekty wyglądające tak samo na dowol-
nym poziomie powiększenia. Istnienie 

Nauka o złożoności, 

czyli z Biblią wzdłuż Wall Street
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charakterystyk tego typu dla układów, 
które określamy mianem złożonych, 
pozwala na formułowanie i ewentualne 
rozszerzanie analogii do zjawisk, jakie 
zostały już z dość dużym powodzeniem 
opisane i poznane w ramach tradycyjnej 
fi zyki w kontekście przejść fazowych. 
Są to zjawiska krytyczne, polegające na 
spontanicznym pojawianiu się w układzie 
struktur o wysokim stopniu uporządko-
wania, a równocześnie korelacje w takim 
układzie stają się długozasięgowe i obej-
mują wszystkie jego składowe. W efekcie 
nawet drobne zaburzenie przez czynnik 
zewnętrzny którejkolwiek ze składowych 
propaguje się na cały układ i w istotny 
sposób może zmienić jego strukturę.

Klasycznego przykładu takiego za-
chowania dostarcza substancja magne-
tyczna w pobliżu punktu Curie. Analo-
gicznie jest w naturze — tu w zasadzie 
wszystko jest ze wszystkim skorelowa-
ne. Co jednak niezwykle ciekawe, po-
stęp nauki w ostatnich kilkunastu latach 
pozwala w tej złożoności dostrzec ślad 
uniwersalności, nawet na poziomie iloś-
ciowym, tak jak uniwersalne są indek-
sy krytyczne — identyczne dla różnych 
substancji — przy przejściach fazowych 
drugiego rodzaju. Ten fakt zdaje się su-
gerować istnienie jednego fundamental-
nego i uniwersalnego prawa, które jest 
odpowiedzialne za zasady funkcjono-
wania natury. Poznanie tego prawa jest 
ostatecznym celem nauki o złożoności.

Efekt św. Mateusza

Dlaczego „z Biblią” i to „wzdłuż Wall 
Street”? Biblia, oprócz tego że jest fun-
damentem wiary chrześcijańskiej oraz 
kodeksem moralnym, stanowi dzieło 
przepełnione humanistyczną refl eksją 
o charakterze nie tylko wyznaniowym, 
ale i uniwersalnym. Wiele obserwacji po-
czynionych na gruncie nauki o złożoności 
okazuje się korespondować z treściami 
zawartymi już w Biblii. Ten fakt zaczyna 
być coraz powszechniej dostrzegany, tro-
chę jakby w duchu stwierdzenia — przez 
niektórych określanego prawem — sfor-
mułowanego przez Stephena Stiglera 
w 1980 r. („Transactions of the New York 
Academy of Sciences”, nr 39, s. 147), że 
„żadne odkrycie naukowe nie zostaje na-
zwane imieniem swojego odkrywcy”. Na 
dodatek w tym artykule Stigler — nieco 
przewrotnie, jednak dla potwierdzenia 
swojej tezy — zauważa, że to nie on jest 
odkrywcą takiego „prawa”, lecz jest ono 
niejawnie zawarte już w artykule Rober-
ta Mertona pt. „The Matthew Effect in 

Science” („Efekt św. Mateusza w nauce”) 
z 1968 r., opublikowanym w „Science” (nr 
159, s. 56). W tymże artykule Merton na-
wiązuje do ewangelicznej przypowieści 
o panu i sługach (Mt 25, 29-30), a szcze-
gólnie do kończącej ją frazy: „Każdemu 
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak iż 
nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie 
ma, zabiorą nawet to, co ma”.

Dla uzasadnienia powszechności 
tego typu efektów Merton używa argu-
mentów oraz przykładów pochodzących 
z zachowań i procesów społecznych. Na 
przykład wartościowy artykuł napisany 
przez nieznanego młodego adepta na-
uki z dużym prawdopodobieństwem po-
zostanie niezauważony. Ten sam artykuł 
— jeśli współautorem zostaje uznany au-
torytet naukowy — będzie najprawdopo-
dobniej powszechnie cytowany. Ekstre-
malna forma tego zjawiska jest związana 
z Nagrodą Nobla. Jej laureat natychmiast 
staje się nieproporcjonalnie większym au-
torytetem niż ktoś inny, do kogo fortuna 
w ten sposób się nie uśmiechnęła, choć 
jego zasługi są podobnej rangi. Okazuje 
się, że tego typu efekty są wszechobec-
ne i dają się zidentyfi kować metodologią 
naukową na wielu różnych poziomach 
funkcjonowania natury. W konsekwencji 
termin „efekt św. Mateusza” został uzna-
ny i jest powszechnie używany w nauce 
o złożoności.

Ta naukowo nowa perspektywa od-
czytywania mądrości Biblii owocuje ko-
lejnymi zapożyczonymi z niej terminami, 
coraz częściej używanymi do określa-
nia uniwersalnych zachowań stowarzy-
szonych ze złożonością. Następny jest 
„efekt Józefa” — nawiązujący do biblijnej 
historii sprzedanego do Egiptu Józefa, 
który wytłumaczył faraonowi sen o sied-
miu krowach tłustych i siedmiu chudych. 
Tym terminem określa się obecność tak 
zwanych zjawisk persystentnych, czyli 
długookresowych korelacji czasowych, 
analogicznych do następujących kolejno 
po sobie siedmiu lat wylewów Nilu, dają-
cych urodzaj, i długotrwałych — w Biblii 
też siedmioletnich — okresów suszy. 
Lata wylewów i lata suszy zwykle nie są 
naprzemienne.

Jako kolejne nawiązanie do kon-
tekstu biblijnego coraz powszechniej 
w nauce o złożoności pojawia się „efekt 
Noego”, czy nawet jego ekstremalny wa-
riant „Armagedon”, stosowany do opisu 
gwałtownej zmiany stanu układu, takiej 
jak na przykład trzęsienie ziemi czy 
krach na rynkach fi nansowych.

W kręgu inżynierii fi nansowej

Wątek rynków fi nansowych prowa-
dzi nas bezpośrednio na Wall Street. Ta 
ulica w Nowym Jorku ciągle pozostaje 

Rys.1. Sieć wiodących korelacji dla 1000 amerykańskich spółek. Siła korelacji jest wyliczona 
[S. Drożdż, J. Kwapień, J. Speth, AIP Conf. Proc., nr 1261 (2010), s. 256–264) z 15-minutowej 
zmienności stóp zwrotu tych spółek za ostatnie kilka lat
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synonimem świata fi nansów, a ten świat, 
w jego obecnej postaci, to przykład sy-
stemu niezwykle złożonego. Można na-
wet zaryzykować stwierdzenie, że jest 
najbardziej złożonym systemem spośród 
znanych nam we wszechświecie, na-
wet bardziej złożonym niż ludzki mózg. 
Rzeczywiście, identyfi kowalne są w nim 
wszystkie charakterystyki złożoności — 
emergencja w szczególności, a jego dy-
namika jest napędzana przez ogromną 
liczbę najpotężniejszych mózgów naszej 
cywilizacji. Co więcej, wiele kluczowych 
koncepcji, znajdujących zastosowanie 
w nauce o złożoności, wywodzi się tak 
naprawdę z rozważań nad dynamiką fi -
nansów.

Równania dyfuzji — podstawowe 
dla współczesnej inżynierii fi nanso-
wej — podał Louis Bachelier w 1900 r. 
w swojej rozprawie doktorskiej zatytu-
łowanej „Teorie de la speculation”, mo-
delując fl uktuacje cen akcji na giełdzie 
w Paryżu. Zrobił to więc pięć lat wcześ-
niej niż niezależnie (do niedawna dość 
powszechnie sądzono, że byli pierwsi) 
uczynili to Einstein i Smoluchowski, 
opisując ruchy Browna. Pojęcie braku 
charakterystycznej skali zostało sfor-
mułowane przez Benoit Mandelbro-
ta już na początku lat 60. XX w. przy 
okazji analiz empirycznych rozkładów 
fl uktuacji cen towarów, a więc kilka lat 
wcześniej niż pojawiła się analogiczna 
koncepcja w kontekście wspomnianych 
konwencjonalnych zjawisk krytycznych 
i teorii grupy renormalizacji, tłumaczą-
cej ich uniwersalne charakterystyki. 
Właśnie to spostrzeżenie doprowadziło 
Mandelbrota do stworzenia geometrii 
fraktali, czyli obiektów, które są szorst-
kie, wyglądają tak samo na dowolnym 
poziomie powiększenia i ich wymiar jest 
niecałkowity. Fraktale okazały się tak 
użyteczną koncepcją, że bez niej trud-
no byłoby sobie wyobrazić skuteczne 
uprawianie współczesnej nauki.

Inną niezwykle użyteczną koncep-
cją — choć jak się okazuje w nauce 
o złożoności — ściśle związaną z frak-
talami, są sieci. W ujęciu abstrakcyjnym 
sieć — to zbiór węzłów połączonych 
krawędziami. Bez trudu można sobie 
wyobrazić, że w zasadzie o każdej 
strukturze występującej w naturze moż-
na myśleć kategoriami sieci. W spo-
łeczności ludzkiej można rozważać 
sieć znajomości, a w tekście pisanym 
sieć relacji pomiędzy słowami. Istnieją 
sieci internetowe, sieci połączeń neuro-
nów w mózgu, sieci relacji metabolicz-
nych i tysiące innych, włączając w to 

oczywiście też sieci o charakterze fi nan-
sowym. Rys. 1 pokazuje przykład tego 
typu sieci — sieci tysiąca największych 
spółek z giełdy amerykańskiej. Rolę 
węzłów pełnią tu spółki, a połączenia 
pomiędzy nimi są wyznaczone przez 
ścieżki najsilniejszych — w sensie sko-
relowania — połączeń pomiędzy pa-
rami. W terminologii naukowej ten typ 
sieci to rodzaj dendrogramu. 

Uderzającą cechą tej sieci jest 
bardzo „niedemokratyczny” charakter 
połączeń pomiędzy węzłami, w szcze-
gólności obecność centralnego węzła, 
z którym wszystkie inne są połączone 
bezpośrednio albo co najwyżej przez 
kilku pośredników. W duchu fraktalnego 
samopodobieństwa można tu też wyróż-
nić hierarchię centrów o coraz bardziej 
lokalnym zasięgu. Jednak większość to 
węzły peryferyjne. Spółką, która okazu-
je się pełnić rolę najbardziej centralne-
go węzła jest General Electric. Ten fakt 
wydaje się również zrozumiały na grun-
cie argumentów natury ekonomicznej, 
jako że spółka ta jest powszechnie 
uważana za amerykańską gospodarkę 
w kapsułce. Takie skoncentrowanie po-
pularności (rys. 1), to właśnie przejaw 
„efektu św. Mateusza”. Obecność takie-
go efektu to cecha wspólna reprezen-
tacji sieciowych wszystkich układów, 
które określa się mianem złożonych. 
Dlatego we współczesnej terminologii 
naukowej tego typu sieci nazywa się 
sieciami złożonymi.

Załamanie, czyli „efekt Noego”

Omawiana hierarchiczna organizacja 
rynków fi nansowych, jak również wiele in-
nych argumentów niezaprezentowanych 
tu bezpośrednio, wskazują na interesu-
jącą analogię pomiędzy wspomnianymi, 
znanymi z fi zyki przejściami fazowymi 
i charakterem dynamiki fi nansów. Ob-
serwując tylko wykresy zmienności cen 
jakichkolwiek instrumentów fi nansowych, 
dostrzegamy wszechobecność osobliwo-
ści typu „lambda” (Λ) podobnych to tych, 
jakie odpowiadają zjawiskom krytycznym, 
towarzyszącym przejściom fazowym. 
Jest regułą, że po „radosnych” wzrostach 
następują gwałtowne załamania trendu 
na spadkowy i jest to jedna z manifestacji 
„efektu Noego”.

W dużych skalach czasowych (lata, 
miesiące) takie gwałtowne załamania 
zwykle nazywa się krachami, choć te 
w mniejszych skalach (dni, godziny) — 
zwane zwykle korektami — po odpowied-
nim powiększeniu stają się nieodróżnial-
ne od krachów. Taki sposób postrzegania 
dynamiki zmienności cen jest też zgodny 
z jej fraktalnym charakterem i uwidacznia 
jej nawet bardziej subtelne zachowania 
niż znane z fi zyki osobliwości typu „lamb-
da”. W pierwszym przypadku na obu 
zboczach takiego kształtu są nałożone 
mniejsze, podobne kształty, a na tych 
mniejszych jeszcze mniejsze. Okazuje 
się, że cała taka hierarchia samopodob-
nych „zygzaków” może być opisana jako 
ogólniejsze rozwiązanie znanych z fi zyki 

Rys. 2. Zmiany cen ropy naftowej na giełdzie w Londynie w roku 2008 oraz ich optymalna log-
-periodyczna reprezentacja ilustrowana przez linie gładkie, odpowiednio przerywaną na zboczu 
rosnącym i przerywano-kropkowaną na zboczu opadającym
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równań teorii grupy renormalizacji. Naj-
istotniejszym elementem w ich strukturze 
jest pojawienie się, w sposób samopo-
dobny, tak zwanych log-periodycznych 
oscylacji na każdym ze zboczy.

Znaczy to, że okres oscylacji, widzia-
ny w normalnej skali liniowej, podlega 
takiemu zagęszczeniu, jak kolejne człony 
szeregu geometrycznego o jednym, okre-
ślonym współczynniku kontrakcji. Akumu-
lacja tych oscylacji odpowiada dokładnie 
punktowi, w którym jest osobliwość, co 
w kontekście fi nansów oznacza moment 
zmiany trendu. Jeśli więc taki scenariusz 
stanowi znaczącą składową dynamiki 
zmiany cen, to wynika z tego, że odpo-
wiednia metodologia może być wykorzy-
stana do trafnego prognozowania. Wiele 
wyników już uzyskanych — część z nich 
prezentowana w literaturze światowej — 
wskazuje, że tak właśnie jest, a obecność 
takich oscylacji jest szczególnie przejrzy-
ście widoczna w okresach silnych wzro-
stów (hossa) i spadków (bessa). 

Przykład ilustrujący relację pomiędzy 
stosunkowo prostą reprezentacją dla 
funkcji log-periodycznej i rzeczywistymi 
przebiegami zmian cen dla „bańki” na 
rynku ropy naftowej w 2008 r. został 
przedstawiony na rys. 2. Widać, że ta 
funkcja dobrze śledzi sekwencję znaczą-
cych oscylacji po obydwu stronach mo-
mentu gwałtownego odwrócenia trendu. 
W rzeczywistości scenariusz ten zapro-
ponowałem wraz z moimi współpracow-
nikami w połowie kwietnia 2008 r. Prze-
widywał on kontynuację silnych wzrostów 

do końca pierwszej dekady lipca 2008 r., 
a potem gwałtowne odwrócenie trendu. 
Była to dość spektakularna i przed faktem 
publicznie udokumentowana prognoza, 
którą opisaliśmy m.in. w artykule pt. „Cri-
ticality Characteristics of Current Oil Price 
Dynamice” w „Acta Physica Polonica” [nr 
A114 (2008), s. 699–702]. 

Kiedy nadejdzie „Armagedon”?

Na koniec jeszcze tylko jeden log-
-periodyczny scenariusz, choć być może 
najbardziej dający do myślenia. Jest to 
historia i ewentualna przyszłość najbar-
dziej miarodajnego indeksu giełdy świa-
towej, jakim jest amerykański S&P500. 

Wprowadzony w latach 30. ubiegłego 
wieku i zrekonstruowany przez historyków 
ekonomii aż do początku XIX w. może 
dostarczać informacji o dynamice gospo-
darki z okresu ponad 200 lat. Na potrzeby 
tej analizy został skorygowany o infl ację 
za okres, od kiedy odpowiednie dane 
infl acyjne są dostępne, czyli od 1870 r. 
i przedstawiony w jednostce USD z 2010 
r. Przebieg tak skorygowanego indek-
su oraz jego optymalna log-periodyczna 
reprezentacja zostały przedstawione na 
rys. 3. Jak widać, reprezentacja ta — bio-
rąc pod uwagę jej matematyczną prostotę 
— zupełnie rozsądnie opisuje zasadnicze 
zmiany trendów, w szczególności wielką 
depresję lat 30. ubiegłego wieku, kryzys 
energetyczny przełomu lat 70. i 80. oraz 
konsekwencje załamania bańki interneto-
wej po 2000 r. Z przedstawionej na tym 

rysunku log-periodycznej perspektywy 
widać, ze wszystkie te zdarzenia to tyl-
ko zwiastuny znacznie poważniejszego 
fi nansowego kryzysu w niezbyt już od-
ległej przyszłości. Jak łatwo oszacować 
na podstawie rys. 3, początek takiego 
„Armagedonu” może nastąpić już w około 
2025 r., nie później jednak niż w 2035 r. 

Wstępną wersję tego scenariusza 
miałem już w 1999 r. Scenariusz na 
rozważanej skali czasowej jako korektę 
przewidywał bessę, jaka nastąpiła po 
2000 r., co dodatkowo czyni go bardziej 
prawdopodobnym. Publicznie po raz 
pierwszy prezentowałem go w sierpniu 
2002 r. podczas konferencji na Bali, 
a odpowiedni artykuł pt. „Log-periodic 
Selfsimilarity: an Emerging Financial 
Law?” ukazał się w „Physica A” [nr 324 
(2003), s. 174–182]. Mówiłem też o nim 
w wywiadzie „Wzór na hossę”, opubli-
kowanym 1 sierpnia 2003 r. w „Gazecie 
Wyborczej”, co wywołało dość szerokie 
poruszenie. Scenariusz został nieco 
ulepszony w połowie 2009 r., uwzględ-
niając rzeczywiste przebiegi indeksu 
S&P500 za ostatnie kilka lat i w tej ak-
tualniejszej postaci został przedstawiony 
na rys. 3. Przed potencjalnym zagroże-
niem w latach 2025–2035 przewiduje on 
jednak dominację wzrostów w najbliż-
szych latach. A rozważania na temat jak 
antycypowany fi nansowy „Armagedon” 
może się praktycznie realizować, jak 
mu zapobiec, jak do niego się przygoto-
wać, to już temat na odrębna dyskusję 
— z perspektywy nauki o złożoności za-
pewne również intrygującą i inspirującą.

Stanisław Drożdż

Autor jest profesorem, specjalistą w dzie-
dzinie teoretycznej fi zyki jądrowej, a tak-
że systemów złożonych, w szczególności 
zagadnień fl uktuacji i korelacji na rynkach 
fi nansowych świata. Uchodzi za pionie-
ra ekonofi zyki w Polsce. W 2005 r. był 
promotorem pierwszego w naszym kraju 
doktoratu z tego zakresu. Zajmował się 
też zagadnieniami dynamiki nieliniowej, 
chaosu klasycznego i na poziomie kwan-
towym oraz funkcjonowaniem układów 
żywych, w szczególności mózgu i syste-
mu kardiologicznego człowieka. 
Tekst powstał na podstawie wykładu, 
który autor wygłosił na Politechnice Kra-
kowskiej 11 grudnia ubiegłego roku pod-
czas uroczystości otwarcia nowych labo-
ratoriów na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK. Śródtytuły pochodzą od 
redakcji. 

Rys. 3. Skorygowany o infl ację i wyrażony w jednostkach USD z 2010 r. amerykański indeks 
giełdowy S&P500 począwszy od 1870 r. Gładka linia ciągła oznacza jego optymalną log-perio-
dyczną reprezentację właściwą dla rozważanego tu horyzontu czasowego. Obszar zacieniowany 
ilustruje stopień niepewności
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Profesorowie Politechniki Kra-
kowskiej nie należą do częstych gości 
Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii 
Umiejętności i „Dziennika Polskiego”, 
lecz kiedy już do niej przychodzą, ich 
ciekawe i barwne wystąpienia budzą 
duże zainteresowanie. Tak też było 
i w przypadku prof. Piotra Zielińskie-
go, który 21 lutego w auli PAU przed-
stawił wykład „Fizyka muzyki, czyli 
sekrety liczącej duszy”.

Prof. Zieliński, zanim został fi zykiem, 
absolwentem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (gdzie uzyskał też doktorat), 
ukończył… Państwową Szkołę Muzycz-
ną II Stopnia w Krakowie. Teraz swoje 
uzdolnienia artystyczne wiąże z pracą 
stricte naukową.

W trakcie wykładu, który przyciąg-
nął liczne grono słuchaczy, badacz 

Czy można usłyszeć zasadę nieoznaczoności Heisenberga?

Fizyk przy fortepianie
przytoczył serię przykładów z historii fi -
zyki i muzyki, wskazując, jak obie dzie-
dziny wzajemnie się uzupełniały. Pitago-
ras, wsłuchując się w „melodię” uderzeń 
czterech różnych młotów w kuźni, sfor-
mułował twierdzenie, że natura lubi małe 
liczby naturalne. Przekonanie to w przy-
rodoznawstwie utrzymywało się przez 
wiele wieków. Człowiekiem, który uwa-
żał, że planety wykonują muzykę sfer 
niebieskich, był Johannes Kepler.

Wykład prof. Zielińskiego dostarczył 
słuchaczom wiele interesujących infor-
macji na temat podstaw akustyki, jak i jej 
czasem bardzo nietypowych aspektów. 
Oto bowiem dzięki wykorzystaniu cy-
frowych technik przetwarzania dźwięku 
można usłyszeć (!) tak egzotyczne zjawi-
sko ze świata mechaniki kwantowej, jak 
zasada nieoznaczoności Heisenberga. 

W trakcie wykładu profesor grał na for-
tepianie fragmenty utworów ilustrujące 
poruszane zagadnienia, a także wyko-
rzystywał ów instrument do swego ro-
dzaju eksperymentów akustycznych. Był 
też mały quiz, podczas którego należało 
odgadnąć nazwę instrumentu na podsta-
wie jego dźwięku odtwarzanego wstecz. 
A po wykładzie długo jeszcze trwała dys-
kusja.

Prof. Piotr Zieliński, poza pracą w In-
stytucie Fizyki PK, kieruje też Zakładem 
Badań Strukturalnych w Instytucie Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie. W minionych 
latach z grona profesorów Politechniki 
Krakowskiej gośćmi Kawiarni Nauko-
wej byli Wiktor Zin (2004), Jerzy Kapko 
i J. Krzysztof Lenartowicz (obaj w 2008 r.).

(ps)

„Nartki jechały fantastycznie, więc 
nie było sensu hamować” — te słowa 
Justyny Kowalczyk wzięli sobie do 
serca uczestnicy sportowo-rehabili-
tacyjno-szkoleniowego obozu, który 
odbył się 13 — 20 lutego w Muszynie. 

W kompleksie narciarskim „Dwie 
Doliny Muszyna – Wierchomla” wypo-
czywali niepełnosprawni studenci z kilku 
krakowskich uczelni: Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, 
Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwer-
sytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II.

Podstawowym celem obozu była 
nauka jazdy na nartach (dla laików) i do-
skonalenie zdobytych wcześniej umie-
jętności w przypadku zaawansowanych 
narciarzy. Oczywiście, wszystko odby-
wało się pod okiem instruktorów z Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK. 

Studenci zostali zakwaterowani 
w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym 
Polskiego Związku Niewidomych „Nes-
tor”, w którym korzystali z bogatej oferty 
zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych, 

Zimowy obóz integracyjny
dobieranych przez lekarza specjalistę. 
Szczególnie przydatne okazało się to po 
intensywnym treningu na stokach nar-
ciarskich.

W czasie zimowej rekreacji nie za-
pomniano o umyśle ani o duchu. Kon-
sekwentnie realizowane było szkolenie 
z zakresu umiejętności interpersonal-
nych: codziennie wieczorem odbywały 
się zajęcia poświęcone technikom bu-
dowania zespołu, zaufaniu w grupie, 
badano predyspozycje 
zawodowe, osobowość 
i temperament studen-
tów. Ćwiczono także 
praktyczne umiejętności 
opracowywania CV.

Pomimo zmęczenia 
po zajęciach sportowych 
studenci nie opuszczali 
ani zabiegów rehabilita-
cyjnych, ani rozpoczy-
nających się późnym 
wieczorem wykładów 
i ćwiczeń. A czas, jak zwy-
kle, minął zbyt szybko. 

Oceniając osiągnięcia i zapał młodzieży, 
trzeba stwierdzić, że uczestnicy obozu, 
podobnie jak Justyna Kowalczyk, uznali, 
że nie ma sensu hamować…

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz biu-
ra ds. osób niepełnosprawnych działają-
ce na PK oraz UP JP II.

Jan Ortyl
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Po raz piętnasty została wręczona 
Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego, 
którą ustanowiło środowisko tygodni-
ka „Źródło”. Jej tegorocznym laurea-
tem został ks. bp Stanisław Stefanek, 
ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Na-
grodę odebrał 9 lutego podczas uro-
czystości na Politechnice Krakowskiej, 
macierzystej uczelni patrona nagrody.

Ks. bp Stanisław Stefanek ma duże 
zasługi w działalności na rzecz umac-
niania rodziny. W 1949 r. wstąpił do 
Towarzystwa Chrystusowego dla Wy-
chodźców Polskich i w 1959 otrzymał 
święcenia kapłańskie. Od 1980 r. uczest-
niczy w pracach Komisji, a następnie 
Rady Episkopatu ds. Rodziny, której 
został przewodniczącym. Od 1993 r. 
należy do prezydium Papieskiej Rady 
ds. Rodziny. W latach 1993–2009 był 
dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodzi-
ną na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomiankach. Diecezją 
łomżyńską kieruje od 1996 r.

Prof. Janusz Kawecki przypomniał 
osobę patrona nagrody. Nagrodę 

wręczyli prezes Zarządu Fun-
dacji „Źródło” dr hab. Jadwiga 
Wronicz i redaktor naczelny 
Tygodnika Rodzin Katolickich 
„Źródło” dr Adam Kisiel. Z ich 
rąk ks. bp Stanisław Stefa-
nek otrzymał dyplom oraz 
ikonę wzorowaną na dziele 
Andrieja Rublowa. Radość 
z przyznania ordynariuszowi 
łomżyńskiemu nagrody wy-
raził bp Jan Szkodoń, który 
reprezentował podczas uro-
czystości kard. Stanisława 
Dziwisza. 

Dziękując za wyróżnie-
nie, bp Stanisław Stefanek wrócił pamię-
cią do okoliczności, w jakich dotarła do 
niego wiadomość o tragicznej śmierci 
Jerzego Ciesielskiego w katastrofi e na 
Nilu w 1970 r. Mówiąc zaś o nim samym, 
stwierdził, że ten specjalista w dziedzinie 
konstrukcji budowlanych mógłby zostać 
powołany na katedrę teologii małżeń-
stwa i rodziny. I to teologii stosowanej 
— podkreślił ksiądz biskup. 

Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego

Biskup oddany rodzinom

W uroczystości uczestniczyła żona 
Jerzego Ciesielskiego — Danuta Cie-
sielska. Obecni byli też: ks. infułat Jerzy 
Bryła, autor książek o patronie nagrody 
ks. prof. Jan Machniak, znany krakowski 
rzeźbiarz Czesław Dźwigaj i laureaci na-
grody z lat poprzednich.

(ps)

O sukcesie chóru PK „Cantata” 
w Pradze, gdzie w listopadzie ubiegłe-
go roku zespół wywalczył „Złote Pas-
mo” na Festiwalu Muzyki Adwentowej 
i Kolędowej — jednym z najbardziej 
prestiżowych konkursów chóralnych 
w Europie — pisaliśmy już na na-
szych łamach (zob. nr 1/2011, s. 27). 
Poniżej publikujemy garść refl eksji 
związanych z tym wyjazdem. Wśród 
jego uczestników zebrała je jedna 
z chórzystek.

***
— Regularny udział w konkursach 

i festiwalach to doskonały sposób roz-
wijania zespołu. — twierdzi chórzysta 
„Cantaty” Rafał Dobrowolski (bas). — 
Takie zaangażowanie, prócz możliwości 
porównania się z innymi, poprawia efek-
tywność pracy i sprzyja integracji chó-
rzystów. Dążymy bowiem do wspólnego 
celu i każdy daje z siebie wszystko, aby 

Całkiem niezły chór przyszłych inżynierów

go osiągnąć. Festiwal w Pradze dostar-
czył nam mnóstwo radości, jesteśmy 
dumni ze zdobycia Złotego Pasma. 

Anna Korzeń (sopran) zwraca uwa-
gę, iż udział w konkursie uczy obco-
wania z kulturą narodów europejskich, 
współpracy w grupie i pomaga w tworze-
niu jedności w zespole. Sam wyjazd do 
Pragi na pewno dodał chórowi pewności 
siebie. 

Na mobilizację zespołu w związku 
z udziałem w konkursie i jego promocję 
wskazuje Agnieszka Mochalska (alt): — 
Ten sukces był nagrodą za długą pracę 
i zmotywował nas do dalszego ćwiczenia. 
Czekamy na nowe wyzwania, konkursy 
i koncerty na dużą skalę. W osiąganiu 
kolejnych sukcesów mogą nam pomóc 
warsztaty i inne formy kształcenia oraz 
niewątpliwie sponsorzy, bo w dobry ze-
spół warto inwestować! 

Zdobycie Złotego Pasma było ogrom-
nym zaskoczeniem dla Heleny Karniewicz 
(alt), gdyż, jak sama twierdzi, jest perfek-

cjonistką: — Udział w konkursach jest 
potrzebny. Śpiewamy dla przyjemności, 
ale takie wydarzenia są sprawdzianem, 
czy robimy to dobrze.(...) Zdobyliśmy Zło-
te Pasmo, czyli jest nieźle, ale zawsze 
można mierzyć wyżej! To był pierwszy 
od kilku lat konkurs, w którym wzięliśmy 
udział. Jest lepiej, niż kiedyś, bo więcej 
i efektywniej pracujemy — i tak trzymać! 

Tenor, Szymon Banaś, pytany o fe-
stiwal chóralny, podkreśla, że jest kwint-
esencją działalności: — Najbardziej za-
padło mi w pamięć nasze zwycięstwo. To 
dowód na to, że możemy śmiało konku-
rować z najlepszymi, często profesjonal-
nymi zespołami z Europy. Jak na chór 
przyszłych inżynierów — nieźle, prawda?

Joanna Trociuk

Autorka jest chórzystką „Cantaty” (alt). 
Studiuje informatykę i ekonometrię na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ks. bp Stanisław Stefanek odbiera nagrodę
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Krakowianie nie mogą spać
„Dziennik Polski” z 4 II 2011 r.

„Wyspa świetlna”, czyli zasięg od-
działywania świateł aglomeracji krakow-
skiej, rozciąga się w kierunku południo-
wym i północnym na około 30 km, zaś 
na wschód i zachód — około 35 km od 
centrum. Na tym obszarze nie ma więc 
naturalnej nocy, bo niebo świeci świat-
łem, które bije od miasta! Zjawisko to 
nazywa się zanieczyszczeniem świetl-
nym, a przez półtora roku badali je kra-
kowscy naukowcy. — Skutki są takie, że 
zamiast nocy mamy zmrok. Żyjemy, jakby 
cały czas była pełnia Księżyca — mówi 
kierownik grupy badawczej, dr Tomasz 
Ściężor z Wydziału Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej. Inny członek 
grupy, przedstawiciel tego samego wy-
działu PK, dr Marek Kubala, zauważa: 
— Teoretycznie powinno być tak, że im 
bardziej zachmurzone niebo, tym noc jest 
ciemniejsza. A dzieje się na odwrót: im 
większe zachmurzenie, tym jaśniej. (…) 
To wszystko nie pozostaje, oczywiście, 
bez wpływu na ludzi. Przy świecącym 
niebie nawet przez zamknięte powieki 
przenika do oczu światło, co powoduje 
zaburzenia snu, a w konsekwencji do-
prowadza do rozregulowania zegara bio-
logicznego. Przybywa także ludzi, którzy 
są uzależnieni od światła. Nie potrafi ą 
funkcjonować w miejscach, gdzie panuje 
ciemność, np. na wsi. Brak warunków na-
turalnej nocy źle wpływa także na zwie-
rzęta, zwłaszcza aktywne nocą. 

Nauka i sport — na równoległych 
torach
„Dziennik Polski” z 4 II 2011 r.

Rozmowa z rektorem Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem

— Jak się zaczęła kiedyś przygoda 
Pana Rektora ze sportem?

— Pochodzę z Jarosławia. Kiedy 
uczyłem się w tamtejszym liceum ogól-
nokształcącym, grałem też w piłkę ręcz-
ną i siatkową. Byliśmy w mistrzostwach 
szkół średnich w siatkówce mistrzem 
miasta, a w całym województwie rze-
szowskim — na czwartym miejscu. Do 
lekkoatletyki też trafi łem poprzez zawo-
dy szkolne. Biegałem na 300 metrów, 
wzwyż skoczyłem ówczesnym stylem 
przerzutowym 1,71 m. Jak na piętnasto-
latka wynik był niezły, niemniej zerwałem 

ścięgno. Ta kontuzja zniechęciła mnie do 
skakania wzwyż, rozglądałem się za inną 
konkurencją. (…) Przyglądnąłem się na 
obozie różnym konkurencjom i pomy-
ślałem, że skok w dal i trójskok będą mi 
najbardziej odpowiadać. Trener Jacek 
Władyka z Jasła nie oponował, miałem 
silne nogi, pomocne do tych skoków.

— W trakcie studiów w Krakowie 
rozbratu ze sportem nie było?

— Odwrotnie, związki z lekkoatletyką 
się nasiliły. Zostałem przyjęty do środo-
wiskowego klubu AZS w Krakowie. Stu-
diowałem i cały czas trenowałem. Zosta-
łem wicemistrzem Polski szkół wyższych 
technicznych w skoku w dal i trójskoku, 
a mistrzem województwa juniorów w obu 
konkurencjach. Moje rekordy życiowe, 
osiągane oczywiście wtedy na rozbiegu 
żużlowym to 6,95 m w dal z 1970 r. oraz 
14,70 m w trójskoku — trzy lata później. 
Sekcja AZS trenowała — jak inne kluby 
— na starym stadionie lekkoatletycznym 
Cracovii przy alei 3 Maja. Spotykali-
śmy się tam trzy razy w tygodniu. Tego 
obiektu już nie ma, a wychowało się na 
nim wielu zawodników, medalistów mi-
strzostw Polski, nawet Europy, ćwiczył 
cały lekkoatletyczny Kraków.

Politechnika będzie egzaminować 
z matematyki
„Gazeta Krakowska” z 5 II 2011 r.

Politechnika Krakowska po raz 
pierwszy organizuje w tym roku egzamin 
wstępny z matematyki. Będą go zdawać 
ci, którzy pisali starą maturę i nie zdawali 
matematyki w pisemnej części egzaminu 
dojrzałości. — Otrzymujemy coraz więcej 
pytań od zainteresowanych studiami na 
naszej uczelni osób, które nie mogły ich 
podjąć, bo nie zdawały matury z mate-
matyki — mówi Ewa Wołoszyn z Działu 
Spraw Studenckich PK. — Wiele z nich 
pracuje już w branżach technicznych, 
chcą teraz uzupełnić wykształcenie czy 
podnieść kwalifi kacje. Na przeszkodzie 
stoi właśnie brak matury z matematyki, 
która przez lata nie była przedmiotem 
obowiązkowym na maturze. Egzamin 
odbędzie się 7 czerwca tego roku.

Żywioły budynkom niestraszne
„Dziennik Polski” z 9 II 2011 r.

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
na Politechnice Krakowskiej jako jedyne 

w Polsce bada oddziaływanie wiatru 
i śniegu na obiekty budowlane. W tu-
nelu aerodynamicznym Laboratorium 
Inżynierii Wiatrowej PK testowany jest 
właśnie model nowoczesnego, ekolo-
gicznego osiedla, które ma powstać 
w Gdańsku. Nowoczesne i ekologiczne 
jest dlatego, że domy zostały tak zapro-
jektowane, aby zużywać zero energii. 
Oprócz małych siłowni wiatrowych będą 
wyposażone również w ogniwa fotowol-
taiczne. — To kolejne budynki z małymi 
siłowniami wiatrowymi testowane w na-
szym laboratorium. Zauważamy bardzo 
wyraźny trend w kierunku ograniczania 
zużycia energii przez budynki i wykorzy-
stanie źródeł odnawialnych. W regionach 
o bardzo korzystnej wietrzności powsta-
ją nawet farmy wiatrowe, produkujące 
30–40 MW energii elektrycznej. Moim 
zdaniem jednak lepiej stosować małe 
siłownie wiatrowe. Są tańsze i mogą 
w pełni zabezpieczyć potrzeby energe-
tyczne użytkowników. Im bliżej odbior-
cy produkowany jest prąd, tym jest on 
tańszy — uważa prof. dr hab. Andrzej 
Flaga, kierownik Laboratorium Inżynierii 
Wiatrowej na PK. To jedyne takie cywilne 
laboratorium w Polsce. 

Unia wspiera, Politechnika kwitnie
„Dziennik Polski” z 22 II 2011 r.

— Tylko 30 proc. uczelni w Polsce 
pozyskuje środki unijne, Politechnika jest 
w tym gronie, a jej projekty są w czołów-
kach konkursów — mówi Małgorzata La-
licka, kierownik Biura Projektów Struktu-
ralnych i Programów Międzynarodowych 
PK. — Obecnie na Politechnice Krakow-
skiej prowadzimy 34 projekty z samych 
tylko programów operacyjnych współfi -
nansowanych z funduszy strukturalnych. 
Do tego dochodzą jeszcze projekty w ra-
mach programów międzynarodowych, 
jak: 7. Program Ramowy, Program „Inte-
ligentna energia” czy „Uczenie się przez 
całe życie”. Łączna kwota dofi nansowa-
nia wynosi ponad 130 mln zł.

Profesor syna nie zatrudni
„Dziennik Polski” z 26 II 2011 r.

Ministerstwo Nauki chce walczyć 
z nepotyzmem. Podobnie jak w fi rmach, 
tak i na uczelniach można spotkać spo-
krewnionych pracowników. Często są 
to jednak wybitne rodziny naukowców. 

O Politechnice Krakowskiej napisali

→
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Galeria GIL

XI Międzynarodowy Plener Malar-
ski Artystów Niepełnosprawnych został 
zorganizowany wspólnie przez Muzeum 
Żup Krakowskich — Wieliczka i Funda-
cję Sztuki Osób Niepełnosprawnych. 
Ta mająca już nastoletnią tradycję im-
preza każdego roku ma konkrety temat 
wiodący, którego realizację wspiera Mu-
zeum. W tym roku około pięćdziesięciu 
artystów przez trzy dni podążało ślada-
mi Jana Pawła II w Małopolsce. Prace 
przygotowane na wystawę prezentują 
przede wszystkim kościoły, z którymi był 
związany Papież, w Kalwarii, Wadowi-

— Trzeba więc uważać, żeby nie pójść 
o dwa mosty za daleko — komentują 
przedstawiciele krakowskich uczelni. 
(…) O tym, że praca na tej samej uczel-
ni ze spokrewnioną osobą jest dużym 
wyzwaniem przekonali się również bra-
cia — profesorowie Kazimierz i Andrzej 
Flaga z Politechniki Krakowskiej. — Nie-
których to raziło, że pracujemy na tym 
samym wydziale. Nie zawsze było to 
mile widziane. Brat ciągle musiał udo-
wadniać, że na swój sukces pracuje sam 
— mimo że każdy z nas zajmuje się inną 
dziedziną. Brat jest bardziej teoretykiem, 
ja praktykiem. Bardzo chętnie skorzy-
stał jednak z propozycji podjęcia pracy 
w drugim miejscu, czyli na Politechnice 
Lubelskiej. Tam utworzył od podstaw Ka-
tedrę Mechaniki Budowli. W ten sposób 
udowodnił, że to, co osiągnął, jest jego 
zasługą — mówi prof. Kazimierz Flaga 
z Katedry Budowy Mostów i Tuneli na 
WIL PK. Prof. Andrzej Flaga pracuje na 
tym samym wydziale, w Instytucie Me-
chaniki Budowli. — W sumie mam sied-
mioro rodzeństwa. Oprócz nas karierą 
naukową zajęła się jedna z sióstr — Zo-
fi a, pracuje na Uniwersytecie Ekono-
micznym i zajmuje się mikroekonomią.

Sebastian Karpiel-Bułecka 
— Złotym Inżynierem

Muzyk, założyciel i lider zespo-
łu Zakopower, Sebastian Karpiel-
-Bułecka, został wyróżniony tytu-
łem „Honorowego Złotego Inżynie-
ra” tygodnika „Przegląd Technicz-
ny”. Faktem, który przyczynił się do 
tego, że pismo o profi lu inżyniersko-
-ekonomicznym nadało artyście ten 
tytułu, jest ukończenie studiów na 
Politechnice Krakowskiej, ściślej na 
Wydziale Architektury. I choć laure-
at nie pracuje zgodnie z nabytymi 
kwalifi kacjami, sukcesy odniesione 
w dziedzinie muzyki (m.in. trzy zło-
te płyty oraz nagrody na festiwalu 
w Opolu w 2005 i 2008 r.) pozwo-
liły mu zostać najlepszym wśród 
wybijających się przedsiębiorców, 
pracowników nauki, wynalazców 
i menedżerów. 

Pierwszy plebiscyt o tytuł „Złote-
go Inżyniera” został zorganizowany 
17 lat temu. Ma za zadanie zwracać 
uwagę społeczeństwa, polityków 
i mediów na rolę inżynierów w budo-
waniu nowej polskiej gospodarki.

Tomasz Ćwikliński — absolwent in-
żynierii komputerowej, informatyki na 
Politechnice Koszalińskiej. Ukończył 
Studium Fotografi i PK oraz Studium 
Grafi ki Komputerowej DigitalProArt. Pra-
cuje jako grafi k komputerowy i zajmuje 
się fotografi ą. 

„Północne impresje” to opowieść 
z podróży po Skandynawii. Autor „wziął 
na warsztat komputerowy” poszczegól-
ne fotografi e, przerabiając je na odcienie 

szarości i pozostawiając w kolorze wy-
brany przez siebie element. Dzięki tym 
zabiegom fotografi e stały się bardziej 
wyraziste, dodatkowym walorem jest 
również materiał, na który zostały nadru-
kowane. 

Uwagę przykuwają między innymi 
mocno akcentowane kolorem rybackie 
domy na norweskich Lofotach, sztok-
holmskie zaułki pełne półcieni i piękne 
pejzaże. Wspaniale wyglądają trawiaste 
dachy (greestak), które spełniają bar-
dzo pożyteczną funkcję, chroniąc domy 
przed wilgocią. Starannie wybrane prace 
przemawiają do widzów kolorem, wiel-
kością, fakturą płótna i papieru.

(dz)

cach i Krakowie. Więcej na temat tej wy-
stawy napiszemy w następnym numerze 
„Naszej Politechniki”.

Śladami Jana Pawła II w Małopolsce
Poplenerowa wystawa malarstwa artystów niepełnosprawnych
4–20 lutego 2011 r.

Północne impresje — fotografi e Tomasza Ćwiklińskiego
21 lutego — 13 marca 2011 r.
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Galeria Kotłownia

Danuta Żegilewicz-Bielańska w 1971 r. 
ukończyła Wydział Mechaniczny PK 
(kierunek: technologia ogólna budowa 
maszyn, obrabiarki i narzędzia). Praco-
wała jako konstruktor narzędzi. W 1982 
r. „rozstała” się z pracą inżyniera i rozpo-
częła działalność z pogranicza rzemiosła 
i pracy artystycznej, zajmując się pracami 
w skórze. Zaczęła malować pod okiem 
Jana Stopczyńskiego, uczestniczyła 
w warsztatach w Galerii Stańczyk. Bra-
ła udział w plenerach organizowanych 
przez Fundację Sztuki Osób Niepełno-
sprawnych i wystawach poplenerowych. 

W 2006 r. miała wystawę indywidualną. 
Na wystawie pokazała prace w skórze 
i malarstwo akwarelowe.

Zbigniew J. Gostwicki (1906–2003) 
— artysta malarz, należący do dawnego 
pokolenia. W krakowskiej ASP studiował 
jeszcze w pracowniach T. Axentowicza, 
E. Pautscha, J. Jarockiego i W. Weissa, 
w Paryżu zaś — u J. Pankiewicza. De-
biutował na wystawach w latach 30. Jego 
twórczość z tego okresu cechuje duża 
ekspresyjność, a zdecydowana kolory-
styka wynika jednak z innych niż u kapi-
stów założeń. Po wojnie swoje widzenie 
świata wyrażał w sztuce bezprzedmioto-
wej, abstrakcji „absolutnej”, za pomocą 

środków czysto malarskich. Przyczynił 
się do poszerzenia możliwości twórczych, 
jakimi dysponuje malarstwo. Twórcze ży-
cie Gostwickiego zaowocowało udziałem 
w ponad 100 wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. 
Wyrażało się także działalnością konser-
watorską (m.in. przy ołtarzu mariackim 
oraz przez kilka lat w charakterze konser-
watora w Państwowych Zbiorach Sztuki 
na Wawelu). Krakowian zainteresuje, że 
do dziś plansza wywoławcza Ośrodka TV 
z charakterystycznym fragmentem gotyc-

kich drzwi wawelskiej katedry jest jego 
autorstwa. Ważne dopełnienie bogatego 
życiorysu artysty stanowiła działalność pe-
dagogiczna — był docentem, kierownikiem 
Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na 
Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej (1974–1977). W pracę tę wkładał 
niemało trudu i serca, pragnąc stworzyć 
typ myślenia plastycznego rozumianego 
jako sposób na życie. (Na podstawie: Ja-
nina Gostwicka, „Pożegnanie” w „Gazeta 
Wyborcza” z 5 IX 2003 r.)

(dz)

Retrospekcja
Danuta Żegilewicz-Bielańska
1–25 lutego 2011 r.

Zbigniew Gostwicki — Malarstwo
1–25 marca 2011 r.
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Fundusz Zdrowia Kotka

Pan Kotek był chory
i leżał w łóżeczku,
i przyszedł pan doktor...
To „bajki”, koteczku.

Dziś doktor nie przyjdzie,
do domu, do łóżka,
bo leczy nie lekarz,
lecz fundusz — wydmuszka.

Za nic tu gorączka,
migreny, wapory,
bo fundusz wie lepiej,
kto zdrowy, kto chory.

Nie pytaj doktora
o zdrowie — koteczku.
Oj, długo, ty, długo
poleżysz w łóżeczku.

Niech prawda ta dotrze
do chorych twych uszu:
sam leczyć się musisz
przy takim funduszu.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Powiało wiosną… 
Na terenie kampusu w Czyżynach też

Na III stronie okładki prace Zbigniewa Gostwickiego: „Ziemia mojej ciotki” (u góry), „Miasteczko” (z lewej) i „Martwa natura”. 
Reprodukcje: Jan Zych.






	I.pdf
	Strona 1
	Strona 2

	II.pdf
	Strona 1
	Strona 2


