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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie oraz 
Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Minęły święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Do hi-
storii przeszły spotkania opłatkowe oraz wspólne śpiewanie ko-
lęd, w którym pomagał nam chór „Cantata” oraz Orkiestra Sta-
romiejska. Odbyły się karnawałowe bale wydziałowe oraz Bal 
Politechniki Krakowskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Wychowanków PK. Niestety — ze względu na chorobę — nie 
mogłem wziąć w nich udziału, za co przepraszam.

Styczeń i początek lutego to czas intensywnej pracy prze-
de wszystkim dla studentów. Zaliczenia, koniec zajęć, sesja 
egzaminacyjna. Życzę wszystkim studentom jak najlepszych 
ocen, będących odzwierciedleniem stopnia przyswojenia 
przekazywanych im wiadomości z różnych przedmiotów, 
a pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym sa-
tysfakcji z osiągnięć tych, którym przekazują najnowszą wie-
dzę. Ta sesja egzaminacyjna jest szczególnie ważna dla stu-
dentów pierwszego roku. 

Z wielkim zainteresowaniem oczekuję na Wasze wyniki. 
Liczę na to, że potwierdzicie wystarczające przygotowanie do 
studiowania na naszej uczelni, a zmiana otoczenia i inny niż 

dotychczas sposób prowadzenia zajęć nie sprawiły Wam więk-
szego kłopotu.

Po tegorocznej sesji zimowej zmieni się jakościowo spo-
sób oceny pracowników przez studentów. Dział Informatyzacji 
w połowie stycznia przekazał do testowania i stosowania wer-
sję elektroniczną ankiety, która ułatwi przeprowadzenie oceny, 
a przede wszystkim opracowanie wyników. Liczę, że studenci 
dokonają bardzo rzetelnej oceny, która jest ważnym elemen-
tem ciągłego podnoszenia jakości kształcenia.

Zapewne część pracowników i studentów wykorzysta prze-
rwę w zajęciach na wyjazd na narty. Życzę dobrych warun-
ków na stokach, radości z tak pożytecznie spędzonego czasu 
i szczęśliwego powrotu do domu.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jubileuszu dziesięcio-
lecia Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej (pier-
wotna nazwa: Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Kom-
puterowego). Jego twórcom gratuluję pomysłu i konsekwencji 
w dążeniu do celu. Wszystkim pracownikom i studentom tego 
najmłodszego wydziału PK serdecznie gratuluję wspaniałych 
osiągnięć, życzę sukcesów oraz dalszego szybkiego rozwoju.

Kazimierz Furtak

NASZA POLITECHNIKA 1/2009

2

Nie tak znów odległe to czasy, gdy jedynym środkiem komunikacji miejskiej, docierającym 
pod kampus Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej, był autobus. Od kilku lat jeździ tędy 
tramwaj, a teraz mamy także namiastkę metra. 12 grudnia 2008 r. zaczął kursować tzw. szybki 
tramwaj, linia 50, który część trasy pokonuje w tunelu poniżej Dworca Głównego i ul. Pawiej. 
Teraz PK, jako jedyna uczelnia w Krakowie, ma „swój” przystanek również pod ziemią.

Przystanek PK
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Wiedza zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Jej zdoby-
cze są podstawą rozwoju gospodarczego krajów zaawan-
sowanych cywilizacyjnie. Stawia to nowe wyzwania przed 
uczelniami zajmującymi się kształceniem inżynierów. Mu-
szą one w coraz większym stopniu uwzględniać zachodzą-
ce przemiany, przede wszystkim dostosowując do istnie-
jących i prognozowanych warunków model kształcenia 
inżyniera.

Wiedza techniczna nie wystarcza
Znacznie więcej uwagi niż poprzednio przywiązuje się obec-

nie do sytuacji na rynku pracy oraz przygotowania przyszłych 
inżynierów do koniecznych zmian specjalizacji w całym życiu 
zawodowym. Studenci, którzy opuszczą uczelnię w najbliż-
szych latach, będą aktywni zawodowo do połowy XXI w. Zacho-
dzące w tym czasie zmiany w profi lu działania, przyspieszenie 
procesów wytwarzania czy umiędzynarodowienie produkcji 
w większości fi rm potrzebujących inżynierów spowodują, że 
absolwent będzie zmuszony przynajmniej kilka razy zmienić 
miejsce i charakter wykonywanej pracy. 

Sami wiemy z codziennego doświadczenia, że na początku 
XXI w. zniknęło niemal całkowicie wiele przedmiotów i urzą-
dzeń, które weszły do powszechnego użytku stosunkowo nie 
tak dawno, bo w ostatnich dekadach XX w. Jednym z nich jest 
pager, który nawet nie zdążył znaleźć swojej polskiej nazwy, 
zanim odszedł w niepamięć. Wspomnieć też można o magne-
tycznych nośnikach danych i obsługujących je urządzeniach, 
takich jak kaseta magnetofonowa i magnetofon kasetowy, 
kaseta wideo i magnetowid, dyskietki komputerowe i stacje 
dysków. Prawdopodobnie już niedługo pożegnamy nośnik op-
tyczny — płytę CD. 

Rozwój techniki powoduje, że dzisiejsi absolwenci wyższych 
szkół technicznych będą potrzebni w takich dziedzinach, które 

obecnie jeszcze nie istnieją. Prawie niemożliwe jest więc przygo-
towanie ich do pracy wyłącznie w trakcie studiów inżynierskich.

Kształcenie w szkole wyższej polega na przekazywaniu nie-
zbędnych podstaw z zakresu wiedzy specjalistycznej właściwej 
dla określonego kierunku studiów, możliwie na najwyższym po-
ziomie. Jednak na dzisiejszym rynku pracy sama tylko wiedza 
techniczna nie wystarcza. Współczesny inżynier musi posiadać 
wiadomości z zakresu zarządzania, organizacji i prawa. Należy 
podkreślić, że ważnym celem w postępie technologicznym sta-
je się również ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów. 
Z tego też powodu ocena pracy inżyniera musi dotyczyć nie 
tylko wykorzystania kwalifi kacji ściśle inżynierskich, ale także 
obejmować kryteria związane ze społecznymi i ekologicznymi 
skutkami jego działań. 

Zarządzanie własną karierą
Kompleksowy charakter procesów produkcyjnych i stałe 

zmienianie się zakresu potrzebnej specjalizacji powodują, że 
zadania stojące przed każdym z inżynierów w trakcie jego ka-
riery zawodowej będą się znacznie modyfi kować. Dlatego waż-
ne jest wykreowanie wśród studentów potrzeby samokształce-
nia — tak żeby absolwent potrafi ł samodzielnie dostosować się 
do nowych warunków na rynku pracy; żeby w razie potrzeby 
umiał się przekwalifi kować; żeby umiał odnaleźć się tam, gdzie 
jest potrzebny, gdzie jest wolne miejsce pracy, a nie pozostawał 
tylko z wiedzą nabytą na uczelni. Tym bardziej że świat szybko 
zmienia się pod wpływem różnych czynników. Ostatnio jedno 
wydarzenie polityczne potrafi ło zachwiać strukturą całego ryn-
ku, nie tylko fi nansową, ale i gospodarczą.

Rada Unii Europejskiej uznała, że umiejętność zarządza-
nia własną karierą odgrywa decydującą rolę w umacnianiu jed-
nostek ludzkich. Umiejętność ta powinna być podtrzymywana 
podczas całego życia i oparta przede wszystkim na kompeten-

cji w zakresie uczenia się. Na zdolność 
zarządzania własną karierą, szczególnie 
podczas okresów przejścia z jednego 
etapu zawodowego na kolejny, składają 
się:
• wiedza o środowisku gospodar-
czym, biznesie i zawodach;
• umiejętność oceniania samego sie-
bie, poznania siebie i określenia kompe-
tencji;
• zrozumienie systemów edukacyj-
nych, szkoleniowych i kwalifi kacyjnych.

Z tego powodu działania wspierające 
kształcenie ustawiczne powinny stać się 
jednym z priorytetów uczelni w zakre-
sie nauczania i trwałym elementem ich 
strategii rozwojowych. Z drugiej strony 
podstawowe cechy inżynierskiej osobo-
wości, jakimi powinny być: kreatywność, 
umiejętność trafnego wnioskowania, po-
mysłowość i dążenie do stałego doskona-
lenia zastanej rzeczywistości pozostają 

Inżynier w zmieniającym się świecie

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



NASZA POLITECHNIKA 1/2009

4

Te
m

at
 n

um
er

u

4

niezmienne i muszą stanowić podstawowe wyposażenie inte-
lektualne absolwentów naszych szkół technicznych. Aby nie 
zatracić tych dwóch głównych nurtów kształcenia, tj. ustawicz-
nego i tradycyjnego, wiele uczelni stawia przede wszystkim 
na jakość kształcenia. Stała się ona priorytetem, wymuszając 
systemowe podejście do zarządzania procesem kształcenia. 

W opinii części kadry akademickiej problem jakości kształ-
cenia dotyczy tylko przeprowadzanych zajęć oraz wynikających 
z nich efektów dydaktycznych. Tymczasem na jakość kształce-
nia wpływa także wiele innych czynników. Są to: spójność pro-
gramowa w ramach cyklu nauczania, doskonalenie dydaktycz-
ne i naukowe kadry akademickiej oraz doskonalenie studentów 
w ramach pracy własnej, organizacyjnej czy naukowej, a także 
baza lokalowo-sprzętowa. 

W tym aspekcie Rada Unii Europejskiej zachęca państwa 
członkowskie do pełnego korzystania z możliwości Programu 
„Uczenie się przez cale życie” (Lifelong Learning Programme) 
i Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z priorytetami 
państw członkowskich.

Wymóg interdyscyplinarności
Kolejnym obserwowanym na uczelniach technicznych zja-

wiskiem związanym z wyborem kariery zawodowej jest chęć 
podejmowania przez studentów kształcenia interdyscyplinar-
nego. Młodzi ludzie chcą kontynuować edukację na różnych 
kierunkach studiów i interesują się indywidualizacją procesu 
nauczania. Stawia to przed uczelniami całkiem nowe zadania 
w zakresie organizacji i racjonalizacji kształcenia. 

Kształcenia interdyscyplinarnego na dobrym poziomie nie 
da się zorganizować w wysoko wyspecjalizowanych jednost-
kach uczelni. Będzie więc musiało być w przyszłości prowa-
dzone w skali całej uczelni, a nawet w ramach współpracy 
międzyuczelnianej. Otwarcie na interdyscyplinarność i indy-
widualizację kształcenia to szansa na istnienie i rozwój wielu 
jednostek uczelni.

Należy również zauważyć, że poziom prowadzonych na 
uczelni badań wpływa w sposób decydujący na poziom kształ-
cenia akademickiego, a badania interdyscyplinarne są kluczo-
wym czynnikiem rozwoju w wielu dziedzinach nauki. Studia 
i badania interdyscyplinarne są tymi składnikami, z których nie 
można zrezygnować i właśnie te dwa cele istnienia uniwersy-
tetu technicznego trzeba rozpatrywać wspólnie, jeśli chce się 
zmieniać programy nauczania.

Narzędzie pomiaru — ranking
W ostatnim okresie stanowisko w sprawie jakości 

kształcenia zajęła Komisja Europejska. Wskazuje ona 
następujące zadania do realizacji w ramach Europej-
skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW): pro-
mocja szkolnictwa europejskiego, osiągniecie jakości 
kształcenia na światowym poziomie, usprawnienie za-
rządzania i dywersyfi kacja źródeł fi nansowania. 

Trzeba podkreślić, że aby porównywać działalność 
szkół wyższych w kraju i za granicą, a także obserwo-
wać zachodzące w nich zmiany, potrzebne jest narzę-
dzie, które będzie powszechnie akceptowane. Takim 
narzędziem, mierzącym wyniki uczelni i programy ich 
studiów, stał się ranking, który jest procedurą określe-
nia miejsc zajmowanych przez instytucje lub pewne 
obszary ich działalności. Jak twierdzi wielu krytyków tej 
metody, nie sposób określić pozycji uniwersytetu tylko 

przez jeden lub kilka parametrów, ale ci, którzy dobrze wypada-
ją w rankingach, mają powód do dumy i chętnie wykorzystują 
to w działaniach PR. 

Rankingi przeprowadza się, aby: 
• dostarczyć opinii publicznej informacji o pozycji uczelni,
• promować konkurencję pomiędzy uczelniami,
• dostarczyć informacji o przekształceniach w szkolnic twie 

wyższym,
• pobudzać rozwój ośrodków doskonałości.

Możemy różnie oceniać rankingi i kwestionować ich wyniki, 
ale na pewno szybko nie znikną one z naszej rzeczywistości. 
Przeciwnie, stają się coraz popularniejsze, dlatego warto się za-
stanowić, co powoduje, że zajmujemy w nich określone miejsca.

*
Podsumowując, należy stwierdzić, że wysoka jakość 

kształcenia oraz uprawiania nauki, a zwłaszcza badań inter-
dyscyplinarnych pozostaje w dalszym ciągu gwarancją, że 
przekazywana studentom wiedza będzie oparta na solidnym 
fundamencie teoretycznym, uwzględniającym aktualne prob-
lemy praktyczne oraz umiejętność zarządzania własną karie-
rą. Kształcenie inżynierów powinno obejmować również kry-
teria związane ze społecznymi i ekologicznymi skutkami ich 
działań w przyszłości. 

Dariusz Bogdał

Przygotowano na podstawie:
Jerzy Błażejewski, „Między kierunkami”, Forum Akademickie, 

9/2008, s. 38.
Renata Figlewicz, „Kompleksowe zarządzanie jakością kształcenia 

w szkolnictwie wyższym na przykładzie WSHE w Łodzi”, Centrum Ba-
dań i Rozwoju Kształcenia WSHE.

Piotr Górski, „W objęciach rankingów”, Forum Akademickie, 
10/2008, s. 44.

Jan Sadlak, „Dlaczego jakość”, Forum Akademickie, 11/2008, 
s. 40.

Ryszard Tadeusiewicz, „Nowoczesne kształcenie inżynierów”, AGH 
BIP, 2004, s. 132–133.

„Tendencje w kształceniu inżynierów”, Wydawnictwo PWr – Pry-
zmat nr 115, 1999.

Autor jest prorektorem PK ds. kształcenia i współpracy z za-
granicą.
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Nowa oferta dla studentów
Przemiany, które zaszły w latach 90., zwłaszcza w pol-

skiej gospodarce, rozbudziły aspiracje edukacyjne mło-
dzieży. Ponieważ ze wzrostem poziomu wykształcenia 
rośnie możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy i wyższych 
płac, odsetek młodzieży podejmującej studia wzrasta od 
początku lat 90. Jednak szkolnictwo wyższe boryka się 
z wieloma problemami strukturalnymi, jak: zróżnicowanie 
jakości kształcenia, mała popularność kierunków ścisłych 
oraz zbyt wolne tempo wzrostu liczebności kadry akade-
mickiej w stosunku do gwałtownego przyrostu liczby stu-
dentów.

Idea Europy Wiedzy
W wymiarze europejskim zarówno Strategia Lizbońska, 

jak i opracowany przez Komisję Europejską w ramach Pro-
cesu Bolońskiego dokument „Rola uniwersytetów w Europie 
Wiedzy” wyraźnie podkreślają znaczenie szkolnictwa wyż-
szego dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, gospodar-
ki, dzięki której obecnie w Europie powstaje około połowa 
nowych miejsc pracy. Realizacja idei Europy Wiedzy stawia 
przed europejskim szkolnictwem wyższym wiele wyzwań, 
takich jak: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, współ-
praca instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek 
sektora badawczo-rozwojowego z sektorem go-
spodarki, w szczególności przemysłu wysokich 
technologii, otwartość i współpraca międzynaro-
dowa środowisk akademickich, a także mobilność 
studentów i kadry akademickiej.

Oczekiwane cele
Strategiczną rolę w rozwoju konkurencyjnoś ci 

i innowacyjności polskiej gospodarki mogą ode-
grać absolwenci kierunków matematyczno-przy-
rodniczych i technicznych, posiadających kluczowe 
znaczenie dla gospodarki. W obecnej strukturze 
ich odsetek jest jednak zbyt niski. Konieczne jest 
stymulowanie podaży absolwentów kierunków 
ścisłych poprzez zamawianie kształcenia na kie-
runkach matematyczno-przyrodniczych i technicz-
nych. Szczegółowe cele podwyższenia jakości 
funkcjonowania szkolnictwa wyższego zostały pre-
cyzyjnie określone w tzw. Priorytecie IV Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” — Szkolnictwo wyż-
sze i nauka. Są to:
— 7-procentowy wzrost liczby studentów uczestni-

czących w stażach lub praktykach (trwających co 
najmniej 3 miesiące),

— realizacja programów rozwojowych uczelni, 
czyli m.in. rozszerzanie oferty i podnoszenie 
jakości kształcenia, wzmocnienie zdolności do 
zatrudnienia przyszłych absolwentów uczelni 

poprzez staże i praktyki studenckie, współpraca uczelni 
z pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnera-
mi zagranicznymi, rozwój e-learningu jako formy kształ-
cenia na poziomie wyższym oraz podnoszenie kwalifi kacji 
kadry akademickiej w zakresie wynikającym z programu 
rozwoju uczelni,

— podniesienie atrakcyjności kształcenia w dziedzinie nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie 
wyższym,

— zwiększenie do 22 proc. odsetka absolwentów kierunków 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 

— zmniejszenie o 33 proc. odsetka studentów przerywających 
naukę po I roku studiów na kierunkach matematyczno-przy-
rodniczych i technicznych,

— zlecanie uczelniom przez ministra ds. szkolnictwa wyższe-
go kształcenia określonej liczby studentów na kierunkach 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych,

— wdrożenie programów wyrównawczych adresowanych 
do studentów I roku kierunków matematyczno-przyrodni-
czych i technicznych poprzez podnoszenie kompetencji 
niezbędnych do kontynuowania studiów na tych kierun-
kach. 

13 października 2008 r. na PK odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na 
temat kształcenia zamawianego z udziałem Andrzeja Kurkiewicza, dyrektora De-
partmentu Organizacji Szkół Wyższych MNiSW
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Według danych szacunkowych aż 80 proc. kandydatów 
ubiegających się w 2008 r. o indeks szkoły wyższej wybrało 
kierunki humanistyczne i ekonomiczne. Uczelnie technicz-
ne od lat borykają się z problemem relatywnie małego zain-
teresowania ich ofertą edukacyjną. Dzieje się tak, mimo że 
po zdobyciu tytułu magistra inżyniera młody człowiek na 
ogół nie ma problemu ze znalezieniem pracy, często pracy 
dobrze płatnej. Jest to kłopot nie tylko dla samych uczelni, 
ale także dla gospodarki, której zaczyna brakować specja-
listów w różnych dziedzinach techniki.

Czarna magia
Kim był Mickiewicz? Czym zajmował się Chopin? Co ro-

bił Matejko? Z odpowiedzią na pytania o wybitnych twórców 
naszej literatury i sztuki nie mamy problemu. Schody zaczy-
nają się przy takich osobach jak Jan Szczepanik, Kazimierz 
Prószyński czy Stefan Bryła. Nawet dla wielu wykształconych 
ludzi, nie mówiąc już o szerokich kręgach społeczeństwa, na-
zwiska te brzmią obco. A przecież Szczepanik, pionier fotografi i 
barwnej, dokonał tylu różnych wynalazków, że zasłużył sobie 
na miano „polskiego Edisona”. Prószyński zbudował pierwszą 
w dziejach ręczną kamerę fi lmową. Dziełem Stefana Bryły była 
zaś konstrukcja pierwszego w Europie mostu spawanego.

Nieznajomość Cervantesa, Moliera czy Dostojewskiego, 
o Szekspirze już nie wspominając, dyskwalifi kuje z miejsca 

Specjalista pilnie 
poszukiwany

Fo
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Na realizację Priorytetu IV Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki” został ustalony budżet w wysokości:

Łącznie Europejski
Fundusz Społeczny

Wkład
wspólnotowy

Środki krajowe

960 366 839 euro 816 311 813 euro 144 055 026 euro

1000 zł miesięcznie
Jesienią ubiegłego roku wszedł w życie nowy system sty-

pendialny na wyższych uczelniach. Politechnika Krakowska 
przystąpiła do pilotażowego Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki”, współfi nansowanego przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny, i dotyczącego kształcenia na kierunkach zamawianych. 
Nasz wniosek „Zamawiane kształcenie na kierunkach tech-
nicznych, matematycznych i przyrodniczych” został zaopinio-
wany pozytywnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przedstawiło ofertę stypendialną skierowaną do studentów 
wydziałów: Mechanicznego, Inżynierii Środowiska, Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej oraz Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki Stosowanej, studiujących na kierunkach i specjalnościach 
zamawianych. W przypadku Wydziału Mechanicznego oferta 
obejmuje po 5 stypendiów dla studentów kierunków inżynieria 
biomedyczna oraz mechanika i budowa maszyn oraz 4 stypen-
dia dla studentów kierunku automatyka i robotyka. 

Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie jest przyzna-
wane na rok akademicki i wypłacane przez okres 9 miesięcy. 
Można je pobierać tylko przez trzy lata. Każdy, kto podejmuje 
studia na kierunku objętym kształceniem zamawianym na stu-
diach I stopnia, może się o nie ubiegać. Warunkiem jest zło-
żenie — za pośrednictwem kierownika kierunku zamawiane-
go — odpowiedniego wniosku do prorektora ds. studenckich 
oraz deklaracja chęci studiowania określonej specjalności 
i zobowiązanie się do jej ukończenia. Decyzję o przyznaniu 
stypendium podejmuje na podstawie listy rankingowej ubie-
gających się o nie studentów uczelniana komisja stypendial-
na, powoływana przez rektora PK. Lista rankingowa układana 
jest na podstawie wyników, jakie studenci I roku uzyskali pod-
czas egzaminu maturalnego z przedmiotów honorowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów, 
a w przypadku studentów wyższych lat — na podstawie śred-
niej ocen z ostatniego roku studiów i zaliczenia roku akade-
mickiego w terminie określonym w zarządzeniu rektora PK. 
Listy rankingowe tworzy się oddzielnie dla każdego kierunku 
(specjalności) objętych kształceniem zamawianym z uwzględ-
nieniem podziału na lata studiów.

*
Przedstawione w skrócie zasady funkcjonowania nowego 

systemu stypendialnego zostaną w pełni rozwinięte w przy-
szłym roku akademickim 2009/2010, w którym Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza ufundować 10 tys. 
stypendiów w skali kraju. Będzie to oferta stypendialna na ska-
lę dotąd niespotykaną, gorąco zachęcam więc wszystkich stu-
dentów, by z niej korzystali.

Artur Ganczarski

Autor jest prodziekanem Wydziału Mechanicznego PK.
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człowieka pretendującego do miana osoby kulturalnej. Nikomu 
jednak nie przyjdzie do głowy w podobny sposób ocenić kogo-
kolwiek, tylko dlatego że nie potrafi  wymienić z pamięci kilku 
przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych poza Einsteinem 
i Kopernikiem. Mało kto ośmieli się powiedzieć w gronie zna-
jomych: „Nie znam się na literaturze, nie lubię malarstwa”. Na-
tomiast za całkiem normalną uważamy deklarację: „Fizyka to 
dla mnie czarna magia. A matematyki nie znoszę od dziecka”. 
Ba, takie oświadczenie bywa niekiedy poczytywane za swoisty 
manifest postawy humanistycznej. 

Przyczyny tego stanu rzeczy są różne. Historycy kultury do-
szukują się ich jeszcze w epoce porozbiorowej, gdy takie posta-
cie jak Mickiewicz, Chopin i Matejko pomagały Polakom utrzymać 
poczucie jedności i zachować tożsamość narodową w rozdartej 
między trzech zaborców ojczyźnie. W tym samym czasie, w któ-
rym świat przeżywał rewolucję pary i elektryczności, my szukali-
śmy pokrzepienia serc w dziełach wielkich mistrzów. Choć okres 
niewoli dobiegł końca 90 lat temu, podświadome przeświadcze-
nie o mniejszej roli technicznej pokutuje do dziś. 

Można też wskazać znacznie bliższe w czasie źródło prob-
lemu, jakim jest słabość nauczania przedmiotów ścisłych w na-
szej szkole od pierwszych klas po maturę. Wielu młodych ludzi 
opuszcza szkołę średnią z silnie zakorzenioną niechęcią do 
fi zyki, chemii i matematyki, bo w ciągu całego procesu eduka-
cyjnego nikt nie potrafi ł pokazać im piękna ukrytego w wiedzy 
ścisłej ani zachęcić do rozwiązywania zadań tak, jak się rozwią-
zuje dla przyjemności łamigłówki. 

Głód inżynierów
Jakkolwiek określimy źródła problemu, skutek pozostaje ten 

sam. Polsce brakuje młodzieży dobrze przygotowanej do stu-
diów technicznych. Lęk przed naukami ścisłymi jest tak wielki, 
że nawet perspektywa zdobycia po studiach technicznych do-
brze płatnej pracy (nie wspominając już o realnej szansie za-
łożenia własnej fi rmy) okazuje się dla wielu młodych ludzi zbyt 
małą zachętą. Po doświadczeniach wyniesionych z gimnazjum 
i szkoły średniej kandydat na studia często jest przerażony wi-
zją spędzenia kilku lat na uczelni, a w konsekwencji i reszty ży-
cia, w świecie wzorów i równań. 

Tymczasem eksperci w zakresie rynku pracy alarmują: Pol-
ska zaczyna odczuwać głód inżynierów. Według badań TNS 
OBOP w roku 2007 brakowało w naszym kraju ponad 30 tys. 
specjalistów z różnych dziedzin techniki. I będzie jeszcze go-
rzej. W 2013 r. defi cyt może przekroczyć 70 tys. specjalistów.

Politechnika Krakowska jest ciągle jeszcze w stosunkowo 
dobrej sytuacji, szczególnie po tym jak w trakcie ostatniej rekru-
tacji wyraźnie wzrosła liczba chętnych do studiowania na na-
szej uczelni, ale w skali kraju z roku na rok jest coraz mniej mło-
dzieży zainteresowanej uczelniami technicznymi. Na początku 
obecnego roku akademickiego Politechnika Poznańska miała 
poważne kłopoty z zapełnieniem miejsc na takich kierunkach 
jak mechanika i budowa maszyn czy energetyka, Politechnice 
Opolskiej zabrakło na Wydziale Mechanicznym do planowanej 
liczby studentów aż 40 proc., a Politechnika Białostocka z braku 
kandydatów musiała w ogóle zrezygnować z prowadzenia stu-
diów w zakresie architektury krajobrazu i matematyki. Oprócz 
tradycyjnych obaw młodzieży przed przedmiotami ścisłymi 
sytuację dodatkowo pogarsza niż demografi czny. A mniej kan-
dydatów to w konsekwencji mniej osób z dyplomem inżynie-
ra. Dziś wskaźnik liczby absolwentów studiów przyrodniczych 
i technicznych przypadających na 1000 mieszkańców wynosi 
11,1, podczas gdy w całej Unii Europejskiej jest to 12,9.

Zapotrzebowanie na inżynierów — i to szczególnie tych, 
którzy odznaczają się wysokimi kwalifi kacjami — nieustan-
nie rośnie. Rynkiem pracy rządzą bowiem w coraz większym 
stopniu zaawansowane technologie. Sięgają po nie polskie 
przedsiębiorstwa, korzystają z nich w szerokim zakresie fi rmy 
zagraniczne, prowadzące produkcję w naszym kraju. Global-
ny kryzys gospodarczy co prawda hamuje obecnie tendencje 
wzrostowe, lecz w dłuższej perspektywie trend z pewnością się 
utrzyma. Prognozy mówią, że w przyszłym roku w krajach UE 
będzie brakowało 2 mln inżynierów. 

Zachęcić kandydata
Aby zaspokoić zapotrzebowanie naszej gospodarki na 

wysoko wykwalifi kowane kadry inżynierskie, potrzebne jest 
stworzenie systemu zachęt, który spowoduje zasilenie uczelni 
technicznych szerszym strumieniem młodzieży. Trzeba przede 
wszystkim przekonać osoby kończące szkoły średnie, że wysi-
łek włożony w studia techniczne to dobra inwestycja na całe ży-
cie. Nieustający postęp technologiczny i stałe zapotrzebowanie 
rynku na wytwory wysokich technologii, a także konieczność 
doganiania przez Polskę w dziedzinie infrastruktury krajów za-
awansowanych — to najlepsze gwarancje wysokiego popytu na 
pracę inżynierów w najbliższych dziesięcioleciach i godziwego 
wynagradzania ludzi wybierających ten zawód. 

Trzeba też stwarzać bardziej doraźne zachęty do wybierania 
przez młodzież studiów technicznych. Krokiem w tym kierunku 
jest powołanie do życia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego systemu studiów zamawianych, który ma powięk-
szyć liczbę studentów w dziedzinach najbardziej potrzebnych 
gospodarce. Same uczelnie również mogą przyczynić się do 
poprawy sytuacji. Świetnym tego przykładem jest nawiązanie 
współpracy między Politechniką Krakowską a XII Liceum Ogól-
nokształcącym w Krakowie, w wyniku której od października 
ubiegłego roku uczniowie tej szkoły biorą udział w nietypowych, 
pobudzających ciekawość lekcjach matematyki (więcej na ten 
temat na s. 31). 

Działania tego typu można i trzeba podejmować jak naj-
szybciej. Na zmiany w świadomości Polaków, które pozwolą 
większości rodaków dostrzec w Tadeuszu Kościuszce nie tylko 
bohatera zrywu patriotycznego, ale i znakomitego inżyniera, 
trzeba będzie, niestety, jeszcze trochę poczekać. 

Lesław Peters

„Era inżyniera”
Politechnika Krakowska uczestniczy w ogólnopolskim 

programie promocji zawodu inżyniera i nauk ścisłych pro-
wadzonym pod hasłem „Era inżyniera”. Program kierowa-
ny jest prawie do 3,5 mln młodych osób ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli. 
Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację i podniesienie 
prestiżu zawodu inżyniera, aby wzrosła liczba zaintere-
sowanych podjęciem studiów inżynierskich. Oprócz wyż-
szych szkół technicznych i instytucji naukowych partnerami 
przedsięwzięcia są renomowane fi rmy krajowe i zagranicz-
ne (m.in. Toshiba of Europe, Volkswagen Motor Polska, 
General Electric, WSK PZL Świdnik).
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Kronika
Grudzień — styczeń

1 XII 2008 Otwarcie X Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorami były Fundacja 
Sztuki Osób Niepełnosprawnych i Galeria PK „Kotłownia”.

2 XII 2008 Sympozjum Naukowo-Techniczne „Nowoczesne materiały i technologie budowlane” zorganizowane przez Spółkę MAPEI w Pa-
wilonie Wystawowym PK „Kotłownia”.

3 XII 2008 Spotkanie z premierem RP DonaldemTuskiem w Auditorium Maximum UJ.
Otwarcie Wystawy „Chuda Emma” przygotowanej przez Muzeum PK

4 XII 2008 Spotkanie z przedstawicielami fi rmy EPRD — Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w sprawie możliwości współ-
pracy w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (przedstawienie kierunków priorytetowych).

5 XII 2008 MIKOŁAJKI 2008 pod hasłem „Gdy złotówkę dasz, uśmiech dziecka masz” — akcja na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los, 
zorganizowana przez Samorząd Studentów PK.

5–6 XII 2008 Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich poświęcone m.in. strategii rozwoju szkolnictwa wyż-
szego w Polsce oraz kierunkom działalności międzynarodowej KRASP, w tym EUA. Gościem posiedzenia była minister Barbara 
Kudrycka, która przedstawiła informację dotyczącą fi nansowania nauki w 2009 r.

6 XII 2008 Spotkanie członków Stowarzyszenia Wychowanków PK, zorganizowane w 50. rocznicę utworzenia stowarzyszenia.
8 XII 2008 Spotkanie środowiska akademickiego Krakowa z Jego Świątobliwością Dalajlamą XIV.

11 XII 2008 Uroczyste, przedświąteczne spotkanie Konwentu Seniorów PK.
12 XII 2008 Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
13 XII 2008 Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej.
15 XII 2008 Konferencja pt. „Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkolnic-

twie wyższym — doświadczenia i perspektywy”, zorganizowana przez Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofi i WFMiIS PK.
17 XII 2008 Uroczysta sesja naukowa poświęcona pamięci Adolfa Szyszko-Bohusza, pierwszego dziekana Wydziału Architektury PK, w 125. 

rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci.
18 XII 2008 Świąteczny Turniej Bowlingu o Puchar Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji PK.

Spotkanie w Fundacji na rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los „Prometeusz”, podczas którego rektor PK odebrał Złoty Medal 
„Serce za Serce”.

19 XII 2008 Spotkanie przedświąteczne Senatu PK oraz kierowników jednostek PK z ks. bp. Józefem Guzdkiem i ks. Janem Czyrkiem, 
proboszczem parafi i św. Floriana.

6 I 2009 Noworoczne spotkanie pracowników PK połączone ze śpiewaniem kolęd. W spotkaniu uczestniczył Chór Akademicki „Cantata” 
oraz Krakowska Orkiestra Staromiejska.

7 I 2009 Wspólne posiedzenie Kolegium Rektorskiego PK i AGH.
8 I 2009 Spotkanie przedstawicieli PK, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz konsula generalnego USA ze studentami i pracow-

nikami naukowymi poświęcone studiom w USA oraz stypendiom Fulbrighta.
9 I 2009 Spotkanie z przedstawicielami fi rmy A1 Europe w sprawie ustalenia zakresu współpracy z PK.

10 I 2009 Spotkanie integracyjne Wydziału Mechanicznego.
Spotkanie podsumowujące XIV Wyprawę Mostową — „Z wyprawami mostowymi przez Europę”. Otwarcie wystawy fotografi i 
Jana Zycha pt. „Wzdłuż Dunaju i stepów czarnomorskich”.
Zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozporządzenia REACH, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK 
wspólnie z Centrum Szkoleń Specjalistycznych EKO-FUTURA Sp. z o.o.

13 I 2009 Otwarcie III Wystawy Pokonkursowej „Przestrzeń i Woda” organizowanej przez Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału 
Inżynierii Środowiska PK.

15 I 2009 Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego — Ojca Rodziny zorganizowana na PK przez Tygodnik 
Rodzin Katolickich „Źródło”.

15–16 I 2009 Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
16 I 2009 Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
17 I 2009 Spotkania integracyjne Wydziału Inżynierii Środowiska WODNIK 2009 oraz Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej.

 Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z międzynarodowego systemu zarządzania jakością we-
dług norm ISO 9000 zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

20 I 2009 Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych miasta Krakowa.
24 I 2009 Bal Politechniki zorganizowany w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Wychowanków PK.
27 I 2009 Posiedzenie Rady Naukowej — Kapituły Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela.
28 I 2009 Dzień Otwarty PK.

Opracowała: Teresa Marszalik
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK 19 grudnia 2008 r.
Senat PK przyjął uchwały:

− w sprawie opiniowania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Jarosławowi Mikielewi-
czowi — powołanie recenzenta;

− w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na semestr letni w roku akademickim 
2008/2009;

− w sprawie przyjęcia prowizorium planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe PK na rok 2009;
− w sprawie współfi nansowania remontu obiektu PK przy ul. Podchorążych 1;
− w sprawie zmian w Statucie PK;
− w sprawie uchwalenia Regulaminu Odznaczeń PK.

Posiedzenie Senatu PK 23 stycznia 2009 r.
Senat PK przyjął uchwały:

− w sprawie poparcia wniosku Politechniki Koszalińskiej o nadanie prof. Jarosławowi Mikielewiczowi tytułu doktora honoris causa 
tej uczelni;

− w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK kierunku studiów „biotechnologia”;
− w sprawie korekty planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe na rok 2008.

tm

Zarządzenia:
Nr 31 z 27 listopada 2008 r. w sprawie procedury oceny nauczycieli akademickich na podstawie hospitacji.
Nr 32 z 9 grudnia 2008 r. w sprawie zasad obowiązujących przy zawieraniu umów o refundację kosztów związanych z czyn-

nościami przy przeprowadzaniu przewodów doktorskich lub habilitacyjnych, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dla 
osób niebędących pracownikami Politechniki Krakowskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich.

Nr 1 z 15 stycznia 2009 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania odznaczeń Politechniki Krakowskiej”.

Pisma okólne:
Nr 23 z 28 listopada 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Nr 24 z 28 listopada 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej.
Nr 25 z 4 grudnia 2008 r. w sprawie składu osobowego Uczelnianej Komisji Pojednawczej.
Nr 26 z 8 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Politechniki Krakowskiej.
Nr 27 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Analizy Obrazu na Zakład Systemów Multimedialnych i Informa-

cyjnych (M-71) w Instytucie Informatyki Stosowanej.
Nr 28 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Laboratorium Technologii Sieciowych (M-76).
Nr 1 z 7 stycznia 2009 r. w sprawach powołania w kadencji 2008–2012 Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń oraz Rektorskiej 

Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich.
Nr 2 z 12 stycznia 2009 r. w sprawie składu osobowego Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalowej 

w kadencji 2008–2012.
Nr 3 z 13 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
Nr 4 z 15 stycznia 2009 r. w sprawie składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 

2008/2009.
Nr 5 z 15 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza (Ś-4) Warsztatu Mechanicz-

nego obsługującego jednostki Instytutu (Ś-44).
Nr 6 z 22 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia w Instytucie Mechaniki Budowli (L-4) Zakładu Podstaw Mechaniki Ośrodka 

Ciągłego (L-43) w Katedrę Podstaw Mechaniki Ośrodków Ciągłych (L-43).

Komunikaty Rektora:
Nr 4 z 2 grudnia 2008 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 r.
Nr 1 z 12 stycznia 2009 r. w sprawie ostatecznego terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracowni-

ków Politechniki Krakowskiej.

Komunikat Kanclerza
Nr 1 z 15 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji usług w zakresie medycyny pracy w roku 2009.

Opracowała: Marlena Wolska
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Dziewiętnastu nowo promowanych 
doktorów oraz dwóch doktorów habili-
towanych odebrało 12 grudnia 2008 r., 
z rąk rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierza Furtaka, dyplomy po-
twierdzające uzyskanie stopnia nauko-
wego.

Jako pierwsi dyplomy odebrali dokto-
rzy habilitowani:

dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj z Wy-
działu Architektury,

dr hab. inż. Andrzej Winnicki z Wy-
działu Inżynierii Lądowej.

Wręczenie dyplomów poprzedziło 
przedstawienie sylwetek nowo promo-
wanych przez dziekanów wydziałów. 
Prof. Rafał Palej, przedstawiając sylwetki 
nowo promowanych doktorów Wydziału 
Mechanicznego, wymienił ich zaintere-
sowania pozazawodowe. Szczególną 
uwagę zwróciły zainteresowania trochę 
nietypowe, takie jak spadochroniarstwo, 
motoparalotniarstwo, a także uprawa 
fi ołków. 

W gronie doktorów najliczniej repre-
zentowane były wydziały Inżynierii Lądo-
wej i Mechaniczny. Po złożeniu ślubowa-
nia dyplomy doktora nauk technicznych 
odebrali:

z Wydziału Architektury –
dr inż. arch. Andrzej Gaczoł,
dr Małgorzata Kadelska,
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska;

z Wydziału Inżynierii Lądowej –
dr inż. Jacek Dębowski,
dr inż. Magdalena Jakubek,
dr inż. Aneta Nowak-Michta,
dr inż. Piotr Pluciński,
dr inż. Adam Wosatko;

z Wydziału Mechanicznego –
dr inż. Urszula Ferdek,
dr inż. Małgorzata Kupiec,
dr inż. Anna Matuszewska,
dr inż. Andrzej Sochan,
dr inż. Łukasz Ślusarczyk;

z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej –
dr Magdalena Kwiatkowska,
dr Tadeusz Mederski;

z Wydziału Inżynierii Środowiska –
dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald,
dr inż. Paweł Korczak,
dr inż. Anna Kinga Nowak,
dr inż. Marek Prymon.

Promocje doktorskie

Rektor prof. Kazimierz Furtak ser-
decznie pogratulował wszystkim dokto-
rom habilitowanym i doktorom. Podkreślił, 
że promocja jest świętem dla tych, którzy 
odbierają dyplomy, dla ich najbliższych, 
a także świętem Politechniki Krakowskiej, 
ponieważ promowanie i rozwój naukowy 
to jedna z najważniejszych powinności 
uczelni. Zwracając się do doktorów habili-
towanych, powiedział m.in., że otrzymany 
stopień naukowy to przywilej, ale również 
obowiązek promowania innych i poma-
gania im w karierze naukowej. Zwracając 
się z kolei do doktorów, powiedział, że 
uzyskany przez nich stopień naukowy jest 
bardzo ważny, bo upoważnia do dalszej 
kariery naukowej. I dodał, że nie można 
sobie pozwolić na odpoczynek po trudach 
doktoratu, bo postęp nauki jest tak szybki, 
że nawet krótka przerwa w działalności 
naukowej sprawi, że zostaje się w tyle. 
Podziękował promotorom, bo to również 
dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy spot-
kać się na tej uroczystości. Życzył nowo 
mianowanym kolejnych awansów nauko-
wych, a wszystkim zebranym zdrowych, 
pogodnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz radości i sukcesów w 2009 r.

tm

Na koniec studiów
W tym roku po raz pierwszy absol-

wenci Wydziału Inżynierii Lądowej PK 
mieli do wyboru: odebrać dyplom ukoń-
czenia studiów indywidualnie w dzie-
kanacie, tak jak to było do tej pory, lub 
otrzymać go podczas specjalnie zor-
ganizowanej uroczystości. Około setki 
młodych ludzi skorzystało z tej drugiej 
możliwości. Ceremonia odbyła się 16 
stycznia w pawilonie konferencyjnym 
„Kotłownia”. 

Uczestniczący w niej prof. Leszek 
Mikulski, prorektor ds. studenckich, przy-
pomniał, że WIL jest dziś największym 
wydziałem na uczelni pod względem 
liczby studentów. Kształci się na nim po-
nad 4200 osób. Dziekan prof. Tadeusz 
Tatara nie ukrywał, że uroczystość jest 
formą zachęty dla wychowanków do kon-
tynuowania kontaktów z uczelnią, tym 
bardziej że wydział oferuje absolwen-
tom różne formy dalszego kształcenia 
— studia doktoranckie i podyplomowe 
oraz kursy. Dla niektórych uczestników 

spotkania z pewnością nie było to więc 
pożegnanie z uczelnią.

Absolwenci otrzymali dyplomy z rąk 
dziekana. W uroczystości udział wzięli 
prodziekani i dyrektorzy instytutów. Nie-
którym absolwentom towarzyszyli dumni 
ze swych pociech rodzice. 

Uroczyste wręczanie dyplomów za-
początkował na naszej uczelni Wydział 
Architektury, a było to w 2001 r. Podob-
ne ceremonie organizuje również Wy-
dział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
oraz Wydział Mechaniczny.

(lp)
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Błażej Skoczeń
Urodził się 26 grudnia 1960 r. w Sta-

rym Sączu. Jest absolwentem I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie (klasa 
o profi lu matematyczno-fi zycznym). Stu-
diował na Wydziale Mechanicznym Po-
litechniki Krakowskiej, na specjalności 
mechanika stosowana, której opiekunem 
był prof. Michał Życzkowski. W 1984 zo-
stał zatrudniony w Instytucie Mechaniki 
i Podstaw Konstrukcji Maszyn PK jako 
pracownik naukowo-dydaktyczny, naj-
pierw na etacie asystenta stażysty, na-
stępnie asystenta i starszego asystenta. 
W 1992 r. po obronie pracy doktorskiej 
(wyróżniona) pt. „Nonlinear Elastic-Pla-
stic Analysis and Optimization of Bel-
lows Subjected to Statical and Cyclic 
Loadings” został mianowany adiunktem 
naukowo-dydaktycznym.

W latach 1992–1993 odbył staż na-
ukowy na Politechnice Wiedeńskiej (pod 
kierunkiem prof. H. Manga, stypendium 
Ministerstwa Nauki Austrii) oraz w Toyo-
hashi University of Technology w Japonii 
(pod kierunkiem prof. S. Takezono, sty-
pendium Matsumae International Foun-
dation). W tym samym czasie rozpoczął 
współpracę z Europejską Organizacją 
Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, 
gdzie w 1994 r. przebywał na stażu na-
ukowym jako stypendys ta Komisji Wspól-
noty Europejskiej, w 1995 r. jako stowa-
rzyszony pracownik naukowy (scientifi c 
associate), a wreszcie — od 1998 r. — 
jako pracownik naukowy CERN (scien-
tifi c staff). W latach 2000–2004 r. pełnił 
w CERN funkcję kierownika Sekcji Po-
łączeń Magnesów Nadprzewodzących 
LHC, przyczyniając się do tworzenia po-
mostu pomiędzy tą instytucją i polskimi 
ośrodkami naukowo-badawczymi.

Na podstawie dorobku naukowego 
oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Ma-
terial and Structural Stability Issues at 
Cryogenic Temperatures. Application in 
the Structural Design of Accelerators for 
Particle Physics” (monografi a ukazała 
się nakładem Wydawnictwa Politechniki 
Krakowskiej w 2002 r.) Rada Wydziału 
Mechanicznego PK nadała mu 11 grud-

nia 2002 r. stopień naukowy doktora 
habilitowanego. 1 października 2006 r. 
objął stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego PK, a 30 czerwca 2008 prezydent 
RP nadał mu tytuł profesora nauk tech-
nicznych.

Prof. Błażej Skoczeń interesuje się 
modelowaniem konstytutywnym mate-
riałów stosowanych w temperaturach 
kriogenicznych z uwzględnieniem prze-
mian fazowych, mechaniki uszkodzeń, 
nieciągłego płynięcia plastycznego 
oraz wpływu promieniowania. Na ba-
dania w tym właśnie zakresie otrzymał 
w 2006 r. grant Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się 
również projektowaniem i optymalizacją 
akceleratorów cząstek elementarnych 
dla fi zyki wysokich i niskich energii. 
Jest kierownikiem Centrum Projekto-
wania Akceleratorów Cząstek Elemen-
tarnych na Wydziale Mechanicznym 
PK i współpracuje z takimi ośrodkami 
naukowymi jak CERN w Genewie (pro-
jekty LHC, CLIC) czy Gesellschaft für 
Schwerionenforschung w Darmstadt 
(projekt FAIR). 

W ramach badań naukowych współ-
pracował m.in. z: TU Berlin, TU Wien, 
Toyohashi UT, Université Joseph Fourier 
w Grenoble, École Normale Supérieure 
de Cachan, Institut Français de Mécani-
que Avancée (IFMA), Université Blaise 
Pascal w Clermont-Ferrand, École Po-
litechnique Feminine w Paryżu, École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
École d’Ingénieurs de Genève, a w cza-
sie pobytu w CERN — z ośrodkami fi zyki 
wysokich energii, jak: Brookhaven Natio-
nal Laboratory (USA), Fermilab (USA), 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN (Polska), 
Institute of High Energy Physics (Rosja), 
a także z Departamentem Energii Ato-
mowej we Francji (CEA) oraz w Indiach 
(DAE-CAT).

Jest autorem książki pt. „Compen sa-
tion Systems for Low Temperature Ap-
plications” (Springer-Verlag, 2004 r.), 
2 monografi i, 12 wdrożonych rozwią-
zań konstrukcyjnych i technologicznych 
w za kresie akceleratorów cząstek ele-

mentarnych, a także ponad 100 artyku-
łów i opracowań naukowych. Publiko-
wał m.in. w takich czasopismach, jak: 
„International Journal of Mechanical 
Sciences”, „ASME Journal of Applied 
Mechanics”, „International Journal of 
Damage Mechanics”, „International 
Journal of Plasticity”, „International 
Journal of Solids and Structures”, „In-
ternational Journal of Heat and Mass 
Transfer”.

Jest członkiem Komitetu Mechaniki 
PAN oraz Sekcji Mechaniki Materia-
łów w KM PAN. Na PK pełnił w latach 
2005–2008. funkcję pełnomocnika 
dziekana Wydziału Mechanicznego PK 
ds. promocji i kontaktów międzynaro-
dowych. Aktualnie jest także uczelnia-
nym koordynatorem ds. współpracy 
z Międzynarodowym Centrum Me-
chaniki CISM w Udine. W styczniu br. 
został dyrektorem Instytutu Mechaniki 
Stosowanej na Wydziale Mechanicz-
nym PK. W 2006 r. został wyróżniony 
Nagrodą Naukową im. Wacława Ol-
szaka przyznawaną przez Wydział IV 
Nauk Technicznych PAN.

Prywatnie: żonaty, ma troje dzieci. 
Jest miłośnikiem gór, muzyki klasycz-
nej, fi lozofi i. Włada czterema językami: 
angielskim, francuskim, niemieckim i ro-
syjskim. W wolnym czasie lubi jeździć na 
nartach. 

Pracownicy PK

Profesor tytularny
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Doktorzy

Wydział Architektury
dr inż. arch. Katarzyna Hodor (A-8) 

— „Podmiejskie rezydencje dworsko-
-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu 
mikroregionu Rowu Krzeszowickiego”, 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna 
Mitkowska (PK), recenzenci: prof. dr hab. 
Jan Rylke (SGGW w Warszawie), dr hab. 
inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, 
10 XII 2008 r. (praca wyróżniona).

dr inż. arch. Mateusz Manecki (spo-
za PK) — „Szkło w kształtowaniu formy 
architektonicznej”, promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski (PK), 
recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Adam 
Lisik (PŚl), prof. dr hab. inż. arch. Maria 
Misiągiewicz (PK), 22 I 2009 r.

dr inż. arch. Jolanta Owerczuk (Po-
litechnika Białostocka) — „Postrzeganie 
architektury. Perspektywa”, promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz 
(PK), recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. 
Adam Lisik (PŚl), prof. dr hab. inż. arch. 
Dariusz Kozłowski (PK), 10 XII 2008 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Rafał Grec (L-1) — „Wpływ 

nieliniowości fi zykalnej na nośność prę-
tów aluminiowych”; promotor: dr hab. 
inż. Marian Gwóźdź, prof. PK; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mendera 
(em. prof. PK), dr hab. inż. Marian Giże-
jowski, prof. PW (PW); 17 XII 2008 r.

dr inż. Bogusław Zając (L-4) — „Do-
świadczalno-analityczne określenie wy-
tężenia polimerowej skleiny w belkach 
zespolonych”; promotor: prof. dr hab. 
inż. Ryszard Pęcherski; recenzenci: dr 
hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ 
(UZ), dr hab. inż. Wojciech Karmowski, 
prof. PK (PK), 17 XII 2008 r.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Paweł Korczak — „Bada-

nia nad płukaniem fi ltrów pośpiesznych 
wody w celu opracowania metody skra-
cającej okres pogorszonej jakości fi ltra-
tu”, promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech 
Dąbrowski, recenzenci: dr hab. inż. Ma-
rian Kwietniewski, prof. PW, dr hab. inż. 
Barbara Budziło, prof. PK; 19 XI 2008 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Zbigniew Cichocki (spoza 

PK) — „Modelowanie układu pojazd szy-
nowy — tor przy dużych prędkościach 
jazdy”, promotor: dr hab. inż. Andrzej 
Grzyb, prof. PK; recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz (PW), 
prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (PK); 
17 XII 2008 r.

dr inż. Tomasz Goik (M-1) — „Dy-
namika liniowych układów regularnych 
w ujęciu analitycznym”, promotor: dr 

hab. inż. Rafał Palej, prof. PK; recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk 
(AGH), dr hab. inż. Jacek Snamina (PK); 
17 XII 2008 r.

dr inż. Robert Kolbusz (studia dok-
toranckie) — „Wpływ cykli cieplnych 
spawania na strukturę i własności złą-
czy spawanych ze spiekanych materia-
łów konstrukcyjnych”, promotor: dr hab. 
inż. Wojciech Wojciechowski, prof. PK; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy No-
wacki (PSz), prof. dr hab. inż. Jan Kazior 
(PK); 17 XII 2008 r.

dr inż. Michał Muzyka-Żmudzki 
(studia doktoranckie) — „Metoda oce-
ny dokładności Wielkogabarytowych 
Współrzędnościowych Maszyn Po-
miarowych przy zastosowaniu małych 
wzorców”, promotor: dr hab. inż. Jerzy 
Sładek, prof. PK; recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Iglantowicz (PSz), 
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (PK); 21 
I 2009 r.

dr inż. Maciej Szkoda (M-8) — „Me-
toda oceny trwałości i niezawodności 
kolejowych systemów przestawczych”, 
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz 
Oprzędkiewicz; recenzenci: dr hab. 
inż. Marek Sitarz, prof. PŚl, dr hab. inż. 
Stanisław Guzowski, prof. PK; 17 XII 
2008 r.

Zebrania Elektorów Kurii Dokto-
rów Wyższych Uczelni Technicznych 
organizowane są dwa razy w roku 
i służą wymianie poglądów na temat 
problemów nurtujących środowisko 
oraz wspierają działania na rzecz roz-
woju szkolnictwa wyższego i nauki 
w Polsce. W tym roku zebranie odby-
ło się 9 stycznia w krakowskiej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. 

Rozpoczęto je tradycyjnie od wystą-
pienia przewodniczącego forum, dr. inż. 
Bogusława Dołęgi i prezentacji AGH, na 
której studiuje ponad 35 tys. studentów. 

Głos zabrał następnie wiceprze-
wodniczący Rady Głównej Szkolnictwa 

Forum Doktorów Uczelni Technicznych
Wyższego prof. Wojciech Mitkowski, 
a przedstawiciele elektorów przekazali 
informacje o pracach Rady Forum.

Dyskusja dotyczyła reformy szkol-
nictwa wyższego i nauki (niedostatecz-
nej autonomii uczelni, modelu kariery 
akademickiej, fi nansowania szkolnictwa 
wyższego i nauki, braku prawidłowych 
konsultacji między resortowym zespo-
łem opracowującym zmiany a całym 
środowiskiem akademickim). Forum 
Doktorów wezwało do wzmocnienia roli 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 
jako jedynego w pełni demokratycznego, 
wybieralnego oddolnie gremium, które 
powinno posiadać znacznie większe niż 

dotychczas uprawnienia ustawodawcze, 
a nie tylko opiniujące. Wnioskowano 
także o wzmocnienie statusu nauczy-
ciela akademickiego (w tym adiunkta 
ze stopniem doktora) w systemie szkol-
nictwa wyższego i gospodarczym. Fo-
rum zobowiązało środowisko doktorów 
na uczelniach technicznych (w związku 
z przekształceniem się wielu szkół wyż-
szych w uniwersytety) do przygotowania 
się do wyborów na nową kadencję Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wybory 
odbędą się w czerwcu 2009 r.

Barbara Rzegocińska-Tyżuk
Elektor z PK
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Wanda Genga
9 grudnia 2008 r. zmarła nasza Ko-

leżanka, Wanda Genga, emerytowany 
adiun kt Instytutu Architektury Krajobrazu 
na Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej, znawca sztuki ogrodowej, długo-
letni współpracownik profesorów Gerarda 
Ciołka i Janusza Bogdanowskiego. To 
właśnie dla takich nietuzinkowych kobiet 
o wielkiej kulturze i wyrafi nowanym smaku 
winno być rezerwowane słowo „dama”. La-
koniczny, ale jakże trafny styl wypowiedzi 
i nieco cierpkie, lecz życzliwe ludziom po-
czucie humoru to cechy, które u niej podzi-
wialiśmy. Nigdy nie traciła klasy, nawet gdy 
przyszło jej zmagać się z przeciwnościami 
losu, szczególnie w ostatniej fazie życia.

Z wykształcenia była artystą plasty-
kiem — w 1952 r. ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych na Wydziale Architek-
tury Wnętrz. Przez trzy lata pracowała 
w Miastoprojekcie Kraków, a od 1955 r. 
wykonywała prace zlecone przez Pracow-
nię Sztuk Plastycznych w zakresie archi-
tektury wnętrz, sprzętarstwa, grafi ki oraz 
projektów konserwatorskich zabytkowych 
ogrodów. Na Politechnice Krakowskiej zo-
stała zatrudniona w 1963 r., początkowo 
jako specjalista inżynieryjno-techniczny, 
a od 1978 r. jako adiunkt naukowo-badaw-
czy. Pracowała w Instytucie Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego w Zakładzie 
Architektury Krajobrazu, w którym od lat 
70. pełniła funkcję kierownika zespołu Za-
bytkowych Założeń Zieleni.

W latach 1962–1966 współpracowała 
z prof. Gerardem Ciołkiem, a od 1966 r. 
— z prof. Januszem Bogdanowskim. 
Specjalizowała się przede wszystkim 

w sztuce ogrodowej i rewaloryzacji za-
bytkowych założeń zieleni oraz architek-
turze krajobrazu.

Wanda Genga była autorką wielu 
opracowań ewidencyjnych zabytkowych 
założeń zieleni Krakowa i województwa 
krakowskiego. Wrażliwość artystyczna 
pozwalała jej oceniać ogród jako dzieło 
sztuki. W gąszczu zarośniętych wnętrz 
ogrodowych odnajdowała istotę parku, po-
trafi ła wydobyć jego walory kompozycyjne 
z masy bezpostaciowego drzewostanu. 
Pisała: „W postępującym procesie znisz-
czenia zabytkowych założeń zieleni upły-
wający czas jest bardziej przyjazny dzie-
łom sztuki ogrodowej niż człowiek, który je 
stworzył”. Szczególnie ważne były dla niej 
zagadnienia związane z rewaloryzacją za-
bytkowych ogrodów. Uważała, że „samo-
dzielne zespoły komponowane — ogrody 
rezydencjonalne i parki miejskie to obiekty 
często tej samej wartości co zabytkowe 
obiekty architektoniczne, a nawet cenniej-
sze, gdyż zawierają zarówno cechy dzieła 
sztuki, jak i czynnika naturalnej równowagi 
środowiska”. Rozległa wiedza pozwalała 
jej odtwarzać, rekonstruować i przywracać 
świetność zabytkowym założeniom ziele-
ni. Była autorką i współautorką projektów 
rewaloryzacji, m.in. krakowskich Plant, 
Ogrodu Profesorskiego UJ przy Collegium 
Maius oraz ogrodów m.in. w Pszczynie, 
Łańcucie, Wilanowie, Kościelnikach, Wiś-
niczu, Świerklańcu, Będzinie-Gzichowie 
i Woli Zręczyckiej.

Jako rzeczoznawca z ramienia mi-
nistra kultury i sztuki ds. zabytkowych 
założeń zieleni wykonała recenzje wielu 
opracowań ewidencyjnych dotyczących 
zabytkowych parków m.in. dla woje-
wództwa katowickiego, bielskiego i czę-
stochowskiego. 

Była autorką i współautorką po-
nad dwudziestu artykułów naukowych, 

Wspomnienia

Krystyna Wazl
Absolwentka i długoletni pracownik 

naukowo-dydaktyczny Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Krakowskiej — to 
najbardziej lakoniczna informacja, którą 
Pani Krystyna uznawała za stosowne 
podawać we wszystkich folderach wysta-
wowych. Artystka fotografi k — członkini 
Związku Polskich Fotografów Przyrody 
od 1997 r., czynnie uczestniczyła w wy-
stawach zbiorowych i pracach zarządu 
krakowskiego oddziału ZPFP. Wystawy 
indywidualne organizowała od 1996 r. 

Poznałam Panią Krystynę Wazl 
w 1999 r. przy okazji organizacji wystawy 
o „Szmaragdowej Wyspie — Irlandii”. Do 
dziś mam pamiątkę — fotografi ę z krzyżem 

uczestniczyła m.in. w opracowaniu 
studium architektoniczno-krajobrazo-
wego Kazimierza Dolnego nad Wisłą, 
w ważnych pracach dotyczących ar-
chitektury krajobrazu oraz typologii 
krajobrazu „Krajobraz Polski. Ochrona 
i kształtowanie dla potrzeb rekreacji” 
oraz „Zasady kształtowania, rewalo-
ryzacji i ochrony krajobrazu w obrębie 
systemu hydrografi cznego Górnej Wi-
sły. Wstępne studium z zakresu oce-
ny zasobów, waloryzacji i strefowania 
wraz z koncepcją modelową optymali-
zacji krajobrazu”.

Za swoją pracę otrzymała m.in. Na-
grodę Rektora PK (1985 i 1986) oraz 
złotą odznakę resortową „Za Opiekę nad 
Zabytkami”. Była też laureatką Nagro-
dy Miasta Krakowa w 1998 r. i Nagrody 
im. prof. Gerarda Ciołka przyznawanej 
przez Stowarzyszenie Konserwatorów 
Zabytków.

W 1988 r. odeszła na emeryturę. Po-
zostawiła po sobie dobre wspomnienia 
i kilka osób, które mogą powiedzieć, że 
wiele ich nauczyła.

Koleżanki i koledzy
z Instytutu Architektury Krajobrazu

św. Patryka. Przez te lata poznawałam Ar-
tystkę jako skromną i niezwykle wrażliwą 
osobę, a Jej prace pozwoliły i mnie odwie-
dzić wiele wspaniałych miejsc w Europie, 
Afryce i Ameryce. Po raz ostatni spotka-
łyśmy się na wystawie pokonkursowej 
„WODA”, której była jedną z laureatek. 

Przyjaciele artystki postanowili po-
żegnać się z Nią wystawą, której sama 
nie zdążyła przygotować, spotkamy się 
zatem w galerii Gil w marcu.

*
Krystyna Wazl zmarła 12 grudnia 

2008 r. Miała 74 lata.
Danuta Zajda
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Bodaj tylko Politechnika Krakow-
ska pamiętała o 125. urodzinach Adol-
fa Szyszko-Bohusza, rocznicy, która 
minęła w roku ubiegłym. Z tej okazji 
17 grudnia odbyła się sesja poświęco-
na pamięci tego wybitnego polskiego 
architekta i konserwatora zabytków, 
a zarazem założyciela i pierwszego 
dziekana Wydziału Architektury na-
szej uczelni.

Adolf Szyszko-Bohusz znany jest 
przede wszystkim jako twórca wie-
lu budynków, które znacząco wpisały 
się w pejzaż architektoniczny Krakowa 
i innych miast, a w swoim czasie były 
przedmiotem ożywionych dyskusji. Jego 
działalność charakteryzowało przejście 
od form nawiązujących do wzorów hi-
storycznych w architekturze do moder-
nizmu. Jednym z najbardziej znanych 
i najlepszych jego dzieł jest monumental-
ny gmach Pocztowej Kasy Oszczędno-
ści (jak przed wojną nazywała się PKO) 
zaprojektowany w 1924 r. i wzniesiony 
przy ul. Wielopole w Krakowie. Przełom 
w twórczości Szyszko-Bohusza przyniósł 
rok 1926, kiedy zaprojektował budynek 
poczty w Częstochowie — jeden z pierw-
szych w Polsce gmachów modernistycz-
nych. Typowe cechy nurtu modernistycz-
nego znajdujemy też w projekcie domu 
im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandry 
w Krakowie oraz w budynku Towarzy-
stwa Ubezpieczeń „Feniks” wzniesionym 
przy Rynku Głównym w Krakowie. Ten 
ostatni zresztą wywołał burzliwą polemi-
kę i ściągnął na siebie głosy krytyki. 

Prof. Wojciech Buliński, który pod-
czas konferencji na PK referował twór-
czość architektoniczną Szyszko-Bohu-
sza, zwrócił uwagę, że w dorobku autora 
„Feniksa” są również budynki mieszkalne 
(w Krakowie np. gmach przy ul. Zyblikie-
wicza, dwie wille w Cichym Kąciku czy 
wybudowany na potrzeby własne dom 
w Przegorzałach). Pamiętać warto, że 
architekt budował dla ludzi zamożnych, 
dla ówczesnej elity.

Adolf Szyszko-Bochusz urodził się 
1 września 1883 r. w Narwie (w dzisiejszej 
Estonii). Studia architektoniczne w Pe-
tersburgu ukończył ze złotym medalem. 
Następnie wykładał na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i Politechnice Lwowskiej oraz 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
której rektorem był w latach 1922–1927. 
Do wybuchu wojny w 1939 r. był profeso-
rem Politechniki Warszawskiej. 

Pracę nauczyciela akademickiego 
łączył od 1916 r. z kierowaniem odnową 
Zam ku Królewskiego na Wawelu. W tej roli 
dał się poznać jako znakomity badacz hi-
storii najstarszej zabudowy Wzgórza Wa-
welskiego i konserwator zabytków. Jego 
dziełem była — co przypomniał w swoim 
wystąpieniu podczas sesji prof. Andrzej 
Kadłuczka — restauracja dziedzińca ar-
kadowego (do czasów Szyszko-Bohusza 
zachowało się tylko 30 proc. oryginalnej 
substancji architektonicznej) i wnętrz 
zam kowych. Ponadto odkrył pozostałości 
rotundy św. Feliksa i Adaukta i dokonał 
rekonstrukcji tego obiektu. Wykonał też 
badania innych najstarszych obiektów 

wawelskich, wnosząc ogromny wkład 
do wiedzy o wyglądzie tego miejsca 
w pierwszych dziesięcioleciach po 
przyjęciu chrześcijaństwa. Nie docze-
kały się natomiast realizacji jego pro-
jekty odnowy całego Wzgórza Wawel-
skiego, w tym zamiar umieszczenia 
w koszarach poaustriackich zbiorów 
Muzeum Narodowego.

W latach okupacji hitlerowskiej 
Szyszko-Bohusz nie przerwał pra-
cy na Wawelu, bowiem na polece-
nie władz podziemnych zatrudnił 
się jako rysownik w działającej tu 
prywatnej instytucji niemieckiej. Po 
wojnie krótko zajmował swoje po-
przednie stanowisko kierownika od-
nowy zamku. 

Grudniową konferencję dopełnił re-
ferat mgr. Michała Wiśniewskiego na 
temat szczególnego dzieła w dorobku 
architektonicznym Szyszko-Bohusza, ja-
kim jest zamek prezydenta RP w Wiśle. 
Rezydencja została wybudowana dla 
prezydenta Ignacego Mościckiego (któ-
rego architekt znał zresztą prywatnie), 
a do współpracy m.in. zaproszono zna-
komitego przedstawiciela sztuki między-
wojnia Andrzeja Pronaszkę. W trakcie II 
wojny światowej zamieniona na ośrodek 
wypoczynkowy dla Niemców, w PRL 
służąca najpierw wysokim dygnitarzom 
PZPR, później pełniąca rolę domu wcza-
sowego, dziś znów jest rezydencją pre-
zydenta RP. 

Zamykające sesję wypowiedzi z sali, 
w których nie zabrakło wątków anegdo-
tycznych, dowiodły, że pełen rozlicznych 
dokonań życiorys Adolfa Szyszko-Bo-
husza zasługuje na zorganizowanie 
następnych konferencji. Tym bardziej iż 
podczas grudniowej sesji tylko zdawko-
wo wspomniano o roli uczonego w po-
wołaniu do życia Wydziału Architektury 
PK — wówczas, w 1945 r., jeszcze jako 
jednego z wydziałów politechnicznych 
Akademii Górniczej — i o pierwszych 
latach jego działalności. A przecież to 
dzięki niemu swoją pierwszą siedzibę 
wydział uzyskał w miejscu tak nobilitują-
cym jak Wawel. I — na co zwrócił uwa-
gę w dyskusji prof. Witold Cęckiewicz 
— Adolf Szyszko-Bohusz, który dobierał 
sobie na współpracowników najlepszych 
ludzi, stworzył solidne podwaliny pod 
rozwój nowego wydziału. Dość wspo-
mnieć, że wygłoszenie pierwszego 
wykładu inauguracyjnego na wydziale 
w 1945 r. powierzył sławnemu fi lozofowi 
Władysławowi Tatarkiewiczowi. 

Lesław Peters 

Sesja pamięci Adolfa Szyszko-Bohusza

Pierwszy dziekan architektów

Prof. Wojciech Buliński podczas konferencji
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Grudniowej sesji towarzyszyło ot-
warcie wystawy rysunków wyko-
nanych m.in. w pierwszych latach 
istnienia Wydziału Architektury 
w Krakowie. Informacja o wysta-
wie znajduje się na s. 42.
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Politechnika Krakowska zorgani-
zowała dzień informacyjny poświęco-
ny studiom w USA oraz stypendiom 
Fulbrighta. Po raz pierwszy w Krako-
wie spotkanie tego typu zgromadziło 
tak liczne grono studentów, pracow-
ników naukowych oraz przedstawi-
cieli biur współpracy z zagranicą kra-
kowskich szkół wyższych. W sumie 
przybyło na nie ponad sto osób. Na 
podkreślenie zasługuje też udział 
amerykańskich studentów przebywa-
jących w Polsce w ramach stypendium 
komisji. Seminarium, przygotowane 
przez Biuro Współpracy Międzynaro-
dowej PK, odbyło się 8 stycznia.

W pierwszej części seminarium, 
którą poprowadziła Dorota Rogowska, 
specjalista programowy komisji, ame-
rykańscy stypendyści Fulbrighta studiu-
jący w Polsce, zachęcali krakowskich 
studentów do kontynuowania edukacji 
w USA, przedstawiając funkcjonowa-
nie uczelni amerykańskich i dzieląc się 
własnymi doświadczeniami. Następnie 
Aleksandra Augustyniak, doradca edu-
kacyjny komisji wyjaśniła, jak ubiegać 
się o pomoc fi nansową i stypendia Ful-
brighta w celu pokrycia kosztów nauki 
za oceanem. Studenci polscy zaintere-

sowani tą ofertą mogą korzystać z usług 
Centrum Doradztwa Edukacyjnego przy 
Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 
w Warszawie oraz Biura Doradztwa 
Edukacyjnego przy Konsulacie General-
nym USA w Krakowie. Porady udzielane 
są pod warszawskim numerem telefonu: 
(*22) 625 69 32 lub krakowskim: (*12) 
424 51 40 oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

Głos zabrał też prof. Krzysztof Pieli-
chowski, który podzielił się doświadcze-
niami z pobytu na stypendium Fulbrighta 
w City University of New York. W spot-
kaniu wziął udział prorektor PK prof. Da-
riusz Bogdał.

W tym roku oferta stypendialna zo-
stanie poszerzona dzięki podpisanej 10 
marca 2008 r. przez Polskę i Stany Zjed-
noczone umowie znacznie zwiększają-
cej ilość środków na fi nansowanie pro-
gramów Fulbrighta przez nasz kraj. Dla 
rodzimych kandydatów dostępne będą 
następujące stypendia:
• Fulbright Graduate Student Awards 

— stypendia na studia magisterskie 
lub doktoranckie,

• International Fulbright Science and 
Technology Awards for Outstanding 
Foreign Graduate Students — sty-
pendia na studia doktoranckie,

• Fulbright Junior Advanced Research 
Grants — stypendia badawcze przed 
doktoratem,

• Fulbright Senior Advanced Research 
Grants — stypendia badawcze po 
doktoracie,

• Fulbright New Century Scholars Pro-
gram — stypendium badawcze po 
doktoracie,

Seminarium na temat studiów w USA

Szansa dla ambitnych
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Nauczanie
poprzez sieć

E-learning, czyli nauczanie na odle-
głość za pomocą elektronicznych środ-
ków komunikacji, wkracza na uczelnie 
coraz szerszym frontem. Politechnika 
Krakowska ma już pewne doświadcze-
nia w tej dziedzinie. Zostały one przed-
stawione na spotkaniu informacyjnym, 
które odbyło się 30 stycznia w budynku 
Galerii „Gil”. Uczestnicy spotkania mogli 
się zapoznać z e-learningiem na Wy-
dziale Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Stosowanej i Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska oraz z hybrydowym modelem 
zajęć laboratoryjnych  z chemii ogólnej 
z zastosowaniem platformy Moodle. 
Prorektor PK prof. Dariusz Bogdał na 
zakończenie spotkania wyraził nadzieję, 
że da ono początek następnym debatom 
dotyczącym nauczania na odległość na 
naszej uczelni.

(lp)

• Fulbright Lectureship at University 
of Washington Award — stypendium 
dla wykładowcy.
Polsko-Amerykańska Komisja Ful-

brighta ogłosi pod koniec stycznia br. 
nabór na większość z powyższych pro-
gramów. Szczegółowe informacje o po-
szczególnych stypendiach znajdują się na 
stronie http://www.fulbright.edu.pl , e-mail: 
ola.augustyniak@fulbright.edu.pl.

Katarzyna Baron

Aleksandra Augustyniak udziela wyjaśnień

Komisja Fulbrighta oferuje stypen-
dia na jeden rok studiów (wyjątek 
stanowią Fulbright International 
Science and Technology Awards 
fi nansujące wyróżniającym się 
studentom trzy lata studiów dok-
toranckich) na poziomie Master’s 
i PhD. Warunkiem podjęcia stu-
diów w USA jest posiadanie dyplo-
mu magistra polskiej uczelni (zdo-
bytego nie wcześniej niż w 2006 
r.), wysoka średnia ocen, bardzo 
dobre referencje od profesorów 
i osiągnięcia naukowe. Niezbędna 
jest biegła znajomość języka an-
gielskiego poświadczona zdanym 
egzaminem TOEFL. Trzeba też 
mieć jasno sprecyzowany program 
swoich studiów, np. w postaci go-
towego planu badań. Wkrótce roz-
pocznie się rekrutacja na rok aka-
demicki 2010/2011.
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Użytkownicy bibliotek coraz częś-
ciej preferują elektroniczną formę pub-
likacji. Wygoda pozyskiwania tą drogą 
dokumentów, zaoszczędzony czas wy-
szukiwania informacji oraz dostęp do 
pełnych tekstów sprzyjają rozwojowi 
elektronicznego rynku wydawniczego. 
W 2009 r. mija dziesięć lat od chwili, gdy 
Biblioteka PK po raz pierwszy udostęp-
niła swoim użytkownikom czasopisma 
naukowe w elektronicznej formie.

W 1999 r. biblioteka podpisała pierw-
szą umowę z fi rmą „Swets”, dostawcą 
e-czasopism i od tego czasu stale uatrak-
cyjnia swoją ofertę w zakresie dostępu 
do elektronicznych zasobów: baz danych, 
pełnych tekstów artykułów z czasopism 
oraz książek. Z aktualną ofertą można się 
zapoznać na stronie: www.biblos.pk.edu.
pl, w zakładce E-zasoby, zob. Czasopis-
ma on-line, Książki on-line, Bazy danych 
on-line.

Na podstronie Dostępy testowe biblio-
teka prezentuje bazy, których udostępnia-
nie w następnych latach uzależnione jest 
od zainteresowania, jakim będą się cie-
szyć wśród studentów i pracowników PK. 
Szczególnie cenne są więc ich uwagi na 
temat jakości i przydatności elektronicz-
nych źródeł w pozyskiwaniu naukowej in-
formacji tematycznej. Tzw. dostępy testo-
we, jak i prezentacje, na które biblioteka 
zaprasza e-wydawców, pozwalają poznać 
społeczności akademickiej ofertę fi rm ist-
niejących już na rynku, tak by rzeczywiście 
pracownicy i studenci politechniki mogli 
współdecydować o wyborze e-zasobów 
zgodnych z profi lem uczelni.

Szkolenia
Biblioteka PK zapewnia również rze-

telną informację i kompleksowe szkole-

nia (indywidualne i zbiorowe) z zakresu 
wykorzystania e-zasobów. Aktualny 
harmonogram kursów prowadzonych 
w Oddziale Informacji Naukowej biblio-
teki znajduje się na stronie internetowej, 
w Serwisie OIN. Na pierwszy kwartał 
2009 r. OIN przygotował cykl spotkań 
na temat dziedzinowych baz danych, 
które mogą być wykorzystywane przez 
pracowników poszczególnych wydzia-
łów uczelni, a również warsztaty po-
święcone narzędziom do wyszukiwania 
i analizy cytowań. Spotkania będą się 
odbywać we wtorki od 20 stycznia do 
31 marca 2009 r. w godz. 12.00–13.00 
i można się na nie zapisać za pośredni-
ctwem formularza na stronie www (stro-
na główna BPK → Serwisy i usługi → 
Serwis OIN → Szkolenia).

Emerald Engineering
Działalność szkoleniową OIN bi-

blioteki w 2009 r. zainaugurowała pre-
zentacja brytyjskiej grupy wydawniczej 
Emerald — lidera publikacji naukowych 
i profesjonalnych w języku angielskim. 
Z jej zasobami użytkownicy biblioteki 
zetknęli się w latach ubiegłych w ramach 
dostępów testowych (zob.: www.biblos.
pk.edu.pl/archiwum_dostepow_testo-
wych). Prezentację przygotował i po-
prowadził przedstawiciel fi rmy — Marcin 
Dębowski. 

W bieżącym roku biblioteka zakupi-
ła dostęp do kolekcji Emerald Enginee-
ring, która obejmuje 16 czasopism i jest 
bogatym źródłem informacji dla inżynie-
rów, osób prowadzących badania na-
ukowe oraz wykładających przedmioty 
techniczne. Można w niej znaleźć pub-
likowane od 1994 r. artykuły, wywiady, 
prezentacje fi rm, relacje z konferencji 

z dziedziny automatyzacji, matematyki 
obliczeniowej, produktów elektronicz-
nych, montażu zespołów z mikroukła-
dów elektronicznych, inżynierii mate-
riałowej i materiałoznawstwa. Dla osób 
zainteresowanych publikowaniem włas-
nych tekstów w Emerald Engineering 
została przygotowana podplatforma For 
Authors, ponadto Research Zone — dla 
badaczy, Teaching Zone — dla kadry 
dydaktycznej, Learning Zone — dla stu-
dentów.

W czytelni on-line
Nową propozycją w e-zasobach bi-

blioteki jest dostęp do czytelni on-line 
IBUK, pierwszego polskiego serwisu 
książek elektronicznych, którego pomy-
słodawcą jest Wydawnictwo Naukowe 
PWN. Obecnie w projekcie uczestni-
czą polskie wydawnictwa, takie jak: 
WNT, WAM, Wydawnictwo Komunikacji 
i Łączności, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Wydawnictwa Lekarskie 
PZWL, Wydawnictwo Naukowe Scholar 
i Ofi cyna Wydawnicza IMPULS. Czytel-
nia IBUK oferuje płatny dostęp do pod-
ręczników i książek naukowych z zakre-
su nauk ekonomicznych, społecznych, 
matematyczno-przyrodniczych, huma-
nistycznych oraz informatycznych i me-
dycznych. Biblioteka zakupiła dostęp do 
191 tytułów książek z kolekcji nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych i informaty-
ki. Aby wyszukiwać, przeglądać i czytać 
e-książki, należy zainstalować czytnik  
Itelix iLibrary Reader (zob. strona BPK 
→ E-zasoby → Książki on-line). 

Warto wspomnieć o dokupionych przez 
bibliotekę kolekcjach bazy KNOVELL: 
Biochemistry, Biology and Biotechnolo-
gy, Ceramics and Ceramic Engineering, 
Oil and Gas Engineering, Pharmaceuti-
cals, Cosmetics and Toiletries. Obecnie 
mamy dostęp do 833 e-książek w bazie 
KNOVELL. (zob. strona BPK → E-zaso-
by → Książki on-line).

Z wymienionych baz użytkownicy 
biblioteki mogą korzystać bezpłatnie 
z komputerów przynależnych do sieci 
Politechniki, w innym przypadku — po 
zalogowaniu się na stronie internetowej 
biblioteki i podaniu indywidualnego nu-
meru konta bibliotecznego. 

Zachęcamy do korzystania z e-zaso-
bów Biblioteki PK!

Marta Stąporek

Autorka jest pracownikiem Oddziału 
Informacji Naukowej Biblioteki PK.

Elektroniczne atuty Biblioteki PK



1/2009 NASZA POLITECHNIKA

17

In
fo

rm
ac

je

W roku 2008 Centrum Transferu 
Technologii PK „burzyło mur” mię-
dzy światem nauki a biznesu. Bariery 
współpracy przedsiębiorców i ośrod-
ków naukowych nie zostały zniwelo-
wane, ale znaleziono nowe, wspólne 
obszary działania.

W tym roku Centrum, pragnąc propa-
gować wiedzę na temat komercjalizacji 
badań naukowych i prawa własności in-
telektualnej wśród pracowników uczelni, 
podejmuje się realizacji dwóch projektów 
funkcjonujących w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Pierwszy nosi tytuł „Podnoszenie 
świadomości znaczenia badań nauko-
wych i prac badawczych oraz własności 
przemysłowej i intelektualnej dla rozwoju 
gospodarczego z wykorzystaniem wy-
pracowanych narządzi” i jest współfi nan-
sowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (działanie 4.2 PO KL „Rozwój 
kwalifi kacji kadr systemu B+R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju go-
spodarczym”). Jego głównym celem jest 

wsparcie naukowców w promowaniu ich 
osiągnięć i nawiązywanie współpracy 
z przedsiębiorcami, także poza granica-
mi kraju. W związku z projektem zostanie 
rozbudowana Internetowa Baza Ofert 
Politechniki Krakowskiej dla Przemysłu, 
która stanowi podstawowe narzędzie ko-
munikacji nauki z biznesem oraz zostaną 
zorganizowane spotkania partnerskie. 
Dopełnieniem będzie udział w Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich.

Drugi projekt polega na zorganizo-
waniu cyklu szkoleń i warsztatów dla 
pracowników jednostek naukowych. 
Zaplanowano wykłady z zakresu ochro-
ny i wyceny własności intelektualnej, 
zarządzania projektami badawczo-roz-
wojowymi oraz metod komercjalizacji 
technologii, jak i ćwiczenia praktyczne 
z przeszukiwania baz patentowych, 
programu MS-Project do zarządzania 
projektami badawczo-rozwojowymi, 
przygotowywania ofert technologicznych 
oraz rozwijania umiejętności komuni-
kacji naukowców z przedsiębiorcami. 

Pierwsze szkolenia dla naukowców 
prowadzących prace badawczo-roz-
wojowe zorganizowano na początku 
grudnia 2008 r. Uczestnicy uznali je za 
pożyteczne ze względu na możliwość 
wymiany doświadczeń z zagranicznymi 
ekspertami. Zamierzamy wydać publi-
kację na temat efektów komercjalizacji 
prac badawczo-rozwojowych. Przewod-
nik będzie pomocny w codziennej pracy 
nad tworzeniem strategii komercjalizacji 
i w ocenie fi nansowej projektów badaw-
czo-rozwojowych oraz możliwości ich 
fi nansowania.

Zapraszamy pracowników jednostek 
naukowych do udziału w kolejnej edycji 
szkoleń i warsztatów, które rozpoczną 
się jesienią 2009 r.

Dodatkowe informacje można zna-
leźć na stronie www.tranfer.edu.pl.

Agnieszka Kapczyńska-Pacześ
paczes@transfer.edu.pl

Dorota Markiewicz
markiewicz@transfer.edu.pl

Centrum Transferu Technologii

Szkolenia i doradztwo sposobem na naukę i biznes

Rozstrzygnięto konkurs „InnoGrant 
— program wspierania innowacyjnej 
działalności doktorantów” przeznaczo-
ny dla młodych naukowców, których 
praca doktorska wpisuje się tematem 
w Regionalną Strategię Innowacji Woje-
wództwa Małopolskiego.

Spośród doktorantów zgłoszonych 
z trzech krakowskich uczelni: Uniwer-
sytetu Rolniczego, Akademii Górniczo-
-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej 
wybrano 110 osób, które otrzymają jed-
norazowe dofi nansowanie w wysokości 
10 tys. złotych na rozwój warsztatu na-
ukowo-badawczego. 

Prorektor ds. studenckich PK sfi nanso-
wał dodatkowo jedno stypendium (złożono 
41 wniosków, a uczelnia otrzymała środki 
na 40), nagradzając w ten sposób osobę, 

Tylko dla innowacyjnych
która zdaniem komisji konkursowej na to 
zasłużyła. Instytucją wdrażającą projekt fi -
nansowany z funduszy strukturalnych UE 
„InnoGrant” (ZPORR, działanie 2.6) był 
Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego, a w fazie wykonawczej koordy-
nował go Uniwersytet Rolniczy. Politech-
nikę Krakowską reprezentowało Centrum 
Transferu Technologii PK.

Nasza uczelnia kształci prawie 180 
doktorantów. Warto zapytać: czy do po-
zostałych 140 młodych naukowców nie 
dotarła wiadomość o ogłoszeniu konkur-
su? A może uważają, że ich działalność 
nie wpisuje się w założenia regionalnej 
strategii innowacji? Albo może nie wie-
rzą w swoje siły?

Urszula Grzyb
grzyb@transfer.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych możliwościami wspierania i rozwijania kariery 
naukowej serdecznie zachęcamy do kontaktowania się z Regionalnym Centrum 
Informacji dla Naukowców, działającym przy CTT PK.

O materiałach
budowlanych

2 grudnia ub. roku PK była gospo-
darzem sympozjum naukowo-tech-
nicznego „Nowoczesne materiały 
i technologie budowlane” zorganizo-
wanego przez fi rmę MAPEI. Współ-
organizatorami spotkania, należące-
go do cyklu imprez z okazji 50-lecia 
Stowarzyszenia Wychowanków PK, 
był również Polski Związek Inżynie-
rów i Techników Budownictwa oraz 
Małopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa. 

Podczas spotkania mówiono 
m.in. o projektowaniu i technologii 
betonu samozagęszczalnego (dr 
hab. inż. Jacek Gołaszewski z Po-
litechniki Śląskiej) i o efektywności 
działania domieszek przeciwskur-
czowych (dr inż. Maciej Gruszczyń-
ski z PK). Sympozjum otworzył rek-
tor PK, prof. Kazimierz Furtak. 

(lp)
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W grudniowym wydaniu czasopis-
ma „Nasza Politechnika” w rubryce 
„Słowo rektora” znalazło się m.in. ta-
kie stwierdzenie: „dane przygotowane 
przez Kwesturę dotyczące stanu fi nan-
sów uczelni (bilans) za rok 2007 bez 
uwzględniania przychodów i wydatków 
związanych z działkami wykazują defi cyt 
w wysokości około 1,5 mln złotych. To 
jest właściwy obraz kondycji fi nansowej 
Politechniki Krakowskiej w 2007 r., a nie 
wynikający z danych uwzględniających 
jednorazowe wpływy, na które w następ-
nych latach już nie ma szansy” [„Nasza 
Politechnika” nr 6(72)/2008, str. 2].

Można tylko częściowo zgodzić się 
ze stwierdzeniem, że wpływy z działek 
w Specjalnej Strefi e Ekonomicznej będą 
się kurczyć. Ze zdumieniem przeczyta-
łem, że bilans roku 2007 wykazuje „de-
fi cyt w wysokości około 1,5 mln złotych”. 
Dodam, że JM Rektor PK, prof. Kazimierz 
Furtak był w kadencji 2005–2008 prorek-
torem i nie był mu obcy bilans 2007 r.

Aby odpowiedzieć na pytanie o bi-
lans 2007 r., przedstawię dane, które 
zostały zawarte w sprawozdaniu fi nan-
sowym zweryfi kowanym przez biegłego 
księgowego, zatwierdzonym przez Se-
nat PK i przesłanym do ministerstwa. 
Dokumentem, który jak mniemam, był 
podstawą do sformułowania stanowiska 
rektora, prof. K. Furtaka, były dane za-

warte w opracowaniu pani kwestor z 30 
października 2008 r. Dane w wierszach 
1., 2., 5. pochodzą odpowiednio z bilan-
sów w latach 2005, 2006, 2007.

Dane zawarte w wierszu 4. (wynik 
po korekcie) nie znajdują uzasadnienia. 
Wykażę to na przykładach obliczeń tylko 
w odniesieniu do roku 2007, bowiem do 
tego roku odniósł się również JM Rek-
tor. W obliczeniach korzystam z danych 
w bilansie zysków i strat za rok 2007, 
przesłanym do ministerstwa. 
1. Zysk z działalności operacyjnej:

7 410 061 zł
2. Zysk ze sprzedaży działek: 

4 986 254 zł
3. Dywidenda od fi rmy Akopol Sp. z o.o.:

860 000 zł
4. Inne wpływy (odsetki, zwrot podatku: 

VAT): 1 982 991 zł
5. Koszty:    -579 152 zł
Suma pozycji od 1. do 5.: ZYSK za rok 
2007 = 14 660 154 zł

Dla wyjaśnienia podaję także dane 
dotyczące zysku ze sprzedaży działek. 
1. Przychód ze sprzedaży działek:

21 154 420 zł
2. Koszty (prowizja na rzecz KPT za 

sprzedaż działek): –852 866 zł
3. Wartość księgowa sprzedanych dzia-

łek: 15 315 300 zł
Zysk ze sprzedaży działek: 4 986 254 zł

Skąd więc strata w wysokości około 
1,5 mln złotych? Według przytoczonego 
dokumentu z 30 października 2008 r. 
można wywnioskować, że została ona 
obliczona w następujący sposób.
1. Przychód ze sprzedaży działek:

21 154 420 zł
2. Prowizja od sprzedaży: 

–852 866 zł
3. Wpływy ze sprzedaży działek:

20 301 554 zł
4. Zysk za rok 2007 według rachunku 

zysków i strat: 14 660 154 zł
Różnica: 14 660 154 – 20 301 554 =  

–5 641 400 zł
Ze środków ze sprzedaży działek 

wydatkowano za zgodą Senatu kwotę 
4 134 461 zł

Suma kwot: –5 641 400 + 4 134 461 
= –1 506 939 zł została uznana za „de-
fi cyt w wysokości około 1,5 mln zło-
tych” za rok 2007.

Aby wykazać brak poprawności ta-
kiego rozumowania, załóżmy, że zamiast 
4 134 461 zł wydatkowano 6 134 461 zł. 
Wówczas okaże się, że suma: –5 641 400 
+6 134 461 zł da wynik: +493 061 zł, co 
oznacza, że nie było defi cytu za rok 2007, 
a ponadto sugeruje, że im więcej zosta-
nie wydane z kasy uczelni, tym więcej 
pozostanie w tej kasie!!!

Jeszcze jeden przykład. Przyjmijmy, 
że nie sprzedano w 2007 r. żadnej dział-
ki. Zatem:
1. Przychód ze sprzedaży działek wy-

niesie 0 zł.
2. Prowizja od sprzedaży wyniesie 0 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży działek osiąg-

ną wysokość 0 zł.
Zysk za rok 2007 według rachunku 

zysków i strat zmniejszy się o kwotę
4 986 254 zł i wyniesie: 9 673 900 zł.

Przyjmując, że zostały poniesione 
wydatki w wysokości 4 134 461 zł, róż-
nica: 9 673 900 – 4 134 461 = 5 539 439 
zł, także jest zyskiem, a nie „defi cy-
tem w wysokości około 1,5 mln zło-
tych” za rok 2007.

Z zażenowaniem piszę te wyjaśnie-
nia (przedstawiłem je na posiedzeniu 
Senatu PK 23 stycznia 2009 r.), tym 
bardziej że prof. K. Furtak był I zastępcą 
rektora w kadencji 2005–2008 i wiedział, 
jaki jest stan fi nansów na koniec 2007 r. 
Sprawozdanie fi nansowe za rok 2007 

Polemika

Czy kasa Politechniki Krakowskiej jest pusta?
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było przedstawiane Senatowi PK i zosta-
ło przyjęte. Sprawozdanie to z wynikiem 
fi nansowym — zyskiem w wysokości 
14 660 154 zł — zostało opublikowane 
w Monitorze B Nr 1939, z dnia 5 grudnia 
2008 r.

Pragnę podkreślić, że na dodatni 
wynik fi nansowy w 2007 r. złożył się 
zbiorowy wysiłek wielu pracowników 
Politechniki Krakowskiej i im przede 
wszystkim należy się to wyjaśnienie 
i podziękowanie za dobrą pracę. Po-
dziękowanie należy się dziekanom, 
kanclerzowi, kierownictwu Osiedla Stu-
denckiego i dyrektorom wielu jedno-
stek, którzy niejednokrotnie podejmo-
wali trudne decyzje. Nie można jednym, 
nierozważnym zdaniem deprecjonować 
wspólnej, dobrej pracy. 

A na pytanie: czy kasa Politechniki 
Krakowskiej jest pusta, trzeba odpowie-
dzieć, że łączna kwota, która pozostała 
w kasie uczelni na początek 2008 r. wy-
nosiła: 14 660 154 + (20 301 554 – 4 134 
461) = 30 827 247 zł. „To jest właściwy 
obraz kondycji fi nansowej Politechni-
ki Krakowskiej w 2007 r.”.

Józef Gawlik

Autor był rektorem Politechniki Krakow-
skiej w latach 2005–2008.

28 stycznia odbyła się kolejna edycja 
Dnia Otwartego Politechniki Krakow-
skiej. Jak co roku wszyscy zaintereso-
wani mieli możliwość niezobowiązują-
cego obejrzenia uczelni „od środka”.

Prezentacje uczelni odbyły się 
w trzech turach w Sali Konferencyjnej 
„Kotłownia”. Prowadzili je prorektor ds. 
studenckich prof. Leszek Mikulski i prze-
wodniczący Uczelnianej Rady Samorzą-
du Studentów Marcin Styrna. Prof. Mikul-
ski przedstawił Politechnikę Krakowską, 
kierunki nauczania i zasady rekrutacji. 
Tłumaczył także wyjątkowość uczelni, 
polegającą na nauczaniu interdyscy-
plinarnym. Marcin Styrna przedstawił 
przyszłym kandydatom uroki i szerokie 
horyzonty życia studenckiego, skupiając 
się na tych aspektach, które dadzą im 
w przyszłości możliwość dopisania ko-
lejnych umiejętności do swojego CV.

Równolegle do prezentacji uczelni 
w „Kotłowni” odwiedzający mieli moż-

Dzień Otwarty PK

Prezentacje i… poczęstunek

liwość zapoznania się — na stoiskach 
w Galerii „Gil” — z ofertą każdego 
wydziału i części jednostek pozawy-
działowych. Oprócz wydziałów stoiska 
w „Gilu” rozłożyli też przedstawiciele 
Działu Nauczania, Samorządu Studen-
tów, Akademickiego Związku Sportowe-
go, Biblioteki Politechniki Krakowskiej 
i Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych. Odwiedzający Galerię mogli 
liczyć na gorące napoje i poczęstunek 
na stoisku obsługiwanym przez Dział 
Promocji i przedstawicieli Samorządu 
Studentów.

Po zakończeniu części ogólnej po-
szczególne wydziały zapraszały mło-
dzież na własne prezentacje. Chętnych 
do zwiedzenia Wydziału Mechanicznego 
w Czyżynach i Wydziału Architektury 
przy ul. Podchorążych dowoziły na miej-
sce dwa wynajęte autokary, kilka grup 
odwiedzających dysponowało własnym 
transportem.

Prof. Mikulski wysoko ocenił 
tegoroczny Dzień Otwarty i pozy-
tywnie mówił o jego organizacji. 
Dział Promocji szacuje, że w tym 
roku uczelnię odwiedziło ponad 
tysiąc osób. W przeważającej czę-
ści byli to uczniowie szkół średnich 
i ich opiekunowie, ale także ludzie 
związani emocjonalnie z Politech-
niką Krakowską — absolwenci, byli 
pracownicy i sympatycy uczelni.

(mm)

Studenci 
pojadą do Egiptu

W marcu br. 20 studentów 
z różnych wydziałów PK wyje-
dzie na 17 dni do Science Valey 
Academy w Egipcie na zorgani-
zowaną tam przez Biuro Współ-
pracy Międzynarodowej szkołę 
letnią. Dla młodych ludzi przy-
gotowano interesujący program 
zajęć. Będą oni uczęszczać na 
wykłady prowadzone w języku 
angielskim przez profesorów 
z SVA oraz uczyć się języka 
arabskiego. Przewidziano tak-
że zajęcia rekreacyjno-kulturo-
znawcze i zwiedzanie zabytków 
starożytnego Egiptu. W sezonie 
wakacyjnym na PK zostanie 
zorganizowana szkoła letnia dla 
studentów z SVA. 

R.

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



NASZA POLITECHNIKA 1/2009

20

In
fo

rm
ac

je

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE I POMOCE DYDAKTYCZNE
Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, „Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD 3D 
SolidWorks z aplikacjami COSMOSWorks i FloWorks”, Kraków 2008, s. 271
Obecnie rozwijające się fi rmy potrzebują kadry o odpowiednich kwalifi kacjach, umiejętnie posługującej się tech-
nikami CAD. Rynek wymusza konieczność kształcenia się i dopasowywania do aktualnych potrzeb, niezbędne 
więc są specjalistyczne podręczniki. Prezentowana publikacja nie jest instrukcją ani podręcznikiem użytkownika, 
lecz przedstawia przykłady o narastającym stopniu trudności. Łatwiejsze mają za zadanie szybko wprowadzić 
w metodykę modelowania, a trudniejsze — zainspirować do bardziej ambitnych zadań, takich jak analiza zbu-
dowanych obiektów czy dokonanie oceny projektu. Przykłady są wykonane głównie z zastosowaniem wersji 
SolidWorks 2008, programu komputerowego wspomagania projektowania CAD, przeznaczonego głównie do 
modelowania geometrii elementów i zespołów maszyn.

Krzysztof Chudyba, „Projektowanie konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych według eurokodów”, 
Kraków 2008, s. 159
W podręczniku przedstawiono istotne, choć niemal nieobecne w polskich budowlanych przepisach normowych 
zagadnienie projektowania konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych. Za podstawę przyjęto postanowienia 
i zalecenia eurokodów (EN — Norma Europejska). Skupiono się na szczegółowym omówieniu zagadnień pro-
jektowania konstrukcji betonowych według normy EN 1992-1-2, z podaniem odniesień do ogólnych lub bardziej 
szczegółowych zapisów oraz wymagań normy EN 1992-1-1, co umożliwi kompleksowe uwzględnienie i spełnie-
nie wszystkich wymagań normowych eurokodów. Podano również genezę programu eurokodów oraz ich status 
i zakres tematyczny.

KSIĄŻKA NAUKOWA
Zbigniew Zuziak, „O tożsamości urbanistyki”, Kraków 2008, s. 190
Przedmiotem tej książki są trzy wątki tematyczne, znacząco wpływające na oblicze urbanistyki: interpretacje 
strukturalne przestrzeni życia miejskiego, racjonalność urbanistycznych procesów decyzyjnych, rola, jaką mogą 
odgrywać strategie rozwoju.
Konstrukcja tego monografi cznego opracowania wypływa z zainteresowania Autora kwestią interdyscyplinarno-
ści i racjonalności urbanistyki oraz zintegrowanymi ujęciami jej teorii. Treść książki nawiązuje także do innych 
istotnych problemów urbanistyki, jak: postępująca dezintegracja struktur urbanistycznych czy brak odpowiednich 
instrumentów sterowania procesami suburbanizacji i metropolizacji.

Nowości Wydawnictwa PK

Politechnika Krakowska może się 
poszczycić największą liczbą projek-
tów przyjętych wstępnie przez wła-
dze wojewódzkie w ramach programu 
rozwoju infrastruktury dydaktycznej 
w Małopolsce. Dwa nasze wnioski zo-
stały najwyżej ocenione ze wszystkich 
projektów. 

23 grudnia ub. roku Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego przyjął po 
wstępnej kwalifi kacji listę projektów in-
westycji zaproponowanych przez szko-
ły wyższe naszego województwa do 
realizacji w ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007–2013. Na liście znajduje się 
36 projektów przygotowanych przez 14 
uczelni z Krakowa, Tarnowa, Nowego 
Sącza i Brzeska, z czego aż jedenaście 
wniosków należy do Politechniki Kra-
kowskiej. Akceptację uzyskało siedem 

wniosków Akademii Górniczo-Hutniczej, 
pięć Uniwersytetu Jagiellońskiego, po 
dwa Uniwersytetu Rolniczego i Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krako-
wie oraz po jednym pozostałych szkół 
wyższych.

Cieszy również fakt, że dwa nasze 
wnioski znalazły się na czele listy jako 
najwyżej ocenione. Projekt „Uzupełnie-
nie wyposażenia bazy badawczo-roz-
wojowej, służącej jednocześnie celom 
dydaktycznym, Wydziału Mechaniczne-
go PK” uzyskał ocenę 100 proc. W jego 
ramach wydział zamierza wyposażyć 
wszystkie swoje instytuty w nowy sprzęt 
laboratoryjny (służący zarówno do ćwi-
czeń, jak i do badań) oraz dydaktyczny 
(rzutniki multimedialne, komputery itp.). 
W planach jest m.in. utworzenie w In-
stytucie M-6 pracowni robotyki mobil-
nej (dysponującej radarem laserowym 

i innymi zaawansowanymi przyrząda-
mi) oraz pracowni przemysłowych  za-
stosowań robotyki. Drugim z najwyżej 
ocenionych projektów — który otrzymał 
notę 96,67 proc. — jest „Modernizacja 
i rozbudowa bazy dydaktycznej Wy-
działu Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Stosowanej PK”. 

Uczelnie znajdujące się na liście mają 
czas do 23 marca br. na złożenie pełnej 
dokumentacji. Projekty, które zostaną 
ostatecznie wybrane do realizacji w ra-
mach programu poprawy usług edukacyj-
nych w województwie, otrzymają znaczą-
ce dofi nansowanie. Tylko w przypadku 
obu wymienionych wyżej tematów może 
ono sięgnąć — jeśli zostaną spełnione 
oczekiwania PK — ponad 6,5 mln zł przy 
całkowitej wartości obu przedsięwzięć na 
poziomie ponad 9,5 mln zł.

(lp)

Projekty PK wysoko ocenione
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CZASOPISMO TECHNICZNE
Czasopismo Techniczne” z. 1/2008, seria „Mechanika” z. 1-M/2008, s. 250
W roku wydania niniejszego numeru „Czasopisma Technicznego” przypadała 70. rocznica urodzin prof. 
Józefa Nizioła, doktora honoris causa Technologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Iwanowie, Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W pałacu w Janowicach koło Tarnowa spot-
kali się specjaliści, zajmujący się szeroko pojętymi zagadnieniami wpływu wibracji na człowieka i otocze-
nie. Swoimi pracami, zamieszczonymi w niniejszym zeszycie, uświetnili jubileusz 70-lecia Profesora, który 
od lat jest głównym organizatorem konferencji dotyczących tej tematyki. Konferencje „Wpływ wibracji na 
otoczenie” są zawsze miejscem twórczej inspiracji, konfrontacji pomysłów i wyników badań oraz integracji 
środowiska naukowego. Problematyka artykułów obejmuje zagadnienia oddziaływania drgań i hałasu na 
człowieka, wibracji maszyn i urządzeń, jak również zagadnienia sterowania drganiami.

„Czasopismo Techniczne” z. 7/2008, z. 8/2008, z. 9/2008 seria Architektura z. 2-A/2008, z. 3-A/2008, 
z. 4-A/2008
Trzy numery „Czasopisma Technicznego” poświęcono zagadnieniu „serca miasta” — miejsca najchętniej 
odwiedzanego przez mieszkańców i turystów. Planowanie, rewitalizacja lub rozwój tego obszaru są uza-
leżnione od wielu pozaprzestrzennych uwarunkowań (politycznych, gospodarczych, kulturowych i spo-
łecznych), dlatego też zbiór niniejszych artykułów prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na problemy 
kompozycji miejskich przestrzeni publicznych.

„Czasopismo Techniczne” z. 10/2008, z. 11/2008, z. 12/2008 seria Mechanika z. 6-M/2008, 
z. 7-M/2008, z. 9-M/2008
Na trzy niniejsze zeszyty „Czasopisma Technicznego” złożyły się wybrane artykuły wygłoszone podczas 
konferencji KONMOT AUTOPROGRESS 2008. Była to konferencja o charakterze międzynarodowym, 
w związku z tym w zeszytach znalazły się artykuły zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Wszyst-
kie artykuły zostały podzielone na dwie grupy tematyczne dotyczące budowy pojazdów samochodowych 
oraz silników spalinowych.

Nasze książki można nabyć:
— w Redakcji Wydawnictwa PK (Kraków, ul. Skarżyńskiego 1),
— w kioskach na terenie uczelni (Kraków, ul. Warszawska 24 i al. Jana Pawła II 37),
— w Głównej Księgarni Naukowej (Kraków, ul. Podwale 6),
— w Księgarni Technicznej (Kraków, ul. Podwale 4),
— za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwo.pk.edu.pl.
Polecamy!

„Zarządzanie środowiskowe — ISO 14000”, praca zbiorowa pod red. Adama Tabora. Tom IV: 
„Jakość wody, oczyszczanie ścieków, zanieczyszczenia promieniotwórcze”

Czwarty tom monografi i „Zarządzanie środowiskowe — ISO 14000” jest uzupełnieniem trzech wy-
danych dotąd tomów. Na 247 stronach przedstawiono zagadnienia związane z regulacjami praw-
nymi w zakresie jakości wody (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) i sposobami jej uzdatnia-
nia, jakością ścieków i metodami ich oczyszczania, naturalnymi substancjami promieniotwórczymi 
w środowisku. Omówiono problemy występujących zagrożeń oraz unieszkodliwiania i zabezpie-
czania substancji niebezpiecznych. Autorami tomu są: Wojciech Balcerzak, Piotr Beńko, Elżbieta 
Korzeniowska-Rejmer, Małgorzata Kryłów, Zbigniew Mucha. Podręcznik adresowany jest głównie 
do słuchaczy studiów podyplomowych, studentów wyższych szkół technicznych i uczniów średnich 
szkół technicznych.

Nowość wydawnicza
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK
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Europejski Ośrodek Badań Jądro-
wych (CERN), założony w 1954 r. w Ge-
newie, to jeden z najbardziej prestiżo-
wych ośrodków naukowych w Europie 
i na świecie. Skupia 20 państw człon-
kowskich, wśród których jest także 
Polska. Prowadzone przez CERN bada-
nia w dziedzinie fi zyki cząstek elemen-
tarnych wymagają budowy niezwykle 
skomplikowanych instrumentów na-
ukowych, jakimi są akceleratory czą-
stek elementarnych. W jednym z takich 
programów — w programie budowy 
Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) 
— uczestniczyli również naukowcy 
z Politechniki Krakowskiej. Mamy się 
czym pochwalić, bo współpraca trwa 
już osiemnaście lat, a w rozwoju tech-
niki to prawie epoka.

Współczesne akceleratory wykorzy-
stują zjawisko nadprzewodnictwa i pracu-
ją w temperaturach zbliżonych do absolut-
nego zera. Takie warunki eksploatacyjne 
decydują o tym, że do ich budowy używa 
się najbardziej nowoczesnych materiałów 
oraz technologii, znanych do tej pory je-
dynie z zastosowań w podboju kosmosu. 
Najnowszym instrumentem naukowym, 
zbudowanym w CERN-ie, jest Wielki Zde-
rzacz Hadronów (Large Hadron Collider). 
Można powiedzieć, iż wytycza on aktualne 
ścieżki rozwoju techniki i w najbliższych 
latach będzie pełnił rolę okrętu fl agowe-
go tej instytucji. Politechnika Krakowska 
może się więc cieszyć, że uczestniczy 
w tym prestiżowym projekcie.

Obszary współpracy
Ofi cjalnie Polska przystąpiła do CERN-u 

w 1991 r., jednak kontakt z tym ośrodkiem 
naukowym PK nawiązała wcześniej. Już 
w 1990 r. dr inż. Tadeusz Kurtyka, adiunkt 
w ówczesnym Instytucie Mechaniki i Pod-
staw Konstrukcji Maszyn PK (M-1), wziął 
udział w pionierskich pracach prowadzo-
nych w CERN-ie nad koncepcją akcelera-
tora LHC. Od tej chwili należy datować ści-
ślejszą współpracę pomiędzy Instytutem 
M-1, reprezentowanym przez ówczesne-
go dyrektora, prof. Michała Życzkowskie-
go, i Departamentem EST w CERN-ie, 
reprezentowanym najpierw przez dr. 
Paula Faugerasa, a następnie przez dr. 

Dietricha Gusewella. W 1997 r. prof. Józef 
Nizioł oraz dr hab. inż. Andrzej Zieliński 
podpisali umowę o współpracy pomiędzy 
Instytutem M-1 PK i Departamentem EST, 
a pracownicy Instytutu zaczęli uczestni-
czyć w wyjazdach krótkoterminowych lub 
w długoterminowych przedsięwzięciach 
związanych z rozwijaniem koncepcji tego 
unikatowego urządzenia. 

W ciągu prawie dwóch dekad pra-
cownicy Politechniki Krakowskiej peł-
nili w CERN-ie ważne funkcje: dr inż. 
T. Kurtyka był kierownikiem jednostki 
organizacyjnej (tzw. grupy) i doradcą 
dyrektora CERN-u ds. państw nie bę-
dących członkami tej organizacji, nato-
miast piszący te słowa pełnił w latach 
2000–2004 funkcję kierownika innej 
jednostki organizacyjnej (tzw. sekcji) 
w Departamencie LHC, a następnie AT 
(Accelerator Technologies).

Warto podkreślić, iż Instytut M-1 do 
dzisiaj jest zaangażowany w prace pro-
wadzone w ramach projektu LHC. Współ-
praca obejmuje: 
• udział w programach projektowania, 

rozwijania i budowy magnesów nad-
przewodzących,

• optymalizację stref połączeń pomię-
dzy magnesami z uwzględnieniem 
systemu kompensacyjnego, a także 
struktury tzw. ciągłego kriostatu,

• projektowanie i optymalizację nad-
przewodzących linii i modułów zasi-
lających,

• rozwinięcie nowoczesnych technik skła-
dania akceleratora i kontroli jakości,

• projektowanie układów ultrawysokiej 
próżni dla wiązki protonowej,

• optymalne projektowanie konstruk-
cji nośnych detektorów cząstek ele-
mentarnych.

Pionierskie prace 
nad koncepcją LHC

Wypracowanie koncepcji akcelera-
tora LHC wymagało dużego zaangażo-
wania już we wczesnej fazie projektu. 
Wymieńmy zadania, które podjęli pra-
cownicy Politechniki Krakowskiej.

Rozwijaniem struktury nadprze-
wodzących magnesów dipolowych zaj-
mowali się dr inż. Tadeusz Kurtyka, dr 
inż. Kazimierz Kowalczyk, dr inż. Stani-
sław Łaczek oraz dr hab. inż. Grzegorz 

Udział naukowców PK w programie Wielkiego Zderzacza Hadronów

To już 18 lat

Fot. 1. Detektor ALICE w czasie montażu
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Milewski, z kolei projektowaniem urzą-
dzeń znajdujących się w ciągłym kriosta-
cie, takich jak: ekrany termiczne, systemy 
chłodzenia, podpory magnesu etc. — dr 
inż. Maciej Krasiński i mgr inż. Leszek 
Barwacz. Badania nad rozwijaniem kon-
cepcji linii nadprzewodzącej, służącej 
do zasilania i sterowania magnesami 
korekcyjnymi, prowadzili: dr hab. inż. Ja-
cek Krużelecki, dr inż. Bogdan Szybiński 
i piszący te słowa, który ponadto wraz 
z dr. inż. Adamem Wróblewskim praco-
wał nad koncepcją urządzeń znajdują-
cych się w strefach połączeń magnesów 
nadprzewodzących, optymalizacją urzą-
dzeń kompensacyjnych, a także struk-
turą połączeń nadprzewodników. Opty-
malizacja konstrukcji doświadczalnych 
komór próżniowych w strefach interakcji 
wiązki stanowi ła przedmiot prac dr. hab. 
inż. J. Krużeleckiego i dr. inż. B. Szybiń-
skiego, a analiza stateczności lokalnej 
i globalnej akceleratora oraz konstrukcja 
jednostek prototypowych (tzw. String 1 
i String 2), jak również przeprowadzenie 
testów magnesów, stref połączeń, a także 
wybranych systemów kriogenicznych i za-
silających magnesy korekcyjne należała 
do moich zadań. Z kolei analizie dyna-
micznej podzespołów akceleratora (mag-
nesów dipolowych i kwadrupolowych, 
a także modułów zasilających oraz spe-
cjalnych kriostatów) przy wymuszeniach 
spowodowanych transportem poświęcili 
badania: dr inż. Piotr Cupiał, dr hab. inż. 
Marek Kozień (którzy zajmowali się także 
projektowaniem kolimatorów wiązki oraz 
tzw. soczewek magnetycznych) i dr hab. 
inż. Jacek Snamina. Dr inż. Jan Bielski, 
dr inż. Adam Wróblewski zajmowali się 
optymalnym projektowaniem konstrukcji 
nośnej detektora ALICE.

Szczególnie ważne były prace wyko-
nywane w latach 1992–1996 i dotyczące 
zjawiska przejścia rezystywnego oraz 
struktury mechanicznej nadprzewodzą-
cych magnesów dipolowych. W rezul-
tacie opracowano końcową wersję, za-
wierającą układ jarzm wprowadzających 
stan wstępnego naprężenia w uzwoje-
niach magnesów. W pracach nad struk-
turą magnesów uczestniczyli naukowcy 
z Politechniki Krakowskiej i Instytutu 
Fizyki Jądrowej PAN. Duża grupa prac 
projektowych, wykonywana w latach 
1994–1998 z udziałem pracowników Po-
litechniki Krakowskiej dotyczyła urządzeń 
znajdujących się w naczyniu próżniowym 
akceleratora, takich jak aktywnie chło-
dzone ekrany termiczne czy specjalna 
linia nadprzewodząca, służąca do zasi-
lania magnesów korekcyjnych (stowarzy-

szonych z głównymi 
kwadrupolami) oraz 
do sterowania nimi. 
Wymagało to zbada-
nia zarówno zjawisk 
zachodzących w nad-
ciekłym helu i nad-
przewodnikach, a tak-
że zaprojektowania 
systemu kompensacji 
linii, znajdującego 
się w przestrzeniach 
między magnesami. 
Inna ważna grupa 
prac dotyczyła opra-
cowania unikatowego 
systemu kompensacji 
termomechanicznej 
akceleratora, pracu-
jącego w ekstremalnie niskich temperatu-
rach. System został opracowany w latach 
1995–2000 w wyniku matematycznej 
optymalizacji, a następnie przetestowa-
ny i wdrożony w prototypie akceleratora 
w latach 2000–2003. Sporo uwagi po-
święcono także analizie wymuszeń dy-
namicznych, wynikających z warunków 
operacyjnych lub transportu modułów ak-
celeratora, które mogłyby doprowadzić do 
uszkodzenia tych urządzeń. W pracach 
tych uczestniczyła również liczna grupa 
naukowców z Instytutu M-1 Politechniki 
Krakowskiej. 

Integracja systemu magnesów
Realizację programu optymalizacji 

stref połączeń magnesów nadprzewo-
dzących rozpoczęto w latach 1992–
1993. Wkład naukowców z PK polegał 
na zaprojektowaniu, i skonstruowaniu 
wszystkich urządzeń znajdujących się 
w przestrzeniach pomiędzy magnesami 
głównymi w akceleratorze LHC. 

Strefy połączeń magnesów nadprze-
wodzących pełnią istotną funkcję w ak-
celeratorze jako miejsca dla połączeń 
systemów ważnych z punktu widzenia 

działania tego skomplikowanego instru-
mentu fi zyki wysokich energii. Każda 
z tych stref (jest ich 1700 w całym ak-
celeratorze) zawiera połączenia syste-
mu transportu wiązki (ekranów wiązki, 
komór próżniowych), połączenia nad-
przewodników zasilających magnesy 
główne (dipolowe oraz kwadrupolowe), 
połączenia nadprzewodników zasilają-
cych rodziny magnesów korekcyjnych, 
połączenia linii kriogenicznych (pracują 
w temperaturach 1,9–50 K), połączenia 
ekranów radiacyjnych oraz termicznych, 
a także połączenie naczyń próżniowych, 
zapewniające ciągłość próżni izolacyj-
nej. Typowe połączenia magnesów LHC 
zostały pokazane na zdjęciach 2 i 3. 

Ze względu na postulat minimalizacji 
zakumulowanej długości stref połączeń 
w odniesieniu do całkowitej długości 
magnetycznej akceleratora (suma dłu-
gości pól magnetycznych wszystkich 
magnesów głównych) wykonano opty-
malizację tych stref. W efekcie obniżono 
ich zakumulowaną długość do około 3,7 
proc. całkowitej długości magnetycznej 
LHC w obszarze łuku oraz w tzw. strefach 
redukcji dyspersji wiązki. Większość urzą-
dzeń znajdujących się w tych strefach zo-
stała poddana indywidualnej optymalizacji 
z uwagi na ściśle określoną funkcję celu. 
Dobrym przykładem jest system kompen-
sacji termomechanicznej akceleratora, 
zawierający kompensatory mieszkowe. 
Optymalizacja tego systemu, wykonana 
przez naukowców z Politechniki Krakow-
skiej, przebiegała w trzech etapach: 
• opis konstytutywny materiałów pra-

cujących w temperaturach zbliżo-
nych do absolutnego zera,

• analiza zjawisk zachodzących w cien-
kościennych powłokach w niskich 
tem peraturach,

Fot. 2. Połączenia magnesów nadprzewodzą cych w Wielkim Zde-
rzaczu Hadronów

Fot. 3. Jedna ze zrealizowanych stref połą-
czeń pomiędzy magnesami dipolowymi (LHC) 
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• optymalizacja systemu kompensacji 
termomechanicznej akceleratora, 
uwzględniająca optymalny dobór 
parametrów każdego kompensatora 
z osobna.
Warto nadmienić, iż po raz pierwszy 

w historii budowy akceleratorów cząstek 
elementarnych urządzenia kompensacyj-
ne pracują masowo w zakresie spręży-
sto-plastycznym, podczas gdy magnesy 
pozostają sprężyste. Pola odkształceń 
plastycznych rozwijają się w ściankach 
silnie zoptymalizowanych kompensatorów 
(fot. 4) pod wpływem każdego cyklu chło-
dzenia do temperatury 1,9 K, a następnie 
ogrzewania do temperatury pokojowej. 
Mechanizm tego zjawiska szczegółowo 
opisano w monografi i „Compensation Sy-
stems for Low Temperature Applications” 
(Springer-Verlag, 2004). 

Defi niowanie 
prawdopodobieństwa sukcesu

Kolejnym osiągnięciem naukowców 
z Politechniki Krakowskiej jest wprowa-
dzenie do projektowania akceleratorów 
cząstek elementarnych analizy opartej 
na funkcji niezawodności. Koncepcja 
rachunku niezawodnościowego nie była 
do tej pory stosowana na szerszą skalę 
w tej dziedzinie, z wyjątkiem nielicznych 
prac opublikowanych w USA. Współ-
czesne akceleratory są niezwykle skom-
plikowanymi instrumentami. Składają się 
z milionów elementów i podzespołów 
zróżnicowanych ze względu na stopień 
komplikacji i poziom niezawodności. 
Globalna analiza niezawodności pozwa-
la na poprawne zdefi niowanie prawdopo-
dobieństwa sukcesu (wypełnienia okre-
ślonego zadania w założonym czasie) 
dla poszczególnych systemów i podze-
społów, a także na uzyskanie spójnego 
obrazu akceleratora jako całości. 

Jednym z pierwszych systemów 
w LHC, dla których taka analiza została 
przeprowadzona, były strefy połączeń 

magnesów nadprzewodzących. Biorąc 
pod uwagę około 250 tys. części i pod-
zespołów, a także około 123 tys. operacji 
łączenia w strefach połączeń, zdefi nio-
wanie dostatecznie wysokich poziomów 
niezawodności stało się koniecznością. 
Niezawodność stref połączeń magnesów 
została sprawdzona w czasie programu 
eksperymentalnego przeprowadzonego 
z zastosowaniem prototypu akceleratora 
(String 2), zbudowanego także z udzia-
łem naukowców z Politechniki Krakow-
skiej (fot. 5). 

Skorzystali też studenci
W ramach wieloletniej współpracy 

pomiędzy CERN-em i Politechniką Kra-
kowską powstało wiele prac zarówno 
na temat samego akceleratora LHC, 
jak również detektorów (ATLAS, ALICE, 
LHC-b). Prace poświęcone strefom 
eksperymentów LHC dotyczyły: analizy 
stateczności i projektowania doświad-
czalnych komór próżniowych, optymal-
nego projektowania wybranych struktur 
nośnych detektorów, projektowania koli-
matorów wiązki i soczewek magnetycz-
nych, analizy wymuszeń dynamicznych 
związanych z transportem podzespołów 
akceleratora LHC.

Przeprowadzono m.in. optymali-
zację doświadczalnych komór próż-
niowych w strefach interakcji wiązki. 
Zaproponowano i rozwinięto metody 
projektowania kolimatorów wiązki oraz 
tzw. soczewek magnetycznych opartych 
na niezwykle skomplikowanych techno-
logiach i wymagających dużej precyzji 
wykonawczej. Wiele uwagi poświęcono 
również zaawansowanej analizie wy-
muszeń dynamicznych, wynikających 

z warunków operacyjnych oraz trans-
portu i instalacji modułów akceleratora. 
W pracach tych uczestniczyła również 
grupa naukowców z Instytutu M-1 Poli-
techniki Krakowskiej. 

Wśród prac naukowych, prowadzo-
nych równolegle z rozwijaniem koncep-
cji akceleratora LHC, należy wymienić 
rozprawę habilitacyjną przedstawioną 
na Politechnice Krakowskiej pt. „Prob-
lematyka stabilności materiałowej i sta-
teczności strukturalnej w temperaturach 
kriogenicznych. Zastosowanie w projek-
towaniu akceleratorów cząstek elemen-
tarnych” oraz wiele prac magisterskich 
i doktorskich, wykonywanych zarówno 
na uczelniach polskich, jak i w innych 
ośrodkach europejskich. 

Efektem wieloletniej owocnej współ-
pracy jest także zaangażowanie dużej 
grupy studentów Wydziału Mechanicz-
nego PK do współpracy z CERN-em 
w ramach projektu LHC. Przy tej okazji 
powstało wiele prac dyplomowych (w ję-
zyku angielskim) dotyczących tematyki 
akceleratorowej lub ściśle z nią związa-
nej. Zebrane doświadczenia pozwoliły 
na utworzenie na Wydziale Mechanicz-
nym PK Centrum Projektowania Akce-
leratorów Cząstek Elementarnych, które 
ma służyć realizacji prestiżowych projek-
tów europejskich, takich jak FAIR w GSI 
lub CLIC w CERN-ie.

Błażej Skoczeń
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów CERN-u.

Autor jest profesorem w Instytucie Me-
chaniki Stosowanej PK.

Fot. 4. Zoptymalizowane kompensatory za-
stosowane w liniach wiązki akceleratora

Fot. 5. Prototyp akceleratora LHC w budowie i w czasie programu eksperymentalnego
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Człowiek zaczyna się w Kazach-
stanie. Nie każdy, rzecz jasna. Ten 
tylko, o którym pisał Hemingway. To 
po pierwsze. Po drugie — jeśli oba-
wiamy się, że Europa wchłonie naszą 
polskość, to zapewniam, że zawsze 
będziemy mogli odzyskać ją w Ka-
zachstanie.

Teoretycznie kraj czyni ogromne po-
stępy, również we wdrażaniu reform. Na-
dal jednak obok Astany, miasta ze szkła 
i metalu, istnieją również wsie bez bieżą-
cej wody, za to z władzami o mentalności 
z lat 50. poprzedniego wieku. Urzędnik 
to dla zwykłego obywatela wciąż pan 
i władca, decydujący o wszystkim według 
własnego uznania. Wciąż jeszcze, jeśli 
rząd uzna, że to konieczne, pracownicy 
budżetówki zamiast pensji dostają talony 
na żywność — talony na kwotę dwukrot-
nie mniejszą niż należna pensja! Życia nie 
ułatwiają też warunki naturalne. Nieusta-
jący wiatr latem nawiewa do wsi i miast 
tony pyłu, zimą zasypuje śniegiem drogi 
i domy tak, że spod śniegu wystają tylko 
kominy. Różnica temperatur pomiędzy la-
tem i zimą sięga 80 stopni! Mimo trudnych 
warunków ludzie są tu wspaniali — otwar-
ci, gościnni i zawsze chętni do pomocy.

Rdzenni Kazachowie to zaledwie 
50 proc. populacji. W kraju mieszkają 
również Rosjanie, Koreańczycy, Ujgu-
rzy i Mongołowie. W Kazachstanie żyje 
około 100 tys. Polaków, 75 proc. tej 
populacji zamieszkuje rejon Tajynszy 
w obwodzie północnokazachstańskim. 
Rejon ten bywa nawet nazywany „małą 
Polską”. Polacy mają tu polskie szkoły, 
polskie parafi e i… polskie marzenia.

W kontekście przedstawionych fak-
tów nie powinno dziwić, że największym 
pragnieniem każdego mówiącego po 
polsku maturzysty jest wyjazd na studia 
do ojczyzny. W Polsce studiuje obecnie 
około 600 studentów z Kazachstanu, le-
gitymujących się polskim pochodzeniem. 
Dzisiaj również Kazachowie chcą studio-
wać w Polsce — przede wszystkim me-
dycynę i na uczelniach technicznych. 

Kazachstan potrzebuje inżynierów, 
aby zrealizować ambitne plany rządzącej 
elity — wybudowanie miast na miarę XXII 
w. i przeniesienie do nich ludności wiej-
skiej; utworzenie zaplecza dla istniejące-
go przemysłu wydobywczego (obecnie 
surowce niemal w całości przesyłane są 
do Rosji w celu przetworzenia). Kazach-
stan potrzebuje inżynierów, warto zatem 

postarać się, aby kształcili się właśnie 
u nas, na Politechnice Krakowskiej.

Kraków dla miejscowych Polaków 
jest miastem-legendą. Nasze akcje idą 
w górę. Pojawiliśmy się w Kazachstanie 
jako jedna z pierwszych polskich uczelni 
i od razu jako najlepsza w opinii praco-
dawców uczelnia roku 2008! Przy Poli-
technice działa Międzynarodowe Cen-
trum Kształcenia — dobrze znane wśród 
Polonii — to nasz kolejny atut.

Ktoś może jednak zapytać: jaka jest 
młodzież w Kazachstanie? Miałam okazję 
poznać maturzystów zarówno z niewiel-
kich wsi, jak i samej stolicy. Jest to mło-
dzież o otwartych umysłach i w większości 
skrystalizowanych już planach na przy-
szłość. Przyszłość, którą widzą w Polsce. 

Kazachowie, którzy nie znają pol-
skiego, mogą studiować na Politechnice 
Krakowskiej po ukończeniu rocznego 
kursu naszego języka w MCK. Kazacho-
wie nie mówią w zasadzie po angielsku, 
zatem ich wybór to kraj w Europie plus 
jego język. To daje nam duże szanse, 
zwłaszcza że Polska jest tam dobrze 
oceniana, a nasi specjaliści uznawani za 
kompetentnych i godnych zaufania. 

Kazachstan jest w Polsce, jak na ra-
zie, kojarzony ze stepami, deportacją 
w 1936 r. i Bajkonurem. Warto bliżej po-
znać ten kraj i ludzi, zachęcać miejscową 
młodzież do przyjazdu na studia do Pol-
ski, w szczególności na studia techniczne. 
Aby Kazachowie nie musieli oglądać się 

na potężnych sąsiadów i sami budowali 
swoją przyszłość. I aby Polska przestała 
być dla mieszkających tam Polaków jedy-
nie legendarnym krajem przodków, a stała 
się krajem istniejącym w czasie teraźniej-
szym — krajem, w którym można zdobyć 
wykształcenie na światowym poziomie.

Jolanta Rak

 
Autorka jest kierownikiem Biura Współ-
pracy Międzynarodowej PK.

Kazachstan potrzebuje inżynierów

Klasa polska w gimnazjum lingwistycznym w Astanie
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Po wizycie autorki tekstu w Ka-
zachstanie na ręce rektora PK wpły-
nął list ambasadora RP w Astanie, 
Pawła Cieplaka z podziękowaniami 
za przeprowadzoną wśród młodzie-
ży polonijnej akcję informacyjną na 
temat możliwości studiowania na na-
szej uczelni. Ambasador podkreślił, że 
umożliwienie miejscowym Polakom 
zdobycia wykształcenia w ramach 
polskiego systemu edukacyjnego 
przyczyni się do kształtowania pol-
skich elit intelektualnych w Kazach-
stanie. Z kolei prorektor ds. kształ-
cenia i współpracy międzynarodowej 
PK otrzymał z Centrum Programów 
Międzynarodowych w Ministerstwie 
Nauki list, w którym zwrócono uwagę 
na znakomite wrażenie, jakie nasza 
uczelnia zrobiła w efekcie wizyty pro-
mującej Politechnikę Krakowską. 
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6 grudnia 2008 r. zakończyła się trze-
cia kadencja Zarządu Krajowej Repre-
zentacji Doktorantów. Przyszedł czas, 
aby podsumować roczną działalność 
KRD. Jej efektem jest przede wszystkim 
wiele projektów zmian w aktach praw-
nych dotyczących doktorantów.

VIII Krajowy Zjazd Doktorantów, który 
odbył się 1 grudnia 2007 r. w Łodzi, na-
kreślił zadania dla nowo wybranego za-
rządu. Wskazano m.in. na konieczność 
wyrównania statusu i praw doktorantów 
z jednostek naukowo-badawczych z dok-
torantami odbywającymi studia na uczel-
niach, zalecono stworzenie internetowej 
platformy informującej o dokonaniach rad 
doktorantów poszczególnych uczelni, po-
stulowano ustanowienie nagrody dla naj-
bardziej prodoktoranckiej uczelni. Wśród 
nowych zadań znalazło się też zorga-
nizowanie krajowej konferencji nauko-
wej poświęconej m.in. tematyce jakości 
kształcenia i ewentualnych standardów 
kształcenia na studiach doktoranckich. 

Promowanie wysokiej jakości 
kształcenia

Szczególnie trudny problem wyrów-
nania statusu i praw doktorantów został 
przedstawiony na spotkaniu z minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Bar-
barą Kudrycką. Nasze postulaty przyjęto 
ze zrozumieniem. Pani minister zadekla-
rowała, że zostaną one wzięte pod uwa-
gę w procesie nowelizacji ustawy „Pra-
wo o szkolnictwie wyższym”. Kolejnym 
krokiem było wprowadzenie stosownego 
punktu do uchwały Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego nr 270/2008 w sprawie 
kierunków zmian w polskim szkolnictwie 

wyższym. Sprawa ta była również poru-
szana podczas spotkania z wicepreze-
sem PAN prof. Wojciechem Stecem. Tym 
samym zyskaliśmy kolejnego sojusznika 
w walce o zrównanie statusu i praw dok-
torantów. Zadaniem nowych władz KRD 
powinno być konsekwentne kontynuo-
wanie podjętej inicjatywy, aby stosowne 
zapisy weszły do znowelizowanej usta-
wy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz 
„Ustawy o stopniach i tytule naukowym”. 

Konkurs na najbardziej prodoktoran-
cką uczelnię miał na celu promowanie 
wysokiej jakości kształcenia na studiach 
doktoranckich poprzez ocenę działań 
podejmowanych przez poszczególne 
uczelnie na rzecz doktorantów. Oceny 
uczelni dokonano na podstawie wyni-
ków przeprowadzonej ankiety. W skład 
Kapituły Konkursowej weszli doktoran-

ci — członkowie Zarządu 
KRD oraz eksperci: prof. 
Jerzy Błażejowski, prof. 
Andrzej Kraśniewski oraz 
prof. Bogusław Smólski. 
15 listopada br. podczas 
posiedzenia kapituły, na 
którym dokonano oce-
ny nadesłanych ankiet, 
wyłoniono laureatów: 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
(I miejsce), Uniwersytet 
Jagielloński (II miejsce), 
Politechnikę Warszawską 

(III miejsce) oraz Uniwersytet Warszaw-
ski (wyróżnienie). Nagrody wręczono 
5 grudnia 2008 r. na IX Krajowym Zjeź-
dzie Doktorantów w Lublinie. 

Jak wspomniano, VIII Krajowy Zjazd 
Doktorantów zobligował Zarząd KRD do 
zorganizowania konferencji poświęco-
nej m.in. tematyce jakości kształcenia 
i ewentualnych standardów kształce-
nia na studiach doktoranckich. Zarząd 
KRD postanowił poprzedzić konferencję 
debatami tematycznymi na poszcze-
gólnych uczelniach i w poszczególnych 
środowiskach doktorantów (porozumie-
niach branżowych). Wnioski z tych debat 
zebrano jako materiał na konferencję.

Spotkanie odbyło się w Warsza-
wie w dniach 20–21 września 2008 r. 
W pierwszym dniu uczestniczyła w nim 
prof. Barbara Kudrycka oraz rektorzy 
uczelni warszawskich współorganizują-
cych i współfi nansujących konferencję. 
Udział wzięło 56 doktorantów z 29 uczel-
ni całej Polski. Referaty przedstawili prof. 
Małgorzata Dąbrowa-Szefl er, prof. Marek 
Chmielewski i prof. Andrzej Kraśniewski, 
a także doktoranci. Materiały pokonferen-
cyjne zostały wydane drukiem.

Rozporządzenia do poprawki
Zarząd Krajowej Reprezentacji Dok-

torantów w trakcie swojej kadencji skła-
dał wiele propozycji nowelizacji aktów 
prawnych. Zaopiniował kilkadziesiąt 

Z prac Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Potrzebne są zmiany w przepisach

Autor tekstu przedstawia sprawozdanie z działalności Zarzą-
du KRD podczas posiedzenia w Lublinie

IX Krajowy Zjazd Doktorantów odbywa się na Zamku Lubelskim
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projektów aktów normatywnych i in-
nych dokumentów dotyczących nauki 
i szkolnictwa wyższego ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw doktorantów. 
Podjęto wiele inicjatyw mających na celu 
zmianę przepisów regulujących funkcjo-
nowanie studiów doktoranckich. 

Jedna z najważniejszych inicjatyw 
zarządu dotyczyła nowelizacji rozporzą-
dzenia w sprawie studiów doktoranckich 
prowadzonych przez jednostki organiza-
cyjne uczelni. Propozycje zmian doty-
czyły przede wszystkim: 
• korzystniejszego uregulowania kwe-

stii przedłużania studiów (m.in. po-
przez odróżnienie sytuacji losowych 
od konieczności prowadzenia dłu-
gotrwałych badań naukowych, co 
w szczególnych przypadkach umoż-
liwi przedłużenie studiów maksymal-
nie o 2 lata, a nie tak jak dotychczas 
o rok, bez względu na przyczyny);

• ustalania wysokości opłat za studia 
niestacjonarne na podstawie analizy 
kosztów ich prowadzenia; 

• wzmocnienia samorządu doktoran-
tów poprzez konieczność uzgadnia-
nia przez rektora treści regulaminu 
przyznawania stypendiów doktoran-
ckich z właściwym organem samo-
rządu (dotychczas tylko po zasięg-
nięciu opinii); 

• likwidacji górnego progu wysokości 
świadczeń pomocy materialnej (do-
tychczas 25 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia asystenta — 435 zł);

• liberalizacji kryteriów przyznawania 
stypendiów doktoranckich m.in. przez 
wykreślenie wymogu prowadzenia 
zajęć dydaktycznych jako warunku 
ubiegania się o stypendium. Pozo-
stawi to władzom uczelni, działają-
cym w porozumieniu z samorządem, 
większą swobodę w ustalaniu zasad 
przyznawania stypendiów. 
Wszystkie te propozycje znalazły 

odzwierciedlenie w projekcie nowelizacji 
rozporządzenia (projekt z 14 październi-
ka 2008 r.).

Efekty współpracy
Jednym z ważniejszych obszarów 

działalności KRD w minionej kadencji 
była współpraca z organami władzy 
publicznej oraz instytucjami szkolni-
ctwa wyższego, oprócz wspomniane-
go Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przede wszystkim z Radą 
Główną Szkolnictwa Wyższego, Kon-
ferencją Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, Polską Akademią Nauk, Ze-
społem Ekspertów Bolońskich, Interdy-

scyplinarnym Zespołem ds. Mobilności 
i Karier Naukowych oraz Parlamentem 
Studentów RP. 

Wymiernym efektem tych kontaktów 
są: projekt nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie studiów doktoranckich prowa-
dzonych przez jednostki organizacyjne 
uczelni; projekt ustawy o Narodowym Cen-
trum Nauki, w którym przewidziano m.in. 
zagwarantowanie środków na badania 
dla młodych naukowców w wysokości nie 
mniejszej niż 15 proc. budżetu centrum; 
projekt ustawy o zasadach fi nansowania 
nauki przewidujący możliwość przyznania 
nagrody ministra dla wybitnych młodych 
naukowców (bez konieczności posiadania 
przez kandydatów zatrudnienia). 

Współpraca z insty tu cjami szkolni-
ctwa wyższego znajduje odzwierciedlenie 
m.in. w stanowiskach i uchwałach RGSW 
i KRASP. Przykładem są propozycje 
zmian w przepisach korzystne dla dokto-
rantów, w szczególności takie jak umoż-
liwienie fi nansowania badań naukowych 
i udziału w konferencjach ze środków na 
naukę, które otrzymują uczelnie (uchwała 
RGSW), wprowadzenie przedstawiciela 
doktorantów do rad naukowych instytu-
tów PAN (uchwała RGSW), wprowadze-
nie zniżek dla doktorantów na przejazdy 
środkami publicznego transportu zbioro-
wego (uchwała KRASP) itp.

13 listopada 2008 r. odbyło się ple-
narne posiedzenie RGSW poświęcone 
w całości problematyce studiów dok-
toranckich, którego temat przewodni 
brzmiał „Model funkcjonowania studiów 
doktoranckich a możliwości jego realiza-
cji w istniejącym stanie prawnym”. Zosta-

ły zaproponowane projekty dwóch uchwał 
dotyczących konieczności wprowadzenia 
zmian w regulacjach prawnych odnoszą-
cych się do studiów doktoranckich oraz 
stosowania art. 208 ust. 2 w związku 
z art. 202 ust. 8 ustawy „Prawo o szkol-
nictwie wyższym”, z którego wynika, że 
uczelnia ma obowiązek zapewnić środki 
niezbędne do funkcjonowania organów 
samorządu doktorantów. 

Przedstawiciele KRD brali udział 
w pracach Interdyscyplinarnego Zespo-
łu ds. Mobilności i Karier Naukowych, 
czego efektem było odzwierciedlenie 
stanowiska doktorantów w dokumen-
tach takich jak: „Mobilność naukowców 
w Polsce” (zawiera m.in. identyfi kację 
barier dla mobilności naukowców, w tym 
doktorantów) i „Uwagi do propozycji 
zmian w zakresie ścieżki kariery nauko-
wej zgłoszonych w debacie publicznej” 
(porusza m.in. tematykę systemu stu-
diów doktoranckich, w tym koncepcję 
„dwóch doktoratów”). 

Mając swoją reprezentację krajową, 
doktoranci polscy podjęli również działa-
nia na szczeblu europejskim. W dniach 
3–6 kwietnia 2008 we Fryburgu (Szwaj-
caria) odbyły się doroczna konferencja 
i warsztaty dotyczące tematyki studiów 
doktoranckich. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez Eurodoc — europejskie 
stowarzyszenie organizacji skupiających 
doktorantów i młodych naukowców. Kra-
jową Reprezentację Doktorantów, orga-
nizację zrzeszoną w Eurodoc od 2007 r., 
reprezentowało dwóch delegatów wybra-
nych przez Zarząd KRD. Nasi przedsta-
wiciele brali czynny udział w warsztatach, 

Podczas rozstrzygnięcia konkursu na „Najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce”. Od lewej: 
Franciszek Krok, prorektor Politechniki Warszawskiej, Jerzy Błażejowski, przewodniczący 
RGSW, Paweł Kos, przewodniczący KRD
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wymieniając się z innymi uczestnikami 
doświadczeniami i uwagami na temat 
funkcjonowania studiów doktoranckich 
w poszczególnych krajach. 

100 e-maili do rzecznika

Środowisko doktorantów w codziennej 
działalności ma do czynienia z różnymi 
problemami. Aby nieść pomoc w ich roz-
wiązywaniu, Zarząd KRD powołał rzeczni-
ka praw doktorantów. W ciągu ostatniego 
roku do rzecznika nadesłano ponad 100 
samych e-maili. Poruszano w nich spra-
wy dotyczące m.in.: zasad ustalania i wy-
płacania świadczeń pomocy materialnej 
i stypendiów doktoranckich, obowiązków 
uczelni w zakresie stypendiów doktoran-
ckich (nadal powracała kwestia bezpraw-
nego żądania zwrotu stypendium), opłat 
rekrutacyjnych za przedłużenie studiów 
itp., szeroko rozumianej problematyki 
przewodów doktorskich, refundacji kosz-
tów udziału w konferencjach naukowych 
i rozliczania delegacji, zagadnień związa-
nych z macierzyństwem i uprawnień dok-
torantek w tym okresie. 

Znaczna część poruszanych tematów 
powinna być rozwiązywana na poziomie 
uczelni przez samorządy doktorantów, 
zgłaszanie ich do rzecznika mogło świad-
czyć o niewystarczającej aktywności sa-
morządów na niektórych uczelniach.

Zawiązywanie porozumień 
branżowych

Posiedzeniom Zarządu KRD zazwy-
czaj towarzyszyły spotkania z przedsta-
wicielami samorządów poszczególnych 
uczelni, co było znakomitym forum wymia-
ny poglądów i doświadczeń. Zarząd KRD 
podjął się inicjowania porozumień branżo-
wych poszczególnych kategorii uczelni, 
w rezultacie 18 kwietnia 2008 r. w Gdań-
sku zostało zawiązane Porozumienie Dok-
torantów Uczelni Technicznych. 

Doszło również do zawiązania Ogól-
nopolskiego Porozumienia Doktorantów 
Uczelni Medycznych ściśle współpracu-
jącego z Zarządem KRD, czego efektem 
było m.in. spotkanie z przedstawicielami 
resortu zdrowia.

Zarząd KRD wspierał utworzenie Dol-
nośląskiego Porozumienia Doktorantów, 
podpisanego 10 grudnia 2007 r. Celem 
inicjatywy jest wymiana doświadczeń sa-
morządowych, wspólne przedsięwzięcia 
takie jak Rajd Doktoranta czy Bal Dok-
torantów oraz promocja zagadnień zwią-
zanych z problematyką studiów dokto-
ranckich w regionie. 

Co dalej?

Bardzo ważne jest, aby Zarząd no-
wej kadencji kontynuował dotychcza-
sową działalność na rzecz środowiska 
doktorantów. Brak konsekwencji może 
stworzyć niekorzystne dla naszego śro-
dowiska przeświadczenie o braku spój-
ności podejmowanych działań.

Bezwzględnie należy dążyć do wy-
równania statusu i praw doktorantów 
z jednostek naukowo-badawczych z dok-
torantami odbywającymi studia na uczel-
niach. Nie możemy dopuszczać do sy-
tuacji, w której ta sama grupa społeczna 
podlega różnym regulacjom prawnym. 
Trzeba kontynuować coroczny konkurs na 
najbardziej prodoktorancką szkołę wyż-
szą, tak aby nagroda z każdym rokiem 
zyskiwała na znaczeniu, a tym samym 
mobilizowała uczelnie do rywalizacji. 

Warto również organizować jak naj-
więcej spotkań doktorantów, na których 
uczestnicy będą mogli nie tylko wymie-
niać się swoimi poglądami i doświadcze-
niami, ale i zdobywać niezbędną wiedzę. 
Powinniśmy stale dyskutować o jakości 
kształcenia, jakości badań naukowych 
czy studiach doktoranckich w kontekście 
Krajowej Struktury Kwalifi kacji.

Następnym istotnym elementem jest 
rozwijanie samorządności doktoranckiej 
poprzez takie działania, jak np. powoływa-
nie branżowych porozumień doktorantów. 
Działania te powodują skupienie się dok-
torantów wokół jednego wspólnego celu. 
Dlatego tak istotne jest, aby postawione 
cele były wyraźne, przejrzyste, ambitne, 
ale przede wszystkim możliwe do zrea-
lizowania. Można się posłużyć przykła-

dem Porozumienia Doktorantów Uczelni 
Medycznych, które postawiło sobie za cel 
nowelizację rozporządzenia w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, 
który to w rezultacie został osiągnięty.

Na koniec pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania władzom Politechniki 
Krakowskiej, w szczególności rektorowi 
prof. Kazimierzowi Furtakowi za wielolet-
nie wspieranie wszelkich inicjatyw dok-
torantów, za gotowość niesienia pomocy 
w rozwiązywaniu wszystkich, nawet tych 
najtrudniejszych problemów. 

*
Korzystając z okazji, składam również 

wyrazy ogromnej wdzięczności mojemu 
promotorowi prof. Marianowi Hopkowi-
czowi, który przez wszystkie te lata, kiedy 
angażowałem się w działalność społecz-
ną na rzecz środowiska doktorantów, był 
dla mnie niezwykle wyrozumiały i akcep-
tował moją pracę pozanaukową. 

Paweł Kos
Zdjęcia: Mateusz Molasy

Autor był od 1 grudnia 2007 do 6 grud-
nia 2008 r. przewodniczącym Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów. Na PK jest 
uczestnikiem studiów doktoranckich na 
Wydziale Inżynierii Środowiska. Spe-
cjalizuje się w problematyce gospodarki 
odpadami, a w szczególności utylizacji 
odpadów niebezpiecznych. Prywatnie 
pasjonuje się pilotażem (ma licencję szy-
bowcową i samolotową), lubi podróże.

O problemach doktorantów dyskutuje się w najważniejszych gremiach zarządzających nauką 
polską, tu na wspólnym posiedzeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Starożytny fi lozof, Diogenes, wy-
ruszył w poszukiwaniu człowieka na 
ulice, które roiły się od ludzi. Dzisiaj 
na ulicach miast nie spotkamy wę-
drownych fi lozofów z lampami w rę-
ku. Może szkoda, bo taki mędrzec 
mógłby obudzić nasz przeludniony 
świat, w którym tak trudno odnaleźć 
człowieka.

Stan niezwyczajny
W psychologii, socjologii, pedago-

gice często mówi się o tzw. syndromie 
wypalenia zawodowego. Po raz pierw-
szy opisał go w 1974 r. Hans Freuden-
berger1, który — pracując w ośrodku dla 
narkomanów — zauważył stopniową 
utratę energii, motywacji i zaangażowa-
nia wolontariuszy, w połączeniu z niepo-
kojącymi objawami psychofi zycznymi, 
takimi jak: bóle głowy, podatność na za-
chorowania, łatwość wpadania w złość, 
znudzenie, zniechęcenie. Na tej podsta-
wie określił wypalenie zawodowe jako 
„stan wyczerpania jednostki spowodo-
wany nadmiernymi zadaniami stawia-
nymi jej przez fi zyczne lub społeczne 
środowisko pracy”2.

Jednak najbardziej znaną defi nicję 
tego stanu stworzyła Christine Maslach. 
Według niej jest to „psychologiczny ze-
spół wyczerpania emocjonalnego, de-
personalizacji oraz obniżonego poczucia 
dokonań osobistych, który może wystą-
pić u osób pracujących z innymi ludźmi 
w pewien określony sposób”3. 

Wyczerpanie emocjonalne wynika 
z nadmiernego obciążenia emocjonalne-
go. Człowiek poddany takiej presji przez 
dłuższy czas zniechęca się do pracy — 
sprawy zawodowe przestają budzić jego 
zainteresowanie, ulega pesymizmowi, 
staje się drażliwy. W jego organizmie 
zachodzą również zmiany psychosoma-

1 Por.: H. Dąbrowska, „Zjawisko wypale-
nia wśród matek dzieci niepełnosprawnych”, 
Kraków 2005, s. 9–14.

2 E. Bilska, „Jak Feniks z popiołów, czyli 
syndrom wypalenia zawodowego”, [w:] „Nie-
bieska Linia” 4(33)/2004, s. 3.

3 Ch. Maslach, „Wypalenie — w perspe-
ktywie wielowymiarowej”, tł. J. Radzicki, [w:] 
„Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobie-
ganie”, pr. zb. pod red. H. Sęk, Warszawa 
2004, s. 15.

tyczne. Depersonalizacja związana jest 
z negatywnym, bezdusznym i obojętnym 
reagowaniem na innych ludzi. Wyraża się 
w pozbawionym troski dystansowaniu 
się od ich problemów, w powierzchow-
ności, skrócenie czasu i sformalizowaniu 
kontaktów, cynizmie i obwinianiu innych 
o własne niepowodzenia. Brak poczu-
cia dokonań jest z kolei sprzężony ze 
spadkiem poczucia własnej kompetencji 
i sukcesów w pracy4.

Dotyka również 
studentów

Z objawami wypalenia zawodowego 
można się zetknąć nie tylko wśród na-
uczycieli akademickich, ale i studentów. 
Dotyka przede wszystkich tych, którzy 
równocześnie uczą się i pracują. Z an-
kiety przeprowadzonej wśród 235 stu-
dentów zaocznych jednej z krakowskich 
uczelni pedagogicznych (!) wynika, że 
ponad połowa z nich cierpi z tego właś-
nie powodu. Niepokój budzi brak działań 
profi laktycznych, które należałoby pod-
jąć już podczas studiów.

4 Por.: tamże, s. 13–31 oraz E. Bilska, dz. 
cyt., s. 3–7.

Zamieszczony u dołu wykres przed-
stawia występowanie objawów wypale-
nia zawodowego oraz poszczególnych 
składników tego syndromu (takich, jak: 
wyczerpanie emocjonalne, depersona-
lizacja, poczucie dokonań) w badanej 
grupie 235 studentów pedagogiki.

Zamiast ludzi... etykiety
W niniejszym artykule zajmiemy się 

tylko jednym czynnikiem wypalenia za-
wodowego — nazywanego ogólnie utra-
tą troski o człowieka5 — czyli depersona-
lizacją.

Najłatwiej dostrzec ją w zjawisku 
tzw. etykietowania. Aby zdystansować 
się wobec człowieka, nadajemy mu 
etykiety: ten to „żyd”, tamten „kujon” 
albo „idiota”, inny „belfer”, „pingwin” itp. 
W szkole, w przeludnionej, czterdzie-
stoosobowej klasie pojawiają się ludzie-
-numery. Dzięki temu nauczyciel nie 
musi się zamartwiać, czy dotarł do każ-
dego ucznia... W przychodni na wizytę 

5 Por.: Ch. Maslach, „Wypalenie się: utra-
ta troski o człowieka”, [w:] P.G. Zimbardo, F.L. 
Ruch, „Psychologia i życie”, tł. J. Radzicki, 
Warszawa 1994, s. 623–628.

Szukam człowieka...
Rzecz o depersonalizacji
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czekają ludzie-przypadki, bo lekarz, któ-
ry przyjmuje nadmierną liczbę pacjen-
tów, w taki sposób próbuje radzić sobie 
z frustracją, wynikającą z niemożności 
poświęcenia wystarczającej ilości czasu 
każdemu z osobna. Przed konfesjona-
łem w Wielkim Poście stoją grzesznicy. 
Spowiednik, mając do czynienia z tylo-
ma ludzkimi słabościami, i sam będąc 
grzesznikiem, może się ratować poprzez 
ustawienie siebie poza grzesznym tłu-
mem. Może, bo wiara powinna mu po-
móc postąpić inaczej. Także profesor 
wyższej uczelni, często z powodu swo-
ich kompleksów, poczucia niższości, bu-
duje mur i pozostawia za nim gorszych 
i głupszych studentów, którym nie moż-
na się przyznać do własnej niewiedzy.

Depersonalizacja to me chanizm ne-
gatywny. Jej przeciwieństwem jest tzw. 
zdystansowana troska — połączenie 
współczucia z dystansem emocjonalnym6 
— która pozwala chronić się przed nad-
miernym zaangażowaniem w sprawy wy-
chowanka, pacjenta, klienta, równocześ-
nie nie dyskwalifi kując go jako człowieka.

Antidotum na depersonalizację
Etykietowanie nie jest domeną jedy-

nie niektórych osób i nie dotyka tylko wy-
branych. To problem każdego człowieka. 
Mało kto może się pochwalić tym, iż nigdy 
nikogo nie zaszufl adkował, nie określił za 
pomocą etykiety, która zasłoniła właściwą 
wartość jego człowieczeństwa.

Pierwszy sposób walki z depersona-
lizacją — to przeglądanie swoich szufl ad 
i odpowiedź na pytania: kogo i w jaki 
sposób etykietujemy? I czy ta osoba na 
to zasługuje?

6 Por.: Ch. Maslach, „Wypalenie — w pers-
pektywie wielowymiarowej”, dz. cyt., s. 13–31.

Drugim sposobem jest po-
znawanie siebie. Spojrzenie 
w prawdzie na własne słabości 
prowadzi do większej toleran-
cji wobec innych. Do poznania 
siebie dochodzi się różnymi 
drogami. Jedna z nich prowadzi 
przez pięć etapów. Pierwszy to 
poznanie swoich zachowań7. 
Pytania, które warto sobie na 
tym etapie postawić to: Co robię 
zwykle?, Co polecam innym, 
żeby zrobili?, Jakie są moje re-
akcje na niepowodzenia?, Jakie 
są moje reakcje instynktowne 
i impulsywne?, Jak zachowuję 
się w stosunku do sympatii i antypatii?.

Zachowania są najbardziej zewnętrz-
ne i łatwo je zobaczyć i zanalizować przy 
odrobinie uwagi. Trudniej poznać swoje 
postawy, które są zbiorami zachowań. 
Składają się na nie zwyczaje, style, pro-
gramy działania, także dyspozycje do 
działania. Wszystkie łączą się z pewne-
go rodzaju hasłem, według którego czło-
wiek żyje. W nich człowiek odnajduje 
smak swojego życia.

Emocje i motywacje
Kolejny etap to poznawanie swoich 

uczuć, czyli subiektywnego sposobu, w jaki 
każdy człowiek przeżywa stany związane 
z życiem. Odczuwając emocje, uważamy, 
iż informują przede wszystkim o osobie, 
w stosunku do której je żywimy. Tymcza-
sem najwięcej mówią o nas. Pozwalają 
zrozumieć to, co znajduje się w głębi. Są 
subiektywnymi znakami, nieraz sygnalizu-
ją problemy, które wywołuje druga osoba.

7 Por.: A. Cencini, „Od wychowania do 
formacji”, tł. D. Piekarz, Centrum Formacji 
Duchowej — Salwatorianie, Kraków 2001, 
nagranie na kasetach, kasety 1–5.

Równie trudne do zbadania jak uczu-
cia są motywacje. Istotne jest nie tylko 
to, co robię. Ważne, dla kogo to robię 
i dlaczego. Motywacje mogą być świa-
dome i nieświadome8. Na szczególną 
uwagę zasługują te drugie. Altruista, któ-
ry pomaga innym — czy tego chcą, czy 
nie chcą — często w nieświadomości 
ukrywa rzeczywisty powód. U podłoża 
jego działania znajduje się chęć zadowo-
lenia z siebie i swojego obrazu altruisty, 
zaspokojenie tej potrzeby.

Motywacje mogą być też aktualne 
i zwyczajowe. Pierwsze wiążą się z kon-
kretnym, chwilowym działaniem. Drugie 
łączą się z najgłębszymi potrzebami, 
które zwykle kierują naszym działaniem. 
U jednego człowieka może to być po-
trzeba wyczynu czy ekshibicjonizmu, 
czyli znajdowania się zawsze w centrum. 
U innego — potrzeba doznawania od in-
nych opieki i wsparcia.

Wyróżnia się także motywacje cen-
tralne (pokrywające się najczęściej ze 

8 Por: A. Cencini, A. Manenti, „Psycholo-
gia a formacja”, tł. K. Kozak, Kraków 2002, 
s. 301–325.

Powolnie umiera
ten, kto nie podróżuje,
ten, kto nie czyta,
ten, kto nie słucha muzyki,
ten, kto nie obserwuje. 
Powolnie umiera
ten, kto niszczy swą miłość własną,
ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powolnie umiera
ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia,
ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki,
ten, kto nigdy nie zmienia punktów od niesienia,
ten, kto nigdy nie zmienia koloru swoje go ubioru,
ten, kto nigdy nie porozmawia z niezna jomym.

Powolnie umiera
ten, kto unika pasji i wiru emocji,
które przywracają oczom blask
i serca naprawiają.

Powolnie umiera
ten, kto nie opuszcza swojego przylądka,
gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy,
ten, kto nie podejmuje ryzyka spełnienia swoich marzeń,
ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć!
Zaryzykuj siebie od dzisiaj!
Zacznij działać od zaraz!
Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
Nie zabraniaj sobie być szczęśliwym.

Pablo Neruda 
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zwyczajowymi) i peryferyjne. Można je 
opisywać również ze względu na cel po-
dejmowanego działania. I tak motywem 
działania może być chęć przypodoba-
nia się komuś w danej chwili. Albo utoż-
samienie, gdy działanie jest bardziej 
uwewnętrznione, ale nie ze względu 
na wartość, lecz osobę czy instytucję, 
które ją reprezentują. Najmocniejszą 
motywacją jest internalizacja, ponieważ 
człowiek podejmuje wtedy działanie ze 
względu na wartość, która stała się jego 
wartością. Odkrycie rzeczywistych mo-
tywacji to duży krok w kierunku samo-
poznania.

Rozpoznać w sobie konfl ikty
W piątym etapie poznawania same-

go siebie odkrywamy niekonsekwencje 
w życiu, czyli dostrzegamy niezgodności 
pomiędzy wartościami, jakie przyjmuje-
my i potrzebami, które w rzeczywistości 
nami kierują. Większość ludzi akceptuje 
i wyznaje wspaniałe wartości. Pragniemy 
pomagać innym, pragniemy pokoju, zgo-
dy, tolerancji, piękna, miłości, dobra. Tym-
czasem na świecie panuje zło, nienawiść, 
niezgoda, obojętność, brakuje tolerancji, 
szaleją wojny. Przyzwyczailiśmy się, by 
wskazywać źródło tych nieszczęść poza 
nami, na zewnątrz. Problem polega na 
tym, że tak robi każdy, choć każdy prze-
cież mógłby odkryć je w sobie.

Warto wiedzieć i to, że kiedy chcemy 
pomagać innym, w rzeczywistości kie-
rujemy się potrzebą doznawania opieki 
i wsparcia od innych. Pragnąc pokoju 
i zgody, w rzeczywistości przeżywamy 
bardzo mocno potrzebę agresji. Pragnąc 
tolerancji, jako dominującą przeżywamy 
potrzebę dominacji itd. Rozpoznanie 
tych konfl iktów w sobie pomaga nad nimi 
zapanować. Znane jest bezpieczniejsze. 
Dzięki temu można też spojrzeć na bliź-
nich z większym zrozumieniem. Kiedy 
zobaczymy, że sami jesteśmy słabi, bę-
dziemy mniej skłonni do etykietowania 
innych, słabszych.

Praca nad poznaniem siebie wyma-
ga konsekwencji, a nawet bezwzględno-
ści w mówieniu sobie prawdy. Jedynie 
taka postawa pozwala przeciwstawić się 
wypaleniu. 

Anna Seredyńska

Autorka jest adiunktem w Wyższej Szko-
le Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatia-
num”, psychoterapeutą w Hospicjum św. 
Łazarza oraz Fundacji Pro Bono w Kra-
kowie.

Jak już „Nasza Politechnika” in-
formowała, rektor PK i dyrektor XII LO 
im. C.K. Norwida w Krakowie podpisali 
w październiku ubiegłego roku umowę 
o współpracy, której celem jest popu-
laryzacja matematyki wśród uczniów 
szkoły, zapoznanie ich z działalnoś-
cią naszej uczelni oraz zachęcenie 
do podjęcia studiów na Politechnice 
Krakowskiej. Koncepcję tego zadania 
opracowali i w jego realizację zaanga-
żowali się pracownicy Instytutu Ma-
tematyki Wydziału Fizyki Matematyki 
i Informatyki Stosowanej PK.

Głównym powodem, dla którego dy-
rektor XII LO zwrócił się do Politechniki 
Krakowskiej o objęcie opieką uczniów 
liceum, było zapewnienie jego wycho-
wankom możliwości poszerzenia wiedzy 
z zakresu nauk ścisłych ponad program 
szkoły średniej. W tym zakresie nasza 
współpraca ma kilka celów.

Pierwszy z nich, to przybliżenie ucz-
niom abstrakcyjnych pojęć matema-
tycznych poprzez pokazanie, że poja-
wiają się one w naturalny sposób jako 
elementy rozwiązania problemów życia 
codziennego. Drugi, to zachęcenie do 
podejmowania samodzielnych prób roz-
patrywania i rozwiązywania zadań ma-
tematycznych, z twórczym wykorzysta-
niem zdobywanej wiedzy, a nie jedynie 
na podstawie poznawanych w szkole 
schematów. Ponadto pragniemy za-
szczepić w uczniach zdrowy sceptycyzm 
i nawyk krytycznej oceny otrzymywa-
nych informacji. Bez względu na temat 
każde spotkanie jest podporządkowane 
realizacji wymienionych zamierzeń.

Celom tym służy przyjęty schemat, 
według którego przeprowadzane są za-
jęcia z uczniami. Najpierw stawiany jest 
problem lub zagadka (zawsze w jakiś 
sposób związane z życiem), a uczniowie 
próbują je rozwiązać. Odbywa się tzw. 
„burza mózgów”. Następnie jedna z osób 
prowadzących spotkanie wygłasza krótki 
wykład, w którym przedstawia matema-
tyczny opis problemu oraz fakty i pojęcia 
potrzebne do jego rozwiązania. Wyposa-
żeni w tę wiedzę uczniowie, przy dyskret-
nej pomocy osób prowadzących, pona-
wiają próbę znalezienia rozwiązania. 

Spotkanie kończy omówienie tzw. „ligi 
zadaniowej”, tzn. trwającego cały rok ucz-
niowskiego turnieju, którego uczestnicy 

rozwiązują zadania z otrzymanej tzw. listy 
zadań (jednej na miesiąc) i zdobywają za 
to punkty. Na podstawie liczby zdobytych 
punktów ustalany jest ranking. Zwycięzca 
otrzyma w czerwcu nagrodę. 

Comiesięczne spotkania z uczniami 
otwiera krótka prezentacja kierunków stu-
diów na naszej uczelni. Jej celem jest za-
poznanie młodych ludzi z możliwościami, 
jakie dają prowadzone przez Politechnikę 
Krakowską studia oraz ukazanie zalet 
ścisłego i technicznego wykształcenia.

Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 
18 października 2008 r., otworzył je pro-
rektor PK prof. Leszek  Mikulski w obec-
ności dyrektora Instytutu Matematyki 
dr hab. Teresy Winiarskiej, prof. PK. 
Odbyły się już cztery spotkania. O pro-
wadzonych przez nasz wydział studiach 
opowiadali przedstawiciele trzech insty-
tutów: Matematyki, Fizyki oraz Modelo-
wania Komputerowego. Na luty zapla-
nowano prezentację Wydziału Inżynierii 
Lądowej, a w przyszłości zostaną przed-
stawione pozostałe wydziały. 

Pierwsze spotkanie poświęcone było 
matematyce wyborczej i przedstawieniu 
problemów, jakie nastręcza opracowa-
nie sprawiedliwej ordynacji wyborczej. 
Następne dwa zaznajamiały uczniów 
z możliwościami wykorzystania teorii 
grafów do wyszukiwania strategii wygry-
wających w różnych grach, m.in. znaj-
dowania najkorzystniejszych rozwiązań 
problemów logistycznych. Na ostatnich 
(z dotychczasowych zajęć) rozważa-
liśmy pojęcie średniej i badaliśmy, jak 
(nie)wiele prawomocnych wniosków 
można wyciągnąć, znając jedynie uśred-
nione dane.

W spotkaniach uczestniczy grupa 
33 uczniów I klasy XII LO o profi lu ści-
słym. Ze strony XII LO we współpracę 
zaangażowane są mgr Joanna Piesz-
czyńska-Pełech i mgr Dominika Nowa-
kowska-Drewno, a ze strony PK dyrek-
tor Instytutu Matematyki dr hab. Teresa 
Winiarska, prof. PK i wyznaczeni przez 
nią niżej podpisani pracownicy.

W tym roku akademickim odbędą się 
jeszcze cztery spotkania z młodzieżą XII 
LO. Mamy nadzieję, że uda nam się zre-
alizować zamierzone cele. 

Katarzyna Pałasińska
Magdalena Grzech 

Pracownicy PK uczą licealistów

Owocne spotkania z matematyką
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Miejsca Mickiewiczowskie
W ósmym dniu wyprawy udaliśmy się 

już przez Mołdowę na Ukrainę. Kraina po-
łożona między Prutem, Dniestrem i Mo-
rzem Czarnym nazywana jest Besarabią. 
Teren jest nizinny, stepowy, stanowi niemal 
półenklawę, odciętą od reszty kraju przez 
terytorium Mołdowy i Liman Dniestrowy. 
Przejeżdżaliśmy w pobliżu Białogrodu nad 
Dniestrem. Znajduje się tu słynna średnio-
wieczna twierdza akermańska budowana 
od XIII do XIV w. Stepy wokół Akermanu 
opisał pięknie Adam Mickiewicz w jednym 
z „Sonetów krymskich”. 

Najważniejszym miastem na połu-
dniu Ukrainy jest Odessa. Zwiedziliśmy 
centrum miasta, m.in. imponującą ope-
rę, słynne Schody Nadmorskie (Potiom-
kinowskie) i okazałe gmachy secesyjne. 
A na drodze wyjazdowej z Odessy wi-
dzieliśmy jeszcze 2 interesujące obiekty 
mostowe: stalowy, 2-pylonowy wiadukt 
podwieszony z wantami promienistymi 
oraz stalową, łukową kładkę dla pieszych 
z pomostem usytuowanym pośrednio 
(łuk stalowy, kratownicowy o rozpiętości 
około 40 m, pomost stalowy podwieszo-
ny za pomocą 2 par wieszaków). 

Kolejnym miastem południa Ukra-
iny jest Chersoń. To ostatni duży port 
rzeczny na Dnieprze. Zwiedzamy tu wy-
budowany niedawno, liczący około 20 
przęseł, most na Dnieprze. Teraz przed 
nami droga prosto na Krym, gdzie spę-
dzimy cztery noce, korzystając — po tru-
dach zwiedzania obiektów mostowych 
— z atrakcji turystycznych.

Krym stanowi pod względem krajobra-
zowym i kulturowym odrębny kraj. Najlicz-
niejszą grupą narodowościową są Rosjanie 
(1,6 mln). Miejsce naszego postoju, Teodo-
zja, port u nasady Półwyspu Kerczeńskie-
go, jest jednym z najprzyjemniejszych na 
Krymie, oazą odosobnienia i spokoju.

Podczas pobytu na Krymie mieli-
śmy okazję zobaczyć szczyt Czatyrdah 
i masyw górski Ajudah, pięknie upa-
miętnione w sonetach Adama Mickiewi-
cza. W Liwadii, koło Jałty, wstąpiliśmy 
do letniej rezydencji cara Mikołaja II, 
zbudowanej z białego marmuru w la-
tach 1911–1912, gdzie w 1945 r. odbyła 
się słynna konferencja jałtańska; konfe-
rencja, która na dziesięciolecia przesą-
dziła o losie krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. 

Budowla z ogromnym ogrodem jest 
pięknie położona wysoko nad morzem. 
Zwiedziliśmy sale, w których toczyły się 
obrady, a także apartamenty carskie 
z przedmiotami należącymi do ostatnich 
członków rodziny carskiej oraz urocze, 
ukwiecone patia w pałacu. 

Z perspektywy rejsu Dnieprem
Rankiem czternastego dnia wyprawy 

dotarliśmy po nocnej podróży do Kijowa. 
Tu czekał już na nas wynajęty statek, 
a na jego pokładzie nasz przewodnik po 
mostach Kijowa na Dnieprze — inżynier 
Valery Korotych, członek rady nadzor-
czej największej ukraińskiej fi rmy mosto-
wej „Mostobud”, Honorowy Budowniczy 
Ukrainy. Z pokładu statku obejrzeliśmy 
kolejno mosty:

• Metro Bridge, 6-przęsłowy, żelbeto-
wy most łukowy z jazdą górą, zbudo-
wany w 1965 r. według projektu inży-
nierów G. Fuxa i Y. Inosowa. Przez 
most prowadzi jedna z linii kijowskie-
go metra światoszyńsko-browarska 
oraz jezdnia samochodowa;

• Paton Bridge, stalowy most belkowy 
zbudowany w 1953 r. na słupowych 
fi larach żelbetowych. Ma 1543 m dłu-
gości i liczy ponad 20 przęseł. Wy-
niesione w górę przęsło żeglowne 
ma większą rozpiętość i wzmocnione 
(podwyższone) przekroje podporo-
we. Jest to most drogowy;

• Darnytskyi Railroad Bridge, zbudowa-
ny w 1949 r. według projektu inżynie-
rów J. Barenboyma i E. Radzevicha 
w miejscu starego mostu, zniszczo-
nego w pierwszych dniach II wojny 
światowej. Jest to 3-przęsłowy, stalo-
wy most łukowy z jazdą pośrednią;

• New Darnitskui Automobile (Railro-
ad Bridge) jest aktualnie w końcowej 
fazie realizacji. Ma 1100 m długości 
i położony jest 50 m na południe od 
Darnytsia Railroad Bridge. Jest to 
3-przęsłowy, stalowy most łukowy 
z jazdą dołem;

• Pivdennyi (Południowy) Bridge, zbu-
dowany w 1990 r. według projektu 
architekta A. Gavrilova i inżyniera 

Przeprawy przez Dunaj i Dniepr
XIV Wyprawa Mostowa
Część II

Most przez Dniepr w Chersoniu

W poprzednim numerze „Na-
szej Politechniki” przedstawili-
śmy I część artykułu poświęco-
nego XIV Wyprawie Mostowej. 
Opisano w niej trasę od Słowacji 
do Bułgarii. Poniżej relacja z po-
bytu na Ukrainie.
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G. Fuxa, jest drugim mostem dla me-
tra w Kijowie, służy syrecko-peczer-
skiej linii metra w obu kierunkach oraz 
ruchowi samochodowemu (3 pasy ru-
chu w każdym kierunku). Rozpiętość 
głównego przęsła — 271 m, długość 
mostu wraz z belkowymi dojazdami 
— 1227 m;

• Park Pedestrian Bridge, zbudowany 
w 1957 r. według projektu architekta 
V. Suvorova i inżyniera V. Kiriyenko. 
Jest to wisząca kładka dla pieszych 
o długości 400 m, łącząca prawy 
Brzeg Dniepru z wyspą Truchanow-
ską, na której jest Centralna Plaża 
Kijowska,

• Gavanskyi Bridge, oddany częścio-
wo do użytkowania w grudniu 2007 r. 
stanowi element estakady prowadzą-
cej z części miasta zwanej Padołem 
przez kanał Gavani na Wyspę Rybal-
ską i dalej do podolsko-woskresen-
skiego przejścia mostowego. Most 
ma długość 349 m i szerokość 40 m;

• Podilskyi Metro Bridge, most w bu-
dowie na nowej 7-kilometrowej tra-
sie, prowadzącej metro przyszłej po-
dolsko-woskresenskiej linii oraz 2x3 
pasy ruchu samochodowego w obu 
kierunkach. Most łączy Wyspę Ry-
balską na prawym brzegu Dniepru 
z lewym brzegiem Dniepru i przebie-
ga także nad Wyspą Truchanowską.
Żaden z mostów Kijowa nie przetrwał 

II wojny światowej. Wszystkie zostały od-
budowane bądź na nowo wzniesione. 

Oprócz mostów mogliśmy z pokładu 
statku podziwiać wspaniały, wysoki pra-
wy brzeg rzeki, na którym został zbudo-
wany Kijów — brzeg pełen parków i zie-
leni. Na każdego kijowianina przypada 
25 m2 zieleni (w Paryżu — 7 m2, w Sankt 

Petersburgu — 11,2 m2, w Moskwie — 
19,8 m2). 

Kijów, stolica Ukrainy i dawna stolica 
Rusi Kijowskiej, liczy około 1500 lat. To 
wspaniałe miasto położone jest na sied-
miu wzgórzach i od dawna nazywane 
drugim Rzymem, rywalem Konstantyno-
pola. Skorzystaliśmy z okazji, by zwie-
dzić jego zabytki, m.in. Cerkiew Bożego 
Narodzenia, Monaster św. Michała Ar-
chanioła o Złotych Kopułach (Sobór Mi-
chajłowski), cerkiew św. Mikołaja, Sobór 
Zaśnięcia Matki Boskiej, cerkiew metro-
politalną, cerkiew Wszystkich Świętych, 
a przede wszystkim Ławrę Kijowsko-Pe-
czerską — wielki ośrodek kultu religijne-
go, duchową kolebkę Rusi. Widzieliśmy 
też Pomnik Ofi ar Głodu na Ukrainie 
i w centrum placu Michajłowskiego po-
mnik księżnej Olgi, która przyjęła chrzest 
czterdzieści lat przed chrztem Rusi. Byli-
śmy na głównym placu miasta — Majda-
nie Niepodległości z 62-metrową kolum-
ną — symbolem niepodległości Ukrainy. 

Podróż sentymentalna
Piętnastego dnia wyprawy pojecha-

liśmy do Lwowa, by zwiedzić przede 
wszystkim obiekty związane z kulturą 
polską. Byliśmy m.in. na Placu Mickie-
wicza, gdzie stoi pomnik Wieszcza dłuta 
Antoniego Popiela (z 1904 r.). Zobaczy-
liśmy kościół Bernardynów (1600–1630), 
dziś należący do cerkwi greckokatolickiej 
i kaplicę Boimów (1611–1615), uważaną 
za największe dzieło architektury manie-
rystycznej w tej części Europy, a także 
łacińską Katedrę Wniebowzięcia NMP, 
gdzie 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazi-
mierz złożył słynne śluby lwowskie, obie-
rając Matkę Boską za Królową Polski.

Byliśmy również na Cmentarzu Ły-
czakowskim, na grobach wybitnych 
Polaków: Stefana Banacha, Sewery-
na Goszczyńskiego, Artura Grottgera, 
Marii Konopnickiej, Franciszka Smolki, 
Karola Szajnochy, Gabrieli Zapolskiej, 
Iwana Franki (wybitnej postaci literatury 
ukraińskiej) oraz Salomei Kruszelnickiej 
— „słowika” Ukrainy. Stąd udaliśmy się 
na cmentarz-pomnik Orląt Lwowskich, 
gdzie spoczywa Ludwik Rydygier, świa-
towej sławy chirurg i generał Wojska 
Polskiego. Przy mogiłach młodych ludzi 
poległych w walkach o Lwów w latach 
1918–1919 zatrzymywaliśmy się w za-
dumie. 

We Lwowie nie ma mostów, bowiem 
koryto przepływającej przez miasto rzeki 
Pełtwi w 1906 r. zostało przykryte.

Nasza wyprawa dobiegła końca. Ze 
Lwowa wracaliśmy przez przejście gra-
niczne w Korczowej, Przeworsk, Rze-
szów, Tarnów i Bochnię do Krakowa. 
Wracaliśmy pełni wrażeń i nowych do-
świadczeń. Wyprawa była udana, cho-
ciaż bardzo trudna. Wymagała nie lada 
wysiłku i zdyscyplinowania. Wszyscy 
uczestnicy spisali się na medal. Tak pod 
względem fachowym, inżynierskim, tury-
stycznym oraz towarzyskim. A także pod 
względem patriotycznym. Za to wszyst-
ko należą im się słowa serdecznego po-
dziękowania.

Kazimierz Flaga
Zdjęcia: Autora

Autor jest profesorem w Instytucie Mate-
riałów i Konstrukcji Budowlanych PK.Darnytskyi Railroad Bridge przez Dniepr w Kijowie

Na Cmentarzu Orląt Lwowskich
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Czy po dwóch semestrach nauko-
wego trudu student ma jeszcze czas 
i ochotę na dodatkową pracę dla idei 
w letnie wakacje? Pytanie może się 
wydawać retoryczne, a jednak kolej-
ny rok jestem zaskakiwany obfi tością 
kandydatów na takie pracowite wyjaz-
dy w Polskę. Obozy zagraniczne siłą 
rzeczy są bardziej atrakcyjne, wyma-
gają też większego udziału fi nanso-
wego od uczestników.

Studenci Wydziału Architektury PK 
w 2008 r. wzięli m.in. udział w dwóch 
letnich obozach naukowych — w Bo-
dzentynie i w Króliku Wołoskim. Obóz 

w Bodzentynie został zorganizowany 
z inicjatywy doktorantki Uniwersytetu 
Berlińskiego, absolwentki krakowskie-
go Wydziału Architektury PK Bernadety 
Schaefer. Jego podstawowym celem 
jest dokumentowanie rysunkowe i fo-
tografi czne budownictwa drewniane-
go z początku XX w. w województwie 
świętokrzyskim. W wolny weekend 
uczestnicy obozu zwiedzili pałac i park 
w Puławach oraz malowniczy Kazi-
mierz Dolny. Obóz był właściwie mię-
dzynarodowy, bowiem uczestniczyli 
w nim także studenci z Niemiec. Prace 
pomiarowe przyniosły konkretny plon 

Letnie obozy naukowe

Studenci zinwentaryzowali cerkwie
w postaci inwentaryzacji kilkunastu cie-
kawych obiektów, które w większości 
dla ich właścicieli nie stanowiły powodu 
do dumy... Marzą oni bowiem o nowych 
murowańcach. A stare? Kto by tam po 
nich płakał? 

Obóz na Podkarpaciu zorganizowa-
no z inicjatywy Stowarzyszenia „Dzie-
dzictwo Mniejszości Karpackich”, które 
ma siedzibę w Zagórzu i jest reprezen-
towane przez dr Ewę Bryłę z PK oraz 
Damiana Nowaka. Kilkunastoosobowa 
grupa studentów architektury zinwenta-
ryzowała cztery opuszczone murowa-
ne cerkwie w: Króliku Wołoskim (wraz 

z ruinami kaplicy i murowa-
ną dzwonnicą kurtynową), 
Mrzygłodzie, Tarnawie Gór-
nej i Olszanicy oraz stary 
cmentarz greckokatolicki 
w Tyrawie Solnej.

Po kilkudziesięciu już la-
tach opieki nad studenckim 
ruchem naukowym czuję się 
czasami zmęczony i sam za-
czynam myśleć o leniwym 
letnim odpoczynku... Jed-
nak co roku pytania mło-
dych ludzi: „Czy w tym roku 
będzie organizowany obóz 
naukowy?”, dopingują mnie 
do organizacji kolejnego... 
Nie da się na nich odpo-
cząć — trzeba organizować 
prace pomiarowe, wyciecz-
ki, konsultować wieczorami 
sporządzane na miejscu 
rozrysy w skali. A jednak 
pomimo tego wszyscy czer-
piemy radość i satysfakcję 
z podjętych zadań. Wierzy-
my, że dzięki naszemu wysił-
kowi przetrwa choć cząstka 
dziedzictwa Rzeczpospolitej 
Wielu Narodów.

Jan Kurek
Zdjęcia: Autora

Autor jest doktorem habilito-
wanym w Instytucie Projekto-
wania Budowlanego PK.U góry uczestnicy obozu w Bodzentynie. Na dolnej fotografi i Bernadetta Schaefer
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Od 12 do 22 września 2008 r. gru-
pa studentów z kierunku architektura 
krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 
zrzeszona w Kole Naukowym „Archi-
tectura Militaris”, wzięła udział w war-
sztatach projektowych w Puli i na Ve-
rudeli. Od kilku lat głównym tematem 
warsztatów, organizowanych przez 
Ministerstwo Kultury Republiki Chor-
wacji i Wydział Architektury Uniwersy-
tetu w Zagrzebiu, jest system fortów 
austro-węgierskich dawnej twierdzy 
Pula na Malim i Velim Brijunie.

Jak co roku, forma zajęć pozwalała 
na wspólne poszukiwanie i popularyza-
cję wiedzy na temat fenomenu krajob-
razu kulturowego. Zastanawiano się, 
jak chronić i udostępniać obiekty, które 
powoli zaczynają się cieszyć dużym 
zainteresowaniem nie tylko miłośników 
fortyfi kacji, ale też coraz liczniejszych 
zwolenników turystyki kulturowej, obie-
rających za cel podróży miejsca dotych-
czas nieznane, wolne od kiczu i disney-
landyzacji, nieco zapomniane. 

W ramach zajęć w plenerze stu-
denci wykonywali m.in. inwentaryzację 
rysunkową zabytkowych fortyfi kacji 
twierdzy Pula, analizowali ekspozycję 
widokową badanych obiektów, kreśli-
li projekty adaptacji i udostępniania 
obiektów fortecznych na potrzeby tury-
styki kulturowej. Warsztaty zakończyły 

się prezentacjami wyników prac włas-
nych i autorskich projektów studen-
ckich wykonywanych w ramach projek-
tów semestralnych.

Na początku wyjazdu utworzono 
dwie grupy robocze — jedna opraco-
wywała kompleksowo baterię Giacone 
grupy fortecznej Peneda oraz forty Na-

Udział Koła Naukowego „Architectura Militaris” w warsztatach w Chorwacji

Nasi w Puli

viglio i Cavarolla na wyspie Veli Brijun. 
Druga grupa kontynuowała prace po-
przedników na forcie Verudela. Pomimo 
nie najlepszej jak na tę porę roku pogo-
dy i stosunkowo niewielkiej ilości czasu 
udało się zrealizować założony program 
działań.

Grupa pierwsza, w składzie: Jan Ko-
walski, Agata Skoczylas, Olena Zapolska 
i Marcin Mikulski w roli eksperta, miała 
za zadanie opracować zagospodarowa-
nie terenu fortu Verudela oraz pobliskiej 
baterii Giovanni oraz rozwiązać bieżące 
problemy projektowe w skali detalu ar-
chitektoniczno-krajobrazowego. Główny 
nacisk w działaniach projektowych po-
łożono na lokalizację dużego akwarium 
w szybie po ogromnej wieży pancernej 
o średnicy 9 m. Wykonane projekty będą 
w przyszłości wykorzystane przez inwe-
stora w celu udostępnienia zamkniętych 
dotychczas części obiektu i częściowej 
ich rekonstrukcji. Grupa zastosowała 
wiele rozwiązań z pogranicza land-artu, 
opracowała koncepcję ogrodu forteczne-
go, uporządkowała przebieg komunikacji 
w strefi e wejściowej.

Druga grupa, w skład której wcho-
dzili: Katarzyna Martyna, Justyna Suli-
kowska, Kasper Jakubowski, Waldemar 
Brzoskwinia zaproszony jako ekspert Bateria Giacone, Veli Brijun

Uczestnikom warsztatów humory dopisywały...
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oraz Lana Slavuj z Wydziału Geo-
grafi i Uniwersytetu w Zagrzebiu. Za-
daniem grupy była analiza studialna 
i inwentaryzacja Fortu Giacone, za 
pomocą skróconego zapisu krajob-
razu inżynieryjnego, stosowanego 
z powodzeniem dla innych obiek-
tów poprzemysłowych i pofortyfi ka-
cyjnych. Wykonano rysunki inwen-
taryzacyjne i pomiary, określono 
stan i zasób fortu, zaproponowano 
wytyczne konserwatorskie i roz-
wiązania adaptacyjne. Za pomocą 
jednostek architektoniczno-krajob-
razowych studenci gruntownie zba-
dali obiekt pod kątem historycznym 
i krajobrazowym. Przestudiowali 
też widoki istniejące i potencjalne 
pod kątem planowanej wycinki, aby 
następnie wykonać szereg koncep-
cji projektowych, w tym adaptacji 
schronów na funkcję ekspozycyjno-
-muzealną z zastosowaniem ele-
mentów audiowizualnych i dźwięko-
wych z epoki powstania obiektu. 

Działania projektowe dotyczyły tak-
że wieży ogniowej zaadaptowanej na 
punkt widokowy, rekonstrukcji przystani 
i zaadaptowania jej na szlak zwiedza-
nia fortyfi kacji oraz swoistych struk-
tur-rzeźb, w których gromadzone są 
wszystkie części metalowe rozproszo-
ne w terenie.

Niewątpliwie letnie warsztaty z SKN 
stanowią świetną okazję do twórczego 
i aktywnego spędzania wolnego cza-
su oraz uświadamiają, że studiowanie 
nie polega wyłącznie na kilkugodzinnej 

obecności na sali wykładowej. W ra-
mach bogatego programu wycieczek, 
wykładów i zajęć można było m.in. za-
grać na dawnych, najbardziej prymi-
tywnych instrumentach ludowych. Pod-
sumowaniem pracy była konferencja 
z udziałem wszystkich międzynarodo-
wych grup, a także architektów, lokal-
nych decydentów, dziennikarzy i służb 
konserwatorskich.

Kasper Jakubowski
Katarzyna Martyna

Bateria Giacone

Fort Cavarolla, Veli Brijun
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Na IV roku 
jak w biurze

Od kilku lat na Wydziale Architek-
tury PK młodzież starszych roczni-
ków, studiujących architekturę krajob-
razu, ma możliwość uczestniczenia 
w nietypowym programie dydaktycz-
nym. W ramach przedmiotu opraco-
wanego i prowadzonego przez prof. 
Wojciecha Kosińskiego zajęcia jedne-
go semestru są organizowane w spo-
sób przypominający funkcjonowanie 
dużego biura projektowego.

Tak jak w przypadku prawdziwego 
biura jest „inwestor” (ktoś, kto określa 
warunki zadania projektowego), „kierow-
nik biura” (tę rolę pełni prof. W. Kosiński), 
są „główni projektanci” (czyli asystenci 
profesora) i jest „personel biura” — stu-
denci. A po wykonaniu zadania każdy 
student dostaje „honorarium” w posta-
ci… zaliczenia w indeksie. 

Celem intensywnie prowadzonego 
programu jest przygotowanie projektu 
dużego kompleksu architektonicznego, 
przeważnie o funkcjach turystyczno-wy-
poczynkowych, wpisanego w krajobraz 
otwarty. Chodzi o to, aby zaprojektowany 
kompleks był nie tylko nowoczesny, ale 
także zharmonizowany z otaczającym go 
krajobrazem przyrodniczym i kulturowym. 

Ostatni program dydaktyczny, przy-
gotowany dla studentów IV roku przez 
prof. Kosińskiego wspólnie z asystentami 
Pawłem Byrskim i Przemysławem Kowal-
skim, objął zagospodarowanie nabrzeży 
rzecznych w Kazimierzu Dolnym i Janow-
cu — miejscowościach położonych na-
przeciwko siebie po obu stronach Wisły. 
W swoich projektach studenci przysto-
sowali oba nabrzeża do potrzeb szeroko 
pojętej rekreacji, proponując obiekty nie-
wysokie, aby nie zakłócały krajobrazu. 
Powstały też projekty przeprawy przez 
Wisłę, łączącej Kazimierz i Janowiec 
(skądinąd bardzo potrzebnej, bo najbliż-
szy most jest dopiero w Puławach). Młodzi 
ludzie popuścili wodze fantazji, proponu-
jąc nawet… kolejkę linową. Prof. Kosiński 
zapewnia, że niektóre studenckie rozwią-
zania są znacznie ładniejsze od projektu 
mostu wykonanego przez profesjonalną 
pracownię warszawską.

Podobnie jak w latach poprzednich 
na zakończenie pracy nad projektami 
odbyła się uroczysta gala. Przedstawio-
no na niej najlepsze prace i ogłoszono 
nazwiska laureatów. Pierwsze miejsce 
zajęła Agata Bednarczyk.

(lp)Fo
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Prof. dr hab. Gabriel Turowski, mi-
krobiolog i biochemik, który za mło-
du uczestniczył w duszpasterstwie 
akademickim prowadzonym przez ks. 
Karola Wojtyłę, został kolejnym lau-
reatem Nagrody im. Sługi Bożego Je-
rzego Ciesielskiego — Ojca Rodziny 
przyznawanej przez kapitułę przy Ty-
godniku Rodzin Katolickich „Źródło”. 
Uroczystość wręczenia nagrody odby-
ła się 15 stycznia w sali senackiej PK.

Dorobku naukowego i doświadczenia 
życiowego może Gabrielowi Turowskie-
mu pozazdrościć niejeden naukowiec. 
Urodzony w 1929 r. w Monasterzyskach 
na Podolu prof. Turowski już w młodości 
dał się poznać jako znakomity biotech-
nolog, opracowując dokumentację pro-
dukcji wielu biopreparatów i ekspertyzy 
dla przemysłu farmaceutycznego. Jest 
m.in. twórcą szczepionki przeciwkrztuś-
cowej. Swoją działalność naukową pro-
wadził na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Krakowie (później Colle-
gium Medicum UJ). W wydawnictwach 
krajowych i zagranicznych ogłosił 265 
prac i 217 komunikatów naukowych. 

Jeszcze jako student Ga-
briel Turowski należał do tego 
samego kręgu ludzi co Jerzy 
Ciesielski. Razem brali udział 
w duszpasterstwie akademi-
ckim kierowanym przez ks. 
Karola Wojtyłę. Po latach 
prof. Turowski znów znalazł 
się blisko niego, gdy wszedł 
w skład międzynarodowego 
konsylium lekarskiego utwo-
rzonego po zamachu na Jana 
Pawła II w 1981 r. Inicjował 
i przygotowywał wiele publi-
kacji o Papieżu Polaku. 

Zabrawszy głos podczas 
styczniowej uroczystości, prof. 
Turowski zauważył, że patron 
nagrody był starszy od niego 
jedynie o dziewięć dni. Laureat 
mówił też o toczącym się procesie beaty-
fi kacyjnym Jerzego. Spotkanie odbyło się 
w obecności władz Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, na którym pracował dzisiejszy kan-
dydat na ołtarze. Prorektor prof. Leszek Mi-
kulski (również związany z tym wydziałem) 
przypomniał, że Jerzy Ciesielski zawsze 

Wręczenie Nagrody im. Jerzego Ciesielskiego

Laureat młodszy o 9 dni od patrona

Prof. Gabriel Turowski otrzymał ikonę będącą repliką 
znanego dzieła Andrieja Rublowa
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podkreślał, iż jest „z budownictwa”. Uczest-
niczący w uroczystości bp Jan Szkodoń 
przekazał od kard. Stanisława Dziwisza 
błogosławieństwo dla zgromadzonych oraz 
gratulacje dla laureata nagrody. Spotkanie 
prowadził prof. Janusz Kawecki.

(lp)

W roku obecnym mija 80. rocznica urodzin Jerzego 
Ciesielskiego. Pamięć tego pracownika naukowego PK, 
zmarłego tragicznie prawie 40 lat temu, jest ciągle na 
uczelni żywa.

Jerzy Ciesielski urodził się 12 lutego 1929 r. w Kra-
kowie. Jako młodzieniec interesował się sportem. Tre-
nował piłkę ręczną w klubie „Cracovia”, uczestniczył 
w zakładaniu gimnazjalnego klubu sportowego, uzy-
skał też stopień instruktora narciarskiego. W latach 
1948–1954 studiował budownictwo lądowe na wydzia-
łach politechnicznych Akademii Górniczej (które w roku 
ukończenia przez niego studiów stały się samodzielną 
uczelnią — Politechniką Krakowską). Okres studiów 
był dla Ciesielskiego, człowieka głęboko wierzącego, 
czasem intensywnego uczestnictwa w duszpasterstwie 
akademickim 

Pierwszą pracę (w przedsiębiorstwie budownictwa 
przemysłowego) podjął po uzyskaniu dyplomu inży-
niera w 1952 r. Po obronie pracy magisterskiej zwią-
zał się z uczelnią. W 1960 r. doktoryzował się na PK, 
a w 1968 r. uczelnia przyznała mu stopień docenta na 

podstawie pracy o zastosowaniu żywic epoksydowych 
w budownictwie. 

W 1969 r. pierwszy raz wyjechał do Sudanu, gdzie 
jako profesor wizytujący poprowadził wykłady na Uni-
wersytecie Technicznym w Chartumie. Rok później wró-
cił tam z rodziną. 9 października 1970 r. chciał sprawić 
przyjemność dwójce swoich dzieci, córce i synowi, za-
bierając je na wycieczkę po Nilu. W trakcie rejsu doszło 
do katastrofy i zatonięcia statku. Wszyscy troje zginęli. 
Podczas pogrzebu kazanie nad trumną Jerzego Ciesiel-
skiego wygłosił kard. Karol Wojtyła. W 1985 r. rozpoczę-
ło się kanoniczne dochodzenie w sprawie heroiczności 
cnót Jerzego Ciesielskiego. 

Ci, którzy znali Ciesielskiego osobiście, podkreśla-
ją jego upór i systematyczność w pracy oraz ogromną 
rzetelność. Jako nauczyciel akademicki przejawiał ta-
lent wychowawczy i organizacyjny. Wykłady prowadził 
z wielkim zaangażowaniem, wzbogacając je pokazami 
przeźroczy, a nawet wyświetlał nakręcony przez siebie 
fi lm szkoleniowy, co było wówczas niespotykane.

(lp)

Nasz inżynier w drodze na ołtarze
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Prof. Józef Nizioł –— wybitny 
specjalista w dziedzinie tłumienia 
drgań w urządzeniach i maszynach, 
były rektor Politechniki Krakowskiej 
(1990–1996) — jest również działa-
czem zaangażowanym w rozwój spo-
łeczności lokalnych. Ostatnio doce-
niły to władze powiatu łańcuckiego 
i Nowego Wiśnicza.

30 grudnia 2008 r. prof. Nizioł otrzy-
mał Medal „Zasłużony dla Powiatu Łań-
cuckiego”, który przyznano mu przy 
okazji obchodów dziesięciolecia samo-
rządności powiatowej. Zarząd powiatu 
uhonorował profesora za promowanie 
utalentowanej matematycznie mło-
dzieży z I LO w Łańcucie i współpracę 
z Krakowskim Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Ziemi Łańcuckiej. Warto dodać, 
że działalność ta służy również naszej 
uczelni. Przykładowo w zeszłym roku 
inżynierię lądową na PK wybrało 15 
absolwentów łańcuckiego ogólniaka, 
podczas gdy na pobliskiej Politechnice 
Rzeszowskiej tylko cztery osoby. Na 
terenie Łańcuta studenci PK odbywają 
też praktyki.

Honory dla prof. Józefa Nizioła
Niespełna dwa tygodnie wcześniej, 

prof. Nizioł był bohaterem innej miłej 
uroczystości. 10 listopada w ratuszu 
w Nowym Wiśniczu, w trakcie obcho-
dów 90. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i 30. rocznicy 
wyboru Polaka na papieża, nadano mu 
honorowe obywatelstwo miasta Nowe-
go Wiśnicza. W ten sposób wyrażono 
wdzięczność profesorowi za wieloletnią 
działalność na rzecz promocji miasta 
i gminy, a także za pomoc niesioną mło-
dzieży całej Bocheńszczyzny w zdo-
bywaniu wykształcenia. Przy tej okazji 
przypomniano, że w okresie pełnienia 
funkcji rektora uczony walnie przyczynił 
się do przywrócenia Wiśniczowi praw 
miejskich. 

Rotmistrz Witold Pilecki, jeden 
z największych bohaterów pierwszej 
połowy XX w., urodził się 13 maja 
1901 r. w Ołońcu w Karelii. Jego ro-
dzina została przesiedlona w odwecie 
za aktywny udział w powstaniu stycz-
niowym. Jako 17-latek na przełomie 
1918 i 1919 r. wziął udział w walkach 
z bojówkami komunistycznymi w Wil-
nie i kilka dni później z dywizjami nie-
mieckimi. Po ustabilizowaniu się fron-
tu podjął naukę w Wilnie w zakresie 
sztuk pięknych. 

Nie trwało to jednak długo. W 1920 
r. zgłosił się ochotniczo do wojska. 
Walczył w obronie Grodna, pod War-
szawą, Płockiem i Mławą. Brał udział 
w akcji zajęcia Wilna przez Lucjana 
Żeligowskiego. Do roku 1921 pełnił 
służbę w korpusie wojsk Litwy Środ-
kowej, aż do momentu zjednocze-
nia z Rzeczpospolitą. Od 1921 r. był 
komendantem oddziału nowoświę-
cianskiego Związku Bezpieczeństwa 
Kraju. Po uzyskaniu matury rozpo-
czął studia na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Stefana Batorego, 
ale sytuacja rodzinna zmusiła go do 
podjęcia pracy zarobkowej. Pracował 
m.in. w Związku Kół Rolniczych i jako 
sekretarz sędziego śledczego w okrę-

gu miasta Wilno. W latach 1922–1924 
studiował zaocznie na Wydziale Rol-
nym Uniwersytetu Poznańskiego. Od 
roku 1926 gospodarował na części 
majątku rodzinnego koło Lidy, gdzie 
inicjował wiele działań społecznych 
i patriotycznych. 

W 1939 r. uczestniczył w kampanii 
polsko-niemieckiej, walcząc w 19. Dy-
wizji Piechoty Armii „Prusy”. W listo-
padzie 1939 r. wraz z majorem Janem 
Włodarczykiem współtworzył Tajną Ar-
mię Polską.

19 września 1940 r., wykonując 
rozkaz gen. Grota-Roweckiego, dał się 
schwytać na Żoliborzu przez Niemców 
i został wysłany do Oświęcimia. Za-
rejestrowano go pod numerem 4859. 
W obozie zainicjował opartą na syste-
mie piątkowym konspirację, a następ-
nie scalił ją z innymi grupami obozo-
wego podziemia, tworząc Związek 
Organizacji Wojskowych. Organizacja 
ta zdobyła radio, a nawet, co wydaje 
się niewiarygodne, zaczęła produko-
wać broń. ZOW przekazywał też mel-
dunki do władz ZWZ i AK, wysyłane 
później do Londynu.

Gdy organizacja rozrosła się, Niem-
cy dostrzegli jej istnienie. Zaczęły się 
wywózki z Auschwitz i rozstrzeliwania. 

Dobrowolnie spędził za drutami 947 dni

Dziękując za wysokie wyróżnienie, 
prof. Nizioł przypomniał, że bliska mu 
ziemia wiśnicka wydała trzy osoby, któ-
re dostąpiły chwały ołtarzy: Szymona 
z Lipnicy ogłoszonego świętym w 2007 
r., Marię Teresę Ledóchowską, uznaną 
błogosławioną w 1975 r. i jej siostrę, 
Urszulę, beatyfi kowaną w 1983 r. Z zie-
mią wiśnicką, a ściślej z Koryznówką 
w Wiśniczu, związany był również rot-
mistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie 
dał się zamknąć w obozie koncentracyj-
nym Auschwitz, aby stworzyć tam orga-
nizację konspiracyjną. Owocem zainte-
resowań tą postacią jest zamieszczony 
poniżej szkic autorstwa prof. Józefa 
Nizioła. 

(lp)
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Pileckiemu groziło śmiertelne niebez-
pieczeństwo. W Święta Wielkanocne 27 
kwietnia 1943 r. — po 947 dniach pobytu 
za drutami — wraz z dwoma współwięź-
niami zbiegł z obozu i po dramatycznych 
przygodach dotarł do Bochni i Kory-
znówki. Tutaj opracowywał obszerny ra-
port o sytuacji w obozie. 

Jako doświadczony konspirator 
został włączony (pod kryptonimem 
„T-IV”) do grupy organizującej struk-
tury NIE na czas okupacji sowieckiej. 
Walczył w powstaniu warszawskim, 
dowodząc 2. Kompanią I Batalionu 
„Chrobry”. Po upadku powstania dostał 
się do niewoli, przebywał w obozach 
w Lamsdorf i Murnau. Po uwolnieniu 
z oflagu znalazł się w 2. Korpusie Pol-
skim we Włoszech. Za przyzwoleniem 
gen. Władysława Andersa na począt-
ku grudnia 1945 r. powrócił do kraju 
i prowadził pracę konspiracyjną w or-
ganizacji NIE. 

Był jednak ciągle poszukiwany przez 
ludzi z NKWD i ich pojętnych uczniów 
z UB. Aresztowany w maju 1947 r. wraz 
z liczną grupą innych konspiratorów 
został osadzony w więzieniu przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie. Bestialsko 
go torturowano. Ci, którzy to przeży-
li, twierdzili, że obóz w Oświęcimiu był 
„sielanką i przedszkolem” w porówna-
niu z tym, co wyprawiali ubecy na Ra-
kowieckiej. 

Witold Pilecki został zamordowa-
ny 25 maja 1948 r. Rodzina nigdy nie 
dowiedziała się, gdzie pochowano 
ciało. 

Nawet po śmierci rotmistrza jego 
bliscy byli szykanowani. Żona musia-
ła ciągle zmieniać pracę i poszukiwać 
nowej. Bardzo uzdolnioną córkę wy-
rzucono z pierwszego roku Politech-
niki Warszawskiej. Syn, którego pa-
sją było lotnictwo, pomimo że zdał 
wszystkie egzaminy, nie otrzymał li-
cencji pilota. Poniżany i szykanowany 
skończył jednak studia wieczorowe 
na Politechnice Warszawskiej. Przez 
wiele lat pracował w Instytucie Ma-
szyn Matematycznych. 

Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd 
Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego 
towarzyszy. W lipcu 2006 r. prezydent 
RP odznaczył Witolda Pileckiego po-
śmiertnie Orderem Orła Białego.

Józef Nizioł

Na tradycyjne spotkanie opłatko-
we, które odbyło się na Politechnice 
Krakowskiej 19 grudnia, przybył biskup 
Józef Guzdek. W słowie skierowanym 
do pracowników naszej uczelni mówił 
o potrzebie bycia ludzi ze sobą, nie tyl-
ko w okresie świąt Bożego Narodzenia. 
Przypomniał, że właśnie uczelnia jest 
miejscem, w którym ludzie stale przeby-
wają we wspólnocie, a jej drzwi są stale 
otwarte. — Nie tak jak drzwi w Betlejem, 

Drzwi uczelni są stale otwarte

które zamykano przed Świętą Rodziną 
— zauważył ksiądz biskup. Uczestni-
kom uroczystości życzył otwartości serc 
i umysłów oraz odwagi i sił w czasach 
znaczonych kryzysem.

Za życzenia dziękował rektor PK prof. 
Kazimierz Furtak. W spotkaniu uczestni-
czył proboszcz parafi i św. Floriana w Kra-
kowie prałat Jan Czyrek.

(lp)

Już po raz trzeci odbyło się nowo-
roczne spotkanie pracowników Politech-
niki Krakowskiej połączone ze śpiewa-
niem kolęd. Osoby zebrane 6 stycznia 
w sali wystawowej Galerii Gil zachęcał 
do wokalizy Chór Akademicki „Cantata” 
kierowany przez Martę Stós. Przy tak fa-
chowym wsparciu zdecydowanie łatwiej 
było włączyć się do wspólnego kolędo-
wania nawet osobom 
przekonanym o braku 
własnych uzdolnień 
w tym zakresie. 

Do wykonywania ko-
lęd i pastorałek włączyła 
się w tym roku po raz 
pierwszy Krakowska Or-
kiestra Staromiejska pod 
kierunkiem Wiesława 
Olejniczka. Urozmaiciła 
ona znacząco repertuar 
spotkania, bowiem tra-
dycyjne utwory polskiego 

Bożego Narodzenia przeplotła standar-
dami muzyki rozrywkowej. Usłyszeliśmy 
m.in. tak popularne utwory jak „Jingle bell 
rock” Jamesa Rossa Boothe’a czy „Ob-
la-di, ob-la-da” Johna Lennona i Paula 
McCartneya z repertuaru Beatlesów, 
które wprowadziły przybyłych w klimat 
nadciągającego karnawału.

(lp)

„Cicha noc” i… Beatlesi
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Radość malująca się na buziach 
dzieci, do których zawitali studenci   
ramach akcji „Mikołajki 2008”, była 
najlepszą nagrodą za wysiłek włożony 
w całe przedsięwzięcie. Komitet Orga-
nizacyjny „Politechnika Dzieciom” przy 
Radzie Osiedla Domów Studenckich 
PK we współpracy z uczelnianym Sa-
morządem Studentów przeprowadził 
akcję charytatywną już po raz 21.

Wizytę w domach dziecka poprzedzi-
ła kwesta w dniach od 21 listopada do 
3 grudnia na terenie miasteczka studen-
ckiego PK i naszej uczelni, w różnych 
punktach Krakowa oraz w Domu Studen-
ckim „Merkury”. Po raz pierwszy do zbiór-
ki dołączył Zespół Szkół Poligrafi czno-
-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza 
w Krakowie. W akcji wzięło udział ok. 60 
studentów wolontariuszy, którzy wręczali 
darczyńcom pamiątkowe naklejki tego-
rocznej akcji. W tym roku udało się zebrać 
20 027,96 zł. Za zgromadzone pieniądze 
zostały zakupione zabawki, ubrania, przy-
bory szkolne, sprzęt grający, sprzęt spor-
towo-rekreacyjny oraz słodycze. 

Podobnie jak w latach poprzednich 
w rolę św. Mikołaja rozdającego pre-
zenty wcielił się student Tomasz Haziak, 
który znowu, specjalnie na tę okazję, za-
puścił brodę. 5 grudnia prezenty trafi ły 
do rąk dzieci zamieszkujących w trzech 
domach krakowskich — w Ośrodku 
Opiekuńczo-Wychowawczym „Dzie-

Studencką akcję wsparli uczniowie

Święty Mikołaj z Politechniki

ło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej, 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niesłyszących im. Jana Sie-
strzyńskiego przy ul. Spadochroniarzy, 
w Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych 
i Zastępczych „PRO FAMILIA” — a tak-
że w Zespole Placówek Opieki i Wycho-
wania przy ul. Kościuszki w Kazimierzy 
Wielkiej. 

Studenci wszędzie spotkali się z cie-
płym przyjęciem. Dzieci przygotowały 
dla gości występy nawiązujące do po-
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staci św. Mikołaja. W ośrodku przy ul. 
Rajskiej, który odwiedził też prorektor 
PK, prof. Leszek Mikulski, nawet słowa 
piosenki dostosowano do okoliczności 
spotkania: „Święty Mikołaj z Politechniki 
na ziemię schodzi / Do grzecznych dzie-
ci z Rajskiej i Żmiącej przychodzi”.

Organizatorzy akcji składają podzię-
kowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu „Mikołajek 2008”.

(lp)

Działalność polonijna prof. Zbignie-
wa Piaska, związanego z Wydziałem 
Inżynierii Środowiska PK, po raz kolejny 
została doceniona za oceanem. Sto-
warzyszenie Weteranów Armii Polskiej 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej uhonorowało badacza Medalem 
im. Ignacego Jana Paderewskiego wybi-
tym w 90. rocznicę czynu zbrojnego Po-
lonii amerykańskiej i kanadyjskiej w cza-
sie I wojny światowej. Medal przyznano 
prof. Piaskowi za wybitną działalność 

integracyjną Polonii świata i promocję 
polskiej nauki w USA. 

Wniosek w sprawie nadania medalu 
wystosowała Rada Polskich Inżynierów 
w Ameryce Północnej, której dyrektorem 
jest prof. Janusz Romański — wybitny 
inżynier mechanik mający m.in. wkład 
w modernizację amerykańskich śmi-
głowców wojskowych Cobra, Apache 
i Black Hawk. 

(R.)

Medal Paderewskiego 
dla prof. Zbigniewa Piaska

Tomasz Haziak wystąpił znów w roli św. Mikołaja
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W styczniu z kampusu przy ul. War-
szawskiej, z samego jego środka, znik-
nął budynek, w którym do czasu rozbiór-
ki znajdowały się pomieszczenia różnych 
jednostek naszej uczelni — Działu Gos-
podarczego, Działu Eksploatacji i Sekcji 
Transportu. Swoje magazyny miał tu też 
Wydział Inżynierii Lądowej, a wcześniej 
zbierał się chór PK „Cantata”. Parterowy 
obiekt pochodził jeszcze z czasów au-
striackich (początkowo pełnił rolę stajni 
w koszarach arcyksięcia Rudolfa), dlate-
go aby go usunąć, trzeba było uzyskać 
zgodę konserwatora zabytków. 

Budynek ani swym wyglądem, ani 
stanem, w jakim się znajdował, nie do-
dawał uczelni prestiżu, więc rozstaliśmy 
się z nim raczej bez żalu. Powody do 

Tu będzie parking

zadowolenia mogą mieć z pewnością 
posiadacze samochodów, bowiem 
na uwolnionym placu zaplanowano 
urządzenie bardzo dziś potrzebne-
go pracownikom uczelni parkingu. 
Natomiast w przyszłości w miejscu 
tym ma być wzniesiony trzypiętrowy 
obiekt, mieszczący głównie sale wy-
kładowe, a w części podziemnej, na 
dwóch kondygnacjach, parking na 50 
pojazdów. Trudno jednak powiedzieć, 
kiedy do tego dojdzie, bowiem kosz-
ty budowy tego obiektu są niebaga-
telne (w cenach dzisiejszych 16 mln 
zł), a przecież w kolejce czekają inne 
ważne dla uczelni inwestycje. 

(lp) Fo
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Na przełomie stycznia i lutego swoje 
dotychczasowe siedziby na kampusie 
przy ul. Podchorążych opuściły trzy jed-
nostki Politechniki Krakowskiej — Wy-
dawnictwo, Dział Poligrafi i oraz Centrum 
Sportu i Rekreacji. Dwie pierwsze z nich 
wznowiły już działalność w nowych loka-
lach w Czyżynach, w budynku potocznie 
zwanym „Kwadratem”. W nieco dalszej 
przyszłości będzie tam działać również 
wspomniane centrum.

Przeprowadzka była trudnym przedsię-
wzięciem logistycznym, szczególnie jeśli 
chodzi o maszyny Sekcji Poligrafi i PK, do 

przewiezienia których trzeba było wynająć 
specjalistyczną fi rmę. Wydawnictwo zy-
skało na zmianie lokalu nieco powierzchni 
biurowej, natomiast przydałoby się nieco 
więcej miejsca w magazynie książek.

Pomieszczenia przy ul. Podchorą-
żych, po niezbędnym remoncie, zajmą 
jednostki obu funkcjonujących już tam 
wydziałów. Lokal po Wydawnictwie PK 
zostanie zaadaptowany na dziekanat 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informaty-
ki Stosowanej. Tam, gdzie był Dział Po-
ligrafi i, powstanie duże laboratorium dla 
WFMiIS. Natomiast w dotychczasowej 

Przeprowadzka do „Kwadratu”
sali wychowania fi zycznego CSiR będą 
urządzone sale wykładowe dla WFMiIS 
i wydziału Architektury. 

Remont pomieszczeń przy ul. Pod-
chorążych zostanie sfi nansowany 
w całości ze środków uzyskanych przez 
uczelnię z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Całość prac zapla-
nowana jest na dwa lata, ale dziekanat 
WFMiIS ma rozpocząć pracę w nowej 
siedzibie już jesienią br.

(lp)
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Nowa siedziba Wydawnictwa i Działu Poligrafi i PK
Najwięcej kłopotu sprawił transport maszyny 
drukarskiej
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Pamięci Profesora 
Adolfa Szyszko-Bohusza
17 grudnia 2008 r. — 9 stycznia 
2009 r.

Rysunki ze zbiorów Zespołu Historii 
Architektury Katedry Historii Architektury 

Galeria GIL

Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Insty-
tutu Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków WA PK

Na wystawie zostały zaprezentowa-
ne wybrane rysunki wykonane na Poli-
technice Lwowskiej w okresie między-
wojenny, w latach 1940–1941, również 
te wykonane na Politechnice Krakow-
skiej w latach 1946–1955 oraz w ciągu 
2007 i 2008 r. Ta historyczna wystawa 
w bardzo skromnym zakresie pokazała 
bogactwo zasobów i rodowód krakow-
skiej architektury. Prace do ekspozycji 
przygotowali: dr inż. arch. Jan Schuber 
i dr inż. arch. Łukasz Stożek.

„Adolf Szyszko-Bohusz — realizacje 
krakowskie” — fotografi czny kolaż 10 
plansz przygotowali dr inż. arch. Piotr Ko-
tucha i dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz.

Jan Zych — fotografi e
Wzdłuż Dunaju 
i stepów czarnomorskich
10–30 stycznia 2009 r.

Tradycją są doroczne spotkania mo-
stowców, odbywające się w pierwszych 
dniach stycznia. Tym razem spotkali się 

X Międzynarodowe Biennale 
Sztuk Plastycznych 
Osób Niepełnosprawnych
1 grudnia 2008 r. — 9 stycznia 
2009 r.

Na konkurs wypłynęło 1206 zgłoszeń 
(reprodukcji prac), nadesłanych przez 
564 autorów z 4 krajów (Finlandia, Pol-
ska, Słowacja, Stany Zjednoczone). Jury 
wytypowało do drugiego etapu 128 prac, 
spośród których 121 zostało zaprezento-
wanych na wystawie pokonkursowej. 

Jury obradowało w składzie: prof. 
Adam Wsiołkowski — rektor ASP w Kra-
kowie (przewodniczący), Agnieszka Brom-
boszcz — historyk sztuki, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, ad. II st. Joanna Stożek 
— artysta malarz, Politechnika Krakowska, 
prof. Krzysztof Kiwerski — ASP Kraków, 

Helena Maślana — Fundacja Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych (sekretarz jury). 

W kategorii twórczości dzieci (urodze-
ni po 1 stycznia 1991 r.) trzy równorzęd-
ne nagrody otrzymali: Anna Kowalska ze 
Skierniewic („Ptaki”), Marcin Krawczyk ze 
Skierniewic („Deszcz”), Józef Orzeszek ze 
Skierniewic („Bałwan”). Wśród doro-
słych I nagrodę w kategorii malarstwo 
przyznano Annie Sikorze z Chełm-
ka („Santa Caterina”), a w kategorii 
grafi ka i rysunek I nagrodę otrzymał 
Paweł Mrozowicz z Torunia („Tryptyk 
teatralny”). W każdej z kategorii przy-
znano również po 12 równorzędnych 
wyróżnień.

Ofi cjalne ogłoszenie wyników 
konkursu i rozdanie nagród odbyło 
się w sali konferencyjnej w obecno-
ści rektora PK honorowego patrona 

Biennale. Protokół jury odczytał prof. 
Adam Wsiołkowski, który serdecznie 
pogratulował wszystkim laureatom. Po 
wręczeniu nagród i dyplomów uczestni-
cy spotkania wysłuchali dr Ewy Herni-
czek (ASP), która w krótkim wykładzie 
pt. „Tylko zachwyt”, powiedziała m.in.: 

Galeria Kotłownia

uczestnicy XIV Wyprawy Mostowej. Tra-
dycją są również styczniowe wystawy 
mostowe. Tym razem wraz z mostowca-
mi podążamy wzdłuż Dunaju, przemie-
rzamy stepy czarnomorskie. Mistrz Jan 
Zych uraczył nas wspaniałymi widokami 
nie tylko mostów, ale jak zwykle wybrał 
ciekawe detale. Ozdobą, a można rzec, 
że poetyckim akcentem stała się seria fo-
tografi i w podczerwieni.

(dz)
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„Kontakt z dziełem przypomina często 
wejście do zamkniętego ogrodu: z dale-
ka widoczny jest tylko mur. Dopiero gdy 
wejdziemy głębiej, dostrzegamy świat, 
o jakim nam się nie śniło. Świat tak su-
biektywny, że musi pozostać jedyny albo 
tak prawdziwy, że dziwimy się, iż zoba-
czył go ktoś oprócz nas, albo tak niezwy-
kły, że z trudem możemy uwierzyć — że 
w ogóle przyszedł komuś do głowy”.

Przestrzeń i woda —
fotografi e
13–30 stycznia 2009 r.

Po raz trzeci spotkaliśmy się 
z uczestnikami konkursu fotografi cznego 
organizowanego przez Instytut Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii 
Środowiska PK. Adresowany do studen-
tów i pracowników PK Konkurs „WODA” 
ma coraz liczniejsze grono zwolenni-
ków. Do I edycji zgłosiło się zaledwie 9 
uczestników, a do III jury zakwalifi kowało 
35 osób. 

Jury w składzie: Jan Zych — prze-
wodniczący, Elżbieta Nachlik, Andrzej 
Wolak, Maria Wit (sekretarz jury) przy-
znało I nagrodę Katarzynie Stec, stu-
dentce V roku WIL PK, za pracę pt. „Ci-
sza przed burzą” (zob. III strona okładki). 
II nagrodę otrzymał dr Paweł Hachaj 
(WIŚ) za pracę pod tytułem „Odpływ 
w zatoce Clew”. III nagrodę przyznano 
Natalii Noszczyńskiej, studentce I roku 
WA PK, za pracę pt. „Siostrzane zamki”. 
Wyróżnienia otrzymali: Beata Baziak, 
pracownik WIŚ, za fotografi ę pt. „Wielka 
rzeka Smok’”, Dominika Kuśnierz-Krupa, Od dwudziestu już lat uczestni-

czę w pracach związanych z Bienna-
le Sztuk Plastycznych Osób Niepeł-
nosprawnych jako przewodniczący 
jury. Byłem więc przy jego narodzi-
nach i mogłem przez dwie dekady 
obserwować rozwój — a nawet nie 
zawaham się powiedzieć — rozkwit 
tej imprezy. W każdej jej edycji przy-
bywa uczestników, zwiększa się licz-
ba krajów ich pochodzenia i, oczywi-
ście, liczba nadsyłanych prac. 

Ilość — przynajmniej w sztuce 
— nie zawsze przechodzi w jakość, 
jednakże szansa na pojawienie 
się znakomitych prac rośnie, gdy 
wyboru dokonuje się z ich coraz 
większych zestawów. Potwierdze-
niem tych słów są przedstawione 
w katalogu wystawy dzieła laurea-
tów, prezentujące wysoki, czasem 
absolutnie profesjonalny poziom.

Gratuluję serdecznie zarówno 
uczestnikom wystawy, jak i orga-
nizatorom Biennale, pozostając 
w przekonaniu, że jego kolejne 
edycje będą przynosić równie inte-
resujące, a może wręcz znakomite 
rezultaty.

Adam Wsiołkowski
Rektor ASP w Krakowie 

pracownik WA, za cykl czterech fotografi i 
zatytułowanych „Przestrzenie I” — „Prze-
strzenie IV”, Maciej Motak, pracownik 
WA, za pracę pt. „Wytęż wzrok i znajdź 
kajakarza”, Krzysztof Słowik, student V 
roku WIŚ, za pracę pt. „Ogrom morza”, 
Ewa Stefańczyk, studentka IV roku WIŚ, 
za pracę pt. „Kropla do kropli”.

Konkurs fotografi czny zyskał już swo-
ich zwolenników. Organizatorów cieszy 
jego rosnąca popularność wśród stu-
dentów i pracowników. Dzięki inicjatywie 
Instytutu i wielkiemu zaangażowaniu pra-
cowników Ś-1 możemy przekonać się, że 
wiele osób interesuje się fotografi ą, a swo-
imi zainteresowaniami chce się podzielić 
z uczelnianą społecznością. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w kolejnych edycjach. Spot-
kamy się w przyszłym roku na wernisa-
żu wystawy pod roboczym tytułem „Czas 
i woda”. 

(Opr.: dz)

Wyróżnione fotografi e Dominiki Kuśnierz-Krupy
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Na koniec numeru...

Wiersz „inaczej”
Panuje dzisiaj obłędna moda
słowem „inaczej” fałszować słowa,
dając kompletną zamianę znaczeń:
„kocha inaczej”, „sprawny inaczej”.
A ten, co wymyślił te słowne przekręty,
był „inaczej myślący” — czyli wprost: „stuknięty”.
Bowiem jego logika stwarza fakt przedziwny,
że „inaczej łagodny” — znaczy „agresywny”.
„Małżeństwo inaczej” to para jest samców,
a „prawda inaczej” atutem dla kłamców.
„Inaczej mały” — to chyba „duży”, 
„inaczej biały”: Chińczyk czy Murzyn?
Więc kto kontynuować głupotę tę raczy,
niechaj mnie pocałuje w „twarzyczkę inaczej”.

Krzysztof Konstanty Stypuła 

Na III stronie okładki: u góry — „Cisza przed burzą”, zdjęcie Katarzyny Stec uhonorowane I nagrodą w konkursie „Woda”; poniżej 
— obraz Anny Sikory „Santa Caterina”, który otrzymał I nagrodę w kategorii malarstwa na X Międzynarodowym Biennale Sztuk Pla-
stycznych Osób Niepełnosprawnych.

Przez magiczny obiektyw Jana Zycha

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA






