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Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie oraz 
Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Piszę te słowa w połowie lipca, w czasie kiedy część pra-
cowników jest na urlopach, studenci zakończyli sesję egzami-
nacyjną, a prorektor Leszek Mikulski wraz z komisjami rekruta-
cyjnymi, wspomagani przez odpowiednie działy administracji, 
uwijają się przy rekrutacji. Wiadomo już, że w ramach pierw-
szego naboru zarejestrowało się więcej kandydatów niż w roku 
ubiegłym. To wzrost realny. Do danych, jakie napływają z nie-
których uczelni, należy podchodzić z ostrożnością, bowiem 
zdarzają się sytuacje takie, jak ta opisana w prasie codzien-
nej, kiedy pewna kandydatka zarejestrowała się na... szesna-
stu kierunkach studiów. Trudno zatem jednoznacznie ocenić, 
w jakim stopniu zainteresowanie wzrosło tam wskutek działań 
promocyjnych (pojawiły się nowe formy) oraz przygotowanej 
oferty dla kandydatów na studia, a w jakim stopniu jest to wynik 
asekuracji maturzystów. 

W lipcu został wprowadzony (z okresem przejściowym do 
pierwszych dni września) nowy regulamin organizacyjny admi-
nistracji, który nakłada m.in. bardziej równomierne obciążenie 
i zakres odpowiedzialności na prorektorów, przyporządkowu-
je niektóre działy administracyjne (w tym Dział Spraw Oso-
bowych) ponownie do pionu rektora oraz powołuje jednostki, 
które będą kompleksowo wspierać pracowników przygotowują-
cych wnioski o projekty badawcze i inwestycyjne finansowane 
z różnych źródeł. Do pionu prorektora ds. nauki zostało więc 
przypisane Biuro Projektów Strukturalnych i Programów Mię-
dzynarodowych, a w Kwesturze został utworzony Zespół ds. 
Rozliczeń Projektów Międzynarodowych. Biuro ma za zada-
nie wspomagać pracowników do momentu podpisania umowy 
(włącznie) i ewentualnych aneksów, natomiast Zespół ds. Roz-
liczeń Projektów Międzynarodowych — w okresie ich realizacji 
będzie prowadził monitoring i obsługę finansową. Jest to ważna 
decyzja — dzięki niej aktywni pracownicy, zespoły naukowców 
zyskają większe wsparcie ze strony administracji uczelni.

Jeżeli mowa o projektach, to chciałbym serdecznie podzię-
kować dr. inż. Antoniemu Bojarskiemu z Wydziału Inżynierii 
Środowiska — pełnomocnikowi rektora ds. współpracy regio-
nalnej oraz dziekanom trzech wydziałów: Fizyki, Matematyki 
i Informatyki Stosowanej, Inżynierii i Technologii Chemicznej 
oraz Inżynierii Środowiska. To właśnie pani dziekan prof. Elż-
bieta Nachlik (WIŚ) oraz panowie dziekani — prof. Zygmunt 

Kowalski (WIiTCh) i dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK 
(WFMiIS) stanęli na czele zespołów przygotowujących duże 
projekty i skupiających również pracowników z innych wydzia-
łów PK. Podziękowania są tym bardziej serdeczne, że prace 
zespołów miały intensywny przebieg również w lipcu. Pobudze-
nie aktywności dużej grupy pracowników bardzo cieszy, gdyż 
pozwala patrzeć bardziej optymistycznie w przyszłość naszej 
uczelni.

W lipcu ukazała się również nowa strona internetowa na-
szej uczelni. Była przygotowana wcześniej, ale nie chcieliśmy 
jej wprowadzać w okresie rejestracji kandydatów na studia oraz 
ogłaszania wyników i przyjmowania odwołań. Mam nadzieję, 
że zostanie dobrze przyjęta przez wszystkich, którzy ją odwie-
dzają.

Warte odnotowania jest czerwcowe posiedzenie Senatu, 
które odbyło się w Żywcu, w Urzędzie Miasta. Była to realiza-
cja zapowiedzianej na początku kadencji chęci przybliżenia 
Senatowi uczelni tego, czym Politechnika dysponuje, w tym 
przypadku — naszego ośrodka nad Jeziorem Żywieckim. Pod-
czas tego posiedzenia zostały podjęte ważne uchwały dotyczą-
ce ustanowienia nagród specjalnych rektora w zakresie nauki 
i rozwoju kadry. Pisałem o tym w poprzednim numerze „Naszej 
Politechniki”.

Na oddzielną informację zasługuje ustanowienie Święta 
Szkoły — będę Państwa informował o tym w przyszłości.

Na koniec chciałbym poruszyć problem jakości kształcenia. 
Na przełomie stycznia i lutego tego roku została wprowadzona 
elektroniczna wersja ankiety oceny nauczycieli akademickich. 
Jest to ważny element dbałości o jakość kształcenia. Pierwsze 
wyniki wskazują, że wszyscy — pracownicy i studenci — mu-
simy się uczyć godnie i rzetelnie korzystać z tego narzędzia. 
W lipcu zostało również wprowadzone „Zarządzenie nr 21 
Rektora PK z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie procedury oceny 
nauczycieli akademickich przez studentów oraz procedury oce-
ny pracy dziekanatu/sekretariatu jednostki dydaktycznej przez 
studentów”.

Proszę pozwolić jeszcze wyrazić życzenie, by wszyscy pra-
cownicy i studenci oraz absolwenci i sympatycy naszej uczelni 
miło spędzili czas urlopu oraz zdrowi i wypoczęci powrócili do 
swych codziennych zajęć.

Kazimierz Furtak

Słowo rektora
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Aktywność fizyczna to jeden z naj
istotniejszych elementów zdrowego 
stylu życia. Jej brak lub niedostatek 
może prowadzić do poważnych za
burzeń zdrowotnych. W przypadku 
młodzieży jest to szczególnie nie
bezpieczne, gdyż brak ruchu może 
zakłócić właściwy rozwój młodego 
organizmu. Tymczasem XXI wiek 
upływa nam... na siedząco. Współ
czesna cywilizacja nie sprzyja aktyw
ności fizycznej. Wiele wynalazków 
i udogodnień eliminuje każdy zbędny 
ruch. Coraz więcej prac wykonuje się 
w pozycji siedzącej, a codzienne ży
cie wymaga od nas coraz mniej wy
siłku fizycznego.

Szczególnie ważny dla młodych 
ludzi

Dzieci i młodzież chętnie przebywa-
ją na dworze, biegają, zażywają sporo 
ruchu podczas zabaw. Podjęcie nauki i pracy, jak dowodzą 
badania, wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem codziennej 
aktywności fizycznej. Uzupełnieniu jej niedostatków powinny 
służyć lekcje wychowania fizycznego. Tymczasem naukowcy 
alarmują, że obciążenia fizyczne w trakcie ćwiczeń lekcyjnych 
oraz ich intensywność nie odpowiadają wymogom rozwijające-
go się organizmu. Luki tej nie wypełniają „prywatne” zaintere-
sowania sportem. Z badań wynika, że jedynie niewielki procent 
dziewcząt i chłopców w Polsce codziennie uprawia ćwiczenia 
(np. gimnastykę poranną). A przecież dla młodych ludzi regu-
larny wysiłek fizyczny jest szczególnie ważny.

Ruch to sprawność i dobre samopoczucie. Niedobór wy-
siłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywiliza-
cyjnych — m.in. nadwagę, słabą przemianę materii, niewy-
dolność układu sercowo-naczyniowego itd. U młodych ludzi 
siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. 
Zaobserwowano, że wśród młodzieży regularnie uprawiającej 
sport występują one rzadziej niż wśród pozostałej części tej 
grupy.

Przeciw nałogom
Sport to jedna z tych dziedzin ludzkiego życia, które są noś-

nikami wartości. Jego uprawianie może pozytywnie wpływać na 
styl życia. Sport to doskonalenie zarówno ciała, jak i ducha. To 
rodzaj aktywności zaspokajający w szlachetny sposób potrze-
bę rywalizacji i osiągania wyników. 

Zrzeszenia sportowe najczęściej gromadzą ludzi młodych, 
powinny zatem oddziaływać na nich wychowawczo, a także 
integrować młodzież z różnych grup społecznych. Uprawianie 
sportu zwykle idzie w parze z zachowaniami służącymi zdro-

wiu i może być też pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży 
nałogów. Badania wykazały, że sport jest jednym z czynników 
odstręczających od palenia tytoniu. Młode, bardzo aktywne fi-
zycznie osoby później niż ich rówieśnicy sięgają po pierwszego 
papierosa. Zwiększa się w ten sposób szansa, że w przyszło-
ści będą osobami niepalącymi. Wśród sportowców mało jest 
osób pijących regularnie alkohol. Z badań wynika również, że 
im pełniej młodzież akceptuje normy współżycia obowiązujące 
w sporcie i jego system wartości, tym bardziej widoczna jest jej 
niechęć do sięgania po narkotyki.

Sport przyczynia się do prowadzenia zdrowego pod każ-
dym względem trybu życia. Warto i trzeba zachęcać do niego 
młodzież. Szczególnie dotyczy to młodzieży akademickiej. 
Długie godziny w salach wykładowych i laboratoriach, czas 
spędzony na lekturze podręczników i wykonywaniu zadanych 
prac, choć pożyteczne dla rozwoju umysłowego, wpływają 
negatywnie na kondycję fizyczną studentów. Wszelkie for-
my aktywności fizycznej są im więc szczególnie potrzebne. 
To właśnie dla nich, a także na potrzeby całej społeczności 
akademickiej Politechniki Krakowskiej prowadzi swoją działal-
ność Centrum Sportu i Rekreacji oraz uczelniany Akademicki 
Związek Sportowy.

Zbigniew Kucia 
Dariusz Pyko

Zbigniew Kucia jest dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji PK.
Dariusz Pyko jest pełnomocnikiem dyrekcji CSiR ds. Klubu 
Uczelnianego AZS PK.

W zdrowym ciele — zdrowy duch
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Studenci Politechniki Krakowskiej są zobligowani do 
uczestniczenia przez dwa semestry w zajęciach wychowa
nia fizycznego. Jednostką uczelni, która im to umożliwia, 
jest Centrum Sportu i Rekreacji. Ośrodek stara się, by sto
sunkowo krótki okres obowiązkowego udziału w zajęciach 
rekreacyjnych wyzwolił u młodych ludzi potrzebę regular
nego uprawiania sportu. Dlatego oferuje im wiele różnych 
form kultury fizycznej.

Bogata oferta
Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką międzywydzia-

łową PK. Siedziba dyrekcji i administracji CSiR znajduje się 
przy ul. Kamiennej 17, gdzie mieści się również główna hala 
widowiskowo-sportowa, sala do ćwiczeń fitness, siłownia, 
tor bowlingowy, a także klub jazzowy „Kamienna”. Pozosta-
ła część bazy ćwiczeniowej znajduje się na terenie kampusu 
w Czyżynach. Jest tam hala do piłki nożnej i gier zespołowych, 
są kryte i otwarte korty tenisowe, boksy do squasha, salka 
fitness oraz siłownia w DS-4 do profesjonalnych ćwiczeń si-
łowych. Wykorzystując obiekty własne i wynajmowane (dwie 
kryte pływalnie — w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. 
Grochowskiej i w firmie Comarch w Czyżynach oraz lodowi-
sko Cracovii) CSiR organizuje na zlecenie władz wydziałów 
obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów 
naszej uczelni.

Oferta programowa jest bardzo bogata, obejmuje wszystkie 
dyscypliny gier zespołowych, pływanie, tenis ziemny, lekkoat-
letykę, ćwiczenia fitness, ćwiczenia siłowe, jazdę na łyżwach. 
Pilotażowo od dwóch lat studenci Wydziału Architektury drogą 
elektroniczną zapisują się na wybraną przez siebie formę zajęć 
w ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Od 
roku akademickiego 2010/2011 dyrekcja CSiR zamierza wpro-
wadzić elektroniczną formę zapisów na zajęcia dla studentów 
wszystkich wydziałów.

Studenci naszej uczelni mają także możliwość realizowania 
zajęć wychowania fizycznego w formie obozów sportowych. 
W okresie zimowym są to obozy narciarskie. Obozy letnie CSiR 
organizuje na terenie własnego ośrodka żeglarskiego w Żywcu. 
Ośrodek, położony w malowniczym miejscu nad Jeziorem Ży-
wieckim, jest dobrze wyposażony w sprzęt pływający, boisko 
ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych i kompleks 
mieszkaniowo-sanitarny. Wybitnie uzdolnieni sportowo studen-
ci mogą realizować obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycz-
nego w sekcjach A. Sekcje te reprezentują Politechniki Kra-
kowską w rozgrywkach ligi międzyuczelnianej województwa 
małopolskiego i w akademickich mistrzostwach Polski szkół 
wyższych.

Nie tylko dla studentów
Zajęcia z wymienionych dyscyplin są prowadzone przez 

doświadczonych nauczycieli, trenerów (specjalistów z I i II 
klasą trenerską), absolwentów Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Warto podkreślić, że wszystkie dyscypliny prowadzone 
są na różnym poziomie zaawansowania. Studenci mogą więc 
poznawać od podstaw wybraną dyscyplinę lub doskonalić 
wcześniej nabyte umiejętności. Szeroką ofertą programową 
objęci są również studenci, którzy już nie muszą realizować 
obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. Dla nich sto-
ją otworem sekcje AZS oraz wybierane drogą elektroniczną 

fakultety sportowo-rekreacyjne, uruchamione po raz 
pierwszy od roku 2009/2010.

CSiR prowadzi także zajęcia dla pracowników na-
szej uczelni. Organizujemy je we współpracy z Działem 
Socjalnym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na zajęcia siłowe, fitness, gry zespołowe, pływanie, 
jazdę na łyżwach. Są to zajęcia cykliczne, prowadzone 
regularnie przez cały rok akademicki. Aktywni fizycznie 
pracownicy uczelni mogą zweryfikować swoje umiejęt-
ności na organizowanych co roku mistrzostwach PK 
w narciarstwie oraz turniejach wydziałowych siatkówki 
lub bowlingu. Podczas zawodów pracownicy i studenci 
tworzą wspólne zespoły i sportowo spędzają czas wol-
ny od pracy, nauki. Bardzo częstymi gośćmi na tego 
typu imprezach są władze uczelni i wydziałów, chętnie 
integrujące się na niwie sportowo-rekreacyjnej ze stu-
dentami PK.

Dyrekcja CSiR, wszyscy pracownicy dydaktyczni 
i administracyjni dokładają wszelkich starań, aby stwo-
rzyć młodym ludziom idealne warunki do odbywania 
zajęć z wychowania fizycznego, zaszczepić chęć do 

aktywnego spędzania wolnego czasu, nauczyć dbałości nie 
tylko o rozwój intelektualny, ale także fizyczny, zgodnie z ideą 
„w zdrowym ciele — zdrowy duch”.

Barbara Grabacka-Pietruszka

Autorka jest zastępcą dyrektora CSiR ds. dydaktyki. 

Rozbudzić zainteresowanie sportem
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Akademicki Związek Sportowy zapisuje karty polskiego 
sportu już od 100 lat. Ta studencka organizacja, założona 
15 maja 1909 r. w Krakowie, w murach Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, zataczała coraz szersze kręgi, by ostatecznie 
stać się organizacją ogólnopolską. Dziś istotny wkład w jej 
dokonania mają sportowcy reprezentujący Politechnikę 
Krakowską.

Głównie — promocja sportu
Koło Uczelniane AZS przy ówczesnych Wydziałach Poli-

technicznych Akademii Górniczej powstało w maju 1951 r. Za-
nim zostało utworzone, studenci zrzeszali się w kole AZS AG. 
Na mocy ustawy z 5 listopada 1958 r. Koło Uczelniane AZS 
zostało przekształcone w Klub Uczelniany, funkcjonujący pod 
tą nazwą do dziś.

Ponad 58-letnia historia Klubu Uczelnianego AZS Politechni-
ki Krakowskiej to przede wszystkim promocja sportu wśród braci 
studenckiej. Nie należy jednak zapominać o jego wyczynowym 
aspekcie, gdyż działalność w tych obydwu sferach jest od siebie 
całkowicie uzależniona. Uczelniany Klub AZS, promując sport 
wśród studentów Politechniki, ściśle współpracował z władzami 
uczelni. Świadczy o tym fakt, że organizacja była reprezentowa-
na w Senacie Akademickim przez osobę kuratora. W ciągu po-
nad 50 lat funkcję tę pełnili: prof. Józef Walczak, prof. Mieczysław 
Wrona, prof. Kazimierz Sokalski, prof. Jan Wątorski, prof. Stefan 
Piechnik, doc. Kazimierz Pietrzyk, prof. Zbigniew Mendera.

Bieżnia, boiska, korty
W latach 60. działalność AZS skupiała się w domach stu-

denckich, przy których organizowano cykl turniejów, początkowo 
pod hasłem „Dni Sportu na Uczelni” oraz „Dni Sportu w DS-ach”. 
Z czasem przyjęto nazwę „Czyżynady”. Warto przypomnieć rów-
nież, że w tym okresie działacze AZS pracowali przy budowie 
bieżni lekkoatletycznej, boiska do siatkówki, koszykówki, a także 
boiska asfaltowego do piłki ręcznej przy DS „Bydgoska”.

W latach 70. zrodził się pomysł budowy obiektów otwartych 
przy akademikach w Czyżynach. Zrealizowano go dzięki zaan-
gażowaniu Ryszarda Florka, Ryszarda Podgórnego i Roberta 
Dietricha. W 1979 r. również za sprawą ówczesnego prezesa 
KU AZS PK Ryszarda Florka przystąpiono do budowy „ścieżki 
zdrowia”. Obiekty w Czyżynach pod zarządem Centrum Sportu 
i Rekreacji służą studentom do dzisiaj i choć nie pozostały już 
żadne ślady po wspomnianej ścieżce, to akademicka młodzież 
może nadal korzystać z 4 kortów tenisowych, boisk do koszy-
kówki i piłki ręcznej (obecnie w dzierżawie). 

Ogromne znaczenie sportowo-rekreacyjne ma Ośrodek 
Żeglarski Politechniki Krakowskiej w Żywcu, w którym od 1971 
r. organizowane są obozy na stopień żeglarza i sternika jach-
towego.

Imprezy z tradycjami
Znaczącą rolę w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród 

młodzieży akademickiej odgrywają imprezy sportowe organizo-
wane przez AZS we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji 
(dawniej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechni-
ki Krakowskiej). Wiele z nich ma długoletnie tradycje, jak cho-
ciażby Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie (w 2009 r. odbyła się 56. edycja), 
Bieg Kościuszkowski (33 edycje), Regaty Żeglarskie o Puchar 
JM Rektora (32 edycje) czy też Halowe Mistrzostwa PK w Piłce 
Nożnej (23 edycje). W pamięć zapadł azetesiakom obchodzo-
ny w 2006 r. jubileusz 55-lecia Klubu. Uroczystości zorganizo-
wane w Hali Sportowej przy ul. Kamiennej zgromadziły ponad 
400 osób, a obchody uświetnił występ grupy „Pod Budą”.

Upowszechnianie kultury fizycznej w gronie studentów stano-
wi główny cel działań AZS-u. Większa cześć klubowych poczy-
nań zmierza do objęcia sportem jak największej grupy żaków PK. 
Sport umożliwia bowiem zdrowy, a przede wszystkim aktywny 
wypoczynek po trudach zajęć laboratoryjnych, ćwiczeń i wykła-
dów. Zadanie to jest, jak się wydaje, z powodzeniem realizowane, 
o czym może świadczyć nie tylko ponad 900 członków zrzeszo-

nych w AZS, ale także ponad 40 sekcji sportowych dzia-
łających na Politechnice. Liczba członków stawia KU 
AZS PK w gronie największych klubów AZS w Polsce 
i czyni zeń największy klub w Małopolsce. Nasi zawod-
nicy odnoszą sukcesy w rozgrywkach Małopolskiej Ligi 
Akademickiej oraz w Akademickich Mistrzostwach Pol-
ski (dawniej Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych).

Ligowe zmagania
Można zauważyć, że w ostatnich latach sport aka-

demicki wyszedł z cienia. Coraz więcej klubów AZS 
gości na parkietach I i II ligi. Kluby uczelniane mogą 
rozwijać swoje sportowe skrzydła nie tylko dzięki po-
mocy władz szkół wyższych, ale także dzięki progra-
mowi rozwoju sportu akademickiego realizowanemu 
przez AZS od 1996 r. 

Co prawda, Klub Uczelniany AZS Politechniki Kra-
kowskiej nie posiada drużyny w I lidze (jak chociażby 

AZS wczoraj i dziś
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siatkarze AZS Częstochowa), ale sport wyczynowy na naszej 
uczelni odgrywa znaczącą rolę. Siatkarze reprezentują nas w roz-
grywkach ligowych od sezonu 2005/2006. Od sezonu 2007/2008 
występują na parkietach II ligi siatkówki mężczyzn, plasując się 
w środku tabeli. W sezonie 2006/2007 również koszykarze ry-
walizowali o wejście do II ligi basketu, ale nie sprostali w fazie 
finałowej, a po rocznym finansowaniu sekcji wycofał się strate-
giczny sponsor MKS Cracovia SSA i drużynę trzeba było roz-
wiązać. Od ubiegłego sezonu dzięki porozumieniu z zespołem 
„Dwunastki Kraków”, w której występowali studenci i absolwenci 
naszej Uczelni pod wspólną nazwą „AZS Dwunastka”, siatkarze 
występują również na parkietach małopolskiej III ligi, tworząc 
bezpośrednie zaplecze zespołu II-ligowego.

Historia naszego klubu to także znani sportowcy związani 
z Politechniką. W szeregach sekcji KU AZS PK trenowało wie-
lu sportowców międzynarodowej rangi, m.in. Andrzej Bachle-
da „Ałuś”, Włodzimierz Czarniak i Jerzy Woyna-Orlewicz „Pi-
rat” (narciarstwo alpejskie), Andrzej Sztolf (skoki narciarskie), 
Wiesław Glos i Wojciech Zabłocki (szermierka), Piotr Sobota 
(lekkoatletyka). Choć obecnie wśród naszych zawodników nie 
ma olimpijczyków, to warto zwrócić uwagę na doskonałą ekipę 
snowboardzistów, narciarzy i lekkoatletów. W ostatnich latach 
barw Politechniki Krakowskiej bronili Klaudyna Mikołajczyk — 
brązowa medalistka Uniwersjady Zakopane 2001, uczestniczka 
Uniwersjady Tarvisio 2003 oraz Wojciech Podgórny — mistrz 
Polski w slalomie carvingowym (2004), a obecnie Agnieszka 
Ligęza — wielokrotna medalistka w lekkoatletyce. 

*
Klub AZS PK nie osiągnąłby swej pozycji na uczelni, w śro-

dowisku krakowskim, a także na sportowo-organizacyjnej are-
nie, gdyby nie wieloletnia praca setek działaczy i przyjaciół. Na-
leżą do nich: Michał Twardowski, Zofia Pawlikowska, Elżbieta 
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AZS w Polsce liczy ponad 55 tys. członków zrzeszo-
nych w ponad 300 klubach. Sportowcy AZS to zarówno 
medaliści olimpijscy, jak i osoby uprawiające sport w ce-
lach wyłącznie rekreacyjnych. Kulminacją obchodów 
stulecia AZS były uroczystości zorganizowane 15 maja 
2009 r. w Collegium Novum UJ oraz Gala 100-lecia AZS 
w Warszawie (22 maja).

Prezesi Koła Uczelnianego AZS  
Politechniki Krakowskiej

1951–1952 Zbigniew Prochot Wydział Mechaniczny 
1952–1954 Wiesław Własno-

wolski 
Wydział Mechaniczny 

1954–1955 Zbigniew Mendera Wydział Inżynierii Lądowej 
1955–1956 Gerard Podlasek Wydział Inżynierii Lądowej 
1956–1958 Aleksander Rybka Studium Wychowania  

Fizycznego 
1958–1960 Andrzej Hołub Wydział Inżynierii Lądowej 

Prezesi Klubu Uczelnianego AZS  
Politechniki Krakowskiej

1960–1962 Stanisław Libura Wydział Inżynierii Lądowej 
1962–1963 Tadeusz Wilczyński Wydział Inżynierii Lądowej 
1963–1964 Andrzej Duda Wydział Inżynierii Lądowej 
1964–1966 Piotr Jeż Wydział Inżynierii  

Środowiska 
1966–1968 Leszek Zajączkowski Wydział Inżynierii Lądowej 
1968–1970 Andrzej Kolek Wydział Mechaniczny 
1970 Urszula Drozdowska Wydział Architektury 
1971 Waldemar Bojara Wydział Inżynierii Lądowej 
1972 Marian Zając Wydział Inżynierii Lądowej 
1972–1974 Edward Kozłowski Wydział Mechaniczny 
1974–1975 Andrzej Barański Wydział Mechaniczny 
1975 Zbigniew Bożek Wydział Inżynierii Lądowej 
1975–1977 Ryszard Florek Wydział Inżynierii Lądowej 
1977–1979 Jacek Radkowiak Wydział Inżynierii Lądowej 
1979–1980 Józef Orzechowski Wydział Mechaniczny 
1980–1982 Mirosław Boryczko Wydział Inżynierii Lądowej 
1982–1984 Bogusław  

Kaczmarczyk 
Wydział Mechaniczny 

1984–1986 Jacek Strugałło Wydział Mechaniczny 
1986–1988 Paweł Kukla Wydział Mechaniczny 
1988–1990 Mirosław Kądziołka Wydział Mechaniczny 
1990–1992 Grzegorz Kuczyński Wydział Inżynierii Lądowej 
1992–1994 Wojciech Drozd Wydział Inżynierii Lądowej 
1994–1996 Przemysław Bukowski Wydział Inżynierii Lądowej 
1996–1997 Paweł Korczak Wydział Inżynierii  

Środowiska 
1997–1999 Marcin Cupał Wydział Architektury 
1999–2001 Marcin Bogdan Wydział Mechaniczny 
2001–2003 Andrzej Olszewski Wydział Inżynierii  

Elektrycznej 
2003–2005 Andrzej Olszewski Wydział Inżynierii  

Elektrycznej 
2005–2007 Marek Szlachta Wydział Inżynierii  

Środowiska 
2007–2009 Marek Szlachta Wydział Inżynierii  

Środowiska 
2009– Jacek Pękala Wydział Mechaniczny
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Proszak-Jeż, Ewa Sikorowska, Janina Malec, Ryszard Niedź-
wiecki, Leszek Kozaczka, Stanisław Mikołowski, Danuta Chy-
ła-Wojdak, Józef Nawalaniec, Wacław Kwiatkowski, Fran-
ciszek Tyl, Bogusław Borowski, Ryszard Podgórny, Roman 
Smoliński, Marek Górkiewicz, Marek Snakowski, Jerzy Die-
trich, Robert Dietrich, Krzysztof Sarama, Marek Król, Jerzy 
Niesyty, Jolanta Jędrzejewska, Krzysztof Korepta, Ryszard 
Broniewicz, Ryszard Kuźniar, Leszek Kuźniar, Rafał Woźnicz-
ka i wielu, wielu innych, wszystkich, nie sposób wymienić. 

Opracowanie: Marek Szlachta

Autor jest doktorantem na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. 
W latach 2005–2009, przez dwie kadencje, był prezesem Klu-
bu Uczelnianego AZS PK.
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Nowy szef  
KU AZS PK

1 czerwca br. został wy
brany nowy prezes Klubu 
Uczelnianego AZS Politechni
ki Krakowskiej. Został nim Ja
cek Pękala — student IV roku 
studiów doktoranckich na 
Wydziale Mechanicznym PK.

Jacek Pękala urodził się 
w 1982 r. w Krakowie. Studia magisterskie ukończył na 
Wydziale Mechanicznym PK, uzyskując w 2006 r. dy-
plom z wyróżnieniem w ramach specjalności informatyka 
w systemach zarządzania produkcją. Jest pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym Zakładu Zautomatyzowanych Sy-
stemów Produkcyjnych w Instytucie Technologii Maszyn 
i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego. Pro-
wadzi prace na temat integracji informacji w przedsiębior-
stwie produkcyjnym. 

Od października 2004 r. działa w uczelnianym AZS. 
W 2007 r. zdobył tytuł wicemistrza PK w badmintonie. Dwu-
krotnie uczestniczył w mistrzostwach Polski szkół wyższych 
w tej dyscyplinie sportu (2007, 2008). Obecnie jest kierowni-
kiem sekcji badmintona. W minionej kadencji był członkiem 
zarządu KU AZS PK. Współorganizował wiele imprez spor-
towych o charakterze ogólnopolskim. Koordynator do spraw 
promocji i mediów 32. i 33. Biegu Kościuszkowskiego. Wo-
lontariusz podczas Forum FISU w 2008 r. w Krakowie. 
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Odznaczony stulatek
Akademicki Związek Sportowy w Krakowie otrzymał 

Srebrny Medal „Cracoviae Merenti”. Odznaczenie wręczyli 
24 czerwca podczas sesji Rady Miasta Krakowa prezydent 
miasta Jacek Majchrowski i przewodnicząca Rady Miasta 
Krakowa Małgorzata RadwanBallada. Medal odebrał pre
zes AZS prof. Kazimierz Trybalski.

Wśród członków krakowskiego AZS można znaleźć nazwi-
ska bardzo wielu wybitnych uczonych i ludzi wielce zasłużo-
nych dla kultury. Wystarczy wspomnieć choćby wybitnego fizy-
ka Mariana Smoluchowskiego, który w 1917 r. został rektorem 
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UJ oraz jednego z założycieli AZS, Walerego Goetla, w latach 
1939–1950 rektora Akademii Górniczej (teraz AGH). 

Z krakowskiego AZS-u wywodzi się ponad 40 uczestników 
igrzysk olimpijskich od roku 1924 (Paryż), po rok 2008 (Pekin). 
Byli to lekkoatleci, szermierze, wioślarze i narciarze. W latach 
dwudziestych XX wieku szermiercza reprezentacja Polski opie-
rała się przede wszystkim na zawodnikach AZS Kraków. Za-
wodnicy AZS Kraków wielokrotnie reprezentowali barwy Polski 
na wielkich imprezach międzynarodowych rangi mistrzostw 
świata i Europy, a na mistrzostwach Polski w różnych dyscypli-
nach przysparzali chwały Krakowowi.

Zasługi AZS Kraków dla środowiska akademickiego oraz 
dla miasta są jednak znacznie większe niż tylko w sferze sportu 
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i kultury fizycznej. AZS stał się bardzo ważnym elementem pej-
zażu kulturalnego i naukowego Krakowa. Zaznaczył swą stulet-
nią już obecność trudnym do przecenienia wkładem w rozwój 
miasta i wzbogacania jego tradycji.

Dariusz Pyko 
Marek Szlachta 

(na podstawie www.magicznykrakow.pl)

Uczestnikiem 33. Żeglarskich Mistrzostw Świata Klasy 
Micro, które zostały rozegrane 8–16 sierpnia na zalewie Klia
zyminskoje pod Moskwą, był prof. Leszek Wojnar, dziekan 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Wspól
nie z Pawłem Drobikiem i Tomaszem Kasperczykiem starto
wał na jachcie POL 85 Barba, którego żagiel był ozdobiony 
wielkim logotypem Centrum Szkolenia i Organizacji Syste
mów Jakości PK. Prof. Wojnar na łódce był sternikiem.

Załoga POL 85 Barba w klasyfikacji generalnej zajęła 55. 
miejsce (na 72 sklasyfikowane łódki), a w dywizji Racer była 9. 

Pod znakiem Centrum Jakości 
na mistrzostwach świata

Mistrzostwa, w których uczestniczyły m.in. zespoły z Niemiec, 
Francji, Belgii, Łotwy, Estonii i USA, zdominowali Rosjanie, zaj-
mując pierwsze cztery lokaty, a w pierwszej dziesiątce znalazło 
się aż 9 załóg gospodarzy.

Żeglarze, startujący pod znakiem Centrum Jakości PK, to 
liczącą się w kraju załoga. Podczas rozgrywanych przed mo-
skiewską imprezą Długodystansowych Mistrzostw Polski we 
Włocławku uzyskali 10. miejsce, a na Międzynarodowych Mi-
strzostwa Polski w Giżycku zajęli 14. pozycję. 

(R.)

Odznaczony stulatek (cd.)
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Kronika

Czerwiec — lipiec

1 VI Piknik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Radę Osiedla Domów Studenckich PK dla dzieci z Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Kazimierzy Wielkiej.

Wystawa prac dzieci pracowników PK zorganizowana z okazji Dnia Dziecka w Galerii PK „Kotłownia”.

2 VI Wybory elektorów PK — przedstawicieli nauczycieli akademickich i doktorantów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

X Tydzień Osób Niepełnosprawnych — integracyjny studencki piknik lotniczy zorganizowany z udziałem PK.

3 VI Wizyta prof. Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; uzgadnianie wspólnych obszarów badawczych 
z PK.

5–6 VI Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na Politechnice Częstochowskiej.

8 VI Wystawa prac studentów III roku Wydziału Architektury PK w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.

Spotkanie z pracownikami PK poświęcone kształceniu na odległość — wspomaganiu tradycyjnych form kształcenia — 
„Tworzenie kursu na Platformie Moodle”.

15 VI Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy PK a Krakowskim Biurem Festiwalowym. 

Wizyta prof. Güntera Woznego z TU Berlin, doktora honoris causa PK.

Otwarcie Międzynarodowej Konferencji EUROGEN 2009. 

Spotkanie z gronem asystentów, doktorantów i studentów, którzy w bieżącym roku akademickim ukończyli Studium Peda-
gogiczne i uzyskali przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni i w placówkach oświatowych.

15–16 VI VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Quality, Safety and Ecology in Vehicles” zorganizowana przez Instytut Pojaz-
dów Szynowych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

16 VI Uroczyste rozdanie dyplomów nagrodzonym studentom i uczestnikom Uczelnianej Sesji Kół Naukowych oraz opiekunom 
kół naukowych.

Konferencja „Perspektywy Technologiczne Kraków — Małopolska 2020”.

17 VI Otwarcie wystawy malarstwa Andrzeja Domarzewskiego w Galerii GIL PK.

18 VI Spotkanie z delegacją pracowników naukowych i administracji z Technicznego Uniwersytetu Guangdong z Guangzhou 
(Chiny) w celu omówienia szczegółów dotyczących możliwości wymiany studentów i pracowników naukowych. 

Pierwsze z cyklu spotkań „Sylwetki Naukowców Krakowskich”, zorganizowane na PK przez Komisję Budownictwa PAN 
Oddział w Krakowie i Komisję Nauki PZIiTB. Spotkanie poświęcono prof. Zbigniewowi Janowskiemu.

19 VI Promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

20 VI Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych z  dziedziny doradztwa zawodowego oraz zarządza-
nia bezpieczeństwem i higieną pracy. 

22 VI Spotkanie w Radiu Akademickim w związku z pierwszą audycją po wznowieniu jego działalności.

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

„Architektura Betonowa” — IX edycja konkursu dla studentów WA PK — ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy.

25 VI Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PK a gminą miejską Kraków.

Otwarcie Konferencji Ekovis „Systemy gospodarki odpadami”.

Wizyta przedstawicielek Uniwersytetu Dziecięcego poświęcona zasadom rozszerzenia współpracy z PK.

29 VI Wykład prof. Henryka Góreckiego, wiceprzewodniczącego Rady Nauki, pt. „Rola innowacji w rozwoju gospodarki euro-
pejskiej”.

30 VI Zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych — „Szkoła Biznesu”. 

4 VII Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych w roku akademickim 2008/2009 w dziedzinie za-
rządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; międzynarodowego systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000; 
systemów CAD i przetwarzania obrazu.

9 VII Gościem PK był prof. Włodzimierz Sady, prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uzgadniano zakres współpracy.

22 VII Spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Prezentacja koncepcji 
budowy elektrowni wodnej w Zesławicach.

Opracowała: Teresa Marszalik
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK  
26 czerwca 2009 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
− opiniowania wniosków o przyznanie 

odznaczeń uczelnianych,
− zmian w „Regulaminie studiów dok-

toranckich na Politechnice Krakow-
skiej”,

− zmian w załączniku do uchwały 
w sprawie opłat za zajęcia dydak-
tyczne na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych,

− powołania przewodniczących se-
nackich komisji dyscyplinarnych dla 
studentów i doktorantów,

− ustanowienia Święta Szkoły;
− ustanowienia nagrody rektora PK dla 

autora najwartościowszych publikacji 
naukowych;

− ustanowienia nagrody rektora PK za 
największą liczbę cytowań;

− ustanowienia nagrody rektora PK 
dla najmłodszego pierwszego autora 
publikacji naukowej w czasopiśmie 
zagranicznym;

− ustanowienia nagrody rektora PK 
za najbardziej wartościowe wdro-
żenie;

− ustanowienia nagrody rektora PK dla 
najmłodszego wypromowanego dok-
tora habilitowanego;

− ustanowienia nagrody rektora PK dla 
najmłodszego wypromowanego dok-
tora;

− ustanowienia nagrody rektora PK dla 
promotora najmłodszego wypromo-
wanego doktora;

− zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Politechniki Krakowskiej za 
rok 2008;

− zatwierdzenia korekty w planie rze-
czowo-finansowym na 2009 r.;

− wyboru biegłego rewidenta do zba-
dania sprawozdania finansowego 
Politechniki Krakowskiej za rok 2009 
i 2010;

− aktualizacji planu inwestycji na robo-
ty budowlane i projektowe Politechni-
ki Krakowskiej na rok 2009;

− wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości PK przy ul. Bobrzeckiej.

tm

Zarządzenia

Zarządzenie nr 15 z 5 czerwca 2009 
r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
zatrudniania pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi”.

Zarządzenie nr 16 z 29 maja 2009 r. 
w sprawie zasad najmu (dzierżawy) nie-
ruchomości Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 17 z 15 czerwca 2009 
r. w sprawie dodatkowego wynagrodze-
nia przysługującego nauczycielom aka-
demickim za udział w pracach wydzia-
łowej i uczelnianej komisji rekrutacyjnej 
do spraw przyjęć na studia I i II stopnia 
w roku akademickim 2009/2010.

Zarządzenie nr 18 z 16 czerwca 
2009 r. w sprawie pieczęci urzędowych 
i pieczęci tradycyjnych używanych na 
Politechnice Krakowskiej.

Zarządzenie nr 19 z 30 czerwca 
2009 r. w sprawie ustalenia wzorów obco-
języcznych odpisów dyplomów ukończe-
nia studiów wydawanych przez Politech-
nikę Krakowską.

Zarządzenie nr 20 z 1 lipca 2009 r. 
w sprawie „Regulaminu uczestnictwa 
wystawców w Inżynierskich Targach Pra-
cy 2009 na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 21 z 10 lipca 2009 r. 
w sprawie procedury oceny nauczycie-
li akademickich przez studentów oraz 
procedury oceny pracy dziekanatu/se-
kretariatu jednostki dydaktycznej przez 
studentów.

Zarządzenie nr 22 z 14 lipca 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
organizacyjnego administracji Politech-
niki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 23 z 17 lipca 2009 
r. w sprawie zmiany „Zarządzenia nr 20 
Rektora PK z 21 maja 2007 r. w sprawie 
rodzaju zajęć dydaktycznych, liczeb-
ności grup studenckich, wymiaru zajęć 
dydaktycznych, zasad obliczania go-
dzin dydaktycznych, stawek za godziny 
ponadwymiarowe na studiach stacjo-
narnych oraz stawek za godziny wyko-
nywane na studiach niestacjonarnych 
i doktoranckich”.

Zarządzenie nr 24 z 20 lipca 2009 
r. w sprawie zasad gospodarki kasowej 
Politechniki Krakowskiej oraz zasad 
funkcjonowania kas rejestrujących.

Zarządzenie nr 25 z 21 lipca 2009 
r. w sprawie wprowadzenia „Regulami-
nu serwisów internetowych Politechniki 
Krakowskiej”.

Pisma okólne

Pismo okólne nr 14 z 29 maja 2009 
r. w sprawach: 1) zasad przyjęć na 
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów I i II stopnia, przewidzianych 
do uruchomienia w roku akademickim 
2010/2011, 2) zasad przyjęć na I rok 
stacjonarnych i niestacjonarnych stu-
diów I stopnia laureatów i finalistów 
olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad 
z zakresu określonej dziedziny wiedzy 
w latach akademickich: 2010/2011, 
2011/2012 i 2012/2013.

Pismo okólne nr 15 z 29 maja 2009 
r. w sprawie zasad przyjęć na I rok sta-
cjonarnych i niestacjonarnych studiów III 
stopnia, przewidzianych do uruchomie-
nia w roku akademickim 2010/2011.

Pismo okólne nr 16 z 29 maja 2009 
r. w sprawie zmian w ofercie edukacyjnej 
Politechniki Krakowskiej na I rok stacjo-
narnych i niestacjonarnych studiów I i II 
stopnia, przewidzianych do uruchomie-
nia w roku akademickim 2009/2010.

Pismo okólne nr 17 z 29 maja 2009 r. 
w sprawie planu rzeczowo-finansowego 
na 2009 r.

Pismo okólne nr 18 z 2 czerwca 2009 
r. w sprawie powołania Rektorskiej Ko-
misji ds. Opiniowania Wniosków o Przy-
znanie Miejsc w Domu Asystenta PK.

Pismo okólne nr 19 z 15 czerwca 
2009 r. w sprawie zmian w strukturze or-
ganizacyjnej Wydziału Mechanicznego 
PK.

Pismo okólne nr 20 z 25 czerwca 
2009 r. w sprawie zmian w strukturze or-
ganizacyjnej Wydziału Architektury PK.

Pismo okólne nr 21 z 29 czerwca 
2009 r. w sprawie podwyżek wynagro-
dzeń od 1 stycznia 2009 r.

Pismo okólne nr 22 z 9 lipca 2009 r. 
w sprawie „Regulaminu studiów dokto-
ranckich na Politechnice Krakowskiej”.

Pismo okólne nr 23 z 9 lipca 2009 r. 
w sprawie zmian do uchwały w sprawie 
opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Pismo okólne nr 24 z 9 lipca 2009 r. 
w sprawie powołania Rady Programowej 
międzywydziałowego kierunku studiów 
— informatyka oraz Rady Programowej 
międzywydziałowego kierunku studiów 
— energetyka.

Pismo okólne nr 25 z 9 lipca 2009 r. 
w sprawie zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej.

Pismo okólne nr 26 z 15 lipca 2009 r. 
w sprawie ustanowienia nagród rektora 
Politechniki Krakowskiej.

Pismo okólne nr 27 z 15 lipca 2009 
r. w sprawie zmian w strukturze orga-
nizacyjnej Wydziału Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej oraz Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki Stoso-
wanej.

Pismo okólne nr 28 z 17 lipca 2009 r. 
w sprawie zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Mechanicznego PK.

Polecenia służbowe rektora

Polecenie służbowe nr 6 z 22 czerw-
ca 2009 r., zmieniające „Polecenie służ-
bowe w sprawie wprowadzenia na Poli-
technice Krakowskiej formularzy, które 
należy stosować przy obsłudze studen-
tów PK”.

Polecenie służbowe nr 7 z 3 lipca 
2009 r. w sprawie wydawania pracowni-
kom napojów chłodzących.

Decyzja rektora

Decyzja 4 z 21 lipca 2009 r. w spra-
wie: wysokości stawek za wynagrodze-
nia autorskie i recenzje publikacji wy-
dawanych w Wydawnictwie Politechniki 
Krakowskiej oraz kosztu druku w Dziale 
Poligrafii.

Decyzja nr 3 z 20 maja 2009 r. 
w sprawie wysokości opłaty za postępo-
wanie związane z przyjęciem na studia 
prowadzone na Politechnice Krakow-
skiej w roku akademickim 2009/2010.

Decyzja kanclerza
Decyzja nr 1 z 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie odpłatności za zakwaterowa-
nie w Domu Asystenta Politechniki Kra-
kowskiej.

Opracowała: 
Marlena Wolska

Promocje doktorskie

Pierwsza w tym roku aka
demickim promocja doktorów 
habilitowanych i doktorów 
na PK odbyła się 19 czerwca 
2009 r. Uroczystość otworzył 
rektor PK prof. Kazimierz Fur
tak. Powitał dziekanów, pro
motorów i opiekunów prac, 
promowanych oraz ich rodzi
ny i przyjaciół. Uroczystość 
prowadził prorektor ds. nauki 
prof. Jan Kazior. Przed wrę
czeniem dyplomów doktora 
habilitowanego dziekani wy
działów przedstawili sylwetki 
nowo promowanych.

Dyplom doktora habilito
wanego nauk technicznych 
otrzymali:

dr hab. inż. Maciej Motak (Wydział 
Architektury),

dr hab. inż. Andrzej Jan Cząstka 
(Wydział Architektury),

dr hab. inż. Anna Kumaniecka (Wy-
dział Mechaniczny),

dr hab. inż. Wojciech Marek (Wydział 
Mechaniczny).

Wręczenie dyplomów doktorskich po-
przedziło przedstawienie sylwetek nowo 
promowanych i uroczyste ślubowanie.

Dyplom doktora nauk technicz
nych otrzymali:
z Wydziału Architektury —

dr inż. Katarzyna Hodor,
dr inż. Mateusz Manecki,
dr inż. arch. Iwona Piebiak,
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk,
dr inż. Agnieszka Wójcik;

z Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej —

dr inż. Edyta Hebda;
z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr inż. Rafał Grec,
dr inż. Irena Jaworska,
dr inż. Dorota Kram,
dr inż. Bogusław Zając;

z Wydziału Inżynierii Środowiska — 
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk;

z Wydziału Mechanicznego — 
dr inż. Zbigniew Cichocki,
dr inż. Tomasz Goik,
dr inż. Dariusz Karpisz,

dr inż. Robert Kolbusz,
dr inż. Paulina Natkaniec,
dr inż. Rafał Nogowczyk,
dr inż. Michał Muzyka-Żmudzki,
dr inż. Renata Porębska,
dr inż. Maciej Szkoda.

Po wręczeniu dyplomów rektor prof. 
Kazimierz Furtak złożył nowo promowa-
nym i ich rodzinom serdeczne gratulacje 
i życzenia dalszych sukcesów. Podkreślił, 
że kształcenie jest jednym z podstawo-
wych zadań uczelni, bo bez rozwoju ka-
dry uczelnia nie mogłaby funkcjonować. 
Zwracając się do doktorów habilitowa-
nych, powiedział, że otrzymali oni prze-
pustkę do promowania innych. Teraz oni 
będą promować nowe pokolenie młodych 
pracowników nauki. Stwierdził, że kadra 
Politechniki Krakowskiej jest wysoko oce-
niana we wszelkich przeprowadzanych 
rankingach, ale niestety jej rozwój nie 
jest zadowalający. Zapewnił, że uczelnia 
będzie sprzyjać działaniom, które mają 
na celu rozwój naukowy. Kierując się do 
nowo promowanych doktorów, powiedział, 
że uzyskany przez nich stopień naukowy 
jest pierwszym szczeblem do kariery na-
ukowej. Przestrzegł, aby nie planowali 
zbyt długiego odpoczynku „naukowego”, 
bo życie naukowe biegnie bardzo szybko 
i niełatwo potem nadrobić zaległości.

Uroczystość zakończyła tradycyj-
na lampka wina, przy której promowani 
przyjmowali gratulacje i życzenia.

Teresa Marszalik
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Dr hab. Wojciech Marek przyjmuje gratulacje od rektora 
prof. Kazimierza Furtaka
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Urodził się 1 listopada 1951 r. w Szcze-
cinie. Jest absolwentem IV Liceum Ogól-
nokształcącego w Katowicach. Studiował 
na Wydziale Budownictwa Wodnego Po-
litechniki Krakowskiej. W 1974 r. obronił 
wspólnie z Aleksandrem Kruszewskim 
pracę dyplomową pt. „Model matematycz-
ny i analogowy pola filtracji w sąsiedztwie 
zbiorników wodnych” i uzyskał tytuł ma-
gistra inżyniera budownictwa wodnego. 
1 września 1974 r. rozpoczął pracę w In-
stytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
Politechniki Krakowskiej na stanowisku 
stażysty, następnie był zatrudniony jako 
hydrotechnik, asystent i starszy asystent. 
W latach 1974–1991 pełnił równocześnie 
funkcję bibliotekarza biblioteki naukowej 
Instytutu. W okresie1982–1991 pracował 
jako specjalista w Pracowni Analogowej 
Instytutu, zajmując się najpierw urucho-
mieniem, a następnie zastosowaniem 
Analogu RC (oporowo-pojemnościowe-
go) w badaniach przepływu wód pod-
ziemnych. Brał również udział w bada-
niach urządzeń przelewowo-upustowych 
wielu budowli wodnych na modelach 
fizycznych. W 1991 r. po obronie pracy 
doktorskiej pt. „Matematyczne modelo-
wanie filtracji w sąsiedztwie stawu infiltra-
cyjnego”, napisanej pod kierunkiem prof. 
dr. hab. inż. Artura Wieczystego, objął 
w Instytucie etat adiunkta naukowo-dy-
daktycznego. Od września 2007 r. pełni 
również funkcję zastępcy dyrektora insty-
tutu ds. naukowo-badawczych. 

Po uzyskaniu stopnia doktora brał 
udział w kursie szkoleniowym „Ground-
water Pollution Management” z dziedzi-
ny modelowania wód gruntowych w Wal-
lingford w Wielkiej Brytanii. W 1993 
r. przebywał jako profesor wizytujący 
w Instytucie Hydrologii Free University of 
Brussel w Belgii, a w r. 1996 w Instytucie 
Gospodarki Wodnej, Hydrologii i Kon-
strukcji Budownictwa Wodnego na uni-
wersytecie BOKU w Wiedniu.

20 maja 2009 r. Rada Wydziału In-
żynierii Środowiska PK na podstawie 
dorobku naukowego oraz rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Tłokowy model filtracji 
w strefie niepełnego nasycenia” nadała 
mu stopień doktora habilitowanego nauk 

technicznych w dyscyplinie inżynieria 
środowiska, specjalność: hydraulika 
i dynamika wód.

Jego zainteresowania badawcze 
i naukowe dotyczą hydrauliki stosowanej 
w budownictwie wodnym (obliczenia hy-
drauliczne rurociągów, koryt otwartych, 
budowli wodnych), przede wszystkim jed-
nak dynamiki wód podziemnych (filtracja 
w ośrodku porowatym, wielowymiarowy 
ruch wód podziemnych, filtracja w strefie 
niepełnego nasycenia). Szczególną rolę 
w prowadzonych przez niego badaniach 
odgrywa hydrodynamiczne modelowa-
nie filtracji z wykorzystaniem graficz-
nych systemów informacji przestrzennej. 
W tych dziedzinach wykonał szereg eks-
pertyz, występował jako biegły sądowy 
i uczestniczył w wielu projektach, pra-
cach badawczych, rozwojowych i wdro-
żeniowych, podejmując różne zagadnie-
nia szczegółowe. Trzema z projektów 
badawczych kierował. Jest autorem (lub 
współautorem) prawie 50 publikacji oraz 
50 projektów, prac studialnych i eksper-
tyz, także z zakresu hydrodynamicznego 
modelowania procesów hydrologicznych, 
gospodarki wodnej oraz 3 projektów mię-
dzynarodowych. Brał udział w pracach 
nad wdrożeniem unijnej dyrektywy azota-
nowej w zlewni górnej Wisły.

Dr hab. inż. Krzysztof Książyński 
prowadzi wykłady na różnych specjal-
nościach studiów stacjonarnych i niesta-
cjonarnych m.in. z takich przedmiotów, 
jak: mechanika płynów, hydraulika stoso-
wana, dynamika wód powierzchniowych 
i podziemnych, podstawy hydrauliki, 

hydrologii i budownictwa wodnego oraz 
polityka wykorzystania zasobów natural-
nych. Prowadził również wykłady na stu-
dium podyplomowym inżynierii i gospo-
darki wodnej. Opiekował się studentami 
zagranicznymi odbywającymi praktyki na 
Wydziale w ramach programu TEMPUS 
EWA-Ring Student Mobility i brał udział 
w programie „JEP 2150: Interuniversi-
ty Coordinating Forum for (East-West) 
Cooperation in the Area of Environment, 
Water and Agricultural Soils”. Opracował 
kilkadziesiąt programów i kart moduło-
wych poszczególnych przedmiotów stu-
diów oraz szereg pomocy dla studentów 
wydanych drukiem i prezentowanych 
w Internecie, podręcznik akademicki oraz 
kilka dydaktycznych programów kompu-
terowych. Był promotorem trzech prac 
dyplomowych z dziedziny wód podziem-
nych i recenzentem lub konsultantem kil-
ku innych, również prac doktorskich.

W latach 2003–2006 był członkiem 
Sekcji Fizyki Wody Komitetu Gospodarki 
Wodnej PAN. Organizował również ogól-
nopolskie konferencje naukowo-tech-
niczne.

Za hydrauliczne modelowanie pro-
cesów zachodzących w zlewni rzecznej 
uzyskał nagrodę zespołową II stopnia 
ministra nauki, szkolnictwa wyższego 
i techniki. Dwukrotnie był laureatem na-
grody zespołowej rektora PK. Odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Ho-
norową Odznaką PK.

***
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK 

17 czerwca br. nadała dr inż. Ewie Bła-
zik-Borowej (pracownik naukowo-dydak-
tyczny Wydziału Inżynierii Budowlanej 
i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej) na 
podstawie dorobku naukowego i rozpra-
wy habilitacyjnej „Problemy związane 
ze stosowaniem modelu turbulencji k-e 
do wyznaczania parametrów opływu bu-
dynków” stopień doktora habilitowanego 
nauk technicznych w dyscyplinie budow-
nictwo. Recenzentami pracy byli: prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Chmielewski (PO), prof. 
dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK), prof. dr 
hab. inż. Piotr Klemm (PŁ), dr hab. inż. 
Ryszard Sygulski, prof. PP (PP).

Pracownicy

Doktorzy habilitowani

Krzysztof Wojciech Książyński
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Wydział Architektury
dr inż. arch. Katarzyna Piotrowska

Nosek (osoba spoza PK) — „Kształto-
wanie krajobrazu w planach zarządza-
nia miejsc Światowego Dziedzictwa. 
Kontekst krajobrazowy miejsca”, pro-
motor: dr hab. inż. arch. Zbigniew 
Myczkowski, prof. PK, recenzenci: dr 
hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. 
PK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej To-
maszewski (PW), 17 VI 2009; praca 
wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Gabriel Kubieniec (studia 

doktoranckie) — „Nośność blachownic 
stalowych wzmacnianych z zastosowa-
niem klejenia”; promotor: dr hab. inż. 
Marek Piekarczyk, prof. PK; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski 
(PW), dr hab. inż. Walter Wuwer, prof. 
PŚl (PŚl); 24 VI 2009 r.

dr inż. Szymon Seręga (L-1) 
— „Analiza pracy słupów żelbetowych 
z betonu wysokowartościowego w tem-
peraturach pożarowych”; promotor: dr 
hab. inż. Zbigniew Janowski, recenzen-
ci: dr hab. inż. Mirosław Kosiorek (ITB 
Warszawa), prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Flaga (PK).

Wydział Mechaniczny
dr Olaf Bar (osoba z zewnątrz) — 

„Analiza drgań belek krępych w ujęciu 
nieliniowym przy różnych warunkach 
brzegowych”, promotor: prof. zw. dr hab. 
Józef Nizioł; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Jerzy Michalczyk (AGH), dr hab. inż. 
Jan Łuczko, prof. PK (PK); 24 VI 2009 r.; 
praca wyróżniona.

dr inż. Małgorzata Kowalczyk (stu-
dia doktoranckie, M-6) — „Wpływ pa-
rametrów skrawania na stan warstwy 
wierzchniej po toczeniu wykończenio-
wym stopu Ti-6Al-4V”, promotor: dr hab. 
inż. Wojciech Zębala, prof. PK; recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski 
(ATH w Bielsku-Białej), dr hab. inż. Cze-
sław Niżankowski, prof. PK (PK); 24 VI 
2009 r.; praca wyróżniona.

dr inż. Zbigniew Krawiec (studia 
doktoranckie) — „Modele degradacji 
laminatu w problemach nośności zmę-
czeniowej konstrukcji”, promotor: prof. 
dr hab. inż. Aleksander Muc; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Lech Dietrich (IPPT 
PAN w Warszawie), dr hab. inż. Grze-
gorz Milewski, prof. PK (PK); 24 VI 2009 
r.; praca wyróżniona.

dr inż. Tomasz Kuczek (studia dok-
toranckie; M-8) — „Zagadnienia doboru 
parametrów geometrycznych i fizycz-
nych sprzęgieł do układu napędowe-
go lokomotywy”, promotor: dr hab. inż. 
Andrzej Grzyb, prof. PK; recenzenci: dr 
hab. inż. Kazimierz Furmanik, prof. AGH 
(AGH), prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk 
(PK); 24 VI 2009 r.

dr inż. Sławomir Kudzia (studia dok-
toranckie) — „Wpływ strumieniowego 
tworzenia ładunku w silniku o zapłonie 
iskrowym z bezpośrednim wtryskiem pa-
liwa na jego parametry robocze”, promo-
tor: prof. dr hab. inż. Bronisław Sendyka; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Stefan Po-
strzednik (PŚl), dr hab. inż. Jerzy Jaskól-
ski, prof. PK (PK); 24 VI 2009 r.

dr inż. Kamil Kwintowski (studia 
doktoranckie) — „Analiza wpływu rze-
czywistej geometrii przekroju poprzecz-
nego wysokociśnieniowych rurociągów 
parowych na ich pełzanie”, promotor: 
dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK; 
recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Rusin, 
prof. PŚl (PŚl), prof. dr hab. inż. Jan Ta-
ler (PK); 24 VI 2009 r.

dr inż. Jacek Soczówka (studia 
doktoranckie) — „Adaptacyjny system 
sterowania stopniem sprężania w silniku 
z zapłonem iskrowym”, promotor: prof. 
dr hab. inż. Bronisław Sendyka; recen-
zenci: dr hab. inż. Sławomir Luft, prof. 
PR (PR), dr hab. inż. Władysław Mitia-
niec (PK); 24 VI 2009 r.

Doktorzy Mówiona 
historia PK

Rozpoczęły się prace mające na 
celu zebranie i utrwalenie wspomnień 
profesorów seniorów Politechniki 
Krakowskiej. Dzięki tej inicjatywie po
wstanie jedyna w swoim rodzaju do
kumentacja wzbogacająca w istotny 
sposób wiedzę o historii naszej uczel
ni, a także o życiu ludzi, którzy wnieśli 
znaczący wkład w jej rozwój. 

Badania historyczne opierają się 
głównie na analizie źródeł archiwalnych. 
Pozwalają one opisać najważniejsze 
zdarzenia, nie zawsze jednak informu-
ją o osobistym zaangażowaniu ludzi 
tworzących historię, o ich motywacjach 
i odczuciach. Dlatego w ostatnich dzie-
sięcioleciach coraz większą popularność 
zyskuje zbieranie mówionych relacji 
osób, które były świadkami czy wręcz 
uczestnikami zachodzących wydarzeń 
i procesów.

Z inicjatywą zarejestrowania wspo-
mnień najbardziej doświadczonych i za-
służonych profesorów naszej uczelni, 
często ludzi wybitnych, wystąpił prze-
wodniczący Konwentu Seniorów PK, 
prof. Stanisław Juchnowicz. Pomysł 
spotkał się z przychylnością rektora PK, 
prof. Kazimierza Furtaka. Dzięki temu 
doszło do zawarcia umowy w sprawie 
zebrania wspomnień przez osoby za-
wodowo zajmujące się tzw. historią mó-
wioną.

Do rejestrowania wspomnień profe-
sorów PK przystąpili historycy związani 
z krakowskim Ośrodkiem KARTA, ab-
solwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego 
— Joanna Komperda, Karolina Żłobecka 
oraz Jakub Gałęzowski, prezes Polskie-
go Towarzystwa Historii Mówionej. Spo-
tykają się oni z profesorami należącymi 
do Konwentu Seniorów PK, odbywają 
długie rozmowy i rejestrują je. Wywiady 
dotyczą przede wszystkim dziejów uczel-
ni i związanych z nią postaci (szczegól-
nie nieżyjących), ale także losów osobi-
stych rozmówców.

Powstająca w ten sposób kolekcja 
nagrań dźwiękowych będzie umieszczo-
na w Muzeum PK. Relacje zostaną też 
spisane, a ich obszerne fragmenty uka-
żą się w formie książki. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, wydawnictwo 
ujrzy światło dzienne na przełomie 2010 
i 2011 r.

(ps)
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Z głębokim żalem i smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o nagłej śmierci pro-
fesora Antoniego Stachowicza w dniu 
23 czerwca 2009 r. Profesor — uznany 
autorytet naukowy w zakresie budowni-
ctwa niskoenergetycznego, konstrukcji 
betonowych i drewnianych, mechani-
ki konstrukcji inżynierskich — odszedł 
w chwili, gdy przygotowywał się do wy-
jazdu na XII Konferencję Fizyki Budowli 
w Teorii i Praktyce. Pracował do ostat-
nich godzin swojego życia. 

Odszedł od nas ceniony naukowiec, 
bardzo lubiany i szanowany nauczyciel 
akademicki i wychowawca wielu pokoleń 
inżynierów budownictwa i młodych pra-
cowników nauki, projektant i budowniczy 
wielu obiektów budowlanych, serdeczny 
kolega, niezwykle skromny i życzliwy 
człowiek.

Antoni Stachowicz urodził się 20 
maja 1936 r. w Krakowie. W 1953 r. 
zdał egzamin maturalny w słynnej 
krakowskiej „piątce” — V Liceum im. 
A. Witkowskiego — po czym podjął stu-
dia na ówczesnym Wydziale Budowni-
ctwa Lądowego PK. Ukończył je w 1959 
r., uzyskując dyplom magistra inżyniera 
budownictwa w specjalności konstruk-
cje budowlane.

Od 36 lat był nauczycielem aka-
demickim na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej PK. Jego działalność naukowa 
i dydaktyczna nawiązywała do szero-
kiego doświadczenia inżynierskiego, 
które zdobywał wcześniej przez 22 
lata. W latach 1959-1969 pracował na 
budowach, pełniąc różne funkcje — od 
majstra aż do kierownika grupy robót. 
W latach 1960–1964 był uznanym pro-
jektantem w BORM Katowice, Pracow-
ni Konserwacji Zabytków w Krakowie. 
W latach 1968–1973 współpracował 
w zakresie konstrukcji z zespołami pro-
jektowymi profesorów architektów Wi-
tolda Cęckiewicza i Andrzeja Skoczka 
z Wydziału Architektury PK, a w latach 
1977–1981 był zastępcą dyrektora ds. 
badawczo-wdrożeniowych Krakow-
skiego Biura Projektowo-Badawczego 
Budownictwa Ogólnego. Działalność 
inżynierska prof. Stachowicza jest 
przykładem pozytywnej integracji roz-

woju myśli technicznej i nowatorskich 
rozwiązań w budownictwie z pracą na-
ukowo-badawczą. 

W latach 1970–1972 Antoni Sta-
chowicz odbył studia doktoranckie na 
ówczesnym Wydziale Budownictwa Lą-
dowego PK, a w grudniu 1972 r. uzyskał 
tytuł doktora nauk technicznych. Stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk 
technicznych w zakresie mechaniki 
konstrukcji inżynierskich — w styczniu 
1980 r. Tytuł naukowy profesora nauk 
technicznych otrzymał w roku 1996. Od 
1973 r. był nauczycielem akademickim 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK związa-
nym z Instytutem Materiałów i Konstruk-
cji Budowlanych.

Zainteresowania naukowe Profeso-
ra skupiały się głównie na problemach 
z zakresu konstrukcji cięgnowych, be-
tonowych, żelbetowych i sprężonych, 
drewnianych, metodologii i komputero-
wym wspomaganiu projektowania z wy-
korzystaniem teorii systemów, technicz-
nych i technologicznych problemach 
budownictwa ogólnego i przemysłowe-
go, budownictwa energooszczędnego. 
Był autorem lub współautorem pięciu 
książek, m.in.: „Podstawy optymalizacji 
elementów konstrukcji budowlanych” 
(PWN, Warszawa 1978), „Podziemne 
zbiorniki wodociągowe” (Arkady, War-
szawa 1986), „Foundation of Optimum 
Design in Civil Engineering” (PWN/

Martinus Nijhof Publisher, Warsza-
wa/Dordrecht/Boston/London 1989) 
i ponad 200 prac naukowych opubli-
kowanych w czasopismach krajowych 
i zagranicznych oraz w recenzowanych 
materiałach konferencji i kongresów 
naukowych. Był współautorem trzech 
patentów. 

W 1993 r. zainicjował i zorganizo-
wał cykliczną Konferencję Naukowo-
-Techniczną „Problemy projektowa-
nia, realizacji i eksploatacji budynków 
o niskim zapotrzebowaniu na energię 
— ENERGODOM”, która już w następ-
nym roku przekształciła się w konfe-
rencję międzynarodową (w 2008 r. od-
była się po raz IX). Spotkała się ona 
z dużym zainteresowaniem ośrodków 
naukowych krajowych i zagranicznych 
(w Czechach, Niemczech, na Słowacji, 
Ukrainie i w Wielkiej Brytanii), zajmu-
jących się problematyką budownictwa 
energooszczędnego. 

Na szczególne uznanie zasługuje 
także dorobek prof. Stachowicza w za-
kresie działalności organizacyjno-dy-
daktycznej. Na Politechnice Krakowskiej 
pełnił wiele funkcji: dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej (1990–1996), dyrek-
tora Instytutu Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych (2003–2006), kierownika 
Katedry Budownictwa Ogólnego i Prze-
mysłowego (1992–2006) oraz członka 
Senatu PK kilku kadencji.

Był wieloletnim członkiem kilku sek-
cji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN, a także członkiem Komisji Budow-
nictwa Krakowskiego Oddziału PAN 
i Komisji Nauki PZITB. 

Za osiągnięcia w działalności nauko-
wej wielokrotnie otrzymał indywidualne 
i zespołowe nagrody: sekretarza nauko-
wego PAN, ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, a także rektora Politechniki 
Krakowskiej. Został odznaczony m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki 
Krakowskiej, Złotym Medalem 50-lecia 
Politechniki Krakowskiej i Medalem Za-
służony dla PK.

Tadeusz Tatara  
Wiesław Ligęza 

Wspomnienie

Antoni Stachowicz
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29 czerwca gościem Politechniki 
Krakowskiej był prof. Henryk Góre
cki, wiceprzewodniczący Rady Nauki. 
Podczas spotkania z pracownikami 
i studentami uczelni wygłosił wykład 
„Rola innowacji w rozwoju gospodar
ki europejskiej”. W wystąpieniu nie 
zabrakło informacji i komentarzy na 
temat polskich działań w sferze badań 
i rozwoju.

Ilustrując dynamikę zachodzących 
zmian na przykładzie przemysłu che-
micznego prof. Górecki powiedział, 
że o ile produkcja o tym charakterze 
w cywilizacjach starożytnych wyrażała 
się w dziesiątkach ton, o tyle w latach 
trzydziestych XX w. sięgnęła jednego 
miliona ton, a obecnie kształtuje się na 
poziomie około 700 milionów ton. Dziś 
przemysł chemiczny Europy działa 
w stale pogarszających się warunkach. 
Krajom Unii Europejskiej brakuje włas-

nych zasobów ropy naftowej, najdroższy 
jest tu gaz i energia elektryczna. Jeśli 
jeszcze w ogóle przemysł ten istnieje, 
zawdzięcza to swej innowacyjności.

Niestety, polska gospodarka pod 
względem innowacyjności wlecze się 
w ogonie Europy. Spośród wielu liczb, 
które przedstawił prof. Górecki, warto 
przytoczyć te dwa wskaźniki — w Pol-
sce na jednego badacza nakłady wyno-
szą 10 tys. euro, podczas gdy w skali 
całej UE jest to 156 tys. euro. Nasi po-
litycy — nadmienił gość PK — uważa-
ją bowiem naukę głównie za argument 
w kampaniach wyborczych i dziedzinę 
o „niskiej szkodliwości społecznej”, 
a przy tym za problem ze względu na 
wymagania, jakie strategia lizbońska 
stawia przed krajami członkowskimi 
UE. Tymczasem nawet działania UE, 
mimo przyjętych ambitnych założeń, 
nie zawsze okazują się wystarczająco 

Prof. Henryk Górecki gościem PK

Wyzwanie innowacyjności
konkurencyjne. Przykładowo: kraje UE 
wydają na rozwój nanotechnologii rocz-
nie 2,2 mld euro, podczas gdy Stany 
Zjednoczone 3,8 mld euro, a Japonia 
2,7 mld euro.

Odmalowując w ciemnych barwach 
stan innowacyjności naszej gospodarki, 
prof. Górecki położył szczególny nacisk 
na niski poziom i słaby wzrost nakła-
dów pozabudżetowych w tej dziedzinie. 
Ciągle brakuje u nas zachęt, które skło-
niłyby przedsiębiorstwa do szerokiego 
inwestowania w sferę badań i rozwoju, 
tak jak dzieje się to w państwach wysoko 
rozwiniętych, gdzie przy dużych firmach 
działają laboratoria dysponujące solid-
nym zapleczem finansowym. 

Spotkanie z prof. Henrykiem Góre-
ckim prowadził prorektor ds. nauki PK 
prof. Jan Kazior.

(ps)

Politechnika Krakowska po raz 
kolejny uczestniczyła w Targach ITM 
Polska. Te największe w Europie 
targi nowoczesnych technologii dla 
przemysłu odbyły się 16–19 czerwca 
br. w Poznaniu. Odwiedziło je oko
ło 17 tys. osób, ekspozycje na po
wierzchni 30 tys. m2 zaprezentowało 
prawie 1000 firm z 30 krajów. Salon 
METALFORUM, w którym znalazło 
się stoisko naszej uczelni, tworzyło 
ponad 112 wystawców z 14 krajów 
— przede wszystkim jednostki na
ukowobadawcze prezentujące swoją 
innowacyjną ofertę i firmy, instytucje 
wspierające procesy transferu tech
nologii.

Targi stanowiły doskonałą okazję do 
popularyzacji oferty naszej uczelni dla 
przemysłu (Baza Ofert Politechniki Kra-
kowskiej — www.s2b.transfer.edu.pl). 
W tym roku w roli ekspertów wystąpili 
naukowcy z Wydziału Mechanicznego 
— dr hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK 
i dr inż. Tadeusz Otko — ich propozycja 
wykorzystania kamery szybkoklatkowej 

do poprawy jakości obróbki skrawaniem 
uzyskała nominację do Złotego Medalu 
MTP w kategorii „transfer wyników ba-
dań naukowych do praktyki gospodar-
czej” — oraz przedstawiciele Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK 
— dr hab. inż. Zbigniew Wzorek i dr inż. 
Aleksander Pabiś, którzy prezentowali 
ofertę reprezentowanej jednostki PK. 
Pracownicy Centrum Transferu Tech-
nologii z kolei oferowali odwiedzają-
cym pomoc w wyszukiwaniu partnerów 
zagranicznych, wdrażaniu innowacji 
i rozwijaniu badań prowadzonych przez 
przedsiębiorstwa oraz w pozyskiwaniu 
funduszy na działalność badawczą. 
Udzielali też informacji w zakresie pra-
wa UE i możliwości finansowania in-
nowacyjnej działalności gospodarczej. 
Pracownicy Punktu Konsultacyjnego 
CTT PK przybliżali wszystkim zaintere-
sowanym zasady i warunki korzystania 
z programów pomocy publicznej i in-
nych zewnętrznych źródeł finansowa-
nia działalności gospodarczej, zasady 
korzystania z usług specjalistycznych, 

Na Targach ITM Polska 2009
np. szkoleń, doradztwa, transferu tech-
nologii, pożyczek i poręczeń itp.

Poza rzetelnymi informacjami moż-
na było się również zapoznać z filmem 
promującym współpracę Politechniki 
Krakowskiej z przemysłem. W naszej 
ofercie znalazły się także katalogi i ulotki 
informujące o działalności jednostek 
wchodzących w skład uczelni.

Udział Politechniki Krakowskiej w tar-
gach został sfinansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
projektu realizowanego przez Centrum 
Transferu Technologii PK pt. „Podno-
szenie świadomości znaczenia badań 
naukowych i prac badawczych oraz 
własności przemysłowej i intelektualnej 
dla rozwoju gospodarczego z wykorzy-
staniem wypracowanych narzędzi”.

Honorowy patronat nad targami 
sprawowali — minister gospodarki oraz 
minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Tomasz Stawarz 
Centrum Transferu Technologii 

Politechnika Krakowska 
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Młodzież coraz bardziej docenia wa
lory studiów inżynierskich. Taki wniosek 
można wysnuć z efektów tegorocznej 
rekrutacji na Politechnice Krakowskiej. 
Chęć studiowania na naszej uczelni 
wyraziło 8806 osób, czyli prawie 5 proc. 
więcej niż w roku ubiegłym, kiedy zare
jestrowało się 8418 kandydatów.  

Jeśli zainteresowanie poszczegól-
nymi kierunkami mierzyć liczbą osób 
przypadających na jedno miejsce, to 
największym powodzeniem cieszyła się 
w tym roku inżynieria biomedyczna. Kie-
runek ten powtórzył swój zeszłoroczny 
sukces, przyciągając 385 osób przy 60 
miejscach (co dało średnio 6,4 osoby na 
jedno miejsce). Łącznie zaś  z tymi, któ-
rzy wskazali kierunek jako alternatywny, 
było 415 kandydatów. 

Do najbardziej obleganych w tym 
roku kierunków należały też (w nawia-
sach wskaźniki liczby kandydatów przy-
padających na jedno miejsce): 

— architektura i urbanistyka, WA (5,8); 
— informatyka, WIEiK (4,7); 
— automatyka i robotyka, WM (3,5);
— inżynieria środowiska, WIŚ (3,3);
— informatyka, WFMiIS (3,3);
— budownictwo, WIL (3,1).

Czym tłumaczyć tak duże zaintere-
sowanie młodych ludzi inżynierią biome-
dyczną — kierunkiem, który zaledwie rok 
temu rozpoczynał swój byt na PK? 

Jest to z pewnością dziedzina z róż-
nych powodów perspektywiczna. Służba 
zdrowia nie może obyć się dziś bez in-
żynierów — zauważa opiekun kierunku 
prof. Grzegorz Milewski. Są oni potrzebni 
wszędzie tam, gdzie medycyna korzysta 
z tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, wirtualnych operacji, 
gdzie stosuje implant, używa baz danych 
i innych wytworów współczesnej techniki. 
To wymagania rynku pracy kreują zapo-
trzebowanie na absolwentów inżynierii 
biomedycznej. Ludzie kończący ten kieru-

Rekrutacja na rok akademicki  2009/2010

Sukces inżynierii biomedycznej
nek nie muszą się obawiać kłopotów ze 
znalezieniem pracy. Są oczekiwani za-
równo w placówkach służby zdrowia, jak 
i w firmach zajmujących się wytwarzaniem 
oraz dystrybucją aparatury medycznej. 

Prof. Milewski dodaje, że na inżynierię 
biomedyczną przychodzą osoby dobrze 
przygotowane do studiów, osoby o różnych 
zainteresowaniach i planach zawodowych. 
Oprócz młodych ludzi z zacięciem typowo 
inżynieryjnym pojawiają się studenci che-
mii lub medycyny, którzy inżynierię biome-
dyczną traktują jako drugi kierunek. Nie 
bez znaczenia są możliwości dalszego roz-
woju, jakie otwierają się po tych studiach. 
Chodzi nie tylko o studia podyplomowe 
i doktoranckie, ale także o fakt, że wszyst-
kie obszary badawcze mające w nazwie 
przedrostek „bio-” należą do priorytetów 
Unii Europejskiej, co w dalszej perspekty-
wie stwarza absolwentom inżynierii biome-
dycznej dodatkowe szanse. 

(ps)

Do licznych możliwości znale
zienia zatrudnienia po studiach na 
Politechnice Krakowskiej dochodzi 
ostatnio praca w telewizji. W tym roku 
studia magisterskie ukończyło 18 
osób na specjalności „grafika kom
puterowa i multimedia”. To pierwszy 
krok prowadzący do utworzenia na 
PK kierunku poświęconego inżynierii 
mediów elektronicznych. 

Specjalność „grafika komputerowa 
i multimedia” jest wykładana w ramach 
kierunku „informatyka” na Wydziale Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki Stosowanej 
PK. Studenci, którzy ją wybrali, poznali 
metody służące do otrzymywania obra-
zów i dźwięków w zapisie cyfrowym, 
przetwarzania ich, uzyskiwania trójwy-
miarowych obrazów syntetycznych (wir-
tualnych), animacji obrazów, produkcji 
filmów itp. Mieli też okazję zapoznać się 
z obsługą sprzętu używanego w telewizji 
i z technologią przekazu multimedialne-

go. Stali się m.in. specami w tworzeniu 
wszelkiego rodzaju napisów i spotów re-
klamowych. 

Zajęcia prowadzone były we współ-
pracy z krakowskim oddziałem Telewizji 
Polskiej, dzięki czemu studenci mogli za-
poznać się z telewizyjną kuchnią zarówno 
w ośrodku na Krzemionkach, jak i w stu-
diach w Łęgu. Specjaliści z TVP byli też 
na uczelni. Studenci mieli ponadto możli-
wość zapoznania się z warszawskim labo-
ratorium TVP, w którym dokonuje się elek-
tronicznego odnawiania starych filmów. 
Podjęto też rozmowy w celu nawiązania 
podobnej współpracy ze stacją TVN. 

W marcu br. prace dyplomowe obro-
nili pierwsi trzej studenci i — jak zapew-
nia dr inż. arch. Paweł Ozimek — były 
to bardzo dobre prace. Chociaż są to 
studia stacjonarne, studentami są głów-
nie osoby łączące naukę z pracą. Widać 
jednocześnie duże zainteresowanie stu-
diami niestacjonarnymi, bowiem osoby 

zatrudnione w mediach elektronicznych 
widzą potrzebę podniesienia swoich 
kwalifikacji. 

Inicjatywa uruchomienia na PK 
studiów w zakresie inżynierii mediów 
elektronicznych wyszła od kanclerza 
Lucjana Tabaki, który z tego typu ofertą 
edukacyjną zetknął się podczas wizyty 
w Niemczech. W niemieckich szkołach 
wyższych istnieją bowiem już nawet od-
rębne wydziały prowadzące kształcenie 
w tej dziedzinie. Mamy więc jeszcze 
sporo do zrobienia. Na razie PK stara się 
o uzyskanie środków unijnych, które po-
zwoliłyby zapewnić studentom inżynierii 
multimediów lepszą bazę dydaktyczną. 

Również Wydział Mechaniczny PK 
zaczął przygotowywać specjalistów dla 
telewizji i mediów pokrewnych. Na kie-
runku „zarządzanie i inżynieria produk-
cji” uruchomiono specjalność „zarządza-
nie mediami elektronicznymi”. 

(ps)

Pierwsi absolwenci nowej specjalności 

Z PK do telewizji
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Kompetencje naukowe i działal
ność społeczna prof. Józefa Nizioła 
są wysoko cenione w wielu środowi
skach w kraju. Potwierdzeniem tego 
faktu są zaszczyty, jakie spłynęły na 
uczonego w ostatnim okresie. 

Wybitne dokonania naukowe w dzie-
dzinie mechaniki i teorii drgań stały się 
podstawą nadania 27 maja prof. Nizio-
łowi godności honorowego profesora 
Wydziału Samochodów i Maszyn Robo-
czych Politechniki Warszawskiej. Były 
rektor Politechniki Krakowskiej otrzymał 

Prof. Józef Nizioł uhonorowany
zaszczytny tytuł również w dowód uzna-
nia dla jego działalności — współpracy 
naukowej, badawczej i edukacyjnej obu 
uczelni. Był najpierw jej inicjatorem, 
a następnie przez wiele lat ją wspierał. 

Znana jest również pasja społeczni-
kowska prof. Nizioła — spotkała się ona 
już wielokrotnie z wyrazami wdzięczno-
ści. Najnowszym jest Order „Błękitnej 
Niezapominajki”, który w maju przyznała 
profesorowi działająca w Bochni Dzie-
cięca Kapituła orderu. Bocheńszczyzna 
wysoko ceni życzliwość i gorące serce 

okazywane młodym ludziom tej ziemi, 
z którą uczony jest od lat blisko zwią-
zany. 

Warto ponadto odnotować, że prof. 
Józef Nizioł został ostatnio zaproszony 
przez Centrum Badań Kosmicznych PAN 
do uczestnictwa w Radzie Projektu Roz-
wojowego „Opracowanie obrazująco- 
-spektralnych systemów przeznaczo-
nych do zdalnej obserwacji obiektów” re-
alizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

(ps) 

Na Politechnice Krakowskiej zo
stał zainaugurowany cykl prezentacji 
sylwetek naukowców krakowskich, 
zajmujących się problemami budowni
ctwa. Podczas spotkania, do którego 
doszło 18 czerwca w Sali Senackiej 
PK, przedstawiono działalność prof. 
Zbigniewa Janowskiego — specjalisty 
w dziedzinie konstrukcji budowlanych, 
szczególnie betonowych, a także kon
serwacji obiektów zabytkowych. 

Spotkanie, podczas którego uczczo-
no 70. rocznicę urodzin prof. Janow-
skiego, zostało zorganizowane przez 
Komisję Budownictwa Oddziału PAN 
w Krakowie i Komisję Nauki małopol-
skiego oddziału Polskiego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa. Do-
robek jubilata przedstawił prof. Janusz 
Kawecki, dyrektor Instytutu Mechaniki 
Budowli PK. O swoich bogatych i różno-
rodnych doświadczeniach zawodowych 
mówił też prof. Janowski. 

Prorektor PK prof. Leszek Mikulski 
przekazał na ręce jubilata adres wysto-
sowany przez rektora uczelni prof. Ka-
zimierza Furtaka. Podobne przesłanie 
od macierzystego wydziału prof. Janow-
skiego, „Lądówki”, wręczył dziekan WIL 
prof. Tadeusz Tatara. Do tych gratulacji 
i życzeń dołączyło się wielu uczestni-
ków uroczystości. W godzinach popołu-
dniowych zwiedzono obiekty zabytkowe 
w centrum Krakowa, w odnowieniu któ-
rych jubilat miał swój udział. 

*
Zbigniew Janowski urodził się 

28 października 1937 r. w Krako-
wie. Jego ojciec był rzeźbiarzem, 
matka pracowała w Starym Tea-
trze. Uzyskawszy w 1955 r. zwol-
nienie ze świadczenia obowiązku 
pracy po ukończeniu technikum 
(takie wówczas obowiązywały pro-
cedury), podjął studia na Politech-
nice Krakowskiej, na ówczesnym 
Wydziale Budownictwa Lądowego, by 
ukończyć je w 1961 r. Jednocześnie już 
od III roku studiów pracował zawodowo.  

Po studiach zatrudnił się w Miejskim 
Biurze Studiów i Projektów, w pracowni 
prof. Witolda Cęckiewicza. Miał szczęście 
uczestniczyć w pracach nad projektem 
konstrukcyjnym tak charakterystyczne-
go obiektu Krakowa jak hotel „Cracovia”. 
Z czasem jego życiorys zawodowy po-
większył się o udział w kolejnych waż-
nych realizacjach, takich jak konstrukcja 
pomnika w byłym obozie w Płaszowie czy 
pawilon na Polach Grunwaldzkich. 

Pozostając projektantem prof. Zbi-
gniew Janowski nie zaniedbywał działal-
ności naukowej. Zajmował się m.in. ana-
lizą i badaniami konstrukcji żelbetowych 
i murowych, diagnostyką i oceną konstruk-
cji drewnianych, murowych i betonowych, 
rekonstrukcją i utrzymaniem konstrukcji 
budowlanych, wzmacnianiem konstrukcji 

różnych obiektów oraz odbudową i rekon-
strukcją obiektów zabytkowych. Plonem 
prowadzonych prac badawczych było 
opublikowanie około 160 prac. Rok 1967 
przyniósł mu obronę pracy doktorskiej, 
a 1974 — uzyskanie habilitacji.  

W swej działalności prof. Janowski łą-
czył różnorodne zainteresowania. Z jednej 
strony ważną rolę w jego pracy odgrywały 
obiekty przemysłowe. Przez dziewięć lat 
był konsultantem w zakresie konstruk-
cji żelbetowych w ówczesnej Hucie im. 
Lenina (dziś: Sendzimira) i wykonywał 
ekspertyzy innych obiektów hutniczych. 
Z drugiej strony projektował obiekty sa-
kralne (7 kościołów i kaplic, a także ołtarz 
papieski wzniesiony w 1991 r. na Rynku 
Głównym). Wiele uwagi poświęcił zabyt-
kom. Do jego zasług należy m.in. udział 
w podniesieniu z ruiny biblioteki sławnego 
opactwa tynieckiego. 

(ps)

Jubileusz prof. Zbigniewa Janowskiego  

Konstruktor i odnowiciel

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Prof. Zbigniew Janowski ( w środku) w towarzystwie 
małżonki i prorektora Leszka Mikulskiego
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W roku akademickim 2008/2009 
prestiżowe instytucje amerykańskie 
Association of Collegiate Schools of 
Architecture (ACSA), American Insti
tute of Architects (AIA) oraz znany 
periodyk architektoniczny „Architec
tural Record” ogłosiły międzynaro
dowy konkurs studencki pod hasłem 
„Green Community”. Jurorzy docenili 
pracę nadesłaną z Polski, wyróżniając 
projekt „Kazimierz — Completing the 
w/hole” wykonany przez studentów V 
roku Wydziału Architektury PK Conra
da Surówkę i Katarzynę Kapuścińską 
pod kierunkiem prof. Anny Palej.

Od uczestników konkursu oczekiwa-
no zaprezentowania nowego, bardziej 
„zielonego” podejścia do środowiska miej-
skiego — nie tylko do obiektów o różnym 
przeznaczeniu, ale też do przestrzeni 
pomiędzy budynkami, zaniedbywanych 
dotychczas często w procesach inwe-
stycyjnych. Wyboru terenu opracowania 
dokonywali sami studenci, co wpłynęło 
niewątpliwie na dużą różnorodność poru-
szanych w projektach problemów oraz na 
ich specyfikę — od lokalnej po globalną.

W swoim projekcie Conrad Surów-
ka i Katarzyna Kapuścińska zajęli się 
terenem starej gazowni na krakowskim 
Kazimierzu, który został wybrany spo-
śród innych z uwagi na swą  industrialną 
przeszłość, interesujące powiązania z hi-
storyczną tkanką miejską o znaczących 
wartościach kulturowych oraz sąsiadu-
jące z Wisłą tereny otwarte o ogromnym 
potencjale rekreacyjnym. Zastosowane 
w projekcie rozwiązania propagują stra-
tegie zrównoważonego rozwoju odno-
szące się do środowiska miejskiego. 

Szczególny nacisk położono w nich na:
— rehabilitację terenów poprzemysło-

wych i adaptację istniejących budyn-
ków na funkcje związane z kulturą 
i edukacją środowiskową;

— propozycję energooszczędnej zabu-
dowy mieszkaniowej;

— wydobywanie zastanych walorów kraj-
obrazowych poprzez staranne pro-
jektowanie i utrzymywanie terenów 
otwartych i zieleni;

— propagowanie nowatorskich form 
„miejskiego rolnictwa”; 

— tworzenie warunków sprzyjających po-
czuciu tożsamości i odnawianiu więzi 
społecznych pomagających człowie-
kowi w adaptacji do zmian cywilizacyj-
nych oraz kompensujących dominację 
zaawansowanych technologii w wielu 
dziedzinach życia miejskiego.
Celem wymienionych wyżej działań 

było nie tylko stworzenie dobrze funk-
cjonującej nowej, „zielonej wspólnoty” 
na terenach starej gazowni, lecz także 
stworzenie fundamentów dla zrównowa-
żonego rozwoju dla całej dzielnicy Kazi-
mierz w Krakowie.

Rangę sukcesu studentów PK pod-
nosi fakt, że na konkurs wpłynęło 260 
prac z 15 krajów. Prace te zostały przy-
gotowane przez 1322 studentów z 76 
uniwersytetów. Nagrodzono i wyróż-
niono 14 projektów, w tym 11 z USA 
i Kanady, dwa z Wielkiej Brytanii i jeden 
z Polski. Pierwsze trzy miejsca przypad-
ły w udziale projektom wykonanym na 
uczelniach amerykańskich — California 
College of the Arts, Cornell University 
oraz University of South Florida.  

(R.)

Studenci wyróżnieni w USA Pierwszy  
wśród równych

Marceli Łasocha, student Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej 
zajął pierwsze miejsce w uczelnianej 
edycji tegorocznego Konkursu „Pri
mus Inter Pares”. 

Ogólnopolski Konkurs „Primus Inter 
Pares”, organizowany od 40 lat przez 
Zrzeszenie Studentów Polskich, pro-
muje studentów, którzy osiągają naj-
lepsze wyniki w nauce i są społecznie 
aktywni. Biorą w nim udział wszystkie 
typy szkół wyższych na terytorium RP, 
a eliminacje przebiegają w trzech eta-
pach: uczelnianym, regionalny i ogól-
nopolskim. 

Laureat studiuje na Wydziale Archi-
tektury PK (na IV roku) równocześnie 
na dwóch kierunkach (!) — architek-
turze i urbanistyce oraz architekturze 
krajobrazu. W wolnym czasie prowadzi 
warsztaty architektoniczne dla dzieci 
z krakowskich domów dziecka i szkół 
podstawowych. Interesuje się projek-
towaniem architektury dla ludzi niepeł-
nosprawnych i dzieci. Jego pasją jest 
enologia: prowadzi własną małą winnicę 
w podkrakowskim Gaju.

A że sukcesy chodzą parami... przy-
znano mu również dyplom uczelnianego 
zwycięzcy w organizowanym przez Nie-
zależne Zrzeszenie Studentów Konkur-
sie na Najlepszego Studenta RP „Stu-
dencki Nobel 2009”. Jest więc czego 
gratulować.

(R.)
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Katarzyna Kapuścińska i Conrad Surówka

Marceli Łasocha
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W kwietniu i maju br. pod patrona
tem rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierza Furtaka odbyły się 
obrady Uczelnianej Sesji Studenckich 
Kół Naukowych, którą we współpracy 
z prorektorem ds. studenckich, prof. 
Leszkiem Mikulskim przygotowała 
prof. Barbara TalFigiel, pełnomocnik 
rektora ds. studenckich kół nauko
wych. Zaprezentowano 141 refera
tów.

Na Wydziale Architektury sesji 
przewodniczył prof. Wojciech Buliń-
ski. Wygłoszono 7 referatów. I miejsce 
przyznano Karolinie Kozickiej (III rok) 
za referat pt. „Jedzenie jest sztuką” (KN 
Sztuka, opiekun: prof. art. mal. Ewa Go-
łogórska-Kucia).

Studenci Wydziału Fizyki, Ma
tematyki i Informatyki Stosowanej 
przedstawili 14 referatów. Sesję prowa-
dzili: dziekan dr hab. Marek Stanuszek, 
prof. PK, prof. Piotr Zieliński oraz pro-
dziekan dr hab. Włodzimierz Jelonek, 
prof. PK. Przyznano trzy równorzędne 
pierwsze nagrody. Otrzymali je: Łu-
kasz Adamczuk (V rok) za referat pt. 
„Tworzenie zaawansowanych aplikacji 
internetowych w oparciu o własny fra-
mework” (KN Programistów, opiekun: 
mgr inż. Paweł Jarosz), Adam Marsza-
łek (IV rok) za referat pt. „Zasada ‘1% 
risk’. Ochrona kapitału czy ograniczenie 
zysku?” (KN Matematyków, opiekun: dr 
Jan Pudełko); Mateusz Skałoń (IV rok) 
za referat pt. „Wpływ gigantycznego 
magnetooporu na przewodzenie ciepła” 
(KN KWARK, opiekun: prof. dr hab. Je-
rzy Sanetra).

Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej przedstawiono 6 refe-
ratów. Sesję prowadził dr inż. Wojciech 
Mysiński. I nagrodę otrzymał Piotr Nikiel 
(V rok) za referat pt. „Wbudowane syste-
my operacyjne w sterowaniu układów 
mechanicznych — modeli i robotów” (KN 
Informatyków, opiekun: prof. dr hab. Je-
rzy Dąbkowski).

Na Wydziale Inżynierii i Techno
logii Chemicznej wygłoszono 31 refe-
ratów w dwóch sekcjach. Sesjom prze-
wodniczyli prodziekan prof. Krzysztof 
Pielichowski, dr hab. inż. Witold Żukow-
ski (kierunek technologii chemicznej) 
oraz prof. Barbara Tal-Figiel (kierunek 
inżynierii chemicznej i procesowej). Dwa 
pierwsze miejsca zajęły: Katarzyna Au-

gustyńska (III rok) za referat pt. „Za-
stosowanie koncentratu białek serwat-
kowych w formulacji szamponów” (KN 
Chemików, opiekun: dr inż. Elżbieta Si-
kora), Natalia Gałązka (III rok) za referat 
pt. „Stabilne farmaceutyczne emulsje 
suche” (KN Chemików, opiekun: mgr inż. 
Agnieszka Kulawik).

Na Wydziale Inżynierii Lądowej 
sesji przewodniczył dr inż. Andrzej Więc-
kowski. W trzech sekcjach, prowadzo-
nych przez prof. Leszka Mikulskiego, dr. 
hab. inż. Janusza Biernackiego, prof. PK 
i dr. inż. Mariusza Maślaka wygłoszono 
36 referatów. Pierwsze nagrody otrzy-
mali: Marcin Nowak (IV rok) za referat 
pt. „Analiza wpływu losowego rozkładu 
parametru uszkodzenia na pracę ustro-
ju” (KN Mechaniki Budowli, opiekun: dr 
inż. Paweł Latus), Marcin Chrząszcz 
(I rok) za referat pt. „Ruch punktu ma-
terialnego z ruchomymi więzami” (KN 
Mechaniki Budowli, opiekun: dr inż. 
Henryk Laskowski), Dawid Łątka (V rok) 
za referat pt. „Ewaluacja wpływu nośni-
ka energii na wielkość wskaźnika EP na 
przykładzie budynku jednorodzinnego” 
(KN Budownictwa Alternatywnego i Pro-
ekologicznego, opiekun: mgr inż. Jolanta 
Gintowt).

Na Wydziale Inżynierii Środowiska 
wygłoszono 19 referatów. Sesji przewod-
niczył dr inż. Andrzej Potocki. I nagrodę 
przyznano Dariuszowi Guzikowi (V rok) 
za referat pt. „Wzmacnianie i stabilizacja 

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych

wzgórza klasztornego w Klebarku Wiel-
kim” (KN Geotechniki, opiekun: dr inż. 
Elżbieta Korzeniowska).

Na Wydziale Mechanicznym wygło-
szono 28 referatów, w tym 14 autorstwa 
doktorantów. I miejsce zajęli: Dominik 
Kwiatkowski, Filip Lisowski, Piotr Ma-
zur (V rok) za referat pt. „Systemy CAD 
3D w modelowaniu lekkich konstrukcji 
pojazdów szynowych na przykładzie 
tramwaju” (KN Grafiki Komputerowej 
i Modelowania, opiekun: prof. dr hab. 
inż. Edward Lisowski).

Uroczyste zakończenie Sesji Stu-
denckich Kół Naukowych, połączone 
z rozdaniem nagród i wręczeniem dyplo-
mów, odbyło się 16 czerwca br. w Sali 
Senackiej PK. W uroczystości uczest-
niczyli: rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierz Furtak, prorektor ds. stu-
denckich prof. Leszek Mikulski, prorektor 
ds. kształcenia i współpracy z zagranicą 
prof. Dariusz Bogdał, pełnomocnik rek-
tora ds. studenckich kół naukowych 
prof. Barbara Tal-Figiel, dziekani i pro-
dziekani, opiekunowie kół naukowych 
oraz studenci. Podkreślono, że referaty 
prezentowały bardzo wysoki poziom me-
rytoryczny. W trakcie uroczystości po-
dziękowano rektorom, dziekanom i po-
zostałym nauczycielom akademickim za 
bezinteresowny trud włożony we wzoro-
we przygotowanie tegorocznej sesji.

Beata Fryźlewicz-Kozak
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Dziesięciolecie istnienia „Biblio
graficznoabstraktowej bazy danych 
BazTech”, rejestrującej publikacje 
z zakresu nauk technicznych, stało 
się okazją do zorganizowania ogól
nopolskiej konferencji naukowej „Bi
bliograficzne bazy danych: kierunki 
rozwoju i możliwości współpracy”. 
Spotkanie odbyło się w dniach 27–
29 maja w Bydgoszczy, a jego orga
nizatorami były: Biblioteka Główna 
Uniwersytetu TechnologicznoPrzy
rodniczego (UTP) w Bydgoszczy 
oraz Biblioteka Politechniki Krakow
skiej. 

Konferencja potwierdziła, że inicja-
tywa tworzenia bazy danych zawartości 
polskich czasopism technicznych, za-
początkowana 10 lat temu przez grupę 
bibliotek uczelni o profilu technicznym, 
spełniła wyznaczone zadania, jak: do-
starczanie w miarę kompletnego źród-
ła informacji o publikacjach naukowych 
w polskich czasopismach z zakresu 
szeroko pojętych zagadnień nauk tech-
nicznych oraz promocja dorobku pol-
skiej myśli naukowej i technicznej. 

Obecnie BazTech (http://baztech.
icm.edu.pl/) jest podstawowym źród-
łem informacji o polskiej literaturze 
technicznej. Tworzą ją, w ramach 
ogólnopolskiego projektu, biblioteka-
rze z akademickich bibliotek uczelni 
technicznych i bibliotek instytutów na-
ukowych, skupionych w Konsorcjum 
BazTech (http://www.biblos.pk.edu.pl/
konsorcjum/). Pierwszym koordynato-
rem projektu była biblioteka Akademii 
Techniczno-Rolniczej (obecnie UTP) 
w Bydgoszczy, od roku 2006 funkcję 
tę pełni Biblioteka Politechniki Krakow-
skiej. 

Tematyka spotkania w Bydgoszczy 
poświęcona była głównie zagadnieniom 
związanym z tworzeniem i udostępnia-
niem polskich baz bibliograficzno-abs-
traktowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem dziedzinowych baz rejestrujących 
zawartość polskich czasopism nauko-
wych i fachowych. W licznych wystąpie-
niach przedstawiono rolę baz bibliogra-
ficznych i pełnotekstowych oraz formy 
współpracy ich twórców z innymi baza-
mi, serwisami czy instytucjami. Prezen-
towano narzędzia i metody opracowania 

rzeczowego stosowane przez twórców 
baz. Uczestnikom przedstawiono two-
rzone przez środowisko bibliotekarskie 
polskie bazy dziedzinowe.

W trakcie konferencji zostały zre-
ferowane kierunki rozwoju oraz plany 
twórców baz związane z rozbudową 
zawartości baz, uzupełnianiem rekor-
dów bibliograficznych o cytowania za-
mieszczane w indeksowanych przez 
bazy publikacjach, a także plany roz-
woju baz w kierunku serwisów peł-
notekstowych. Uczestnikom zapre-
zentowano również wspólny interfejs 
wyszukiwawczy YADDA, dedykowany 
bazom posadowionym w ICM UW w ra-
mach Biblioteki Wirtualnej Nauki. Twórcy 
tych baz podczas wspólnego spotkania 
wymieniali informacje i uwagi. Konferen-
cji towarzyszyły warsztaty prezentujące 
oprogramowanie dla baz danych oraz 
systemy wyszukiwania informacji.

Praca z zasobami informacji nauko-
wej stanowi niezbędną cześć działalności 
pracowników naukowych, szczególnie na 
uczelni technicznej. Pomoc w dotarciu do 
jak najpełniejszej informacji złożonej lub 
rozproszonej w takich źródłach informa-
cji jak katalogi, bazy danych czy bibliote-
ki cyfrowe — to zadanie, które starają się 
wykonywać bibliotekarze. Warto odnoto-
wać, że na konferencji w Bydgoszczy 
został zauważony i zacytowany właśnie 
model postępowania, przyjęty np. w Bi-
bliotece Politechniki Krakowskiej, która 
zarówno w swoim katalogu głównym, jak 
i tworzonej przez siebie bazie danych 
Bibliografii Publikacji Pracowników PK 
oraz Bibliotece Cyfrowej PK wprowadza 
wzajemnie krzyżujące się odsyłacze do 
zasobów. Dodatkowo w Bibliografii Pub-
likacji Pracowników PK zamieszczane 
są cytowania. 

Do Bydgoszczy przyjechało ponad 
130 osób — twórców i użytkowników 
bibliograficznych baz danych. Obrady 
otworzył prof. Dariusz Boroński, pro-
rektor ds. nauki UTP. W imieniu prof. 
Jana Kaziora, prorektora ds. nauki PK 
list skierowany do uczestników, a także 
gratulacje dla twórców bazy BazTech 
odczytał dyrektor Biblioteki PK mgr Ma-
rek Górski.

Wszystkich zainteresowanych tema-
tyką konferencji odsyłamy do opubliko-

wanych w wersji elektronicznej, a do-
stępnych w materiałach konferencyjnych 
EBIB, artykułów i prezentacji przedsta-
wionych w Bydgoszczy (http://www.ebib.
info/publikacje/matkonf/mat19/) oraz 
na stronę konferencji http://hps.biblos.
pk.edu.pl/konferencja_baztech/bbd09. 

Uczestnicy spotkania mieli również 
możliwość zwiedzenia Bydgoszczy i po-
znania jej historii podczas spaceru po 
mieście. Towarzyszący im przewodnicy 
byli upodobnieni do dawnych mieszkań-
ców miasta.

Warto na koniec zaznaczyć, że 
mimo iż główny ciężar organizacji kon-
ferencji spoczywał na Bibliotece Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy, do końcowego 
jej sukcesu, potwierdzonego wynikami 
ankiety wypełnianej przez uczestników, 
przyczynił się wkład Biblioteki Politech-
niki Krakowskiej wniesiony w przygoto-
wanie spotkania. 

Dorota Buzdygan

Autorka jest zastępcą dyrektora Bibliote-
ki Politechniki Krakowskiej. 
„Nasza Politechnika” była patronem me-
dialnym konferencji w Bydgoszczy. 

Podsumowanie 10-lecia bazy danych BazTech

Bibliotekarze spotkali się w Bydgoszczy
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Nowości Wydawnictwa PK

KSIąŻKA AKADEMICKA
Piotr Cyklis, „Symulacja procesów termodynamicznych w sprężarkach wyporowych i ich instalacjach”, 
Kraków 2009, s. 181
Symulacja komputerowa jest aktualnie podstawowym narzędziem pracy inżyniera konstruktora. Wyniki symu-
lacji są coraz częściej wykorzystywane do diagnostyki porównawczej w trakcie eksploatacji urządzeń. W książ-
ce przedstawiono metodykę postępowania przy symulacji jedno- i wielowymiarowej maszyn wyporowych, do 
których zalicza się amortyzatory, sprężarki, pompy, silniki itp. Monografia przeznaczona jest przede wszystkim 
dla osób zajmujących się rozwijaniem konstrukcji i metod diagnostycznych sprężarek wyporowych oraz ich 
instalacji.

Justyna Kobylarczyk, „Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia”, Kraków 
2008, s. 158
W Polsce przeważają niewielkie terytorialnie ośrodki miejskie (jedynie 3 proc. miast liczy powyżej 280 tys. 
mieszkańców). Autorka stara się przekonać, że miasta małe, takie jak Jarosław, są atrakcyjne i mogą także 
spełniać wymogi komfortu zamieszkania. Zaprezentowane w książce badania i sformułowane na ich podstawie 
uogólnienia są aktualne i potrzebne, ponieważ tematyka mieszkaniowa traktowana jest od wielu lat nieco po 
macoszemu.

PODRĘCZNIKI i POMOCE DYDAKTYCZNE

Adam S. Jagiełło, „Systemy elektromechaniczne dla elektryków”, Kraków 2009, s. 145
Niniejszy podręcznik akademicki powstał na bazie wykładów i projektów prowadzonych przez autora na Wy-
dziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK z przedmiotu „systemy elektromechaniczne”. Uwzględniono 
w nim szczególnie te parametry części mechanicznej systemu elektromechanicznego, które mogą mieć istotny 
wpływ na funkcjonowanie całego systemu. Istotną częścią podręcznika są ponadto rozważania nad możliwoś-
cią zastępowania elementów mechanicznych przez układy elektromaszynowe.

Rafał Palej, Artur Krowiak, „Metody obliczeniowe wspomagane programem MAPLE”, Kraków 2009, 
s. 197
W podręczniku przedstawiono sposoby rozwiązywania typowych problemów matematycznych za pomocą go-
towych komend znajdujących się w programie MAPLE oraz krótkich programów napisanych w jego języku. 
Pomimo możliwości skorzystania z ogromnego bogactwa komend, będących w istocie samodzielnymi pod-
programami, umiejętność pisania własnych programów jest cenna, gdyż pozwala rozwiązać dowolny problem 
nieobjęty żadną gotową komendą. Wysoki poziom języka Maple`a sprawia, że niewielkie objętościowo progra-
my umożliwiają rozwiązywanie problemów matematycznych, które w przeszłości zajmowały najwybitniejszym 
uczonym nieraz całe życie.

Artur Ganczarski, Jacek Skrzypek, „Plastyczność materiałów inżynierskich. Podstawy, modele, metody 
i zastosowania komputerowe”, Kraków 2009, s. 335
Dla potrzeb wydziałów mechanicznych, lądowych i inżynierii materiałowej politechnik konieczne jest rozsze-
rzenie oferty klasycznych podręczników wytrzymałości materiałowej o zwięzły i przystępny kurs inżynier-
skiej plastyczności. W pierwszej części opisano elementarne jednoosiowe problemy sprężysto-plastyczności 
(pręty, belki, ramy), w drugiej przedstawiono ogólny, podstawowy układ równań idealnej plastyczności wraz 
z prostymi zastosowaniami do wybranych zagadnień złożonych (tarcze, cylindry), część trzecią poświęcono 
sformułowaniu bardziej realistycznych równań wzmocnienia plastycznego wraz z przykładami zastosowań 
numerycznych.
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MONOGRAFIE

Teresa Kusionowicz, „Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka. Wy
brane zagadnienia”, Monografia nr 363, 2008, s. 197
Celem monografii jest ukazanie roli struktury budowlanej w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrz-
nego. Podkreślenia wymaga zdobyta przez autorkę wiedza medyczna i jej skonfrontowanie z wiedzą archi-
tektoniczno-budowlaną. Praca udowadnia, że realizacja potrzeb ludzkich w architekturze wymaga stałej 
aktualizacji wiedzy architekta w zakresie potrzeb zdrowia biologicznego człowieka i czynników stanowią-
cych jego zagrożenie.

Tomasz Kisilewicz, „Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na 
bilans cieplny budynków energooszczędnych”, Monografia 364, 2008, s. 173
Monografia dotyczy zagadnienia wykorzystywania energii promieniowania słonecznego do poprawy bilan-
su energetycznego budynków. Tematyka ta jest istotna w związku z koniecznością oszczędzania energii 
we współczesnym świecie oraz potrzebą pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Praca ma istotne 
znaczenie praktyczne w projektowaniu nowoczesnych przeszkleń w postaci okien bądź szklanych ścian 
osłonowych.

Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Drużyńskiej i Elżbiety Nachlik, „Łagodzenie presji na środo
wisko wodne w zlewni Białej Przemszy. Realizacja projektu AquaStress w polskiej zlewni piloto
wej”, Monografia nr 365, 2008, s. 165
W monografii przedstawiono badania wykonane w ramach projektu zintegrowanego, finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, angażującego środowisko naukowe i praktyków z krajów Europy i Afryki Połu-
dniowej, a którego polskim partnerem jest Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK. Autorzy opracowania 
stworzyli rekomendacje zmierzające do łagodzenia presji działalności przemysłowej dotyczące: modelu 
bilansu ilościowo-jakościowego, monitoringu wód i wykorzystania dokumentów BREF/BAT. Jednocześnie 
propagowali udział społeczeństwa w zarządzaniu zasobami wodnymi, organizując warsztaty, seminaria, 
zajęcia dydaktyczne dla młodzieży.

Piotr Czub, „Modyfikowane oleje roślinne oraz produkty chemicznej degradacji odpadowego 
poli(tereftalanu etylenu) jako ekologiczne surowce do żywic epoksydowych”, Monografia nr 366, 
2008, s. 190
Tematyka monografii obejmuje aktualne zagadnienia z zakresu chemii i technologii polimerów oraz inży-
nierii materiałowej. Autor przedstawia charakterystykę olejów roślinnych, ich zastosowanie w technologii 
materiałów polimerowych oraz możliwości wykorzystania ich w syntezie i w modyfikacji żywic epoksydo-
wych. Praca zawiera oryginalne wyniki i stanowi istotne opracowanie dla specjalistów z zakresu chemii 
i technologii żywic epoksydowych.

Krzysztof Karbowski, „Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach 
wytwarzania”, Monografia nr 367, 2008, s. 152
Celem monografii jest opracowanie teoretycznych i doświadczalnych podstaw odwzorowywania oraz re-
konstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania. Stanowi ona istotny wkład 
w rozwój nauki, poszerzając wiedzę na temat inżynierii rekonstrukcyjnej, zastosowania do niej metod in-
terpolacyjnych oraz metod analizy obszarów.
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„Czasopismo Techniczne” z. 16/2008, seria Chemia z. 2Ch/2008, s. 353
Niniejszy zeszyt ukazał się w całości w języku angielskim i jest efektem współpracy autorów polskich i sło-
wackich. W tomie zamieszczono 39 artykułów poświęconych takim kwestiom, jak: gospodarka odpada-
mi komunalnymi, koszty i efektywność recyklingu oraz poszczególnym produktom i procesom związanym 
z tym zagadnieniem.

„Czasopismo Techniczne” z. 17/2008, seria Elektrotechnika z. 1E/2008, s. 121
Na niniejszy zeszyt złożyło się osiem artykułów w języku polskim, podejmujących następujące tematy: 
identyfikacja rozkładu w systemach rzeczywistych za pomocą estymatorów jądrowych; wpływ bez-
władności oraz nasycania się głównego obwodu magnetycznego na sygnały diagnostyczne, mówiące 
o stanie klatki; wykorzystanie komputerowych generatorów liczb losowych w układach stochastycz-
nych przetworników analogowo-cyfrowych; moc chwilowa w stanie nieustalonym — reprezentacja 
w dziedzinie skończonych ciągów liczbowych; upraszczanie funkcji wymiernych; zastosowanie algo-
rytmu mrówkowego do wyznaczania maksymalnej grupy wzajemnie połączonych elementów; analiza 
transferu napięcia przez przekształtnik macierzowy 9x3 z jednoczesną zmianą częstotliwości; model 
maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi dla potrzeb diagnostyki oraz jeden artykuł w języku 
angielskim poświęcony modelowaniu silników karuzelowych.

„Zarządzanie środowiskowe — ISO 14000”, praca zbiorowa pod red. Adama Tabora. Tom V: „Awa
rie, chemikalia, gospodarowanie wodami”
Na 286 stronach przedstawiono szereg zagadnień, m.in. takich jak: zarządzanie zagrożeniami, poważ-
nymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych; zarządzanie chemikaliami pod kątem minimali-
zacji ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska; małe oczyszczalnie ścieków; koszty inwestycyjne 
i eksploatacyjne; technologie i urządzenia do przeróbki osadów ściekowych oraz gospodarowanie wo-
dami w świetle wymagań europejskiej polityki wodnej.
Zespół autorski tworzą: Tomasz Baczyński, Piotr Beńko, Tadeusz Komorowicz, Zbigniew Mucha, Elżbie-
ta Nachlik, Aleksander Pabiś, Adam Tabor. Podręcznik przeznaczony jest głównie dla słuchaczy studiów 
podyplomowych oraz studentów wyższych szkół technicznych oraz uczniów średnich szkół technicz-
nych, jak i dla osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego.

Nowość wydawnicza 
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości 

Ewa Pabisek, „Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechani
ki konstrukcji i materiałów”, Monografia nr 369, 2008, s. 170
Jest to monografia z zakresu analizy numerycznej wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów. 
Poruszana tematyka, formułowane modele, algorytmy i ich komputerowe implementacje nawiązują do teorii 
konstrukcji inżynierskich i zastosowań w inżynierii lądowej. Temat pracy jest aktualny i pozostaje w głównym 
nurcie prac naukowych prowadzonych w tej dziedzinie na całym świecie.

Mariusz Maślak, „Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych”, Monografia nr 370, 2008, 
s. 203
Monografia stanowi klasyfikację zagadnień trwałości pożarowej konstrukcji nośnej, głównie stalowej. Zawiera 
oryginalne rozwiązania dotyczące belek i słupów z ograniczoną możliwością swobodnego wydłużenia ter-
micznego. Autor szczegółowo analizuje dotychczasowe osiągnięcia światowe i polskie, w tym nowe propozy-
cje naukowe i typu normalizacyjnego w zakresie trwałości pożarowej konstrukcji.
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Symbole triumfu
Kiedy Rzymianie wynaleźli lepiszcze, zwane opus cementinum i zbu-

dowali łuk, a w konsekwencji sklepienie i kopułę, wyzwolili się z naślado-
wania architektury greckiej. Łuk pozwolił stworzyć całkiem nowy rodzaj 
budowli. Używano go również przy wznoszeniu pomników upamiętniają-
cych bohaterów lub ich wielkie zwycięstwa.

Łuk Tytusa, postawiony w latach 80. n.e. w obrębie zespołu rzymskie-
go Forum, nie stanowił dominanty w całym założeniu. Architektura filarów 
pokryta była płaskorzeźbami ilustrującymi zwycięskie wojny Rzymian, 
przedstawiając jednocześnie ówczesną tragedię podbitych narodów. 

Wzniesiony w poł. XIX w. przez Napoleona III Łuk Triumfalny ku czci 
Napoleona I zamykał znacznie potężniejszą formą wielką perspektywę 
Champs-Élysées, tworząc Plac Gwiazdy z promieniście rozchodzącymi 
się ulicami. Sam Łuk, zamiast narracyjnych płaskorzeźb, otrzymał już tylko 
alegoryczne rzeźby Fr. Rude’a. Jego wówczas zaprojektowane otoczenie 
jest jednym z najokazalszych założeń urbanistycznych miasta, stanowiąc 
ciągle niezwykle sprawny węzeł komunikacyjny.

Zrealizowany w latach 70. ub. stulecia Nowy Łuk (Tête Défense), jedna 
z najwspanialszych budowli XX w., nie jest w zasadzie łukiem. Nie posiada 
również żadnych rzeźbiarskich uzupełnień. Sam stanowi wielką zgeometry-
zowaną rzeźbę przestrzenną. Prostota doskonałej kompozycji formy nie za-
myka wielkiej osi Paryża. Łączy się z genialną ideą otworu skierowanego na 
dalsze możliwości jego rozwoju i kontynuowania osi aż po satelitarne miasto 
Cergy-Pontoise. Paryski Łuk stał się nie tylko triumfem nowych możliwo-
ści realizacyjnych (został zbudowany na pięciu poziomach funkcjonującej 
komunikacji), ale również zwycięstwem w kontynuowaniu przeprowadzanej 
przez trzy stulecia myśli urbanistycznej. Potwierdził, że prawdziwa wielkość 

Wydawnictwo Politechniki Kra
kowskiej ogłosiło książkę, która cał
kowicie odbiega od profilu oficyny 
wyznaczonego przez druk prac na
ukowych i podręczników akademi
ckich. „Krótkie eseje i najkrótsze 
myśli o architekturze” prof. Witolda 
Cęckiewicza to zbiór refleksji nie tylko 
na temat wymienionej w tytule archi
tektury, ale również — a może nawet 
przede wszystkim — poświęconych 
estetyce. Autor przywołuje również 
wiele ciekawych epizodów z własnego 
życia zawodowego. Starannie prze
myślana pod względem edytorskim 
książka już przy pierwszym kontakcie 
zwraca uwagę i sprawia, że nie można 
przejść wobec niej obojętnie. 

Najlepszą dla niej rekomendacją jest 
otwierające tom „Słowo wstępne”, które 
wyszło spod pióra znakomitego polskie-
go filozofa, historyka filozofii i estetyka, 
autora m.in. takich prac jak „Dialektyka 
twórczości” (1983) i „Wykłady z estetyki” 
(1986) — prof. Władysława Stróżewskie-
go. Pisze on m.in.: 

Eseje Witolda Cęckiewicza
Dla każdego miłośnika sztuki lek-

tura teoretycznych tekstów, zawiera-
jących refleksje twórców, jest równie 
ważna jak poznawanie i kontemplacja 
ich dzieł. Wszak teksty te pozwalają 
głębiej wniknąć w rozumienie intencji 
artysty, tajemnice procesu twórczego, 
a wreszcie odsłonić, choćby tylko frag-
mentarycznie, system wartości współ-
tworzących jego osobowość. To dlatego 
takim powodzeniem cieszyły się i cie-
szą teksty Leonarda da Vinci i Albrech-
ta Dürera, dzienniki Delacroix i listy 
Chopina. Książka, którą właśnie otwie-
ramy, zawiera niezwykle interesujące, 
a zarazem bardzo osobiste, zapiski jed-
nego z najwybitniejszych architektów 
naszego czasu — profesora Witolda 
Cęckiewicza: „Krótkie eseje i najkrót-
sze myśli o architekturze”.  (…)

Eseje Profesora Cęckiewicza mają 
wyraźne przesłanie: kierowane są prze-
de wszystkim (choć, oczywiście, nie tyl-
ko) do młodych architektów i studentów 
architektury, z którymi Profesor pragnie 
dzielić się swymi doświadczeniami. Jak 

choćby tym, by nie rezygnować zbyt ła-
two ze swych przemyślanych koncep-
cji, nie ulegać naciskom ideologicznym, 
a  przede wszystkim być wiernym właś-
ciwej hierarchii wartości, nawet gdyby 
to miało prowadzić do rewizji własnych 
pomysłów lub odrzucenia lukratywnych 
zamówień.

W tej książce nie ma jednak wy-
raźnych „przykazań”. Można tu raczej 
mówić o zwierzeniach i o zachęcie do 
przemyślenia tego, co w nich jest zawar-
te. Uważny czytelnik dostrzeże bez trudu 
panujący tu etos oddanego swej profesji, 
żarliwego architekta, a zarazem znako-
mitego uczonego i nauczyciela. 

Zamieszczony poniżej wybór teks-
tów z książki „Krótkie eseje i najkrót-
sze myśli o architekturze” siłą rzeczy 
nie oddaje wielowątkowości zawartych 
w niej przemyśleń autora, ale powinien 
stać się zachętą do sięgnięcia po samą 
książkę.  
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współczesnego dzieła architektonicznego wynika przede wszystkim z je-
go związków przestrzennych ze skalą miasta.

W otoczeniu Nowego Łuku wyrosły, niestety, znacznie przewyż-
szające go budowle. Nie odebrały mu jednak kluczowej roli, jaką od-
grywa w kompozycji wielkiego założenia.

Miasto jako wizja
Prawo magdeburskie, na którym oparto w średniowieczu plany kil-

kuset miast rozsianych po całej środkowej Europie, było zbiorem za-
sad określających prawa społeczne oraz ład przestrzenny, wyrażony 
siecią ulic i wielkością placów. Nie miało autora. Chwała przypadała 
władcom, którzy je wprowadzali w życie.

Renesans tworzył nową generację wizji miast idealnych, traktując 
miasto jako twór skończony, najczęściej o centralnym układzie, otoczo-
ny szczegółowo zaprojektowanymi fortyfikacjami. Były to na ogół dzieła 
znanych ówczesnych architektów. Autorstwo naszego Zamościa zwią-
zane jest z nazwiskiem włoskiego architekta B. Morando. 

Wizje miast przyszłości, z których notabene niewiele — poza pobu-
dzeniem wyobraźni — pozostało, wysuwali w pierwszej poł. XX w. m.in. 
Yona Friedman i Le Corbusier oraz japońscy metaboliści.

Współczesne wizje miast przestają już być jednoautorskimi dziełami. Złożoność organizmu miasta wymaga wielostronnych studiów 
i analiz całej rzeszy specjalistów. Ale koniec epoki wizjonerów to nie koniec wartości kompozycyjnych. Przecież przez nie miasto staje 
się nie tylko czytelniejsze, ale również piękniejsze. Własną, a nie zapożyczoną urodą. Nie mogąc — jak dawniej — pozostać skończo-
nym dziełem w kompozycji obejmującej swą skalą całe miasto, może się stać zbiorem zharmonizowanych utworów o indywidualnych 
cechach. Nie wyznaczamy już granic miasta. Dawne pierścienie fortyfikacji zastąpiły pierścienie obwodnic, a rolą planistów jest tworze-
nie optymalnego systemu powiązań istniejącego organizmu z nowymi jego funkcjami, leżącymi również poza jego obszarem. Współ-
czesne miasta stają się częścią wzajemnie sprzężonych, rozległych konurbacji lub dobrze powiązanych układów satelitarnych.

Jakość życia we współczesnym mieście to w dużej mierze sprawność systemów komunikacyjnych. Dlatego pragmatyczni Ame-
rykanie głównie tym problemom poświęcają swoją uwagę w planowaniu rozwoju swych miast. A to, że istnieje świadomie skompo-
nowane piękno przestrzeni miejskiej, odkrywają podczas pobytów w Europie.

Organizm miasta
Oglądam kopię sporządzonego przez Corteza planu miasta Tenochtitlan, istniejącego kiedyś w miejscu dzisiejszego Meksyku. Ku-

piłem ją za parę dolarów w tamtejszym antykwariacie. Z podziwem patrzę na doskonałość kompozycji tej potężnej kilkusettysięcznej 
siedziby Azteków. Trochę naiwny, ale szczegółowy rysunek świetnie ilustruje całe założenie: rozległą wyspę, otoczoną szerokim pier-

ścieniem wód spływających z otaczających miasto gór, centralny układ wielkiego pla-
cu ze świątyniami i pałacami, sieć ulic wiążącą go z mniejszymi placami, przestrzenie 
wypełnione budynkami mieszkalnymi, zieleń ogrodów i mosty przerzucone nad wodą. 
Wszystko w połączeniu z otaczającym miasto krajobrazem tworzyło jedno wielkie dzie-
ło sztuki.

Żadne ze znanych mi dziesiątków dużych miast (może Canberra lub częściowo 
Brasilia) nie wytrzymuje porównania z istniejącą tam symbiozą natury z dziełem ludz-
kich rąk.

Czymże są — w tym również Meksyk — dzisiejsze miasta? 
Wielką, bezkształtną magmą, rozpełzającą się wzdłuż arterii komunikacyjnych, poże-

rającą jak rakotwórcza tkanka coraz to nowe tereny. Często porównywane są z ludzkim 
organizmem. Miasto traktowane jako organizm nasuwa rzeczywiście wiele analogii: układ 
komunikacyjny to krwioobieg, w którym zatory powodują często bezwład lub paraliż, zieleń 
to płuca miasta, jej brak to niedostatek życiodajnego tlenu, centrum skupiające główne 
jego funkcje to serce miasta. Lecz miasta w odróżnieniu od organizmu ludzkiego nie umie-
rają. Przechodzą różne choroby, czasem słabną, często ulegają deformacjom w swoim 
rozwoju. Życie miasta zależy od żywotności, od aktywności jego mieszkańców.

Tenochtitlan zostało zamordowane. Zdumiewająca była odwaga i bezwzględność 
tych, którzy potrafili rozprawić się z tysiąckrotnie liczebniejszym społeczeństwem, 
używając go, po zniewoleniu, do burzenia starej i budowania nowej kultury. Czy lep-
szej? Życie we współczesnej metropolii, wyrosłej na ruinach pięknego kiedyś miasta, 
wywołuje tu nie najlepsze refleksje. 
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Z cyklu:  
O metodzie tworzenia

Na prowokację w architekturze mogą 
sobie pozwolić tylko najzdolniejsi. Pro-
wokacje beztalenci powinny być karalne, 
jako wykroczenie przeciwko kulturze.

Jeśli kończysz swe dzieło z poczu-
ciem, że osiągnąłeś to, co zamierzałeś, 
następne twoje dzieło będzie gorsze. 
Zadowoleni nie pną się już w górę. Są 
na szczycie albo zaczęli z niego scho-
dzić.

Dobra architektura polega nie na 
gromadzeniu w niej pomysłów, lecz na 
umiejętności wyrzekania się zbędnych.

Jeśli w architekturze zaczynamy się 
powtarzać, to znaczy, że znaleźliśmy się 
w błędnym kole. Powinniśmy się posu-
wać w górę, spiralą o coraz większym 
promieniu, stale poszerzanym przez 
nową wiedzę.

Każdy z nas ma wewnętrznie zako-
dowany górny pułap swych możliwości. 
Najboleśniej spadają ci, którzy uwierzyli, 
że są Ikarami.

Jeśli nie wiesz, jaką drogą osiąg-
niesz najlepsze rozwiązanie — zasta-
nów się przez chwilę, jaką obraliby ci, 
których uznajesz lub podziwiasz. To nie 
plagiat ani eklektyzm, to tylko unikanie 

MYŚLI NAJKRÓTSZE

błądzenia. Jeśli jesteś gorszy 
— przynajmniej zbliżysz się 
do nich, jeśli lepszy — zaj-
dziesz dalej.

Z cyklu:  
Architektura  
i środowisko

Jeśli za jedno z najważniej-
szych zadań, stojących dzisiaj 
przed architektami, uznamy 
ochronę środowiska przyrodni-
czego, wprowadźmy do nasze-
go statutu obowiązek sadzenia 
drzew i zakaz ich wycinania.

Niszczyć piękno natury 
może tylko człowiek z natury 
swej zły. Niektórzy robią to 
bezwiednie — z głupoty.

Przyrody nie można zabić, można ją 
natomiast straszliwie okaleczyć. Wtedy 
przestaje nam służyć i ginie człowiek, nie 
przyroda.

Jeśli wpływ otoczenia na psychikę 
ludzką został już jednoznacznie stwier-
dzony, dlaczego tak mało przeciwdzia-
łamy destruktywnemu oddziaływaniu na 
społeczeństwo coraz bardziej zdewasto-

wanych przestrzeni środowiska, 
w którym żyjemy.

Architekt, który za pomocą ilu-
zorycznego piękna swego dzieła 
staje do walki z naturalnym pięk-
nem przyrody — zawsze musi 
przegrać.

Utarło się, że dobra architek-
tura — to jedność formy, funkcji 
i konstrukcji. Myślę, że najważniej-
sze to jej jedność z otoczeniem.

Z cyklu:  
Architektura — czym jest?

Architektura powinna być jak 
stale rosnące, zdrowe drzewo, 
które dobrze się rozwija, jeśli 
mocno tkwi korzeniami w rodzin-
nej glebie.

Architektura zawsze komuś 
służyła. Dawniej możnym, dziś 
wszystkim — a więc bardziej po-

wszechna, bardziej potrzebna. Dlaczego 
więc mniej ceniona?

Architektura — to reżyseria prze-
strzeni teatru symultanicznego, w którym 
nie ma podziału na aktorów i widzów. 
Codzienny spektakl grają w nim zwykli 
ludzie, a talent reżysera mierzony jest 
swobodą ich gry.

Teorie, które okazały się bałamutne, 
wyrządziły więcej zła w architekturze niż 
kiepska twórczość. Trudniejsze do wy-
krycia — szkodziły dłużej.

Architektura jako nauka empiryczna 
wymaga stałych doświadczeń. A tylu na-
ukowców zajmuje się nią obecnie, nigdy 
nie przekroczywszy progu laboratorium, 
jakim jest twórczość.

Architektura i urbanistyka to przede 
wszystkim trwałe, codzienne pozosta-
wianie śladów po tym, czym byliśmy i jak 
żyliśmy jako pokolenie.

Urbanistyka — umiejętność jedno-
czesnego widzenia potrzeb społecznych 
oraz kształtowanie wielkich przestrzeni. 
Osiąga się ją stopniowo, zwykle w wieku 
dojrzałym.

O ile projekt jest najlepszym świade-
ctwem talentu — o tyle jego realizacja 
staje się prawdziwą próbą charakteru.

Witold Cęckiewicz 
Zdjęcia: Autora
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Rejestrowane współcześnie zja
wiska i tendencje kształtowania prze
strzeni w polskich uzdrowiskach są 
silnie związane z sytuacją gospodar
czą kraju oraz stopniem wdrażania 
reform, co ma bezpośredni wpływ na 
kondycję tych miejscowości. W ostat
nim pięćdziesięcioleciu założenia 
uzdrowiskowe w Polsce podlegały 
różnym transformacjom, nie zawsze 
zgodnym z teoretycznymi zasadami 
kształtowania przestrzeni w ośrod
kach lecznictwa balneologicznego.

Urbanizacja przestrzeni leczniczej
Sytuacja przestrzenna wielu pol-

skich uzdrowisk jest efektem realizowa-
nej w ostatnich trzydziestu, czterdziestu 
latach polityki stałej urbanizacji założeń 
balneologicznych, zgodnie z zasadą 
kreowania dzielnic uzdrowiskowych, 
a nie samodzielnych miejscowości lecz-
niczych, oraz nagminnie wprowadza-
nej funkcji wypoczynku do zdrojowisk 
z nadmiernym wykorzystaniem urzą-
dzeń i przestrzeni leczniczo-rekreacyj-
nych. 

Urbanizacja ta manifestuje się 
z jednej strony dużymi przestrzeniami 
dla potrzeb mieszkalnictwa stałego, 
realizowanymi w wielu tradycyjnych 
uzdrowiskach zarówno w formie osiedli 
mieszkaniowych typu wielkomiejskiego 
(np. w Krynicy osiedla: XX-lecia i Słot-
winy, w Rabce osiedla: Słoneczna, 
Orkana i przy ul. Sądeckiej, w Szczaw-
nicy osiedla: XX-lecia i Połoniny oraz 
w Kudowie czy w Dusznikach), jak 
i chaotycznie rozwijaną zabudową jed-
norodzinną, nierzadko przemieszaną 
z zabudową zagrodową (np. w Krynicy, 
Szczawnicy, Busku, Rymanowie i in-
nych). Z drugiej zaś strony — wznosze-
niem, szczególnie w latach 60. i na po-
czątku lat 70., budynków sanatoryjnych 
i domów wczasowych o formach archi-
tektury wielkomiejskiej, czasami o kil-
kunastu kondygnacjach, co przyczyniło 
się do formalnej urbanizacji przestrzeni 
leczniczej, zwłaszcza uzdrowisk gór-
skich, np.: liczne sanatoria o architek-
turze typowych bloków osiedli wielko-
miejskich w Goczałkowicach, bardzo 
rozbudowane sanatorium „Włókniarz” 
w Busku-Zdroju, sanatorium „Hutnik” 

i „Papiernik” w Szczawnicy oraz sana-
toria: „Koliba” w Piwnicznej, „Żerań” 
i „Ursus” w Muszynie, „Continental”, 
„Silesia”, „Hajduczek” czy „Kolejowe” 
w Krynicy, „Dom Zdrojowy” w Ciecho-
cinku, Sanatorium „Energetyk” w Ino-
wrocławiu i inne.

Kolejna generacja bardzo dużych 
sanatoriów oddanych do użytku w końcu 
lat 70. i później, o bardziej indywidu-
alnych formach, często agresywnych 
brył (np. sanatoria: „Continental”, MSW 
i „Budowlani” w Krynicy; ZNP, „Dzwon-
kówka”, „Hydrotechnik” w Szczawnicy; 
wiele obiektów w Złockiem, Ciechocin-
ku itp.), zbyt drastycznie ingeruje w kraj-
obraz i stanowi mocny kontrast wśród 
drobnej, tradycyjnej i historycznej zabu-
dowy pensjonatowej.

Blisko dużych miast
W ostatnich latach XX w. i na po-

czątku XXI w. w wielu polskich uzdrowi-
skach obserwuje się proces przekształ-
cania zabudowy sanatoryjnej w tzw. 
apartamentowce. Powoduje to wzrost 
ruchu samochodowego w zespole lecz-
niczym, ale także prowadzi do niszcze-
nia historycznej zabudowy uzdrowiska, 
jak ma to ostatnio miejsce w Krynicy 
przy al. Pułaskiego, przy przebudowie 
Sanatorium Oficerskiego projektu Adol-
fa Szyszko-Bohusza. W uzdrowiskach 
związanych z dużymi miastami wiel-
koskalowa zabudowa miejskich osiedli 
mieszkaniowych jest sytuowana zbyt 
blisko ośrodków balneologicznych (np. 
w Krakowie zlokalizowane przy Swo-

szowicach osiedle Kurdwanów czy licz-
ne osiedla w Inowrocławiu, zwłaszcza 
na południe od założenia balneologicz-
nego).

Innym problemem uzdrowisk zwią-
zanych z dużymi miastami w Polsce 
jest nieuporządkowanie i niezagospo-
darowanie obszaru pomiędzy intensyw-
ną zabudową miejską a uzdrowiskiem. 
Tereny te o charakterze peryferyjnym 
lub podmiejskim niejednokrotnie pełnią 
funkcje mieszkaniowe, rolnicze, prze-
mysłowe i usługowe. Charakteryzują 
się nie tylko przemieszaniem funkcji, 
ale także brakiem ładu przestrzennego 

Uzdrowiska i urbanistyka



NASZA POLITECHNIKA 4/2009

2�

A
rt

yk
uł

y

i uporządkowania zabudowy, a przede 
wszystkim brakiem przestrzeni publicz-
nych odpowiedniej jakości, jak to można 
obserwować np. w Cieplicach czy Swo-
szowicach.

Stale powiększająca się powierzch-
nia zabudowy jednorodzinnej w uzdro-
wiskach związanych z wielkimi miastami 
ostatnio charakteryzuje się tendencją 
realizacji zabudowy tzw. rezydencjonal-
nej „obwarowanej”, czasami otoczonej 
szczelnym murem, mającym niekiedy 
ponad dwa metry wysokości, jak np. 
w Swoszowicach czy Konstancinie. 
Pojawiają się także tendencje do wpro-
wadzania w te obszary zabudowy wie-
lorodzinnej, co dokonało się ostatnio 
w Krakowie-Swoszowicach.

W grupie uzdrowisk, sytuowanych 
w strefie oddziaływania dużego miasta 
lub aglomeracji, do końca lat 70. lokali-
zowano zespoły typowych osiedli miesz-
kaniowych, obecnie częściej obserwuje 
się zabudowę letniskową, o bardzo zróż-
nicowanym standardzie, jak np. w Cie-
chocinku, Nałęczowie, podkrakowskich 
Krzeszowicach.

Kuracjusze i samochody
Gwałtowny rozwój środków transpor-

tu samochodowego i wzrost wymiany 
międzynarodowej rzutują również na ja-
kość przestrzeni leczniczej wielu polskich 
uzdrowisk. Obserwuje się powiększenie 
powierzchni parkingów w sąsiedztwie 
dużych sanatoriów i zakładów przyro-
doleczniczych przeznaczonych dla ku-

racjuszy. Wyraźnie wzrasta też 
obciążenie tranzytowym ruchem 
kołowym wielu dróg przebiegają-
cych poprzez lub w bezpośred-
nim sąsiedztwie założeń uzdro-
wiskowych. Poza tym problem 
ten narasta w związku ze wzro-
stem liczby przejść granicznych, 
zwłaszcza w obszarze Polski 
południowej, gdzie znajduje się 
najwięcej uzdrowisk (spośród 
czterdziestu uzdrowisk statuto-
wych trzydzieści położonych jest 
na terenach przygranicznych, 
z czego dwadzieścia dwa to 
podgórskie i górskie uzdrowiska 
południowej Polski).

Silnie zagrożone z tego 
powodu są np. uzdrowiska 
w Szczawnie, Dusznikach-Zdro-
ju, Kudowie-Zdroju, Żegiesto-
wie, gdzie trasy komunikacyjne 
przecinają obszary kurortów. Po-
dobnie jest w Krakowie-Matecz-
nym, Krakowie-Swoszowicach, 

Goczałkowicach, Cieplicach i innych, 
gdzie drogi o dużym natężeniu ruchu 
kołowego przebiegają w sąsiedztwie 
obszarów A i B ochrony uzdrowiskowej. 

Deficyt zieleni
Brak odpowiednio urządzonych i za-

gospodarowanych terenów zieleni, za-
równo w formie parków zdrojowych, par-
ków kinezyterapeutycznych, jak również 
przestrzeni rekreacyjnych i sportowych, 
to jeden z ważniejszych problemów wy-
stępujących w polskich uzdrowiskach 
wszystkich typów.

Nieliczne uzdrowiska dolnośląskie 
mogą poszczycić się dużymi terenami 
zieleni, ale niestety nie zawsze odpo-
wiednio zagospodarowanymi i konser-
wowanymi. Nierzadko w projektach 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego wyłącza się je z obszarów ochrony 
uzdrowiskowej, jak np. ostatnio w Lądku 
Zdroju. W większości polskich uzdrowisk, 
a nawet w tych, w których realizowano 
w ostatnich czterdziestu latach duży pro-
gram budownictwa sanatoryjnego, nie 
powstały prawie żadne nowe, urządzone 
tereny zieleni. Nadal obserwuje się ten-
dencje dalszej zabudowy terenów parko-
wych, jak np. kuriozalny pomysł budowy 
w parku zdrojowym w Rabce tzw. Muze-
um Orderu Uśmiechu — obiektu bardziej 
potrzebnego dygnitarzom niż leczącym 
się w uzdrowisku dzieciom.

W wielu zdrojowiskach położonych 
z dala od obszarów silnie zurbanizo-
wanych niedobory powierzchni parków 
zdrojowych uzupełniają okoliczne lasy, 
które jednak nie są ani przystosowane, 
ani urządzone w sposób umożliwiający 
prowadzenie pełnowartościowej terapii. 
Jednocześnie istniejące parki i tereny 
zieleni w wielu przypadkach są zanie-
dbane, z braku środków finansowych, 
nieodpowiednio konserwowane i pielęg-
nowane.

Zdarzają się także przykłady uzdro-
wisk, zwłaszcza w grupie założeń sca-
lonych z miastem, gdzie wskaźnik po-
wierzchni parkowej na kuracjusza jest 
bardzo niski, np. w Rabce wynosi 15,6 
m2/osobę, a w Konstancinie 8,6 m2/oso-
bę. W wielu tego typu miejscowościach 
parki zdrojowe są jedynymi przestrze-
niami zieleni urządzonej w mieście, 
np. w Busku, Cieplicach, Szczawnicy, 
Szczawnie i innych.

Rozpatrując walory przestrzenne 
uzdrowisk, warto zwrócić uwagę na 
atrakcyjność krajoznawczą tych miejsco-
wości i ich najbliższego otoczenia.

W sąsiedztwie wielu polskich uzdro-
wisk, z uwagi na walory krajobrazowo- 
-przyrodnicze, ustanowiono obszary 
specjalnie chronione w formie parków 
narodowych, parków krajobrazowych 
i obszarów krajobrazu chronionego. 
Znajdują się one w pobliżu uzdrowisk 
zarówno położonych w strefie wpływu 
i oddziaływania wielkich miast, jak i re-
gionów niepodlegających urbanizacji. 

Potrzeby będą rosnąć
Wydaje się, że w stosunku do istnie-

jących w kraju zasobów oraz potrzeb  
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Na świecie działa już ponad 1300 
repozytoriów, w Polsce na razie tylko 
trzy, jedno narodowe i dwa instytu
cjonalne. W tym roku rusza również 
pierwsze repozytorium uczelniane — 
AMUR (Adam Mickiewicz University 
Repository).

Początki repozytoriów to rok 2001. 
W czasach gwałtownego wzrostu cen 
czasopism, jednego z najważniejszych 
źródeł informacji o stanie współczes-
nej nauki, Budapeszteńska Inicjatywa 
Wolnego Dostępu (BOAI) była pierwszą 
międzynarodową deklaracją, która za-
wierała definicję Open Access, a także 
przedstawiała strategie i cele komunika-
cji naukowej. Jako jeden ze sposobów 
walki z kryzysem czasopism podawała 
archiwizowanie prac w repozytoriach 
naukowych.

Czym jest repozytorium? Wiele lat 
temu oznaczało ono magazyn, w którym 
przechowywano drukowane dokumenty 
przeznaczone do udostępniania. W dzi-
siejszych czasach należy je raczej defi-
niować jako kolekcje cyfrowe, w których 
przechowuje się dorobek intelektualny 
społeczności naukowej. Obecnie istnie-
ją repozytoria narodowe, przedmiotowe 
oraz instytucjonalne, w przypadku PK 
jest to repozytorium uczelniane.

Suma korzyści
Repozytoria, oprócz tego że ułat

wiają dostęp do dorobku naukowego 
społeczności uczelnianej poprzez auto-
archiwizację, dają również inne korzyści. 
Wzmacniają wizerunek uczelni w śro-
dowisku naukowym i promują potencjał 
kadry naukowej i studentów. Wspierają 
edukację studentów, także e-learning. 
Pozwalają na długotrwałe przechowywa-
nie dokumentów (w przeciwieństwie do 
prac gromadzonych na stronach interne-
towych poszczególnych jednostek uczel-
ni, które mogą z dnia na dzień zniknąć), 
upowszechniają najnowsze badania 
prowadzone przez pracowników uczel-
ni. Wpływają na zwiększanie wskaźnika 
cytowań [w zależności od dziedziny od 
36 proc. (biologia) do 172 proc. (socjo-
logia), a nawet 250 proc. (fizyka)1] oraz 
ułatwiają wykonywanie zadań admini-

Czy Politechnika Krakowska  
potrzebuje repozytorium?

stracyjnych, np. ocena nauczycieli aka-
demickich.

Wolny dostęp
Repozytoria tworzone są bez-

pośrednio przez pracowników i stu-
dentów uczelni. Oznacza to, iż autor 
samodzielnie deponuje swoje prace 
w repozytorium. Mogą się tu znaleźć 
dokumenty różnego typu, poczyna-
jąc od artykułów, poprzez fotografie, 
książki, prezentacje multimedialne, 
na zestawieniach kończąc. Charakte-
rystyczną cechą dla repozytorium jest 
to, iż musi ono spełniać wymogi ini-
cjatywy Open Access (’wolny dostęp’). 
Tak więc użytkownicy z całego świata 
mogą bezpłatnie czytać, pobierać, ko-
piować i drukować zamieszczone tu 
prace, zachowując oczywiście ich inte-
gralność, przestrzegając prawa autor-
skiego. Więcej informacji na temat ini-
cjatywy Open Access można znaleźć 
na stronie: http://otwartanauka.pl/.

Na potrzeby repozytoriów wykorzy-
stuje się najczęściej licencję Creative 
Commons2. Autor pracy deponowanej 
w repozytorium musi posiadać pra-
wa autorskie, pozwalające na rozpo-
rządzanie własnym utworem. Osoby 
zainteresowane deponowaniem prac 
wcześniej opublikowanych u wydawcy 
komercyjnego mogą posiłkować się 
serwisem Sherpa (http://www.sherpa.
ac.uk/). Portal rejestruje obecnie ponad 
500 wydawców.

Przyglądając się korzyściom, jakie 
niesie stworzenie uczelnianego repozy-
torium, odpowiedź na tytułowe pytanie 
jest prosta. Tak, Politechnice Krakow-
skiej potrzebne jest repozytorium!

Helena Juszczyk

1 C. Hajjem, [i in.], Ten-Year Cross-Dis-
ciplinary Comparison of the Growth of Open 
Access and How it Increases Research 
Citation Impact, http://eprints.ecs.soton.
ac.uk/11688/1/ArticleIEEE.pdf.

2 http://creativecommons.pl/licencje-praw-
autorskich-creative-commons/.

w zakresie lecznictwa balneologicz-
nego, a także innych usług poprawia-
jących kondycję fizyczną i psychiczną 
człowieka, liczba miejscowości uzdro-
wiskowych i ośrodków prowadzących 
kuracje w tym zakresie jest niewystar-
czająca. Dodatkowe impulsy wzro-
stu zainteresowania wypoczynkiem 
i terapiami tego typu będą zapewne 
związane ze starzeniem się polskiego 
społeczeństwa oraz ze wzrostem sto-
py życiowej coraz większej liczby grup 
społecznych. Istotne znaczenie ma tu 
również coraz powszechniejsze prze-
konanie inwestorów i władz samorzą-
dowych o korzyściach gospodarczych, 
wynikających z rozwoju tego typu spe-
cjalistycznych usług. Nie bez znacze-
nia pozostaje też wzrastające zainte-
resowanie turystyczne naszym krajem 
ze strony mieszkańców innych państw 
Unii Europejskiej i innych krajów.

Rozpatrując możliwość kreacji no-
wych uzdrowisk, należy wziąć pod 
uwagę:
– wielkości zasobów naturalnych su-

rowców leczniczych,
– prognozowaną liczbę kuracjuszy,
– uwarunkowania przestrzenne,
– sposób użytkowania terenów bez-

pośrednio sąsiadujących z uzdro-
wiskiem, zwłaszcza występowanie 
obszarów chronionych z uwagi na 
wartości środowiska przyrodniczego 
(PN, PK, OCHK). (…) 
Rozwój polskich uzdrowisk będzie 

zależeć od wielu czynników i uwarun-
kowań, które dzisiaj nie są w pełni prze-
widywalne; niemniej jednak już teraz 
należy się zastanawiać, jak zapewnić 
konkurencyjność tym miejscowościom, 
które mogą stanowić o rozwoju gospo-
darczym całego regionu. Realizacja 
zamierzeń musiałaby być rozłożona 
w czasie, bowiem wymaga korelacji 
i uzgodnienia wielu poczynań, nie za-
wsze leżących w kompetencjach zarzą-
du gminy.

Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Zdjęcia: M. Wdowiarz-Bilska

Autorka jest profesorem PK, dyrektorem 
Instytutu Projektowania Miast i Regio-
nów na Wydziale Architektury. 
Tekst stanowi fragment książki „Uzdrowi-
ska polskie”, która została opublikowana 
przez Wydawnictwo PK. Tytuł i śródtytuły 
pochodzą od redakcji. 
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Jubileuszowa XV Wyprawa Mosto
wa, zorganizowana jak co roku pod 
kierunkiem prof. Kazimierza Flagi, do
tarła aż do Turcji, na kontynent azja
tycki. Obszerny program mostowy 
i turystyczny objął, poza Polską, 11 
krajów. Były to kolejno: Słowacja, Wę
gry, Serbia, Bułgaria, Turcja, Grecja, 
Włochy, Słowenia, Chorwacja, Austria 
i Czechy. Pokonano trasę 6700 km na 
lądzie, 1000 km — promem przez Ad
riatyk.

Wyprawa trwała 16 dni — od 4 do 
19 lipca 2009 r. Wzięło w niej udział 46 
osób (oraz pilot i dwóch kierowców): 26 
osób z Krakowa, 8 z Katowic oraz kilka-
naście z innych miast od Cieszyna po 
Szczecin. Techniczne uczelnie wyższe 
reprezentowało 10 uczestników, po-
zostali reprezentowali głównie mosto-
we firmy projektowe i wykonawcze, 11 
osób uczestniczyło w wyprawie po raz 
pierwszy, natomiast aż 28 osób co naj-
mniej trzeci raz.

Apollo w Bratysławie
Z Krakowa wyruszono wczesnym 

rankiem 4 lipca przez Myślenice, Chyż-
ne, Žilinę i Trenčin do Bratysławy. Tu 
w towarzystwie prof. Eugena Hladnego 

z Uniwersytetu Technicznego w Braty-
sławie obejrzano najnowszy most na 
Dunaju — Apollo. Zwiedzanie poprze-
dziła prezentacja mostu na przezro-
czach i krótki film o jego budowie. Most 
Apollo jest stalowym mostem łukowym, 
o rozpiętości 231 m, z jazdą dołem. 
Jego łączna długość wraz z łukowymi 
dojazdami wynosi 517,5 m. Mostem 
biegną 2 jezdnie z 2 pasami ruchu oraz 
obustronne chodniki dla pieszych. Za 
wzorcowe rozwiązania konstrukcyjne 
i technologiczne oraz swoiste piękno 
most (oddany do użytku 5 września 
2005 r.) otrzymał w 2006 r. prestiżową 
nagrodę OPAL AWARDS, przyznawaną 
przez Amerykańskie Stowarzyszenie 
Inżynierów Budownictwa.

W drugim dniu wyprawy jej uczest-
nicy przekroczyli granicę z Węgrami na 
moście przez Dunaj w Vámosszabadi-
-Medvedov, niedaleko Győr. Most ma 
stalową konstrukcję kratownicową. Zo-
stał wybudowany w latach 1938–1942. 
W czasie II wojny światowej znisz-
czony, odbudowany dopiero w 1973 r. 
W listopadzie 1938 r. przemaszerowały 
przezeń węgierskie oddziały anektujące 
naddunajskie obszary Słowacji.

Bałkańskie klimaty
Przez Serbię i Bułgarię wyprawa do-

tarła do głównego celu — Turcji. Granicę 
przekroczono w miejscowości Kapitan An-
dreewo nad Maricą (która w tym miejscu 
zmienia kierunek na południowy i wpada 
do Morza Egejskiego). Pierwszym na-
potkanym mostem był Yalnigoz Köprüsü 
— kilkuprzęsłowy most kamienny w Edir-
ne (dawny Adrianopol), na rzece Tundży, 
zbudowany przez architekta Sinana z fun-
dacji sułtana Selima II w XVI w.

W Edirne zwracał jednak uwagę prze-
de wszystkim meczet Selima, uważany 
za największe osiągnięcie architektury 
osmańskiej i najwybitniejsze dzieło Sina-
na. Budowano go w latach 1569–1574 
dla sułtana Selima II (1566–1574) na 
wzgórzu, ponad miastem, na planie czwo-
roboku, według wzoru bizantyńskiej świą-
tyni Hagia Sophia w Konstantynopolu. 
Meczet zdobią kopuła o średnicy 31,5 m 
i wysokości 43,5 m nad posadzką oraz 
4 strzeliste minarety o wysokości 81 m 
(porównywalna z wysokością wyższej 
wieży kościoła Mariackiego w Krakowie). 
Wewnątrz ośmiu potężnych kolumn są 
bogate dekoracje z kolorowego marmu-
ru i glazurowanych płyt fajansowych.

XV Wyprawa Mostowa

Przez Bosfor do Kapadocji
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Most Apollo w Bratysławie

Kazimierz Flaga
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Świątynie Stambułu...
Do Stambułu, jednego z najpiękniej-

szych miast świata, wyprawa dotarła 
późną nocą. Miasto liczy 14 mln miesz-
kańców, z czego 65 proc. to ludzie mło-
dzi — najwyżej 25-letni. Położone jest 
wspaniale na wzgórzach, nad cieśniną 
Bosfor i północno-wschodnim brzegu 
Morza Marmara oraz nad odgałęzie-
niem cieśniny — zatoką Złotego Rogu. 
W Stambule 26 listopada 1855 r. zmarł 
Adam Mickiewicz.

Podczas dwudniowego pobytu 
w Stambule uczestnicy wyprawy zre-
alizowali bogaty program turystyczny 
i mostowy. Kolejno zwiedzano: Bayezit 
Camii (najstarszy z wielkich meczetów 
Stambułu, wzniesiony w latach 1501–
1506), hipodrom (At Meydani) założo-
ny w 203 r. przez cesarza rzymskiego 
Septymiusza Sewera (aż do 1204 r. 
odbywały się tutaj zawody i wyścigi 
rydwanów), Sultan Ahmet Camii (tzw. 
Błękitny Meczet), wzniesiony w latach 
1609–1616 i wreszcie sławną świątynię 
Hagia Sophia (Aya Sofya) — kościół 
Świętej Mądrości Bożej.

Hagia Sophia to najważniejsza bi-
zantyńska budowla Stambułu, najwspa-
nialszy zabytek w mieście i jeden z cu-
dów architektonicznych świata. Została 
zbudowana w latach 532–537 na pole-
cenie cesarza Justyniana przez znako-
mitych budowniczych — Izydora z Miletu 
i Anthemiosa z Tralles jako monumen-
talny obiekt o niespotykanej dotychczas 
formie i dekoracji wnętrza, zespalającej 
w harmonijną całość piękno architektury 
zachodniej i wschodniej. Obiekt, zbudo-
wany na planie kwadratu (72 m x 72 m), 
przykrywa olbrzymia kopuła o średnicy 
podstawy 31 m i wysokości 55,6 m. Licz-
ne piętrowe arkady, balustrady, nisze 
i okna (m.in. wieniec okien na podstawie 
kopuły) nadają bazylice lekkości. Wśród 
potężnych kolumn — filarów wykonanych 
z pojedynczych bloków marmuru, ozdo-
bionych rzeźbionymi kapitelami, niektóre 
pochodzą ze starożytnych świątyń Efezu 
i Baalbeku. Wszystkie sklepienia pokry-
te są cennymi mozaikami bizantyjskimi 
o złotym tle, ściany wyłożone kolorowy-
mi płytami z marmuru.

...i mosty nad Bosforem
Aby przyjrzeć się dokładnie dwu po-

tężnym mostom wiszącym nad cieśniną 
Bosfor, wynajęto mały stateczek. Owe 
mosty to:
• Boğaz Köprüsü (I Most Bosforski) 

zbudowany w latach 1970–1973. 

Spina on brzeg eu-
ropejski w Ortaköy 
z azjatyckim w Beyler-
beyi. Ma długość 1510 
m, rozpiętość głów-
nego przęsła wynosi 
1074 m. W momencie 
oddania do użytku był 
czwartym co do roz-
piętości mostem wi-
szącym świata. Obec-
nie (2009 r.) zajmuje 
16. pozycję na liście 
rankingowej. Szero-
kość mostu wynosi 39 
m. Mieści on 6 pasów 
przeznaczonych do ru-
chu samochodowego, 
2 pasy awaryjne oraz 
chodnik dla pieszych. 
Most ma bardzo waż-
ne znaczenie trans-
portowe w komunikacji 
między Europą i Azją. 
Codziennie przejeż-
dża przez niego 180 
tys. pojazdów w obu 
kierunkach, 85 proc. to 
samochody osobowe. 
Aktualnie nie dopusz-
cza się przez most ru-
chu pieszego ani ciężkich samocho-
dów transportowych. Ugięcie przęsła 
mostu pod pełnym obciążeniem wy-
nosi 90 cm.

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
(II Most Bosforski) wybudowany 
w latach 1986–1988. Spina on brzeg 
europejski w Hisarüstu z azjatyckim 
w Kavacik. Most ma długość 1510 
m, rozpiętość głównego przęsła wy-
nosi 1090 m. Szerokość mostu to 
39 m. Mieści on 8 pasów dla ruchu 
samochodowego i 2 pasy awaryjne 
(nie dopuszczono ruchu pieszego). 
Most nosi imię sułtana Mehmeda II, 
zdobywcy (Fatih) Konstantynopola 
w 1453 r.
W Stambule członkowie wyprawy 

zwiedzili też trzy mosty na Złotym Rogu. 
Galata Köprüsü (most Galata) jest sym-
bolicznym połączeniem między trady-
cyjnym centrum Stambułu, miejscem 
pałaców imperialnych oraz głównych 
religijnych i świeckich instytucji cesar-
stwa a dzielnicami Galaty, Beyoğlu, 
Şişli i Harbiye z dużą liczbą mieszkań-
ców, którzy nie są muzułmanami. Może 
właśnie dlatego most obliguje do re-
spektowania odmienności kulturowych. 
Obecny most jest piątym zbudowanym 
w tym miejscu. Pierwszy powstał jesz-

cze w VI w., w czasach cesarza Justy-
niana Wielkiego.

Pozostałe dwa mosty na Złotym Rogu 
to most Atatürka zbudowany w 1939 r., 
brzydki, stalowy most oparty na ponto-
nach stalowych oraz most Złotego Rogu, 
nowoczesny, stalowy, 7-przęsłowy most 
belkowy na filarach żelbetowych, złożo-
ny z trzech rozdzielonych jezdni.

Zdumiewający krajobraz
Ze Stambułu podążano przez Ankarę 

do Kapadocji — najbardziej oddalonego 
od Polski miejsca, do którego dotarła 
wyprawa. Kapadocja słynie z księżyco-
wego krajobrazu, zdumiewających for-
macji skalnych i podziemnych miast oraz 
zapierających dech w piersiach skalnych 
kościołów z pięknymi bizantyjskimi fre-
skami. Wszystko to za sprawą wulkanu 
Erciyes Dağý, trzeciego co do wysoko-
ści szczytu w Turcji (3916 m n.p.m.), 
który miliony lat temu wybuchł, zasypał 
popiołem wulkanicznym i zalał gorącą 
lawą ziemię w promieniu setek kilome-
trów. Później powodzie, deszcze i wiatr 
wyrzeźbiły powierzchnię, tworząc w niej 
głębokie doliny i korytarze, a wzgórza 
zamieniły w przedziwne stożki, grzybki 
i kolumny.
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Most osmański w Behramkale (Assos)
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W kolejnych dniach wyprawy zwie-
dzano m.in. ruiny starożytnego uzdro-
wiska Hierapolis, ruiny jednego z naj-
większych miast starożytności — Efezu 
oraz Izmir, miasto pięknie położone na 
wzgórzach nad Zatoką Izmirską — drugi 
po Stambule port morski, a trzecie pod 
względem wielkości miasto Turcji. Na-
stępnym ważnym punktem podróży była 
Bergama, czyli starożytny Pergamon, 
z dominującym nad miastem wzgórzem 
słynnego akropolu pergamońskiego. 

W Behramkale nad Zatoką Edremi-
cką atrakcją był oryginalny, XIV-wiecz-
ny osmański most kamienny, z fundacji 
sułtana Murada I. Most jest 4-przęsłowy, 
2 przęsła ostrołukowe są oryginalne, 
2 pozostałe — późniejsze. Dalsza droga 
prowadziła przez Ayvacik i Ezine do Troi 
— miasta króla Priama, które rozsławiła 
„Iliada” Homera.

Przez Grecję i Słowenię
Po przejechaniu w Turcji trasy długo-

ści 2500 km wyprawa przekroczyła gra-
nicę z Grecją w Ipsali. Pierwszym przy-
stankiem była Kavala, gdzie można było 
zapoznać się z kamiennym akweduktem 
zbudowanym w pierwszej połowie XVI 
w. z fundacji sułtana Sulejmana Wspa-
niałego. W Salonikach uwagę zwróciła 
Biała Wieża, okrągła pozostałość po mu-
rach miejskich (8-kilometrowej długości), 
wzniesionych przez Turków w 1430 r. 

Czternastego dnia wyprawy jej uczest-
nicy opuścili Grecję, by po 24-godzinnym 
rejsie promem Ikarus Palace przez Mo-
rze Adriatyckie dotrzeć z Igumenitsy do 
Wenecji. Trasę, liczącą 1000 km, poko-
nali z prędkością 27 węzłów na godzinę. 

Podczas krótkiego pobytu w Wenecji 
Mestre poznali interesujący stalowy most 
podwieszony nad kanałem portowym 
o oryginalnej architekturze — z pochylo-
nym pylonem, położonym jednostronnie 
w stosunku do pomostu i z bardzo ładnie 
ukształtowanym filarem.

Granicę ze Słowenią wyprawa prze-
kroczyła w Fernetti, skąd skierowano się 
autostradą do Postojnej. Tu zwiedzano li-
czącą 2 mln lat słynną Jaskinię Postojna, 
która jest systemem grot, sal i korytarzy 
o łącznej długości 27 km. Zwiedzającym 
udostępniono ciąg jaskiń o długości 5,7 
km, 4-kilometrowy odcinek tzw. Starego 
Korytarza pokonuje się kolejką elektrycz-
ną, więc do przejścia pozostaje zaledwie 
1700 m. Jaskinię wyżłobiła rzeka Pivka, 
wpadająca do podziemnego tunelu nieda-
leko wejścia do jaskini. Jaskinia Postojna 
słynie z niezwykłego bogactwa nacieków 
o zróżnicowanych barwach i kształtach.

W stolicy Słowenii, Ljubljanie na szcze-
gólną uwagę zasługuje most Potrójny na 
rzece Ljubljanicy, łączący plac Prešereno-
va ze starym miastem. Został wybudowa-
ny w 1842 r. jako most Špital, do którego 
sto lat później Jože Plečnik (1872–1957) 
— niezwykły architekt i urbanista słoweń-
ski — dodał dwa boczne mosty, tworząc 
nietypową na świecie konstrukcję, charak-
terystyczną dla sylwetki Ljubljany. Wszyst-
kie 3 mosty są łukowe, sklepione, dwu-
przęsłowe — stary z 1842 r. kamienny, 
dwa nowe — żelbetowe, sklepione.

Na koniec — Zagrzeb i Maribor
Ze Słowenii trasa wiodła do Chorwacji. 

W stołecznym Zagrzebiu szesnasty, ostatni 
dzień wyprawy rozpoczął się od spotkania 

z prof. Zvonimirem Marićiem. Pracujący 
w Katedrze Budowy Mostów Uniwersytetu 
J. Strossmayera w Osijeku prof. Marić jest 
wielkim przyjacielem Polaków. Wspólnie 
z nim zwiedzono mosty na rzece Sawie. 
Godny szczególnej uwagi był Savski Most 
— jeden z pierwszych w Europie mostów 
zespolonych typu beton — stal, wzniesio-
ny w latach 1938–1939. Most 4-przęsłowy 
o długości 219,4 m i rozpiętości przęseł 
54,6 + 2 x 55,10 + 54,6 m. Most nie był 
projektowany jako zespolony, ale bada-
nia i próbne obciążenie przeprowadzone 
przez prof. Mirko Roša (Chorwata, pracu-
jącego w EMPA w Zürychu) wykazały, że 
doszło do zespolenia płyty z pomostem. 
Most jest aktualnie wyłączony z ruchu 
i czeka na gruntowny remont.

Z Zagrzebia wyruszono na północ, 
ponownie do Słowenii, by zwiedzić mo-
sty w Mariborze na rzece Dravie. Ma-
ribor jest drugim pod względem liczby 
mieszkańców miastem Słowenii. Wyglą-
da na dość duże, prowincjonalne miasto. 
Mieści się tu jedyny, poza stołecznym, 
uniwersytet, a dumą miasta są: muze-
um, teatr, liczne galerie i piękna Starów-
ka nad Dravą. Zapoznano się tu m.in. 
z kolejowym mostem stalowym i dwupo-
mostowym mostem drogowym. 

*
Mosty Mariboru były ostatnimi prze-

widzianymi w programie wyprawy. 
W drodze powrotnej do Krakowa przez 
Austrię i Czechy nadarzyła się jeszcze 
okazja, by zobaczyć w Wiedniu stalowy 
Danube City Bridge na Dunaju — 1-py-
lonowy most podwieszony o długości 
343 m i rozpiętości głównego przęsła 
wynoszącej 186 m. Przez Znojmo, Brno, 
Cieszyn i Katowice wyprawa wróciła do 
Krakowa 20 lipca o godz. 1.30.

W ocenie uczestników wyprawa, 
choć trudna i męcząca, była wspaniała. 
W ciągu 16 dni zwiedzono wiele obiek-
tów mostowych i turystycznych, a przede 
wszystkim zapoznano się ze wspaniałym 
dziedzictwem kulturowym Turcji. Nawar-
stwienia kulturowe Hetytów, Frygów, Li-
dów, Greków, Rzymian, Bizancjum, Tur-
ków każą odnieść się do tego dziedzictwa 
z wielkim pietyzmem i należytym szacun-
kiem. Rewelacyjne krajobrazy Stambułu, 
Kapadocji, Konyi, Pamukale, Jaskini Po-
stojna, a także ruiny sławnych antycznych 
miast dopełniły całości.

Opracowano na podstawie 
„Kroniki XV Wyprawy Mostowej” 

prof. Kazimierza Flagi.

Most w Mestre — położonej na stałym lądzie części Wenecji
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„Municipal Solid Waste Manage
ment” to jeden z modułów wybieral
nych na III roku studiów, na Wydziale 
Inżynierii Środowiska Politechniki Kra
kowskiej. Kurs odbył się w tym roku, 
w maju na Litwie — w Kownie. Ta wy
jątkowa forma międzynarodowej edu
kacji, oferowana przez Politechnikę 
Krakowską we współpracy z partner
skimi uczelniami ze Szwecji i Litwy, 
jest finansowana z funduszy Unii Eu
ropejskiej w ramach programu Life
long Learning Programme Erasmus.

Politechnika Krakowska  
koordynatorem projektu

Już po raz drugi z rzędu funkcję 
koordynatora projektu „Municipal Solid 
Waste Management” pełniła Politechni-
ka Krakowska. Partnerami były — The 
Royal Institute of Technology (KTH) 
w Sztokholmie oraz Kaunas University 
of Technology (KTU) w Kownie.

W kursie „Municipal Solid Waste Ma-
nagement” wzięło udział 30 studentów 
z trzech partnerskich jednostek nauko-
wych (po dziesięć osób z każdej uczel-
ni). Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc przeprowadzono rekrutację, 
w której kryterium stanowiła znajomość 
języka angielskiego oraz najwyższa 
średnia ocen. Wyłonionych w ten spo-
sób uczestników kursu podzielono na 

trzyosobowe grupy projektowe — każ-
dy student reprezentował inną z uczelni 
prowadzących kurs. W tym roku stu-
denci wybierali tematy swoich projek-
tów z szerokiego wachlarza propozycji 
przedstawionych przez nauczycieli każ-
dej jednostki naukowej — od ekono-
micznych i prawnych aspektów gospo-
darowania odpadami, aż po techniczne 
zagadnienia, na przykład oczyszczanie 
odcieków ze składowiska. 

Celem kursu było i to, by studen-
ci opanowali umiejętność współpracy 
w międzynarodowej grupie, z dala od 
siebie (płaszczyzną porozumiewania 
się był Internet) oraz doskonalili znajo-
mość języka angielskiego. W tym roku 
oprócz rodowitych Szwedów, Polaków 
i Litwinów w kursie wzięli udział stu-
denci z Włoch i Finlandii, co sprzyjało 
poznawaniu odmiennych kultur i oby-
czajów.

Nie tylko wykłady
Kolejne dni kursu rozpoczynały się 

wykładami, a popołudnia były przezna-
czone na pracę grupową nad raportami 
oraz sporządzonymi na ich podstawie 
prezentacjami, stanowiącymi podstawę 
do zaliczenia modułu. Wykładowcy bar-
dzo sumiennie przygotowywali się do 
każdego spotkania ze studentami. Te-
matyka wykładów dotyczyła zagadnień 

związanych z zarządzaniem odpadami 
i projektów przygotowywanych przez 
uczestników kursu. O przydatności tych 
spotkań świadczy liczba pytań i dyskusje 
pomiędzy prowadzącymi i słuchaczami. 
Warte odnotowania jest i to, iż wykłady 
prowadziły nie tylko osoby posiadające 
teoretyczną wiedzę, ale także fachow-
cy z wieloletnim stażem i bogatym do-
świadczeniem.

Ważnym elementem kursu były wy-
cieczki do zakładów, których profil dzia-
łalności jest związany z gospodarką 
odpadami. Takim miejscem było np. 
składowisko odpadów położone w od-
dalonej o kilkadziesiąt kilometrów od 
Kowna miejscowości Olita, gdzie stu-
denci, po krótkiej prezentacji dyrektora 
składowiska, Algridasa Reipasa, obej-
rzeli zbiorniki do gromadzenia odcieków, 
pełniące funkcję osadników wstępnych, 
staw biologiczny należący do podczysz-
czalni odcieków, eksploatowane kwatery 
składowiska oraz części już zamknię-
te i zrekultywowane. Udali się również 
do stacji monitoringu oraz punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów, również 
niebezpiecznych. Atrakcją była wizyta 
w kompostowni usytuowanej na zrekul-
tywowanych terenach po byłym składo-
wisku i wyposażonej w najnowocześniej-
sze urządzenia do segregacji kompostu 
na poszczególne frakcje. Wartość tego 
sprzętu przekracza 2 mln euro.

W drugim tygodniu kursu odbyły 
się jeszcze dwie wycieczki fakultatyw-
ne. Na pierwszej studenci zapoznali 
się z zasadą działania stacji recyklingu 
urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych. To jedyny tego typu zakład w Eu-
ropie — recyklingowi poddaje się w nim 
szkło z kineskopów — oraz jeden z nie-
wielu, w którym odzyskiwany jest freon 
z urządzeń chłodniczych i ziębniczych. 
Zwiedzaniu towarzyszył profesjonalny 
komentarz, opisujący zasady działania 
poszczególnych linii technologicznych.

Celem drugiej wycieczki była spalar-
nia odpadów medycznych i niebezpiecz-
nych w Wilnie. Jej dyrektor zaznajomił 
kursantów z jej zasadami funkcjono-
wania. Grupa studentów mogła obej-
rzeć linię technologiczną składającą się 
z pieca, komory dopalania, wymiennika 
ciepła i systemu oczyszczania spalin 
oraz zajrzeć do zlokalizowanej na tere-
nie spalarni suszarni drewna, w której 

Edukacja na skalę międzynarodową

Cała grupa na tle stacji recyklingu w Wilnie
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wykorzystywane jest ciepło odpadowe. 
Ostatnim miejscem, jakie uczestnicy kur-
su odwiedzili, była stacja odzysku rtęci, 
olejów, ołowiu z akumulatorów i baterii 
oraz zakład recyklingu aluminium. Naj-
większe zainteresowanie wzbudzi-
ła instalacja do przetopu aluminium, 
a zwłaszcza piec do wytapiania glinu.

Oprócz wycieczek dydaktycznych 
związanych z gospodarką odpadami 
zorganizowano również wiele wyjazdów 
integracyjnych, dzięki którym studenci 
poznali historię, tradycję i kulturę regio-
nu oraz mogli zakosztować tradycyjnej 
litewskiej kuchni. 

Punktem kulminacyjnym kursu była 
prezentacja studenckich projektów. Każ-
da grupa przedstawiła własne dokona-
nia, ale także oceniała i komentowała 
jeden z wybranych raportów. Na zakoń-
czenie każdy uczestnik otrzymał certyfi-
kat potwierdzający udział w kursie.

Prezentacje pozwoliły poznać i po-
równać systemy gospodarki odpadami 
w Szwecji, na Litwie i w Polsce. Oprócz 
wiedzy zdobytej na wykładach, wy-
cieczkach i podczas prezentacji rapor-
tów studenci mogli również doskonalić 
swoje umiejętności językowe. Wszyscy 
— studenci i wykładowcy uznali moduł 
„Municipal Solid Waste Management” za 
godny polecenia.

Grzegorz Bohosiewcz 
Wojciech Marchewka 

Sabina Bandura
Zdjęcia: Agnieszka Flaga-Maryańczyk, 

Archiwum PROREMUS

Autorzy są studentami Wydziału Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Krakowskiej. 
Uczestniczyli w tegorocznym kursie 
„Municipal Solid Waste Management” 
w Kownie. 

organizacji kursu), a więc jeżeli moduł 
odbywa się w Krakowie, to nasi studenci 
i pracownicy korzystają tylko intelektual-
nie na takiej wymianie. W praktyce ozna-
cza to, że gospodarze zawsze napotyka-
ją na problemy z rekrutacją uczestników. 
Obecnie, w dobie zmniejszającej się 
atrakcyjności wyjazdów zagranicznych, 
rekrutacja staje się coraz trudniejsza, 
co podkreślają wszystkie uczestniczące 
w programie jednostki naukowe. A szko-
da, ponieważ moduł jest ciekawy i stu-
denci chwalą go i życzą sobie więcej za-
jęć tego typu. Miło nam obserwować, na 
przestrzeni tych paru lat, zacieranie się 
różnic pomiędzy studentami naszej Po-
litechniki i ich kolegami z północy czy ze 
wschodu. Ostatnią zasadniczą różnicą 
pozostaje biegła znajomość angielskie-
go, ale i w tej dziedzinie robimy znaczne 
postępy, stale wyprzedzając partnerów 
ze wschodu.

Osobną sprawą pozostaje stosunek 
do wykonywanych projektów, ale może 
lepiej tego wątku nie rozwijać. Innym 
problemem jest przygotowanie raportów 
z wykonania projektu. Nie jest to trudne 
zadanie, ale wymaga doświadczenia 
biurokratycznego. Staramy się o to, by 
kiedyś udało się nam uzyskać akcepta-
cję sprawozdania za pierwszym razem.

Zasadnicze pytanie, które się po-
jawia to: czy warto za parę godzin dy-
daktycznych, wliczonych do pensum, 
poświęcać tyle własnych sił i czasu, 
których wymaga przygotowanie takiego 
kursu? Odpowiedź nie jest oczywista. 
Podstawową zaletą Programu Erasmus 
jest jego interdyscyplinarność, którą 
studenci doceniają. Uczą się angielskie-
go, rozwiązując problemy techniczne, 
a jednocześnie poznają kulturę innych 
krajów Unii. Moduł pomaga im zrozu-
mieć świat, co widać, i jest to satysfakcja 
dla prowadzących. Z kolei nauczycielom 
akademickim kurs pozwala zmierzyć się 
z kolegami z innych uczelni, a to działa 
mobilizująco. A konieczność wypełniania 
masy dokumentów i rosnący stos papie-
rów? Z tym się trzeba pogodzić, bo polu-
bić tego się nie da. Za rok kurs w Sztok-
holmie. Powinno być sympatycznie.

Tomasz Stypka

Autor jest pracownikiem Instytutu Inży-
nierii Cieplnej i Ochrony Powietrza na 
Wydziale Inżynierii Środowiska Politech-
niki Krakowskiej.

Jedną z atrakcji kursu było zwiedzanie zakładu przetapiania aluminium w Kownie

*
Okiem nauczyciela

Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony 
Powietrza uczestniczy już od wielu lat 
w programach edukacyjnych i nauko-
wych. Partnerami są takie uczelnie, jak: 
Politechnika Sztokholmska, Politechni-
ka Kowieńska, współpracowaliśmy też 
z Politechniką Lwowską. Obecny projekt 
finansuje Unia Europejska w ramach 
Programu Erasmus. 

Mamy już duże doświadczenie 
zarówno w kwestii współpracy zagra-

nicznej, jak i spraw finansowych czy 
organizacyjnych. Środki finansowe nie 
są nadzwyczajne, pozwalają jedynie 
na pokrycie kosztów podróży, pobytu 
i drobnych wydatków organizacyjnych. 
Zgodnie z wytycznymi zwrot kosz-
tów podróży i utrzymania przysługuje 
uczestniczącym w kursie nauczycie-
lom i studentom z uczelni partnerskich, 
przybyłym z innej miejscowości lub 
z innego kraju (w stosunku do miejsca 
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Droga Redakcjo,
Do napisania tego listu zachęcił mnie 

tekst w drugim tegorocznym numerze 
Waszego pisma, autorstwa K.K. Sty-
puły, zatytułowany „Co brzmi na uczel-
nianych korytarzach” oraz tekst Adama 
Leszczyńskiego w „Gazecie Wyborczej” 
z 17 czerwca br. — „Triumfy ignorancji”. 
Pierwszy porusza sprawę wulgaryzacji 
języka naszych studentów, drugi zaś 
problem szerszy — kultury ogólnej, wie-
dzy i poziomu młodzieży akademickiej. 
Chciałbym się dołączyć i opisać moje 
tegoroczne doświadczenia z rajdu PK.

Otóż na propozycję władz uczelni 
ds. studentów, aby wesprzeć tegoroczny 
rajd studencki PK, „zasponsorowałem” 
jedną z imprez rajdowych — konkurs 
piosenki — i ufundowałem niezłą hi-
szpańską gitarę dla zwycięzcy. W tym 
miejscu powinienem wyjaśnić, skąd ta 
propozycja i skąd moja osoba. Przez po-
nad dwadzieścia lat byłem pracownikiem 
PK, obecnie kieruję firmą informatyczną 
o profilu inżynierskim. Nadal łączy mnie 
z Politechniką współpraca, a z wieloma 
kolegami więzi przyjaźni. Możliwość tego 
drobnego wsparcia potraktowałem jako 
swoisty dług spłacany uczelni, z której 
wyszedłem, tym bardziej że dotyczyło to 
inicjatywy bliskiej memu sercu, bo mu-
zykowanie praktykuję do dzisiaj. Gitarę 
chciałem wręczyć osobiście i byłem bar-
dzo ciekaw, jak się teraz bawi przyszłość 
narodu.

Tak jak to teraz we zwyczaju, naj-
pierw była „uroczysta msza święta rajdo-
wa” (niedziela!), potem imprezy. Konkurs 
i owszem — odbył się. Właśnie refleksja-
mi z owego konkursu chciałem podzie-
lić się z tymi, którzy nie byli świadkami 
owej „fascynującej” imprezy. Szczególne 
wrażenie wywarło nowe słownictwo „pio-
senek”, uderzające brakiem jakichkol-
wiek ograniczeń obyczajowych. Znane 
z przeszłości i uważane za wulgarne sło-
wa na „k” czy „ch”, o które chodziło panu 
K.K. Stypule w przywołanym tekście, 
okazały się już passe. Nawet słowo wy-
trych „zaje...” (szczególnie obrzydliwe), 
wyrażające najgłębsze uczucia studen-

tów — czy to miłosne, 
czy szczery podziw 
— brzmiało zgoła nie-
winnie. Powiem więcej 
— gdyby była w tym 
nutka dowcipu, cień 
bon motu, udzieliłbym 
autorom dyspensy 
i byłbym bardziej wy-
rozumiały od kolegi 
Stypuły. W tegorocznej 
edycji rajdu PK przy-
szła bowiem moda na 
wątki całkiem odmien-
ne, których nie można 
określić inaczej (choć 
dla wielu zabrzmi to szokująco) jak anal-
no-fekalno-kloaczne (obawiam się, że 
nawet studentom inżynierii sanitarnej 
słowo „kloaczne” jest raczej obce).

W tej sytuacji nie ma się co dziwić, 
że pierwsze miejsce (największy aplauz 
widowni) zdobyła ambitna piosenka raj-
dowa, będąca refleksją o oglądaniu… 
odbytu. Autor (ksywa „Motyl”) bez wąt-
pienia wyraził swą fascynację tymże or-
ganem w szlagworcie „siedzę nad rzeką 
i oglądam odbyt”, śpiewanym w kon-
wencji bluesa. Inny autor („Zbycho”) 
w niepowtarzalnej melorecytacji zawarł 
swoje refleksje o życiu. Z ambitnej treści 
wyłowiłem tylko, że było o piwie i pod-
paskach. Inna wykonawczyni (ksywa 
„Rybka”) skupiła się na różnorodnych 
efektach węchowo-dźwiękowych zwią-
zanych z odbytem… wielbłąda (sic!). 
Wrażenie z całego „występu”? — pora-
żające, że skorzystam z ulubionego sło-
wa polityków.

Nie ma co dalej opisywać moich 
doznań. Powiem tylko, że występy 
studentów zrobiły na mnie ogromne, 
wręcz piorunujące wrażenie. Żałuję, 
że nie utrwaliłem tego występu, bo aż 
trudno uwierzyć, że to „aż tak”. Byłem 
w głębokim szoku, z którego nie uwol-
niłem się w pełni do dzisiaj. Świadczy 
to o tym, że — mimo iż mam syna stu-
denta i bardzo młodych pracowników 
— najwidoczniej zatraciłem poczu-
cie rzeczywistości i utraciłem kontakt 

z pokoleniem JP II, co przeszkodziło mi 
w odbiorze i zrozumieniu tej swoistej 
nowomowy.

Nie chciałbym uogólniać, wszak 
mogliśmy mieć do czynienia z margi-
nesem, ale jeśli tak, to szkoda, że nie 
ujawniły się elity. Rodzą się jednak py-
tania o to, czy studenccy organizatorzy 
rajdu rejestrują ten stan rzeczy, czy 
władze Politechniki wiedzą, co się dzie-
je poza przypudrowaną rzeczywistością 
podczas oficjalnej wizytacji. I wreszcie: 
czy sponsorzy, nie interesując się, jak 
są wykorzystywane ich środki, postę-
pują etycznie? A może po prostu jest 
to skutek zmian w edukacji i kulturze? 
Adam Leszczyński w cytowanym tek-
ście w „GW” pisze o dzisiejszych stu-
dentach: „— Z roku na rok są coraz 
głupsi — mówi profesor z Olsztyna”, 
„— Uczymy na drugim roku rzeczy, któ-
rych niedawno nie trzeba było uczyć 
na pierwszym, bo wynosili je z liceum 
— przytakuje adiunkt z Opola”, „— 
Z sześćdziesięciu studentów historii 
pierwszego roku tylko dwóch przyznało 
się, że czyta jakiekolwiek gazety, w in-
ternecie czy na papierze — załamuje 
ręce adiunkt z Warszawy. — Nie czyta-
ją nic. Nawet kryminałów”.

A może po prostu pora umierać?

Z poważaniem 
Andrzej Tomana

Moim zdaniem 
(List do redakcji)

Doznania sponsora
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Dyplomanci Wydziału Mechaniczne
go Politechniki Krakowskiej zbudowali 
model funkcjonalny małego, jedno
osobowego pojazdu przeznaczonego 
do ruchu miejskiego. Niezwykłą ce
chą tego auta jest możliwość łączenia 
dwóch jego egzemplarzy w tandem. 

Wstępna koncepcja nietypowego 
wehikułu to dzieło studentki III roku Aka-
demii Sztuk Pięknych, Agnieszki Fujak, 
która zaprojektowała (praca okresowa) 
pojazd przeznaczony dla pracowników 
obsługujących wielkie parkingi — takie, 
jakie istnieją przy centrach handlowych. 
Koncepcja została przedstawiona stu-
dentom Instytutu Pojazdów Samocho-
dowych i Silników Spalinowych jako 
propozycja do realizacji w skali 1:1. 
Studenci Grzegorz Grodzki, Krzysztof 
Starżyk i Andrzej Szozda uznali za sto-
sowne rozszerzyć zakres używalności 
pojazdu, czyniąc zeń auto miejskie. Kie-
rowali się przykładem przedstawionego 
przez firmę General Motors pojazdu typu 
P.U.M.A. (Personal Urban Mobility and 
Accessbility).

Z pierwotnej koncepcji zachowano 
jednak rozwiązanie zawieszenia kół tyl-
nych, umożliwiające wprowadzenie całe-
go przodu pojazdu pod tył drugiego auta 
tego samego typu — tak jak się to robi 
z wózkami w hipermarketach. W ten spo-
sób oszczędza się miejsce podczas par-
kowania wielu takich aut, a do jazdy moż-
na łączyć dwa auta w tandem. Zasięg 
zestawu znacznie się wówczas zwiększa. 
Jak mówi opiekun naukowy studentów, 
prof. Witold Grzegożek z Instytutu Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spalino-
wych PK — nawet o około 70 proc.

Mały rozstaw kół przednich zapew-
nia dużą zwrotność auta. Prowadzi się 
je tylko za pomocą rąk. Pojazd wypo-
sażono w dwa umieszczone w kołach 

tylnych silniki elektryczne (bezszczot-
kowe), zasilane z baterii żelowych o na-
pięciu 48 V. Pojemność użytych baterii 
wystarcza na dwie godziny jazdy. Auto 
może rozwijać prędkość do 25 km/h. 
Zakłada się, że w wersji przeznaczonej 
do jazdy miejskiej maksymalna pręd-
kość będzie ograniczona do 45 km/h, 
co umożliwia poruszanie się pojazdem 
bez prawa jazdy. 

Prototypowy egzemplarz powstał na 
PK w ramach pracy dyplomowej. Jego 
budowa trwała trzy miesiące. Koszty re-

Auto nie tylko dla parkingów

alizacji nie przekroczyły 7 tys. złotych. 
Używając akumulatorów o większej 
pojemności, można wydłużyć czas jaz-
dy między kolejnymi ładowaniami, ale 
dwukrotne zwiększenie zasięgu podnosi 
koszty o około 500 zł.

Studenci wykonali pojazd w wersji dla 
parkingów, ale obudowany odpowiednią 
karoserią może służyć do jazdy po zakupy, 
do pracy czy na krótkie wycieczki.

(ps) 
 

Ilustracje: Agnieszka Fujak
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Przedstawiciele uczelni tech
nicznych całego kraju uczestniczyli 
w I Ogólnopolskim Studenckim Kon
kursie Budowy Mostów „Krakow Brid
ge 2009”, którego finał odbył się na 
Politechnice Krakowskiej. Przez dwa 
dni (23 i 24 kwietnia) w salach „Gila” 
i „Kotłowni” 28 zespołów budowało 
modele mostów z lekkiego drewna.

Celem było wykonanie konstruk-
cji o możliwie małej masie i dużej wy-
trzymałości. Liczyła się też estetyka. 
Najlepiej z zadaniem poradziła sobie 
drużyna „Mosteor” z PK, którą tworzyli: 
Jacek Bodurka, Damian Fijorek i Michał 
Wszołek. Zbudowali oni model o masie 
61,5 g, który zdołał utrzymać obciążenie 
aż 215 kg. Drugie miejsce zajęli studenci 
z Politechniki Warszawskiej. Ich model 
wytrzymał wprawdzie obciążenie ponad 
pół tony, ale sam ważył 165 g. Trzecie 
miejsce zdobył jeszcze jeden zespół 
z PK. Za najbardziej estetyczną uznano 
konstrukcję wykonaną przez studentów 
Politechniki Wrocławskiej. 

Na zwycięzców czekały cenne na-
grody (m.in. notebooki). Organizacją za-
wodów zajmowali się sami studenci, nad 

Mosty w miniaturze

którymi pieczę sprawował dr inż. Marek 
Pańtak z Katedry Budowy Mostów i Tu-
neli PK. Patronat naukowy objęli dwaj 
znani specjaliści w dziedzinie mostowni-
ctwa — rektor PK prof. Kazimierz Furtak 

i prof. Kazimierz Flaga — oraz Grażyna 
Czopek, przewodnicząca małopolskiego 
oddziału Związku Mostowców Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

(ps)

Współpraca Politechniki Kra
kowskiej z Uniwersytetem w Aleppo 
w Syrii rozwija się. W kwietniu doszło 
do wymiany młodzieży obu uczelni. 
Najpierw nasi studenci architektury 
przez 10 dni gościli na uczelni syryj
skiej, a następnie do Krakowa przy
jechała 14osobowa grupa młodzieży 
z Aleppo.

W Polsce przebywali studenci star-
szych lat. W ramach wystawy otwartej 
23 kwietnia na Wydziale Architektury PK 
przedstawili własne projekty obiektów 
użyteczności publicznej przygotowane 
dla przeznaczonych pod zabudowę te-
renów w Aleppo. Wspólnie z kolegami 
z PK uczestniczyli w warsztatach pro-
jektowych. Grupa pod opieką Abouda 
Jawali miała też w programie zwiedza-
nie Krakowa, Zakopanego i Warszawy. 

Ponieważ architek-
tura syryjska jest 
architekturą muro-
waną, duże zain-
teresowanie mło-
dych Syryjczyków 
wzbudziła góralska 
architektura drew-
niana. Jak powie-
dział dr inż. arch. 
Jacek Czubiński, 
prodziekan Wydzia-
łu Architektury PK: 
— Zafascynowało 
ich drewno. Pod-
czas trzydniowego pobytu w Zakopa-
nem w pracowni architekta Andrzeja 
Chowańca-Rybki mieli sposobność 
zapoznać się z tradycyjnymi metodami 
budowania na Podhalu. 

Zafascynowało ich drewno

Celem wymiany studentów Aleppo 
i Krakowa było również poznanie różnic 
kulturowych, religijnych i światopoglądo-
wych.

(R.) 
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Te konstrukcje wymagały szczególnej precyzji
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Jak cię widzą, tak cię piszą — głosi 
stare porzekadło. Kierując się tą mak-
symą, Politechnika Krakowska zmieniła 
wygląd swojej strony internetowej i na-
dała jej bardziej elegancki, nowoczesny 
kształt. Do zmiany doszło po wielu mie-
siącach rozważań i dyskusji, w trakcie 
których poszukiwano optymalnego roz-
wiązania. Odnowiona strona pojawiła się 
w sieci 21 lipca. Jednocześnie powołano 
Redakcję Serwisów Internetowych PK, 
na czele której stanęła Elżbieta Nie-
chciał, kierownik Działu Promocji PK. 
„Wierzymy, że nowa formuła serwisu bę-
dzie godnie reprezentować naszą uczel-
nię” — można było przeczytać w adresie 
redakcji skierowanym do osób korzysta-
jących z informacji na stronie.

(ps)

PK w nowej szacie (internetowej)

Znany rzeźbiarz, prawie od czterdzie-
stu lat związany z Wydziałem Architek-
tury Politechniki Krakowskiej, prof. Ste-
fan Dousa, został uhonorowany przez 
Dzielnicę VII „Zwierzyniec” jako osoba 
szczególnie dla niej zasłużona — pod-
czas święta dzielnicy, zorganizowanego 
w końcu czerwca na krakowskich Bło-
niach, otrzymał statuetkę lajkonika.

Związki profesora ze Zwierzyńcem 
liczą ponad 20 lat. Na jego terenie arty-
sta ma swoją pracownię, z której wyszły 
dzieła będące dziś ozdobą dzielnicy. 
Najbardziej charakterystycznym obiek-

Prof. Stefan Dousa z lajkonikiem

tem jest Głaz Papieski, upamiętniający 
miejsce na Błoniach, w którym papież 
Jan Paweł II odprawiał msze z udziałem 
milionów wiernych. Nieopodal, w parku 
Jordana, stoją popiersia polskiego pa-
pieża, marszałka Józefa Piłsudskiego 
i ks. Jerzego Popiełuszki. A na nowym 
cmentarzu salwatorskim można zoba-
czyć rzeźby sakralne prof. Dousy. Profe-
sor uczestniczy też w życiu dzielnicy. 

Obok prof. Dousy statuetkę otrzymali 
też: prof. Jan Bromowicz, szpadzista Ra-
dosław Zawrotniak i Willa Decjusza.

(ps)

Wiele napisano o różnych talentach 
patrona Politechniki Krakowskiej. Biogra-
fie wspominają, że Tadeusz Kościuszko 
był doskonałym inżynierem wojskowym, 
w USA cenionym za wzniesione tam 
fortyfikacje. Był także uzdolnionym ry-
sownikiem, autorem grafik. Mało kto wie 
jednak, że zajmował się również kom-
ponowaniem muzyki, tworzył mazurki 
i pieśni.

Teraz nadarza się okazja posłucha-
nia w Krakowie muzyki Kościuszki. Jak 

Posłuchamy Kościuszki

napisała Anna Modzelewska na łamach 
dziennika „Polska Gazeta Krakowska” 
(z 17 VII), w połowie lipca zakończyły 
się prace renowacyjne fortyfikacji na 
kopcu Kościuszki i postanowiono urzą-
dzać tu koncerty kościuszkowskie, pod-
czas których będą wykonywane utwory 
naczelnika w sukmanie. Myśli się też 
o urządzeniu na kopcu muzeum Koś-
ciuszki.

(ps)

Kurs dla studentów 
z Ukrainy

Wzorem lat ubiegłych, w ramach 
współpracy Centrum Szkolenia i Organi-
zacji Systemów Jakości Politechniki Kra-
kowskiej ze Zjednoczeniem Nauczycieli 
Polskich na Ukrainie — Fundacją „Po-
moc Polakom na Wschodzie”, od 24 do 
29 sierpnia przeprowadzono kurs eduka-
cyjno-szkoleniowy dla grupy studentów 
polskiego pochodzenia z Ukrainy. Wzięli 
w nim udział studenci różnych uczelni 
z obwodu chmielnickiego. 

Tematyka zajęć obejmowała:
− elementy edukacji XXI w.;
− wybrane zagadnienia dydaktyki za-

wodowej (kształcenie modułowe, 
kształcenie ustawiczne);

− komunikację interpersonalną;
− edukację regionalną (wychowanie 

przez folklor i tradycję na przykładzie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowian-
ki” z Centrum Młodzieży w Krakowie);

− wybrane zagadnienia polskiej litera-
tury i kultury. 
Zajęcia prowadzili dr inż. Władysła-

wa Maria Francuz, Beata Romek i Mirela 
Motyka. Uczestnicy kursu zwiedzili Wa-
wel i kopalnię soli w Wieliczce. Centrum 
Jakości planuje organizację podobnych 
kursów również w następnych latach.

Adam Tabor
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Galeria GIL

Agnieszka Pęckowska —  
Barwy zieleni 2 — fotografie 
Lipiec — wrzesień

Agnieszka Pęckowska — absolwent-
ka Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej, architekt i urbanista, doktor 
nauk technicznych, wieloletni pracownik 
naukowo-dydaktyczny Instytutu Projek-
towania Urbanistycznego WA PK. Foto-
grafuje od czasów studenckich — głów-
nie interesuje ją krajobraz miejski, jak też 
tereny i przestrzenie zielone. 

Zaprezentowane na wystawie, stwo-
rzone kamerą, kompozycje pozwalają 
— przez analogię — spojrzeć na naturę 
jak na różne dziedziny twórczości arty-

stycznej. Kojarzą się z barw-
nymi formami malarstwa, 
tkactwa czy witraży, moza-
iki lub kolażu, podobnie jak 
z monochromatyczną grafi-
ką czy rysunkiem. Dopatrzeć 
się tu także można niemal 
architektonicznych struktur 
i kształtów przestrzennych, 
trójwymiarowych konstrukcji, 
będących często inspiracją 
dla współczesnych twórców 
dzieł inżynierii i architektury.

.

 
Galeria Kotłownia
Wystawa plastyczna 
26 czerwca — 10 lipca 2009

Wystawa prac słuchaczy Policealne-
go Studium Plastycznego ANIMA ART. 
Dwuletnie studium kształci plastyków 
w dziedzinie projektowania graficznego 
i animacji. Na końcowej, rocznej wysta-
wie zostały pokazane wybrane prace 
rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie oraz 
etiudy filmowe i grafiki uczniów. 

W wystawie wzięli udział: Maciej Ba-
tory, Karol Boreczek, Mariusz Brzyżek, 
Jędrzej Chojnacki, Dominik Florczyk, 
Daria Frankowska, Joanna Gałązka, 
Dagmara Grabska, Anna Kiełbasa, Kry-
stian Kofin, Natan Krygier, Maria Madej, 
Karolina Mazgaj, Elżbieta Migoń, Woj-
ciech Mulawa, Paulina Pisarska, Diana 
Sieńko, Ewa Sitarska, Roksana Sma-
kuła, Magdalena Strzałkowska, Paweł 
Szczyrbak, Tomasz Tais.

Pod niebem Krakowa 
Lipiec — wrzesień

Plener malarski, zorganizowany 
w ramach X Tygodnia Osób Niepełno-
sprawnych „Kocham Kraków z wzajem-
nością” przez Fundację Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych w Krakowie, odbył 
się na Małym Rynku 29 maja 2009 r. 
W imprezie wzięło udział 101 artystów 
niepełnosprawnych. Prace wykonano 
różnymi technikami malarskimi.
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Na koniec numeru...

O czym łacina przypomina, 
czyli czego uczą proverbia latina

Pomyślałem dzisiaj rano:
Mens sana in corpore sano —
„W zdrowym ciele — zdrowy duch”.
Popracuję dziś za dwóch.

Bo lenistwa okres długi
Sprawił, że mi tempus fugit —
„Czas ucieka”, toć to wiem,
„Chwytaj dzień” — Carpe diem.

Aż wieczorem przyszła pora
Rzec: Periculum in mora.
Prawda w każdej to epoce,
Że „niebezpieczeństwo w zwłoce”.

Praca to nie żaden dopust,
Kończmy to, co się zaczęło.
Wszak: Finis coronat opus,
Czyli: „Koniec wieńczy dzieło”.

Krzysztof Konstanty Stypuła   

SzPilKA AKAdemiCKA 
leSzKA WojnARA

nawet dostojnemu patronowi czasem trzeba 
zmyć głowę...

... żeby ładnie prezentował się na zdjęciu z młodzieżą — uczestnikami tegorocznego „Adapciaka”

Zdjęcia: Jan Zych
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