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Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci,
Wychowankowie i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzę Państwu, aby były one dla Was niezapomnianym czasem,

spędzonym w dobrym zdrowiu, bez pośpiechu i codziennych trosk, wśród Rodziny i Przyjaciół.
Żeby były okazją do obdarowania bliskich dobrym słowem i wzajemną życzliwością.

Żeby przy Waszym wigilijnym stole nie zabrakło ciepła i radości.
Życzę  też, aby wszystkie dni 2010 roku były radosne i pełne optymizmu, a realizacja noworocznych 

planów i zamierzeń przyniosła Wam wiele zadowolenia i satysfakcji,
aby każdego dnia Nowego Roku towarzyszyło Państwu Boże błogosławieństwo.

Kazimierz Furtak
Rektor

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

W tym roku zrezygnowałem ze „Słowa rektora” w nume-
rze październikowym, gdyż uznałem, że zastępuje go obszer-
ne sprawozdanie z działalności za ubiegły rok akademicki. 
Sprawozdanie to zostało także przyjęte przez Senat, co jest 
wymogiem formalnym wynikającym z przepisów. Jeszcze raz 
wszystkim dziękuję za harmonijną współpracę: prorektorom, 
dziekanom wydziałów, Senatowi oraz komisjom senackim 
i rektorskim, pełnomocnikom rektora, kierownikom jednostek 
wydziałowych i pozawydziałowych, władzom administracyjnym 
i administracji uczelni — centralnej i wydziałowej. Szczególnie 
dziękuję wszystkim pracownikom i studentom zaangażowanym 
w działania na rzecz uczelni. 

Pamiętamy jeszcze uroczystą inaugurację roku akademic-
kiego (dziękuję wszystkim, którzy ją zorganizowali i uświetnili), 
a już adwent i niebawem święta Bożego Narodzenia. Nie był to 
jednak czas „jałowego biegu”. Powołany we wrześniu Między-
narodowy Ośrodek Kultury Studenckiej Politechniki Krakowskiej 
ma już swój regulamin i może rozpocząć działalność. Realizując 
jeden z podstawowych celów strategii uczelni, został powołany 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakow-
skiej. Stwarza to studentom i młodym pracownikom możliwości 
zakładania własnych firm z pomocą Politechniki. Dodatkowym 
udogodnieniem dla studentów jest jego lokalizacja — w domu 
studenckim. Mam nadzieję, że inkubator będzie dobrą szkołą 
przedsiębiorczości.

Pierwsza część listopadowego posiedzenia Senatu miała 
uroczysty charakter. Najpierw uczciliśmy 91. rocznicę odzyska-
nia niepodległości; chór PK „Cantata” pod dyrekcją mgr Mar-
ty Stós wykonał trzy pieśni patriotyczne. Następnie odbyło się 
uroczyste nadanie statusu honorowego profesora Politechniki 

Słowo rektora

Krakowskiej prof. Olegowi Rozenbergowi z Instytutu Super-
twardych Materiałów w Kijowie, wieloletniemu współpracowni-
kowi prof. Józefa Gawlika i jego zespołu. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy już w listopadzie została 
podjęta uchwała w sprawie określenia kwoty na finansowanie 
remontów w prowizorium na następny rok. Dało to możliwość 
wcześniejszego przygotowywania przetargów. Pozytywnym 
skutkiem takiego wyprzedzającego działania było przeprowa-
dzenie przetargów przed wakacjami, a tym samym minimaliza-
cja uciążliwości związanych z prowadzeniem prac budowlanych 
i instalacyjnych. W tym roku postąpiliśmy podobnie. Stosowną 
uchwałę Senat podjął na listopadowym posiedzeniu. Na tym 
samym posiedzeniu Senat podjął także uchwałę dotyczącą 
strategicznych obszarów badawczych; następnym krokiem bę-
dzie określenie priorytetowych kierunków badawczych.

Na koniec chciałbym się podzielić dobrą informacją. Pod ko-
niec listopada otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie z MNiSW 
na modernizację budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej oraz Pałacu w Łobzowie. Nie trzeba nikogo przekonywać, 
jak ważne są to przedsięwzięcia dla całej naszej uczelni. 

Ten numer „Naszej Politechniki” jest jednym z ostatnich, jaki 
ukazuje się w postaci dwumiesięcznika. W 2010 r. pismo stanie 
się miesięcznikiem. Dzięki zwiększeniu częstotliwości wydawa-
nia informacje będą szybciej docierać do Czytelników. 

Życzenia świąteczne i noworoczne składam wszystkim 
w innym miejscu. Tutaj uzupełniam je podziękowaniem za pra-
cę i współpracę w całym 2009 roku, życząc jednocześnie za-
służonego odpoczynku w gronie najbliższych oraz radości ze 
spędzonego razem czasu.

Kazimierz Furtak
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Pojawiające się w wielu opracowaniach na temat dzia-
łalności badawczej określenia „badania podstawowe” 
i „badania aplikacyjne” dzielą dokonania naukowców na 
dwie rozdzielne grupy. Ten sposób klasyfikowania pracy 
naukowej coraz bardziej zakorzenia się w świadomości 
różnych ludzi, w tym i samych naukowców. Niesie to ze 
sobą niekorzystne skutki.

Nauka i związane z nią badania mają prowadzić nas krok 
po kroku do prawdy. To swoisty paradygmat1 naukowców, 
szczególnie tych, którzy zajmują się naukami przyrodniczymi. 
Nie można naukowca sprowadzać do roli „rzemieślnika”, nawet 
jeśli ten rzemieślnik będzie specjalistą wysokiej klasy. Nie moż-
na więc wymagać, by nauka (przede wszystkim nauki przyrod-
nicze, a szczególnie fizyka), zamiast poznawać otaczającą nas 
rzeczywistość, projektowała, jak poprawić ekonomię, cokol-
wiek by to miało oznaczać. Bo przecież nauka to autonomicz-
na część kultury, służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, 
w którym żyje człowiek. Nie da się zaprojektować eksperymen-
tu, którego wyniki zostaną natychmiast zamienione w urządze-
nie komercyjne. Mamy jednak świadomość, że badania nad 
naturą materii nieożywionej prowadzą często do powstania no-
wych innowacji w inżynierii.

Droga długa i daleka
Od czasu odkrycia w 1986 r. przez Johannesa Georga Bed-

norza i Karla Müllera nadprzewodnictwa wysokotemperaturo-
wego prognozuje się, co nastąpi, gdy będziemy mogli w pełni 
komercyjnie wykorzystać ten efekt. Niektóre spekulacje wyda-
ją się bliższe ewentualnej realizacji, jak lewitująca kolej, której 

1 Paradygmat to określenie wprowadzone 1962 r. przez filozofa 
Thomasa Samuela Kuhna. Oznacza zbiór pojęć i teorii tworzących 
podstawy danej nauki.

modele — wykorzystujące zjawisko lewitacji magnetyczno-prą-
dowej — są już testowane od lat. Realizacja innych, jak np. tych 
dotyczących bezstratnych sieci przesyłowych, natrafi na wiele 
problemów technicznych.

Warto wspomnieć, że nadprzewodnictwo niskotemperaturo-
we zostało odkryte przez Heike Kamerlingha-Onnesa w 1911 r., 
czyli prawie sto lat temu. Zatem droga — by użyć starego po-
wiedzenia — od „pomysłu” do „przemysłu” jest długa i daleka. 
Efekt nadprzewodnictwa dobitnie pokazuje, że — będąc nawet 
krok od sukcesu (nadprzewodnictwo w temperaturach pokojo-
wych) — ciągle nie możemy go osiągnąć.

Najdonioślejsze odkrycia w dziejach ludzkości były efektem pasji badawczej, przemożnego pragnienia zgłę-
biania zagadek natury. Geniusze nauki starali się znaleźć wytłumaczenie obserwowanych faktów, badać to, co 
niezrozumiałe — nie myśląc zazwyczaj o tym, czy zwykły człowiek będzie mieć z ich pracy jakikolwiek pożytek. 
Dopiero po pewnym czasie historia dopisywała „ciąg dalszy”: odkryte zjawiska i prawa były przekuwane na konkret 
zastosowań praktycznych.

We współczesnym świecie CZŁOWIEK w coraz większym stopniu korzysta z dobrodziejstw TECHNIKI. Nawet 
jeśli technika ujawnia czasem swoją złą stronę, nie potrafimy już dziś bez niej żyć. Nie ma powrotu do cywiliza-
cji przedindustrialnej. Warto jednak pamiętać, że otaczające nas dziś gęsto rozwiązania technologiczne mają 
przeważnie swój początek w poszukiwaniach stricte teoretycznych. Właśnie dlatego świat docenia walory badań 
podstawowych.

Jest to dobrze rozumiane na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Krakowska, w swym założeniu nasta-
wiona wszak na prowadzenie głównie badań stosowanych. O ścisłym związku nauki, uprawianej dla celów po-
znawczych, ze światem techniki przypomina zamieszczony poniżej artykuł Wojciecha Otowskiego.

Jak to z przypadkiem bywa, 
czyli krótkie rozważania o odkryciach naukowych

Nauka jest wspaniałym zajęciem, o ile nie musimy z niej 
czerpać środków do życia.

Albert Einstein
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Czy wysiłki naukowców, by przesunąć barierę nadprzewod-
nictwa w obszar wyższych temperatur — to badania podstawo-
we czy aplikacyjne? Jeśli uznamy, że podstawowe, to czy nale-
ży „obarczać” społeczeństwo kosztami tych prac? Może lepiej, 
gdy grupka entuzjastów bada, co chce, a duże pieniądze prze-
znaczamy na te badania, które mają charakter „aplikacyjny”.

Historia nauki niesie ze sobą inne, równie ciekawe epizo-
dy. Wiele odkryć to efekt przypadku. Jednym z przykładów jest 
dokonanie Alexandra Fleminga, odkrywcy penicyliny. Kiedy 
w 1928 r. zostawił w laboratorium szkiełko z wymazem bakte-
rii Staphylococcus, stwierdził po dwóch tygodniach, że próbka 
pokryła się pleśnią, a bakterie przestały się rozmnażać. Chyba 
nie w pełni świadomie odkrył antybiotyk.

Pod koniec XIX w. Henry Becqurel odkrył zjawisko pro-
mieniotwórczości. Stało się to w gruncie rzeczy przypadkowo. 
Badając zaczernienie zdjęć naświetlanych kryształkami, które 
zawierały uran pobudzany do fluorescencji przez promieniowa-
nie świetlne, stwierdził, że obrazy na negatywie pojawiały się 
również, gdy badany zestaw był przechowywany w ciemności. 
Odkrycie poruszyło cały świat naukowy, lecz droga od podsta-
wowego eksperymentu do komercyjnego wykorzystania była 
bardzo długa.

U źródeł ciekłych kryształów
Odkrycie w 1888 r. przez Fryderyka Reinitzera fazy pośred-

niej, istniejącej pomiędzy kryształem anizotropowym a izotro-
pową cieczą, zapoczątkowało rozwój fizyki ciekłych kryształów. 
Badając zsyntetyzowany przez siebie benzoesan cholesterolu, 
uczony zaobserwował pojawienie się nowych przejść fazowych, 
wyodrębniających nieznaną dotąd fazę materii. Jak pisał w li-
ście do niemieckiego fizyka Otto Lehmanna, podczas ogrzewa-
nia ze stanu krystalicznego do cieczy izotropowej benzoesan 
cholesterolu topi się, tworząc najpierw mętną ciecz, która dalej 
podgrzewana staje się nagle całkowicie przezroczysta powyżej 
pewnej, ustalonej temperatury, określanej współcześnie mia-
nem punktu klarowania.

Historia badań nad nową fazą materii, jaką stanowią ciekłe 
kryształy, jest ciekawym przykładem, jak różnie mogą się toczyć 

losy doświadczeń naukowych. Po odkryciu Reinitzera nastąpił 
burzliwy rozwój badań prowadzonych szczególnie w ośrodkach 
niemieckich. Trzeba podkreślić, że również Polacy zapisali się 
w tej historii. Lata 1924–1928 przyniosły bardzo ważne prace 
Mieczysława Jeżewskiego, ujawniające łatwość orientowania 
substancji ciekłokrystalicznych polem elektrycznym i polem 
magnetycznym (te badania po wielu latach staną się podstawą 
do zbudowania wyświetlaczy ciekłokrystalicznych). Fundamen-
talne badania nad anizotropią lepkości ciekłych kryształów ne-
matycznych i wprowadzenie, obowiązującego do dziś, systemu 
klasyfikacji współczynników lepkości, zawdzięczamy Mariano-
wi Mięsowiczowi (1935–1936).

Czas zawrotnej kariery
Lata II wojny światowej i okres powojenny aż do konfe-

rencji Faraday Chemical Society, która odbyła się w Londynie 
w 1958 r., to czas zastoju w badaniach nad ciekłymi kryszta-
łami. Ich renesans nastąpił w głównej mierze za sprawą wzro-
stu zainteresowań aplikacyjnych. Początek lat 70. ubiegłego 
wieku przyniósł dwa ważne wydarzenia. Martin Schadt i Wol-
fgang Helfrich zbudowali pierwszy element elektrooptyczny, 
którego działanie oparte jest na elektrodeformacji chiralnej 
fazy nematycznej (twisted nematic cell). Jest to wciąż podsta-
wowy składnik wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (ang. LCD 
— liquid crystal display). Kilka lat później Noel Clark i Sven 
Torbjör Lagerwall zbudowali (1980) ferroelektryczny element 
elektrooptyczny.

W następstwie rozwoju syntezy ciekłych kryształów poja-
wiły się nowe zastosowania, jak na przykład elementy pamięci 
oparte na smektykach. Uzyskiwanie filmów ciekłokrystalicz-
nych (układów dwuwymiarowych) umożliwia zastosowanie ich 
do badań powierzchni ciał stałych. Ciekłe kryształy służą też 
do budowy laserów cieczowych. Współcześnie laptop, czyli 
komputer przenośny, to nieodłączny element codzienności, jak 
telefony komórkowe czy GPS. Wszystkie te sprzęty posiadają 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, nie wspominając już o zegar-
kach. Czy odkrywca ciekłych kryształów mógł to przewidzieć? 

Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede 
wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą.

Albert Einstein

Nie istnieje żadna logiczna reguła, według której można 
odkryć podstawowe prawa przyrody. Zdolna jest do tego 
tylko i wyłącznie intuicja. 

Albert Einstein
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Czy był badaczem „podstawowym” czy „aplikacyjnym”?
Zastosowania techniczne w szczególny sposób stymulo-

wały rozwój fizyki ciekłych kryształów. Obecnie syntetyzuje 
się tysiące nowych substancji, by uzyskać związki ciekłokry-
staliczne, spełniające najróżniejsze wymagania pod wzglę-
dem zakresu temperatury, poziomu kontrastu czy kąta od-
czytu.

Obserwacja Reinitzera (już w 1888 r.) niebieskiego kolo-
ru badanego przez niego benzoesanu cholesterolu w chwili, 
gdy był on schładzany z fazy izotropowej, została pominię-
ta w badaniach nad ciekłymi kryształami na wiele lat. Ten 
subtelny efekt (temperaturowa szerokość fazy to zaledwie 
stopień) został opisany dopiero w późnych latach 60. i na 
początku 70. ubiegłego wieku. Niebieskie zabarwienie było 
(jest) informacją, że ciekły kryształ przeszedł do niezmiernie 
ciekawej fazy, tak zwanej fazy niebieskiej. Po intensywnych 
badaniach faza została szczegółowo opisana i wydawało 
się, że zapomniana.

Aż nagle w 2008 r. pojawiła się elektryzująca informacja, że 
„na targach Society of Information Display, które rozpoczynają 
się (…) w Los Angeles, (…) Samsung zaprezentuje także inny 
ciekawy produkt. Będzie nim monitor LCD ‘Blue Phase’, który 
jest prototypowym egzemplarzem ekranu LCD zdolnego do od-
świeżania obrazu 240 razy w ciągu sekundy. Obecnie standar-
dowe monitory tego typu oferują nam odświeżanie na poziomie 
50–60 Hz”. I tak oto „faza niebieska” trafiła „pod strzechy”, a mi-
nęło „tylko” 50 lat od badań podstawowych.

Wszechobecna elektronika
Gdy zapytać statystycznego obywatela Europy (ale zapew-

ne i innych kontynentów), czy wyobraża sobie świat bez radia, 
to większość (jeśli nie wszyscy) powiedziałaby „nie”. A historia 
radia, rozumiana jako odkrycie fal elektromagnetycznych, to 
ponad 150 lat.

James Clerk Maxwell ogłosił w 1873 r. swoją przełomową 
pracę, w której wykazał istnienie nieznanego wówczas zja-
wiska fal elektromagnetycznych. Istnienie tych fal potwierdził 

eksperymentalnie kilka lat później (1888) Heinrich Hertz. Radio 
(jako urządzenie komercyjne) pojawiło się na początku XX w., 
choć Guglielmo Marconi, powszechnie uważany za jego wyna-
lazcę, rozpoczął doświadczenia z przesyłaniem i odbiorem fal 
radiowych już w 1894 r., uzyskując rok później łączność radio-
wą z Kanady do Wielkiej Brytanii (przekazano wówczas literę 
alfabetu Morse’a). Gwoli prawdy, trzeba wspomnieć o innych 
pretendentach do miana wynalazcy radia, mianowicie o serb-
skim inżynierze Nikoli Tesli oraz rosyjskim fizyku Aleksandrze 
Popowie. W 1900 r. kanadyjski naukowiec Reginald Fessenden 
po raz pierwszy przekazał drogą radiową głos. Polskie Radio 
powstało w 1926 r., nadawało program na fali długiej 1111 me-
trów i posługiwał się jednym z najsilniejszych na owe czasy na-
dajnikiem w Europie.

Nawet laik uświadamia sobie, że tak zwana „elektronika” 
towarzyszy nam w każdej chwili dnia i nocy. Telefony komór-
kowe to przedmiot, który posiada już praktycznie każdy. Radio 
(zestaw do odtwarzania muzyki) i telewizor są tak powszechne 
jak długopis. Komputer już niedługo będzie zwykłym, codzien-
nym urządzeniem domowym. Jednak nie każdy wie, że rozwój 
„elektroniki” zapoczątkowało powstanie tranzystora półprze-
wodnikowego, który zastąpił lampę elektronową. Pierwszy 
tranzystor został skonstruowany 16 grudnia 1947 r. w labora-
toriach firmy Bell Telephone Laboratories. Jego twórcami są 
John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford 
Shockley, którzy za ten wynalazek otrzymali Nagrodę Nobla 
z fizyki w 1956 r. Zapewne początkowo nie uświadamiali sobie 
wagi swego odkrycia.

Tych kilka przykładów, a można znaleźć ich zapewne znacz-
nie więcej, uświadamia nam, że Nauka (przez wielkie „N”) jest 
dziś nie tylko częścią kultury materialnej i duchowej, ale także 
dominującą siłą w wyznaczaniu nowych prądów umysłowych 
i kulturowych. A że od czasu do czasu uda się coś skomer-
cjalizować, to dobrze. Byle pamiętać, co jest przyczyną, a co 
skutkiem. 

Wojciech Otowski

Autor jest doktorem habilitowanym. Pracuje w Instytucie Fizyki 
na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej.

Cytaty w ramkach pochodzą z: 
Albert Einstein, „Zapiski autobiograficzne”, Wydawnictwo 

Znak, 1996.
Richard P. Feynman, „A co ciebie obchodzi, co myślą inni?”, 

Wydawnictwo Znak, 1997.

Gazetę interesuje tylko wykorzystanie idei, nie sama 
idea. Mało kto potrafi zrozumieć wagę idei i jej niezwykłość.

Richard P. Feynman

Michael Faraday po odkryciu zjawiska indukcji elektro-
magnetycznej (1831) wygłaszał odczyty o swoim przeło-
mowym dokonaniu. Na jeden z nich przyszedł ówczesny 
mister finansów. Po wykładzie spytał uczonego, jakie prak-
tyczne korzyści może przynieść owo odkrycie. Faraday 
spokojnie odpowiedział: „Nie wiem, ale mogę pana zapew-
nić, że jeszcze za swego życia będzie pan dzięki niemu 
ściągał podatki”.

Niebawem Faraday osobiście przyczynił się do przybli-
żenia tego proroctwa: zbudował pierwszy silnik elektryczny.
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Grono badaczy wyróżnionych jed-
ną z najwyższych godności, jakie przy-
znać może Politechnika Krakowska, 
powiększyło się o kolejnego zagra-
nicznego specjalistę, ściśle współpra-
cującego z naszą uczelnią. Prof. Oleg 
Aleksandrowicz Rozenberg z Ukrainy 
otrzymał status honorowego profe
sora PK.

Wniosek o przyznanie zaszczytnego 
tytułu złożyło pięciu profesorów Wydzia-
łu Mechanicznego. Uroczystość nadania 
godności odbyła się 27 listopada, w ra-
mach pierwszej części posiedzenia Se-
natu PK. Sylwetkę naukową prof. Olega 
Rozenberga przedstawił dziekan Wy-
działu Mechanicznego prof. Leszek Woj-
nar. Rektor PK, prof. Kazimierz Furtak 
wręczył dyplom honorowego profesora 
i okolicznościowy medal.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Ro-
zen berg nawiązał do przyjaznych sto-
sunków łączących Ukrainę i Polskę, 
i wspomniał o pomocy, jakiej udzielają 

Oleg Rozenberg honorowym profesorem  
Politechniki Krakowskiej

sobie nawzajem oba nasze 
kraje. Mówił też o swych 
długoletnich związkach 
z Instytutem Supertwardych 
Materiałów i zainteresowa-
niu się przed dwunastu laty 
biomechaniką, w szcze-
gólności endoprotezami. 
Gdy 10 lat temu odwiedził 
nasze miasto, poznał prof. 
Józefa Gawlika oraz in-
nych krakowskich specjali-
stów, zajmujących się tymi 
zagadnieniami. W efekcie 
doszło do nawiązania korzystnej dla 
obu stron współpracy. Prof. Rozenberg 
podkreślił, że wielkie osiągnięcia ukra-
ińskiego zespołu są przede wszystkim 
rezultatem kontaktów z polskimi na-
ukowcami. Dodał, iż dzięki materiałom 
wysokiej jakości stworzonym we współ-
pracy z uczonymi z Polski dziś ratuje się 
zdrowie wielu mieszkańcom Ukrainy.

Uroczystość dopełniło odsłonięcie 

nazwiska Olega A. Rozenberga na ta-
blicy honorowej w budynku głównym 
PK. Nowy honorowy profesor wpisał 
się do księgi pamiątkowej. Na ceremo-
nię przybył wicekonsul Ukrainy w Kra-
kowie Światosław Kawecki. Świadkiem 
nadania tytułu była również małżonka 
profesora.

(ps)

Prof. Oleg Aleksandrowicz Rozen-
berg urodził się 14 lutego 1937 r. w Tom-
sku, w ówczesnym ZSRR. Studia wyż-
sze ukończył na Politechnice w Tomsku 
w 1959 r. Początkowo był zatrudniony 
w przemyśle elektrotechnicznym w Tom-
sku. Od 1963 r. pracuje naukowo w In-
stytucie Supertwardych Materiałów im. 
V.N. Bakula w Kijowie.

W 1966 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk technicznych, a w 1981 
— doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych. Tytuł profesora przyznano mu 
w 1985 r. Jest laureatem prestiżowych 

nagród: Zasłużony Twórca Nauki i Tech-
niki na Ukrainie, Nagrody Naukowej im. 
Patona (1992 r.) i Państwowej Nagro-
dy Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki 
(1998 r.). W 1998 r. został członkiem 
Ukraińskiej Akademii Nauk.

Jest uznanym autorytetem nauko-
wym na Ukrainie w dziedzinie fizyki 
i mechaniki procesów skrawania oraz 
obróbki plastycznej (zimna deformacja 
plastyczna) materiałów metalowych. Ma 
swój udział w opracowaniu i wdrożeniu 
do praktyki przemysłowej wielu efektyw-
nych metod realizacji procesów techno-
logicznych, jak na przykład: regeneracja 
wałów kardana, unikalne technologie ob-
róbki materiałów ceramicznych, obróbka 
tytanu i jego stopów, a także narzę-
dzia i technologia uzębień wieńcowych 
o średnicy do 7000 mm.

Prof. Oleg Rozenberg współpracuje 
z instytutami i firmami zagranicznymi w Pol-
sce, Niemczech, Grecji, Korei Południowej. 
Jest autorem lub współautorem ponad 450 
prac naukowych, w tym 12 monografii, kil-

kudziesięciu patentów. Pod jego kierunkiem 
zostało wykonanych 6 prac habilitacyjnych 
oraz 13 doktoratów. Jest członkiem Rady 
Naukowej w Instytucie Supertwardych Ma-
teriałów, członkiem kolegiów redakcyjnych 
czasopisma naukowego „Сверхтвердые 
материалы” („Materiały Supertwarde”) 
oraz „Инструментальный мир” („Świat 
Narzędzi”). 

Od kilku lat prof. Rozenberg współpra-
cuje z zespołem naukowym na Politech-
nice Krakowskiej kierowanym przez prof. 
Józefa Gawlika. W ramach tej współpra-
cy została wykonana i obroniona, pod kie-
runkiem prof. Gawlika, praca doktorska 
Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik (autor-
ka uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału 
Mechanicznego oraz Nagrodę im. prof. 
Michała Życzkowskiego). Aktualnie w ra-
mach współpracy z prof. Rozenbergiem 
powstaje następna praca doktorska. 
Efektem współpracy są też dwa zgłosze-
nia patentowe i kilka publikacji.

Józef Gawlik

*
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Kronika
Październik — listopad

3–4 X X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Uwarunkowania rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie 
kryzysu”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości PK.

9 X Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
10 X Inauguracja studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowanych przez CSiOSJ PK.
12 X X edycja konkursu „Architektura Betonowa 2009 — Akademicka Nagroda za Najlepszą Pracę Dyplomową Roku”, zorganizowana 

przez Wydział Architektury PK.
13 X Spotkanie z delegacją z University of Apllied Sciences w Stuttgarcie — przedłużenie umowy bilateralnej.
15 X Wizyta rektora PK na Uniwersytecie w Żylinie. Spotkanie z rektorem uniwersytetu oraz rektorami uczelni słowackich.
16 X Uroczyste wręczenie dyplomów pracownikom PK, którzy uzyskali Nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organi-

zacyjne w 2008 r.
Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej.

16–17 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura Mieszkaniowa”, zorganizowana w Zakopanem przez Instytut Projektowania 
Urbanistycznego Wydziału Architektury PK. 

17 X Uroczyste obchody 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego. Inauguracja sportowego roku akademickiego AZS. Spotkanie 
rektorów uczelni najwyżej sklasyfikowanych w akademickich mistrzostwach Polski.
Inauguracja studiów podyplomowych z audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej 
budynków, zorganizowanych przez CSiOSJ PK i Fundację „Ośrodek Kształcenia Kadr” w Częstochowie.
Inauguracja roku akademickiego na studiach podyplomowych  z zakresu szacowania nieruchomości, zorganizowanych przez Instytut 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.

19 X Jubileuszowy Konkurs „Architektura Betonowa 2009”, zorganizowany przez Instytut Projektowania Architektonicznego Wydziału Ar-
chitektury PK.

19–20 X Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 
21–23 X Konferencja INTELTRANS 2009 „Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw”, zorganizowana przez Ka-

tedrę Inżynierii Procesów Produkcyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK. 
22 X Konferencja jubileuszowa z okazji 85. rocznicy urodzin prof. Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej, zorganizowana przez Instytut Projek-

towania Budowlanego WA PK.
22–23 X VII ogólnopolskie seminarium dziekanów wydziałów prowadzących kierunek „transport”.

IX Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Szkół Wyższych zorganizowana w Łodzi.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowe w Kontekście Nowych technologii Budowlanych”, zorga-
nizowana przez Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury PK.

22–24 X Wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotycząca oceny jakości kształcenia na kierunkach „inżynieria materiałowa” na WM 
oraz „energetyka” na WM i WIEiK.

24 X Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energe-
tycznej budynków, zorganizowanych przez CSiOSJ PK.

26 X Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie prac zorganizowanym przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA.
27–28 X WAMPIRIADA — akcja honorowego oddawania krwi przez studentów PK, zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów PK.

29 X Nadzwyczajne posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, poświęcone wskazaniu zasadniczych rozwiązań 
i elementów zawartych w środowiskowym projekcie „Strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020”.

30 X Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Spotkanie Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych z wicemarszałkiem województwa małopolskiego.

3 XI Wernisaż realizacji i projektów Wojciecha Zabłockiego, profesora architektury, absolwenta WA PK, znanego polskiego szermierza 
w Galerii PK GIL.

4 XI Wykład prof. Janusza Kaweckiego „Polska na wirażu dziejów — polskie środowisko akademickie w 11 lat po encyklice »Fides et 
ratio«”, w ramach Dni Jana Pawła II.

5 XI Seminarium „Wiara — Nauka — Technika”, w ramach kolejnej edycji Dni Jana Pawła II.
Seminarium poświęcone budowie elektrowni jądrowych. Wykład przedstawiciela firmy POLBAU, realizującej budowę takiej elektrowni 
w Filadelfii.
Posiedzenie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Centrum Kongresowo-Targowego „Politechnika”.

5–6 XI „Genius loci w sztuce ogrodowej” — konferencja zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK.
Ogólnopolskie Forum Młodych Bibliotekarzy zorganizowane w Krakowie z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, m.in. 
przy współudziale Biblioteki Politechniki Krakowskiej.

6 XI Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 Międzyuczelnianego Studium Podyplomowego „Konserwacji Kształtowania Architektury 
i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych”.
13. Targi Książki w Krakowie.

7 XI Inauguracja studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowanych przez CSiOSJ PK we współ-
pracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

10 XI Spotkanie z prof. K. Wiatrem, dyrektorem Cyfronetu, poświęcone m.in. możliwościom wykorzystania platformy Blackboard do zarzą-
dzania uczelnią.
Spotkanie z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Omówiono możliwości współpracy w zakresie nauki 
i dydaktyki.

13–14 XI Międzynarodowa Konferencja „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”, zorganizowana przez Instytut Projektowania Architekto-
nicznego WA.

14 XI Inauguracja studiów podyplomowych w dziedzinie międzynarodowego systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000, zorga-
nizowanych przez CSiOSJ.
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Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK 23 października 2009 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
− nadania prof. dr. hab. inż. Olegowi Aleksandrowiczowi Rozenbergowi godności 

honorowego profesora PK;
− opiniowania kandydatury mgr Barbary Grabackiej-Pietruszki na dyrektora Cen-

trum Sportu i Rekreacji;
− przyjęcia sprawozdania rektora Politechniki Krakowskiej z działalności uczelni 

w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.;
− aktualizacji planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe Politechniki Kra-

kowskiej na rok 2009;
− zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej”.

Posiedzenie Senatu PK 27 listopada 2009 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
− planowanej liczby miejsc na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, roz-

poczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010;
− utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakow-

skiej i zatwierdzenia „Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Politechniki Krakowskiej”;

− określenia kwoty na finansowanie remontów ujętych w prowizorium na 2010 r.;
− aktualizacji planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe Politechniki Kra-

kowskiej na rok 2009;
− zaopiniowania Regulaminu Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studenckiej;
− składu Rady Naukowej Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK;
− ustalenia strategicznych obszarów badawczych.

tm

16 XI III Konferencja Nauka dla Biznesu 
„Rozwój gospodarczy na bazie na-
uki — od teorii do praktyki”, połą-
czona z rozstrzygnięciem konkursu 
„Innowator Małopolski”. Konferen-
cję zorganizowało CTT PK.

17 XI Posiedzenie Konwentu Seniorów 
Politechniki Krakowskiej.
Spotkanie na temat studiów w Sta-
nach Zjednoczonych. Wykład prof. 
Miłosza Wnuka.

19–20 XI Sympozjum „Wpływy sejsmiczne 
i Parasejsmiczne na Budowle”, 
zorganizowane przez Instytut Me-
chaniki Budowli Wydziału Inżynie-
rii Lądowej PK.

19 XI Spotkanie z młodzieżą szkół śred-
nich z Rudy Śląskiej w sali konfe-
rencyjnej PK GIL.

20 XI Posiedzenie Komisji Akredytacyj-
nej Uczelni Technicznych na PK.
Inauguracja Międzywydziałowego 
Studium Podyplomowego „Ochro-
na środowiska i BHP”.

21 XI Inauguracja Studium Podyplomo-
wego „Systemy CAD i przetwa-
rzanie obrazu”, zorganizowanych 
przez CSiOSJ PK.

23 XI Podpisanie umowy o współpracy 
z Fabryką Kotłów RAFAKO SA 
w zakresie technologii związanych 
z energetyką.
Spotkanie w Urzędzie Marszał-
kowskim dotyczące realizacji pro-
gramów MRPO.
Posiedzenie sprawozdawcze Uczel-
nianej Rady Samorządu Studen-
tów PK.

24–26 XI Wizyta studyjna Urzędu Marszał-
kowskiego i przedstawicieli wyż-
szych uczelni Krakowa w Lyonie 
(Francja). Dyskutowano o transfe-
rze technologii do biznesu.

26 XI Posiedzenie Akademickiego Cen-
trum Naukowo-Technicznego  
AKCENT.
Cykliczna konferencja informa-
tyczna IT Academic Day, zorgani-
zowana przez PK we współpracy 
z Grupą NET i firmą Microsoft w sali 
konferencyjnej PK „Kotłownia”.

27 XI Posiedzenie Senatu PK. Nadanie 
prof. Olegowi A. Rozenbergowi god-
ności honorowego profesora PK.
IV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Doktorantów „Nauka 
i przemysł”, zorganizowana przez 
Samorząd Doktorantów PK.
Spotkanie środowiskowe Zrzesze-
nia Studentów Niepełnosprawnych.

28 XI Inauguracja 16. edycji Kursu „Asy-
stent Systemu Zarządzania Ja-
kością”, zorganizowanego przez 
CsiOsJ.

28–29 XI 8. edycja Kursu „Audytor We-
wnętrzny Systemu HACCP” zor-
ganizowanego przez CSiOSJ.

Opracowała: Teresa Marszalik

Zarządzenie
Zarządzenie nr 33 z 26 października 2009 r. w sprawie opłat za studia dla cudzo-

ziemców spoza Unii Europejskiej.

Pisma okólne
Pismo okólne nr 36 z 9 listopada 2009 r. w sprawie aktualnej struktury organizacyj-

nej wydziałów i jednostek organizacyjnych, działających poza wydziałami Politechniki 
Krakowskiej.

Pismo okólne nr 35 z 4 listopada 2009 r. w sprawie „Regulaminu studiów dokto-
ranckich na Politechnice Krakowskiej”.

Pismo okólne nr 34 z 28 października 2009 r. w sprawie zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej.

Pismo okólne nr 33 z 26 października 2009 r. w sprawie opłat za studia prowadzo-
ne w języku angielskim.

Polecenie służbowe rektora
Polecenie służbowe nr 11 z 20 listopada 2009 r., zmieniające „Polecenie służbowe 

w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej formularzy, które należy stoso-
wać przy obsłudze studentów PK”.

Polecenie służbowe nr 10 z 20 października 2009 r. w sprawie prac bilansowych 
za 2009 r.

Polecenie służbowe nr 9 z 6 października 2009 r. w sprawie wydania pracownikom 
upoważnienia oraz nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych na Poli-
technice Krakowskiej.

Decyzja rektora
Decyzja nr 6 z 14 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Okreso-

wych Kontroli Stanu Technicznego Obiektów Budowlanych Politechniki Krakowskiej.

Opracowała: Marlena Wolska
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Urodzil się 25 września 1950 r. Jest 
absolwentem II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Krakowie. W latach 1968–1973 
studiował na Wydziale Architektury Po-
litechniki Krakowskiej. Tytuł magistra in-
żyniera architekta uzyskał na podstawie 
pracy dyplomowej wykonanej pod kierun-
kiem doc. Zdzisława Arcta.

Od początku pracy zawodowej zwią-
zany z Politechniką Krakowską, gdzie 
w 1974 r. został stażystą naukowo-dy-
daktycznym, a rok później asystentem 
w Zakładzie Architektury Przemysłowej. 
W 1983, po obronie pracy doktorskiej, 
której promotorem był profesor Bohdan 
Lisowski, objął etat adiunkta. W 1995 r. 
Rada Wydziału Architektury PK nadała 
mu stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w zakresie architektury 
i urbanistyki, specjalność — teoria archi-
tektury i urbanistyki. Stanowisko profeso-
ra nadzywczajnego PK objął w 1998 r. Od 
tego roku sprawuje również funkcję kie-
rownika Zakładu Architektury Przemysło-
wej (od 2008 r. Zakład Architektury Miejsc 
Pracy). W 2009 r. otrzymał tytuł profesora 
nauk technicznych.

Współpracował z Krakowskim Biurem 
Projektowo-Badawczym Budownictwa 
Przemysłowego (1978–1979), od 1980 r. 
z PUA SARP, Studio Archi 5, Studio AW. 
Od 2008 r. jest wykładowcą Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (obec-
nie Uniwersytet Teologiczny Jana Pawła 
II). 

Doświadczenie zawodowe zdobył 
podczas wielu pobytów studialnych, m.in. 
w Hiszpanii (1979), Belgii (1980), Wiedniu 
(1990), Berlinie i Paryżu (2002), na Litwie, 
Łotwie i w Estonii (2006), na Węgrzech 
(2009), a także dzięki stażom badawczo-
zawodowym (Uniwersytet Katolicki w Lo-
uvain-la-Neuve w Belgii, 1983), naukowym 

(Ecole Spècial d’Architecture w Paryżu oraz 
Ecole d’Architecture de Paris Conflans, 
1986; Centre Scientifique et Technique du 
Batiment w Paryżu, 1995).

Główny nurt badań naukowych prof. 
Macieja Złowodzkiego, i związanych 
z nimi wdrożeń, dotyczy architektury 
i środowiska miejsc pracy, a szczególnie 
budownictwa biurowego w kontekście 
urbanistycznym, obiektów biurowych 
i technologii pracy biurowej (pomiesz-
czenia pracy biurowej, ich środowisko 
i wyposażenie). Nieobca jest mu proble-
matyka ergonomii i aksjologii ogólnej, 
ergonomii pracy biurowej, ergonomii 
w architekturze, dostosowania prze-
strzeni zbudowanej do potrzeb użytkow-
ników, metod równoważenia technizacji 
i uniformizacji w architekturze oraz teorii 
budowy formy architektonicznej czy ar-
chitektury w kontekście kulturowym.

W swoim dorobku ma 150 publikacji na-
ukowych i zawodowych, ekspertyz i opra-
cowań badawczych. Ważniejsze książki 
to: „Etude comparative des conceptions 
des espaces tertiaires en France et dans 
differents pays d’Europe” (Paris 1986), „O 
środowisku architektonicznym pracy biu-
rowej” (Politechnika Krakowska, Kraków 
1992), „Technologiczne i środowiskowe 
projektowanie architektury biur” (Politech-
nika Krakowska, Kraków 1997), „O er-
gonomii i architekturze” (Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008). 
Jest redaktorem tomu „Ergonomia pracy 
biurowej” (PAN, Kraków 2004), autorem 
artykułów zamieszczanych w wydawnic-
twach wrocławskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ergonomicznego („Zastoso-
wania ergonomii I. Wybrane kierunki ba-
dań ergonomicznych w 2008 roku”, pod 
red. Jerzego Charytonowicza i Witolda 
Pileckiego, Wrocław 2008) oraz Centrum 
Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości 
PK („Zarządzanie bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy”, t. III, Kraków 2003). Wniósł 
znaczący wkład do publikacji okoliczno-
ściowej „Politechnika Krakowska w latach 
1995–2005”, wydanej z okazji 60-lecia Po-
litechniki Krakowskiej pod red. Kazimierza 
Flagi (Wydawnictwo PK, Kraków 2005).

Jako architekt zdobył zespołowe na-
grody i wyróżnienia w 13 konkursach 
architektonicznych. Jest współautorem, 
obok Jerzego Ginalskiego i Bohdana 
Lisowskiego, 11 projektów form prze-
mysłowych, zrealizowanych w seriach 
produkcyjnych lub prototypach w latach 
1972–1978; autorem i współautorem 33 
(przy 9 współpracował) projektów urbani-
stycznych i architektonicznych budynków 
i zespołów administracyjnych, przemy-
słowych, mieszkalnych indywidualnych 
i wielorodzinnych, handlowych, sakral-

nych, urządzeń sportowych i rekreacyj-
nych oraz projektów wnętrz (14 zrealizo-
wanych).

Na PK naucza przedmiotów takich, 
jak: ergonomia, projektowanie architek-
tury przemysłowej, teoria i zasady pro-
jektowania architektury przemysłowej, 
projektowanie specjalistyczne (przeddy-
plomowe) i dyplomowe. Na studiach po-
dyplomowych z bezpieczeństwa i higieny 
pracy, organizowanych przez Centrum 
Szkolenia i Organizacji Systemów Jako-
ści PK, prowadził zajęcia z propedeutyki 
ergonomii i antropometrii, psychofizycz-
nych właściwości człowieka w warunkach 
pracy, a na Wydziale Form Przemysło-
wych ASP w Krakowie — przedmiot kur-
sowy „wprowadzenie do ergonomii i an-
tropometria”. Od 2008 r. prowadzi zajęcia 
z przedmiotu „sztuka sakralna” na Wy-
dziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie.

W latach 2002–2008 był redaktorem 
naczelnym dwumiesięcznika „Nasza Po-
litechnika”. Od 2007 r. przewodniczy Ko-
mitetowi Ergonomii przy Prezydium PAN 
w Warszawie.

Był wielokrotnie nagradzany przez 
rektora PK, otrzymał również nagrodę mi-
nistra infrastruktury w kategorii „publikacje 
z dziedziny architektury, budownictwa, 
urbanistyki, gospodarki przestrzennej, 
mieszkaniowej i komunalnej oraz geode-
zji i kartografii” wraz z prof. J. Tadeuszem 
Gawłowskim, dr. Piotrem Winskowski i dr 
Angeliką Laiewicz-Sych (2003). 

Odznaczony Medalem „La Défense” 
(przyznany przez Etablissement Public 
pour l’Aménagement de la Région de la 
Défense, 1986), Srebrnym Medalem Jubi-
leuszowym prof. J. Tadeusza Gawłowskie-
go — Viro Illustri in Arte Architecturae Peri-
to (1997), Honorową Odznaką PK (1997), 
Brązowym Krzyżem Zasługi (1999), Me-
dalem 55-lecia Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej (2000), Medalem 
Jubileuszowym prof. Waltera Henna przy-
znanym przez fundację PPBO Buszko & 
Franta (2002), medalem jubileuszowym 
z okazji 60. rocznicy powstania Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki — „Za Znaczący 
Wkład w Rozwój Wydziału Architektury” 
(2005), Złotą Odznaką PK (2005), Srebr-
nym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Do hobby zalicza słuchanie muzyki 
klasycznej (Tomaso Albinoni), lubi litera-
turę historii i faktu, historie rodowe, a tak-
że książki o zwierzętach domowych i pół-
dzikich. Pływa, uprawia turystykę pieszą 
i samochodową.

Pracownicy

Profesor tytularny

Maciej Złowodzki
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Urodził się 20 lutego 1955 r. w Hru-
bieszowie. Tam uczęszczał do szkoły 
podstawowej, a następnie do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Sta-
szica. Studia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Krakowskiej (specjal-
ność: konstrukcje budowlane) ukończył 
w 1978 r. Praca dyplomowa, zrealizowa-
na pod opieką dr. inż. W. Stupnickiego, 
dotyczyła wpływu drgań budynków wy-
sokich na samopoczucie użytkowników.

We wrześniu 1978 r. podjął pracę 
w Zakładzie Fizyki Budowli Instytutu 
Technologii i Organizacji Budownictwa 
PK. Staż projektowy odbył w Krakow-
skim Biurze Badawczo-Projektowym 
Budownictwa Przemysłowego, a staż 
przemysłowy — w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Przemysłowego Chemo-
budowa Kraków. Od września 1982 do 
czerwca 1983 r. był słuchaczem roczne-
go studium podyplomowego „fizyka bu-
dowli”, zorganizowanego przez Sekcję 
Fizyki Budowli KILiW PAN na Wydziale 
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechni-
ki Warszawskiej. W 1988 r., po obronie 
pracy doktorskiej pt. „Model symulacyj-
ny wymiarowania termicznego biernych 
systemów słonecznych” (promotorem 
był prof. Jerzy A. Pogorzelski z ITB 
w Warszawie), objął stanowisko adiunk-
ta. W 1995 r. ukończył kurs audytorów 
energetycznych, a na przełomie 1997 
i 1998 r. brał udział w Energy Efficiency 
and Environmental Management Work-
shop, zorganizowanym przez University 
of Tennessee częściowo na terenie Pol-
ski i USA. Obecnie pracuje w Zakładzie 
Budownictwa i Fizyki Budowli Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 
na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

28 października 2009 r. Rada Wy-
działu Inżynierii Lądowej PK na pod-
stawie dorobku naukowego i monografii 
habilitacyjnej pt. „Wpływ izolacyjnych, 
dynamicznych i spektralnych właściwo-
ści przegród na bilans cieplny budynków 
energooszczędnych” nadała mu stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie „budownic-
two” i w specjalności „fizyka budowli”.

W kręgu zainteresowań naukowych 
dr. hab. inż. Tomasza Kisilewicza znaj-
dują się zagadnienia oszczędzania 
energii poprzez ograniczanie strat ciepl-

nych i bierne pozyskiwanie energii sło-
necznej. Początkowo w swoich pracach 
zajmował się popularyzacją tej tematyki 
i przenoszeniem konkretnych, znanych 
na świecie rozwiązań na rodzimy grunt. 
Główny nurt prowadzonych przez niego 
badań dotyczy oceny rozwiązań elemen-
tów budynków i całych obiektów ener-
gooszczędnych poprzez modelowanie 
komputerowe budynków i tworzenie na 
tej podstawie zasad oraz narzędzi do 
poprawnego ich projektowania. Dr hab. 
inż. T. Kisilewicz prowadził także bada-
nia doświadczalne laboratoryjne i w peł-
nej skali: przegród w komorze klimatycz-
nej, izolowanej termicznie i wyposażonej 
w masy akumulacyjne cieplarni, bilansu 
cieplnego jednorodzinnego budynku 
energooszczędnego, a ostatnio — efek-
tywności izolacji transparentnej. Zajmuje 
się również termomodernizacją budyn-
ków istniejących oraz wykorzystaniem 
termografii do diagnostyki cieplnej bu-
dynków. Opracował wiele ekspertyz do-
tyczących stanu wilgotnościowego ścian 
i stropodachów, przyczyn zawilgocenia 
i korozji biologicznej budynków.

Na jego dorobek naukowy składają 
się: monografia habilitacyjna, kilkadzie-
siąt artykułów (25 w czasopismach krajo-
wych, 1 w czasopiśmie brytyjskim), 4 pu-
blikacje dydaktyczne, referaty i abstrakty 
opublikowane w materiałach konferencji 
międzynarodowych (15) oraz konferencji 
krajowych (23).

Jako nauczyciel akademicki dr hab. 
inż. Tomasz Kisilewicz prowadzi wykłady 
z fizyki cieplnej budowli oraz budownic-
twa energooszczędnego. Był opiekunem 
45 prac dyplomowych, magisterskich i in-
żynierskich. Dwukrotnie (w 1992 i 1993 
r.) prowadził tygodniowe seminarium 
z zakresu fizyki budowli dla studentów 
Rijkshogeschool Groningen w Holan-
dii, w 2006 r. podobne seminarium dla 
studentów z Technicznego Uniwersy-
tetu w Koszycach (Słowacja). Był orga-
nizatorem Training in Energy Efficiency 
— polsko-norweskiego seminarium dla 
pracowników i studentów PK (2000 r.). 
Podczas XXII Wiosennej Szkoły Fizyki 
Budowli i Środowiska, zorganizowanej 
na Politechnice Wrocławskiej, wygłosił 
cykl wykładów pt. „Warunki i możliwości 
wykorzystania energii słonecznej w bu-

dynkach energooszczędnych” (2008 r.). 
W 2008 i 2009 r. prowadził zajęcia dla 
studentów z przedmiotów Thermal Buil-
ding Physics oraz Low Energy Building 
Design w ramach programu Erasmus. 
Od października 2008 jest wykładowcą 
i kierownikiem studiów podyplomowych 
z budownictwa energooszczędnego, 
auditingu i oceny energetycznej budyn-
ków. Prowadzi także zajęcia na kursach 
związanych z wdrażaniem europejskiej 
dyrektywy energetycznej. 

Na PK pełnił obowiązki kierownika 
Zakładu Fizyki Budowli (1988–1989), 
sekretarza Wydziałowej Komisji Rekru-
tacyjnej (1988–1989), sekretarza Komi-
tetu Naukowego wszystkich dziewięciu 
edycji cyklicznej konferencji naukowo-
-technicznej ENERGODOM. Był człon-
kiem Senatu PK (2002–2005). 

Należy do Sekcji Fizyki Budowli 
KILiW PAN (od 2007 r. Sekcji Inżynierii 
Materiałów Budowlanych i Fizyki Bu-
dowli), a także PZITB, PTES ISES oraz 
IBPSA Poland. Od 2004 r. jest członkiem 
Komitetu Technicznego PKN nr 179 ds. 
ochrony cieplnej budynków.

Za działalność naukowo-badaw-
czą uhonorowany Nagrodą Rektora PK 
(1983, 1988, 1990 i 1999). Odznaczony 
Honorową Odznaką Politechniki Kra-
kowskiej (2004 r.) i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (2007 r.).

Wśród swoich pozazawodowych za-
interesowań wymienia bardzo zaniedba-
ne w trakcie ostatnich lat fotografowanie 
i tenis.

Doktor habilitowany

Tomasz Kisilewicz
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Doktorzy

Wydział Architektury
dr inż. arch. Bolesław Stelmach (osoba 
spoza PK) — „Minimaliści a awangarda. 
Tendencje minimalistyczne we współ-
czesnej architekturze w świetle koncep-
cji architektury »oryginalnego porządku« 
awangardy lat 30.”, promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski (PK), 
recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Kon-
rad Kucza-Kuczyński (PW), dr hab. inż. 
arch. Wojciech Kosiński, prof. PK; 4 XI 
2009 r. 

dr inż. arch. Wojciech Karol Wójci-
kowski (A-5) — „Jakość terenów lecz-
niczych uzdrowiska jako podstawa 
atrakcyjności przestrzennej całej miej-
scowości. Na przykładzie ośrodków 
położonych w dorzeczu Górnej Wisły”, 
promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta 
Węcławowicz-Bilska, prof. PK, recen-
zenci: dr hab. inż. arch. Elżbieta Kacz-
marska, prof. KA (Krakowska Akademia 
im. A. F. Modrzewskiego), dr hab. inż. 
arch. Grażyna Schneider-Skalska, prof. 
PK, 18 XI 2009 r.

Wydział Fizyki, Matematyki  
i Informatyki Stosowanej
dr Adam Bednarz (F-2) — „Wykładnicze 
wektory generatorów jednoparametro-
wych izometrycznych grup w przestrze-
niach Banacha”, promotor: prof. dr hab. 
Ołeh Łopuszański (UR), recenzenci: dr 
hab. Krzysztof Rudol (AGH), prof. dr 
hab. Mieczysław Mastyło (UAM), prof. dr 
hab. Jurij Kozicki (UMCS); 1 X 2009 r. 
Obrona odbyła się na Wydziale Matema-
tyki Stosowanej AGH.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Karol Trojanowicz — „Doczysz-
czanie ścieków petrochemicznych w bio-
reaktorze typu ASFBBR”, promotor: dr 
hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. PK, 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Le-
biedowski (PB), prof. dr hab. Renata 
Kocwa-Haluch (PK); 14 X 2009 r. Praca 
wyróżniona.

dr inż. Sebastian Bielak — „Ocena 
i prognoza stanu ekologicznego ekosys-
temu rzecznego na obszarze Biebrzań-
skiego Parku Narodowego”, promotor: 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik (PK), 

recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Żelazo 
(SGGW w Warszawie), prof. dr hab. Re-
nata Kocwa-Haluch (PK), 21 X 2009 r.

dr inż. Jolanta SkotnickaPitak — 
„Identyfikacja produktów metabolizmu 
17-alfa-etylenoestradiolu wytwarza-
nych przez bakterie Nitrosomonas eu-
ropea”, promotor: dr hab. Barbara Dą-
browska, prof. PK, recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Korneliusz Miksch (PŚl), prof. 
dr hab. Renata Kocwa-Haluch (PK); 28 
X 2009 r. 

dr inż. Paulina Kosowska — „Pomiar 
i regulacja natężenia przepływu powie-
trza w instalacjach wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych za pomocą przepustnicy 
o zmodyfikowanym kształcie”, promo-
tor: dr hab. Jacek Schnotale, prof. PK, 
recenzenci: dr hab. inż. Janusz Wojtko-
wiak, prof. PP, prof. dr hab. inż. Stani-
sław Kandefer (PK); 4 XI 2009 r. Praca 
wyróżniona.

dr inż. Jan Porzuczek — „Optymaliza-
cja pracy paleniska fluidalnego w warun-
kach niestacjonarnych”, promotor: prof. 
dr hab. inż. Stanisław Kandefer (PK), re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk 
(PŚl), dr hab. inż. Wojciech Chmielow-
ski, prof. PK; 18 XI 2009 r. Praca wyróż-
niona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Helena Wisła (osoba spoza 
PK) — „Analiza skuteczności mokrego 
odpylania gazów w warunkach recyr-
kulacji cieczy”, promotor: dr hab. inż. 
Janusz Krawczyk, prof. PK, recenzenci: 
prof. ing. František Rieger, DrSc (Czech 
Technical University in Prague), prof. dr 
hab. inż. Jerzy Kamieński (PK); 28 X 
2009 r.

dr inż. Marcin Rozmus (osoba spoza 
PK) — „Wpływ warunków zagęszczania 
wirówkowego proszków na kształtowanie 
struktury gradientowej spieków diamen-
towych”, promotor: dr hab. inż. Lucyna 
Jaworska (Instytut Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania w Krakowie), 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Ol-
szyna (PW), prof. dr hab. inż. Jan Kazior 
(PK); 25 XI 2009 r.

Wspomnienie

Wanda Pencakowska
Rok temu, 15 listopada zmarła prof. 

arch. Wanda Pencakowska, architekt, 
urbanista, wybitny specjalista w zakresie 
planowania przestrzennego. Była zwią-
zana z Politechniką Krakowska ponad 
50 lat.

Wśród dokonań i prowadzonych prac 
naukowych, badawczych i projektowych 
o szerokim zasięgu tematycznym wie-
le dotyczyło kształtowania otoczenia 
sztucznych zbiorników wodnych, projek-
towania miast różnej wielkości oraz za-
sad kształtowania ośrodków wypoczyn-
kowych i uzdrowisk. Stworzyła szkołę 
projektowania i planowania przestrzen-
nego ośrodków uzdrowiskowych i przez 
wiele lat była niepodważalnym autoryte-
tem w tej dziedzinie. Wspaniały nauko-
wiec, wierny przyjaciel, człowiek niezwy-
kle prawy, prostolinijny i sprawiedliwy, 
rozumiejący tragedie innych i szczerze 
im pomagający i współczujący. Wiele 
uwagi poświęcała zarówno pracy na-
ukowej, projektowej, dydaktycznej, jak 
i społecznej, zwłaszcza w ramach sto-
warzyszeń zawodowych SARP i TUP, 
w którym pełniła funkcje prezesa oddzia-
łu krakowskiego. Za osiągnięcia nauko-
we, dydaktyczne i w pracy społecznej 
była wielokrotnie nagradzana i odzna-
czana, m.in. Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej i innymi.

Wanda Pencakowska urodziła się we 
Lwowie, tam spędziła dzieciństwo i mło-
dość, ukończyła szkołę średnią, zdając 
maturę już w języku rosyjskim. Studia 
na Politechnice Lwowskiej, na Wydziale 
Architektury, rozpoczęła za niemieckiej 
okupacji. Studiowała pod kierunkiem wy-
bitnych profesorów takich, jak: Kazimierz 
Bartel, Witold Minkiewicz, Władysław 
Derdacki, Jan Bagiński i inni. 

Wczesną wiosną 1945 r. została 
aresztowana przez NKWD za współpra-
cę z Armią Krajową, jak wielu Polaków 
tej nocy, i po krótkim pobycie w lwowskim 
więzieniu wywieziono ją do łagru w Don-
basie. Początkowo pracowała w kopalni 
węgla kamiennego, pod ziemią, w chod-
nikach tak wąskich i niskich, że tylko 
drobne kobiety mogły się tam wczołgi-
wać. Z czasem dzięki znajomości łaciny 
udało się jej podjąć pracę w obozowym 
lazarecie. W miarę możliwości starała się 
towarzyszyć umierającym współwięźniom 
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w ostatnich chwilach ich życia i po chrze-
ścijańsku odprowadzać do kostnicy.

Zwolniona późną jesienią z obozu wró-
ciła do Lwowa, gdzie nie zastała już niko-
go z rodziny. Wtedy na zawsze opuściła 
to miasto, do którego tęskniła i które czę-
sto wspominała. Na dworcu w Przemyślu 
przeczytała w „Przekroju” o otwarciu Wy-
działu Architektury w Krakowie, na Wawe-
lu. Natychmiast się zgłosiła, by ukończyć 
studia rozpoczęte we Lwowie. Dyplom wy-
konała z projektowania budowli monumen-
talnych, ale pracę rozpoczęła w pracowni 
urbanistycznej i tej problematyce pozostała 
wierna przez całe życie. Równolegle z pra-
cą zawodową w Pracowni Urbanistycznej 
Miejskiej, a potem w Wojewódzkiej, łączyła 
pracę naukową. Początkowo w Katedrze 
prof. Tadeusza Tołwińskiego, a potem pod 
kierunkiem prof. Gerarda Ciołka, który był 
promotorem jej pracy doktorskiej doty-
czącej określania standardów przestrzen-
nych w miejscowościach uzdrowiskowych. 
Roczne stypendium we Francji w latach 60. 
pozwoliło na szersze spojrzenie na różno-
rodne problemy zagospodarowania miasta 
i planowania przestrzennego. Po powrocie 
nadal kontynuowała pracę na uczelni w ka-
tedrze prof. Zbigniewa Wzorka, a po refor-
mie w Instytucie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego kierowanym przez prof. 
Witolda Cęckiewicza. Przez dwie kadencje 
pełniła w Instytucie funkcje wicedyrekto-
ra. Jej praca habilitacyjna dotyczyła także 

zdrojowisk tym razem w ujęciu re-
gionalnym i w powiązaniu z ośrod-
kami o funkcji wypoczynku.

Prócz prac badawczych 
i dydaktycznych stale wyko-
nywała różnorodne projekty 
konkursowe, studialne i reali-
zacyjne także na rzecz miasta 
Krakowa zarówno w Komitecie 
Kraków 2000, jak i w ramach 
pracowni projektowych. Była 
autorem lub współautorem kil-
kudziesięciu projektów planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego wielu miast w regionie 
krakowskim, np. Krościenka, 
Rabki, Szczawnicy i innych, 
opracowań eksperckich dla 
uzdrowisk, projektów studial-
nych do planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 
Krakowa. W latach 70. i 80. jej 
zainteresowania skupiły się na 
problematyce zagospodarowa-
nia terenów w rejonach inwe-
stycji hydrotechnicznych, stąd 
prócz dużych opracowań na-
ukowo-badawczych w ramach 

programów rządowych i resortowych 
wykonywała także projekty zagospo-
darowania otoczenia sztucznych zbior-
ników wodnych np. na Ropie w Klim-
kówce, na Rabie w Dobczycach, wokół 
zbiornika czorsztyńskiego na Dunaj-
cu i innych. W Zespole, a następnie 
w Zakładzie Planowania Regionalnego 
inspirowała młode asystentki i panie 
adiunkt najnowszymi rozwiązaniami 
znanymi jej z trudno dostępnej wtedy 
literatury francuskojęzycznej. Zawarte 
w czasie pobytu we Francji kontakty 
naukowe stale podtrzymywała. Jako 
osoba otwarta na nowości doskonale 
inspirowała prace naukowe i projek-
towe, w które wkładała wiele intelektu 
i energii. W tych wszystkich przedsię-
wzięciach zawsze pozostawiała wiele 
samodzielności młodszym pracowni-
kom nauki, z zainteresowaniem słu-
chając naszych wywodów, subtelnie 
korygowała nasze błędy i niedociągnię-
cia. Bardzo wymagająca w pracach na-
ukowych i dydaktycznych, podchodziła 
z dystansem do spraw administracyj-
nych i formalnych.

Była niezwykle ciepła i wyrozumia-
ła dla wielu ludzkich słabości, a swoje 
współpracownice traktowała z matczyną 
wręcz wyrozumiałością i troską, tym bar-
dziej że nie miała córki, a jedynie dwóch 
synów. Sama przeżyła wiele cierpień 
i udręk zarówno w czasie pobytu w ła-

grze, jak i potem, gdy wiele lat pielęgno-
wała chorą matkę, gdy gwałtownie zmarł 
jej brat, a potem mąż oraz na koniec gdy 
w bardzo zaawansowanym wieku samot-
nie przeżywała tragiczną śmierć syna.

Wanda Pencakowska pozostała w pa-
mięci wielu pracowników Wydziału Archi-
tektury jako osoba dystyngowana i ele-
gancka, nie do końca rozumiejąca świat, 
w którym  pogoń za pieniędzmi, niena-
leżnymi sukcesami i działania wynikające 
z nieczystych intencji są podstawą. 

Miałam zaszczyt z nią współpracować 
ponad dwadzieścia lat, a przez następne 
niespełna dwadzieścia prowadzić długie 
rozmowy w jej mieszkaniu z widokiem 
na korony drzew w Parku Krakowskim. 
Nauczyła mnie wiele, przede wszystkim 
rzetelnej pracy naukowej i poszanowania 
poglądów innych. Dziękuję jej za to.

Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Odeszli:
Helena Cichy, kierownik Działu 

Nauczania PK — zmarła 11 paź-
dziernika 2009, miała 95 lat.

Grażyna Gardowska, pracow-
nik administracyjny, przez wiele lat 
kierowała Dziekanatem Wydziału 
Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej — zmarła 20 października 
2009 r., miała 64 lata.

Edward Kolasa, pracownik in-
żynieryjno-techniczny, zatrudniony 
w Instytucie Materiałów i Konstruk-
cji Budowlanych na Wydziale Inży-
nierii Lądowej do 1984 r. — zmarł 8 
listopada 2009 r., miał 86 lat.

Kazimierz Piwowarczyk, star-
szy wykładowca Wydziału Budow-
nictwa Lądowego PK, autor wielu 
wynalazków i patentów — zmarł 11 
listopada 2009 r., miał 90 lat.

Krystyna Rymarczyk, pracow-
nik administracyjny Instytutu Inży-
nierii Chemicznej i Chemii Fizycznej 
(C-3) — zmarła 21 listopada 2009 r., 
miała 77 lat.

We wspomnieniu o Adamie Ba-
rze (nr 5/2009, s. 14) błędnie zo-
stała podana data zgonu. Powinno 
być: 18 września 2009 r. Za omyłkę 
przepraszamy

Redakcja
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Wspólne początki
Swoją karierę naukową Jubilatka 

rozpoczęła wraz z powstaniem Wydzia-
łu Architektury Politechniki Krakowskiej 
w 1945 r. W 1961 r. uzyskała stopień 
doktora nauk technicznych, a w 1967 r. 
— stopień doktora habilitowanego. Jako 
nauczyciel akademicki na Wydziale Ar-
chitektury prowadziła początkowo wykła-
dy z przedmiotu „sprawozdawczość bu-
dowlana”, później z materiałoznawstwa 
i budownictwa ogólnego. Od 1968 r. aż 
do lat 90. wykładała też budownictwo lu-
dowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przez wiele lat kierowała Zakładem 
Materiałoznawstwa i Typizacji Wydzia-
łu Architektury PK, a następnie przejęła 
po prof. Rudolfie Śmiałowskim Zakład 
Budow nictwa Ogólnego, który prowadziła 
aż do przejścia na emeryturę w 1994 r. 
W tym samym roku zorganizowała ogól-
nopolską konferencję pt. „Współczesne 
rozwiązania architektoniczno-budowlane 
w strukturach istniejących”, dając w ten 
sposób początek cyklowi konferencji, któ-
re obecnie odbywają się pod nazwą „Pro-
blemy Projektowe w Kontekście współ-
czesnych technologii Budowlanych”.

Interdyscyplinarny charakter
Początkowo spotkania naukowe były 

nieregularne, od 1999 r. odbywają się co 
dwa lata. Zainteresowanie tematyką kon-
ferencji, łączącą wiedzę z takich dyscyplin 
naukowych, jak architektura oraz budow-
nictwo, wciąż wzrasta, a interdyscyplinar-
ny charakter spotkań przyciąga naukow-
ców i specjalistów, również z zagranicy. 
Konferencja cieszy się renomą na forum 
międzynarodowym. A o jej randze w kraju 
świadczy patronat krakowskiego oddziału 
PAN, w której prof. Dąmbska-Śmiałowska 

pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Bu-
downictwa Ogólnego Komitetu Urbanistyki 
i Architektury. Popularność tej konferencji 
to niewątpliwie zasługa Jubilatki, która za-
wsze — zarówno jako profesor Wydziału 
Architektury PK, ale również gdy osiągnęła 
status emerytowanego pracownika nauko-
wego — poświęcała jej wiele swej uwagi: 
prowadząc sesje naukowe, recenzując 
prezentowane i publikowane artykuły.

Pasje badawcze i naukowe

Wiele można pisać o osiągnięciach 
naukowych i zawodowych szacownej 
Jubilatki. W okresie swojej największej 
aktywności zawodowej zajmowała się 
problemami budownictwa drewniane-
go na ziemiach polskich. Opracowane 
przez nią samodzielnie lub wspólnie z in-
nymi autorami publikacje naukowe nie-
jednokrotnie miały charakter pionierski. 
Najbardziej znane są prace dotyczące 
budownictwa pasterskiego oraz zabyt-
kowych wiatraków, młynów wodnych 
i budynków przemysłowych, a także 
drewnianych elementów budowlanych. 
Wykonane samodzielnie bądź razem 
z zespołami badawczymi inwentaryza-

cje architektoniczno-budowlane wielu 
obiektów tego typu stały się niezwykle 
cennym materiałem do dalszych badań. 
Przeprowadzone w latach 80. prace in-
wentaryzacyjne zanikającego budownic-
twa ludowego Podlasia pozwoliły opra-
cować projekt budowy skansenu w tym 
regionie. Pracę naukowo-badawczą Ju-
bilatka zawsze łączyła z zamiłowaniem 
do turystyki, w szczególności górskiej.

Do jej największych osiągnięć należy 
zaliczyć też wieloletnie prace badawczo- 
-projektowe nad ogromnym, zabytko-
wym założeniem zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe. Miały one posłużyć do jego 
zabezpieczenia przed dalszą degrada-
cją, a w przyszłości do odbudowy. 

Imponujące jest doświadczenie pro-
jektowe prof. Elżbiety Dąmbskiej-Śmia-
łowskiej. Zdobyła je, wykonując projekty, 
w ramach Katedry Budownictwa bądź 
we współpracy z biurami projektów, wie-
lu obiektów nowych, dokonując przebu-
dów i adaptacji budynków istniejących, 
rekonstrukcji obiektów instytucjonalnych, 
przemysłowych oraz mieszkaniowych. 
Uczestniczyła w pracach nad projektami 
zabezpieczeń technicznych obiektów. 
Wykonała również wiele ekspertyz bu-
dowlanych. 

Osobnym rozdziałem jej działalności 
jest współpraca naukowa z młodzieżą 
studencką realizowana podczas inwen-
taryzacyjno-budowlanych obozów na-
ukowych, które organizowała przez lata.

Za prace naukowo-badawcze oraz 
działalność dydaktyczno-wychowawczą 
i społeczną uzyskała wiele nagród. Mini-
ster kultury przyznał jej nagrodę za prace 
naukowo-badawcze i projektowe związa-
ne z tworzonym skansenem na Podlasiu.

Zawsze dla innych

Nie wolno zapominać o innych po-
lach jej działalności. Należy przypo-
mnieć, że pełniła funkcję prodziekana 
Wydziału Architektury, a także inne 
funkcje społeczne. Przez wiele lat była 
aktywnym członkiem, a później prze-
wodniczącą Rady Zakładowej Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego na PK. 
W ostatnim okresie aktywnie współpra-
cuje z Muzeum PK, przewodniczy jego 
Radzie Naukowej. 

Jubileusz Profesor Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej

Konsekwentna i wyrozumiała

Prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska
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Konferencje naukowe mają swoich patronów, sponsorów, inicjatorów i opie-
kunów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy Projektowe w kon-
tekście nowych Technologii budowlanych” również może się nimi poszczycić. 
Jedną z osób związanych z nią od lat jest profesor Wydziału Architektury PK 
Elż bieta DąmbskaŚmiałowska, pomysłodawczyni i niestrudzona organizator-
ka, zaangażowana w przygotowanie kolejnych edycji konferencji od 1994 r.

W tym roku Pani Profesor obchodzi jubileusz 85-lecia, a okazją, by wyrazić uznanie 
dla jej dokonań i by uczcić to wspaniałe święto stała się ósma konferencja poświęcona 
problemom projektowym w kontekście nowych technologii budowlanych. Laudację, któ-
rej fragmenty zamieszczamy, wygłosił prorektor PK prof. Wacław Celadyn, wychowanek 
i współpracownik Jubilatki.
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Z racji zaangażowania w działal-
ność społecznikowską stała się i do 
dzisiaj pozostaje osobą znaną i powa-
żaną na uczelni. Do dzisiaj utrzymuje 
też bliskie kontakty z dawnym Zakła-
dem (obecnie Katedra Budownictwa 

Podczas jednego z wyjazdów inwentaryzacyjnych w Lubu-
skiem — prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska (druga od pra-
wej) w towarzystwie studentów i prof. Rudolfa Śmiałowskiego 
(w środku)

Ogólnego i Materiałów Bu- 
dowlanych).

Prof. Elżbieta Dąmb-
ska-Śmiałowska była i jest 
nadal osobą bardzo ak-
tywną, z pasją angażu-
je się w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia. Uznanie 
społeczności akademickiej 
Politechniki zyskała dzię-
ki szczególnym cechom 
charakteru. Legendarna 
jest jej skromność wobec 
niezaprzeczalnych osią-
gnięć i dokonań. Zawsze 
zwracała uwagę jej wielka 
spontaniczność, konse-
kwencja w realizacji zamie-
rzeń, a także wyrozumia-

łość i empatia wobec innych. Jest osobą 
o wielkim sercu i wielkiej dobroci. Budzi 
szacunek jej uczciwość i wytrwałość, 
szczególnie w odniesieniu do lat powo-
jennych, gdy na uczelniach panowały 
specyficzne, trudne warunki dla osób 
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Instytut Projektowania Budow-
lanego Wydziału Architektury PK 
oraz Sekcja Budownictwa Ogólnego 
Komisji Urbanistyki i Architektury 
Oddział PAN w Krakowie zorganizo-
wały 22–23 października VIII Między-
narodową Konferencję i Seminarium 
NaukowoTechniczne „Problemy 
Projektowe w kontekście nowych 
Technologii budowlanych”. Zade-
dykowano ją prof. Elżbiecie Dąmb-
skiejŚmiałowskiej z okazji jubile-
uszu 85lecia.

Do dyskusji zaproszono projektan-
tów z dziedziny architektury, architektury 
krajobrazu i specjalistów w dziedzinie in-
żynierii lądowej. Główny nurt rozważań 
dotyczył trudności natury projektowej, 
wykonawczej i eksploatacyjnej, z jakimi 
zmagają się — w odniesieniu do nowych 
technologii budowlanych — przedstawi-
ciele wymienionych branż.

Konferencja nie ograniczyła się 
do wymiany poglądów, dzielenia się 
wiedzą na temat współczesnych tech-
nologii budowlanych, prezentacji naj-
nowszych osiągnięć naukowych i do-
świadczeń projektowo-realizacyjnych. 

Konferencja na PK

Projektowanie i nowe technologie budowlane
Bardzo ważnym zadaniem była popula-
ryzacja praktycznych rozwiązań wśród 
inżynierów, projektantów i wykonaw-
ców, jak również studentów Wydziału 
Architektury PK, którzy stanowili liczne 
grono słuchaczy poszczególnych sesji 
problemowych.

Konferencji towarzyszyły wystawy 
poświęcone nowym technologiom bu-
dowlanym w pracach architektów i archi-
tektów krajobrazu. W Galerii „Kotłownia” 
zaprezentowano dwie: „DuPontTMCo-
rian® Materiał budowlany dedykowany 
twoim projektom” oraz „Nowy Styl TM, 
Forum Seating TM”. Z kolei wystawa 
w Galerii „Gil” pt. „Salony Krajobrazo-
we BUGA 2009. Technologie i materiały 
budowlane w kształtowaniu przestrzeni 
zielonych” ukazywała dokonania nie-
mieckich architektów krajobrazu w foto-
grafiach Sabiny Kuc.

Spotkanie przygotowali architekci 
i architekci krajobrazu, akademicy i prak-
tycy z ośrodków w Polsce oraz za grani-
cą. Honorowy patronat nad konferencją 
sprawowali: marszałek województwa 
małopolskiego Marek Nawara, rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak i dziekan Wydziału 

Architektury PK prof. Dariusz Kozłowski 
oraz prof. Gajewski — przewodniczący 
Oddziału SARP w Krakowie i arch. Bo-
rys Czarakcziew — przewodniczący Ma-
łopolskiej Izby Architektów. Życzliwymi 
sponsorami konferencji były firmy: Nowy 
Styl TM, Forum Seating TM, Ceramika 
Caesar, DuPontTMCorian®, Klinika Bu-
dowlana, Solarz Tech, Rekuperatory. 

Z roku na rok przybywa zaintereso-
wanych — studentów, młodych architek-
tów, projektantów i wykonawców. To do-
wód, że konferencja, rozpowszechniając 
najnowszą wiedzę budowlaną, spełnia 
swą podstawowa rolę.

Sabina Kuc

Autorka jest adiunktem w Katedrze 
Budownictwa Ogólnego i Materiałów 
Budowlanych Instytutu Projektowania 
Budowlanego WA PK. Przewodniczyła 
pracom Komitetu Organizacyjnego VIII 
Międzynarodowej Konferencji „Problemy 
Projektowe w Kontekście Nowych Tech-
nologii Budowlanych”.

o zdecydowanych poglądach i posta-
wach nonkonformistycznych. Mimo wielu 
trudności uniknęła oportunizmu ułatwia-
jącego karierę naukową i życie prywat-
ne. W okresie zawieruch politycznych 
była osobą niezłomną, co przysparza-
ło jej wiele problemów. Niewzruszenie 
strzegła swoich zasad i przekonań, sta-
jąc się dla wielu wzorem do naśladowa-
nia. Za tę nieugiętą postawę należy się 
jej wielkie uznanie i szacunek.

Szanowna Pani Profesor, dziękuje-
my za wszystko, życząc jednocześnie 
wielu dalszych lat zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Wacław Celadyn

Autor jest profesorem na Wydziale Ar-
chitektury, kieruje Katedrą Budownictwa 
Ogólnego i Materiałów Budowlanych, 
pełni funkcję profesora PK ds. ogólnych.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Ważnym wydarzeniem tej jesieni na 
Politechnice Krakowskiej stało się pod-
pisanie porozumienia z Fabryką Kotłów 
RAFAKO w Raciborzu. Firma jest po-
tentatem na rynku europejskim, sze-
roko znanym także poza naszym kon-
tynentem, a swoje sukcesy zawdzięcza 
w dużym stopniu współpracy z krajo-
wymi ośrodkami naukowymi. Kontakty 
RAFAKO z naszą uczelnią liczą już so-
bie kilkadziesiąt lat.

Do podpisania umowy doszło 23 listo-
pada w Krakowie. Podpisy pod dokumen-
tem złożyli prof. Kazimierz Furtak, rektor 
PK i Mariusz Różacki, prezes zarządu, 
dyrektor generalny RAFAKO. W uroczy-
stości wzięło udział szerokie grono przed-
stawicieli kierownictwa firmy z Raciborza, 
jak również prorektorzy, dziekani i profe-
sorowie naszej uczelni zaangażowani we 
współpracę z raciborskim partnerem.

Uczestnicy spotkania podkreślali 
ogromne znaczenie ścisłej współpracy 
nauki z przemysłem. Prof. Kazimierz 
Furtak powiedział, że działalność na-
ukowa nie jest właściwie spożytkowana, 
jeżeli nie znajduje przełożenia na prakty-
kę inżynierską. Zaznaczył też, iż podpi-
sanie umowy otwiera nowe możliwości, 
ale jednocześnie zobowiązuje obydwie 
strony do wytężonej pracy. Prof. Jan 
Kazior, prorektor ds. nauki zauważył, 
że współpraca PK z RAFAKO otwiera 
możliwości prezentowania polskiej my-
śli technicznej na rynku europejskim, 
a nawet globalnym. Tym samym kładzie 
podwaliny pod rozwój. Mariusz Różacki 
mówił o zagadnieniach, wokół których 
koncentrują się wspólne działania PK 

i RAFAKO. Deklarował, że jego 
firma poczuwa się do obowiązku 
promowania poza granicami kraju 
polskiej nauki, myśli technicznej 
i kadry. Warto pamiętać, że RAFAKO 
jest ważnym pracodawcą dla in-
żynierów — obecnie zatrudnia ich 
ponad tysiąc.

Raciborska fabryka jest poten-
tatem na rynku europejskim i pro-
ducentem powszechnie znanym 
w świecie. Prezes Różacki zapew-
nia, że nie zna kraju, w którym nie 
byłoby kotła bodaj w części wypro-
dukowanego przez jego firmę. Przy-
puszcza też, że pod względem zna-
jomości polskich marek na świecie  
RAFAKO zajmuje drugie miejsce 
po wódce wyborowej. Na około 200 
dużych instalacji spalania odpadów, użyt-
kowanych na zachodzie Europy ponad 50 
zostało dostarczonych przez RAFAKO.

W rozmowie z dziennikarzami prezes 
Mariusz Różacki stwierdził, że umowa z PK 
jest jednym z najważniejszych porozumień 
firmy z instytucjami naukowymi nie tylko ze 
względu na bliskość Krakowa i Raciborza, 
ale także ze względów merytorycznych. 
Fabryka liczy na wspólną realizację wielu 
ważnych projektów, dzięki którym będzie 
mogła uzyskać przewagę w konkurowaniu 
z innymi producentami z tej samej branży. 
Prezes wspomniał, że głównym partnerem 
zakładów na Politechnice Krakowskiej jest 
Wydział Mechaniczny.

Polem współpracy są przede wszyst-
kim zagadnienia z zakresu mechaniki, 
spawalnictwa, metalurgii, termodynamiki. 
Firma liczy na rozszerzenie kontaktów 

Porozumienie PK z RAFAKO

Z przemysłowym potentatem na rynek globalny

na polu chemii. Jako generalny dostaw-
ca urządzeń dla energetyki produkuje 
bowiem, poza kotłami, urządzenia zwią-
zane z ochroną środowiska, a więc takie, 
w których decydującą rolę odgrywają pro-
cesy chemiczne. W firmie rośnie też za-
potrzebowanie na samych chemików.

Za ważny atut firmy Mariusz Różac-
ki uważa możliwość wprzęgnięcia nauki 
i wysoko wykwalifikowanych kadr inżynier-
skich w proces projektowania każdej nowej 
instalacji. Prezes nie krył przed dziennika-
rzami, że wysoką konkurencyjność wyro-
bów zapewnia firmie fakt, iż godzina pracy 
polskiego inżyniera kosztuje dużo mniej 
niż np. godzina inżyniera japońskiego i po-
dobnie krajowe instytucje naukowe mają 
znacznie niższe stawki niż analogiczne 
jednostki w krajach wysoko rozwiniętych. 
Dzięki temu firmę z Raciborza stać na ofe-
rowanie najlepszych produktów. 

Na współpracy z RAFAKO korzystają 
też studenci. Co roku staże studenckie od-
bywa tu kilkadziesiąt osób. Młodzi ludzie 
mają możliwość zetknięcia się z realiami 
przemysłowymi. Dla każdego przyszłego 
inżyniera staż w takiej firmie jak RAFAKO 
jest bardzo atrakcyjny, bowiem można tu 
obserwować proces projektowania, budo-
wy i eksploatacji różnych obiektów na naj-
wyższym, światowym poziomie. Dla wielu 
osób jest to również okazja zapoznania się 
ze swoim przyszłym miejscem pracy. 

Można mieć nadzieję, że podpisa-
na umowa przyczyni się do zwiększenia 
liczby studentów Politechniki Krakowskiej 
odbywających praktyki u raciborskiego 
potentata.

(ps)Moment podpisania umowy
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Rektor PK prof. Kazimierz Furtak i prezes zarządu 
firmy RAFAKO Mariusz Różacki
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— Jak doszło do powołania Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych?

— KAUT powstała pod wpływem opi-
nii wyrażanych przez środowisko szkół 
technicznych, uznających za niezbędne 
wprowadzenie mechanizmów pozytyw-
nie wpływających na jakość kształcenia. 
Nie bez znaczenia był fakt, że w wyniku 
zmian dokonanych w prawie w 1990 r. 
kontrola nad szkołami niepubliczny-
mi była bardzo ograniczona. Dopiero 
w 1997 r. powstała Komisja Akredytacyj-
na Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, 
która działała przez cztery lata. Uczelnie 
postanowiły, że coś trzeba z tym zrobić. 
W lutym 2001 r. rozpoczęła działalność 
KAUT. A w 2002 r. powstała Państwowa 
Komisja Akredytacyjna. 

— Jakie są główne zadania KAUT?
— Przede wszystkim walka o jakość 

kształcenia i wspomaganie jednostek 
uczelni poprzez pokazywanie dobrych 
praktyk. Nie chcemy wykonywać kontroli 
w tym sensie, jak robi to Państwowa Ko-
misja Akredytacyjna. Staramy się poma-
gać i doradzać. Opinie wyrażane przez 
KAUT nie pociągają za sobą takich kon-
sekwencji jak decyzje PKA, które mogą 
skutkować zamykaniem kierunków przez 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
Natomiast uzgodniłem z kapitułą rankin-
gu „Perspektyw”, że od przyszłego roku 
posiadanie akredytacji komisji środowi-
skowych, takich jak KAUT czy Uniwer-
sytecka Komisja Akredytacyjna, będzie 
uwzględniane w publikowanych rankin-

KAUT obradowała na Politechnice Krakowskiej

W trosce o wysoką jakość kształcenia
20 listopada Politechnika Krakowska była gospodarzem obrad Komisji Akre-

dytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele wyższych szkół technicznych z całego kraju.

W marcu br. KAUT rozpoczęła nową kadencję. W maju Konferencja Rektorów 
Uczelni Technicznych uchwaliła zmiany w podstawowych dokumentach KAUT. Spo-
tkanie na PK miało więc czysto roboczy charakter. Było poświęcone głównie dostoso-
waniu ustaleń wewnętrznych komisji do tych zmian.

*
Rozmowa z przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej 
Uczelni Technicznych prof. Bohdanem Macukowem

gach. KAUT ma ostrzejsze wymagania 
niż PKA. Chcemy, by posiadanie naszej 
akredytacji było dowodem wysokiej jako-
ści danej jednostki, a nie świadectwem 
spełniania minimalnych wymagań. 

— Co można powiedzieć o poziomie 
polskich uczelni technicznych z perspek-
tywy działalności KAUT?

— Są szkoły lepsze i gorsze. Są ta-
kie, które mają ciągle jeszcze kłopoty 
z uzyskaniem 6 uprawnień do doktory-
zowania, żeby móc zachować nazwę 
„politechnika” i są takie, które mają tych 
uprawnień ponad 30. Generalnie nie 
jest źle, szczególnie jeśli weźmiemy pod 
uwagę obecne kłopoty finansowe szkół 
wyższych. 

— Czym Pan Profesor zajmuje się 
naukowo? 

— Ukończyłem Wydział Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. Z wykształ-
cenia jestem informatykiem. Zajmuję się 
problemami modelowania. Moim ulubio-
nym tematem są sieci neuronowe.

— A jak spędza Pan czas wolny od 
zajęć naukowych? 

— Bardzo lubię jeździć na nartach. 
Kiedyś grywałem w tenisa i w siatków-
kę, ale po złamaniu obojczyka musiałem 
przestać. Mam teraz coraz mniej czasu 
na tego typu przyjemności. 

Rozmawiał: Lesław Peters 

Posiedzenie Konwentu Senio-
rów Politechniki Krakowskiej, które 
odbyło się 17 listopada, było po-
święcone najważniejszym bieżącym 
problemom uczelni. Wprowadzenie 
do dyskusji stanowiło wystąpienie 
rektora PK, prof. Kazimierza Furta-
ka, który przedstawił stan obecny 
szkoły.

W trakcie dyskusji członkowie kon-
wentu żywo interesowali się sprawami 
bieżącymi. Do rektora kierowano pyta-
nia dotyczące budżetu uczelni, przebie-
gu rekrutacji kandydatów na studia (tu 
dobra wiadomość: przyjęliśmy więcej 
osób na I rok niż w 2008 r.), kwestii uzy-
skania nowych praw do doktoryzowa-
nia, udziału PK w promowaniu Krakowa 

Konwent Seniorów o sprawach uczelni
w zakresie nauki, obecności uczelni 
w mediach i współpracy z gospodarką. 
Prof. Kazimierz Furtak mógł poinfor-
mować konwent m.in. o pozyskiwaniu 
przez naszą szkołę znacznych środków 
z funduszy unijnych, a także o prze-
szkoleniu już ponad 140 osób w zakre-
sie e-learningu.

Szczególnie miłym akcentem spotka-
nia było przekazanie przez prof. Stanisła-
wa Mazurkiewicza na ręce rektora daru 
dla Muzeum PK — skryptu „Maszyno-
znawstwo” autorstwa inż. Jana Koreckiego 
z 1947 r. Wydawnictwo jest świadectwem 
autonomii Wydziałów Politechnicznych 
w okresie, gdy były jeszcze formalnie zwią-
zane z ówczesną Akademią Górniczą.

(ps)
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Wybitny specjalista w dziedzinie 
mechaniki nieliniowej, w szczególno-
ści wibroizolacji, były rektor Politech-
niki Krakowskiej — prof. Józef Nizioł 
— został jednym z ośmiu naukowców 
uhonorowanych nominacją do nagro-
dy ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego za rok 2009. Uroczystość zwią-
zana z przyznaniem nagród odbyła 
się 22 października na Zamku Królew-
skim w Warszawie.

Wysokie wyróżnienie zostało przy-
znane za wybitne osiągnięcia w ba-
daniach na rzecz rozwoju gospodarki. 
Uczony otrzymał dyplom z rąk prof. Bar-
bary Kudryckiej, minister nauki i szkolnic-
twa wyższego. Laudację na jego cześć 
wygłosił prof. Andrzej Nowak związany 
z Uniwersytetem Michigan w USA (na-
sza uczelnia nadała mu w 2002 r. tytuł 
honorowego profesora PK). Była też 
druga, bardzo nietypowa laudacja, bo… 
śpiewana, ale o tym za chwilę.

Wkład prof. Józefa Nizioła w roz-
wój gospodarki jest niezwykle ważny. 
Opracował on bowiem wiele rozwiązań 
chroniących ludzi oraz instalacje i urzą-
dzenia przemysłowe przed szkodliwym 
wpływem drgań. Dość przypomnieć jego 
tłumiki drgań linii elektroenergetycznych. 
Wysoka jakość tych tłumików pozwoliła 
zrezygnować z kosztownego importu 

urządzeń zagranicznych. Wprowadzane 
przez prof. Nizioła rozwiązania podniosły 
też komfort pracy z różnymi narzędziami 
i maszynami wytwarzającymi szkodliwe 
dla zdrowia wibracje. Nie sposób zliczyć 
ludzi, którzy dzięki pracom profesora 
uniknęli niezwykle dotkliwej choroby wi-
bracyjnej. 

W październikowej uroczystości 
na Zamku Królewskim w Warszawie 
uczestniczył prof. Michał Kleiber, pre-
zes Polskiej Akademii Nauk i rektorzy 
różnych uczelni. Obecne też było grono 
polskich uczonych, którzy odnieśli presti-
żowy sukces na zagranicznych uniwer-
sytetach i w ośrodkach badawczych. To 
właśnie oni wygłaszali laudacje dla osób 
nominowanych do nagrody ministra. 

Za wkład w gospodarkę

Prestiżowe wyróżnienie dla prof. Józefa Nizioła

Jeżeli drgania
Jeżeli drgania
Jeżeli drgania
Jeżeli drgania

Jeżeli drgania, to wyłącznie minimalne.
Jeżeli drgania, to mikro i już.
Ale na pewno żadnych wstrząsów ani walnięć
i żadnych tąpnięć, uderzeń i burz.

Drgać nie należy w samochodzie i w koparce,
i na traktorze, na moście czy pod.
I podskakiwać wciąż na dwa albo trzy palce. 
Czy to przechadzka, przejażdżka czy lot.

Bo każde drganie,
mocium panie,
przybliża kres.
Bo każde drganie
niesłychanie
szkodliwe jest.

Jeżeli drganie, to natychmiast opanować!
Nigdy nie zwiększać, broń Boże, tych drgań!
Bo są przyczyną bardzo wielu zachorowań.
I bez różnicy — dla panów i pań. 

Jeżeli drgania, to wyłącznie z zaniedbania.
Nigdy z rozmysłem, w złej wierze, przez chuć.
Profesor Nizioł to miłośnik wytłumiania. 
Zamiłowania do drgania z nim studź.

Michał Zabłocki

Oprócz tradycyjnych laudacji akade-
mickich ceremonię uświetniły też lauda-
cje śpiewane. Ich wykonawcą był popu-
larny artysta krakowski Grzegorz Turnau. 
Tekst śpiewanej laudacji dla prof. Nizioła 
napisał Michał Zabłocki — syn Wojcie-
cha Zabłockiego, architekta będącego 
wychowankiem Politechniki Krakowskiej 
(o którym szerzej piszemy przy innej 
okazji na stronie 38). Turnau wykonał ten 
utwór z muzyką Jerzego Wasowskiego 
skomponowaną do słów popularnego 
przeboju z Kabaretu Starszych Panów 
„Jeżeli kochać”. Ponieważ tekst Michała 
Zabłockiego świetnie ilustruje przedmiot 
zainteresowań naukowych prof. Józefa 
Nizioła, przytaczamy go w całości. 

(ps)
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Pracownicy Instytutu Pojazdów 
Szynowych Politechniki Krakowskiej 
zdobyli nagrodę III stopnia w Ogólno-
polskim Konkursie Poprawy Warun-
ków Pracy. Laureaci odebrali dyplom 
20 października w sejmie RP z rąk mi-
nister pracy i polityki socjalnej, Jolan-
ty Fedak. Projekt dotyczy ekologicz-
nej, zdalnie sterowanej lokomotywy 
spalinowej typu 6Dg, przeznaczonej 
do prac manewrowych na bocznicach 
przemysłowych i PKP.

W Polsce eksploatuje się 2 tys. takich 
pojazdów. Problemem dla użytkujących 
je maszynistów są uciążliwie warunki 
pracy — nadmierne drgania i hałas, wy-
woływane przez pracę przestarzałego 
silnika oraz niewygodna i niedostosowa-
na do wymogów ergonomii kabina. 

Pomysłodawcy nagrodzonego roz-
wiązania — zespół złożony z pracowni-

ków Instytutu Pojazdów Szynowych PK, 
Zakładu Transportu ISD Huta Często-
chowa Sp. z o.o., NEWAG SA w Nowym 
Sączu oraz ENERIA-CAT w Łomiankach 
— poprawili warunki eksploatacyjne 
pojazdu, wymieniając silnik spalinowy 
z układem wydechowym w specjalnej 
obudowie (dzięki czemu obniżył się po-
ziom hałasu) oraz zaprojektowali nowo-
czesną bryłę lokomotywy z kabiną, która 
zapewnia komfort użytkowania (została 
wyposażona w ergonomiczne pulpity 
sterownicze i fotele dla maszynisty oraz 
ekran, na którym wyświetlane są para-
metry pracy lokomotywy, co umożliwia 
ich stałe monitorowanie oraz zwiększa 
bezpieczeństwo pracy).

W ramach prac modernizacyjnych 
zaprojektowano i wykonano układy 
wspomagające pracę silnika (chłodze-
nia, zasilania, wydechowy, sterowania 

itd.). Są to rozwiązania oryginalne, 
które nie mają odpowiedników w in-
nych, istniejących już konstrukcjach 
europejskich. Zainstalowano też 
układ zdalnego (radiowego) sterowa-
nia lokomotywą, eliminując koniecz-
ność ręcznego spinania wagonów 
z lokomotywą i ciężką ręczną pracę 
wykonywaną w niewygodnych dla 
człowieka pozycjach. W ten sposób 
znacznie poprawiono warunki pracy 
obsługi, a jednocześnie zmniejszono 
opłaty za odprowadzanie zanieczysz-

Nagroda dla naukowców PK

W sukurs ergonomii

Dr inż. Władysława Maria Francuz, 
dyrektor Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii PK, uzyskała kompetencje trenera 
kształcenia modułowego. Tym samym 
znalazła się w elitarnym gronie zaledwie 
36 osób w Polsce, które posiadają owe 
uprawnienia (w Małopolsce są dwie takie 
osoby). 

Przygotowywani obecnie trenerzy 
mają wspierać szkoły i placówki oświa-
towe wdrażające kształcenie modułowe. 
Realizacja programu odbywa się w ra-

Trener kształcenia modułowego na PK

mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i jest współfinansowana przez 
Unię Europejską. Chodzi o stworzenie 
zespołu ludzi, którzy będą dysponowali 
szeroką wiedzą i umiejętnościami w za-
kresie dostosowywania oferty kształce-
nia zawodowego do wymagań rynku 
pracy. Rynku, który oczekuje dziś od ab-
solwentów specjalizacji, innowacyjności 
i kreatywności.

(ps)

czeń do środowiska, nakłady na eksplo-
atację oraz koszty utrzymania sprawno-
ści technicznej lokomotywy.

Wszystkie rozwiązania wdrożono 
w 2008 r. w Zakładzie Transportu ISD 
Huty Częstochowa Sp. z o.o. W najbliż-
szych latach przewiduje się moderni-
zację około 500 lokomotyw tego typu. 
Są tym zainteresowane także przed-
siębiorstwa z innych branż: kopalnie, 
huty, cementownie, zakłady wydobycia 
i przerobu miedzi. Istnieje również moż-
liwość upowszechniania opracowania 
za granicą.

Nagrodzony zespół tworzą: Adam Tu-
łecki (PK), Henryk Kobylanka, Leonard 
Bernat, Wiesław Piwowar, Jan Smreka 
(PK), Wiesław Szewczyk, Andrzej Wro-
na, Maciej Górowski (PK), Marek Sierz-
powski, Jerzy Tatarczyński.
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Dwie absolwentki Politechniki Kra-
kowskiej — Joanna Szwed i Barbara 
Buczek — zostały uhonorowane przez 
Kraków. Otrzymały wyróżnienie za pra-
cę dyplomową wykonaną na Wydziale 
Architektury pod kierunkiem prof. Alek-
sandra Böhma. Medale i gratulacje ode-
brały podczas gali wręczenia Nagrody 
Stołecznego Królewskiego Miasta Kra-
kowa. Uroczystość odbyła się 10 listo-
pada w sali obrad Rady Miasta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
tak wysoką ocenę uzyskał projekt wy-
konany przez osoby, które podjęły się 
tematu na wskroś krakowskiego, choć 
same przybyły na studia w Krakowie ze 
Śląska. Temat ich pracy brzmi: „Kompo-
zycja oświetlenia bulwarów wiślanych 
w Krakowie na odcinku od mostu Zwie-
rzynieckiego po stopień wodny na Dą-
biu”. Praca została obroniona w 2008 r.

Jak wyjaśnia prof. Aleksander Böhm, 
od pewnego czasu na Wydziale Archi-
tektury jako tematy prac dyplomowych 
wybiera się aktualne problemy urba-
nistyczne Krakowa. Dyplomanci brali 
już na swój warsztat np. plac Centralny 
w Nowej Hucie, dawny pas startowy 
w Czyżynach czy też parki miejskie. 
Zdarza się też, że wybierany jest temat 
konkursu ogłoszonego przez miasto. Tak 
było w tym przypadku. 

Problem zagospodarowania bulwa-
rów krakowskich władze miasta uznały za 
dostatecznie ważny, by rozpisać konkurs 
urbanistyczny. Obu dyplomantkom temat 

się spodobał. Dostrze-
gły, że ten świetny teren, 
o dużym potencjale, do tej 
pory nie został właściwie 
wykorzystany. Spacerując 
chociażby w pobliżu Wa-
welu, trudno na samych 
bulwarach trafić na coś 
ciekawego.

W projekcie zawarto 
różne pomysły na spę-
dzanie czasu nad rzeką. 
Jednym z nich są pływa-
jące po Wiśle… baseny 
kąpielowe, wykonane na 
zaadaptowanych do tego 
celu starych barkach. 
Inną atrakcją jest platforma widokowa, 
zawieszona koło „Jubilata” na moście 
Dębnickim, pozwalająca podziwiać pano-
ramę w pełnym zakresie 360 stopni i da-
jąca widok zarówno na Wawel, jak i na 
kopiec Kościuszki. W rejonie Salwatora 
młode architektki zaprojektowały miejsce 
urządzania pokazów świetlnych z tarasa-
mi widokowymi dla publiczności po dru-
giej stronie Wisły. Można byłoby w ten 
sposób przedstawiać wieczorami np. le-
gendy Krakowa. Pokazy takie na świecie 
cieszą się dużą popularnością. 

Nagrodzona przez miasto praca dy-
plomowa składa się z dwu części. Jedną 
stanowi projekt urządzenia bulwarów sto-
sownie do potrzeb dziennych (opracowa-
ny przez Barabarę Buczek), drugą jest do-
stosowanie terenu do warunków nocnych 

(czym zajęła się Joanna Szwed). 
Chodzi o to, aby tereny te żyły 
zarówno w dzień, jak i w nocy, 
choć niekoniecznie w jednakowy 
sposób. 

Walory pracy dostrzeżono 
nie tylko na uczelni. Absolwentki 
PK otrzymały pierwszą nagrodę 
w Konkursie im. Macieja No-
wickiego organizowanym pod 
patronatem Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich SARP, mie-
sięcznika „Architektura i Biznes 
A&B”, Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich i firmy Phi-
lips. Również pierwszą nagrodę 
w konkursie na najlepszą pra-
cę dyplomową przyznała firma 
AKG Architektura Krajobrazu 

oraz Stowarzyszenie Wykonawców Te-
renów Zieleni i Architektów Krajobrazu. 
Nagrodą był wyjazd do Rio de Janeiro 
na światowy kongres IFLA (Internatio-
nal Federation of Landscape Architects) 
w październiku br. Kontakt z architekta-
mi krajobrazu z całego świata był cieka-
wym i wzbogacającym doświadczeniem. 
A przy okazji obie panie zobaczyły kawa-
łek Brazylii.

I właśnie tam zastała je wiadomość 
o docenieniu ich pracy przez Komisję 
Nagród Miasta Krakowa. Niemal prosto 
z Ameryki Południowej przybyły więc na 
uroczystość w pałacu Wielopolskich przy 
placu Wszystkich Świętych. Wręczenie 
wyróżnień dla autorów prac dyplomo-
wych i doktorskich było fragmentem gali 
na cześć laureatów głównych nagród 
miasta. Panie miały więc okazję wystąpić 
obok tak znanych postaci, jak: były rek-
tor UJ prof. Franciszek Ziejka czy aktor 
Krzysztof Globisz. 

Nagrody wręczali prezydent Krako-
wa prof. Jacek Majchrowski i przewodni-
cząca Rady Miasta Małgorzata Radwan- 
-Ballada. Władze Politechniki Krakow-
skiej reprezentował prorektor ds. stu-
denckich prof. Leszek Mikulski.

Nasze laureatki są przekonane, że 
architekt krajobrazu to zawód z przy-
szłością, i zamierzają dalej parać się tą 
dziedziną. Joanna Szwed znalazła za-
trudnienie na Wydziale Architektury Po-
litechniki Krakowskiej. Barbara Buczek 
pracuje w jednej z pracowni projekto-
wych w Krakowie.

Lesław Peters

Kraków wyróżnił absolwentki PK

Za pomysł na ożywienie bulwarów wiślanych

Laureatki nagrody ze swym opiekunem naukowym
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Gratulacje od prezydenta miasta
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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Nagroda indywidualna I stopnia
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłow-
ski — za osiągnięcia organizacyjne
prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągie-
wicz — za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, prof. 
PK — za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyży-
kowski — za całokształt dorobku nauko-
wego i dydaktycznego

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI  
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Nagroda indywidualna I stopnia
dr hab. inż. Anna Kumaniecka —  
za osiągnięcia naukowe
dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK —  
za osiągnięcia naukowe

Nagroda indywidualna II stopnia
dr hab. inż. Waldemar Rachowicz, prof. 
PK — za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
ELEKTRYCZNEJ  
I KOMPUTEROWEJ
Nagroda indywidualna II stopnia
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło —  
za osiągnięcia naukowe 
prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki —  
za osiągnięcia naukowe 

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Nagroda indywidualna I stopnia
prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski —  
za całokształt dorobku 
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek —  
za osiągnięcia naukowe 
dr hab. inż. Jarosław Handzlik —  
za osiągnięcia naukowe 
dr inż. Aleksander Pabiś — za osiągnię-
cia naukowe 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Nagroda indywidualna I stopnia
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga —  
za całokształt dorobku naukowego, 
dydaktycznego i organizacyjnego

prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski 
— za całokształt dorobku naukowego, 
dydaktycznego i organizacyjnego
dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK —  
za osiągnięcia organizacyjne 
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga —  
za osiągnięcia naukowe 

Nagroda indywidualna II stopnia
dr inż. Marek Bauer — za osiągnięcia 
naukowe 

Nagroda zespołowa I stopnia
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK — 
za osiągnięcia naukowe 

WYDZIAŁ INŻYNIERII  
ŚRODOWISKA
Nagroda indywidualna I stopnia
dr inż. Marek Prymon — za osiągnięcia 
naukowe 

WYDZIAŁ MECHANICZNY
Nagroda indywidualna I stopnia
dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK — za 
osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa I stopnia
dr hab. inż. Andrzej Gajek
dr inż. Zdzisław Juda — za osiągnięcia 
dydaktyczne 

prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek
dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK
dr inż. Halina Egner — za osiągnięcia 
naukowe 

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
dr inż. Anna Kiełbus — za osiągnięcia 
dydaktyczne 

dr hab. inż. Czesław Niżankowski,  
prof. PK
dr hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK
dr hab. inż. Adam Miernikiewicz
dr inż. Bogdan Słodki
dr inż. Marek Dąbrowski
dr inż. Tadeusz Otko — za osiągnięcia 
dydaktyczne 

CENTRUM SZKOLENIA  
I ORGANIZACJI SYSTEMóW  
JAKOŚCI

Nagroda zespołowa I stopnia
dr inż. Adam Tabor
dr Elżbieta Korzeniowska-Rejmer
dr inż. Agnieszka Generowicz
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
dr inż. Zbigniew Mucha
dr Wojciech Balcerzak
dr inż. Aleksander Pabiś
dr inż. Tadeusz Komorowicz
mgr inż. Jacek Sacharczuk
mgr inż. Piotr Beńko
dr inż. Małgorzata Kryłów
mgr inż. Stanisław Truś
dr inż. Tomasz Baczyński — za osią-
gnięcia dydaktyczne 

CENTRUM PEDAGOGIKI  
I PSYCHOLOGII
Nagroda indywidualna I stopnia
dr Władysława Maria Francuz —  
za całokształt osiągnięć dydaktycznych, 
organizacyjnych i humanizację studiów 
technicznych

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
Nagroda zespołowa I stopnia
śp. mgr Zbigniew Kucia
mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
mgr Jerzy Dybała
mgr Andrzej Łobodziński
mgr Krzysztof Dudek
mgr Grażyna Śrutkowska
mgr Jacek Majka
mgr Adam Bodzioch — za osiągnięcia 
organizacyjne 

(R.)

Nagrodzeni pracownicy PK
16 X 2009 r. rektor Politechniki Krakowskiej wręczył pracownikom uczelni swoją 
nagrodę. Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej. Listę laureatów publikujemy 
poniżej.

Minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego przyznał nagrodę za pracę 
habilitacyjną pt. „Viscoplastic and 
Internal Discontinuity Models in 
Analysis of Structural Concrete” dr. 
hab. inż. Andrzejowi Winnickiemu.
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Po raz czwarty Politechnika Krakow-
ska wzięła udział w serii spotkań orga-
nizowanych przez uczelnie krakowskie 
w ramach Dni Jana Pawła II. Stające się 
już tradycją spotkania stanowią przy-
czynek do czczenia kolejnych rocznic 
objęcia Stolicy Piotrowej przez Papieża 
Polaka. Otwierając seminarium, które 
odbyło się na PK 5 listopada, prorektor 
prof. Dariusz Bogdał wyraził nadzieję, 
że przygotowane wystąpienia będą in-
spiracją do dalszej pracy naukowej. 

Spotkanie na PK odbyło się pod 
hasłem „Wiara — nauka — technika”. 
W wystąpieniu wprowadzającym prof. 
Wojciech Kosiński z Wydziału Architek-
tury PK przywołał encyklikę Jana Paw-
ła II „Fides et ratio”, która od 11 lat wy-
wołuje żywe dyskusje na temat relacji 
zachodzących między wiarą i rozumem. 
W dalszej części wystąpienia mówił 
o związkach wiary i architektury, znaj-
dujących swe apogeum w katedrach go-
tyckich, które są jednym z największych 
wzlotów sztuki inżynierskiej w dziejach.

Wielkim postaciom Kościoła, któ-
re patronują Europie, poświęcone było 
wystąpienie prof. PK Joanny Dulińskiej 
z Wydziału Inżynierii Lądowej, która 
przedstawiła sylwetki świętych: Bene-
dykta z Nursji, Cyryla i Metodego, Tere-
sy Benedykty od Krzyża, Katarzyny ze 
Sieny i Brygidy Szwedzkiej. W przesłaniu 
życia tych postaci Polak Papież upatrywał 
drogowskazu dla nowych pokoleń Euro-
pejczyków. Z kolei prof. Janusz Kawecki, 
również z Wydziału Inżynierii Lądowej, 
przypomniał postać Jerzego Ciesielskie-
go — nauczyciela akademickiego Poli-
techniki Krakowskiej, zmarłego tragicznie 
prawie 40 lat temu. O jego drodze do 
świętości wspomniał w swojej książce 
„Przekroczyć próg nadziei” Jan Paweł II. 

Motyw ogrodu biblijnego w ewan-
gelizacji przedstawiła dr inż. Zofia Wło-
darczyk z Katedry Roślin Ozdobnych 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Tematyka architektoniczna powróciła 
w referacie prof. PK Jacka Gyurkovicha 
z Wydziału Architektury, który nakreślił 

Seminarium na PK w ramach Dni Jana Pawła II

Człowiek wobec wiary, nauki i techniki
panoramę architektury sakralnej u progu 
trzeciego tysiąclecia (tekst publikujemy 
na s. 29–31). Seminarium zakończyło 
wystąpienie prof. Zbigniewa Mirka z In-
stytutu Botaniki PAN, zawierające roz-
ważania na temat relacji pomiędzy tytu-
łowymi: wiarą, nauką i techniką.

Spotkanie zorganizował i prowadził 
prof. Wojciech Kosiński, który zadbał 
również o wydanie drukiem materiałów 
seminarium. 

Dzień wcześniej, 4 listopada, odby-
ła się sesja naukowa zorganizowana 
w ramach Dni Jana Pawła II na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. W jej trakcie prof. 
Janusz Kawecki wygłosił wykład „Polska 
na wirażu dziejów — polskie środowisko 
akademickie w 11 lat po encyklice »Fides 
et ratio«”. Mówił w nim o przesłaniu kiero-
wanym przez Jana Pawła II do polskich 
naukowców, jak i o stanowisku ludzi nauki 
wobec papieskiego nauczania i samego 
Ojca Świętego. 

(ps)

Ogólnopolskie seminarium dziekanów

Kształcenie na kierunku „transport”
22 i 23 października 2009 r. na Wy-

dziale Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej odbyło się ogólnopolskie 
seminarium dziekanów wydziałów 
kształcących studentów na kierunku 
„transport”. Dyskutowano o standar-
dach nauczania, kryteriach rekrutacji 
i wymaganiach stawianych studen-
tom, również o pozyskiwaniu środków 
na prace badawcze i rozwój uczelni.

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele politechnik z Poznania, Radomia, 
Warszawy, Wrocławia, Gdańska i Gliwic, 
uczelni szczecińskich — Akademii Mor-
skiej i Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego oraz Komitetu 
Transportu PAN (prof. A. Chudzikiewicz, 
prof. M. Luft), Rady Nauki Komisji Badań 
na rzecz Rozwoju Gospodarki w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(prof. J. Merkisz), Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Komunikacji RP (prof. 

W. Starowicz). Organizatora — Politech-
nikę Krakowską reprezentowały władze 
dziekańskie Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Wydziału Mechanicznego, profesorowie 
z Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej 
PK, Zakładu Zarządzania i Sterowania 
w Transporcie i Logistyce oraz Zakładu 
Organizacji i Ekonomiki Transportu.

Podczas spotkania, które otworzył 
rektor PK prof. K. Furtak, przewodniczący 
obradom dziekan WIL, prof. PK T. Tatara 
zaprezentował dokonania wydziału. Na 
tle programów opracowanych przez inne 
uczelnie naszą ofertę kształcenia na I i II 
stopniu studiów na kierunku „transport” 
wyróżnia nastawienie na zagadnienia 
logistyki, sieci transportowych i zarzą-
dzania ruchem. Duże zainteresowanie 
wzbudziła informacja na temat studiów 
doktoranckich oraz podyplomowych 
z zarządzania infrastrukturą lotniskową, 
przygotowanych wspólnie z Międzynaro-

dowym Portem Lotniczym w Krakowie-
-Balicach. Honorowy przewodniczący 
SITK RP, prof. W. Starowicz przedstawił 
działania podejmowane przez stowarzy-
szenie w celu wspomagania kierunku 
„transport” jako odrębnej dyscypliny na-
ukowej, proponowanej do studiowania na 
krajowych uczelniach technicznych. 

Goście złożyli wizytę w laboratorium 
Instytutu Materiałów i Konstrukcji Bu-
dowlanych oraz laboratorium Zakładu 
Zarządzania i Sterowania w Transporcie. 
Drugi dzień seminarium spędzili w Zako-
panem, gdzie zapoznali się ze zrealizo-
wanym przez zespół prof. W. Czyczuły 
nowatorskim projektem renowacji stare-
go toru kolejki linowo-terenowej na Gu-
bałówkę.

W przyszłym roku zjazd organizuje 
Politechnika Warszawska, która zapra-
sza do nadmorskiego Sarbinowa.

(R.)
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Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej od lat dba o bliski kontakt 
między naukąteorią i praktyką. Idea ta 
inspirowała ogłoszenie w roku 2000 po 
raz pierwszy Ogólnopolskiego Konkur-
su „Architektura Betonowa”. Animato-
rami przedsięwzięcia byli prof. Dariusz 
Kozłowski, dziekan Wydziału Architek-
tury Politechniki Krakowskiej oraz prof. 
Jan Deja, prezes firmy promocyjnej 
„Polski Cement”. Ogłoszenie wyników 
jubileuszowej, dziesiątej edycji konkur-
su oraz otwarcie wystawy pokonkurso-
wej odbyło się 12 października br. w ku-
luarach Wydziału Architektury PK. 

Symptomem rozwoju w ubiegłym stu-
leciu była kultura techniczna. W jej aurze 
beton, z racji oferowanych możliwości 
rozstrzygających o konstrukcji budowli, 
stał się wszechobecny jako doskonały 
budulec. Organizatorzy konkursu „Archi-
tektura Betonowa”, pomni filozofii Le Cor-
busiera, wywodzącej się z syntezy sztuki 
i technologii, pragnęli przypomnieć i pro-
mować prawdziwy image betonu, który 
z racji swoich walorów plastycznych, jak 
się wydaje, winien mieć znaczący udział 
w definiowaniu kształtu architektury.

W traktacie „O dziele architektury” 
Roman Ingarden postawił tezę, że tylko 
nienagannie pomyślany kształt, zmate-
rializowany w stosownie dobranym bu-
dulcu, zasługuje na miano dzieła archi-
tektury. Ta myśl wspierała ideę konkursu 
i była zaczynem do zainicjowania projek-
towej dyskusji – o żelbecie, o jego wyko-
rzystaniu i wyeksponowaniu w wymiarze 
estetycznym i konstrukcyjnym. 

Tematyka konkursu kieruje uwagę 
na poszukiwanie właściwych relacji po-
między kształtem architektury a konkret-

ną materią — w tym wypadku betonem. 
Budulec, wywierając wpływ na psychikę 
architektów, prowokując uczucia i pożą-
dania, stymuluje zmysły. Rozbudzona 
fantazja, penetrując terytoria nie w peł-
ni znanego i nie do końca zbadanego, 
mobilizuje myślenie. Dla architektów 
motywacją tworzenia w żelbecie jest nie 
tyle praktyczna efektywność, co pomysł 
wspomagany poetycką magią, zawie-
rający duszę, stawiający sobie za cel 
określenie kształtu budowli. W architek-
turze transformacja żelbetu w wymiarze 
estetycznym i technicznym, podobnie 
jak innych materiałów: drewna, kamie-
nia, szkła, metalu, otrzymuje swoją eks-
presję poprzez właściwy sens ich uży-
cia. Przychodzą na myśl słowa Louisa 
Kahna: „Beton jest materiałem wysoce 
wyrafinowanym, nie znosi kiedy traktu-
je się go jako rzecz drugorzędną, biada 
twórcy, który nie uszanuje jego specyfiki 
i przeznaczenia”.

W dziesięciu dotychczasowych edy-
cjach konkursu uczestniczyło około 
dwustu autorów prac (projektów dyplo-
mowych). Wydaje się, że udział w kon-
kursowej dyskusji jest dla uczestników 
okazją do przedstawienia własnej drogi 
twórczego poszukiwania nowych form 
i znaczeń w architekturze za pomocą 
betonowej materii. Takie doświadczenie 
pomaga przyszłym architektom utrwalić 
przekonanie, że beton to nie tylko budu-
lec, tworzywo konstrukcyjne, lecz rów-
nież, a nawet przede wszystkim mate-
riał służący ukazywaniu indywidualnych 
emocji i oryginalności autorów. 

Maria Misiągiewicz

„Architektura Betonowa” po raz dziesiąty
Na jubileuszowy konkurs „Archi-

tektura Betonowa” nadesłano 21 prac 
dyplomowych z siedmiu wydziałów ar-
chitektury uczelni całego kraju. Nagro-
dy równorzędne otrzymali:
– Maciej Brzostek za pracę „CKM, czyli 

Centrum Kultury Młodych w Łomży” 
(promotor: dr inż. arch. Robert Mi-
siuk, Politechnika Białostocka);

– Dariusz Markowicz za pracę „Mu-
zeum Techniki” (promotor: dr inż. 
arch. Elżbieta Będkowska, Poli-
technika Łódzka);

– Marek Woźniczka za pracę „Schro-
nisko górskie pod Rysami” (promo-
tor: dr inż. arch. Przemysław Sto-
biecki, Politechnika Wrocławska).
Jury przyznało też trzy wyróżnie-

nia, które otrzymali: 
– Anna Patalan za pracę „Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Szczecinie” 
(promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie);

– Piotr Tokarski za pracę „»Monu-
mentalizm Racjonalny«” — projekt 
Muzeum Nowej Huty” (promotor: 
mgr inż. arch. Janusz Poznański, 
Politechnika Śląska);

– Maciej Dyląg za pracę „Carchitec-
ture. FIAT Museum” (promotor: dr 
inż. arch. Jerzy Wojewódka, Poli-
technika Śląska). 
Jury konkursu obradowało w skła-

dzie: przewodniczący jury — prof. 
Dariusz Kozłowski (PK), sędzia refe-
rent — prof. Maria Misiągiewicz (PK), 
prof. Stefan Wrona (PW), prof. Woj-
ciech Buliński (PK), dr hab. inż. arch. 
Krzysztof Gasidło, prof. PŚ, prof. Elż-
bieta Trocka-Leszczyńska (PWr) oraz 
inż. Zbigniew Pilch (Stowarzyszenie 
Producentów Cementu). 

W uroczystości ogłoszenia wy-
ników konkursu uczestniczyli: rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak, prorekto-
rzy — prof. prof. Leszek Mikulski, Jan 
Kazior i Wacław Celadyn oraz dziekan 
Wydziału Architektury PK prof. Dariusz 
Kozłowski. Obecny był inż. Zbigniew 
Pilch, szef marketingu Stowarzyszenia 
Producentów Cementu.

Konkurs prowadzony jest przez 
Instytut Projektowania Architektonicz-
nego Wydziału Architektury PK. Ko-
misarzem 10. edycji była prof. Maria 
Misiągiewicz, a sekretarzami dr inż. 
arch. Marcin Charciarek i dr inż. arch. 
Tomasz Kozłowski.

Nagrodzony projekt Dariusza Markowicza
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60 studentów i 10 nauczycieli 
akademickich wzięło udział w mię-
dzynarodowych warsztatach, które 
odbywały się od 19 września do 3 
października w Krakowie i Oświęci-
miu. Warsztaty zostały zaplanowa-
ne jako pierwszy etap projektu pt. 
„Sprostać konsekwencjom II wojny 
światowej: projektowanie urbani-
styczne we współczesnych miastach 
europejskich” (Facing Impact of the 
Second World War: Urban Design 
in Contemporary European Cities) 
w ramach grantu „Erasmus Intensive 
Programme 2009”.

O grant na tzw. kurs intensywny 
wystąpił prof. Krzysztof Bieda z Wy-
działu Architektury PK, zapraszając do 
udziału w warsztatach uczelnie part-
nerskie z Holandii — TU Delft i Niemiec 
— HAWK Hildesheim. Politechnika Kra-
kowska pełni rolę uczelni koordynującej, 
a koordynatorem projektu jest dr Kinga 
Racoń-Leja.

Podjęte tematy studialno-projektowe 
były związane z formułowaniem wizji 
przyszłego rozwoju Oświęcimia. Mimo 
iż ślady tragicznej historii w okresie II 
wojny światowej (przede wszystkim te-
reny byłego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau) pozostaną tutaj 
obecne i muszą być pieczołowicie chro-
nione, rozważania na temat przyszłego 
rozwoju miasta powinny koncentrować 
się na poszukiwaniu i kreowaniu wizji 

optymistycznej. Chodzi 
o stworzenie koncep-
cji atrakcyjnego mia-
sta nowej generacji, 
ukształtowanego od-
powiednio do potrzeb 
i aspiracji przyszłych 
pokoleń.

W latach okupacji 
niemieckiej, oprócz obo-
zu zagłady Auschwitz-
-Birkenau, powstało tu 
wiele obiektów prze-
mysłowych. Hitlerowcy 
zamierzali przekształcić 
Oświęcim we wzorcowe 
niemieckie miasto prze-
mysłowe. Na ogrom-
nych obszarach położonych z dala od 
centrum, dwukrotnie przewyższających 
powierzchnią Nową Hutę, wznieśli 
nowe osiedle mieszkaniowe (osiedle 
Chemików) i inne obiekty. Pozostałości 
samej hali zakładów Kruppa straszą 
dziś na obszarze, którego wielkość od-
powiada połowie krakowskiego Rynku 
Głównego.

Poniemiecka spuścizna stwarza 
obecnie poważne problemy w plano-
waniu dalszego rozwoju miasta. W ich 
rozwiązanie, obok studentów PK, zaan-
gażowali się także młodzi ludzie z uczel-
ni partnerskich w Holandii — TU Delft 
i w Niemczech — HAWK Hildesheim. 
Z wielką pasją i zaangażowaniem zapo-

znali się z problemami 
miasta i jego miesz-
kańców, a następnie 
wykonali wiele szkiców 
i map. Dzięki temu mo-
gli wskazać wiele nie-
wykorzystanych dotąd 
miejsc na terenie mia-
sta. Projekty i koncep-
cje konsultowane były 
i dyskutowane z przed-
stawicielami społeczno-
ści lokalnej Oświęcimia: 
władz samorządowych, 
ekspertów i mieszkań-
ców, w tym także grup 
o specjalnych potrze-
bach: osób niepełno-
sprawnych, starszych 

Międzynarodowe warsztaty studenckie

Dla przyszłości Oświęcimia

i dzieci.
W trakcie dyskusji warsztatowych 

zarysowała się wizja rozwoju Oświęci-
mia jako miasta formacji poprzemysło-
wej — „miasta wiedzy”. Jego rozwój 
miałby się opierać na istniejącym już 
potencjale, a więc na ośrodkach na-
ukowych i badawczych, bogatym śro-
dowisku kulturowym, atrakcyjnych ob-
szarach krajobrazowych, rozwiniętych 
sieciach infrastruktury, a także na ko-
rzystnym położeniu w regionie. Studen-
ci zaproponowali rozwiązania służące 
m.in. zatrzymaniu w mieście turystów, 
którzy odwiedzają były obóz zagłady 
oraz rozwinięciu bazy hotelowej i ko-
munikacji zbiorowej. Wspólną zaletą 
wszystkich propozycji jest próba nowe-
go spojrzenia na miasto.

Podczas warsztatów Politechnikę 
Krakowską reprezentowali nauczycie-
le akademiccy: Krzysztof Bieda, Anna 
Palej, Anna Franta, Kinga Racoń-Leja, 
Bartłomiej Homiński. Z uczelni holen-
derskiej TU Delft projekt prowadzili: 
Eelco Dekker, Micha de Haas i Marc 
Schoonderbeek, zaś z uczelni HAWK 
Hildesheim — Thomas Kauertz i Micha-
el Wagner. 

Następne spotkania studentów 
w miastach dotkniętych przez wojnę 
(choć w sposób odmienny niż Oświę-
cim) planowane są w Rotterdamie 
i Hamburgu.
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Burza mózgów...

Pozostałości niemieckiego programu rozbudowy Oświęcimia
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Pojęcie genius loci jest określe-
niem niejednoznacznym i złożonym, 
którego badaniem zajmują się na-
ukowcy z różnych dziedzin, m.in.: ar-
chitektury i urbanistyki, architektury 
krajobrazu, historii sztuki ogrodowej, 
historii sztuki, psychologii, filozofii 
czy socjologii przestrzeni.

Tegoroczna, szesnasta konferen-
cja z dziedziny sztuki ogrodowej i den-
drologii historycznej, której pełny tytuł 
brzmiał: „Genius loci w sztuce ogro-
dowej (aspekty historyczne i współ-
czesne)”, zgromadziła wielu wybitnych 
specjalistów z ośrodków naukowych 
w Bielsku--Białej, Krakowie, Kłodzku, 
Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie i Wrocławiu, a także studen-
tów i pasjonatów architektury i sztuki 
ogrodowej. W sumie podczas dwudnio-
wych obrad (5–6 listopada) zostało wy-
głoszonych 35 referatów, które miały na 
celu poznanie i zgłębienie fenomenu 
„ducha miejsca” zarówno w badaniach 
studialnych, jak i wymianę doświadczeń 
z tej dziedziny na podstawie prac pro-
jektowych i realizacyjnych, a także kon-
serwatorskich.

Jak pisze główna organizatorka kon-
ferencji, prof. arch. Anna Mitkowska: 
„Zagadnienia genius loci związane były 
ze sztuką ogrodową od starożytności. 
Składały się one na kształtowanie zało-

żeń powstających w miejscach szczegól-
nych, posiadających wyjątkową tożsa-
mość, właściwości powiązane często ze 
społecznymi zdarzeniami. Przez kolejne 
epoki tradycja miejsca stanowiła niema-
terialny, częstokroć bardzo istotny ele-
ment wpływający na kreację przestrzeni. 
Do dziś winna pozostać nieodłącznym 
składnikiem działań projektowych w no-
wych przestrzeniach ogrodowych”.

Organizatorami tegorocznego spo-
tkania naukowego, podobnie jak w latach 
ubiegłych, byli: Zakład Sztuki Ogrodowej 
i Terenów Zielonych Instytutu Architektu-
ry Krajobrazu PK, Sekcja Sztuki i Archi-
tektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki 
i Architektury Oddziału PAN w Krakowie 
oraz goszczący konferencję w swoich 
murach Instytut Botaniki im. Wł. Szafera 
PAN w Krakowie. Kolejne spotkanie na-
ukowe odbędzie się w pierwszych tygo-
dniach listopada 2010 i będzie dotyczyło 
„ogrodów pamięci”.

Katarzyna Łakomy

Autorka jest adiunktem w Zakładzie 
Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, 
w Instytucie Architektury Krajobrazu PK. 
Pełniła funkcję współorganizatora na-
ukowego tegorocznej konferencji.

Genius loci w sztuce ogrodowej

Założenie zamkowo-parkowe w Kórniku
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Centrum Sportu i Rekreacji Politech-
niki Krakowskiej ma nowego dyrektora. 
23 października Senat PK zaaprobował 
na to stanowisko mgr Barbarę Grabac-
kąPietruszkę.

Urodziła się w Krakowie. Studia na 
krakowskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego ukończyła w 1981 r., uzysku-
jąc ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. 
Jest trenerem II klasy koszykówki.

Pracowała w szkołach podstawo-
wych. Od 1996 r. jest zatrudniona w Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK. W 2007 r. 
została zastępcą dyrektora CSiR od 
spraw organizacyjnych, a od 2008 r. peł-
niła funkcję zastępcy dyrektora CSiR od 
spraw dydaktyki.

Jako koszykarka w latach 1974–1992 
była nierozerwalnie związana z Klubem 
Sportowym „Korona Kraków”. Obecnie 
jest reprezentantką Polski Oldboyek. 
Zdobyła srebrny medal Mistrzostw Eu-
ropy w 2008 r. w Pessaro we Włoszech 
i zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach 
Świata w Pradze w 2009 r.

Sprawując od 1996 r. funkcję trenera 
AZS PK, sekcji koszykówki kobiet, zdo-
była na Mistrzostwach Polski Szkół Wyż-
szych medale we wszystkich kolorach, 
a w czterech sezonach uzyskiwała pierw-
szą lokatę w Międzyuczelnianej Lidze 
Akademickiej. 

Barbara Grabacka-Pietruszka jest 
zamężna, ma dwoje dorosłych dzieci. 
Jako hobby wymienia przede wszyst-
kim koszykówkę, ale chętnie sięga też 
po dobrą książkę (szczególnie, jeśli jest 
to książka historyczna). Lubi piesze wę-
drówki po Tatrach. 

Funkcję dyrektora CSiR objęła po 
zmarłym 5 października Zbigniewie Kuci.

(R.)

Nowa dyrektor 
Centrum Sportu 
i Rekreacji
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15 października odbyły się kolejne 
Inżynierskie Targi Pracy Politechniki 
Krakowskiej. Jak co roku, miejsce — 
halę sportowowidowiskową — udo-
stępniło Centrum Sportu i Rekreacji PK 
na ul. Kamiennej 17. Patronat honorowy 
nad targami sprawował rektor Politech-
niki Krakowskiej, prof. Kazimierz Fur-
tak, a sponsorem była firma Woodward 
Governor Poland Sp. z o.o. Imprezę 
zorganizowało Biuro Karier PK.

W tym roku w targach wzięli udział 
pracodawcy reprezentujący m.in. bran-
żę: informatyczną, konsultingową, far-

maceutyczną, energetyczną, mechanicz-
ną, chemiczną, a także budownictwo, 
inżynierię środowiskową czy FMCG. 
Studenci i wszyscy goście targów mo-
gli zapoznać się z polityką rekrutacyjną 
firm oraz zdobyć informacje dotyczące 
wybranych stanowisk pracy. W targach 
uczestniczyły również instytucje, z który-
mi Biuro Karier PK współpracuje od lat 
— Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie, Centrum Transferu 
Technologii PK, również patroni medialni 
i przedstawiciele portalu internetowego 

Pracuj.pl. W tym roku po raz pierwszy 
w historii targów absolwentom uczel-
ni wyższych zaproponowano także 
możliwość rozwijania kariery zawodo-
wej w jednostkach wojskowych. Być 
może w przyszłości na tych impre-
zach zaprezentują swoją ofertę rów-
nież pozostałe służby mundurowe.

Zdaniem 50 proc. wystawców ta-
kie aspekty organizacji imprezy, jak: 
sposób powiadomienia o targach, 
rozreklamowania (po raz pierwszy 

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej

plakaty umieszczono na stałych miej-
scach reklamowych na przystankach 
MPK) czy wyposażenie hali i stanowisk 
oraz sposób działania pracowników PK 
zasługują na najwyższą, bardzo dobrą 
ocenę. 40 proc. wystawców uznało, 
że były na dobrym poziomie. To satys-
fakcjonujący wynik. Wszystkie uwagi 
posłużą organizatorowi do jeszcze lep-
szego przygotowania przyszłorocznej 
edycji.

W organizację targów włączyli się 
studenci PK zrzeszeni w organizacjach 
IAESTE PK i NZS PK oraz studenci, 
którzy niedawno odbyli w Biurze Karier 
praktyki.

Informacje na temat targów, dane 
wystawców są dostępne na stronie inter-
netowej pod adresem:
www.kariery.pk.edu.pl.

Jolanta Tyszkowska-Paździerko

Autorka jest kierownikiem Biura Karier PK.Fo
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5 i 6 listopada w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Krakowie 
spotkało się około 250 młodych bi-
bliotekarzy z całej Polski. Współorga-
nizatorem Forum, które odbywa się 
z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, była również Bibliote-
ka Politechniki Krakowskiej.

Forum pełni funkcję platformy wy-
miany myśli i doświadczeń wśród naj-
młodszego pokolenia fachowców. W tym 
roku dyskusja toczyła się pod hasłem: 
„Inicjatywy młodych w tworzeniu bibliote-
ki globalnej wioski: ludzie i technologie”. 
Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji 
oraz wziąć udział w warsztatach i dysku-
sjach prowadzonych w ramach czterech 
bloków tematycznych:
– Tworzenie środowiska cyfrowego;
– Interakcje: twarzą w twarz i klient „cy-

frowy”;
– Bibliotekarzu, przełam się: wzmocnić 

siebie + wzmocnić organizację;
– Hyde Park.

Młodzi bibliotekarze mogli dowie-
dzieć się m.in.: jak zorganizować nieba-

nalną bibliotekę, jak wykorzystać w niej 
e-learning, gdzie zdobyć fundusze na re-
alizowane projekty. Poznawali formy ak-
tywizacji młodych pracowników, szukali 
różnic i podobieństw między problema-
mi bibliotek akademickich i publicznych, 
uczyli się skutecznej autoprezentacji, 
podnosili swoje umiejętności w dziedzi-
nie komunikacji interpersonalnej, po-
znawali niuanse mowy ciała, a nawet... 
wysłuchali porad stylistki na temat tego, 
w co ubrać się do pracy. W programie 
przewidziano także cykl specjalistycz-
nych warsztatów związanych z digita-
lizacją zbiorów i tworzeniem bibliotek 
cyfrowych.

Nie mogło zabraknąć czasu na swo-
bodną wymianę poglądów, więc jeden 
panel dyskusyjny zarezerwowano na 
Hyde Park. Głos zabrały osoby, które 
chciały się podzielić swoimi pomysłami 
czy pochwalić pierwszymi sukcesami 
zawodowymi.

Miłym akcentem było spotkanie przy 
lampce wina i koncert Pauliny Bisztygi 
i Romana Ślazyka zatytułowany „Z miło-

ści”. Artyści zaprezentowali coś zupełnie 
wyjątkowego: ona — swój poetycki dar 
połączony z niezwykłym głosem, on — 
wirtuozeryjną grę.

W spotkaniu uczestniczyli młodzi 
bibliotekarze-pasjonaci z całej Polski. 
Właśnie dzięki kontaktom z ludźmi 
uczymy się budować nowe instytucje, 
wdrażać ciekawe usługi, badać po-
trzeby użytkownika, stosować nowe 
metody pracy i zarządzania i wreszcie 
rozprzestrzeniać je w społeczności za-
wodowej.

Organizatorami Forum byli: Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 
Biblioteka AGH, Biblioteka Jagiellońska, 
Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Biblio-
teka PK.

Dorota Lipińska

Autorka jest pracownikiem Biblioteki PK.

IV Forum Młodych Bibliotekarzy
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Międzyuczelniane Centrum No-
wych Technik i Technologii Medycz-
nych już od pięciu lat systematycznie 
rozwija badania naukowe w dzie-
dzinie inżynierii biomedycznej. Jed-
nostka utworzona 4 lutego 2004 r. na 
podstawie porozumienia pomiędzy 
Politechniką Krakowską, Akademią 
GórniczoHutniczą, Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go oraz Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego jako 
najważniejsze cele działania wymie-
nia współpracę zespołów nauko-
wobadawczych współtworzących 
je uczelni poprzez opracowywanie 
innowacyjnych rozwiązań, wdraża-
nie nowych biomateriałów i apara-
tury medycznej oraz koordynowanie 
wspólnych działań zmierzających do 
uzyskania w MNiSW oraz w instytu-
cjach europejskich dofinansowania 
dla interdyscyplinarnych projektów 
badawczych.

Centrum powstało z inicjatywy ów-
czesnego kierownika Katedry Mecha-
niki Doświadczalnej i Biomechaniki na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej, prof. Stanisława Mazurkie-
wicza, który dostrzegł potrzebę integracji 
działań naukowców reprezentujących 
środowisko uczelni technicznych i me-
dycznych.

Na wstępie przeprowadzono „in-
wentaryzację” zespołów badawczych. 
Wynik był zgodny z oczekiwaniem i po-
twierdził, iż na trzech uczelniach — na 
Politechnice Krakowskiej, w Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego — 
istnieje duży, niewykorzystany poten-
cjał naukowy z zakresu biomechaniki. 
Centrum od początku zaspokajało więc 

wyrażane przez pracowników służby 
zdrowia potrzeby w zakresie rozwią-
zywania technicznych problemów, do-
konywało transferu wiedzy, technologii 
i innowacyjnych projektów, wdrażając je 
w środowisku medycznym.

Współpracując m.in. z Zakładem Po-
stępu Technicznego i Wdrożeń CERMET, 
przedsiębiorstwem MASTER-MED czy 
firmą ASPEL, Centrum uczestniczyło 
w realizacji takich projektów, jak: kon-
strukcja stabilizatorów Ilizarowa z tele-
metrycznym zadawaniem odkształceń 
(patent), konstrukcja igły fotonowej, 
konstrukcja nowego rozwiązania eg-
zoluminarnego okrężnego zszywacza 
chirurgicznego (patent), konstrukcja 
aparatu do leczenia choroby Crouzona 
u dzieci, konstrukcja systemu do ope-
racji nakłuć komorowych z układem na-
wigacyjnym. Aktualnie prowadzony jest 
projekt badawczo-rozwojowy (opiewa-
jący na kwotę ponad miliona złotych), 
który dotyczy badań przedklinicznych 
prototypu biopompy do wspomagania 
niewydolnego serca. Kolejny projekt 
— którego celem jest opracowanie no-
wego rodzaju prototypów implantów 
tchawiczo-oskrzelowych, przeznaczo-
nych do rekonstrukcji dużych ubytków 
drzewa oddechowego (badania fizyko-
chemiczne i przedkliniczne) — ubiega 
się o dofinansowanie w konkursie pro-
jektów badawczych własnych. Opraco-
wywane są również wnioski do MNiSW 
z dziedziny rehabilitacji kardiologicznej 
i pulmonologicznej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w ra-
mach Centrum dokonuje się integracja 
środowiska naukowego nie tylko trzech 
uczelni badawczych — założycieli, do 
zespołów badawczych należą również 
lekarze z Krakowskiego Szpitala Spe-

cjalistycznego im. Jana Pawła II oraz 
pracownicy naukowi Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Akademii Rolniczej. 
Z tą ostatnią uczelnią przygotowywany 
jest duży projekt dotyczący problemów 
ekologicznych i ich wpływu na ochronę 
zdrowia.

W pierwszych latach swej działalno-
ści Centrum borykało się z problema-
mi organizacyjnymi i lokalowymi, które 
w dużej mierze zostały rozwiązane dzię-
ki afiliowaniu Centrum przy Politechni-
ce Krakowskiej. Wszystko wskazuje na 
to, że początkowe trudności udało się 
przezwyciężyć. W tym roku Centrum ob-
chodzi więc pięciolecie istnienia w prze-
konaniu, iż idea jego stworzenia była 
słuszna i że jednostka dobrze rokuje na 
przyszłość.

Stanisław Rumian

Autor jest doktorem nauk medycznych 
Collegium Medicum UJ, sprawuje funk-
cję dyrektora Międzyuczelnianego Cen-
trum Nowych Technik i Technologii Me-
dycznych.

5 lat Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik  
i Technologii Medycznych

Bioinżynieria — wspólna droga kilku uczelni

30 października doszło do spotkania przedstawiciela Zarządu Urzędu Mar-
szałkowskiego, marszałka Wojciecha Kozaka z powołanymi przez rektorów 
trzech krakowskich uczelni — AGH, PK, CM UJ — pełnomocnikami do spraw 
Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych oraz 
dyrektorem Centrum, podczas którego poruszono sprawę wsparcia rozwoju kie-
runku inżynieria biomechaniczna, zwłaszcza inwestycji w bazę dydaktyczno-la-
boratoryjną.

Umowa 
przedłużona

Politechnika Krakowska prze- 
dłużyła do 2014 r. umowę o współ-
pracy z Hochschule fűr Tech-
nik-Stuttgart. Zawarte w 2007 r. 
porozumienie przewiduje wymianę 
pracowników naukowych i studen-
tów, współpracę badawczą, a tak-
że wymianę materiałów, publikacji 
i innych informacji. Do podpisa-
nia dokumentu przedłużającego 
umowę doszło 12 października br. 
w Krakowie.

(ps)
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Technologie informatyczne deter-
minują jakość naszego życia, coraz 
częściej sięgamy też po innowacyjne 
rozwiązania w uczeniu się i naucza-
niu. Nowoczesna uczelnia nie może 
nie korzystać z nowych, interaktyw-
nych urządzeń, które stanowią pomoc 
dydaktyczną najnowszej generacji.

Kursy i szkolenia
W czerwcu na PK została uruchomio-

na uczelniana platforma Moodle. Można 
się na nią zalogować ze strony głównej 
uczelni: studia/centrum e-edukacji lub 
www.elf.pk.edu.pl. W zakładce „Aktual-
ności” znajdują się praktyczne informa-
cje dotyczące sposobu zakładania kur-
su, rejestracji autorów kursów, wyboru 
studentów na kurs, sposobu logowania 
się jego uczestników.

Wszystkie kursy e-learningowe 
(obecnie na PK jest ich 160) zostały 
pogrupowane w kategorie i podkatego-
rie. Kategoriom odpowiadają wydziały 
uczelni oraz jednostki pozawydziałowe, 
podkategoriom — rodzaj studiów (sta-
cjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II 
stopnia, jednolite), kierunek studiów oraz 
semestr, w którym odbywają się kursy.

Kursy, adresowane do studentów, ob-
cokrajowców i słuchaczy studiów pody-
plomowych, zakładane są nie tylko przez 
pracowników poszczególnych wydzia-
łów, ale również jednostek pozawydzia-
łowych, jak np. Biblioteka PK, Międzyna-
rodowe Centrum Kształcenia, Zespół ds. 
Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum 
Pedagogiki i Psychologii. Na platformie 
w ramach kursu umieszczane są: wy-
kłady, materiały zawierające ćwiczenia, 
projekty, prezentacje, dzienniki ocen, 
szkolenia oraz informacje.

Pod koniec sierpnia odbyła się I edy-
cja kursu szkoleniowego dla pracowni-
ków PK — „Samouczek Moodle”. Pro-
wadziło go Centrum e-Learningu AGH, 
oczywiście, przez Internet, a cały kurs 
był udostępniany uczestnikom przez 2 
miesiące. W ramach szkolenia odbyły 
się również dwa spotkania warsztatowe. 
Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukoń-
czenia kursu e-learningowego lub za-
świadczenia o udziale. Ze względu na 
duże zainteresowanie ze strony pracow-
ników PK pod koniec listopada ruszyła II 
edycja szkolenia. W najbliższym czasie 

planowany jest również zakup nowego 
serwera przeznaczonego tylko do obsłu-
gi platformy e-learningowej Moodle.

Zamiast tablicy i kredy
W przyszłym roku kalendarzowym 

władze uczelni mają zamiar wyposażyć 
część sal dydaktycznych w sprzęt mul-
timedialny. Oprócz rzutników i ekranów 
elektrycznych, każdy wydział otrzyma 
tablicę interaktywną. Współdziałające 
z komputerem i projektorem multimedial-
nym  urządzenie przypomina klasyczną 
tablicę szkolną i pełni rolę wielkiego mo-
nitora, który reaguje na dotyk specjalne-
go pióra. Na tablicy można wyświetlać za-
wartość komputera, dokonywać notatek, 
z urządzenia można również korzystać 
tak jak z tradycyjnej tablicy, a następnie 
można wszystko zapisać i wydrukować 
zawartość ekranu, notatki, obrazy oraz 
wysłać je pocztą elektroniczną.

Każdy materiał graficzny lub multi-
medialny odtwarzany przez prowadzą-
cego staje się częścią prezentacji, która 
powstaje podczas wykładu. Na prezen-
tacji lub dowolnej aplikacji, zdjęciu, gra-
fice, filmie itp. można pisać, notować, 
podkreślać i zaznaczać. Notatki mogą 
zostać zapisane w postaci filmu, strony 
WWW, prezentacji Power Point lub pli-
ku PDF.

Jakie są zalety tablicy interaktywnej? 
Urządzenie dzięki swojej mobilności 
może być wykorzystywane w dowolnym 
pomieszczeniu, jest łatwe w obsłudze, 
pozwala na pracę metodami aktywnymi 
z zastosowaniem technologii informacyj-
nej, ułatwia obserwację i analizę obiek-
tów i zjawisk mikroskopowych za pomo-
cą mikroskopu elektronicznego (potem 
można dokonać ich wizualnego opisu), 
pozwala na prowadzenie na żywo eks-
perymentów pokazowych z użyciem in-
terfejsu pomiarowego (tabele z wynika-
mi pomiarów, wykresy i analiza wyników 
pojawiają się na tablicy) oraz kamery np. 
internetowej (zapis filmu oraz wyników 
pomiaru pomaga w dokładnej analizie, 
notatki można sporządzać na wykresach 
i stopklatkach, a potem wydrukować), 
zapisuje automatycznie wszystkie dzia-
łania prowadzone na zajęciach, co ozna-
cza, że możemy je wykorzystać w do-
wolnej chwili na kolejnych wykładach.

Wykorzystanie tego nowoczesnego 

E-learningowe aktualności
urządzenia jako pomocy dydaktycznej 
z pewnością uatrakcyjni zajęcia na Po-
litechnice Krakowskiej.

Estera Michnowska

Nowe perspektywy 
współpracy  
z Niemcami

Podczas pobytu w Niemczech 
w końcu października delegacja Po-
litechniki Krakowskiej nawiązała 
kontakty z Hochschule Niederrhein 
w Nadrenii. Celem wizyty była wymia-
na doświadczeń w zarządzaniu uczel-
niami i zainicjowanie współpracy 
w zakresie wymiany naukowej i stu-
denckiej. 

W ramach wizyty kanclerz PK Lu-
cjan Tabaka i kierownik Biura Współ-
pracy Międzynarodowej Jolanta Rak 
odwiedzili dwa kampusy Hochschule 
Niederrhein znajdujące się w Krefeld 
i Mönchengladbach (miastach położo-
nych na zachód od Düsseldorfu) i od-
byli serię spotkań z przedstawicielami 
władz uczelni. W wyniku rozmów z pro-
rektorem ds. współpracy międzynaro-
dowej i programów europejskich prof. 
Michaelem Lentem i innymi osobami, 
w tym dziekanami poszczególnych wy-
działów, zarysowały się perspektywy 
podjęcia wspólnego projektu w ramach 
programu TEMPUS oraz współpracy 
wydziałów w takich dziedzinach, jak: 
chemia, mechanika, informatyka czy 
architektura. Dyskutowano też o moż-
liwości kształcenia na PK doktorantów 
z Niemiec. 

Delegacja PK odwiedziła ponadto 
Parlament Europejski w Brukseli, gdzie 
w dyrekcji generalnej AIDCO przedysku-
towano możliwości rozwoju współpracy 
czterostronnej między Polską, Niemca-
mi, Portugalią i Szwecją w ramach pro-
gramu TEMPUS. Współpracę tę zainicjo-
wał przed laty w trakcie swojej kadencji 
rektorskiej prof. Kazimierz Flaga. 

(R.)
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Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej po raz dziesiąty uczestniczy-
ło w ogólnopolskich Targach Książki 
w Krakowie, które w tym roku trwały 
od 5 do 8 listopada. W uroczystej in-
auguracji wzięły udział władze miasta, 
prezesi największych stowarzyszeń 
wydawniczych (PTWK, Stowarzy-
szenie Wydawców Szkół Wyższych) 
i księgarskich (Polska Izba Książki), 
szefowie wielkich oficyn oraz media. 
13. Targi Książki otworzył gość spe-
cjalny — metropolita krakowski, kar-
dynał Stanisław Dziwisz — patronują-
cy Salonowi Wydawców Katolickich. 
Mottem tegorocznych spotkań były 
słowa Umberto Eco: „Kto czyta, żyje 
podwójnie”.

W targach uczestniczyło 479 wy-
dawców, 25 tys. odwiedzających, 410 
autorów podpisujących swe książki i 150 
akredytowanych dziennikarzy. Odbyły 
się 54 spotkania, prelekcje, prezentacje 
i warsztaty. Swój skromny udział zazna-
czyło również Wydawnictwo PK, będące 
jednym z wystawców tworzących Salon 
Wystawców  Edukacyjnych i Akademic-
kich. Po raz pierwszy oddzielny kącik 
w obrębie stoiska otrzymały publikacje 
CJ PK. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się książki z dziedziny architek-
tury oraz inżynierii środowiska, a także 
mechaniki. Potencjalnym a niezdecydo-
wanym klientom rozdawany był grati-
sowy katalog dostępnych publikacji wy-
dawnictwa.

Trudno liczyć na wielki 
sukces komercyjny specjali-
stycznych wydawnictw tech-
nicznych na tej dużej, lecz 
dość ogólnej imprezie. Zresz-
tą, nie jest to celem wielolet-
niego uczestnictwa w targach 
Wydawnictwa PK. Nie ma 
jednak powodu, by wpadać 
w kompleksy, bowiem wydaw-
nictwa akademickie stanowiły 
1/5 tegorocznych wystawców, 
a zaprezentowanie dorobku 
edytorskiego na tej imprezie 
skutkuje zwykle zwiększonymi 
zamówieniami w internetowej 
księgarni wydawnictwa.

Targi stwarzały okazję do 
spotkań z innymi wydawcami i poligrafa-
mi. Można było podpatrzeć poziom gra-
ficzny i edytorski pokrewnych oficyn, po-
równać ceny i wymienić uwagi na temat 
dystrybucji, a nawet skorzystać z prak-
tycznych pomysłów prezentowanych na 
prelekcjach i branżowych spotkaniach.

Ogólnopolskie spotkania wydaw-
ców, poligrafów i księgarzy wyraźnie 
uzmysławiają, że mimo kryzysu, który 
dotknął również tę branżę, nie można 
mówić o zmierzchu  książki drukowanej. 
Owszem, właśnie tu, na targach, można 
było zobaczyć, dotknąć i wypróbować do 
niedawna futurystyczne nowości zdigita-
lizowanego przekazu tekstu. Po przyj-
rzeniu się tegorocznej ofercie, której naj-
większym hitem był papier elektroniczny, 

Już po raz dziesiąty

Wydawnictwo PK na Targach Książki

wyraźnie widać, że w najbliższym czasie 
zarówno technika, jak i tradycja nadal 
będą koegzystować, modyfikując tylko 
granice swego zasięgu. 

Podsumowując, posłużę się również 
cytatem Umberto Eco: „Wraz z Interne-
tem wróciliśmy do epoki alfabetu. Nawet 
jeśli kiedykolwiek wierzyliśmy, że wkra-
czamy do cywilizacji obrazkowej, kompu-
ter przywrócił nas galaktyce Gutenberga, 
zmuszając wszystkich do czytania”.

Barbara Korta-Wyrzycka

Autorka jest kierownikiem Wydawnic-
twa PK.
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Laureatem jedenastego z kolei 
konkursu firmy ASTOR na najlepszą 
pracę dyplomową wykonaną z zasto-
sowaniem oferowanych przez firmę 
produktów został student Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakow-
skiej, Tomasz Trela.

Jury konkursowe przyznało mu III 
miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł 
za pracę pt. „Projekt sterowania i wizu-

alizacji automatu do galwanizacji” napi-
saną pod kierunkiem dr. inż. Antoniego 
Szymczaka. Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się 27 listopada w krakow-
skim hotelu Radisson.

ASTOR Sp. z o.o. jest dystrybutorem 
automatyki, systemów sterowania, opro-
gramowania, przemysłowych urządzeń 
transmisji danych oraz robotów prze-
mysłowych. Firma od lat wspomaga po-

wstawanie laboratoriów studenckich na 
uczelniach, szkoli kadrę dydaktyczną, 
organizuje program praktyk studenckich, 
sponsoruje konferencje naukowo-tech-
niczne. Jej pracownikami są absolwenci 
najlepszych polskich uczelni technicz-
nych.

Szczegółowe informacje znajdują się 
na: www.konkurs.astor.com.pl.

(R.)

Student PK wśród laureatów konkursu

Dobra praca… popłaca

Stoisko Wydawnictwa PK
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Wpisane jest w duszę człowieka wezwa-
nie do nieśmiertelności.
Wlane jest ono w duszę artysty, gdy dzie-
łem swego talentu stara się przekroczyć 
granicę przemijania i śmierci…1

Początki chrześcijaństwa zgodnie 
z tradycją datuje się od I wieku no-
wej ery. Jednak architektura sakralna 
szansę rozwoju otrzymała dopiero po 
313 r., po ukazaniu się edyktu medio-
lańskiego. Podjęcie dzieła budowy ko-
ściołów stało się możliwe, gdy chrze-
ścijaństwo — wcześniej uznawane za 
religię nielegalną — znalazło się pod 
opieką cesarza Konstantyna Wielkie-
go i jego matki, św. Heleny.

Miejscem zgromadzeń i sprawowa-
nia liturgii przez pierwsze trzy stulecia 
były domy prywatne i katakumby, gdzie 
zaczęła się rozwijać sztuka sakralna. 
Poszukiwano wtedy znaków, symboli, 
które wyrażałyby istotne dla chrześcijan 
treści. Pojawiały się również pierwsze 
malowidła, przedstawiające wydarzenia 
z życia Chrystusa i apostołów.

Architektura wczesnochrześcijańska 
korzystała ze znanych, antycznych form 
budowli publicznych, typu bazyliki, przy-
stosowanych do nowych funkcji. Bazyliki 
zyskały z czasem transept, przekształ-
cający je w budowle na planie krzyża ła-
cińskiego2. Zaczęły się również pojawiać 
nowe formy budowli centralnych na pla-
nie krzyża greckiego lub wieloboczne3.

1 Wypowiedź Jana Pawła II po beatyfikacji 
Fra Angelica w bazylice Santa Maria Sopra 
Minerva. Cyt. za: S. Rodziński, „O laicyzacji 
sztuki sakralnej”, [w:] N. Cieślińska, „Sacrum 
i Sztuka”, ZNAK, Kraków 1989, s. 184.

2 Bazylika św. Jana na Lateranie (313–
320) wzorowana jeszcze na bazylikowej sali 
audiencjonalnej w Trewirze; pierwsza bazy-
lika z nawą poprzeczną z przodu, tzw. Stara 
Bazylika św. Piotra w Rzymie — ok. 330 r. 
Zob.: np. P. Nuttgens, „Dzieje architektury”, 
Arkady, Warszawa, 1998, s. 119–120.

3 Plan krzyża greckiego z równymi ramiona-
mi stał się wzorcem w Cesarstwie Bizantyjskim. 
Kościół San Vitale w Rawennie (540–548) 
jest zbudowany na planie ośmioboku z dwi-
ema krzyżującymi się osiami. Zob.: tamże, s. 
122–123 lub B. Borngässer, „Katedry i kościoły. 
Najpiękniejsze budowle sakralne z siedemnastu 
stuleci”, Paragon, Warszawa, 2008, s. 14–15.

Mecenat kościoła, dąże-
nie budowniczych i artystów 
do tworzenia dzieł godnych 
miana „domu Bożego”, 
stanowiących ofiarę i hołd 
dla Najwyższego sprzyjały 
przez wieki poszukiwaniu 
nowych rozwiązań technicz-
nych i form w architekturze 
i sztuce sakralnej — dla do-
skonalszego przedstawie-
nia w kościele Tajemnicy 
Niedefiniowalnego, treści 
związanych z istotą Boga, 
Absolutu, Nieskończoności. 
Efektem tych poszukiwań 
w architekturze były kolejno 
pojawiające się nowatorskie rozwiązania 
techniczne, przestrzenne i formalne — 
romańskie kolebki, sklepienia krzyżowe 
czy krzyżowo-żebrowe, silniej perforują-
ce ścianę biforyjne czy triforyjne okna, 
wpuszczające więcej światła i dodające 
lekkości fasadzie.

Niezwykła gotycka konstrukcja ko-
ściołów i katedr — system filarów i łu-
ków przyporowych, ostrołukowe skle-
pienia krzyżowo-żebrowe, sieciowe, 
gwiaździste czy kryształowe — dała 
świątyniom niespotykaną dotychczas 
strzelistość, a wnętrzom więcej świa-
tła dzięki odciążeniu ścian, które stały 
się cienkie i lekkie. Ściany, przepru-
te strzelistymi, wysokimi oknami lub 
wypełnione koronkowymi rozetami, 
tworzyły nową przestrzeń dla sztuki 
witrażowej. Wznoszące się ku niebu, 
strzeliste, prześwietlone wnętrze nawy 
głównej wywoływało niezwykle podnio-
sły nastrój. Witraże — wraz z malar-
stwem ściennym, obrazami i statycz-
ną, figuralną rzeźbą, ukrywającą pod 
szatami ludzkie ciało — w istotny spo-
sób uczestniczyły w budowaniu klima-
tu sacrum we wnętrzach tych świątyń, 
przekazywały ważne treści religijne 
i edukowały wiernych. Bogactwo detali 
architektonicznych i rzeźbiarskich, wie-
lostopniowe, schodkowe portale wy-
pełnione rzeźbą figuralną, „królewskie 
galerie” rzeźb na fasadach, przypory 
zdobione monumentalnymi rzeźbami 
— to wyrafinowany język sztuki i archi-
tektury sakralnej gotyku. 

■

Po 1414 r., po odkryciu traktatu Wi-
truwiusza „O architekturze”, nastąpiło 
odrodzenie sztuki antyku. Powrócił an-
tyczny kanon harmonijnych proporcji 
i porządki kolumn, stosowane jednak 
w odmiennej skali. Jak w antycznym 
rzymskim Panteonie w wielu budowlach 
sakralnych, np. w katedrze we Florencji 
czy Bazylice św. Piotra w Rzymie im-
ponujących rozmiarów kopuły wieńczy-
ły skrzyżowanie nawy głównej z tran-
septem4. Renesans przyniósł sztuce 
sakralnej fantastyczną, realistyczną 
dekorację malarską z wykorzystaniem 
perspektywy i równie piękną, figuralną 
rzeźbę o dynamicznej formie i humani-
stycznej treści.

Kolejne epoki — barok i rokoko po-
między końcem XVI i połową XVIII w. 
to w architekturze sakralnej dalsze roz-
winięcie form zaczerpniętych z antyku, 
hierarchiczne spiętrzenie elementów 
klasycznych w kompozycyjnie central-
nych miejscach. Powierzchnie i bryły 
wprowadzono w ruch, pojawiły się falu-
jące, łukowe kształty fasad. Architektura, 
malarstwo i rzeźba tworzyły zespolone 

4 Katedra Santa Maria del Fiore we Flo- 
 rencji — wczesnorenesansowa dwupowłoko-
wa kopuła — Filippo Brunelleschi (1420–
1436). Bazylika św. Piotra w Rzymie (1506–
1662) z kopułą projektu Michała Anioła (1546) 
wzorowaną na katedrze florenckiej. Zob.: 
B. Borngässer, op. cit., s. 172–183.

Wezwanie do nieśmiertelności
Architektura sakralna u progu trzeciego tysiąclecia

Kaplica pielgrzymkowa w Ronchamp
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w jedno dzieło sztuki, niespotykane do-
tąd bogactwo dekoracji, szczególnie we 
wnętrzach5.

Nie wdając się w pełne i systematycz-
ne omówienie wszystkich epok i stylów, 
nie można pominąć dzieła przełomowego 
w historii architektury sakralnej — do dziś 
realizowanego kościoła Sagrada Familia 
w Barcelonie według projektu Antonio 
Gaudiego z 1882 r. (Gaudi mówił: „Mój 
Klient się nie spieszy”), kontynuowanego 
przez jego uczniów i następców po jego 
śmierci w 1926 r. Nowatorskie koncepcje 
konstrukcyjne Gaudiego, poparte stu-
diami i badaniami statyki budowli, pro-
wadzonymi na modelach, pozwoliły na 
wyeliminowanie przypór w tej „ostatniej 
strzelistej jak gotyckie katedrze” z cen-
tralną, nieistniejącą wieżą o wysokości 
170 m i otaczającymi ją osiemnastoma 
wieżami niższymi, kształtowanymi przez 
obrót elipsy. Fasady kościoła Gaudiego 
kipią od roślinnych i figuralnych rzeźb, 
pokrywających niemal każdy centymetr 
kwadratowy powierzchni ścian6.

■

Kościół Świętej Rodziny Gaudiego 
symbolicznie zamyka szesnaście stuleci 
architektury sakralnej, które wyeksplo-
atowały koncepcję literackiej opowieści 
o tajemnicach i prawdach wiary przez 
sztukę dekorującą wnętrza i fasady bu-
dowli. W tej konwencji możliwe są już 
tylko powroty do przeszłości uwspółcze-

5 Zob.: np. wnętrze kościoła pielgrzym-
kowego w Wies, Dominikus Zimmermann 
(1745–1754) lub ołtarz Wniebowzięcia Marii 
w katedrze w Rohr, Egid Quirin Asam (1723).

6 Zob.: [w:] J. Bergós, M. M. Llimargas, 
„Gaudi. Człowiek i jego dzieło”, Arkady, War-
szawa 2000.

śnione przez pryzmat 
doświadczeń sztuki 
i zmieniające się wciąż 
koncepcje estetyczne.

Stało się jasne, że 
należy poszukiwać no-
wych możliwości i no-
wych horyzontów dla 
sztuki sakralnej rozu-
mianej całościowo jako 
zintegrowane działanie 
architektury, techniki 
i sztuki dla osiągnięcia 
klimatu sacrum.

■

Kościół potrzebuje sztuki. Musi bo-
wiem sprawiać, aby rzeczywistość du-
chowa, niewidzialna, Boża, stawała się 
postrzegalna… Musi zatem wyrażać 
w zrozumiałych formułach to, co samo 
w sobie jest niewyrażalne7.

■

Kaplica pielgrzymkowa w Ronchamp 
Corbusiera uznawana jest za dzieło prze-
łomowe — pierwszy kościół w erze nowo-
czesnej architektury, który najpełniej wy-
raża uczucia religijne8. Jest odmienny od 
swoich poprzedników nie tylko dzięki no-
watorskiej formie bryły, ale także poprzez 
purystyczne wnętrze, które swoim nastro-
jem bliższe jest architekturze romańskiej 
niż dziełom późniejszych epok. Kształtu-
jąca klimat architektury charakterystycz-
na ciężka, pochyła ściana z niewielkimi 
szczelinami okien — to efekt wykorzysta-
nia nowego, niezwykle plastycznego ma-
teriału, jakim był żelbet, dający całkowicie 
inne możliwości poszukiwania atmosfery 
sacrum dla zmaterializowania transcen-
dentalnej idei. Dach, wygięty jak kadłub 
łodzi, unosi się nad wnętrzem i ścianami, 
zawieszony nierealnie pomiędzy ziemią 
i niebem, jak gdyby był podparty światłem 
przesączającym się między nimi. Światło 
jest istotnym dla Corbusiera tworzywem 
— dawkuje je oszczędnie, filtrując je 
przez kolorowe szkło buduje nastrój wy-
ciszenia, skupienia, spokoju.

■

7 Papież Jan Paweł II, „List apostolski do 
artystów”, Watykan, 4 kwietnia 1999 r.

8 Kaplica Notre-Dame-du-Haut w Ron-
champ, Le Corbusier (Charles-Eduard-Jean-
neret), 1950–1955.

Zbliżenie do tajemnicy, tego co nie-
odgadnione, nierealne, łatwiej czasami 
osiągnąć przez pustkę. To pomaga wy-
wołać wrażenie nicości, odpowiadającej 
na płaszczyźnie poznawczej niewyobra-
żalności bóstwa9. 

Ascetyzm, rezygnacja z bogactwa 
środków formalnych i przedmiotów przy-
bliża nas do ciszy i spokoju, tak koniecz-
nego dla oderwania od dzisiejszego 
świata ruchu, skomplikowania, hałasu, 
które przyniosła cywilizacja pośpiechu. 

■

Równie silnie odczuwamy prze-
niesienie w mistyczny świat absolu-
tu w kościele św. Piotra w Firminy10. 
Światło przedziera się tu przez wąskie, 
poziome szczeliny w betonowych ścia-
nach, których rozświetlone, barwione 
pastelowymi kolorami krawędzie rozja-
śniają delikatną, ciepłą poświatą waż-
ne dla liturgii miejsca i wkrótce gasną 
w półmroku wnętrza. Wysoko ponad 
głowami, pod pochyłym stropem ścię-
tego ukośnie wierzchołka zbliżonej 
formą do stożka bryły kościoła, przez 
gęstniejącą ciemność przedzierają się 
dwa strumienie światła skierowane na 
ołtarz. Za ołtarzem pochyłą betono-
wą czaszę ograniczającą przestrzeń 
wnętrza perforują niewielkie, okrągłe 
otwory, które wyglądają jak gwiazdy na 
niebie, tworząc delikatny rysunek kon-
stelacji Oriona. Gdy oswoimy wzrok, 
dostrzegamy spokojną surowość ma-
teriału, krzyż, niewielką figurę Matki 
Boskiej, ludzi porozumiewających się 
szeptem stosownym do nastroju wnę-
trza, wyciszonych.

■

Na przełomie XX i XXI w. w realizo-
wanych w Europie Zachodniej obiektach 
sakralnych przeważa estetyka minima-
lizmu — oprócz betonu, który prostotą 
i surowością faktury sprzyja nastrojo- 
wi ciszy i kontemplacji, pojawiają się  
poszukiwania innych, współczesnych ma-

 9 Wł. Stróżewski, „O możliwości sacrum 
w sztuce”, [w:] N. Cieślińska (red.), op. cit., s. 31.

10 Kościół św. Piotra w Firminy, Le Cor-
busier (Charles-Eduard-Jeanneret), 1956–
1965. Realizacja: José Oubrerie, José Luis 
Miquel (2006).

Firminy, kościół św. Piotra
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teriałów, przydatnych do realizacji tej idei.
Kościół Serca Jezusowego w Mona-

chium, szklany prostopadłościan prze-
puszczający ze wszystkich stron światło, 
ukrywa we wnętrzu drugą bryłę — prze-
strzeń wewnątrz przestrzeni — jak reli-
kwię w szkatule. Jej ściany zbudowane 
z drewnianych listew tworzą powłokę 
filtrującą światło i kształtującą akustykę 
wnętrza. Do kościoła wchodzimy przez 
małe drzwi codzienne, lecz na uroczyste 
obrzędy zapraszają otwierające się jak 
księga na całą wysokość budowli wrota, 
ujawniające tajemnicę wnętrza rozświe-
tlonego jakimś nieziemskim blaskiem. 

Nadwieszony nad strefą wejścia, przytła-
czający ją swym ciężarem i półmrokiem 
cienia betonowy sześcian organowego 
chóru, otwarty do wnętrza, jest istotnym 

elementem reżyserii przejścia ze świa-
ta profanum do sacrum — z mroku do 
światła. Podwieszony, biały sufit odcięty 
jest od ścian przez świetlistą szczeli-
nę. Proste, współczesne geometryczne 
formy mensy, pulpitu do liturgii słowa, 
chrzcielnicy, ławek i innych elementów 
wyposażenia doskonale korespondują 
z klimatem wnętrza11. 

■

Propagowana przez Ojca Święte-
go Jana Pawła II idea ekumenizmu jest 
żywa we współczesnej architekturze 

11 Monachium, kościół Serca Jezuso-
wego, Allmann, Sattler, Wappner Architekten 
(2000).

sakralnej. W nowej 
dzielnicy Freiburga 
w Niemczech, na 
centralnym placu sta-
nął kościół św. Marii 
Magdaleny, łączący 
katolików i protestan-
tów12. Bryła budynku 
to szara, betonowa 
rzeźba, z prostopa-
dłymi i pochylonymi 
ścianami, perforo-
wanymi szczelina-
mi okien i głębokim 
cieniem wyraźnie 
akcentowanego wej-
ścia. Stabilna masa 
i lekkość, światło 
i cień, rozmach prze-
strzenny i funkcjonal-
ność… zrównoważone współistnienie 
przeciwieństw charakteryzują osiągnięty 
tu nastrój. Język formalny tej architektury 
to radykalne cięcie prostymi liniami cięż-
kich surowych brył i ponowne łączenie 
ich światłem i powietrzem. 

Obiekt został zaprojektowany jako 
budynek trzynawowy, część środkową 
stanowi wspólny obszerny hall, a po obu 
stronach umieszczono w wydzielonych 
wnętrzach dwie świątynie — większy 
kościół katolicki i nieco mniejszy prote-
stancki. Ściany dzielące wewnątrz bryłę 
są mobilne. Przesuwane w prowadni-
cach betonowe tafle, otwierając rozdzie-
lone przestrzenie, mogą stworzyć jed-
ną wspólną całość. Światło do wnętrza 
w strefie ołtarza wpada przez poziome 
nacięcia w betonowej ścianie lub przez 
wielkie okno osłonięte od środka beto-
nową taflą, odbijającą i rozpraszającą 
światło oraz przez przeszkloną krawędź 
sufitu, wspartego na belkach z klejonego 
drewna na styku z zewnętrzną ścianą. 
Lekkie, proste drewniane meble, subtel-
na rzeźba, stacje drogi krzyżowej zazna-
czone kredą na ścianie, pod niewielkim 
świecznikiem zraszającym ją łzami wo-
sku…

■

Przywołane tu współczesne przy-
kłady kształtowania klimatu sacrum 
w architekturze w katolickim kościele 
zachodnim, w zgodzie z epoką, w której 
powstają, a także z zaleceniami II So-

12 Freiburg, kościół św. Marii Magdaleny, 
Kister-Scheithauer-Gross Achitekten Und 
Stadtplaner (2002–2004).

boru Watykańskiego dowodzą otwarto-
ści kościoła, który może nadal pełnić 
rolę mecenasa architektury i sztuki 
sakralnej, sprzyjającego kreowaniu no-
wych wartości. Taka postawa pozwoli-
łaby ustrzec się przed cofaniem zegara 
historii w wielu decyzjach związanych 
z projektowaniem i realizacją obiektów 
sakralnych także w naszym kraju. 

■

Historia architektury i sztuki sakral-
nej to historia ciągłego poszukiwania 
języka form, pozwalającego na tworze-
nie pomostów pomiędzy Ziemią i Nie-
bem, klimatu skupienia w miejscu gro-
madzenia się społeczności wiernych, 
przestrzeni dla modlitwy i spotkania 
ludzi z Bogiem. Każda epoka i każda 
społeczność ma prawo tworzyć je na 
własny użytek.

Nie lękajcie się…

Jacek Gyurkovich 
Zdjęcia: Autora

Tekst został przedstawiony 5 listopada 
br. jako jeden z referatów podczas se-
minarium zorganizowanego przez Poli-
technikę Krakowską w ramach Dni Jana 
Pawła II. Autor, profesor PK, jest kierow-
nikiem Zakładu Kompozycji Urbanistycz-
nej w Instytucie Projektowania Urbani-
stycznego. 

Monachium, kościół Serca Jezusowego

Freiburg, kościół św. Marii Magdaleny
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Biuro Karier Politechniki Krakow-
skiej przeprowadziło w trakcie Inży-
nierskich Targów Pracy (15 paździer-
nika) badanie, którego celem było 
poznanie potrzeb i problemów, na 
jakie napotykają w procesie doboru 
personelu pracowniczego potencjalni 
pracodawcy absolwentów Politechni-
ki Krakowskiej.

Dzięki ankiecie przeprowadzonej 
wśród 18 firm uczestniczących w tego-
rocznej edycji ITP uzyskano informacje 
na temat stosowanych form rekrutacji, 
profilu poszukiwanych pracowników 
i zapotrzebowania na absolwentów Po-
litechniki Krakowskiej na rynku pracy. 
Udało się również ocenić przygotowanie 
absolwentów naszej uczelni do wejścia 
na rynek pracy.

W badaniu wzięły udział przedsię-
biorstwa usługowe, produkcyjne, spe-
cjalizujące się w budownictwie, handlu 
i naprawach oraz przedstawiciele admi-
nistracji publicznej i obrony narodowej1. 
Przeważali (55,5 proc.) przedstawiciele 
dużych przedsiębiorstw, zatrudniających 
powyżej 250 pracowników. Co trzecia 
z badanych firm (33 proc.) stanowiła 
podmiot gospodarczy średniej wielkości 
(50–249 zatrudnionych), 1 zakład repre-
zentował małe przedsiębiorstwa, 1 — 
przedsiębiorstwa mikro.

Preferowane formy rekrutacji
Najpopularniejszym sposobem po-

szukiwania kandydatów do pracy oka-
zało się korzystanie z internetowych 
portali pracy takich, jak: pracuj.pl, ga-
zetapraca.pl oraz goldenline.pl. Praco-
dawcy z uznaniem wyrażali się także 
o prowadzeniu bazy danych osób, które 
przesłały im swoje CV i umieszczaniu 
ogłoszeń na stronie internetowej własnej 
firmy. Badanie wykazało, że rekruta-
cja na stanowiska dyrektorskie odbywa 
się głównie poprzez prywatne agencje 
zatrudnienia, na stanowiska biurowe — 
poprzez bazę CV, własną stronę inter-
netową firmy, portale pracy. Specjalistów 
pracodawcy poszukują na targach pracy, 

1 Podział według Europejskiej Klasyfikacji 
Działalności.

w bazach gromadzących CV osób, które 
poszukują pracy, a pracowników fizycz-
nych — w urzędach pracy albo poprzez 
portale pracy.

Ankieta pozwoliła również zweryfi-
kować rozpowszechnione przekonanie 
o możliwości zatrudnienia poprzez prze-
dłużenie stażu czy dzięki odbywanej w fir-
mie praktyce. Jest to najrzadziej stoso-
wana metoda, która sprawdza się przede 
wszystkim w odniesieniu do specjalistów.

Z deklaracji pracodawców wynika 
ponadto, iż spośród dostępnych tytułów 
prasowych największym uznaniem cie-
szy się „Gazeta Wyborcza”. Ponad trzy 
czwarte firm zamieszcza w niej anonse 
o prowadzonym naborze pracowników. 
Wynika to zapewne z faktu, iż jest jedną 
z najbardziej poczytnych gazet codzien-
nych o zasięgu ogólnopolskim.

Niepodważalnym liderem rankingu 
internetowych portali pracy okazała się 
witryna pracuj.pl, z której usług korzysta 
prawie połowa respondentów. Praco-
dawcy wymienili jeszcze 9 innych portali, 
lecz uzyskały one jedynie od jednego do 
trzech wskazań, co oznacza bardzo niski 
stopień popularności wśród rekruterów.

Zwiększenie zatrudnienia
Badani pracodawcy łącznie zade-

klarowali chęć zatrudnienia 1288 osób 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na 
każdą z 13 firm, planujących zwięk-
szenie personelu, średnio przypada 99 
pracowników. Zahamowanie przyrostu 

zatrudnienia, jakiego spodziewamy się 
w skali kraju, obejmuje więc niespełna 
30 proc. badanych firm, a wzrost w tej 
dziedzinie zapowiada aż 70 proc. ankie-
towanych. W obecnej sytuacji na polskim 
rynku pracy takie dane napawają optymi-
zmem, zwłaszcza poszukujących pracy 
absolwentów uczelni technicznych. Na-
leży jednak pamiętać, iż w Inżynierskich 
Targach Pracy uczestniczyły również fir-
my reprezentujące inne branże niż inży-
nierska (outsourcingowe, handlowe, IT), 
dlatego też warto ostrożnie formułować 
wnioski na temat otwartości rynku pracy 
dla inżynierów. 

Z wypowiedzi pracodawców wynika, 
że poszukują przede wszystkim specja-
listów i pracowników biurowych (łącznie 
stanowią oni ponad 50 proc. w grupie 
najbardziej pożądanych pracowników). 
Nieco mniejsze, lecz wciąż znaczące jest 
zapotrzebowanie na kierowników i tech-
ników. Zgłosiło je 27 proc. badanych 
pracodawców. Ankietowani wyrazili nie-
wielkie zainteresowanie zatrudnieniem 
pracowników niewykwalifikowanych, co 
jest całkowicie uzasadnione specyfiką 
dobranej próby. Zawody sprzedawców, 
robotników, operatorów maszyn wska-
zano tylko w pięciu przypadkach.

Umiejętności i kwalifikacje
Najważniejsze pytanie, na jakie po-

szukiwaliśmy odpowiedzi, dotyczyło 
cech, jakie posiadają najbardziej po-
żądani pracownicy. Wskaźniki, które  

Ankieta Biura Karier PK

Jak widzą to pracodawcy?

Wykres 1. Ocena istotności danych umiejętności i kwalifikacji w podejmowaniu decyzji o przyję-
ciu kandydata do pracy
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posłużyły do zbudowania profilu ideal-
nego kandydata, to: cechy osobowości, 
umiejętności, predyspozycje, wykształ-
cenie, kwalifikacje i uprawnienia dodat-
kowe. Z zebranych danych wynika (zob. 
wykres 1), iż dla ponad 88 proc. ankieto-
wanych firm umiejętnością o kluczowym 
znaczeniu w procesie podejmowania 
decyzji o zatrudnieniu jest obsługa kom-
putera. Znajomość dodatkowych progra-
mów komputerowych jest również istotna 
— tak uznało około 50 proc. responden-
tów. Wartość kandydata w oczach pra-
codawców podnosi znajomość takich 
programów jak Autocad, Excel, C/C++, 
Java i SAP. 

Drugą pożądaną cechą u starających 
się o angaż są specjalistyczne umiejęt-
ności zawodowe (77 proc. wskazań). Do 
grupy cech najistotniejszych pracodaw-
cy zaliczają ponadto wykształcenie tech-
niczne oraz znajomość języków obcych. 
Ponad 50 proc. ankietowanych określiło 
obydwie te zmienne jako bardzo ważne. 
Wśród języków niezmiennie przoduje 
angielski (61 proc.), kolejne miejsce zaj-
mują francuski, niemiecki i hiszpański. 

Cechy dodatkowe, które w przypad-
ku kilku firm mogłyby podnieść walory 
kwalifikacyjne kandydatów — to posia-
danie uprawnień budowlanych, energe-
tycznych, elektrycznych i innych.

Z analiz wynika, iż znajomość branży, 
doświadczenie zawodowe, ukończenie 
specjalistycznych kursów czy posiadanie 
dodatkowych uprawnień są ważne, nato-
miast nie decydują o przyjęciu do pracy. 
Z deklaracji wynika również, iż najmniej 
istotna jest renoma uczelni ukończonej 
przez kandydata oraz posiadanie refe-
rencji poprzednich pracodawców. (Za 
bardzo ważną uznali je przedstawiciele 
jedynie 2 firm).

Ocena zdolności interpersonalnych 
i cech osobowości podzieliła znacząco 
respondentów. Żadna z cech nie była 
na tyle często wskazywana, by mówić 
o tym, że jest preferowana. Atrybu-
ty wymieniane przez przedstawicieli 
firm, to: pracowitość, samodzielność, 

zaangażowanie, komuni-
katywność, chęć rozwoju 
oraz analityczne myślenie. 
Co ciekawe, najmniejszym 
zainteresowaniem praco-
dawców cieszą się osoby 
asertywne, mające niskie 
wymagania płacowe, goto-
we do pracy w nienormowa-
nym czasie oraz innowacyj-
ne. Nie zostały docenione 
także takie umiejętności, 
jak: praca pod presją czasu, 
twórcze myślenie i otwar-
cie na nowe doświadczenia 
(por. wykres 2). 

Przygotowanie do pracy  
absolwentów PK

Aż 58,82 proc. pracodaw-
ców oceniło przygotowanie 
do pracy absolwentów PK jako bardzo 
dobre i dobre (wszyscy badani zatrudniali 
w przeszłości studentów naszej uczelni, 
ich opinie można zatem uznać za miaro-
dajne). Na poziomie średnim oceniło je 
jedynie 3 pracodawców. Nikt nie uznał 
go za złe bądź bardzo złe. Przekonanie 
o dobrym przygotowaniu studentów PK 
do wejścia na rynek pracy skłania 78 
proc. ankietowanych do deklaracji, iż za-
trudnią absolwentów PK. Zaledwie 3 pra-
codawców nie było w stanie określić, czy 
w ich firmie są perspektywy zatrudniania 
nowych pracowników, a jeden z praco-
dawców nie planuje zaoferować pracy 
absolwentom naszej uczelni. 

Z badania wynika, że największym 
wzięciem cieszą się absolwenci infor-
matyki, automatyki i robotyki, energetyki 
i budownictwa. Mimo iż żadne z przed-
siębiorstw biorących udział w badaniu 
nie zgłosiło chęci zatrudnienia osób, 
które ukończyły takie kierunki, jak: archi-
tektura i urbanistyka, architektura krajo-
brazu, fizyka techniczna, inżynieria śro-
dowiska czy inżynieria biomedyczna, nie 
oznacza to, iż zainteresowanie na rynku 
pracy absolwentami tych kierunków jest 

znikome. Taki rozkład zapotrzebowania 
na absolwentów danych kierunków uwa-
runkowany jest specyfiką doboru próby.

Z oświadczeń pracodawców wyni-
ka, iż prawie wszyscy (17) umożliwiają 
studentom odbywanie praktyk w swoich 
firmach. Jednak wynagrodzenie gwaran-
tuje tylko 35,29 proc. firm.

Kwestia zatrudniania osób niepełno-
sprawnych podzieliła ankietowanych na 
dwie, statystycznie równomierne liczbo-
wo grupy. Prawie tyle samo przedsiębior-
ców daje szansę rozwoju zawodowego 
osobom nie w pełni sprawnym, jak i nie 
daje. Jako główne bariery w zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych podawano 
trudności w przygotowaniu odpowied-
nich do potrzeb stanowisk pracy oraz 
aplikacji komputerowych, a także brak 
ofert od takich kandydatów. 

Przeprowadzone badanie powinno 
być dobrym wstępem do dyskusji nad 
tym, w jaką wiedzę nasza uczelnia wy-
posaża studentów, zanim zaczną szu-
kać pracy. Skłania również do refleksji 
nad tym, w jaki sposób możemy pomóc 
studentom w zdobywaniu nowych, pożą-
danych dziś na rynku pracy umiejętno-
ści interpersonalnych i kwalifikacji. Biu-
ro Karier Politechniki Krakowskiej służy 
studentom i absolwentom swoją pomocą 
w tym zakresie od ponad 10 lat. 

Iwona Zawisza

Autorka jest socjologiem, specjalistą 
od spraw badań społecznych w Biurze  
Kar ier PK. Wykres 2. Najbardziej pożądane cechy osobowości nowo zatrudnianych pracowników

Wykres 3. Rozkład zapotrzebowania na absolwentów naj-
bardziej pożądanych kierunków PK wśród badanych praco-
dawców (wykres nie uwzględnia kierunków, które nie uzy-
skały jakichkolwiek wskazań)
Legenda: INF — informatyka; AiR — automatyka i robotyka, 
ENER — energetyka; BUD — budownictwo; MiBM — me-
chanika i budowa maszyn; M — matematyka; EL — elektro-
technika, IM — inżynieria materiałowa, ZiIP — zarządzanie 
i inżynieria produkcji, TR — transport, OŚ — ochrona środo-
wiska, TCH — technologia chemiczna, ICHiP — inżynieria 
chemiczna i procesowa
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Działające przy Instytucie Projek-
towania Budowlanego Wydziału Archi-
tektury PK Studenckie Koło Naukowe 
Budownictwa od lat inicjuje i organizu-
je dla kolejnych roczników studentów 
architektury przedsięwzięcia aktywi-
zujące ich w sferze nauki. Pozytywne 
jest i to, że prowadzone w terenie se-
minaria i badania można jednocześnie 
połączyć z tzw. aktywnym wypoczyn-
kiem. Mamy więc — przywołując hasło 
znanej reklamy — dwa w jednym. 

W minionym roku akademickim, oprócz 
cyklicznych spotkań seminaryjnych, na 
których prezentowano i dyskutowano róż-
ne problemy architektoniczno-budowlane, 
zrealizowano również kilka przedsięwzięć 
o większej randze. I tak na przełomie 
września i października 2008 r. odbył się 
w północnej Rosji, nad rzeką Pinegą obóz 
naukowy, podczas którego przygotowano 
dokumentację reliktów miejscowej archi-
tektury drewnianej, zwłaszcza typowych 
dla tego regionu budynków mieszkalno-
inwentarsko-składowych. Materiały doku-
mentacyjne — fotografie, rysunki i mode-

le z wyjazdów studialnych 
do Rosji, zorganizowanych 
przez Koło w latach 2003–
2008, zostały zaprezento-
wane w lutym br. na wielkiej 
(30 plansz o wymiarach 
100x70 cm!), retrospektyw-
nej wystawie w uczelnianej 
Galerii „GIL”.

Dorobek zeszłoroczne-
go obozu, dokumentujące-
go zabytki architektury cer-
kiewnej Podkarpacia, został 
zaprezentowany w maju 
br. na wspólnej wystawie 
studenckich kół naukowych 
Wydziału Architektury PK w Galerii „Ko-
tłownia”. Wystawa odbyła się w ramach 
tzw. Krakowskich Dni Nauki. Tym razem 
na 8 planszach (100x70) pokazano efekty 
prac inwentaryzacyjnych, które uczestnicy 
obozu przeprowadzili w cerkwiach w Kró-
liku Wołoskim, Tarnawie Górnej, Mrzygło-
dzie, Olchowej i Tyrawie Solnej (cmen-
tarz).

Pod koniec maja odbyło się bardzo 
udane, trzydniowe seminarium wyjaz-
dowe we Wrocławiu i Karpaczu. We 
Wrocławiu oprócz architektury Starego 
Miasta obejrzeliśmy wspaniałą Panora-
mę Racławicką oraz Park Szczytnicki 
z budzącą podziw Halą 100-lecia — im-
ponującym dziełem inżynierskim i drew-
nianym kościółkiem z przełomu XVI 
i XVII w. W drodze do Karpacza, do XII-
wiecznego drewnianego kościółka, po-
chodzącego z Norwegii, z miejscowości 
Wang, obejrzeliśmy takie interesujące 
obiekty, jak: ogromne drewniane (szkie-
letowe) kościoły w Świdnicy i Jaworze, 
zamek w Książu, opactwo cystersów 
w Krzeszowie, drewniane Domy Tkaczy 
(z 1707 r.) w Chełmsku Śląskim oraz 
jeleniogórską starówkę. Zebrany ma-
teriał fotograficzny zaprezentowano już 
na spotkaniach Koła, będzie on także 
przedstawiany na wystawach w gale-
riach uczelni i w gablotach Koła na wy-
dziale architektury.

Celem obozu, zorganizowanego 
i przeprowadzonego w sierpniu pod kie-

Z prac SKN Budownictwa

Podwójna korzyść — badania naukowe  
i wypoczynek

runkiem piszącego te słowa, było przy-
gotowanie dokumentacji zachowanych 
reliktów kultury Ukraińców, zamieszku-
jących przed 1947 r. obszary południo-
wo-wschodniej Polski — Podkarpacia 
i Bieszczad. Były to murowane cerkwie 
(lub ich ruiny) w miejscowościach Na-
górzany, Płonna, Krywe i Hulskie oraz 
cerkwie drewniane w Paszowej i Rako-
wej. Obóz odbywa się z inicjatywy Sto-
warzyszenia Mniejszości Karpackich, 
reprezentowanego przez dr Ewę Bryłę 
z PK.

Odbyło się także kilka wyjazdów 
do zabytkowych cerkwi w: Żernicy Wy-
żnej, Szczawnem, Turzańsku, Rzepedzi, 
Smolniku, Roztoce Dolnej, Równi, Cho-
szowie, Chmielu oraz Komańczy. W tej 
ostatniej miejscowości cerkiew jest obec-
nie odbudowywana po pożarze i jeszcze 
(przed odeskowaniem) doskonale widać 
elementy jej drewnianej konstrukcji.

Podsumowując dorobek Koła w mi-
nionym roku, należy go ocenić bardzo 
wysoko i wyrazić radość, że studenci 
naszego wydziału, pomimo bardzo pra-
co- i czasochłonnych studiów, znajdują 
jeszcze wolne chwile na zajęcia poza 
obowiązującym programem studiów. 
Cieszyć się również należy, że inicjatywy 
Koła znajdują życzliwość i wsparcie pro-
rektora PK ds. studenckich prof. Leszka 
Mikulskiego.

Jan Kurek

Model domu z Werkoły wykonany przez M. Kozak

Przed zamkiem w Książu
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Od kilku lat Tomasz Haziak, obec-
nie student piątego roku na Wydziale 
Inżynierii Środowiska, przeistacza się 
w pierwszych dniach grudnia w św. 
Mikołaja. Z workiem pełnym prezen-
tów wspólnie z kolegami odwiedza 
dzieci mieszkające w ośrodkach opie-
kuńczych. Jego wizyty są potem dłu-
go pamiętane przez wychowanków. 
A szczególnie fakt, że św. Mikołaj miał 
prawdziwą brodę!

— Jak to się dzieje, że student raz do 
roku zamienia się w dostojnego starca, 
jakim niewątpliwie jest św. Mikołaj? 

Tomasz Haziak wyjaśnia:
— Już od ponad 10 lat działam jako 

wolontariusz w placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej typu rodzinnego, w któ-
rej pielęgnuje się tradycje związane 
z opieką rodzicielską. Kiedyś szukano 
tam osoby, która zechciałaby się wcielić 
w św. Mikołaja. Złożono mi propozycję, 
jeszcze zanim rozpocząłem studia. Przy-
jąłem ją. Miałem 18 lat. Wtedy wystąpi-
łem jeszcze ze sztuczną brodą. 

— To wyjątkowo wczesny debiut, jak 
na rolę św. Mikołaja. A jak to było już na 
Politechnice Krakowskiej?

— Początkowo skupiałem się wy-
łącznie na nauce. Ale gdy byłem na trze-
cim roku i zacząłem się interesować pra-
cami Samorządu Studenckiego, rzucono 
pomysł, aby do prowadzonej od lat akcji 
mikołajkowej znaleźć osobę z auten-

tycznym zarostem. Przewodniczącym 
Rady Osiedla był wtedy Michał Czelu-
śniak. Ponieważ raz już „mikołajowa-
łem”, uznałem, że mogę podjąć się tego 
zadania. Pomysł okazał się trafieniem 
w dziesiątkę. Byliśmy zdumieni reakcją 
dzieci z domu na Rajskiej. To był dla nich 
prawdziwy szok, że przeszedł do nich 
prawdziwy św. Mikołaj.

— Prawdziwy w jakim sensie? 
— Chodziło nie tylko o brodę. Rów-

nież o wręczanie prezentów, które dzieci 
sobie wymarzyły. Dzieci z Rajskiej, gdzie 
mieści się dom małego dziecka, piszą 
listy do św. Mikołaja, a my zawsze sta-
ramy się kupić dokładnie to, o co dziec-
ko prosiło w liście. Ani mniej, ani więcej. 
Wracając do tego domu, co rok rozpo-
znaję część dzieci, staram się dzieciom 
przypominać, co obiecały św. Mikołajowi 
i wtedy widzą, że św. Mikołaj o nich pa-
mięta.

— Jakiego typu są to prezenty? 
— Dla dziewczynek są to maskotki, 

pluszaki, zabawki, małe domki dla lalek 
z laleczkami. Dla chłopców samochody 
wyścigowe na pilota, a dzieci trochę star-
sze dostają MP4 do słuchania muzyki. 
Od pewnego czasu jeździmy do szkoły 
dla dzieci niedosłyszących przy ul. Spa-
dochroniarzy. Tam zawsze staramy się 
przywieźć coś dla całej szkoły, np. mo-
delinę, kredki, mazaki i farbki na zajęcia 
z plastyki albo sprzęt sportowy, jak: piłki 

do kosza czy siatkówki, stół pingpongo-
wy, rowerek stojący do ćwiczeń. Dzieci 
w takich szkołach specjalnych więcej 
czasu poświęcają na zabawy ruchowe, 
więc sprzęty sportowe są tam bardziej 
potrzebne. 

— Czyli dzieci mają prośby realistycz-
ne, możliwe do spełnienia. Nie oczekują 
prezentów drogich, przekraczających 
możliwości finansowe akcji? 

— Panie Bernardeta Łuczko i Marta 
Czech z Osiedla Studenckiego, które są 
animatorkami całej akcji, kontaktują się 
z odwiedzanymi przez nas placówkami. 
W efekcie dzieci są dobrze przygotowy-
wane przez swych wychowawców do 
spotkania ze św. Mikołajem. Zdają sobie 
sprawę, że Mikołaj nie może dać im sa-
mochodu czy komputera, że nie mogą 
dostać czegoś, co wyróżniłoby je wśród 
rówieśników, czym mogłyby szpanować. 

— Jak prowadzona jest zbiórka pie-
niędzy na zakup darów?

— Zbieramy je przede wszystkim 
na Politechnice. To bardzo miłe, że ak-
cja cieszy się dużym uznaniem wśród 
studentów i pracowników, że jednoczy 
całą społeczność uczelni. Ostatnio 
prowadzimy też zbiórkę w paru punk-
tach Krakowa, na co mamy pozwolenie 
prezydenta miasta. A potem w trakcie 
zakupów, gdy przedstawiamy, na jaki 
cel są one przeznaczone, dostajemy 
nawet bardzo duże zniżki. Niekiedy 
firma widząc, że jest to przeznaczone 
na dobry cel, dodaje coś od siebie za 
darmo. Przynosi to oszczędności na-
wet od 10 do 12 procent. Jeżeli robi 
się coś dobrego, znikają bariery. Jest 
wiele instytucji i wiele osób otwartych 
na pomaganie innym. 

— A jakie jest zainteresowanie akcją 
wśród studentów? 

— Na początku wielu garnie się do 
udziału w akcji, do zbierania pieniędzy, 
ale potem się wykruszają, bo na to trze-
ba mieć bardzo dużo czasu. Na finiszu 
zostaje garstka osób. Wielu jednak jest 
zainteresowanych wizytami u dzieci. 
I dla niektórych jest to szok. Dziewczy-
ny niekiedy nawet płaczą po wyjściu od 
dzieci. Mówią, że z takim widokiem spo-
tkały się pierwszy raz w życiu. 

— Czy ma Pan jakiś scenariusz wy-
stępu przed dziećmi? 

Moje pasje

W roli św. Mikołaja
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— Nie. Ktoś powiedział: dzieci są 
dobrymi recenzentami zachowań do-
rosłych i nie można przy nich niczego 
udawać. Jestem pozytywnie nastawiony 
na spotkanie z dzieciakami. I to wszyst-
ko. Za każdym razem potrafią mnie też 
wzruszyć. 

— Jest Pan brunetem i poza okre-
sem poprzedzającym akcję mikołajową 
nie nosi zarostu. Czy zdradzi Pan „tech-
nologię” uzyskiwania efektu białej brody 
św. Mikołaja? 

— Brodę zaczynam zapuszczać po 
powrocie z wakacji. Tak więc mogę mieć 
maksymalnie ok. 10 cm zarostu. Do 
wybielenia włosów używam utleniacza 
z farbą. Muszę trzy razy je farbować, za 
każdym razem o 12 tonów. Korzystam 
z porad i pomocy dziewczyn, które lepiej 
się znają na tych sprawach. Cała opera-
cja trwa dwa dni i w tym czasie staram się 
jak najmniej pokazywać ludziom. Wybie-
lenie włosów aż o 36 tonów jest rzeczą 
szkodliwą, o czym może zaświadczyć 
każda kobieta, dlatego w tym czasie jem 
dużo warzyw i owoców. 

— Jest więc z tym sporo kłopotu… 
— Dla dzieci warto! Dzień przed wizy-

tą w ośrodkach opiekuńczych spotykam 
się z paniami kierowniczkami Bernarde-
tą Łuczko i Martą Czech. Sprawdzamy 
wtedy, czy strój Mikołaja jest w porząd-
ku, czy nie przytyłem, czy nie trzeba 
doszyć jakiejś kieszeni. I uśmiechamy, 
że w tym roku sztuczna broda znów nie 
będzie potrzebna. 

— Czy dzieci doceniają Pana po-
święcenie? 

— Niektóre bawi pociąganie św. Mi-
kołaja za brodę. I kiedy okazuje się, że 
moja broda jest prawdziwa, że nie jest 
przyczepiona na gumce, są bardzo za-
skoczone. Czasem nawet nieco prze-
straszone.  

— W listopadzie dobiegła końca ka-
dencja władz Samorządu Studenckiego. 
Czym zajmował się Pan w samorzą-
dzie? 

— Przez ostatni rok byłem zastępcą 
przewodniczącego ds. ogólnych. Zaj-
mowałem się sprawami dotyczącymi 
administracji, jakości kształcenia, trochę 
dydaktyką na poziomie całej uczelni. 
Najwięcej jednak działałem na Wydziale 
Inżynierii Środowiska, na którym studiuję 
i gdzie byłem przewodniczącym Wydzia-
łowej Rady. 

— Dlaczego wybrał Pan inżynierię 
środowiska jako kierunek studiów?

— Ukończyłem Technikum Leśne 
w Biłgoraju (na Roztoczu). Z racji uzy-
skanego wyróżnienia i miejsca w kon-

kursie międzywojewódzkim otrzymałem 
prawo wolnego wstępu na jeden z kilku 
wybranych wydziałów. Zdecydowałem 
się na ten właśnie jako najbliższy moim 
zainteresowaniom. Nie było jeszcze wte-
dy kierunku „ochrona środowiska” ani 
specjalności „monitoring środowiska”. 
Dlatego wybrałem bliską mi problema-
tykę zaopatrzenia w wodę, unieszko-
dliwiania odpadów i oceny jakości wód. 
Piszę pracę na temat występowania 
chromu w osadzie na dnie zbiornika 
czorsztyńskiego. Chrom jest dla ludzi 
bardzo szkodliwy. Sprawdzam, w jakiej 
formie tam występuje i ile go dokładnie 
jest. W wyniku tych badań będzie wiado-
mo, jak można kontrolować i zmniejszać 
ilość chromu.

— Kończy Pan studia. Co będzie da-
lej ze św. Mikołajem z Politechniki? 

— Mam zamiar przygotować swego 
następcę. Nie chciałbym, żeby uczelnia 
została bez św. Mikołaja.

Rozmawiał: Lesław Peters

Nowy  
przewodniczący 
Samorządu  
Studentów

Samorząd Studentów Politechniki 
Krakowskiej ma nowego przewodni-
czącego. Ustępującego ze stanowiska 
Marcina Styrnę zastąpił Witold Pod-
górski — student III roku na Wydziale 
Fizyki, Matematyki i Informatyki Stoso-
wanej. 

Studia rozpoczynał na Wydziale 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
i tam też był wcześniej przewodniczą-
cym Wydziałowej Rady Samorządu 
Studentów. W wyniku dokonanej w tym 
roku przez uczelnię reorganizacji prze-
niósł się, jako student informatyki, na 
WFMiIS. Jeszcze będąc na WIEiK, 
uczestniczył w pracach Senatu PK. 
Dwa lata temu pełnił funkcję zastępcy 
szefa 46. Rajdu PK. W samorządzie 
głównie zajmował się negocjowaniem 
z firmami ubezpieczeniowymi najko-
rzystniejszych dla studentów warun-
ków ubezpieczeń od następstw nie-
szczęśliwych wypadków.

Zapytany o sposób spędzania wol-
nego czasu mówi, że w liceum uprawiał 
taniec towarzyski. Lubi też grać w siat-
kówkę. Teraz jednak rolę głównego hob-
by przejęła działalność w samorządzie. 
Praca ta pochłania mu 90 proc. wolnego 
czasu.

(ps)

Sukcesy  
studentek PK

Studenci i absolwenci szkół wyż-
szych mogą wygrać płatne praktyki 
w organizowanym od kilkunastu lat 
konkursie „Grasz o staż” firmy Price-
waterhouseCoopers i „Gazety Wy-
borczej”. Dzięki tej inicjatywie młodzi 
ludzie zdobywają pierwsze poważne 
doświadczenia zawodowe w kontak-
tach z czołowymi firmami krajowymi 
i zagranicznymi. Laureatkami XIV 
edycji konkursu zostały studentki 
Politechniki Krakowskiej — Karoli-
na Bednarska  i Ewa Książek, obie 
z Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Natomiast absolwentka Wydzia-
łu Architektury Agnieszka Ściga-
ła zdobyła Nagrodę im. Tadeusza 
Tertila przyznawaną przez gminę 
miasta Tarnów i powiat tarnowski. 
Członkowie kapituły nagrody uznali 
za najlepszą jej pracę magisterską 
„Multimedialne Centrum Komunika-
cji — rozbudowa dworca kolejowe-
go Tarnów-Mościce” wykonaną pod 
kierunkiem prof. Krzysztofa Lenar-
towicza.

(R.)
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W ostatnich tygodniach po zde-
montowaniu rusztowań ujrzeliśmy 
w całej okazałości nowe oblicze bu-
dynku Wydziału Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej. Niemłody już gmach 
wygląda teraz tak, jak gdyby dopiero 
co został oddany do użytku. Nie o po-
prawę estetyki jednak w tym przypad-
ku głównie chodziło.

Budynek WIiTCh został poddany ter-
momodernizacji. Lepszą ochronę cieplną 
zapewniono, pokrywając budynek spe-
cjalnymi okładzinami, a także wymienia-
jąc nieszczelne okna. Pozwoli to uzyskać 
znaczące oszczędności dzięki obniżeniu 
kosztów ogrzewania. Poza tym — na co 
zwraca uwagę Lucjan Tabaka, kanclerz 
PK — niektóre okna były już w takim sta-
nie, że groziło, iż wypadną z nich szyby, 
więc należało pilnie podjąć prace.

W przypadku obiektów należących 
do całego kampusu przy ul. Warszaw-
skiej wszelkie zmiany wyglądu zabu-
dowy muszą być dokonywane w poro-
zumieniu z konserwatorem zabytków. 
I choć sam budynek WIiTCh zabytkiem 
nie jest, i w tym przypadku dobór nowej 
kolorystyki gmachu nastąpił w porozu-
mieniu z konserwatorem. Podobnie było 
z drzwiami prowadzącymi do skrzydeł 
budynku Wydziału Inżynierii Lądowej. 
Chociaż kolor drzwi nie wszystkim przy-
padł do gustu, niemniej tak właśnie one 

wyglądały w czasach arcyksięcia Ru-
dolfa.

Całkowity koszt termomoderniza-
cji budynku WIiTCh — około 15 mln zł 
— przekracza możliwości finansowe 
uczelni. Dlatego starania o uzyskanie 
stosownych funduszy w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego czynio-
no od 2006 r. Pierwsze środki przyzna-
no w 2008 r. i wtedy rozpoczęto prace. 
W 2009 r. wykonano zakładany planem 
zakres prac. Będą one kontynuowane 
w roku 2010. 

Tymczasem uczelnia podejmuje sta-
rania o podniesienie poziomu ochrony 
cieplnej pozostałych budynków kampusu 
przy ul. Warszawskiej. Kanclerz Lucjan 
Tabaka podkreśla, że wyjątkowość kam-
pusu przy ul. Warszawskiej wymaga, 
oprócz działań termomodernizacyjnych, 
wykonania konserwatorskich prac od-
nowy elewacji; prac, które zabezpieczą 
przekaz historyczny i kulturowy miejsca. 
Ceglana faktura murów znajduje się pod 
ochroną, budynki nie stracą więc swe-
go obecnego wyglądu. Cegła zostanie 
jednak poddana renowacji. Wymienione 
będą wszystkie okna i drzwi, tak by speł-
niały wymogi obecnej normy. Przyniesie 
to uczelni znaczne oszczędności.

Lesław Peters

Chemicy zaoszczędzą  
na ogrzewaniu

Medal Akademii 
Polonijnej dla prof. 
Zbigniewa Piaska

Co pewien czas mamy okazję in-
formować o kolejnym wyróżnieniu prof. 
Zbigniewa Piaska z tytułu jego działal-
ności na rzecz organizacji polonijnych. 
Ostatnio badacz związany z PK otrzymał 
Medal Akademii Polonijnej w Częstocho-
wie, która uhonorowała go za wspieranie 
rozwoju Polski w Unii Europejskiej i inte-
grację Polonii świata. Medal wręczył ks. 
prałat prof. Stanisław Łupiński, rektor AP. 
Uroczystość odbyła się 11 października, 
przed rozpoczęciem obrad Kongresu 
„II wojna światowa a migracja narodu 
polskiego” w Częstochowie. Medal AP 
z numerem pierwszym otrzymał Ojciec 
Święty Jan Paweł II.

Prof. Piasek został też wyróżniony 
złotym odznaczeniem honorowym Rady 
Polskich Inżynierów Ameryki Północnej. 
Zgodne z tradycją na uroczystość wrę-
czenia odznaczenia przyjechał z USA 
dyrektor tej organizacji — prof. Janusz 
Romański. Odznaczenie zostało przy-
znane już w 2007 r., ale dopiero teraz 
nadarzyła się okazja jego wręczenia.

Wyróżniony naukowiec jest sekreta-
rzem generalnym Światowego Stowa-
rzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Po-
lonii i honorowym profesorem Akademii 
Polonijnej. Podczas kongresu w Często-
chowie, którego był współorganizatorem, 
mówił m.in. o genezie powstania w 1941 
r. Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Polskich w USA. Szczegółowo 
omówił też rolę stowarzyszeń polonij-
nych w Anglii i Francji w czasie II wojny 
światowej.

(R.)

Fair play 
tenisistów

Podczas jednego z ostatnich 
posiedzeń Senatu PK rektor 
pogratulował postawy drużynie 
tenisistów Politechniki Krakow-
skiej, którzy uczestniczyli w tur-
nieju strefy „C” Akademickich 
Mistrzostw Polski rozegranych 
w maju br. w Kielcach. Zespół 
w składzie Hubert Paszkowski, 
Wojciech Buczkowski, Mateusz 
Stawowiak, Grzegorz Tyc i trener 
Andrzej Łobodziński został uho-
norowany dyplomem za sportową 
rywalizację i postawę fair play.

(R.)
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Galeria GIL

Sabina Kuc 
Salony Krajobrazowe BUGA 2009 
— fotografie 
20–29 października 2009

BUGA (Bundesgartenschau) — nie-
miecka wystawa ogrodnicza — to wy-
darzenie odbijające się szerokim echem 
nie tylko w środowisku architektów kraj-
obrazu. Impreza organizowana jest co 

dwa lata i z pożytkiem dla miasta, które 
ją gości, ponieważ pozostawia po sobie 
nową przestrzeń zieloną — park miejski 
lub szersze założenie krajobrazowe, słu-
żące mieszkańcom po zamknięciu wy-
stawy jako teren rekreacji i wypoczynku. 
Tak było w Magdeburgu (1999), Poczda-
mie (2001), Rostoku (2003), Monachium 
(2005), Gera-Ronneburgu (2007) i w miej-
scu tegorocznej wystawy, w Schwerinie.

Fotografie przedstawiały najnowsze 
trendy w architekturze krajobrazu, moż-
liwości tworzenia kompozycji roślinnych, 
całych założeń, jak i zastosowania nowi-
nek technicznych. Równocześnie „doku-
mentowały” przykłady nieograniczonej 
wyobraźni i brawury współczesnych pro-
jektantów, stanowiąc pochwałę ich oso-
bowości, zastosowanych technik oraz 
samego procesu tworzenia.

Wystawa towarzyszyła VIII Między-
narodowej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej „Problemy Projektowe w Kontek-
ście Nowych Technologii Budowlanych” 
zorganizowanej w Krakowie przez Insty-
tut Projektowania Budowlanego na Wy-
dziale Architektury PK 22–23 paździer-
nika br.

Sabina Kuc

Krakowski Kazimierz —  
malarstwo 
24 listopada — 13 grudnia 2009

Poplenerowa wystawa prac malar-
skich studentów I roku Wydziału Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej dedy-
kowana Andrzejowi Kazanowskiemu . 
Praktyka — plener malarski studentów 
rocznika 2008/2009 — odbyła się w lip-
cu na krakowskim Kazimierzu. Jej opie-
kunką była dr hab. szt. inż. arch. Joanna 
Stożek z Zakładu Rysunku, Malarstwa 
i Rzeźby WA PK. 

Na wystawie zaprezentowano 62 
prace 38 studentów: Justyny Babuli, 
Macieja Balcerowskiego, Justyny Ba-
ran, Bartosza Batoga, Agnieszki Buc-
kiej, Kamila Cabali, Wiolety Chodeckiej, 
Piotra Czerneka, Moniki Dyrcz, Piotra 
Gierka, Michała Głowińskiego, Kata-
rzyny Gutowskiej, Katarzyny Jagóckiej, 
Anny Jastrząb, Kajetana Jasztela, Ja-
kuba Kafla, Andrzeja Kazanowskiego, 
Marcina Konopki, Eweliny Krok, Mag-
daleny Leśniak, Aleksandry Lipy, Natalii 
Łodej, Joanny Maziarz, Lecha Moczul-
skiego, Joanny Nowak, Justyny Piechy, 
Katarzyny Rojek, Ewy Ruszel, Natalii 

Sałapat, Aleksandry Sembrat, Pauliny 
Sieczki, Izabeli Słodkiej, Alicji Stacho-
wicz, Katarzyny Urban, Krzysztofa Woł-
ka, Anny Wójcik, Natalii Zawady, Micha-
ła Żmigrodzkiego.

Danuta Zajda

Wojciech Zabłocki — projekty 
i realizacje 
3–23 listopada 2009

Prof. Wojciech Zabłocki, wybitny 
sportowiec i architekt, jest jednym z tych 
wychowanków Politechniki Krakowskiej, 
którymi nasza uczelnia szczyci się naj-
bardziej. Dlatego wystawa jego projek-
tów i realizacji, którą mogliśmy oglądać 
w listopadzie w Galerii GIL, była wyda-
rzeniem o wyjątkowym znaczeniu.

Wernisaż, który odbył się 3 listopa-
da, stał się okazją do spotkania ucznia 
z mistrzem. W otwarciu wystawy wziął 
bowiem udział prof. Witold Cęckiewicz, 
pod którego opieką Wojciech Zabłocki 
przygotował swoją pracę dyplomową, 
a słynny już wówczas szablista był 
jego pierwszym dyplomantem. Zabłoc-
ki sam wybrał sobie temat — akademia 
szermierki w Warszawie — i wykonał 
pracę, za którą otrzymał wyróżnienie. 
W tym samym roku zdobył tytuł mistrza 
świata i później prof. Cęckiewicz sta-
wiał go za wzór wielu studentom, któ-
rzy nie mogli zdążyć z oddaniem pracy 
dyplomowej.

Obecny na wernisażu prezes Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa Wiktor Piwkowski 
zwrócił uwagę, że prof. Zabłocki potrafi 
w swych projektach umiejętnie łączyć 
zalety architektury jako twórczości ar-
tystycznej z zaletami konstrukcyjnymi, 
inżynierskimi. Z kolei prof. Józef Lipiec, 
prezes Polskiej Akademii Olimpijskiej, 
przypomniał, że autor wystawionych na 
PK projektów znalazł się w pierwszej 
grupie odznaczonych medalem „Kalos 
Kagathos” przyznawanym wybitnym 
sportowcom, którzy potrafili być równie 
wielcy „za metą”, odnosząc sukcesy 
w życiu zawodowym. 

W wernisażu uczestniczył rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak i prof. Ste-
fan Dousa.

Na wystawie (czynnej do 23 listopada) 
można było zobaczyć przegląd twórczo-
ści architektonicznej prof. Zabłockiego od 
wczesnych projektów z lat sześćdziesią-
tych po najnowsze wizje, które nie docze-
kały się jeszcze materializacji. Profesor 
nadal bowiem, mimo swoich prawie 80 
lat, jest czynny zawodowo.

Reprodukcje wybranych projektów 
zamieszczamy na III stronie okładki.

(ps)

Rozmowę z prof. Wojciechem Zabłockim 
opublikujemy w następnym numerze. 
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Galeria Kotłownia

Nowy Styl TM i DuPont™Corian® 
Nowoczesny materiał  
dedykowany Twoim projektom 
20–29 października 2009

Wystawa towarzyszyła VIII Między-
narodowej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej „Problemy Projektowe w Kontek-
ście Nowych Technologii Budowlanych” 
zorganizowanej w Krakowie 22–23 paź-
dziernika br. przez Instytut Projektowa-
nia Budowlanego Wydziału Architektury 
PK. Firmy sponsorujące konferencję 
zaprezentowały meble i oświetlenie do 
pomieszczeń biurowych.

Malarstwo 
3–20 listopada 2009

Prace malarskie artystów niepełno-
sprawnych — jesienne pejzaże z kolek-
cji Fundacji Sztuki Osób Niepełnospraw-
nych.

Kazimierz i Konrad Hamada 
Nasz pejzaż 
24 listopada — 12 grudnia 2009

Kazimierz Hamada (ur. w 1954 r.) 
ukończył studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Jest autorem 
wielu projektów architektonicznych i lau-
reatem kilku konkursów. Jego malarstwo 
to nieustająca fascynacja pejzażem — 
przyrodą i architekturą w ich odwiecznej 
zmienności. Swoją twórczość prezento-

wał na wystawach indywidualnych i zbio-
rowych. Obrazy w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą (w Europie, USA 
i Kanadzie).

Konrad Hamada (ur. w 1981 r.) 
w Krakowie. Absolwent Wydziału Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. Upra-
wia malarstwo olejne i akwarelowe, 
w których dominującym tematem jest 
pejzaż. Prace w kolekcjach instytucji 
i osób prywatnych w kraju i za granicą, 
w Austrii, Francji, Niemczech, Szwecji, 
Kanadzie, USA i we Włoszech.
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Na koniec numeru...

Zbędny temat

Gdzieś jeszcze tylko w moich uszach,
Brzmi jak wspomnienie zbędny temat,
Którego już nikt nie porusza,
Którego tak po prostu nie ma.

Bo wszak nie widać mi z oblicza,
Tego, co ja tak bardzo cenię.
Tego, co z grzechów mnie rozlicza
I zwie zwyczajnie się: sumienie.

Mijają życia lata całe,
On spędza z powiek moich sen.
Pyta się: czy się zlustrowałeś?
Ten mój wewnętrzny IPN.

Lecz nie wyrzucę go na śmietnik,
Nie będę z nim prowadził kłótni,
Gdy wypomina żeśmy grzeszni,
Że mamy zostać nieprzekupni.

Bo choć sumienie czasem nas
Uwiera, mówiąc nam o błędzie,
Nie chciałbym, aby przyszedł czas:
Że całkiem u nas go nie będzie.

Krzysztof Konstanty Stypuła

SZPILKA AKADEMICKA 
LESZKA WOJNARA

O ziarnistości
Zdarzyło się to przed laty na Wydzia-

le Architektury. Mowa była o ziarnistości. 
Pewien student nie bardzo rozumiał owo 
pojęcie, więc poprosił o wyjaśnienie pa-
nią profesor. 

— Czy wie pan, co to jest pustynia? 
— spytała pani profesor.

— Oczywiście. 
— A czy wie pan, co znajduje się na 

pustyni?
— Tak, wiem. 
— To proszę powiedzieć.
— Wielbłądy. 
Historyjkę tę usłyszeliśmy niedawno 

z ust Borysława Czarakcziewa, wycho-
wanka PK, który uczestniczył w jednej 
z konferencji zorganizowanych na na-
szej uczelni.

To była zima!
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Z�prac�SKN�Budownictwa:
wystawa „Rosja�2003–2008”,
obozy�naukowe „Karpacz” i „Cerkwie�2009”
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