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Od redaktorów

Szanowni Pañstwo

Obecny numer naszego pis-
ma ró¿ni siê od poprzednich.
Zmieni³a siê szata graficzna,
zmieni³ siê te¿ sposób uporz¹d-
kowania materia³ów w numerze.
Bêd¹ siê one teraz ukazywaæ
w ramach czterech dzia³ów
g³ównych: Temat numeru, In-
formacje, Artyku³y, Kalejdoskop.
Szanuj¹c jednak przyzwyczaje-
nia Czytelników, zachowujemy

ukazuj¹ce siê do tej pory rubryki, takie jak: „Kronika”,
„Rektor i Senat”, „Galerie” czy drukowane nieregularnie
„Moje pasje”.

Zmiany w wygl¹dzie i uk³adzie pisma zbieg³y siê
ze zmianami w zespole redakcyjnym. Z pocz¹tkiem
obecnego roku JM Rektor powierzy³ mi obowi¹zki re-
daktora naczelnego „Naszej Politechniki” i powo³a³
kolegium redakcyjne w sk³adzie: Katarzyna Tyñska
(sekretarz redakcji), Katarzyna Baron, Teresa Mar-
szalik, Danuta Zajda, Jan Zych. Odmieniony wygl¹d
pisma stanowi wszak efekt prac podjêtych jeszcze
przez poprzednie kolegium redakcyjne. Inicjatywa
w tym wzglêdzie wysz³a od prof. Macieja Z³owodz-
kiego i pod jego te¿ kierunkiem wytyczono g³ówne
za³o¿enia obecnej formu³y pisma. Nie zmienia to
oczywiœcie faktu, ¿e odpowiedzialnoœæ za przyjête
ostatecznie rozwi¹zania, szczególnie za wszelkie nie-
doskona³oœci obecnego projektu, spada wy³¹cznie na
ni¿ej podpisanego.

Jaka zatem bêdzie ta odnowiona „Nasza Politech-
nika”? Kontynuuj¹c dotychczasow¹ liniê, chcielibyœmy
wzbogacaæ ³amy o publikacje przedstawiaj¹ce uczelniê
w szerszym kontekœcie kulturowym. Œwiat wspó³czesny
stawia in¿ynierów i naukowców przed wyzwaniami,
z których ma³o kto do niedawna zdawa³ sobie sprawê.
Aby im podo³aæ, czêsto konieczne jest humanistyczne
spojrzenie na problemy zwi¹zane z aplikacjami tech-
nologii. Zagadnieniom tym bêdziemy siê starali poœwiê-
caæ wiêcej uwagi.

Celem i sensem istnienia ka¿dego tytu³u prasowe-
go s¹ jego adresaci. Dlatego zwracam siê do Pañstwa,
naszych Czytelników, z proœb¹ o udzia³ w redagowaniu
pisma. Jesteœmy zainteresowani wszelkimi opiniami na
temat „Naszej Politechniki”. Chêtnie powitamy te¿ na
³amach nowych autorów — zarówno z grona pra-
cowników uczelni, jak i jej studentów — gotowych
wspomóc redakcjê swoim piórem (lub raczej klawiatur¹
i myszk¹). Chêtnie pos³uchamy nowych pomys³ów.

Chodzi przecie¿ o to, aby pismo, którego nowy nu-
mer w³aœnie trafi³ do Pañstwa r¹k, nie tylko odzwier-
ciedla³o ¿ycie Uczelni, ale te¿ w nim uczestniczy³o,
by³o jego czêœci¹.

Nasza Politechnika?

Uczelniany dwumiesiêcznik „Nasza
Politechnika” rozpoczyna nowy rozdzia³
swojego istnienia!

Decyzj¹ JM Rektora sk³ad redakcji
„Naszej Politechniki” zyska³ nowe „obli-
cze”. Razem z podziêkowaniami za
dotychczasow¹ dobr¹ pracê redakcjê
„opuœcili” redaktor naczelny — prof. Ma-
ciej Z³owodzki (WA) oraz jego zastêpca,
pisz¹cy te s³owa — Jan Kurek (WA). No-
wym naczelnym zosta³ obecny rzecznik
prasowy PK mgr Les³aw Peters, a w sk³ad redakcji wesz³a mgr
Danuta Zajda i mgr Katarzyna Baron.

Redakcja, jeszcze z pani¹ rzecznik mgr El¿biet¹ Barow¹,
trwa³a — na dobre i na z³e — kilka kadencji rektorskich. W tym
okresie, w ogniu dyskusji, stale by³ doskonalony styl i forma, tak-
¿e graficzna, przekazu wszystkiego tego, co powinna wiedzieæ
spo³ecznoœæ naszej Uczelni. Ponad 30 lat pracy naukowo-dydak-
tycznej (mojej i by³ego redaktora naczelnego) pozwala³y na rze-
telne i w³aœciwe merytorycznie formowanie oblicza pisma. W tych
staraniach dzielnie sekundowa³a nam sekretarz redakcji — mgr
Katarzyna Tyñska, stra¿nik stylistycznej i gramatycznej popraw-
noœci i terminowoœci przygotowania ca³oœci materia³ów do druku.
W okresie tym o piêkno kompozycji ca³oœci — sk³ad i szatê gra-
ficzn¹ dba³a mgr Jadwiga M¹czka, zaœ o prezentacjê pisma w In-
ternecie dba³ mgr Pawe³ Struœ — sk³adamy im za to serdeczne
podziêkowania.

Serdeczne podziêkowania przekazujemy równie¿ t¹ drog¹
sta³emu gronu Czytelników, którzy ¿ywo reagowali na pro-
blemy sygnalizowane w publikowanych artyku³ach, zw³aszcza
w rubryce „Moim zdaniem”. Choæ spor¹ czêœæ pracowników PK
nie bardzo interesuj¹ problemy uczelni, to przecie¿ dla tych,
którzy nimi ¿yj¹, dla tych, którzy czuj¹ siê odpowiedzialni za los
studentów i Uczelni, warto by³o pracowaæ...

Dwumiesiêcznik, podlegaj¹cy pionowi obecnego kanclerza
Uczelni, uleg³ ostatnio restrukturyzacji uzasadnianej koniecznymi
oszczêdnoœciami finansowymi, a od niedawna odpowie-
dzialnoœæ za przygotowanie do druku i sam druk przejê³y Wy-
dawnictwo PK i Sekcja Poligrafii PK.

Zmiany zostan¹ zapewne zweryfikowane przez czas i nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e zostan¹ ocenione pozytywnie — podobnie jak
minione lata wspólnej pracy redakcyjnej. Zamykaj¹c ten rozdzia³
s³u¿by dla Uczelni, bêdziemy mieli obecnie wiêcej czasu, by sku-
piæ siê na innych sprawach — zawodowych i prywatnych, wy-
magaj¹cych naszej uwagi. Zyskamy tak¿e dystans do spraw,
którym do tej pory poœwiêcaliœmy, z powo³ania w³adz Uczelni,
tak¿e wiele serca... Nie czujemy siê jednak do koñca zwolnieni
z ¿yczliwego interesowania siê dalszym losem „Naszej Poli-
techniki” i w miarê potrzeb i mo¿liwoœci bêdziemy gotowi s³u¿yæ
redakcji pomoc¹ i rad¹.

Tak czy inaczej, czas wspólnej pracy wspominamy mi³o
i z pewn¹ nostalgi¹, a Redakcji w nowym sk³adzie wypada ¿y-
czyæ jedynie dalszej dba³oœci o wysoki poziom merytoryczny i...
niezale¿noœæ pisma.

Jan Kurek



Rekrutacja a jakoœæ kszta³cenia

Pierwszy kontakt kandydata na studia z uczelni¹ ma

miejsce zwykle podczas rekrutacji. System prowadzenia

rekrutacji jest zatem swego rodzaju wizytówk¹ uczelni.

W roku ubieg³ym zosta³ wdro¿ony na Politechnice Krakowskiej
program firmy Kalasoft przeznaczony do internetowej rekrutacji
kandydatów. Od stycznia bie¿¹cego roku jest on ponownie wyko-
rzystywany do rekrutacji na studia na wybranych kierunkach,
rozpoczynaj¹cych siê w semestrze letnim 2007/2008 r.

Rekrutacja na studia to z³o¿ony problem logistyczny. Ró¿no-
rodnoœæ form i kierunków studiów, ró¿ne wymagania stawiane
kandydatom oraz ró¿norodne dane niezbêdne przy rejestracji po-
woduj¹, ¿e system informatyczny przeznaczony do rekrutacji musi
byæ odpowiednio rozbudowany. Jeœli dodaæ do tego mo¿liwoœæ re-
jestrowania siê studentów na kilku kierunkach studiów równo-
czeœnie oraz œledzenia na bie¿¹co swego statusu (jako kandydata
na studia) przez Internet, a tak¿e mo¿liwoœæ póŸniejszego prze-
noszenia do systemu dziekanatowego danych osób przyjêtych na
studia, to daje to pe³ny obraz z³o¿onoœci systemu rekrutacyjnego.

W czerwcu 2007 r. Senat PK uchwali³ Wewnêtrzny System
Zapewniania Jakoœci Kszta³cenia na Politechnice Krakowskiej.
System ten obejmuje ró¿ne obszary zwi¹zane z procesem
kszta³cenia, pocz¹wszy od zasad kszta³cenia, a skoñczywszy
na badaniu losów absolwentów. Tak siê sk³ada, ¿e pierwszym
elementem zasad kszta³cenia s¹ w³aœnie zasady rekrutacji na
studia. Jest to bowiem istotny element ca³ego procesu
kszta³cenia, od którego zale¿y efekt finalny. Dobry kandydat na
studia to zwykle dobry student. Kszta³cenie uzdolnionych
i chêtnych do pracy studentów jest prawdziw¹ przyjemnoœci¹.
Wyniki uzyskiwane przez dociekliwych i aktywnych studentów
s¹ z regu³y bardzo wysokie. Projekty czy prace dyplomowe spra-
wiaj¹ przyjemnoœæ zarówno nauczycielom akademickim, jak
i studentom. Wniosek jest zatem prosty — nale¿y wypracowaæ
sobie tak¹ markê, by o przyjêcie na kierunki prowadzone przez
poszczególne wydzia³y PK starali siê kandydaci posiadaj¹cy od-
powiednie uzdolnienia i legitymuj¹cy siê bardzo dobrymi wyni-
kami uzyskanymi na egzaminie maturalnym.

W ramach rekrutacji na rok akademicki 2007/2008 przyjêto na
Politechnikê Krakowsk¹ oko³o 20 proc. osób wiêcej ni¿ w roku po-
przednim. Pod wzglêdem wysokoœci progów punktowych te¿
mo¿na mieæ powody do zadowolenia. Szczególnie na takich

kierunkach, jak: budownictwo na
Wydziale In¿ynierii L¹dowej, ar-
chitektura i urbanistyka na Wy-
dziale Architektury czy informaty-
ka na Wydziale In¿ynierii
Elektrycznej i Komputerowej,
Wydziale Fizyki, Matematyki i In-
formatyki Stosowanej oraz Wy-
dziale Mechanicznym. Liczba
osób ubiegaj¹cych siê o miejsce
na budownictwie osi¹gnê³a w tym
roku rekordowy poziom — pra-
wie 1800 kandydatów na 450
miejsc. Przyjêto zatem najlep-
szych z najlepszych.

Podobnie wygl¹da³a sytuacja
na kierunku architektura i urba-
nistyka. Kierunek ten posiada
wyró¿nienie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej oraz ma przyzna-
n¹ akredytacjê Royal Institute of British Architects i cieszy siê nie-
s³abn¹c¹ popularnoœci¹ od wielu lat. Z kolei kierunek informatyka
jest drugi na PK pod wzglêdem liczby osób przyjêtych, uwzglê-
dniaj¹c ³¹cznie trzy wydzia³y, które go prowadz¹. Ni¿sze progi
punktowe na innych kierunkach umo¿liwiaj¹ podjêcie studiów
kandydatom, którzy chc¹ rozwijaæ swoje zainteresowania, licz¹c
na zdobycie w przysz³oœci dobrego zawodu.

Losy naszych absolwentów bêd¹ sukcesywnie badane
zgodnie z zapisami Wewnêtrznego Systemu Zapewniania Ja-
koœci Kszta³cenia. Mamy na tym polu ju¿ pewne doœwiadczenia
i pierwsze wyniki. Oprócz kompleksowego podejœcia do badania
kariery zawodowej absolwentów dowiadujemy siê o losach na-
szych wychowanków w sposób mniej sformalizowany. Czasami
okres œwi¹t jest okazj¹ nie tylko do z³o¿enia ¿yczeñ, lecz rów-
nie¿ do przekazania garœci informacji o swoich losach.

Mia³em przyjemnoœæ otrzymaæ ¿yczenia œwi¹teczne od
Rafa³a B³a¿ewskiego — tegorocznego absolwenta kierunku
informatyka na Wydziale Mechanicznym (dyplom z wyró¿nie-
niem, bardzo wysoka œrednia z toku studiów). Dowiedzia³em
siê od Rafa³a, ¿e zosta³ laureatem presti¿owego stypendium
w Imperial College w Anglii (postgraduate studies) przyznawa-
nego tylko jednej osobie z ca³ej œrodkowo-wschodniej Europy.
Uczelnia ta zajmuje obecnie pierwsze miejsce w Europie
(pi¹te na œwiecie) w rankingu dotycz¹cym kszta³cenia na kie-
runku informatyka, co powoduje, ¿e zainteresowanie jej absol-
wentami jest ogromne.

W swoim doœæ obszernym mailu Rafa³ pisze miêdzy innymi:
„Jest mi niesamowicie przyjemnie, ¿e dziêki studiom na Poli-
technice Krakowskiej oraz pomocy osób takich jak Pan Profesor
mogê teraz zrealizowaæ moje marzenia, a w niedalekiej przy-
sz³oœci tak¿e decydowaæ o swoim ¿yciu zawodowym, wybieraj¹c
to, co bêdzie mnie w pe³ni satysfakcjonowa³o”.

Nauczycielom akademickim Politechniki Krakowskiej chcia³-
bym ¿yczyæ wszelkich sukcesów w pracy zawodowej i ¿yciu oso-
bistym oraz wspó³pracy z takimi studentami jak Rafa³ B³a¿ewski.

Rafa³ Palej
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Studia na PK — przepustka do kariery

Jak obiektywnie oceniæ jakoœæ nauczania w szkole wy¿szej?
Mo¿na to zrobiæ na ró¿ne sposoby, ale miernikiem o szczegól-
nym znaczeniu jest zdolnoœæ absolwenta do znalezienia odpo-
wiedniego miejsca na rynku pracy. Wszak wysokie kwalifikacje
zdobyte w ci¹gu piêciu lat studiów s¹ rêkojmi¹ udanego startu
w ¿ycie zawodowe.

Doœwiadczenia ostatnich lat pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e Politechnika
Krakowska dobrze przygotowuje m³odych ludzi do czekaj¹cych
ich wyzwañ. Ludzie z dyplomem PK s¹ poszukiwanymi specjalis-
tami, a sporo osób ju¿ w pierwszych miesi¹cach pracy osi¹ga sto-
sunkowo znacz¹c¹ pozycjê zawodow¹. Potwierdzi³y to badania
wykonane w roku ubieg³ym wspólnie przez dwie jednostki naszej
uczelni — Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii oraz Biuro Karier.

Badania rozpoczêto od utworzenia bazy danych o osobach,
które ukoñczy³y studia w 2006 r. Objê³a ona 1272 absolwentów
wszystkich wydzia³ów PK. Uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z 787
osobami, które zgodzi³y siê udzieliæ niezbêdnych informacji.
Najpe³niej reprezentowanymi w sonda¿u wydzia³ami by³y Wy-
dzia³ Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej (100 proc.
absolwentów udzieli³o odpowiedzi) i Wydzia³ Mechaniczny (83
proc.), najni¿sz¹ zaœ reprezentacjê uzyskano na Wydziale In-
¿ynierii Elektrycznej i Komputerowej (36 proc.) i Wydziale Ar-
chitektury (38 proc.). Sonda¿ zosta³ przeprowadzony szeœæ
miesiêcy od momentu obrony prac dyplomowych.

Pierwsz¹ wa¿n¹ informacj¹ uzyskan¹ z badañ by³o stwier-
dzenie, ¿e pó³ roku od ukoñczenia studiów pracowa³o 86 proc. an-
kietowanych absolwentów, z czego 6 proc. podjê³o w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z grona pozosta³ych osób 3 proc. nie
poszukiwa³o pracy (na ogó³ kontynuowa³o naukê na drugim kie-
runku lub na studiach doktoranckich), a pozosta³e 11 proc. mia³o
status bezrobotnego. Ci ostatni t³umaczyli to czêsto brakiem ofert
pracy satysfakcjonuj¹cej finansowo, rokuj¹cej w³asny rozwój lub
zgodnej z profilem wykszta³cenia. Istotn¹ przyczyn¹ pozostawa-
nia bez pracy by³ te¿ brak doœwiadczenia zawodowego.

Dla m³odego cz³owieka, rozpoczynaj¹cego pracê zawodo-
w¹, wa¿na jest forma umowy zawartej z pracodawc¹. Pod tym
wzglêdem absolwenci PK rocznika 2006 byli na ogó³ w komfor-
towej sytuacji: a¿ 88 proc. zatrudnionych mia³o ju¿ pó³ roku po
dyplomie umowê o pracê. Stosunkowo nieliczna grupa musia³a

siê zadowoliæ takimi formami jak umowa zlecenia czy umowa
o dzie³o. W dodatku ponad po³owa badanych posiada³a umowy
na czas nieograniczony, co oznacza, ¿e pracodawcy szybko do-
cenili jakoœæ ich kwalifikacji zawodowych.

Ca³kiem liczne grono absolwentów uzyska³o te¿ na starcie za-
robki na stosunkowo wysokim poziomie. 13 proc. ankietowanych
przyzna³o siê do pensji przekraczaj¹cej 3000 z³ brutto, a w prze-
dziale miêdzy 2000 z³ a 3000 z³ by³o 25 proc. osób. W parze ze
znacz¹cymi — jak na ludzi podejmuj¹cych pierwsz¹ pracê — za-
robkami sz³y te¿ szybkie awanse zawodowe. Pó³ roku po uzyskaniu
dyplomu na kierowniczych stanowiskach znajdowa³o siê 13 proc.
osób, a stanowiska samodzielne powierzono 19 proc. badanych.

Warto podkreœliæ, ¿e nie stwierdzono w trakcie badañ, by ro-
dzaj ukoñczonego wydzia³u mia³ wp³yw na status zawodowy ab-
solwenta. Innymi s³owy, ka¿dy z wydzia³ów PK jest przepustk¹
do kariery zawodowej.

W jakich przedsiêbiorstwach podejmowali pracê nasi absol-
wenci? A¿ 43 proc. trafi³o do firm o zasiêgu miêdzynarodowym,
a 33 proc. do firm o zasiêgu krajowym. Pozostali znaleŸli zatrud-
nienie w firmach dzia³aj¹cych na skalê wojewódzk¹ (12 proc.) i lo-
kalnych (te¿ 12 proc.). Poza województwem ma³opolskim (gdzie
pracê dosta³o 83,7 proc. osób) absolwentów PK mo¿na by³o spot-
kaæ g³ównie w firmach województwa œl¹skiego (5,1 proc.), dolno-
œl¹skiego (3,5 proc.) i… podlaskiego (3,2 proc.).

Jeœli chodzi o sektory gospodarki, to najwiêcej osób podjê³o
pracê w budownictwie (38 proc.) i przemyœle przetwórczym
(17p roc.). Reszta trafi³a przede wszystkim do handlu (7 proc.),
przedsiêbiorstw informatycznych i transportowych (po 6 proc.),
gospodarki komunalnej (5 proc.) i finansowoœci (4 proc.). Nie
stwierdzono, by ktokolwiek podj¹³ pracê w reklamie, policji, woj-
sku ani w leœnictwie.

Szczegó³owe dane z przeprowadzonych badañ znajduj¹ siê
w dwutomowej publikacji „Pierwsze kroki na rynku pracy” przy-
gotowanej przez dr Joannê ¯yrê. Drugi tom tego wydawnictwa
zawiera informacje o podobnych sonda¿ach prowadzonych na
innych uczelniach w Polsce i zagranic¹.

(LP)

Studenci PK w liczbach

Na Politechnice Krakowskiej studiuje ogó³em (stan na 30 listo-
pada 2007 r.) 14 547 osób. W tym gronie jest 58 cudzoziemców
(wszyscy s¹ s³uchaczami stacjonarnymi). Na I rok studiów przy-
jêto w sumie 3383 osoby. Liczba s³uchaczy na poszczególnych
wydzia³ach przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wydzia³ Architektury — 1676,
Wydzia³ Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej — 1105,
Wydzia³ In¿ynierii Elektrycznej i Komputerowej — 1141,
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej — 4268,
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska — 1987,
Wydzia³ In¿ynierii i Technologii Chemicznej — 969,

Wydzia³ Mechaniczny — 3401.
Na studiach stacjonarnych jest w sumie 9726 osób, na stu-

diach niestacjonarnych — 4821.
Do najliczniej obsadzonych kierunków nale¿¹: budownictwo

WIL — 3548 s³uchaczy, in¿ynieria œrodowiska — 1456 oraz ar-
chitektura i urbanistyka — 1359. Najmniej studentów maj¹ kie-
runki: informatyka WIŒ — 29, zarz¹dzanie i marketing — 37,
ochrona œrodowiska — 57 osób.

Na studiach doktoranckich (stan na 31 grudnia 2007 r.) jest
177 osób.
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Kronika

grudzieñ — styczeñ

3 XII 2007 r. Wrêczenie prof. Janowi Harasymowiczowi Legii Honorowej za zas³ugi dla narodu francuskiego. Odznaczenie wrêczy³ amba-
sador Republiki Francuskiej w Polsce, w towarzystwie konsula generalnego Republiki Francuskiej w Krakowie.

6 XII 2007 r. Spotkanie z prof. Anthonym C. Martinico, stypendyst¹ Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, w ramach wspó³pracy.
Wrêczenie prezentów miko³ajkowych wychowankom wybranych oœrodków. Akcja organizowana corocznie przez studentów PK.

7 XII 2007 r. Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych PK.
Konwent Studenckiego Forum Business Centre Club zorganizowany przez Ma³opolskie Studenckie Forum Business Centre
Club.

11 XII 2007 r. Spotkanie w Konfraterni Poetów w Krakowie z udzia³em rektora PK.
Szkolenie dotycz¹ce dofinansowania przez MNISW projektów miêdzynarodowych zorganizowane przez Centrum Transferu
Technologii PK.

12 XII 2007 r. Konferencja IT Academic Day dla studentów i pracowników, zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydzia³u
Mechanicznego PK.
Spotkanie poœwiêcone funkcjonowaniu na PK systemu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeñstwa”, prowadzonego wspólnie
z Wojewódzk¹ Ma³opolsk¹ Komend¹ Policji oraz Komend¹ Miejsk¹ Policji w Krakowie. Podsumowano kolejny rok funkcjono-
wania ZPB i okreœlono cele na nastêpny.
Spotkanie kierownictwa uczelni z organizatorami Rajdu i Czy¿ynaliów PK. Wrêczenie podziêkowañ najaktywniejszym organi-
zatorom.
Wznowienie dzia³alnoœci Galerii PK GIL po remoncie.
Wernisa¿ „Pracownia Plakatu prof. Kunce ASP w Krakowie”.

14 XII 2007 r. Spotkanie dyskusyjne poœwiêcone roli wzornictwa przemys³owego w powstawaniu innowacyjnych produktów przemys³owych,
zorganizowane przez Wydzia³ Mechaniczny PK i Wydzia³ Form Przemys³owych ASP.

15 XII 2007 r. Inauguracja pierwszej w roku akademickim 2007/2008 edycji studiów podyplomowych „Systemy CAD i przetwarzanie obrazu”
oraz „Systemy sieciowe i bazodanowe”, po³¹czona z wrêczeniem indeksów s³uchaczom poprzedniej edycji tych studiów. Studia
organizowane s¹ przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakoœci i Instytut Informatyki Stosowanej Wydzia³u Me-
chanicznego PK.

17 XII 2007 r. Uroczyste wrêczenie odznaczeñ pañstwowych, resortowych i uczelnianych zas³u¿onym pracownikom PK.
Wyk³ad prof. Jacka Salija OP (Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego) pt. „Patriotyzm dzisiaj”.
WAMPIRIADA — akcja honorowego oddawania krwi przez studentów PK, zorganizowana przez Niezale¿ne Zrzeszenie Stu-
dentów PK.

19 XII 2007 r. Uroczyste wrêczenie dyplomów osobom, które zosta³y uhonorowane nagrodami rektora PK.
Doroczny „Œwi¹teczny Turniej Bowlingowy” o Puchar Dyrektora CSiR.

21 XII 2007 r. Tradycyjne uroczyste spotkanie przedœwi¹teczne cz³onków Senatu, kierowników jednostek i kierownictwa PK.
Nadanie imienia prof. Bronis³awa Kopyciñskiego sali 302 na WIL, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej prof. B. Kopy-
ciñskiemu, by³emu rektorowi PK.

7 I 2008 r. Wizyta dr T. Syriusza-Wolskiego, dyrektora Centrum Kszta³cenia Miêdzynarodowego Politechniki £ódzkiej, prezentacja
dzia³alnoœci Centrum.

8 I 2008 r. Otwarcie wystawy prac II edycji konkursu fotograficznego pt. „Cz³owiek i woda” zorganizowanej w Galerii PK „Kot³ownia”.
9 I 2008 r. Wizyta przedstawicieli University of Applied Sciences w Vaasa (Finlandia) w celu omówienia wspó³pracy w ramach programu

Erasmus.
12 I 2008 r. Spotkanie uczestników Wyprawy Mostowej 2007 oraz wczeœniejszych wypraw, organizowane co roku przez Katedrê Budowy

Mostów i Tuneli.
Inauguracja kolejnej edycji studiów podyplomowych „Logistyka i transport drogowy”, zorganizowanych przez Centrum Szkole-
nia i Organizacji Systemów Jakoœci PK. Wrêczenie dyplomów uczestnikom poprzedniej edycji.
Otwarcie wystawy fotografii Jana Zycha pt. „Z wyprawami mostowymi przez Europê” w Galerii PK GIL.

14 I 2008 r. Otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych Krakowa z udzia³em parlamentarzystów z ziemi ma³opolskiej, po-
œwiêcone kierunkom rozwoju naukowego krakowskiego œrodowiska akademickiego.

15 I 2008 r. Uroczyste podpisanie porozumienia o wspó³pracy miasta Krakowa ze szko³ami wy¿szymi w zakresie promocji miasta.
16 I 2008 r. Wyk³ad dr Anny Seredyñskiej (Ignatianum Kraków) pt. „Wypalenie zawodowe nauczycieli — przyczyny i profilaktyka”.
19 I 2008 r. Spotkanie z przedstawicielami w³adz lokalnych i federalnych Niemiec, sk³adaj¹cych wizytê na PK w ramach podró¿y studyjnej do

Krakowa.
Inauguracja studiów podyplomowych „Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy”, zorganizowanych przez Centrum Szkole-
nia i Organizacji Systemów Jakoœci PK i wrêczenie dyplomów uczestnikom poprzedniej edycji studiów.

22 I 2008 r. Wspólne œpiewanie kolêd zorganizowane przez Chór PK CANTATA i Dzia³ Promocji PK dla pracowników, studentów i zapro-
szonych goœci w Galerii PK „Kot³ownia”.

24 I 2008 r. Og³oszenie wyników konkursu architektonicznego, zorganizowanego przez Katedrê Kszta³towania Œrodowiska Mieszkaniowe-
go Wydzia³u Architektury PK.

25–26 I 2008 r. Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
28 I 2008 r. Podpisanie umowy o wspó³pracy z Instytutem In¿ynierii i Technologii w Kairze (Egipt).

Spotkanie podsumowuj¹ce akcjê „Miko³ajki 2007”. Wrêczenie Medalu PK „Wczoraj, Dziœ, Jutro” mgr Bernadecie £uczko, po-
mys³odawczyni i inicjatorce akcji organizowanej na PK od 20 lat.

29 I 2008 r. Otwarcie wystawy malarstwa Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Galerii PK „Kot³ownia”.
30–31 I 2008 r. Wizyta na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie w celu przed³u¿enia umowy o podwójnym dyplomowaniu.



Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK 21 grudnia 2007 r.

Senat PK przyj¹³ uchwa³y w sprawie:

• powo³ania recenzenta wniosku o nadanie prof. Tadeuszowi Lutemu tytu³u doktora honoris causa Politechniki Koszaliñskiej;

• przyjêcia „Szczegó³owych kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich”;

• rodzaju zajêæ dydaktycznych, liczebnoœci grup studenckich, wymiaru zajêæ dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych, stawek
za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek za godziny wykonywane na studiach niestacjonarnych i doktoranckich;

• zasad przyjêæ na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2008/2009;

• uzupe³nienia sk³adu komisji senackich o przedstawicieli Samorz¹du Studentów — Senackiej Komisji ds. Dydaktyki o Micha³a Janikow-
skiego (WA) oraz Konrada Pietruszewskiego (WFMiIS); Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PK o Magdalenê Blaschke
(WFMiIS), Marcina G¹siorka (WIEiK), Katarzynê Koper (WA), Katarzynê Stawinogê (WFMiIS); Senackiej Odwo³awczej Komisji Dyscyp-
linarnej dla Studentów PK o Annê Laskoœ (WA), Jakuba Murdzê (WIŒ), Marcina Sieñkê (WIL), Mariê Urban (WIL);

• uzupe³nienia sk³adów komisji senackich o przedstawicieli Samorz¹du Doktorantów — Senackiej Komisji Statutowej o mgr. in¿. Marka
Szlachtê (WIŒ); Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr o mgr. in¿. Paw³a Kosa (WIŒ); Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
o mgr. in¿. £ukasza Golê (WM), mgr. in¿. arch. Andrzeja Mikulskiego (WA), mgr. in¿. Marka Szlachtê (WIŒ), mgr in¿. Bo¿enê Tyliszczak
(WIiTCh), mgr. in¿. Paw³a Wojakowskiego (WM); Senackiej Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów o mgr. in¿. Marcina
Augustyna (WM), mgr. in¿. Paw³a Kosa (WIŒ), mgr. in¿. arch. Marcina Kucharczyka (WA), mgr in¿. Monikê Pokladko (WFMiIS), mgr in¿.
Katarzynê Sawicz (WIiTCh);

• odwo³ania prof. Macieja Siwczyñskiego z Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr;

• powo³ania prof. Piotra Kulczyckiego do Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr;

• zmiany uchwa³y wprowadzaj¹cej „Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koœciuszki za pracê
œwiadczon¹ w projektach realizowanych w ramach programów miêdzynarodowych i strukturalnych”;

• akceptacji „Aktualizacji planu zamówieñ na roboty inwestycyjne, budowlane i projektowe Politechniki Krakowskiej na rok 2007”;

• przyjêcia „Prowizorium planu zamówieñ na roboty inwestycyjne, budowlane i projektowe Politechniki Krakowskiej na rok 2008”;

• uchwalenia Regulaminu Miêdzynarodowego Centrum Kszta³cenia PK.

Posiedzenie Senatu PK 18 stycznia 2008 r.

Senat PK przyj¹³ uchwa³y w sprawie:

• poparcia wniosku o nadanie prof. Tadeuszowi Lutemu tytu³u doktora honoris causa Politechniki Koszaliñskiej;

• utworzenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej kierunku studiów in¿ynieria bezpieczeñstwa;

• uzupe³nienia oferty dydaktycznej w zasadach przyjêæ na I rok studiów stacjonarnych przewidzianych do uruchomienia w roku akademic-
kim 2008/2009;

• zatwierdzenia „Regulaminu wyborczego Politechniki Krakowskiej”;

• zmiany w „Regulaminie Samorz¹du Studentów PK”;

• powo³ania Rady Naukowej Miêdzynarodowego Centrum Kszta³cenia PK w sk³adzie: dr in¿. arch. Wojciech Wicher (WA), dr hab. in¿.
arch. Zbigniew Zuziak, prof. PK (WA), dr hab. Andrzej Karafiat (WFMiIS), dr hab. in¿. Piotr Drozdowski, prof. PK (WIEiK), prof. dr hab. in¿.
Kazimierz Flaga (WIL), prof. dr hab. in¿. Andrzej Rudnicki (WIL), dr in¿. Jerzy Mikosz (WIŒ), dr hab. in¿. Krystyna Wieczorek-Ciurowa,
prof. PK (WIiTCh), dr hab. in¿. B³a¿ej Skoczeñ, prof. PK (WM), dr in¿. W³adys³awa Maria Francuz (CPiP), mgr Jadwiga Widziszewska
(CTT), prof. dr hab. in¿. arch. Stanis³aw Juchnowicz (MCK);

• zatwierdzenia korekty w planie rzeczowo-finansowym na 2007 r.

Opracowa³a: Teresa Marszalik
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INFORMACJE

Tytu³ profesora otrzymali:

dr hab. in¿. Dariusz Bogda³,
dr hab. Jerzy D¹bkowski,
dr hab. in¿. Jacek Kru¿elecki,
dr hab. in¿. Marek Ksi¹¿ek.
(Sylwetki nowych profesorów przedstawimy w kolejnym numerze).

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Burczyñski (WFMiIS) zosta³ powo³any na
cz³onka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego

za osi¹gniêcia w nauce otrzymali:

Sylwia Barnaœ (V r. WFMiIS),
Reginia Anna Koszel (V r. WA),
Piotr Nikiel (IV r. WIEiK),
Anna Skoczylas (III r. WA),
Agnieszka Szki³ondŸ (V r. WA),
Tomasz Wiewiórka (IV r. WFMiIS).

Opracowa³a: Teresa Marszalik



Zarz¹dzenia:

Nr 30 z 21 grudnia 2007 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu premiowania pracowników PK nie-
bêd¹cych nauczycielami akademickimi”.
Nr 1 z 2 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany „Zarz¹dzenia nr 20 Rektora PK z 21 maja 2007 r. w sprawie rodzaju zajêæ dydaktycznych,
liczebnoœci grup studenckich, wymiaru zajêæ dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych, stawek za godziny ponadwy-
miarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek za godziny wykonane na studiach niestacjonarnych i doktoranckich”.
Nr 2 z 10 stycznia 2008 r. w sprawie podporz¹dkowania Biura Planowania.
Nr 3 z 21 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny nauczycieli akademickich przez studentów.

Pisma okólne:

Nr 20 z 28 listopada 2007 r. w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia
przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 21 z 30 listopada 2007 r. w sprawie sk³adu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Nr 22 z 5 grudnia 2008 r. w sprawach: 1. Powo³ania w Instytucie F-4 nowej pracowni; 2. Powo³ania w Instytucie M-6 nowego laboratorium.
Nr 1 z 2 stycznia 208 r. w sprawach: 1. Powo³ania przedstawicieli URSS w sk³ad Uczelnianej Komisji ds. Jakoœci Kszta³cenia; 2. Po-
wo³ania Uczelnianej Odwo³awczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
Nr 2 z 2 stycznia 2008 r. w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia prze-
widzianych do uruchomienia w roku akademickim 2008/2009.
Nr 3 z 3 stycznia 2008 r. informuj¹ce o odwo³aniach i powo³aniach przez Senat PK w dniu 21 grudnia 2007 r.
Nr 4 z 21 stycznia 2008 r. podaj¹ce do wiadomoœci treœæ uchwa³ Senatu z 23 listopada 2007 r. oraz 21 grudnia 2007 r.
Nr 5 z 22 stycznia 2008 r. w sprawie poszerzenia oferty edukacyjnej na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia prze-
widzianych do uruchomienia w roku akademickim 2008/2009.

Opracowa³a: El¿bieta Chludek
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Promocje doktorskie

Tradycyjnie w grudniu, tym razem
w pi¹tek, 7 grudnia ub.r., odby³a siê druga
w tym roku akademickim promocja dok-
torów habilitowanych i doktorów. Otwie-
raj¹c uroczystoœæ, rektor PK prof. Józef
Gawlik powita³ dziekanów, promotorów
i opiekunów prac oraz promowanych, ich
rodziny i przyjació³. Podziêkowa³ rodzi-
nom nowo promowanych doktorów, bo
— jak stwierdzi³ — ta promocja, to rów-
nie¿ ich niema³a zas³uga.

Przed wrêczeniem dyplomów dzie-
kani wydzia³ów przedstawili sylwetki nowo
promowanych. Omówili nie tylko ich osi¹g-
niêcia i przebieg pracy zawodowej, ale
zwrócili te¿ uwagê na ich ró¿norodne za-
interesowania pozazawodowe.

Dyplom doktora habilitowanego nauk
technicznych otrzymali:

• dr hab. in¿. arch. Jeremi Tomasz Kró-
likowski,

• dr hab. in¿. Szymon Salamon.

Wrêczenie dyplomów doktorskich
poprzedzi³o uroczyste œlubowanie. Dy-
plom doktora nauk technicznych otrzy-
mali:

z Wydzia³u Architektury —

• dr in¿. arch. Daniel Ogrodnik,

• dr in¿. arch. Tatiana Tokarczuk;

z Wydzia³u In¿ynierii i Technologii

Chemicznej —

• dr Tomasz Kasza,

• dr Barbara Laskowska,

• dr in¿. Agnieszka Leszczyñska,

• dr Piotr Romañczyk,

• dr Maciej Rymanowski;

z Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej —

• dr in¿. Wojciech Drozd,

• dr in¿. Aleksander Kozak,

• dr in¿. Agnieszka Krok,

• dr in¿. Katarzyna Nowak,

• dr in¿. Jacek Ostaficzuk,

• dr in¿. El¿bieta Stanaszek,

• dr in¿. Anna Stankiewicz,

• dr in¿. Lidia Szopa;

z Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska —

• dr in¿. Aneta G³uszek,

• dr in¿. Izabela Godyñ;

• dr in¿. Micha³ Grodecki,

• dr in¿. Zuzanna Iwanicka,

• dr in¿. Sylwia Kawa³ko;

z Wydzia³u Mechanicznego —

• dr in¿. Ma³gorzata Chwa³,

• dr in¿. Mariusz Domaga³a,

• dr in¿. Piotr Dzierwa,

• dr in¿. Pawe³ Foryœ,

• dr in¿. Henryk Jod³owski,

• dr in¿. Micha³ Mareczek,

• dr in¿. Sabina Motyka,

• dr in¿. Tomasz Nabag³o,

• dr in¿. Ma³gorzata Skrzypiec,

• dr in¿. Piotr Trzeciak (z poprzedniej
promocji),

• dr in¿. Iwona Zwierzyk-Klimek.

Po wrêczeniu dyplomów rektor prof.
Józef Gawlik, zwracaj¹c siê do doktorów
habilitowanych, powiedzia³: „Otrzymuj¹c
stopieñ doktora habilitowanego, zyskuje-
cie szczególne uprawnienia — do oce-
niania innych. Niech oceny te bêd¹ kry-
tyczne, ale ¿yczliwe, pomocne przy elimi-
nowaniu b³êdów. Nie oceniajcie autorów
prac, ale efekty ich pracy”. Do nowo pro-
mowanych doktorów powiedzia³ m.in.:
„Przed Wami otwieraj¹ siê kolejne drzwi
— do pe³nej samodzielnoœci. Zyskujecie
uprawnienia do samodzielnego podej-
mowania zadañ badawczych. Niech bêd¹
one innowacyjne, bo bez tego nie ma po-
stêpu”. Wszystkim promowanym ¿yczy³,
aby towarzyszy³a im twórcza fantazja
i aby starczy³o jej na d³ugo.

Uroczystoœæ zakoñczy³y gratulacje
i tradycyjna lampka wina.

Teresa Marszalik



Odznaczenia i nagrody

17 grudnia 2007 r. podczas uroczys-

tego posiedzenia Senatu PK d³ugoletni,

zas³u¿eni pracownicy PK zostali uho-

norowani odznaczeniami pañstwowymi,

resortowymi oraz uczelnianymi. Poni¿ej

zamieszczamy listê odznaczonych.

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi

prof. dr hab. in¿. Jan Cisowski
dr hab. in¿. Jerzy Pamin, prof. PK
dr hab. in¿. arch. Stanis³awa Wehle-
-Strzelecka
dr Czes³aw Wilczyñski
dr hab. Ryszard Zach, prof. PK

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi

dr in¿. Wies³aw Cichocki
El¿bieta Citkowska
dr in¿. arch. Jacek Czubiñski
dr in¿. El¿bieta Dru¿yñska
dr hab. in¿. Stanis³aw Guzowski, prof. PK
dr hab. in¿. Andrzej Jarosiñski, prof. PK
dr in¿. Adam Jarz¹bek
mgr in¿. arch. Halina Kad³uczka
mgr Anna Kamiñska-Ilnyckyj
dr in¿. Tomasz Kisilewicz
dr in¿. Krzysztof Ksi¹¿yñski
dr in¿. Zbigniew Lata³a
dr in¿. arch. Andrzej Lorek
mgr in¿. Anna Nabag³o
dr Barbara Oleœ
prof. dr hab. in¿. Boles³aw Tabiœ
dr Wac³aw Pielichowski
dr in¿. Jolanta Polaczek
dr in¿. Micha³ Pr¹cik
dr hab. in¿. Jan Rakoczy, prof. PK
dr Teresa Stêpieñ
dr in¿. Tomasz Stypka
dr in¿. Marek Tuleta
dr hab. in¿. Aleksander Urbañski, prof. PK
dr in¿. Konrad Weinreb
dr hab. Stanis³aw Wêglarczyk, prof. PK
dr hab. in¿. Wojciech Wojciechowski,

prof. PK
dr hab. in¿. Bogumi³ Wrana, prof. PK
dr Marta Zajêcka
dr hab. in¿. arch. Maciej Z³owodzki,

prof. PK
dr hab. in¿. arch. Maria ¯ychowska,

prof. PK

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi

d in¿. Tomasz Baczyñski
dr hab. in¿. Krzysztof Banaœ
dr Anna Baterowicz

mgr in¿. Maria Broniatowska
dr hab. in¿. Wojciech Chmielowski,

prof. PK
dr in¿. Piotr Cupia³
dr in¿. arch. Jacek Czechowicz
dr hab. in¿. arch. Krystyna D¹browska-
-Budzi³o, prof. PK
dr in¿. Marek D¹browski
dr hab. in¿. Stanis³aw Deniziak, prof. PK
dr in¿. Ryszard Duraj
in¿. Danuta Fuksa
in¿. Barbara Giba³a
dr in¿. S³awomir Gr¹dziel
dr in¿. arch. Jaros³aw Huebner
dr in¿. arch. Magdalena Jagie³³o-Kowalczyk
dr Stanis³aw Kirsek
dr in¿. Zbigniew Kokosiñski
mgr in¿. Jacek Kopczyñski
mgr in¿. Krzysztof Korepta
dr in¿. arch. Krzysztof Kwiatkowski
dr in¿. Stanis³aw £aczek
dr in¿. Ryszard Mas³owski
dr in¿. Witold Mazgaj
dr in¿. arch. Urszula Nowacka-Rejzner
dr in¿. Zbigniew Pabian
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Pielichowski
dr hab. in¿. Adam Polak, prof. PK
dr in¿. Andrzej Potocki
dr in¿. Janusz Prusak
dr hab. in¿. Waldemar Rachowicz,

prof. PK
in¿. Stanis³aw Romanowicz

dr in¿. Teresa Seruga
Roman Spolitakiewicz
dr in¿. Franciszek Starzyk
mgr Tadeusz Surma
dr in¿. Jolanta Szadkowska
dr in¿. Marian Œwierczek
dr in¿. Andrzej Trojnacki
dr in¿. Andrzej Winnicki

dr in¿. arch. Piotr Winskowski
mgr Jadwiga Zaborska
mgr Danuta Zajda
Alicja Zalewska
dr in¿. Andrzej Zapa³
dr hab. in¿. Wojciech Zêbala, prof. PK

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK
prof. dr hab. in¿. Marcin Chrzanowski
prof. art. rzeŸb. Stefan Dousa
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kandefer
dr Maria Najdzionek
prof. dr hab. in¿. Jerzy Ratomski
dr hab. in¿. arch. Gra¿yna Schneider-
-Skalska, prof. PK

Medal „Zas³u¿ony dla PK”

prof. dr hab. in¿. Antoni Ostoja-Gajewski
prof. dr hab. in¿. Janusz Kawecki
prof. dr hab. in¿. Jan Taler

Z³ota Odznaka PK

mgr El¿bieta Bar
dr hab. in¿. Witold Cecot
Maria Æwiek
dr hab. in¿. Marek Ksi¹¿ek, prof. PK
dr hab. in¿. Andrzej Laszuk, prof. PK
dr in¿. arch. Krzysztof Leœnodorski
dr hab. in¿. Wies³aw Ligêza, prof. PK
dr hab. in¿. Edward Lisowski, prof. PK
mgr Marta Nowak
dr Jerzy Polaczek
mgr El¿bieta Zagata-Garbacik

Honorowa Odznaka PK

dr in¿. Adam Bar
dr in¿. Zygmunt Basista
mgr Maria Ch³opek
dr El¿bieta Dru¿yñska
dr in¿. Ma³gorzata Duraj
mgr in¿. arch. Andrzej K³osak
prof. dr hab. in¿. Piotr Kulczycki
Iwona Majka
Barbara Mendel
in¿. Andrzej Mielczarek
mgr El¿bieta Ostachowicz
mgr in¿. Bo¿ena Podobiñska
mgr Krystyna Ramza
dr in¿. Henryk Sanecki
mgr Magdalena Sarkowicz
dr in¿. Tomasz Tracz
Irena Waxmann
mgr in¿. W³adys³aw Wisz
Lucylla Zdebska

Opracowa³: Marek Wójcik
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Dr Czes³aw Wilczyñski (z lewej) przyjmuje
gratulacje od wojewody Jerzego Millera
Fot.: Jan Zych



Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego

Prof. dr hab. in¿. arch. Aleksander
Böhm otrzyma³ nagrodê indywidualn¹ za
podrêcznik akademicki „Planowanie prze-
strzenne dla architektów krajobrazu. O czyn-
niku kompozycji” (Wydawnictwo PK, Kra-
ków 2006).

Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kandefer,
dr hab. in¿. Witold ¯ukowski, dr in¿. Jerzy
Baron, dr in¿. Ma³gorzata Pilawska, dr in¿.
Jan Wrona, mgr in¿. Jan Porzuczek, mgr
in¿. Jadwiga Dzikowska zostali uhonoro-
wani nagrod¹ zespo³ow¹ za opracowanie
technologii spalania osadów œciekowych
dla ma³ych i œrednich aglomeracji miej-
skich i konstrukcji urz¹dzenia do spalania
oraz ich wdro¿enie.

Nagroda Rektora Politechniki

Krakowskiej

Uroczystoœæ wrêczenia nagród od-

by³a siê 19 grudnia 2007 r. w sali kon-

ferencyjnej „GIL”.

Wydzia³ Architektury

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. in¿. arch. Maria Misi¹giewicz
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
ksi¹¿kê pt. „Architektoniczna geometria“
(DjaF, Kraków 2006)

dr hab. in¿. arch. Andrzej Bia³kiewicz
— nagroda za rozprawê habilitacyjn¹ pt.
„Rola rysunku w warsztacie architekta.
Szko³a krakowska w kontekœcie dokonañ
wybranych uczelni europejskich i pol-
skich” (Monografia nr 315, Wydawnictwo
PK, Kraków 2004)

Nagroda zespo³owa

prof. dr hab. in¿. arch. Wac³aw Seruga
prof. dr hab. in¿. arch. Kazimierz Kuœnierz
dr in¿. arch. Ewa Wêc³awowicz-Gyurkovich
dr in¿. arch. Danuta Kupiec-Hy³a
dr hab. in¿. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK
dr hab. in¿. arch. Zbigniew Zuziak, prof. PK
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne,
zapewniaj¹ce uzyskanie wysokiego po-
ziomu nauczania na kierunku architektu-
ra i urbanistyka na WA PK, dziêki czemu
PKA przyzna³a kierunkowi akredytacjê
z wyró¿nieniem.

Wydzia³ Fizyki, Matematyki

i Informatyki Stosowanej

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. in¿. Antoni Ostoja-Gajewski
— nagroda za ca³okszta³t dorobku —
44-letni sta¿ pracy

dr hab. in¿. Krzysztof Banaœ
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
wyró¿nion¹ rozprawê habilitacyjn¹ pt. „Za-
stosowanie adaptacyjnej metody elemen-
tów skoñczonych do obliczeñ wielkiej ska-
li” (Monografia nr 314, Wydawnictwo PK,
Kraków 2004)

dr Stefania Krakowiak
— nagroda za ca³okszta³t dorobku

Nagrody zespo³owe

dr hab. Jerzy Sanetra, prof. PK
dr Ewa Gondek
mgr in¿. Monika Pokladko
prof. dr hab. Ivan Kityk (PCz)
dr Andrzej Danel (AR w Krakowie)
dr Anna Wis³a (AR w Krakowie)
dr Pawe³ Szlachcic (AR w Krakowie)
dr Pawe³ Armatys (AR w Krakowie)
prof. dr hab. Bouchta Sahraoui (Labora-
torie POMA Angers France)
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe — ba-
dania polimerów pod k¹tem ich zastoso-
wania w elektrooptyce. (W 2006 r. zespó³
opublikowa³ 9 prac w czasopismach z listy
filadelfijskiej i 4 w pismach krajowych)

prof. dr hab. W³odzimierz Wójcik
dr in¿. Ma³gorzata Duraj
dr Robert Gêbarowski
dr hab. Andrzej Karafiat
dr Danuta Sokalska
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— opracowanie raportu samooceny dla
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej

Wydzia³ In¿ynierii Elektrycznej

i Komputerowej

Nagroda zespo³owa

prof. dr hab. in¿. Tadeusz Sobczyk
dr in¿. Tomasz Wêgiel
dr in¿. Maciej Su³owicz
mgr in¿. Dariusz Borkowski
— nagroda za osi¹gniêcia organizacyjne
— organizacjê miêdzynarodowej konfe-
rencji naukowej IEEE Symposium on

Diagnostics of Electric Machines, Power
Electronics and Drives (6–8 wrzeœnia
2007 r.)

Wydzia³ In¿ynierii i Technologii

Chemicznej

Nagroda indywidualna

dr hab. in¿. Barbara Tal-Figiel, prof. PK
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne —
prowadzenie zajêæ w jêzykach obcych
i dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ we wspó³pracy
z uczelniami zagranicznymi

Nagroda zespo³owa

dr in¿. Radomir Jasiñski
dr in¿. Jolanta Polaczek
dr Jerzy Polaczek
dr in¿. El¿bieta Sikora
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— za wybitny wk³ad w prowadzenie i roz-
wój Studenckiego Ko³a Naukowego
dzia³aj¹cego przy WIiTCh

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej

Nagrody indywidualne

dr hab. in¿. Witold Cecot
— nagroda za rozprawê habilitacyjn¹ pt.
„Analysis of Selected in Elastic Problems
by h-adaptive Finite Element Method”
(Monografia nr 323, Wydawnictwo PK,
Kraków 2005) oraz za prace dotycz¹ce
rozwijania adaptacyjnej dyskretyzacji dla
zagadnieñ in¿ynierskich

dr hab. in¿. Stanis³aw Gaca, prof. PK
— nagroda za osi¹gniêcia organizacyjne
— wyró¿niaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ prodzie-
kañsk¹ w latach 2002–2007

Nagrody zespo³owe

prof. dr hab. in¿. Marcin Chrzanowski
dr in¿. Pawe³ Latus
dr in¿. Adam Bodnar (poœmiertnie)
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— podrêcznik akademicki pt. „Reologia
konstrukcji prêtowych” (Wydawnictwo
PK, Kraków 2006)

prof. dr hab. in¿. Roman Bogacz
prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Czyczu³a
mgr in¿. Sergiusz Lisowski
in¿. Jerzy Stawowiak
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
opracowanie nowej konstrukcji toru kolejo-
wego w ³ukach o ma³ych promieniach i wdro-
¿enie na linii Kalwaria — Wadowice

dr in¿. Piotr Matysek
dr in¿. Teresa Seruga
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— podrêcznik pt. „Konstrukcje murowe
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— przyk³ady i algorytmy obliczeñ z ko-
mentarzem wed³ug normy PN-B
03002:1999: podrêcznik dla studentów
szkó³ technicznych” (Wydawnictwo PK,
Kraków 2005)

Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska

Nagrody indywidualne

dr hab. in¿. Aleksander Urbañski
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
pracê habilitacyjn¹ pt. „The Unified, Fi-
nite Element Formulation of Homoge-
nization of Structural Members with
a Periodic Microstructure” (Monogra-
fia nr 320, Wydawnictwo PK, Kraków
2005)

dr hab. in¿. Bogdan Wolski, prof. PK
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
ksi¹¿kê akademick¹ pt. „Monitoring me-
trologiczny obiektów geotechnicznych”
(Wydawnictwo PK, Kraków 2006)

Nagrody zespo³owe

prof. dr hab. in¿. El¿bieta Nachlik
dr in¿. Antoni Bojarski
dr hab. in¿. Wies³aw G¹dek, prof. PK
dr in¿. Zofia Grêplowska
dr in¿. Krzysztof Ksi¹¿yñski
dr in¿. Stanis³aw Mazoñ
dr in¿. Andrzej M¹cza³owski
mgr in¿. Renata Stochmal
dr in¿. Bernard Twaróg
dr in¿. Andrzej Wolak
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe „Stu-
dium ochrony przed powodzi¹ wojewódz-
twa ma³opolskiego”

prof. dr hab. in¿. Jerzy Ratomski
dr in¿. Marta £apuszek
dr hab. Stanis³aw Wêglarczyk, prof. PK
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
monografiê „Metodyka okreœlania i cha-
rakterystyka przebiegu oraz prognoza
erozji dennej rzek górskich dorzecza gór-
nej Wis³y” (Monografia nr 332, Wydaw-
nictwo PK, Kraków 2006)

dr in¿. Jaros³aw Bajer
dr in¿. Ryszarda Iwanejko
dr in¿. Jadwiga Królikowska
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne —
podrêcznik pt. „Niezawodnoœæ systemów
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w zada-
niach: podrêcznik dla studentów wy¿szych
szkó³ technicznych” (Wydawnictwo PK,
Kraków 2006)

Wydzia³ Mechaniczny

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. in¿. Zbigniew Matras
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— podrêcznik „Podstawy mechaniki p³y-
nów i dynamiki przep³ywów cieczy nienew-
tonowskich“ (Wydawnictwo PK, Kraków
2006)

dr in¿. Edward Cegielski (poœmiertnie)
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— podrêcznik „Wytrzyma³oœæ materia-
³ów: teoria, przyk³ady, zadania”, t. II „Pro-
blemy z³o¿one” (Wydawnictwo PK, Kra-
ków 2006)

dr in¿. Piotr Cupia³
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
cykl publikacji (2 artyku³y w czasopis-
mach z listy filadelfijskiej „Journal of Ap-
plied Mechanics”, „Mechanics of Ad-
vanced Materials and Structures”; artyku³
w „Machine Dynamics Problems”, 3 ar-
tyku³y w materia³ach konferencyjnych)

Nagroda zespo³owa

prof. dr hab. in¿. Jan Taler
dr hab. in¿. Piotr Duda
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe —
ksi¹¿kê pt. „Solving Direct and Inverse
Heat Conduction Problems” (Springer-
-Verlag, Berlin — Heidelberg 2006)

Akademicki Chór PK „CANTATA”

mgr Marta Stós
— nagroda za dzia³alnoœæ dydaktyczn¹

Centrum Pedagogiki i Psychologii

Nagroda indywidualna

dr Klaudia Wêc
— nagroda za osi¹gniêcia naukowe — po-
drêcznik „Psychoanaliza w dyskursie edu-
kacyjnym. Radykalnoœæ humanistyczna

teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty
nie tylko Lacanowskie” (Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Toruñ 2007)

Centrum Sportu i Rekreacji

Nagroda indywidualna

mgr Zbigniew Kucia
— nagroda za ca³okszta³t dorobku

Centrum Szkolenia i Organizacji

Systemów Jakoœci

Nagroda zespo³owa

dr in¿. Adam Tabor
dr hab. in¿. Krzysztof Stypu³a, prof. PK
dr hab. in¿. Janusz Miku³a
dr in¿. Marek R¹czka
dr in¿. Bogdan Stolarski
mgr in¿. Krzysztof Zarêbski
dr in¿. Marek Nykiel
dr in¿. Agnieszka Generowicz
mgr in¿. Zygfryd Gawlik
mgr in¿. Grzegorz Jurczyk
in¿. Zbigniew Sikora
lek. med. Jan Franczyk
mgr in¿. Katarzyna Grabowska
dr in¿. Piotr Putyra
Adam Kowalski
Kazimierz Lewandowski
Zbigniew Maniowski
Janusz P. Postolko
mgr El¿bieta Balcer
mgr in¿. Ma³gorzata Budziaszek
dr in¿. Ludwik Królas
mgr in¿. Barabara Staszczyszyn
mgr Alicja Wojciechowska-Stasiak
mgr in¿. Stanis³aw Nicpoñ
mgr Ma³gorzata Longosz-Nicpoñ
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— opracowanie podrêczników, skryptów
i przewodników metodycznych „Zarz¹dza-
nie œrodowiskowe — ISO 14000” (t. I i II,
CSiOSJ PK, Kraków 2006), „Vademecum
diagnosty” (CSiOSJ PK, Kraków 2006)
i „Diagnostyka pojazdów samochodo-
wych — budowa, eksploatacja, naprawa”
(t. III, CSiOSJ PK, Kraków 2006)

Studium Praktycznej Nauki Jêzyków

Obcych

mgr Anna Dubis
mgr Justyna Firganek
— nagroda za osi¹gniêcia dydaktyczne
— publikacjê skryptu „English through
Electrical and Energy Engineering”
(SPNJO PK, Kraków 2006) do nauki jê-
zyka angielskiego dla studentów kie-
runków energetyka i elektrotechnika

Opracowa³a: Ewa Tylek-Hyc
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Dr Klaudia Wêc odbiera dyplom od rektora PK,
Józefa Gawlika
Fot.: Jan Zych



Pracownicy PK

Wydzia³ Architektury

Doktor nauk technicznych

dr in¿. arch. Przemys³aw Kilarski — „Wybrane
zagadnienia stosowania systemowych pokryæ
dachowych z taœmy tytanowo-cynkowej w pro-
jektowaniu architektoniczno-budowlanym obiek-
tów u¿ytecznoœci publicznej”, promotor: dr hab.
in¿. arch. Andrzej Bojêœ, prof. PK, recenzenci:
prof. zw. dr hab. in¿. Kazimierz Szulborski
(PW), prof. dr hab. in¿. arch. Wac³aw Celadyn;
19 XII 2007 r.

dr in¿. arch. Marcin Furtak — „Genius loci ar-
chitektury Centralnego Okrêgu Przemys³owego
(na przyk³adzie rejonu „A”)”, promotor: prof. dr
hab. in¿. arch. Aleksander Böhm, recenzenci:
prof. zw. dr hab. in¿. arch. S³awomir Gzell (PW),
prof. dr hab. in¿. arch. Wojciech Buliñski; 19 XII
2007 r.

dr in¿. arch. Andrzej A. K³osak — „Wp³yw wy-
branych parametrów funkcjonalno-przestrzen-
nych na komfort akustyczny wnêtrz sal koncer-
towych”, promotor: prof. dr hab. in¿. arch.
Wac³aw Seruga, recenzenci: prof. dr hab. in¿.
Jerzy Sadowski (ITB w Warszawie), prof. dr
hab. in¿. arch. Wojciech Buliñski; 19 XII 2007 r.

dr in¿. arch. Justyna Kobylarczyk — „Jakoœæ
œrodowiska mieszkaniowego w strefie central-
nej wybranych miast województwa podkarpac-
kiego”, promotor: prof. dr hab. in¿. arch. Alek-
sander Böhm, recenzenci: prof. zw. dr hab. in¿.
arch. S³awomir Gzell (PW), dr hab. in¿. arch.
Krystyna Paw³owska, prof. PK, 19 XII 2007 r.

dr in¿. arch. Izabela Sykta — „Znaczenie wy-
ró¿niaj¹cych siê kontrowersyjnych obiektów ar-
chitektury wspó³czesnej dla kszta³towania per-
cepcji krajobrazu miejskiego”, promotor: dr hab.
in¿. arch. Gra¿yna Schneider-Skalska, prof.
PK, recenzenci: prof. zw. dr hab. in¿. Janusz
A. W³odarczyk (PB), dr hab. in¿. arch. El¿bieta
Wêc³awowicz-Gyurkovich, prof. PK; 23 I 2008 r.

Wydzia³ Fizyki, Matematyki

i Informatyki Stosowanej

Doktor nauk fizycznych

dr Jan Kurzyk (F-1) — „Uk³ady skorelowanych
elektronów o ró¿nej wymiarowoœci z uwzglêd-
nieniem optymalizacji jednocz¹stkowej funkcji
falowej”, promotor: prof. dr hab. Józef Spa³ek
(UJ), recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Roœci-
szowski (UJ), dr hab. Maciej Maœka, prof. UŒ
(UŒ); 21 XII 2007 r. Obrona w Instytucie Fizyki
UJ.

Wydzia³ In¿ynierii i Technologii

Chemicznej

Doktor nauk technicznych

dr in¿. S³awomir Micha³owski (C-4) — „Ba-
dania nad modyfikacj¹ spienionych poliureta-
nów poprzez zastosowanie innych polimerów”,
promotor: prof. dr hab. in¿. Jan Pielichowski, re-
cenzenci: prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Czupryñ-
ski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy), prof. dr hab. Jerzy Kapko; 19 XII
2007 r.

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej

Doktor nauk technicznych

dr in¿. Izabela Tylek (L-1) — „Zastêpcze im-
perfekcje geometryczne szkieletów stalowych
budynków wielokondygnacyjnych”, promotor:
dr hab. in¿. Andrzej Machowski, prof. PK, re-
cenzenci: dr hab. in¿. Marian GwóŸdŸ, prof. PK,
prof. dr in¿. Wojciech W³odarczyk (PW), 19 XII
2007 r., praca wyró¿niona.

dr in¿. Marek Bauer (L-2) — „Wp³yw infrastruk-
tury ulic na funkcjonowanie komunikacji auto-
busowej”, promotor: prof. dr hab. in¿. Andrzej

Rudnicki; recenzenci: dr hab. in¿. Gerard Kraw-
czyk, prof. PW, dr hab. in¿. Stanis³aw Gaca,
prof. PK, 16 I 2008 r., praca wyró¿niona.

dr in¿. Marek Pañtak (studia doktoranckie) —
„Analiza komfortu u¿ytkowania stalowych k³a-
dek dla pieszych podatnych na wp³ywy dyna-
miczne”; promotor: prof. dr hab. in¿. Andrzej
Flaga; recenzenci: prof. dr hab. in¿. Kazimierz
Furtak (PK), dr hab. in¿. Jerzy Weseli, prof. PŒl,
16 I 2008 r.

Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska

Doktor nauk technicznych

dr in¿. Monika GwóŸdŸ-Lasoñ — „Modele ob-
liczeniowe pod³o¿a gruntowego w aspekcie
ró¿nych metod i technologii wzmocnienia”, pro-
motor: dr hab. Jan Gaszyñski, prof. PK, recen-
zenci: prof. zw. dr hab. in¿. Maciej Gryczmañski
(PŒl), dr hab. in¿. Aleksander Urbañski, prof.
PK; 28 XI 2007 r.

dr in¿. Rafa³ GwóŸdŸ — „W³aœciwoœci osadów
spoistych Jeziora Ro¿nowskiego w aspekcie
ich geotechnicznego wykorzystania”, promotor:
dr hab. in¿. Mieczys³aw Wac³awski, prof. PK,
recenzenci: dr hab. in¿. Eugeniusz Zawisza
(AR w Krakowie), dr hab. Jan Gaszyñski, prof.
PK, 12 XII 2007 r.

Wydzia³ Mechaniczny

Doktor nauk technicznych

dr in¿. Robert Kupiec (M-6) — „Korekcja od-
dzia³ywañ termicznych we wspó³rzêdnoœcio-
wych maszynach pomiarowych”, promotor: dr
hab. in¿. Jerzy S³adek, prof. PK; recenzenci:
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Adamczak (PŒ),
prof. dr hab. in¿. Józef Gawlik; 19 XII 2007 r.

Wspomnienie

Z ¿alem zawiadamiamy, ¿e 20 grud-
nia 2007 r. odesz³a mgr Alina Soko³ow-
ska, prawy i wspania³y cz³owiek.

W latach1941–1944 bra³a udzia³ w taj-
nym nauczaniu przedmiotów humanistycz-
nych. W latach 1952–1981 pracowa³a
w Studium Jêzyków Obcych Politechniki
Krakowskiej — 1967–1976 pe³ni³a funkcjê
kierownika zespo³u anglistów. Autorka wie-
lu publikacji dydaktycznych dla studentów.

Uhonorowana Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
(1973), Medalem KEN (1980), Z³ot¹ Od-
znak¹ ZNP (1985) i Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1998).

Pozostanie w naszej pamiêci.

Kierownictwo i pracownicy

Studium Jêzyków Obcych

Politechniki Krakowskiej
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Porozumienie miasta z uczelniami

Szko³y wy¿sze, dzia³aj¹ce w Krakowie,
maj¹ znacz¹cy wp³yw na ¿ycie i wizerunek
miasta. Dlatego Gmina Miejska Kraków
oraz dziesiêæ uczelni, w tym Politechnika
Krakowska, postanowi³y zawrzeæ porozu-
mienie „na rzecz rozwoju gospodarcze-
go miasta poprzez przyci¹ganie nowych
inwestycji, transfer wiedzy i technologii

oraz rozwój Krakowa jako oœrodka na-
ukowego i akademickiego” — jak g³osi
preambu³a umowy. Do uroczystego pod-
pisania dokumentu dosz³o 15 stycznia br.
w Urzêdzie Miasta Krakowa.

Porozumienie przewiduje wspó³pra-
cê, polegaj¹c¹ na bezp³atnej wymianie
pogl¹dów, opinii, informacji, œwiadczeñ,

produktów, wartoœci materialnych, nie-
materialnych i prawnych oraz us³ug.
W szczególnoœci chodzi o promocjê go-
spodarcz¹ Krakowa jako europejskiego
centrum nauki i atrakcyjnego miejsca po-
dejmowania studiów, dzia³alnoœci ba-
dawczej i naukowej oraz oœrodka loko-
wania inwestycji w sektorach opartych na
wiedzy i dostêpie do wysoko wykwalifi-
kowanych kadr. Rektorzy i w³odarze mia-
sta licz¹, ¿e dziêki wspólnym przedsiê-
wziêciom uda siê przyci¹gn¹æ do
Krakowa m.in. nowe firmy z sektora wy-
sokich technologii i dodatkowych studen-
tów, równie¿ tych z zagranicy.

Oprócz naszej uczelni akces do po-
rozumienia zg³osi³y: Uniwersytet Jagiel-
loñski, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Ekonomiczny, Papieska
Akademia Teologiczna, Akademia Pe-
dagogiczna, Akademia Rolnicza, Aka-
demia Sztuk Piêknych, Akademia Wy-
chowania Fizycznego i Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna. W imieniu
miasta dokument podpisa³ prezydent
Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. Ze
strony Politechniki Krakowskiej podpis
z³o¿y³ rektor, prof. Józef Gawlik.

(lp)

Umowa z portugalskim uniwersytetem

Od 12 do 15 listopada ub.r. kanclerz
naszej uczelni Lucjan Tabaka i dziekan
Wydzia³u Fizyki, Matematyki i Informatyki
Stosowanej dr hab. Ryszard Zach, prof.
PK przebywali z wizyt¹ na Universidade
da Beira Interior w Covilha (Portugalia).
Wizyta pozwoli³a zapoznaæ siê z kierun-
kami kszta³cenia na ró¿nych wydzia³ach
uczelni. Przedmiotem zainteresowania
przedstawicieli PK by³y te¿ organizacja
i metody zarz¹dzania uczelni¹ oraz Ÿród-
³a i zasady finansowania portugalskich
szkó³ wy¿szych.

Podczas wizyty nasi przedstawiciele
zwiedzili ró¿ne wydzia³y portugalskiego
uniwersytetu, w tym Faculty of Engineer-
ing Sciences oraz Faculty of Exact
Sciences. Bardzo interesuj¹ce by³y wi-
zyty w poszczególnych departamentach
tych wydzia³ów,zw³aszcza w Department

of Civil Engineering and Architecture,
Department of Aerospace Sciences oraz
Department of Computer Science.

Na Faculty of Arts and Humanities od
wielu lat jest prowadzony kierunek studiów
o nazwie Multimedia Design (in¿ynieria
mediów elektronicznych). Jest on bardzo
atrakcyjny dla studentów, gdy¿ pozwala
opanowaæ w stopniu zaawansowanym
metody informatyczne zwi¹zane bezpo-
œrednio z in¿ynieri¹ mediów elektronicz-
nych, jak te¿ pozwala zdobyæ umiejêtnoœæ
tworzenia filmów czy audycji radiowych.
Podczas zwiedzania wydzia³u kanclerz
Tabaka i dziekan Zach mogli zapoznaæ siê
z nowoczesnymi studiami telewizyjnymi
i radiowymi prowadzonymi dla s³uchaczy
Media Design. Na Universidade da Beira
Interior wybudowano ponadto nowoczes-
ne studio multimedialne, s³u¿¹ce do

produkcji filmów i audycji radiowych, do-
stêpne nie tylko dla studentów tej uczelni,
ale na zasadach komercyjnych równie¿
dla innych osób.

Wa¿nym rezultatem wizyty jest pod-
pisana umowa o wspó³pracy w ramach
programu Erasmus (na lata 2007–2013)
w zakresie Computer Science oraz Multi-
media Design. Porozumienie to umo¿li-
wia wymianê studentów i pracowników
pomiêdzy Wydzia³em Fizyki, Matematyki
i Informatyki Stosowanej PK oraz uniwer-
sytetem w Covilha. Otwiera siê równie¿
mo¿liwoœæ wspó³pracy w zwi¹zku z nowo
utworzon¹ na PK specjalnoœci¹ z za-
kresu in¿ynierii mediów elektronicznych
w ramach miêdzynarodowego programu
Tempus.

(R.)
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Rektor PK, prof. Józef Gawlik podpisuje porozumienie
Fot.: Jan Zych



Medale z Brukseli za ekologiê

Dorobek naukowców Politechniki Kra-
kowskiej powiêkszy³ siê o dwa medale
przywiezione przez specjalistów z Wy-
dzia³u In¿ynierii i Technologii Chemicznej
z Brukseli. Podczas Œwiatowej Wystawy
Innowacji „Brussels-Eureka”, która odby³a
siê póŸn¹ jesieni¹ zesz³ego roku, krakow-
scy badacze uzyskali srebrny i br¹zowy
medal w dziedzinie ochrony œrodowiska.

Medal srebrny, przyznany za opracowa-
nie inteligentnych nawozów i œrodków
ochrony roœlin, otrzyma³ zespó³ w sk³adzie:
dr Jerzy Polaczek, prof. Krzysztof Pielichow-
ski i mgr in¿. Bo¿ena Tyliszczak. Opracowa-
na przez nich metoda polega na uwiêzieniu

œrodka chemicznego w sieci polimerowej,
z której jest on stopniowo uwalniany do gle-
by. Tempo tego procesu mo¿na regulowaæ.
Pozwala to w du¿ym stopniu ograniczyæ
zu¿ycie nawozów sztucznych i œrodków
grzybobójczych, a jednoczeœnie powa¿nie
zmniejszyæ zanieczyszczenie wody czer-
panej do celów pitnych. Wynalazek mo¿e
przynieœæ spore oszczêdnoœci w produkcji
rolnej, nie mówi¹c ju¿ o korzyœciach dla œro-
dowiska. Wczeœniej jednak konieczne s¹
badania, niezbêdne, aby rozwi¹zanie mog³o
trafiæ do rolnictwa.

Naukowcy z PK otrzymali te¿ medal
br¹zowy za przydomowy zbiornik retencyjny

na wodê opadow¹ „Rain Box”. Rozwi¹za-
nie opracowa³ zespó³: dr Jerzy Polaczek,
prof. Jan Pielichowski i dr in¿. Jolanta Po-
laczek. G³ówne zalety tego wynalazku po-
legaj¹ na tym, ¿e do budowy zbiornika
u¿ywa siê butelek plastikowych (z którymi
nie wiadomo, co robiæ), a sam zbiornik jest
co najmniej o po³owê tañszy od tradycyj-
nego. I, co ciekawe, jest ca³kowicie bez-
pieczny! Zosta³ tak zaprojektowany, ¿e nie
mo¿na siê w nim… utopiæ.

(lp)

Wyró¿niona lokomotywa

Na Miêdzynarodowych Targach
TRAKO 2007, odbywaj¹cych siê od
10 do 12 paŸdziernika 2007 r.
w Gdañsku, wyró¿nienie w kon-
kursie im. Ernesta Malinowskiego
na najciekawszy wyrób i innowacjê
techniczn¹ stosowan¹ w kolejnict-
wie uzyska³a lokomotywa spalino-
wa 6Dg. Otrzyma³a ona nastêpnie
br¹zowy medal 56. Œwiatowej Wy-
stawy Innowacji „Brussels-Eureka”.
Rozwi¹zania zmniejszaj¹ce szkod-
liwe oddzia³ywanie lokomotywy na
œrodowisko zosta³y te¿ nagrodzone z³otym
medalem na VII Miêdzynarodowym Kon-
kursie EKO-2007.

Lokomotywa 6Dg zosta³a zaprojekto-
wana w Instytucie Pojazdów Szynowych
Politechniki Krakowskiej (jako moderniza-
cja modelu 6D) i wykonana w 2007 r.
przez spó³kê NEWAG z Nowego S¹cza.
Jest to pierwsza — zarówno na rynku pol-
skim, jak i europejskim — lokomotywa
z silnikiem spalinowym nowej generacji,
spe³niaj¹cym normy emisji spalin, które
zaczn¹ obowi¹zywaæ dopiero od 1 stycz-
nia 2009 r. Wykorzystany zosta³ 12-cylind-
rowy, wysokoprê¿ny silnik spalinowy mo-
del C27 produkcji amerykañskiej firmy
CATERPILLAR o mocy 653 kW (875 KM).

W lokomotywie zastosowano uk³ad
zdalnego (radiowego) sterowania typu

Remotus duplex z nadajnikiem Euro
w komunikacji dwukierunkowej, a tak¿e
tachograf elektroniczny typu T-130,
umo¿liwiaj¹cy rejestracjê zdarzeñ oraz
sterowany radiowo, zmechanizowany
sprzêg œrubowy, zapewniaj¹cy wysoki
poziom bezpieczeñstwa obs³ugi.

Nowoczesna bry³a lokomotywy odpo-
wiada wspó³czesnym wymaganiom ergo-
nomii i bezpieczeñstwa. Kabina maszynisty
równie¿ spe³nia warunki ergonomii i wy-
sokiego komfortu pracy. Jej projekt po-
wsta³ we wspó³pracy z Wydzia³em Form
Przemys³owych Akademii Sztuk Piêknych
w Krakowie. 21 grudnia 2007 r. lokomoty-
wa 6Dg otrzyma³a œwiadectwo dopusz-
czenia do eksploatacji typu pojazdu kole-
jowego (nr T/2007/0202).

Maciej Michnej
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Lokomotywa spalinowa 6Dg
Fot.: Maciej Górowski

Prof. Edward Wantuch
laureatem

Prof. dr hab. in¿. Edward Wantuch,
wspólnie z dr. Bogus³awem Rajchelem
z Instytutu Fizyki J¹drowej PAN w Kra-
kowie i dr. hab. Kazimierzem WoŸnia-
kiem otrzyma³ na targach innowacyj-
noœci w Brukseli (The Belgian and
International Trade Fair for Technologi-
cal Innovation) br¹zowy medal za opra-
cowanie maszyny do obróbki w polu
magnetycznym.

Maszyna s³u¿y do wykonywania
elementów maszyn, a tak¿e implan-
tów medycznych. Jej g³owica magne-
tyczna (chroniona patentem) oraz mi-
kroziarna œcierne specjalnego ro-
dzaju (te¿ opatentowane) pozwalaj¹
dostosowywaæ kszta³t narzêdzia po-
lerskiego do polerowanego przed-
miotu. Dziêki temu uzyskuje siê wy-
sok¹ elastycznoœæ technologiczn¹
wymagan¹ w operacjach obróbki ele-
mentów o zró¿nicowanych kszta³tach.
W IFJ PAN przeprowadzono bada-
nia, które pozwoli³y okreœliæ wp³yw
silnego pola magnetycznego na
w³aœciwoœci materia³ów wielofazo-
wych typu hartowanej stali podczas
tego rodzaju obróbki. Po takiej ob-
róbce hartowane przedmioty uzys-
kuj¹ bardzo korzystne w³aœciwoœci
trybologiczne.

(R.)



Posiedzenie KRPUT w Zielonej Górze

Pierwsze w tym roku posiedzenie

Konferencji Rektorów Polskich Uczelni

Technicznych odbywa³o siê na Uniwer-

sytecie Zielonogórskim od 25 do 26

stycznia.

Rozpoczê³a je prezentacja wojewódz-
twa lubuskiego, Zielonej Góry i Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, Akademickiego
Inkubatora Przedsiêbiorczoœci, Parku
Naukowo-Technologicznego.

W trakcie spotkania rektor PK, prof.
Józef Gawlik zreferowa³ wyniki badañ lo-
sów zawodowych absolwentów naszej
uczelni. Przedstawione zosta³y za³o¿e-
nia, cele i koncepcja badañ, zwi¹zek
ukoñczonego kierunku studiów z aktyw-
noœci¹ zawodow¹, gotowoœæ emigracji,
a tak¿e sytuacja kobiet in¿ynierów na
rynku pracy oraz za³o¿enia miêdzynaro-
dowego projektu HEGESCO.

Inne g³ówne wyst¹pienia dotyczy³y:
– okresowej oceny pracowników niebê-

d¹cych nauczycielami akademickimi
(swoje dokonania zaprezentowa³y
Politechnika Lubelska, Uniwersytet

Technologiczno-Przyrodniczy i Polit-
echnika Bia³ostocka);

– stanu prac nad wspóln¹ platform¹ in-
formatyczn¹ konsorcjum uczelni (Po-
litechnika Warszawska, Uniwersytet
Marii Curie-Sk³odowskiej, Uniwersy-
tet Jagielloñski i Uniwersytet Œl¹ski);

– informatycznego systemu zarz¹dza-
nia uczelniami (swój przyk³ad przed-
stawi³y Akademia Górniczo-Hutnicza,
Politechnika Œl¹ska, Politechnika
£ódzka);

– poznañskich kart wielofunkcyjnych (kie-
rownik Centrum Zarz¹dzania Sieci¹
Komputerow¹ Politechniki Poznañskiej
omówi³ m.in. zakresy dostêpu, sprawy
bezpieczeñstwa, importu i eksportu
danych, zarz¹dzanie kartami);

– bibliotek cyfrowych na uczelniach
(prof. Józef Korbicz, prorektor Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego przedstawi³
m.in. ich genezê, dotychczasowe
wdro¿enia, dzia³alnoœæ Zielonogórs-
kiej Biblioteki Cyfrowej oraz cele i pro-
blemy bibliotek cyfrowych);

– rankingów szkó³ wy¿szych (Waldemar
Siwiñski, prezes Fundacji Edukacyjnej
„Perspektywy”, zapozna³ zebranych
z najnowszymi wynikami rankingów
miêdzynarodowych, ich znaczeniem
dla budowy World Class Universities
i nawi¹zywania kontaktów miêdzy-
narodowych oraz kryteriami rankingu
szkó³ wy¿szych miesiêcznika „Per-
spektywy”);

– wspó³pracy z uczelniami techniczny-
mi Ukrainy;

– propozycji nowego modelu akredytacji
(przedstawi³ j¹ prof. Jerzy Œwi¹tek);

– kosztów kszta³cenia na poszczegól-
nych kierunkach studiów, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem wspó³czyn-
ników kosztoch³onnoœci.
KRPUT podj¹³ uchwa³ê, w której ape-

luje do ministra nauki i szkolnictwa wy¿-
szego o podjêcie zdecydowanych dzia³añ
w celu zwiêkszenia finansowania wy¿sze-
go szkolnictwa technicznego.

(tm)

Legia Honorowa
dla profesora Jana Harasymowicza

3 grudnia ub.r. prof. Jan Harasymo-

wicz do³¹czy³ do grona Polaków wyró-

¿nionych najwy¿szym francuskim od-

znaczeniem — Legi¹ Honorow¹. W ten

sposób uhonorowano d³ugoletni¹ dzia-

³alnoœæ uczonego na rzecz zachowania

w Polsce pamiêci o kilkunastu tysi¹cach

jeñców francuskich, belgijskich i ho-

lenderskich, którzy podczas II wojny

œwiatowej, w latach 1942–1944, byli

wiêzieni w krakowskim stalagu 369.

Dziêki profesorowi stan¹³ w Krakowie,

na terenie Borku Fa³êckiego, monu-

ment upamiêtniaj¹cy jeñców.

Niezale¿nie od zas³ug dla rozwoju
przyjaŸni francusko-polskiej prof. Jan
Harasymowicz jest ceniony jako wybitny
specja lista w dziedzinie technologii ma-
szyn do obróbki skrawaniem. Nale¿y do
prekursorów badañ niezawodnoœci narzê-
dzi. Opracowa³ pierwszy w œwiecie model

matematyczny zu¿ycia wy-
trzyma³oœciowego ostrzy skra-
waj¹cych. Wkrótce po stu-
diach uczestniczy³ w za³o¿e-
niu Wieczorowej Szko³y In¿y-
nierskiej (dziœ: Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jêdrzeja Œniadec-
kich w Bydgoszczy). Od
1955 r. jest zwi¹zany z Poli-
technik¹ Krakowsk¹.

Order wrêczy³ ambasador
Francji w Polsce François Bar-
ry Delongchamps. Uroczys-
toœæ, z udzia³em m.in. konsula
generalnego Francji w Krako-
wie Pascala Vagogne’a i rektora PK, prof.
Józefa Gawlika, z uwagi na stan zdrowia
uczonego musia³a siê odbyæ w nietypowy-
ch okolicznoœciach — w II Klinice Chorób
Wewnêtrznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Dlatego goœciem (i jednoczeœnie gospo-
darzem) ceremonii by³ kieruj¹cy klinik¹
prof. Andrzej Szczeklik.

(lp)
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Nowa wizja rejonu ronda Mogilskiego w Krakowie

W roku ubieg³ym gmina miejska

Kraków rozpisa³a konkurs na zagospo-

darowanie funkcjonalno-przestrzenne

okolic ronda Mogilskiego w Krakowie.

Rozstrzygniêcie nast¹pi³o 23 listopada.

Za jeden z najlepszych jury uzna³o pro-

jekt przygotowany przez zespó³ z Poli-

techniki Krakowskiej pod kierunkiem

prof. Krzysztofa Biedy. Przyzna³o mu

drugie wyró¿nienie. Wy¿ej oceniono

tylko projekt zespo³u kierowanego

przez Borysa Czarakcziewa, uhonoro-

wany pierwszym wyró¿nieniem. Nagród

nie przyznano.

Rozwi¹zanie zaproponowane przez
zespó³ z PK jest prób¹ naprawienia tkan-
ki œródmiejskiej zdegradowanej w wyniku
ekstensywnych inwestycji komunikacyj-
nych. Atrakcyjny teren — oddalony o 10
minut marszu od Starego Miasta i znaj-
duj¹cy siê w bezpoœrednim s¹siedztwie
wielu wa¿nych instytucji administracji,
kultury i nauki — zas³uguje na stworzenie
przestrzeni publicznych odpowiedniej ja-
koœci.

W miejsce „krateru” ronda Mogilskie-
go zespó³ architektów PK proponuje bu-
dynek administracyjno-biurowy wraz
z programem handlowo-us³ugowym oraz
parkingiem w dolnych kondygnacjach.
Budynek nawi¹zuje skal¹ i form¹ do wy-
stêpuj¹cego w Œródmieœciu typu bloku
ulicznego (np. budynek banku przy ul.
Wielopole). Wnêtrze projektowanego bu-
dynku stanowi atrakcyjny plac pieszy
(plac Rondo Mogilskie) czêœciowo za-
daszony. Plac na poziomie –6.0 m integ-
ruje funkcje przesiadkowe (przystanki
komunikacji zbiorowej) z funkcjami hand-
lowo-us³ugowymi w dolnych kondygna-
cjach oraz stanowi „dziedziniec” dla biur
na wy¿szych kondygnacjach. Wielkoœæ
budynku i jego po³o¿enie w s¹siedztwie
innych wa¿nych gmachów u¿ytecznoœci
publicznej (w tym Urzêdu Miasta) powo-
duje, ¿e mo¿na rozwa¿yæ tam lokalizacjê
g³ównej siedziby Urzêdu Miasta w Kra-
kowie.

Projekt przewiduje ponadto wyprowa-
dzenie z ronda Mogilskiego dwu alterna-
tywnych dla al. Powstania Warszawskie-
go nastêpuj¹cych ci¹gów komunikacyjnych
ruchu pieszego i lokalnego — „Ci¹gu

Zielonego” [prowadz¹cego od zachod-
niej strony przez zielony plac u zbiegu ul.
Kopernika i ul. Lubicz, poprzez ogród bo-
taniczny (planowane zwiêkszenie jego
dostêpnoœci w formie parku miejskiego),
muzeum w dawnych budynkach fabryki
Peterseima i zespó³ zabudowy mieszka-
niowej] oraz „Ci¹gu Miejskiego” (po
wschodniej stronie alei, prowadz¹cy po-
przez ró¿norodne strefy pieszych prze-
strzeni publicznych, otwartych i przekry-
tych, a¿ do bulwarów wiœlanych).

Rozwi¹zanie komunikacji indywidual-
nej i zbiorowej zosta³o oparte na istnie-
j¹cym uk³adzie. Planowany jest nowy
przystanek tramwajowy na wysokoœci ul.

S¹dowej z przejœciem podziemnym pod
al. Powstania Warszawskiego oraz dwa
dodatkowe przejœcia podziemne, przy fa-
bryce Peterseima i pod al. Pokoju, na
przed³u¿eniu „Ci¹gu Miejskiego”.

Koncepcjê opracowa³ zespó³ w sk³a-
dzie: prof. dr hab. in¿. arch. Krzysztof
Bieda, dr in¿. arch. Kinga Racoñ-Leja,
mgr in¿. arch. Bart³omiej Homiñski oraz
studenci WA PK — Marcin G¹sowski,
Bartosz Gnatkowski, Bart³omiej Pyrzyk,
Kamil Raczak, Maria Rejniewicz, Witold
Sienkiel.

(R.)
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Projekt opracowany przez zespó³ architektów Politechniki Krakowskiej przewiduje dwa ci¹gi ko-
munikacyjne, alternatywne dla al. Powstania Warszawskiego



Rozmowy rektora PK w Moskwie

Z Moskiewskim Pañstwowym Uniwersytet-
em Ekologii In¿ynieryjnej ³¹czy nasz¹ uczelniê,
a szczególnie Wydzia³ In¿ynierii i Technologii
Chemicznej, d³ugoletnia wspó³praca w dziedzi-
nie wymiany studentów, realizacji prac doktor-
skich i habilitacyjnych oraz wspólnych projektów
badawczych. Omówieniu perspektyw dalszych
kontaktów s³u¿y³a wizyta, jak¹ od 24 do 28 li-
stopada ub.r. z³o¿y³ w Moskwie rektor PK prof.
Józef Gawlik. Celem by³o ustalenie warunków
kontynuowania wymiany studentów w 2008 r.,
podjêcie wspólnych badañ nad wykorzystaniem

odnawialnych Ÿróde³ energii i uzgodnienie
wspó³pracy w zakresie budownictwa pasywnego,
w przypadku którego szczególnie chêtnie korzys-
ta siê z metod oszczêdnego u¿ytkowania energii.
Obie uczelnie s¹ te¿ zainteresowane korzystani-
em z programów europejskich w realizacji dwu-
stronnej wspó³pracy.

W rozmowach ze strony rosyjskiej uczest-
niczyli prezydent uczelni prof. Michai³ B. Gene-
ra³ow (profesor honorowy naszej uczelni) i rek-
tor moskiewskiego uniwersytetu prof. Dmitrij
A. Baranow.

Moskiewski Pañstwowy Uniwersytet Eko-
logii In¿ynieryjnej, rozwijaj¹c podobne obszary
badawcze co Politechnika Krakowska, jest dla
nas bardzo interesuj¹cym partnerem. Dyspo-
nuje on np. stacj¹ badawcz¹, w której prowa-
dzone s¹ prace nad pozyskiwaniem energii
s³onecznej z ogniw fotowoltaicznych. Na uczel-
ni tej wyk³ada³ m.in. laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki prof. Piotr Kapica.

(lp)
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Delegacja spod
piramid

Od 23 stycznia do 5 lutego br. przeby-
wali na naszej uczelni z wizyt¹ przedstawi-
ciele egipskiego uniwersytetu Science
Valley Academy w Kairze. Delegacji prze-
wodniczy³a dr Menha Mohemd Ezzat – wi-
ceprezydent Higher Institute of Manage-
ment Sciences, Finance and Information
Systems. Goœcie spotkali siê z prorekto-
rem ds. wspó³pracy miêdzynarodowej i re-
gionalnej PK prof. Krzysztofem Bied¹ oraz
odbyli rozmowy z przedstawicielami w³adz
poszczególnych wydzia³ów. W umowie
podpisanej miêdzy SVA i PK strony zobo-
wi¹za³y siê do wymiany informacji o pro-
gramach naukowych i dzia³aniach badaw-
czych oraz wymiany studentów i pracow-
ników.

(R.)

Przedstawiciele Science Valley Academy
w towarzystwie pracowników Biura Wspó³pra-
cy Miêdzynarodowej PK, od prawej: Ayaa
Osama Mohey Eldin, dr Menha Mohemd Ez-
zat, Alaa Osama Mohey Eldin, prof. Osama
Mohey Eldin Awad oraz Kamila Roœciszewska
i Anna Mika z PK

Goœcie z Finlandii

Nasz¹ uczelniê odwiedzi³a delegacja Uni-
versity of Applied Sciences (Vaasan Ammatti-
korkeakoulu) z Vaasa w Finlandii. Celem wizyty
by³o nakreœlenie nowych perspektyw wspó³pracy

obu uczelni. Podczas spotkania 9 stycznia br.
poruszono m.in. kwestie wymiany studentów
w ramach programu Erasmus, wymiany na-
uczycieli akademickich, wspó³pracy na terenie
Krakowskiego Parku Technologicznego, stu-
diów doktoranckich, a tak¿e poszerzenia za-
kresu wspólnych dzia³añ o zagadnienia ba-
dawcze. Delegacji fiñskiej przewodniczy³ rektor
Jouko Paaso i dziekani — Wydzia³u Technolo-
gii i Komunikacji Timo Kankaanpää oraz Wy-
dzia³u Ekonomiki Biznesu i Turystyki Elisabeth
Malka. Ze strony naszej uczelni w rozmowach
uczestniczyli rektor PK prof. Józef Gawlik oraz
prorektorzy prof. Krzysztof Bieda i dr hab. Rafa³
Palej, prof. PK.

(lp)

Spotkanie z fiñsk¹ delegacj¹
Fot.: Jan Zych

Spotkania w Pradze

Podczas pobytu w Pradze w pierwszych
dniach grudnia 2007 r. przedstawicielka Biura
Wspó³- pracy Miêdzynarodowej PK Jolanta Rak
odwiedzi³a 3 uczelnie oraz wyg³osi³a prelekcjê
w Szkole Polskiej przy naszej ambasadzie.
G³ównym celem wizyty by³o spotkanie z przed-
stawicielami CVUT (Czeskiego Uniwersytetu
Technicznego w Pradze) oraz omówienie
szczegó³ów dalszej wspó³pracy uczelni. Ze stro-
ny CVUT w spotkaniach uczestniczyli rektor
prof. Vaclav Havlièek, prof. Petr Holmer i prof.
Franciszek Rieger, obaj z Wydzia³u Mechanicz-
nego oraz prof. Michaela Brozova, prodziekan
Wydzia³u Architektury. Odby³y siê te¿ rozmowy
na temat mo¿liwoœci wspó³pracy ze studentami
z International Students Club.

W Instytucie Technologii Chemicznej Jolanta
Rak spotka³a siê z prorektorem ds. wspó³pracy

miêdzynarodowej, prof. Bohumilem Bernauerem.
Ta specjalistyczna uczelnia jest bardzo zaintere-
sowana wymian¹ studenck¹ w ramach programu
Erasmus.

W programie wizyty znalaz³ siê te¿ Wydzia³
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola, gdzie
dosz³o do rozmowy z prodziekanem, prof. An-
tonim Kucer¹.

W ostatnim dniu wizyty przedstawicielka
PK spotka³a siê z uczniami polskiego LO przy
ambasadzie polskiej, promuj¹c studia na Poli-
technice Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczy³a
mgr Beata Mocova, kierownik Polskiego Instytu-
tu w Pradze.

(R.)
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By³ przyjazny ludziom

Rektor Politechniki Krakowskiej

w latach 1956–1965 — prof. Bronis³aw

Kopyciñski, którego stulecie urodzin

minê³o w roku ubieg³ym — zosta³

uczczony tablic¹ pami¹tkow¹ i nada-

niem jego imienia jednej z sal wyk³a-

dowych w budynku Wydzia³u In¿y-

nierii L¹dowej.

Ceremonia z udzia³em w³adz PK odby-
³a siê 21 grudnia 2007 r. W trakcie uro-
czystej sesji postaæ znakomitego uczone-
go przypomnia³ prof. Kazimierz Flaga.

Bronis³aw Kopyciñski, urodzony 27
stycznia 1907 r. we Lwowie, tu równie¿
odby³ studia na Wydziale In¿ynierii L¹do-
wej miejscowej politechniki. Po przenie-
sieniu siê w 1934 r. do Krakowa zosta³
zatrudniony w Zarz¹dzie Miasta. W la-
tach 1940–1945 by³ ¿o³nierzem AK (ps.
Jan £ada). Po wojnie pocz¹tkowo ³¹czy³

pracê w przemyœle budowlanym z wyk³a-
daniem na Wydzia³ach Politechnicznych
Akademii Górniczej (póŸniej AGH). Jego
dzie³em by³ w tym czasie m.in. projekt
przebudowy gmachu naro¿nego przy ul.
Wiœlnej w Krakowie na dom towarowy.

Zwi¹zawszy siê z Wydzia³em In¿ynie-
rii L¹dowej i Wodnej, uzyska³ w 1949 r.
stopieñ doktora nauk technicznych na
podstawie pracy, której promotorem by³
prof. Izydor Stella-Sawicki — wspó³twór-
ca Politechniki Krakowskiej. W 1954 r.
Bronis³aw Kopyciñski otrzyma³ tytu³ na-
ukowy i stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, a w 1958 r. zosta³ profesorem
zwyczajnym. 26 paŸdziernika 1956 r., na
fali paŸdziernikowej odnowy, Senat
Akademicki PK wybra³ go na stanowisko
rektora. Prof. Kopyciñski sta³ siê pierw-
szym demokratycznie wybranym rekto-

rem naszej uczelni. Mia³ wtedy
49 lat.

Przypominaj¹c sylwetkê uczo-
nego, prof. Kazimierz Flaga pod-
kreœli³, ¿e to w³aœnie rektor Kopy-
ciñski sformu³owa³ zasadê, i¿
praca dydaktyczna, naukowo-ba-
dawcza i wspó³praca z prze-
mys³em musz¹ byæ ze sob¹ œciœ-
le powi¹zane w ¿yciu uczelni
technicznej. Szczególny nacisk
k³ad³ na publikacje naukowo-ba-
dawcze, widz¹c w nich spraw-
dzian dorobku pracownika na-
ukowo-dydaktycznego. Przez po-
nad pó³ wieku (od grudnia 1945
do 2000 r., z dziewiêcioletni¹
przerw¹) by³ redaktorem naczel-
nym „Czasopisma Techniczne-
go” — organu Krakowskiego To-
warzystwa Technicznego.

Jako rektor uczyni³ wiele dla
podniesienia stanu kadry na-
ukowej PK. Za jego kadencji
uczelnia uzyska³a nale¿ny jej
presti¿ tak w kraju, jak i poza
jego granicami. Maj¹c du¿e doœ-
wiadczenie in¿ynierskie, sprawi³
te¿, ¿e PK jako jedna z pierw-
szych w Polsce dopracowa³a siê
w³asnych form wspó³pracy
z przemys³em. W trakcie trzeciej

kadencji rektorskiej prof. Kopyciñskiego
s³uchacze studiów dla pracuj¹cych uzys-
kali mo¿liwoœæ kszta³cenia siê za po-
œrednictwem tzw. punktów konsultacyj-
nych. Najaktywniejsze z nich —
w Kielcach i w Rzeszowie — z czasem
da³y pocz¹tek nowym uczelniom: Poli-
technice Œwiêtokrzyskiej i Politechnice
Rzeszowskiej. Bêd¹c autorem ekspertyz
naukowych i technicznych (w sumie przy-
gotowa³ ich ponad 1000!), prof. Kopy-
ciñski przyczyni³ siê do ratowania zabyt-
ków Krakowa, m.in. Wie¿y Ratuszowej
i Sukiennic.

W uznaniu zas³ug macierzysta uczel-
nia nada³a mu w 1988 r. tytu³ doktora ho-
noris causa. Wœród licznych odznaczeñ
otrzyma³ Krzy¿ Komandorski OOP.

Profesor Bronis³aw Kopyciñski zmar³
22 listopada 2004 r., maj¹c 97 lat. Uczest-
nicz¹ca w grudniowej uroczystoœci od-
s³oniêcia tablicy ma³¿onka uczonego, Ma-
ria Kopyciñska, przypomnia³a, ¿e w ¿yciu
kierowa³ siê maksym¹: „Byæ przyjaznym
dla ludzi”.

(lp)
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Maria Kopyciñska opuszcza salê imienia mê¿a
Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych



Œrodowisko a planowanie przestrzenne

29 i 30 listopada 2007 r. na Politechni-
ce Krakowskiej odby³a siê kolejna miêdzy-
narodowa konferencja z cyklu „Kierunki
i potrzeby przekszta³ceñ miast i regionów
w aspekcie równowa¿enia rozwoju oraz
integracji z Uni¹ Europejsk¹” zatytu³o-
wana „Ochrona œrodowiska w planowaniu
przestrzennym”. Organizatorem by³ Insty-
tut Projektowania Miast i Regionów Wy-
dzia³u Architektury PK.

Konferencja zosta³a poœwiêcona za-
gadnieniom przekszta³ceñ œrodowiska
i mo¿liwoœci jego ochrony w planowaniu
przestrzennym. Celem spotkania by³a wy-
miana doœwiadczeñ ró¿nych œrodowisk

w zakresie teoretycznych ustaleñ i prak-
tycznych zastosowañ metod kreowania
w³aœciwych relacji pomiêdzy rozwojem
przestrzennym a zachowaniem równowa-
gi œrodowiskowej. Omówiono równie¿ rolê,
jak¹ odgrywa kszta³towanie œwiadomoœci
ekologicznej uczestników procesu planis-
tycznego. W trakcie 5 sesji wyg³oszono 36
referatów i komunikatów.

Problematyka obrad spotka³a siê
z bardzo du¿ym zainteresowaniem.
W konferencji wziê³o udzia³ wielu na-
ukowców, projektantów oraz przedsta-
wicieli samorz¹dów terytorialnych. Ze
wzglêdu na podjêty temat spotkanie

mia³o interdyscyplinarny charak-
ter — uczestniczyli w nim archi-
tekci, przyrodnicy, geografowie,
ekonomiœci, specjaliœci w zakre-
sie gospodarki wodnej, komuni-
kacji, in¿ynierii œrodowiska.

Zagadnienia poruszane w cza-
sie konferencji od wielu lat znaj-
duj¹ siê w obszarze badañ i prac
projektowych prowadzonych przez
prof. Tadeusza Bartkowicza, spot-
kanie sta³o siê wiêc tak¿e okazj¹
do z³o¿enia gratulacji i podziêko-

wañ Profesorowi, który obchodzi³ 75. uro-
dziny.

Uczestnicy konferencji wystosowali apel
o objêcie skuteczniejsz¹ ochron¹ wartoœci
œrodowiska przyrodniczego i kulturowego
Polski. Podpisany przez organizatorów
i wspó³organizatorów spotkania dokument
skierowany jest do najwy¿szych w³adz
pañstwa i w³adz wojewódzkich.

Monika Go³¹b-Korzeniowska
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Apel uczestników konferencji

Uczestnicy Konferencji Naukowej pt.
„Ochrona œrodowiska w planowaniu prze-
strzennym” zorganizowanej na Politech-
nice Krakowskiej 29–30 listopada 2007 r.
zwracaj¹ siê z apelem do najwy¿szych
w³adz pañstwa i ich agend oraz do w³adz
samorz¹dowych wszystkich szczebli o ob-
jêcie skuteczniejsz¹ ochron¹ wartoœci
œrodowiska przyrodniczego i kulturowe-
go naszego kraju w obecnym okresie
przemian i rozwoju.

Zachowane dziedzictwo przyrody i kul-
tury jest wspólnym dobrem i wartoœci¹,
które od kilku lat jest niszczone i zaw³asz-
czane dla prywatnych interesów.

W walce o zachowanie tych wartoœci
dla przysz³ych pokoleñ istotn¹ rolê mo¿e

i powinien odegraæ przywrócony spójny
system planowania przestrzennego, sta-
nowi¹cy skuteczne narzêdzie realizacji
wizji rozwoju pañstwa, wcielanej w ¿ycie
na wszystkich szczeblach zarz¹dzania.
Dotyczy to przede wszystkim przywróce-
nia spójnoœci miejscowym planom za-
gospodarowania przestrzennego, które
powinny obejmowaæ obszary ca³ych
gmin i jako prawo lokalne powinny sta-
nowiæ jedyn¹ podstawê gospodarki prze-
strzennej, realizuj¹cej idee zrównowa-
¿onego rozwoju.

Doœwiadczenia ostatnich lat doty-
cz¹ce mo¿liwoœci wybiórczej realizacji
ró¿nych inwestycji drog¹ decyzji adminis-
tracyjnych pokazuj¹, ¿e takie dzia³ania

przynios³y w wielu miejscach nega-
tywne skutki polskiej przestrzeni.

Uczestnicz¹cy w konferencji pra-
cownicy naukowi uniwersytetów, poli-
technik, akademii rolniczych, instytutów
naukowych, wy¿szych szkó³ z Gdañ-
ska, Szczecina, Torunia, Olsztyna,
Warszawy, £odzi, Poznania, Lublina,
Wroc³awia, Gliwic, Katowic i Krakowa,
przedstawiciele samorz¹dów terytorial-
nych szczebla wojewódzkiego i miej-
skiego (m.in. urzêdów marsza³kowskich
województwa ma³opolskiego, œwiêto-
krzyskiego, pomorskiego, urzêdów
miejskich z Czêstochowy, Sosnowca,
Olsztyna) oraz projektanci jeszcze raz
apeluj¹, w imiê wspólnego dobra,

Prof. Tadeusz Bartkowicz
Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych
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o przywrócenie tych mechanizmów, które
zapewni¹ harmonijny rozwój miast i ob-
szarów wraz z równoczesnym zachowani-
em ocala³ych dotychczas wartoœci przy-
rody i kultury, stanowi¹cych o to¿samoœci
i konkurencyjnoœci polskiej przestrzeni.

Aby skutecznie realizowaæ powy¿sze
dzia³ania, niezbêdna jest organizacja
otwartych forum dyskusyjnych, umo¿li-
wiaj¹cych przep³yw informacji pomiêdzy
administracj¹ rz¹dow¹, samorz¹dem
a nauk¹. Oczekuj¹c na podjêcie
wspólnych dzia³añ w celu rzeczywistej
ochrony œrodowiska w Polsce i przy-
wrócenia w³aœciwej roli planowaniu prze-
strzennemu, informujemy, ¿e w marcu

przysz³ego roku uka¿e siê publikacja na-
ukowa, któr¹ wtedy bêdziemy mieli przy-
jemnoœæ przes³aæ.

Dokument podpisali:

Instytut Projektowania Miast i Re-
gionów Wydzia³u Architektury Politechni-
ki Krakowskiej

Dyrektor Instytutu dr hab. in¿. arch.
El¿bieta Wêc³awowicz-Bilska, prof. PK

Komitet Architektury i Urbanistyki
Polskiej Akademii Nauk

Przewodnicz¹cy Komitetu prof. dr
hab. in¿. arch. Zbigniew Baæ

Sekcja Planowania Przestrzennego
Komisji Urbanistyki i Architektury PAN
Oddzia³ Kraków

Przewodnicz¹cy Sekcji prof. dr hab.
in¿. arch. Tadeusz Bartkowicz

Po³udniowa Okrêgowa Izba Urbani-
stów z siedzib¹ w Katowicach

Przewodnicz¹cy Rady mgr in¿.
arch. Marek Tomaszewski

Krakowski Oddzia³ Towarzystwa
Urbanistów Polskich

Prezes Oddzia³u prof. dr hab. in¿.
arch. Barbara Bartkowicz

Kraków, 15 grudnia 2007 r.

Deindustrializacja
Detroit

Goœciem naszej uczelni by³ prof. An-
thony C. Martinico ze School of Architectu-
re na University of Detroit Mercy w USA,
który przebywa w Polsce (na Politechnice
Warszawskiej) jako stypendysta Polsko-
-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta. 6 grud-
nia ub.r. na Wydziale Architektury PK
wyg³osi³ wyk³ad „Detroit i problemy
zwi¹zane z deindustrializacj¹”. Odwo³uj¹c
siê do rozwoju tej znanej metropolii, mówi³
o historii i teorii architektury i urbanistyki.

(lp)

Fot.: Jan Zych

Czy architektura potrzebuje piêkna?

Dziœ sztuka nie stara siê byæ
wznios³a, piêkna ani wspania³a. Jest
zazwyczaj komentarzem do aktual-
nych wydarzeñ wspó³czesnoœci i zaj-
muje siê sama sob¹. By byæ awan-
gardow¹, musi odcinaæ siê od form
wymyœlonych przez poprzedników.
Architektura pod¹¿a za innymi sztu-
kami z oporami: dziœ dopiero odkry-
wa eskspresjonizm, dekompozycjê,
minimalizm…

Pozostaje zadaæ kilka pytañ:
– Czy najwa¿niejsz¹ kategori¹

wspó³czesnej estetyki architektu-
ry, jak w innych sztukach, sta³a
siê oryginalnoœæ? Czy najwa¿-
niejsz¹ potrzeb¹ twórcy jest chêæ
zadziwiania?

– Czy piêkno zosta³o zast¹pione
w architekturze innymi kategoria-
mi estetyki?

– Czy odbiorca architektury wspó³-
czesnej potrzebuje piêkna czy prag-
nie obcowaæ z architektur¹ orygi-
naln¹?

– Czy architektura potrzebuje piêkna?
Czy piêkno sta³o siê obelg¹ dla sztuki
wspó³czesnej?
Pytania te przed uczestnikami miê-

dzynarodowej konferencji naukowej „De-
finiowanie przestrzeni architektonicznej”
postawili prof. Dariusz Koz³owski, prze-

wodnicz¹cy Rady Naukowej konferencji
i jej kurator naukowy prof. Maria Mi-
si¹giewicz. Temat naczelny spotkania
brzmia³: „Co z tym piêknem architektury
wspó³czesnej?”. Obrady toczy³y siê na
naszej uczelni 30 listopada i 1 grudnia
ub.r., a konferencjê zorganizowa³ Instytut
Projektowania Architektonicznego PK.

(R.)

Prof. Maria Misi¹giewicz i prof. Dariusz Koz³owski
w trakcie konferencji
Fot.: Jan Zych



Wzornictwo przemys³owe: wystawa i dyskusja

Od 3 do 22 grudnia 2007 r. z inicjatywy
Wydzia³u Form Przemys³owych Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie zosta³a zor-
ganizowana na Wydziale Mechanicznym
PK wystawa prac projektowych studentów
wzornictwa przemys³owego. Prezentowa-
ne prace dotyczy³y projektów zwi¹zanych

z transportem drogowym, szynowym oraz
projektowaniem maszyn i urz¹dzeñ.

Czêœæ z pokazanych projektów zo-
sta³a zrealizowana we wspó³pracy z Insty-
tutem Pojazdów Samochodowych i Silni-
ków Spalinowych oraz Instytutem Pojaz-
dów Szynowych PK. Projekt modernizacji

kabiny maszynisty lokomotywy manew-
rowej SM42 zosta³ wdro¿ony do pro-
dukcji w 2007 r. w zak³adach NEWAG
SA Nowy S¹cz.

Wystawie towarzyszy³o spotkanie
dyskusyjne, które odby³o siê 14 grudnia,
poœwiêcone roli wzornictwa przemys³o-
wego w powstawaniu innowacyjnych
produktów przemys³owych. Uczestni-
czy³o w nim prawie 100 osób. G³ównym
jego celem by³o uœwiadomienie ko-
niecznoœci wspó³pracy in¿ynierów z pro-
jektantami wzornictwa przemys³owego
i zwrócenie uwagi na rolê projektanta
wzornictwa przemys³owego w zespole
konstrukcyjnym. Wysuniêto te¿ postulat
wprowadzenia elementów wiedzy o wzor-
nictwie przemys³owym do programu
kszta³cenia in¿ynierów.

W pierwszej z dwu wyg³oszonych
prelekcji dr Marek Liskiewicz przedsta-
wi³ wspó³pracê projektanta wzornictwa
przemys³owego z firm¹ Zelmer SA.
Drug¹ prelekcjê, która dotyczy³a pro-

jektowania œrodków produkcji, wyg³osi³ dr
Janusz Konaszewski, projektant, wielo-
letni szef dzia³u wzornictwa przemys³owe-
go w szwajcarskim koncernie Sulzer AG.

(R.)

Pawe³ Kos na czele polskich doktorantów

Od 30 listopada do 2 grudnia ub.r.
w £odzi odbywa³ siê VIII Krajowy Zjazd
Doktorantów (II Zwyczajny Zjazd Krajo-
wej Reprezentacji Doktorantów), w trak-
cie którego delegaci z ca³ej Polski wybrali
sk³ad Zarz¹du Krajowej Reprezentacji
Doktorantów oraz Komisji Rewizyjnej KRD.

W trakcie pierwszego posiedzenia
Zarz¹d wy³oni³ ze swojego grona przewod-
nicz¹cego KRD. Zosta³ nim Pawe³ Kos
z Politechniki Krakowskiej. Wiceprzewod-
nicz¹cymi KRD zostali Maciej Szwast
z Politechniki Warszawskiej oraz Pawe³
Pachuta z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej, wyznaczony równoczeœnie na
rzecznika praw doktorantów. Na sekreta-
rza KRD wybrano Joannê £apiñsk¹ z Aka-
demii Medycznej w Bia³ymstoku, na cz³on-
ków Zarz¹du KRD — Paw³a Go³dyna
(Akademia Pedagogiczna w Krakowie),

Tomasza Rubanowicza (Politechnika
Gdañska) oraz Bart³omieja Stawiarskiego
(Uniwersytet Wroc³awski).

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
jest najwy¿szym ustawowym przedstawi-
cielem i wyrazicielem woli doktorantów
polskich. G³ówne zadania Zarz¹du, któ-
rego kadencja trwa rok, to reprezento-
wanie interesów doktorantów i obrona ich
praw, opiniowanie projektów aktów nor-
matywnych dotycz¹cych doktorantów,
rozwijanie samorz¹dnoœci doktoranckiej
oraz wspieranie naukowych i kultural-
nych inicjatyw krajowych i lokalnych.

Oficjalna strona internetowa KRD znaj-
duje siê pod adresem: www.krd.org.pl.

(pk)
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Prace studentów wzornictwa przemys³owego
Fot.: Jan Zych

Mgr in¿. Pawe³ Kos
Fot.: Jan Zych



Centrum dla Krakowa

18 grudnia ub.r. Politechnika Kra-

kowska zorganizowa³a dzieñ informa-

cyjny na temat projektu Krakowskiego

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe-

go. Nowoczesny obiekt zostanie

wzniesiony na terenie kampusu naszej

uczelni w Czy¿ynach, ma jednak s³u¿yæ

ca³emu miastu. Krakowowi bowiem od

lat brakuje obiektów, w których mo¿na

by by³o organizowaæ wielkie widowis-

ka, targi i kongresy.

Centrum zaprojektowane przez zespó³
architektów pod kierunkiem prof. Wac³awa
Celadyna, prorektora PK bêdzie siê sk³a-
da³o z hali wielofunkcyjnej, czterech hal
wystawienniczych, czêœci recepcyjno-kon-
ferencyjnej i zaplecza hotelowo-us³ugowe-

go. Poszczególne czêœci bêd¹ po³¹czone
wspóln¹ osi¹ komunikacyjn¹. W s¹siedz-
twie przewiduje siê wybudowanie zespo³u

o charakterze biurowo-hotelowo-us³ugo-
wym. W dalszych planach jest te¿ wyre-
montowanie znajduj¹cego siê w pobli¿u
nieczynnego pasa startowego, na którym
bêd¹ mog³y l¹dowaæ niewielkie samoloty
przewo¿¹ce ludzi biznesu. Niew¹tpliwie
podniesie to atrakcyjnoœæ miejsca.

Koszt budowy centrum wyniesie 760
mln z³. Oczekuje siê, ¿e czêœciowo po-
kryj¹ go œrodki uzyskane z UE, czêœcio-
wo zaœ inwestor zagraniczny.

Grudniowe spotkanie odby³o siê
w Centrum Kongresowym Akademii
Rolniczej. Prezentacji projektu dokona³
prof. Wac³aw Celadyn.

(lp)

Most na… parkingu PK

Instytut Konstrukcji Maszyn PK po-
siada jedn¹ z najwiêkszych w Polsce ko-
mór termoklimatycznych, w której mo¿liwe
jest wykonywanie badañ poznawczych
i atestacyjnych ciê¿kich maszyn specjal-
nych. W zwi¹zku z tym Wojskowy Instytut
Techniki In¿ynieryjnej „WITI” Zak³ad Ma-
szyn In¿ynieryjnych, Mostów i Przepraw
z Wroc³awia zleci³ naszej uczelni prze-
prowadzenie badañ mostu samochodo-
wego MS20 wykonanego przez OBRUM
Gliwice.

Most ma zapewniæ pojazdom g¹sie-
nicowym i ko³owym mo¿liwoœæ przeprawy
przez przeszkody wodne i terenowe o sze-
rokoœci do 20 m. Konstrukcja w stanie
z³o¿onym ma 16,4 m d³ugoœci, a po roz-

³o¿eniu liczy ponad 42
m. Jej masa ca³kowita
siêga ok. 55 ton. Mo¿e
byæ u¿ywana w tem-
peraturach od minus
30�C do plus 55�C.

W trakcie badañ
prowadzonych na na-
szej uczelni dokonano
próby roz³o¿enia mostu
na parkingu PK, co
przedstawia za³¹czone
zdjêcie. Kierownikiem
tematu ze strony PK jest dr in¿. Wies³aw
Cichocki — cz³onek zespo³u roboczego
Polskiej Platformy Technologicznej Syste-
mów Bezpieczeñstwa „Materia³y, podzes-

po³y i struktury do systemów bezpieczeñ-
stwa”. Opiekê naukow¹ nad prac¹ spra-
wuje prof. Stanis³aw Micha³owski.

(R.)
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Biblioteka PK

Czy korzysta³eœ ju¿ z ksi¹¿ek
elektronicznych?

Od nowego roku u¿ytkownicy Bi-

blioteki PK mog¹ wyszukiwaæ po-

trzebne materia³y na wiêksz¹ skalê,

oferta zasobów elektronicznych zo-

sta³a bowiem poszerzona o kolejne

Ÿród³a informacji.

Na stronie www.biblos.pk.edu.pl
w dziale „Zasoby elektroniczne” pojawi³a
siê nowa zak³adka „Ksi¹¿ki on-line”. Bi-
blioteka zakupi³a 35 e-ksi¹¿ek wydawnic-
twa Jon Wiley & Sons LTD. dotycz¹cych
m.in. elektroniki, matematyki, mechaniki
i in¿ynierii l¹dowej. Mo¿na z nich skorzys-
taæ w serwisie Wiley InterScience (nale¿y
przeszukiwaæ jednoczeœnie ksi¹¿ki i cza-

sopisma). Dodatkowo w ksi¹¿kowej bazie
danych Knovel dodano dwie nowe kolek-
cje tematyczne. Obok zesz³orocznych,
z zakresu chemii, gum, plastików, in¿ynie-
rii l¹dowej i mechaniki, pojawi³y siê te¿ po-
œwiêcone in¿ynierii œrodowiska oraz in¿y-
nierii i jej technikom zarz¹dzania.

Obecnie Biblioteka oferuje dostêp do
ponad 750 ksi¹¿ek elektronicznych, z cze-
go ponad 50 posiada interaktywne narzê-
dzia, tj. interaktywne tabele, digitalizatory
wykresów czy tabele z kreœlark¹ równañ.
Liczba ksi¹¿ek dostêpnych on-line stale
siê powiêksza. Ju¿ w najbli¿szym czasie
pojawi siê siedem kolejnych interesuj¹cych

tytu³ów. W bie¿¹cym roku u¿ytkownicy Bi-
blioteki bêd¹ mogli równie¿ skorzystaæ
z archiwum bazy danych INSPEC, zawie-
raj¹cej publikacje z zakresu chemii, elek-
troniki, fizyki i informatyki.

Zachêcamy do korzystania z zasobów
elektronicznych wszystkich u¿ytkowników,
którzy posiadaj¹ aktualne konto bibliotecz-
ne. Przypominamy, ¿e dostêp do pe³nych
tekstów ksi¹¿ek, czasopism i innych pu-
blikacji mo¿liwy jest równie¿ spoza kam-
pusu uczelni (szczegó³y na stronie WWW
biblioteki).

Helena Juszczyk

Powrót do „Balonu”

Czy¿yny, miasteczko studenckie, setki
studentów, cztery akademiki i... Biblioteka.
Po ponad rocznym remoncie akademika
nr 4 do odnowionych pomieszczeñ wróci³y
zbiory biblioteczne. Czytelnia i wypo¿y-
czalnia zosta³y przeniesione do pó³nocnej
czêœci budynku, zyska³y nowy wygl¹d i od-
dzielne wejœcie.

W Czytelni u¿ytkownicy maj¹ do dys-
pozycji ponad 4500 tytu³ów czasopism
polskich i zagranicznych, 161 tytu³ów cza-
sopism na mikrofiszach (2 czytniki). Za-
rejestrowani u¿ytkownicy (posiadaj¹cy
aktualne konto biblioteczne) mog¹ zama-
wiaæ ksi¹¿ki za poœrednictwem kompu-

terowego systemu bibliotecznego (z do-
wolnego miejsca) i odbieraæ je w³aœnie
w wypo¿yczalni domu studenckiego nr
4. Do dyspozycji czytelników jest po-
nad 24 tys. egzemplarzy ksi¹¿ek, g³ów-
nie podrêczników akademickich. W przy-
sz³oœci planuje siê udostêpnienie ko-
lekcji beletrystycznej, zawieraj¹cej 4,5
tys. ksi¹¿ek.

Zapraszamy do korzystania z oferty
filii Biblioteki PK w domu studenckim
„Balon”.

Maria Szczygie³

Serwer dla instytutu

Dziêki wieloletniej wspó³pracy z fir-
m¹ Hewlett-Packard Instytut Teleinfor-
matyki PK (WIEiK) wzbogaci³ siê o nowy
serwer. Jest nim dwuprocesorowa ma-
szyna QuadCore 1,6 GHz (³¹cznie
osiem rdzeni). Serwer jest wyposa¿ony

w 4 GB pamiêci RAM i docelowo bêdzie
posiada³ 1 TB pamiêci dyskowej. Kom-
puter pos³u¿y pracownikom i studentom
instytutu do przeprowadzania równoleg-
³ych obliczeñ naukowych, pracy z wie-
loma u¿ytkownikami i realizacji projek-

tów informatycznych. Zdecydowana wiêk-
szoœæ kosztów wymienionego sprzêtu
zosta³a pokryta przez firmê HP. Sprzêt
zosta³ dostarczony w imieniu HP przez
krakowsk¹ firmê MEGATEL.

(R.)
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Centrum Transferu Technologii

Podwójny sukces!
Konkurs „Badania na rzecz ma³ych

i œrednich przedsiêbiorstw” — jeden
z pierwszych og³oszonych przez Komisjê
Europejsk¹ w ramach 7. Programu Ra-
mowego Badañ i Rozwoju Technologicz-
nego UE — zosta³ rozstrzygniêty. Komis-
ja Europejska sfinansuje realizacjê tylko
trzech spoœród kilkudziesiêciu projektów
konkursowych przedstawionych przez in-
stytucje z ca³ej Europy. Bud¿et ka¿dego
projektu opiewa na 600 tys. euro. Nasz
sukces jest podwójny — CTT PK
uczestniczy w realizacji dwóch spoœród
najwy¿ej ocenionych projektów.

Centrum pe³ni funkcjê koordynatora
w projekcie „Wsparcie upowszechniania
i wdra¿ania wyników badañ uzyskanych

w projektach badawczych z udzia³em
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw”
(USEandDIFFUSE). Projekt bêdzie rea-
lizowany przez 30 miesiêcy przez kon-
sorcjum z³o¿one z instytucji i firm z Pol-
ski, Anglii, Czech, Hiszpanii, Cypru
i Niemiec. Zadania dotycz¹ przede
wszystkim projektów badawczych reali-
zowanych z udzia³em ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, finansowanych przez
programy ramowe UE w dziedzinach ta-
kich jak technologie informatyczne, ko-
munikacyjne, medyczne.

Drugim ze zwyciêskich projektów,
w realizacji którego CTT PK uczestniczy
na prawach partnera, jest PRESTO —
„Identyfikacja priorytetowych tematów ba-

dawczych dla stowarzyszeñ ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw w sektorze budow-
nictwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem
nowych technologii w dziedzinach takich,
jak: energia, technologie informatyczne
i komunikacyjne oraz nowe materia³y”.
Bêdzie on realizowany w ci¹gu 24 miesiê-
cy przez szeœciu partnerów z Polski,
Niemiec, Hiszpanii, Anglii i W³och. Koordy-
natorem projektu jest Steinbeis GmbH
& Co. KG — Fundacja Promocji Gospod-
arki z Niemiec. Celem jest poprawa wspó-
³pracy miêdzy stowarzyszeniami przedsiê-
biorstw sektora budownictwa a europejs
-kimi platformami technologicznymi.

Anna Stachowicz, Jakub Fio³na

Nowa inicjatywa
„Innowacyjny przedsiêbiorca i przed-

siêbiorczy naukowiec — wspó³praca
szans¹ na rozwój gospodarczy” — to
nowy projekt finansowany wspólnie
przez MNiSW i CTT PK. Nowa inicjatywa
s³u¿y promocji osi¹gniêæ i ofert technolo-
gicznych pracowników naukowych PK
wœród przedsiêbiorców.

Zamierzamy opublikowaæ drugie,
uaktualnione wydanie „Katalogu ofert PK
dla przemys³u” (równie¿ w wersji multi-
medialnej) oraz wyprodukowaækrótki film
reklamowy. W mediach lokalnych bêdzie
prowadzona kampania promocyjna, po-
pularyzuj¹ca ideê komercjalizacji badañ

naukowych i rozwoju gospodarki na ba-
zie nauki. Istotnym wydarzeniem dla roz-
woju wspó³pracy pomiêdzy nauk¹ a œwia-
tem biznesu bêdzie listopadowa Gie³da
Kooperacyjna PK, podczas której oferty
technologiczne bêd¹ mog³y zaprezento-
waæ wszystkie jednostki naukowe Uczel-
ni, a przedsiêbiorcy zyskaj¹ doskona³¹
okazjê, by zapoznaæ siê z nowinkami ba-
dawczymi i nawi¹zaæ kontakty biznesowe.

W ramach projektu zostan¹ przepro-
wadzone dwa cykle szkoleñ dla spo³ecz-
noœci akademickiej — „Innowacyjny przed-
siêbiorca” bêdzie dotyczy³ prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej, zaœ „Przedsiê-

biorczy naukowiec” — komercjalizacji wy-
ników badañ naukowych i bêdzie prze-
znaczony dla doktorantów i pracowników
naukowych. Bêdzie mo¿na skorzystaæ
z indywidualnych porad, zostan¹ tak¿e
opracowane poradniki z zakresu przedsiê-
biorczoœci i komercjalizacji badañ i zosta-
nie uruchomiony blog biznesowy. Pierw-
sze szkolenia rozpoczn¹ siê w marcu tego
roku. Informacje na temat rekrutacji i pro-
gramu szkoleñ znajduj¹ siê na stronie:
www.transfer.edu.pl

Marlena Marek

Baza ofert PK dla przemys³u
Pod koniec 2007 r. zakoñczono

pierwszy etap prac zwi¹zanych z two-
rzeniem i promocj¹ oferty Politechniki
Krakowskiej dla przemys³u. Internetowa
baza ofert PK dla przemys³u u³atwia ko-
munikacjê pomiêdzy przedsiêbiorcami
i œrodowiskiem naukowym naszej
Uczelni. Zawiera m.in. informacje na te-
mat pracowników PK, œwiadcz¹cych
us³ugi eksperckie dla przemys³u
(EKSPERCI), dostêpnej na PK apara-
tury, rodzaju wykonywanych badañ

i analiz (LABORATORIA), projektów ba-
dawczo-rozwojowych i przedsiêwziêæ in-
nowacyjnych realizowanych na uczelni
i finansowanych ze Ÿróde³ zewnêtrznych
(PROJEKTY) oraz projektów badaw-
czych, których wyniki mog¹ znaleŸæ za-
stosowanie w przemyœle (OFERTY
TECHNOLOGICZNE).

Baza nie tylko promuje dorobek na-
ukowy PK, ma pomóc w pozyskiwaniu
nowych zleceñ z przemys³u i usprawniæ
z nim wspó³pracê, dostarczaæ informacji

na temat kierunku badañ prowadzonych
na Uczelni. Mo¿na j¹ przegl¹daæ pod ad-
resem internetowym:
http://www.s2b.transfer.edu.pl.

Wszystkich zainteresowanych publi-
kacj¹ ofert w bazie, organizacj¹ spotkañ
informacyjnych lub indywidualnymi kon-
sultacjami prosimy o kontakt [tel.: (*12)
628 26 81, e-mail: ko@transfer.edu.pl].

Krzysztof Oleksy
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Patriotyzm dzisiaj
¯yjemy w czasach wielkiego kryzy-

su chyba wszystkich domów ducho-

wych. Dotkn¹³ on nie tylko naszego

prze¿ywania Ojczyzny, równie¿ takich

domów duchowych jak rodzina i Koœ-

ció³. Wydaje siê, ¿e g³ównym Ÿród³em

tego kryzysu jest indywidualizm, który

zdominowa³ dzisiaj mentalnoœæ euro-

pejsk¹. Otó¿ indywidualizm czyni nas

daltonistami niezdolnymi do odkrywa-

nia wartoœci i znaczenia wspólnoty,

któr¹ traktujemy niemal jako z³o ko-

nieczne, jako si³ê zaborcz¹ i czynnik re-

presywny.

Podejrzliwoœæ wobec wspólnoty (Oj-
czyzny, Koœcio³a, a nawet rodziny) oraz
zajmowanie wobec niej postaw rewindy-
kacyjnych i roszczeniowych — to nie-
uchronna konsekwencja zmniejszonego
zrozumienia idei dobra wspólnego. Cz³o-

wiekowi zaczyna siê wydawaæ, ¿e mo¿e
prawie w ogóle nie przejmowaæ siê
wspólnot¹ i jej potrzebami. Mi³oœæ Oj-
czyzny wydaje mu siê wtedy przes¹dem
z czasów króla Æwieczka.

Jeœli krytykujemy indywidualizm za
to, ¿e przeciwstawia wspólnotê jednost-
ce, musimy siê pilnowaæ, ¿eby nie ulec
b³êdowi kolektywizmu, czyli ¿eby nie pró-
bowaæ promowaæ wspólnoty kosztem jej
cz³onków. Wydaje siê, ¿e jedynie perso-
nalizm uchroni nas przed Scyll¹ indywidu-
alizmu i Charybd¹ kolektywizmu. Wbrew
indywidualizmowi personalizm g³osi, ¿e
wspólnota jest wczeœniejsza od swoich
cz³onków, a poniewa¿ jej cementem
mo¿e i powinna byæ mi³oœæ, najbardziej
naturaln¹ relacj¹ miêdzy wspólnot¹ i po-
szczególnymi jej cz³onkami jest wza-
jemna harmonia. Natomiast wbrew ko-

lektywizmowi personalizm twierdzi, ¿e
wspólnota istnieje dla cz³owieka (a nie
odwrotnie) i powinna byæ wobec niego
s³u¿ebna.

Lêk przed patriotyzmem

Innym Ÿród³em wspó³czesnego dystan-
sowania siê wobec samej nawet idei
mi³oœci Ojczyzny jest lêk przed nacjo-
nalizmem. Ró¿nego rodzaju nacjonaliz-
my zala³y nowo¿ytn¹ Europê takimi
oceanami zacietrzewienia i nienawiœci,
spowodowa³y taki bezmiar krzywd i prze-
la³y tak wiele niewinnej krwi, ¿e mental-
noœæ wspó³czesna boi siê niekiedy sa-
mego nawet pojêcia „naród”.

A przecie¿ miêdzy nacjonalizmem i pa-
triotyzmem jest mniej wiêcej taka ró¿nica,
jak miêdzy piek³em i ziemi¹. Œwietnie
umia³ to pokazaæ Cyprian Norwid. „Oni —
mówi o polskich nacjonalistach — kochaj¹
Polskê jak Pana Boga, i dlatego zbawiæ jej
nie mog¹, bo có¿ ty Panu Bogu pomo-
¿esz?”. Zatem nacjonalizm jest to nie tylko
bluŸnierczy b³¹d postawienia Ojczyzny na
miejscu Pana Boga. Taka fa³szywa mi³oœæ
Ojczyzny — zauwa¿a Norwid — musi za-
razem byæ mi³oœci¹ ja³ow¹. Gruntownie
inny jest patriotyzm, prawdziwa mi³oœæ Oj-
czyzny: „Albowiem — szlachetny cz³owiek
nie móg³by wy¿yæ dnia jednego w OjczyŸ-
nie, której szczêœcie nie by³oby tylko pro-
centem od szczêœcia Ludzkoœci”.

Nacjonalizm jest to postawienie „dob-
ra” swojego narodu ponad Bogiem i prawem
moralnym, jest to postawienie z mniejsz¹
lub wiêksz¹ otwartoœci¹ egoizmu narodo-
wego jako naczelnej zasady moralnoœci
politycznej. „Osobiœcie wspó³czujê po³o-
¿eniu Polaków — pisa³ Bismarck w liœcie
do rodzonej siostry — ale nie jest win¹ wil-
ka, ¿e lubi zaj¹ce”.

Od¿egnywanie siê od patriotyzmu,
dlatego ¿e nacjonalizm dopuœci³ siê wielu
zbrodni, jest wylewaniem dziecka ra-
zem z k¹piel¹. Œwietnie to rozumia³ Jan
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Pawe³ II, który wielokrotnie przypomina³
o moralnym obowi¹zku mi³owania w³as-
nej Ojczyzny: „Istnieje analogia pomiê-
dzy zespo³em praw cz³owieka a zespo-
³em praw narodu. Naród ma swoj¹
w³asn¹ specyfikê, swoj¹ charakterysty-
kê, bardzo œciœle zwi¹zan¹ z dziejami
cz³owieka. Naród ró¿ni siê od pañstwa.
Jest raczej bliski rodzinie. Przede wszyst-
kim — podobnie jak rodzina — jest wy-
chowawc¹ cz³owieka. W ¿yciu ludzkoœci
narody s¹ Ÿród³em autentycznego plura-
lizmu, tego zdrowego, wzajemnie wzbo-
gacaj¹cego zró¿nicowania poprzez wie-
loœæ kultur, tradycji, historii. Uwa¿am, ¿e
temat »naród« i problem etyczny narodu
jest jednym z podstawowych w katolickiej
nauce spo³ecznej”.

Przejmowanie nie¿yczliwych

stereotypów

Odnotujmy jeszcze jedno Ÿród³o
wspó³czesnego kryzysu patriotyzmu:
wspó³czeœni Polacy, chyba jak nigdy
przedtem, zaczynaj¹ przypisywaæ sobie
wszystkie mo¿liwe s³aboœci i przywary,
jakie znajduj¹ siê w nie¿yczliwych ste-
reotypach, funkcjonuj¹cych na nasz te-
mat w innych spo³eczeñstwach. Wy-
starczy dowolnego dnia przegl¹dn¹æ
internetowe komentarze aktualnych wy-
darzeñ w naszym kraju, a dowiemy siê,
¿e Polacy (czêsto: Polaczki) — to
g³upole, cwaniaki, z³odzieje, niedorajdy,
hipokryci, nieudacznicy; Polska — to je-
den wielki zaœcianek, nietolerancja, kse-
nofobia, korupcja i nie wiem co jeszcze.
Bardzo czêsto wœród tych samoos-
kar¿eñ pojawia siê — jako nasza naro-
dowa niemal zbrodnia — zarzut, ¿e jes-
teœmy narodem katolickim, a co gorsza,
do katolicyzmu przywi¹zanym. Mimo-
wolnie przypominaj¹ siê s³owa Psalmi-
sty: „Przeklinaj¹ mnie moim w³asnym
imieniem” (Ps 102,9).

Ludzie tworz¹ niesprawiedliwe ste-
reotypy na temat innych dla poprawy w³as-
nego samopoczucia i utrwalenia dobrego
mniemania o sobie b¹dŸ dla usprawiedli-
wienia swoich win wobec innych. Nie by³o
na przyk³ad przypadkiem to, ¿e wielka fala
nastrojów antypolskich zala³a Rosjê po
wybuchu powstania styczniowego, a Niem-
cy — we wrzeœniu 1939. Jeœli idzie o Po-
laków — z antypolskich stereotypów zaw-
sze chêtnie korzystali ró¿nego rodzaju
renegaci, odczuwaj¹cy zrozumia³¹ potrze-
bê usprawiedliwienia siê nawet wobec sa-
mych siebie. Byæ mo¿e jesteœmy pierw-

szym pokoleniem Polaków, dla którego
znacznej czêœci najbardziej nawet niewy-
bredne antypolskie stereotypy s¹ Ÿród³em
wiedzy o samych sobie.

Podzielê siê wspomnieniem z m³o-
doœci. Chodzi³em wtedy do liceum, kiedy
po paŸdzierniku 1956 zaczêto wycofywaæ
ze szkó³ podrêczniki historii Polski pisane
przez autorów radzieckich. Zapamiêta³em
sobie s³owa profesora Tadeusza Manteuf-
la, który powiedzia³ wtedy mniej wiêcej tak:
„Nasze dzieci musia³y siê uczyæ historii oj-
czystej z podrêczników pisanych przez
wrogów naszej Ojczyzny”.

Jednak sytuacja, kiedy my — wielu
spoœród nas — dobrowolnie i bez ¿adnego
przymusu przejmujemy na swój temat
pogl¹dy wrogów (a w ka¿dym razie ludzi
nam nie¿yczliwych), jest zupe³nie inna.
Psychologowie i socjologowie zapewne ja-
koœ potrafi¹ to wyt³umaczyæ, dla mnie jest
to sytuacja niepojêta. Moim zdaniem, po-
niek¹d obowi¹zkiem wszystkich Polaków,
którzy zauwa¿aj¹ to zjawisko, jest na nie
reagowaæ. Protestujmy, ilekroæ ktoœ poz-
wala sobie dzieliæ nasze spo³eczeñstwo
na ciemn¹, katolick¹, nacjonalistyczn¹
wiêkszoœæ i oœwiecon¹ mniejszoœæ.

Co to jest Ojczyzna i co to jest

patriotyzm

Temat wymaga najprostszego przy-
najmniej wyjaœnienia, co to jest Ojczyzna
i patriotyzm. Otó¿ Ojczyzna jest to kraj,
którego czujê siê cz¹stk¹. Jestem cz¹stk¹
tego kraju duchem i cia³em, jêzykiem i kul-
tur¹, wspomnieniami i œrodowiskiem ¿y-
ciowym, zakorzenieniem i idea³ami. Jest
to kraj, z którym czujê siê zwi¹zany naj-
g³êbiej — dlatego ¿e tu siê urodzi³em i tu
mieszkam, dlatego ¿e tutaj czujê siê naj-
bardziej u siebie. Jêzyka tego kraju w³aœci-
wie siê nie uczy³em, bo wyssa³em go
z mlekiem matki. Z jego historii i kultury
czerpiê najwiêcej moich soków ducho-
wych. W tym kraju znajduj¹ siê groby mo-
ich przodków, a ja sam chcia³bym siê
przyczyniæ do tego, ¿eby równie¿ nastêp-
ne pokolenia ¿y³y tu w pokoju i czu³y siê tu-
taj naprawdê u siebie.

Ludziom, którzy nie znosz¹ patosu,
zapewne spodoba siê opis Ernesta Bryl-
la: „Ojczyzna nie jest miejscem samot-
nym. To jest miejsce, gdzie musimy byæ
razem. Okropnie to trudne, uci¹¿liwoœæ
siebie samego œcieraj¹ca siê z uci¹¿li-
woœci¹ innych. Ale innej rady nie ma”.
Tym zaœ, dla których Ojczyzna to przede
wszystkim ludzie, mo¿na przypomnieæ

„definicjê” Edmunda Burke’a: „jest to
zwi¹zek pokoleñ umar³ych, ¿ywych i tych,
które przyjd¹ po nas”.

Wyjaœnijmy jeszcze, co to jest patrio-
tyzm. Œwiêty Tomasz z Akwinu traktuje
go jako tê czêœæ sprawiedliwoœci, jak¹
winniœmy stworzonemu Ÿród³u naszego
istnienia. St¹d, jego zdaniem, jedna i ta
sama cnota pietas porz¹dkuje nasz sto-
sunek zarówno do rodziców, jak do Oj-
czyzny. Cz³owiekowi wspó³czesnemu od
razu wiêc nasuwa siê pytanie, czy przy-
padkiem wspó³czesne zw¹tpienia i po-
dejrzenia dotycz¹ce mi³oœci rodzicielskiej
nie rzutuj¹ jakoœ na nasz stosunek do Oj-
czyzny.

Pietas wobec rodziców i Ojczyzny do-
maga siê od nas cultus, tzn. szacunku
bezwarunkowego — równie¿ w przypad-
ku, gdy za swoich rodziców czy Ojczyznê
trzeba „œwieciæ oczyma”. Chodzi o to, ¿e
ojca — jak poucza Pismo Œwiête — na-
le¿y szanowaæ, „choæby nawet rozum
utraci³” i nie wolno siê go wyprzeæ, choæ-
by nawet zas³u¿y³ na wielk¹ moraln¹ na-
ganê. Podobnie Ojczyzny nie wolno siê
wyrzec nawet wówczas, kiedy w jakimœ
œrodowisku czy w opinii œwiatowej jest
postrzegana skrajnie negatywnie.
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Budowanie ojczystego domu

Przyczyn dzisiejszego kryzysu patrio-
tyzmu domyœlamy siê w charakterystycz-
nym dla czasów wspó³czesnych kryzysie
chyba wszystkich domów duchowych,
spróbujmy poszukaæ mo¿liwoœci odbu-
dowy postaw patriotycznych za pomoc¹
pytania: Co mo¿emy zrobiæ, a¿eby Oj-
czyzna równie¿ dzisiaj mia³a w sobie jak
najwiêcej z duchowego domu?

Otó¿ dom duchowy — odnosi siê to nie
tylko do Ojczyzny, równie¿ do Koœcio³a
i do rodziny — to przede wszystkim trzy
nastêpuj¹ce wymiary: dom jest to miejsce,
w którym jestem naprawdê u siebie. Jest
to równie¿ miejsce wspólnoty, czyli miesz-
kanie osób sobie bliskich i wzajemnie siê
wspomagaj¹cych, wœród których zawsze
znajdzie siê ktoœ, na kogo mo¿na liczyæ
nawet w sytuacji najtrudniejszej. Jest to
wreszcie miejsce bezpieczeñstwa, gdzie
nie dochodz¹ (albo przynajmniej maj¹
utrudniony dostêp) ró¿ne si³y nam nie-
przyjazne.

Zacznijmy od wymiaru pierwszego. Sta-
ra to i pojawiaj¹ca siê zapewne w ró¿nych
cywilizacjach intuicja, ¿e byæ wolnym to byæ
u siebie. To w³aœnie dlatego staro¿ytni Gre-
cy woln¹ kobiet¹ (he eleuthera gyne) na-
zywali nie pannê ani wdowê, ale w³aœnie
mê¿atkê jako gospodyniê we w³asnym
domu. Ta sama intuicja kaza³a Rzymianom
nazywaæ dzieci liberi, jako ¿e dziecko —
w przeciwieñstwie do niewolnika — jest
u siebie w domu. Podobna logika przeciw-
stawiania wolnoœci i jej braku znajduje siê
w takich naszych przys³o-
wiach, jak na przyk³ad:
„Wszêdzie dobrze, ale w do-
mu najlepiej”, „Co w domu,
do tego nikomu”, „W³asny
domek ma³y milszy jest ni¿
cudze pa³ace”.

Jeœli nasi przodkowie,
którym przysz³o ¿yæ pod
zaborami, tak ciê¿ko zno-
sili narodow¹ niewolê, to
w³aœnie dlatego, i¿ ¿yj¹c
we w³asnym kraju, nie byli
u siebie. Jêzyk i mundury
zaborców dominowa³y na
ulicach naszych miast,
prawa by³y dla nas wyda-
wane w jêzyku zaborców,
nie wolno by³o pos³ugiwaæ
siê ojczystym jêzykiem
w urzêdach i s¹dach, dzieci
by³y karane za rozmawia-
nie w szkole po polsku.

W tej perspektywie patriotyzm dzisiaj
to troska o jêzyk ojczysty, jego piêkno,
czystoœæ i bogactwo. To równie¿ wko-
rzenianie siebie oraz nastêpnego poko-
lenia w ojczyst¹ kulturê, karmienie siê
tym, co w niej najszlachetniejsze. To po-
znawanie historii ojczystej, wydobywanie
z niej piêknych kart, ale równie¿ nazy-
wanie po imieniu z³a, jakie mia³o w niej
miejsce.

O znaczeniu jêzyka i kultury dla du-
chowej przestrzeni ojczystego domu
wspaniale mówi³ Jan Pawe³ II we wspo-
mnianym ju¿ przemówieniu w siedzibie
UNESCO: „Jestem synem narodu, który
przetrzyma³ najstraszliwsze doœwiad-
czenia dziejów, który wielokrotnie s¹sie-
dzi skazywali na œmieræ, a on pozosta³
przy ¿yciu i pozosta³ sob¹. Zachowa³
w³asn¹ to¿samoœæ i zachowa³ poœród
rozbiorów w³asn¹ suwerennoœæ jako na-
ród nie w oparciu o jakiekolwiek œrodki
fizycznej potêgi, ale tylko w oparciu
o w³asn¹ kulturê, która okaza³a siê
w tym wypadku potêg¹ wiêksz¹ od tam-
tych potêg”.

Na poczucie bycia u siebie istotnie
wp³ywaj¹ dobre prawa oraz dobre oby-
czaje. Zdaniem œwiêtego Tomasza, po-
dobnie jak dobre prawo stanowi istotne
narzêdzie kszta³tuj¹ce silne pañstwo, tak
dobre obyczaje s¹ istotnym narzêdziem
kszta³tuj¹cym zdrowy naród. Zatem pa-
triotyzm dzisiaj polega równie¿ na do-
rzuceniu swojej cegie³ki do tego, ¿eby
prawo by³o w naszym kraju dobre i ¿eby
by³o przestrzegane.

Zarazem trzeba bardzo mocno pod-
kreœliæ, ¿e nie wolno nam siê lêkaæ
wp³ywówz zewn¹trz. By³oby to dowodem
takiej samej niedojrza³oœci, jak postawa
odrzucania z góry wszystkiego, co ro-
dzime. Nie chodzi o lêk przed nowoœci¹,
ale o lêk przed z³em. I nie chodzi o upie-
ranie siê przy tym, co by³o dotychczas,
ale o budowanie takiej atmosfery w na-
szej OjczyŸnie, ¿ebyœmy siê wszyscy
czuli naprawdê u siebie.

Troska o narodow¹ wspólnotê

Drugim wymiarem duchowego domu
jest wspólnota. Pod tym wzglêdem tak
wiele nam brakuje, ¿e niemal wstyd o tym
mówiæ. Przypomnê spostrze¿enie Józefa
Wittlina: „To chyba nie tylko przypadek, ¿e
osnow¹ dwóch naczelnych arcydzie³ pol-
skiej poezji: epickiej i komediowej, jest
k³ótnia. Zarówno w »Panu Tadeuszu«, jak
i w Fredrowskiej »Zemœcie» dobrzy i zacni
Polacy k³óc¹ siê na umór z dobrymi i zac-
nymi Polakami. Przedmiot obu tych zwad
jest raczej b³ahy, ale w obu wypadkach
chodzi nie o przedmiot sporu, lecz o sam
spór, o k³ótniê w niejako metafizycznej po-
staci, o grê, w której partnerzy wy¿ywaj¹
siê bez reszty, pokazuj¹c, na co ich mak-
symalnie staæ. K³ótliwoœæ wydaje siê nasz¹
cech¹ reprezentacyjn¹...”.

Wspólnota narodowa nie wyklucza po-
dzia³u na partie, konfliktów, œcierania siê,
wszystko to jednak musi siê kierowaæ ku do-
bru wspólnemu. W przeciwnym bowiem ra-
zie partie przemieniaj¹ siê we wrogie sobie

plemiona, jak to nazywa³ Norwid —
w „bandy lub koczowiska pole-
miczne”. Zatem patriotyzm dzisiaj
oznacza równie¿ przyczynianie siê
do tego, ¿eby partie oraz inne po-
dzia³y spo³eczne s³u¿y³y raczej tro-
sce o dobro wspólne widziane
z ró¿nych punktów widzenia ni¿
rozbijaniu spo³eczeñstwa.

Jednak troska o wspólnotê
narodow¹ powinna siê kierowaæ
przede wszystkim ku najs³abszym
i pokrzywdzonym. W ci¹gu naj-
bli¿szych lat na pewno bêdzie
wiêc oznacza³a walkê przeciw
aborcji i eutanazji. Patriotyzm dzi-
siaj to równie¿ realne przyczy-
nianie siê do tego, ¿eby w naszym
kraju by³o mniej bezrobotnych, to
szczególna troska o dzieci pocho-
dz¹ce ze œrodowisk patologicz-
nych, to budowanie wiêkszej
wra¿liwoœci na osoby z upoœle-
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dzeniem fizycznym, jak i intelektualnym, to
organizowanie realnej pomocy dla prosty-
tutek i narkomanów.

Ju¿ powiedzieliœmy, ¿e wspólnota
narodowa — to wspólnota pokoleñ.
Znakomicie potrafi³ to pokazaæ ksi¹dz
Tischner: „Oczywiœcie, pytania o prze-
sz³oœæ maj¹ sw¹ wartoœæ. Nie s¹ jednak
w stanie wyjaœniæ ca³ej dynamiki wy-
mienionych pojêæ [m.in. narodu]. Ich
istotnej si³y nie stanowi przecie¿ fakt, ¿e
dok³adnie opisuj¹ rzeczywistoœæ lub
budz¹ piêkne wspomnienia, lecz fakt,
¿e s¹ — jak mówi³ Henri Bergson —
»ideomotoryczne«, czyli ¿e pobudzaj¹
do dzia³ania ze wzglêdu na przysz³oœæ.
»Lud«, »naród« i »ojczyzna« okreœlaj¹
nie tyle pamiêæ, co wyra¿aj¹ jak¹œ
wspólnotow¹ nadziejê”. Nigdy doœæ
przypominania, ¿e chory by³by to patrio-
tyzm, który nie myœla³by o dobru przy-
sz³ych pokoleñ, jakie przyjd¹ po nas.

Jeszcze jedno ogromnie wa¿ne py-
tanie trzeba przynajmniej zasygnali-
zowaæ, mianowicie pytanie o miejsce ob-
cych w naszej narodowej wspólnocie.
Ju¿ w Starym Testamencie temat ten by³
przedmiotem Bo¿ych przykazañ (Wj 22,20;
23,9; Pwt 10,18; 1 Krl 8,41 itd.). Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e obcym nale¿¹ siê sza-
cunek i prawa, jednak nie wolno udawaæ,
jakoby ich obecnoœæ w szczególnie du¿ej
liczbie nie stwarza³a dla spo³eczeñstwa
przyjmuj¹cego ¿adnych problemów. Na-
wet u zwierz¹t — zauwa¿a Antoni Kêpiñ-
ski — „gdy zmiesza siê z sob¹ osobniki
nale¿¹ce do ró¿nych stade³, wówczas
wystêpuje chaos, a w grupie dominuj¹
sposoby zachowania siê o charakterze
wyraŸnie lêkowym i agresywnym”.

Rzecz jasna, jeœli tego rodzaju pro-
blemy pojawi¹ siê powa¿niej w naszej Oj-
czyŸnie, trzeba je bêdzie rozwi¹zywaæ
w taki sposób, a¿eby troska o dobro
w³asnego kraju nie niszczy³a w nas ¿ycz-
liwoœci dla innych.

Dom zapewniaj¹cy

bezpieczeñstwo

Dom duchowy to ponadto miejsce,
gdzie czujemy siê bezpiecznie. Rozró¿nij-
my bezpieczeñstwo wewnêtrzne, zew-
nêtrzne oraz duchowe. W chwili obecnej
Ÿle przedstawia siê nasze bezpieczeñstwo
w wymiarze pierwszym. Panosz¹ce siê
z³odziejstwo, bandytyzm, korupcja, nieu-
dolnoœæ s¹dów itp. fatalnie zmniejszaj¹
nasze poczucie, ¿e w OjczyŸnie czujemy
siê bezpiecznie i rodz¹ obcoœæ wobec

pañstwa. Tote¿ nie ma w¹tp-
liwoœci, ¿e ka¿dy, kto potrafi
dokonaæ w tej dziedzinie
zmian na lepsze, dokona
dzie³a prawdziwie patriotycz-
nego.

Jeœli idzie o nasze bezpie-
czeñstwo zewnêtrzne, dziêkuj-
my Bogu za to, ¿e jak na razie
¿aden z s¹siadów nam nie za-
gra¿a. Wprawdzie nie oznacza
to, ¿e wolno nam zapomnieæ
o przys³owiu „strze¿onego
Pan Bóg strze¿e”. Oznacza to
jednak, ¿e mo¿emy w tej chwi-
li poœwiêciæ wiêcej energii na
budowanie dobrych relacji
z naszymi s¹siadami. Warto
pracowaæ nad tym, a¿ebyœmy
siê z mo¿liwie wszystkimi
s¹siadami bardziej polubili,
a równie¿ nad przezwyciê¿a-
niem niedobrych stereotypów,
jakie mamy na ich temat*.

Dzia³aniem prawdziwie
patriotycznym jest równie¿ przyczynianie
siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa du-
chowego w OjczyŸnie. Chodzi o to, ¿eby
dzieci w naszych szko³ach nie by³y
uczone moralnego relatywizmu, a poza
szko³¹ ¿eby nie by³y nara¿one na tak¹
bliskoœæ narkotyków czy pornografii, jak
to jest dzisiaj. Chodzi równie¿ o to, ¿eby
prawa nie¿yczliwe rodzinie by³y zastêpo-
wane przez prawa prorodzinne. General-
nie zaœ chodzi o to, ¿eby mo¿liwie jak naj-
wiêcej Polaków mobilizowa³o swoj¹ myœl,
wyobraŸniê oraz energiê, a¿eby uczyniæ
Polskê domem naprawdê przyjaznym
zarówno ka¿demu, kto w nim mieszka,
jak ka¿demu, kto go odwiedza.

Jacek Salij OP
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* Dostrzeganie dobrych stron u s¹siadów,
a nawet u nieprzyjació³, jest postaw¹ autentycz-
nie chrzeœcijañsk¹ i, zdaniem o. Woronieckiego,
warto j¹ przejawiaæ równie¿ w relacjach miêdzy
narodami. Jeœli pokora to umieæ sk³oniæ siê
przed Bogiem i przed tym, co boskie w drugim
cz³owieku, to nawet u swojego wroga warto za-
uwa¿aæ to, co w nim pochodzi od Boga i za-
s³uguje na uznanie i pochwa³ê. Parodi¹ pokory
jest uni¿onoœæ, sk³anianie siê przed ujemnymi
stronami cz³owieka od nas silniejszego. Czymœ
jeszcze gorszym jest podporz¹dkowaæ czy-
jemuœ z³u to, co w nas jest Bo¿ego. Zasady te,
stosowane w relacjach miêdzy narodami, mog¹
istotnie przyczyniaæ siê do ich wzajemnego po-
jednania. Por. Jacek Woroniecki, Pokora i jej
rola w stosunkach miêdzynarodowych, Szko³a
Chrystusowa 1934 nr 1, s. 9–24.
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przek³adów. Wybitny znawca

m.in. filozofii œw. Tomasza

z Akwinu. Cz³onek komitetu

Nauk Teologicznych PAN

i polskiego PEN Clubu. W ro-

ku ubieg³ym odznaczony zo-

sta³ Krzy¿em Komandorskim

z Gwiazd¹ OOP.

Ilustracje pochodz¹ z tomi-
ków wierszy prof. Witolda
Cêckiewicza „Perpetuum mo-
bile”, „Z muz¹ na co dzieñ”
i „Podniebne loty”. Przedsta-
wiaj¹: s. 24 – koœció³ek
w Trybszu, s. 25 – naro¿nik
ul. Siennej w Krakowie, s. 26
– widok na Giewont, s. 27 –
Tyniec.
Redakcja sk³ada Profesorowi
serdeczne podziêkowania za
udostêpnienie szkiców.

Rys. Witold Cêckiewicz



Pocz¹tek nowego programu

W 2006 r. up³ynê³o dziesiêæ lat pra-

cy studentów Wydzia³u Architektury

w Kamieñcu Podolskim na Ukrainie.

Inicjatywa wyjazdów na Wschód, po-

cz¹tkowo ograniczona jedynie do tego

miasta, rozros³a siê z czasem w powa¿-

ny program dydaktyczno-badawczy re-

alizowany w ramach Studenckiego

Ko³a Naukowego „Podole”.

W ci¹gu tego dziesiêciolecia w jego
realizacji uczestniczy³o ponad piêciuset
studentów, którzy anga¿owali siê w ró¿-
ne formy aktywnoœci. Odbywa³y siê za-
równo letnie obozy naukowe, objazdy
studialne, warsztaty projektowe, wysta-
wy wykonanych prac, jak i seminaria oraz
konferencje naukowe. Ko³o nie ograni-
cza³o siê jedynie do terytorium Podola
i Ukrainy, lecz odwiedza³o te¿ Bia³oruœ,
Litwê czy te¿ Obwód Kaliningradzki Fe-
deracji Rosyjskiej. W ostatnim piêciole-
ciu niemal wszystkie inicjatywy ko³a by³y
podejmowane wspólnie z SKN „Sztuka”
afiliowanym przy Zak³adzie Rysunku,
Malarstwa i RzeŸby pod opiek¹ prof. art.
mal. Ewy Kuci. Na jesieni 2006 r. podsu-
mowano ten etap aktywnoœci okazjonal-
n¹ wystaw¹, której towarzyszy³o okoli-
cznoœciowe wydawnictwo „W stronê

Wschodu”, zredagowane i opracowane
si³ami ko³a, a dziêki pomocy finansowej
naszej uczelni wydane. Zawarto w nim,
obok ilustracji obrazuj¹cych dokonania
studentów, podstawowe informacje,
przybli¿aj¹ce istotê wspólnej dzia³al-
noœci obydwu kó³ w ostatniej dekadzie.

W Tatarowie

Rok 2007 by³ pierwszym rokiem, kie-
dy Ko³o „Podole” na Podole nie wyjecha-
³o. Nie znaczy to, ¿e ko³o nie wróci do Ka-
mieñca Podolskiego. Chwila odpoczynku
od Podola pomo¿e jednak nabraæ dy-
stansu do dotychczasowych dokonañ
i wypracowaæ now¹ formu³ê wyjazdów do
tego niezwyk³ego miasta.

W 2007 r. zosta³ zapocz¹tkowany
nowy program badawczy na Ukrainie, tym
razem zwi¹zany z Karpatami Wschodni-
mi, a dok³adnie z Pokuciem i Huculszczy-
zn¹. Korzystaj¹c z przychylnoœci i goœcin-
noœci Galiny i Bohdana Krawczuków, któ-
rzy zapewnili godziwe mo¿liwoœci byto-
wania na terenie bêd¹cego ich w³asnoœci¹
pensjonatu „Kajzerwald”, ponad czter-
dziestu studentów Wydzia³u Architektury
przebywa³o przez dziesiêæ dni lipca

w miejscowoœci Tatarów na Pokuciu. Na-
le¿y podkreœliæ, ¿e teren ten by³ w okresie
miêdzywojennym jednym z najwa¿niej-
szych miejsc zimowego i letniego wypo-
czynku w obrêbie granic II Rzeczypospo-
litej. W samym Tatarowie istnia³a wa¿na
kolonia artystyczna, oddzia³uj¹ca na ca³¹
sztukê polsk¹ tego czasu.

Studenci, tak¿e uczestnicy pleneru
malarskiego SKN „Sztuka”, mieszkali
w namiotach na polu biwakowym po³o¿o-
nym nad samym brzegiem rzeki Prut.
Oprócz prac malarskich, rysunkowych,
zdjêæ wykonywali inwentaryzacje archi-
tektoniczne historycznych budynków sa-
natoryjno-pensjonatowych zlokalizowa-
nych w miejscowoœci Worochta. Prace
koncentrowa³y siê na architekturze lat
dwudziestych poprzedniego stulecia.
Wybrano do zinwentaryzowania trzy
przyk³ady architektury drewnianej o ce-
chach regionalnych oraz olbrzymi budy-
nek murowany, znakomity przyk³ad pol-
skiego modernizmu.

Realizacja rozpoczêtego programu
rysunkowej rejestracji architektury histo-
rycznej ma istotne znaczenie naukowe,
zw³aszcza w obliczu postêpuj¹cej lawino-
wo destrukcji zabytkowej zabudowy tego
obszaru, zwi¹zanej z rozpoczêtymi w os-
tatnich latach inwestycjami turystycznymi
na wielk¹ skalê. Wydaje siê, ¿e proces
ten doprowadzi wkrótce do ca³kowitego
zaniku obiektów tego rodzaju. Wa¿nym
elementem pobytu by³ jednodniowy,
autobusowy objazd studialny po Hucul-
szczyŸnie na trasie: Jaremcze, Stanis³a-
wów (Iwano-Frankowsk), Ko³omyja, Kosów,
Wy¿nica, Worochta. Studenci mogli
uczestniczyæ w pieszych wycieczkach
stokami Karpat Wschodnich. Na zakoñ-
czenie pobytu zosta³a zorganizowana
plenerowa wystawa wykonanych prac.

Rozpoczêty w ubieg³ym roku pro-
gram bêdzie kontynuowany w latach na-
stêpnych.

Pod ¿aglami

Kolejn¹ now¹ inicjatyw¹ ko³a, zreali-
zowan¹ na pocz¹tku wrzeœnia przy nieo-
cenionej pomocy organizacyjnej Górno-
œl¹skiego Towarzystwa ¯eglarskiego z Ka-
towic, by³ ¿eglarski rejs dydaktyczno-
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„Tatarów 2007” — sanatorium „Smericzka” w Worochcie
Fot.: Jacek Czubiñski



-studialny po jeziorach mazurskich „Wê-
gorzewo 2007”. Uczestniczy³o w nim
czterdziestu studentów. W trakcie tygo-
dniowego rejsu na wyczarterowanych
jachtach uczestnicy nie tylko mogli
doskonaliæ umiejêtnoœci ¿eglarskie, lecz
tak¿e brali udzia³ w realizacji programu
studialnego skoncentrowanego na histo-
rycznej architekturze tego regionu.

Zobaczyli m.in. zespó³ pa³acowo-par-
kowy w Sztynorcie — tzw. klucz do Ma-
zur („kto ma Sztynort, ten ma Mazury”),
olbrzymi zespó³ bunkrów kwatery Wehr-
machtu z II wojny œwiatowej w Mamer-
kach, Kana³ Mazurski czy te¿ XIX-wiecz-
n¹ twierdzê „Boyen” w Gi¿ycku. Wyko-
nano szkice rysunkowe, fotografie oraz
studia opisowe wybranych obiektów. Wy-
daje siê, ¿e mimo eksperymentalnego
charakteru przedsiêwziêcia po³¹czenie
dydaktyki z aktywn¹ rekreacj¹ na jezio-
rach mazurskich stanie siê w przysz³oœci
sta³ym elementem aktywnoœci ko³a.

Prze³om listopada i grudnia by³ zwi¹-
zany natomiast z powrotem do Ÿróde³ i is-
toty dzia³alnoœci SKN „Podole”. Odby³ siê,
wzorem lat ubieg³ych, kolejny trzydniowy
wyjazd studialny do Lwowa. Jego uczest-
nikami byli tak¿e studenci z kó³ naukowych
„Sztuka” oraz „Historii Architektury i Kon-
serwacji Zabytków”. Wziêli w nim ponadto
udzia³ studenci z ró¿nych krajów Europy,
przebywaj¹cy na Wydziale Architektury
w ramach programu Erasmus. Razem
grupa liczy³a ponad czterdzieœci osób.
Znakomitym organizatorem wydarzenia
by³ Wojciech Lemañski, student V r. na-
szego Wydzia³u. Obok przygotowanych
przez uczestników terenowych semina-
riów o historycznej architekturze dawnej
stolicy Galicji odby³ siê tak¿e ca³odniowy
objazd autobusowy do Oleska, Podhor-
ców i Z³oczowa. Dla wielu uczestników
tego przedsiêwziêcia by³a to pierwsza
okazja do spotkania z Ukrain¹.

Praca owocuj¹ca dyplomami

O celowoœci i efektach pracy studen-
tów mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w trakcie
ostatniej sesji Studenckich Kó³ Nauko-
wych na Wydziale Architektury cz³onko-
wie SKN „Podole” zdobyli dwie nagrody.
Pierwsz¹ przyznano Piotrowi i Paw³owi
Giemborkom za wspólny referat o starym
cmentarzu katolickim w Kamieñcu Po-
dolskim, natomiast trzeci¹ nagrodê zdo-
by³a Ewelina WoŸniak za przedstawienie
problemów autentyzmu miejsca i identy-
fikacji kulturowej ludnoœci w miejscowoœci
¯eleznodoro¿nyj w Obwodzie Kalinin-
gradzkim w Rosji.

Studenci wykorzystuj¹ tak¿e niejedno-
krotnie swoje doœwiadczenia z pracy w ko-
le w trakcie wykonywania tematów prac
dyplomowych. W 2007 r. zosta³y obronione

trzy takie dyplomy wykonane w Instytucie
Historii Architektury i Konserwacji Zabyt-
ków. Agata Gaworska wykona³a projekt
rewitalizacji znajduj¹cego siê w Kamieñcu
Podolskim domu wybitnego XIX-wieczne-
go lekarza i historyka Antoniego Rollego
(z którym autorkê ³¹cz¹ wiêzy rodzinne).
Anna So³tysik wykona³a koncepcjê archi-
tektoniczn¹ restytucji zniszczonego w la-
tach trzydziestych XX w. koœcio³a ormiañ-
skiego w tym samym mieœcie. Natomiast
Ewelina WoŸniak opracowa³a projekt kre-
atywnej odbudowy zamku we wspomnia-
nym wczeœniej ¯eleznodoro¿nym na po-
trzeby Centrum Integracji M³odzie¿y
Europejskiej. Promotorem tych prac by³
prof. Andrzej Kad³uczka, przy wspó³-
udziale dr in¿. arch. Jolanty Sroczyñskiej
oraz ni¿ej podpisanego.

Jacek Czubiñski
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„Wêgorzewo 2007” — na jeziorze
Fot.: Jacek Czubiñski

Pomó¿my Piotrowi

Uczelniana Rada Samorz¹du Studenckiego – zgodnie z informacj¹ podan¹ na posiedzeniu Senatu PK 18 stycznia br. – zwra-
ca siê do wszystkich pracowników Politechniki Krakowskiej z proœb¹ o wsparcie finansowe studenta IV roku WIL Piotra Pod-
kopa³a, który od czterech lat choruje na SM, chorobê wymagaj¹c¹ leczenia bardzo drogim betaferonem. Piotr ma podpisan¹ umo-
wê z Fundacj¹ na Rzecz Chorych na SM im. b³. Anieli Salawy, która utworzy³a dla niego subkonto pod has³em „Piotr”. Wszystkie
osoby, które mog¹ go wesprzeæ, s¹ proszone o przekazanie 1 proc. podatku za rok 2007 fundacji (mieszcz¹cej siê w Krakowie
przy ul. Dunajewskiego 5, kod pocztowy 31-133) na konto:

PKO I/O Kraków

nr: 43 1020 2892 0000 5102 0186 7076



Wyprawa do Rosji 2007

Od 2003 r. Studenckie Ko³o Nauko-

we Budownictwa, dzia³aj¹ce przy In-

stytucie Projektowania Budowlanego

Wydzia³u Architektury PK, organizuje

wyjazdy studialne w rejon Archangiel-

ska, tj. na teren pó³nocny europejskiej

czêœci Rosji (np. w czasie letnich wa-

kacji w 2003 i 2005 r. w rejon Kenozer-

skiego Parku Narodowego). Uczestni-

cy obozów naukowych inwentaryzuj¹

wybrane drewniane budynki (czasow-

nie-kaplice, cerkwie, domy mieszkalne

i budynki gospodarcze), a tak¿e pozna-

j¹ kraj, jego kulturê i ludzi.

W tym roku z powodu nieprzewidzia-
nych trudnoœci z zaproszeniami, nie-
zbêdnymi do uzyskania wiz rosyjskich,
wyjazd zosta³ przesuniêty prawie o dwa
miesi¹ce i odby³ siê w terminie od 26 paŸ-
dziernika do 9 listopada 2007. Organiza-
cja wyjazdu by³a ostatecznie mo¿liwa
dziêki prof. Rafa³owi Palejowi — prorek-
torowi PK ds. studenckich, prof. Krzysz-
tofowi Biedzie — prorektorowi PK ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regional-
nej, prof. Dariuszowi Koz³owskiemu —
dziekanowi Wydzia³u Architektury, prof.
Andrzejowi Bojêsiowi — dyrektorowi In-
stytutu Projektowania Budowlanego WA
PK, bez których pomocy (zw³aszcza fi-
nansowej) trudno by³oby marzyæ o poko-
naniu wszystkich przeciwnoœci. Wyjazd
by³ równie¿ mo¿liwy dziêki wspó³pracy
naukowo-badawczej Instytutu Projekto-
wania Budowlanego WA PK i Rosyjskie-
go Instytutu Naukowo-Badawczego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
im. Lichaczowa w Moskwie. Szczególnie
gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê dyrek-
torom Instytutu — prof. Jurijowi Wiedieni-
nowi oraz Aleksandrowi Jeremiejewowi,
którzy starali siê nam pomóc we wszel-
kich sprawach organizacyjnych, deklaru-
j¹c tak¿e pomoc w roku przysz³ym, m.in.
w przygotowaniu naukowo-badawczego
sp³ywu malownicz¹ rzek¹ Pineg¹. Ale to
ju¿ zupe³nie inna historia...

Uczestnicy wyprawy1 spêdzili prawie
trzy dni na zwiedzaniu najwa¿niejszych
miejsc, zabytków i muzeów Moskwy; mia-
sta, w którym w okresie rozk³adu pañstwa
moskiewskiego w latach 1610–1612 sta-
cjonowa³a na Kremlu polska za³oga woj-
skowa, maj¹ca gwarantowaæ porozumienie
hetmana polnego koronnego Stanis³awa

¯ó³kiewskiego z bojarami. Na mocy poro-
zumienia tron carski mia³ obj¹æ syn
Zygmunta III — W³adys³aw. Pozbawiona
jednak odpowiedniego wsparcia ze strony
króla, gnêbiona atakami i g³odem za³oga
ostatecznie skapitulowa³a, a polski króle-
wicz zrzek³ siê pretensji do moskiewskiego
tronu. Fakt ten, jak wiadomo, da³ asumpt
obecnym w³adzom Rosji do proklamowa-
nia œwiêta, Dnia Wygnania Polaków z Mo-
skwy (4 listopada). Nie jest tajemnic¹, ¿e
ma ono wype³niæ lukê, jaka powsta³a po
zniesieniu rocznicy s³awetnej rewolucji paŸ-
dziernikowej... Rosjanie w dzieñ wolny od
pracy ciesz¹ siê niezale¿nie od oficjalnego
uzasadnienia i masowo wyje¿d¿aj¹ od-
poczywaæ w daczach2.

Zwiedzaj¹cym muzea Moskwy z pew-
noœci¹ warto poleciæ m.in. Muzeum Histo-
ryczne im. Puszkina, w którym zgroma-
dzono ogromn¹ kolekcjê przedmiotów,
rzeŸby i malarstwa od staro¿ytnoœci do
œredniowiecza. ¯al, ¿e wiêkszoœæ rzeŸb
(np. z Partenonu) to kopie, ale jest to cen-
ny materia³ dydaktyczny dla uczniów
sto³ecznych liceów i uczelni plastycznych.

W Archangielsku uczestnicy wyprawy
zwiedzili s³ynny skansen budownictwa
drewnianego regionu, tzw. Ma³yje Karelie.
Pierwszy kontakt ze sztuk¹ ludow¹ i bu-
downictwem drewnianym pó³nocnej Rosji
zachêci³ do zobaczenia drewnianych do-
mów i cerkwi w ich naturalnym krajobrazie.
Zgodnie wiêc z pierwotnymi ustaleniami
wyjechaliœmy poci¹giem do Karpogory,
sk¹d wynajêtym mikrobusem dotarliœmy
do malowniczej, drewnianej wioski Wer-
ko³a nad rzek¹ Pineg¹. Dalsz¹ organiza-
cj¹ pobytu w Werkole oraz we wsi Sulca
zajê³a siê niezwykle energicznie pani Ta-
tiana Niko³ajewna Siedunowa, miejscowa
organizatorka wyjazdów turystycznych.
Po wiosce oprowadzi³a nas krewna zna-
nego rosyjskiego pisarza3, pani Aleksand-
ra Fiodorowa Abramowowa. Tu, pomimo
mrozu, wykonaliœmy inwentaryzacjê archi-
tektoniczn¹ du¿ego zabytkowego budyn-
ku mieszkalno-inwentarsko-sk³adowego,
w którym pani Aleksandra (na zakoñcze-
nie) podjê³a nas wspania³¹ herbat¹ z sa-
mowaru i racuchami z konfitur¹ z czarnych
jagód.

Nastêpnie spêdziliœmy kilka dni we
wsi Sulca, gdzie zajê³a siê nami siostra
pani Tatiany — Lidia Niko³ajewna. D³ugo

bêdziemy pamiêtaæ jej troskliw¹ opiekê:
ciep³y drewniany dom i królewskie po-
si³ki, zw³aszcza rybê po monastyrsku
oraz baniê, czyli rosyjsk¹ saunê.

Wieœ Sulca, o regularnym planie, za-
budowanym drewnianymi wiejskimi do-
mami, malowniczo po³o¿ona nad Pineg¹
powita³a nas 10-stopniowym mrozem
i pierwszym œniegiem. W tym klimacie
³atwiej mo¿na zrozumieæ trudny los
zsy³anych m.in. w ten rejon Polaków, któ-
rzy dopiero po zakoñczeniu II wojny œwia-
towej mogli wróciæ do Polski (niestety, nie
do Stanis³awowa, Lwowa, Grodna czy
Wilna...). Polaków wspomina siê tu do-
brze — ich kulturê, solidn¹ ciesielkê,
a tak¿e kiszone przez nich ogórki! Te
ostatnie, wed³ug polskich przepisów, kisi
siê w niektórych domach do dziœ.

Nawet pobie¿ne zapoznanie siê z bu-
downictwem drewnianym w kilku miej-
scowoœciach tego regionu pozwala na
wstêpn¹ ocenê jego stanu. Wiêkszoœæ
stuletnich domów jest obecnie zanied-
bana i opuszczona. G³ównym powodem
jest wyludnianie siê wsi — m³odzie¿ wy-
je¿d¿a na studia, w poszukiwaniu pracy
do du¿ych miast, bowiem funkcjonuj¹ce
do niedawna ko³chozy i sowchozy zlik-
widowano, a nowe pokolenie odzwycza-
i³o siê od pracy na roli i hodowli. Znacznie
ograniczono wyr¹b lasów i sp³aw drewna
rzek¹, zamar³a tak¿e turystyka. Tym nie-
korzystnym tendencjom próbuj¹ prze-
ciwdzia³aæ lokalni organizatorzy wcza-
sów, np. zim¹ i latem do miejscowych
gospodarzy przyje¿d¿aj¹ na kolonie
dzieci z miast. Dzia³ania te nie s¹ jed-
nak w stanie zapobiec sta³ej degradacji
istniej¹cej jeszcze, zabytkowej substan-
cji budowlanej, dlatego niezwykle wa¿-
ne jest udokumentowanie (rysunkowe
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1 W wyjeŸdzie wziêli udzia³ studenci Wy-
dzia³u Architektury PK: Aleksandra Gumu³a, Ma-
ciej Kozak, Agnieszka £ukaszczyk, Marta Puli-
kowska, Marcin Rataj i Ewa Romaniak, pod
merytoryczn¹ opiek¹ ni¿ej podpisanego.

2 Dacza (z ros.) — w³asny podmiejski dom
lub domek na dzia³ce, odwiedzany przez
mieszczuchów w wakacje, weekendy i dni wolne
od pracy.

3 Fiodor Aleksandrowicz Abramow (1920
–1983) — pisarz rosyjski, autor tetralogii powieœ-
ciowej „Priaslinowie”.

(dokoñczenie na str. 32)
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Zdjêcia: Jan Kurek



i fotograficzne) najwartoœciowszych ob-
iektów, a tak¿e inwentaryzacja rozplano-
wania przestrzennego historycznego
uk³adu urbanistycznego najstarszych
wsi. Wygl¹da wiêc na to, ¿e powrócimy tu
jeszcze kilka razy...

Po tym rekonesansie wróciliœmy po-
nownie do Archangielska, gdzie z mi³¹
pomoc¹ rodaczek, studiuj¹cych tu w ra-
mach wymiany z uczelniami polskimi,
zwiedziliœmy miasto i jego najwa¿niejsze
muzea. Ponadto dotarliœmy na drugi
brzeg dop³ywu DŸwiny, do dzielnicy So-

³omba³a, gdzie powsta³ przypominaj¹cy
pa³ac czarnoksiê¿nika z mrocznej bajki,
jeden z najdziwniejszych w œwiecie bu-
dynków wzniesionych z drewna. Szkoda,
¿e jakieœ niespodziewane problemy z je-
go statecznoœci¹ uniemo¿liwiaj¹ jego
dokoñczenie i u¿ytkowanie...

Powrót do Moskwy to ponowna
okazja do nawi¹zywania bli¿szych kon-
taktów ze wspó³pasa¿erami w najtañ-
szej tutejszej kuszetce (tzw. plackarta),
czyli wagonie z miejscami sypialnymi
bez przedzia³ów. Jeszcze jeden dzieñ

na po¿egnanie tego miasta kontrastów
— biedy i brudu oraz z³oconych cerkwi,
kremlowskiego przepychu i... najdro¿-
szych samochodów œwiatowych marek.
Jeszcze tylko doba w poci¹gu do Kra-
kowa i wracamy do rzeczywistoœci, od
razu zanurzaj¹c siê w wir zajêæ dydak-
tycznych, odrabiaj¹c tak¿e zaleg³oœci
rodzinne i towarzyskie... Do nastêpnej
wyprawy!

Jan Kurek
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Kraków przyci¹ga przysz³ych in¿ynierów

Z roku na rok wzrasta liczba kandy-
datów ubiegaj¹cych siê o indeks naszej
uczelni. Najwiêkszym zainteresowaniem
przysz³ych studentów ciesz¹ siê takie
kierunki, jak: architektura, informatyka,
budownictwo i matematyka. Niema³e jest
te¿ zainteresowanie energetyk¹, trans-
portem oraz in¿ynieri¹ i technologi¹ che-
miczn¹. Nie jest to zaskakuj¹ce zjawisko,
bior¹c pod uwagê, ¿e media ci¹gle in-
formuj¹ o deficycie in¿ynierów na pol-
skim rynku pracy.

Mo¿e jednak warto spytaæ samych
nowo upieczonych studentów, dlaczego
zdecydowali siê podj¹æ takie, a nie inne,
studia. Pytanie to zada³am kilku s³ucha-
czom pierwszego roku z ró¿nych wy-
dzia³ów naszej Politechniki. Odpowiedzi
czêsto siê pokrywa³y.

Najczêœciej m³odzi ludzie decyduj¹ siê
na podjêcie studiów na PK, chc¹c zdobyæ
zawód, który otwiera perspektywy znale-
zienia dobrej pracy. Ukoñczenie studiów
technicznych postrzegaj¹ jako drogê do
kariery. Jako in¿ynierowie bêd¹ specjalis-
tami w bardzo konkretnych dziedzinach,
a literki „mgr in¿.” przed nazwiskiem mog¹
staæ siê ich kart¹ przetargow¹.

Dla wiêkszoœci nie bez znaczenia jest
lokalizacja uczelni. Kraków to jeden z naj-
wiêkszych oœrodków akademickich w kra-
ju. I dla studentów chyba najbardziej
atrakcyjny. Miasto bardzo im siê podoba.

Chc¹ spêdziæ tu czeœæ swego ¿ycia, cho-
cia¿by kilka lat studiów.

Na Politechnice Krakowskiej pragn¹
studiowaæ m³odzi ludzie z ca³ej Polski,
nie wspominaj¹c o obcokrajowcach, któ-
rych te¿ jest tu ca³kiem spore grono.

Czêsto s³yszy siê opiniê, ¿e w na-
szym kraju kszta³ci siê zbyt wielu socjolo-
gów, specjalistów od marketingu oraz
mnóstwo humanistów. Wzrastaj¹ce za-

interesowanie ofertami uczelni tech-
nicznych wydaje siê wskazywaæ na to, ¿e
zachodz¹ pewne zmiany w preferencjach
przysz³ych studentów, zmiany zwi¹zane
z wyborem kierunku studiów. Pytanie tyl-
ko, czy oni faktycznie chc¹ zostaæ in¿y-
nierami z powo³ania, czy po prostu za-
mierzaj¹ w miarê bezpiecznie ulokowaæ
siê na rynku pracy.

Ilona Kisielewska

Wyprawa do Rosji 2007

(dokoñczenie ze str. 30)

Fot.: Jan Zych



Europejskie wyzwanie

Mówi o sobie: „Mam szczêœcie do

dobrych ludzi”. Kilka razy spotka³a na

swej drodze osoby, które odmieni³y

jej ¿ycie zawodowe. To im zawdziêcza

fakt, ¿e — choæ nigdy nie planowa³a

b³yskotliwej kariery naukowej i nie szu-

ka³a okazji do szybkich awansów —

wesz³a w sk³ad grona doradców prze-

wodnicz¹cego Komisji Europejskiej.

Na co dzieñ dr in¿. Ma³gorzata Pi-

lawska jest pracownikiem Instytutu

In¿ynierii Cieplnej i Ochrony Powie-

trza na Wydziale In¿ynierii Œrodowis-

ka Politechniki Krakowskiej.

W trosce o klimat

Prawie od roku mniej wiêcej raz na
miesi¹c, czasem rzadziej, bierze udzia³
w spotkaniach grupy doradców przewod-
nicz¹cego Jose Manuela Barroso ds.
energii i zmiany klimatu. Niedawno,
w styczniu by³a w Londynie, gdzie dysku-
towano o dzia³aniach, jakie nale¿y przed-
siêwzi¹æ, aby do roku 2020 zredukowaæ
emisjê gazów cieplarnianych o co najmniej
20 proc. i jednoczeœnie zwiêkszyæ o 20
proc. udzia³ energii pozyskiwanej ze Ÿró-
de³ odnawialnych. W czerwcu ubieg³ego
roku zespó³ spotka³ siê w Berlinie przed
szczytem najbogatszych pañstw œwiata G8.
Przewodnicz¹cy Barroso zada³ wtedy
swoim doradcom dwa pytania: Co zrobiæ,
aby jak najwiêcej pañstw w³¹czy³o siê do
ochrony klimatu przed skutkami dzia³alno-
œci cz³owieka? I finansowanie jakich ba-
dañ najlepiej przys³u¿y siê do osi¹gniêcia
celów wyznaczonych jeszcze podczas
konferencji klimatycznej w Kioto?

Gremium zajmuje siê jednym z pod-
stawowych problemów naszej cywilizacji,
jakim s¹ efekty niepohamowanego spa-
lania surowców energetycznych. Grupa
nie mo¿e, co prawda, nikomu nic poleciæ
ani nakazaæ, ale dzia³aj¹c przy prze-
wodnicz¹cym Komisji Europejskiej ma
wp³yw na decyzje podejmowane przez
rz¹dy krajów Unii Europejskiej.

11 kandydatów na jedno miejsce

A przecie¿ ma³o brakowa³o, by Ma³go-
rzata Pilawska by³a dziœ obywatelk¹…
Ukrainy. Jej rodzice jeszcze przez kilka-

naœcie lat po wojnie mieszkali we Lwowie.
Do Polski przyjechali z ostatni¹ fal¹ repa-
triantów w 1958 r. Reszta rodziny zosta³a
ju¿ po tamtej stronie granicy. Aby dostaæ
zameldowanie w Krakowie, ojciec, absol-
went Politechniki Lwowskiej, musia³ zatrud-
niæ siê jako pakowacz w cementowni, bo ta-
kich ludzi wtedy potrzebowano. PóŸniej, ju¿
po wyci¹gniêciu z szuflady dyplomu, po-
zosta³ w przemyœle cementowym.

W szkole œredniej Pilawska chodzi³a
do klasy humanistycznej, gdzie nie tylko
obowi¹zywa³ poszerzony program historii,
ale uczono te¿ ³aciny. W ci¹gu czterech lat
przekona³a siê, ¿e te sprawy nie bardzo j¹
interesuj¹ i postanowi³a studiowaæ in¿ynie-
riê œrodowiska. Zamiar by³ bardzo ambit-
ny, bowiem kierunek ten, uruchomiony
przez PK zaledwie rok wczeœniej, cieszy³
siê ogromn¹ popularnoœci¹. O jedno miej-
sce ubiega³o siê 11 kandydatów — wiêcej
ni¿ na medycynê. Ale zdoby³a upragniony
indeks.

Na studiach po raz pierwszy spotka³a
osoby, o których dziœ wyra¿a siê z naj-
wy¿szym uznaniem i szacunkiem. Byli to
nie¿yj¹cy ju¿ profesorowie Zbigniew Pie-
trzyk i Tadeusz Chlipalski oraz ówczesny
doktor, dziœ profesor Stanis³aw Kandefer.
Tego ostatniego zapamiêta³a z czasów
studenckich jako cz³owieka bardzo wy-
magaj¹cego, nieprzystêpnego, lecz dziœ
przyznaje, ¿e to w³aœnie jemu zawdziê-
cza wejœcie w problematykê ochrony
œrodowiska.

Jak w maszynie do losowania

Po obronie pracy magisterskiej mu-
sia³a odpracowaæ stypendium fundowane.
Trafi³a do œl¹skiego przedsiêbiorstwa bu-
dowlanego z oddzia³em w Krakowie. Fir-
ma by³a bardzo bogata i… opleciona
gêst¹ sieci¹ uk³adów nieformalnych. Po-
bieranie wynagrodzeñ za fikcyjne prace
by³o norm¹. Ten pierwszy kontakt z ab-
surdami i patologiami gospodarki socjali-
stycznej okaza³ siê prawdziwym szokiem.
Wytrzyma³a tylko osiem miesiêcy — tyle,
ile musia³a — i wróci³a na uczelniê. Do
profesora Kandefera.

Zespó³ tego wybitnego badacza zaj-
mowa³ siê w tym czasie g³ównie proble-
mami spalania wêgla. Osobom postron-
nym mo¿e siê wydawaæ, ¿e to nic

szczególnego: ot wêgiel siê pali — no i co
z tego? Nic bardziej mylnego! Wszak
wêgiel do wêgla jest niepodobny. Ró¿ni
siê w zale¿noœci od tego, sk¹d siê go
wydobywa, a ka¿dy wêgiel spala siê ina-
czej. Pilawska wola³a zacz¹æ od czegoœ
prostszego. Tak narodzi³ siê pomys³ po-
djêcia prac nad spalaniem paliw gazo-
wych w z³o¿u fluidalnym.

Co to jest z³o¿e fluidalne? Zapytana
o to dr in¿. Pilawska odpowiada pytaniem:
„A widzia³ pan, jak wygl¹da losowanie du-
¿ego lotka?”. Podobnie przebiega proces
spalania w z³o¿u fluidalnym. Fluidyzacja,
bowiem, to proces powstawania dyna-
micznej zawiesiny cia³a sta³ego w strumie-
niu np. gazu. Zawiesinê tê tworzy siê
w specjalnych urz¹dzeniach, w naszym
przypadku w kwarcowej, przeŸroczystej
rurze umieszczonej pionowo na dnie sito-
wym. Na sicie znajduje siê drobnoziarnista
substancja, czyli z³o¿e fluidalne. Od do³u,
przez warstwê materia³u z³o¿a, t³oczy siê
powietrze z paliwem, np. metanem. Za-
wiesina fluidalna powstaje w momencie,
gdy prêdkoœæ porywania cz¹stek cia³a sta-
³ego przez gaz równowa¿y siê z prêdko-
œci¹ ich opadania pod wp³ywem grawitacji.
Materia³ z³o¿a (mo¿e byæ nim np. piasek
lub drobno zmielony wêgiel) zaczyna siê
zachowywaæ jak pi³eczki w maszynie do
losowania. Dziêki temu proces spalania
jest nieporównanie bardziej wydajny ni¿
w przypadku tradycyjnych metod.
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Proœba o CV

W trakcie prac prowadzonych przez ze-
spó³ prof. Kandefera Ma³gorzata Pilawska
zauwa¿y³a, ¿e przedstawiane w literaturze
modele spalania w z³o¿u fluidalnym do-
tycz¹ cia³ sta³ych. Co siê stanie, jeœli cia³o
sta³e nie bêdzie siê paliæ, a jedynie „biegaæ”
w reaktorze, zaœ paliæ siê bêdzie to, co za-
wiesinê fluidyzuje — gaz? Tego modele nie
opisywa³y. Podjê³a temat.

W tym czasie w sk³ad instytutu wszed³
prof. Mieczys³aw Wo³ek. Kiedyœ, wst¹pi-
wszy do laboratorium, zapyta³ obecne
w nim osoby, jakie s¹ szanse, ¿e z prowa-
dzonych tu badañ wyjdzie coœ po¿y-
tecznego. Pilawska powiedzia³a: „Panie
profesorze, ¿eby coœ wysz³o, trzeba publi-
kowaæ, wyje¿d¿aæ, nawi¹zywaæ kontakty
naukowe”. „To proszê to robiæ!” — odrzek³
profesor i wystara³ siê o pieni¹dze na wy-
jazd do Portugalii, do Lizbony na konfe-
rencjê „Czyste powietrze”. Tam po raz
pierwszy Ma³gorzata Pilawska, wówczas
jeszcze „tylko” magister in¿ynier, mia³a
okazjê przedstawiæ na forum miêdzyna-
rodowym wyniki badañ, które wykona³ na
PK zespó³ miêdzywydzia³owy, nad spala-
niem paliwa gazowego w z³o¿u fluidalnym
z materia³u inertnego.

Referat zosta³ przyjêty z du¿ym zain-
teresowaniem, a Pilawska nawi¹za³a kon-
takty z wybitnymi specjalistami z ró¿nych
krajów. Wœród nich by³a prof. Maria de
Graça Carvalho z Uniwersytetu Technicz-

nego w Lizbonie, notabene córka by³ego
ministra spraw zagranicznych Portugalii.
Minê³o parê lat, a¿ na prze³omie 2006
i 2007 r. do dr in¿. Pilawskiej przebywa-
j¹cej w Chinach, gdzie obecnie prowadzi
swoje badania, dotar³a proœba prof. Car-
valho o przes³anie CV. Przekaza³a krótk¹
charakterystykê swego dorobku i zapom-
nia³a o sprawie. Jakie¿ by³o jej zdumienie,
gdy zaproponowano jej udzia³ w pracach
grupy doradców przewodnicz¹cego Komi-
sji Europejskiej. Mówi: —– Mam œwiado-
moœæ swoich mo¿liwoœci i perspektywa ta-
kiej wspó³pracy by³a dla mnie parali¿uj¹ca.
Rodzina jednak przekona³a mnie, ¿e nale-
¿y to potraktowaæ jak wyzwanie. Nie bez
znaczenia by³ te¿ dla mnie wzór moich mi-
strzów, takich jak prof. El¿bieta Bulewicz
czy prof. Stanis³aw Kandefer, którzy na-
uczyli mnie, ¿e ¿mudna, systematyczna
praca u podstaw przynosi w d³u¿szej per-
spektywie efekty. To w³aœnie moim daw-
nym nauczycielom, obecnym mistrzom
i dzisiejszym wspó³pracownikom zawdziê-
czam tê ofertê.

W dobrym towarzystwie

Biuro ekspertów przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej (którym kieruje prof.
Carvalho) przed wa¿nymi wydarzeniami
politycznymi organizuje spotkania, w któ-
rych uczestniczy Jose Manuel Barroso,
kilka osób z jego biura i zaproszeni goœcie.
Doradcy maj¹ wtedy mo¿liwoœæ przedsta-

wienia swoich opinii podczas kilkuminuto-
wych wyst¹pieñ. Miêdzy tymi spotkaniami
grupa wymienia pogl¹dy we w³asnym gro-
nie, staraj¹c siê wypracowywaæ stanowis-
ko w ró¿nych kwestiach w takiej postaci,
aby mog³y je przyj¹æ wszystkie pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej. Tematy
do rozwa¿ania zadaje gabinet przewod-
nicz¹cego.

Towarzystwo, w jakim znalaz³a siê dr
Pilawska, jest nobilituj¹ce. Nale¿¹ do nie-
go wybitne autorytety z ró¿nych dziedzin.
Doœæ wspomnieæ, ¿e jest tu Carlo Rubbia
z CERN w Genewie, laureat Nagrody No-
bla w dziedzinie fizyki (1984), Hans Joa-
chim Schellnhuber, dyrektor Poczdam-
skiego Instytutu Badañ nad Zmianami
Klimatu w Berlinie czy Peter Sutherland,
prezes British Petroleum. A wœród nich
Polka — Ma³gorzata Pilawska. Z Politech-
niki Krakowskiej.

Zwi¹zanie siê niegdyœ z uczelni¹ przy
ul. Warszawskiej otworzy³o jej drogê do je-
dynego w swoim rodzaju doœwiadczenia
zawodowego. Jej dzieci — które, id¹c w œla-
dy matki, równie¿ ukoñczy³y PK — ju¿ mo-
g¹ mówiæ o pierwszych sukcesach. Córka,
zesz³oroczna absolwentka architektury,
zosta³a od razu zatrudniona w renomo-
wanym biurze projektowym w Londynie.
Syn, po informatyce, pracuje w miêdzy-
narodowej firmie, maj¹cej swój oœrodek
badawczy w Krakowie.

Les³aw Peters

34

NASZA POLITECHNIKA 1/2008

A
r
ty

k
u

³y

W laboratorium

F
o

t.
:

J
a

n
Z

y
c
h



Rekord na jubileusz „Miko³ajek”

Ostatnia akcja „Miko³ajki”, zorganizo-
wana przez Radê Osiedla Studenckiego
PK, odby³a siê ju¿ po raz dwudziesty.
W wyniku zbiórki przeprowadzonej na uli-
cach Krakowa, na kampusach Politechniki
Krakowskiej, na Osiedlu Studenckim PK,
w akademiku „Merkury” UE oraz w Galerii
Krakowskiej uzyskano rekordow¹ sumê
— 20 803 z³!

6 grudnia ub.r. odwiedziliœmy Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nies³y-
sz¹cych im. Jana Siestrzyñskiego przy ul.
Spadochroniarzy, dla którego zakupiliœmy
sprzêt komputerowy i sportowy oraz Oœro-
dek Opiekuñczo-Wychowawczy „Dzie³o
Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej, gdzie
dzieci otrzyma³y imienne paczki. Znaj-
dowa³y siê w nich „zamówione” wczeœniej
listownie u Miko³aja prezenty. Wrêcza³ je
nasz kolega, Tomasz Haziak, który spe-
cjalnie na tê okazjê zapuœci³ sobie brodê.

Czêœæ zebranej kwoty przeznaczyli-
œmy na wsparcie Fundacji dzia³aj¹cej na
rzecz dzieci z wadami serca „Cor infantis”,
która pomaga w ratowaniu ¿ycia nienaro-
dzonej jeszcze córki dwojga studentów
Akademii Wychowania Fizycznego.

Podsumowanie efektów akcji odby³o
siê 28 stycznia w Domu Studenckim nr 1.
Podczas spotkania Rada Osiedla z³o¿y³a
podziêkowania rektorowi PK, prof. Józe-
fowi Gawlikowi za objêcie honorowego
patronatu nad akcj¹, a tak¿e pani kie-

rownik Osiedla Studenckiego PK Alicji
Zalewskiej za owocn¹ wspó³pracê z kie-
rownictwem osiedla przy organizowaniu
„Miko³ajek”. Nastêpnie na rêce rektora
zosta³a przekazana kronika podsumo-
wuj¹ca 20-lecie Miko³ajek. W³adze uczel-
ni przygotowa³y mi³¹ niespodziankê dla
inicjatorki akcji — mgr Bernadety £uczko.
Otrzyma³a ona podziêkowania oraz pa-
mi¹tkowy Medal Politechniki Krakowskiej
„Wczoraj — dziœ — jutro”.

W imieniu Rady Osiedla Studenckiego
PK jeszcze raz chcia³bym podziêkowaæ
pani kierownik DS-1, mgr Bernadecie
£uczko za zapocz¹tkowanie akcji i serce,
jakie w ni¹ wk³ada od 20 lat. Dziêki jej za-
anga¿owaniu na twarzach dzieci z domów
dziecka co roku, 6 grudnia pojawiaj¹ siê
uœmiechy. Dziêkujemy rektorowi naszej
uczelni oraz kierownictwu Osiedla Stu-
denckiego PK za wspó³pracê.

Serdecznie dziêkujê wszystkim oso-
bom bior¹cym udzia³ w akcji, instytucjom
oraz firmom takim, jak: Urz¹d Miasta Kra-
kowa, Akademik „Merkury” Uniwersytetu
Ekonomicznego, Galeria Krakowska, Il Car-
nevale, Stabu Promotion, Centrum Ban-
kowoœci Bezpoœredniej CBB, Klub Stu-
dencki „Kwadrat”, TVP Kraków, Magazyn
SMS, Radio Eska Rock, Eurostudent.

Pawe³ Futa

Przewodnicz¹cy Rady

Osiedla Studenckiego PK

Op³atek obcokrajowców

Wœród licznie organizowanych na na-
szej uczelni spotkañ op³atkowych specy-
ficzny charakter maj¹ wigilie adresowane
do studentów pochodz¹cych z zagranicy.
Jedno takie spotkanie zorganizowano 9
grudnia ub.r. w ramach programu wymian
studenckich Erasmus, drugie zaœ, na wiêk-
sz¹ skalê, zosta³o przygotowane 14 grud-
nia przez Miêdzynarodowe Centrum
Kszta³cenia.

Dla studentów z zagranicy takie uro-
czystoœci s¹ doskona³¹ okazj¹ do zebra-
nia siê w pe³nym gronie. Doceniaj¹c war-
toœæ tych spotkañ, staraj¹ siê wnosiæ

swój wk³ad. Erasmusowcy na wigiliê
urz¹dzon¹ przez Erasmus Student Net-
work PK przygotowali dania typowe dla
krajów, z których pochodz¹, a studenci
z MCKiSU — czêœæ artystyczn¹ —
w swoich narodowych jêzykach œpiewali
tradycyjne piosenki i kolêdy. Warto pod-
kreœliæ, ¿e organizowane przez Centrum
co roku spotkanie œci¹ga tak¿e wielu
absolwentów. Z ca³ej Polski zje¿d¿aj¹ siê
ludzie, którzy ukoñczyli MCK ju¿ jakiœ
czas temu, ale sentyment ka¿e im wra-
caæ do miejsca, w którym rozpoczê³a siê
ich przygoda z Polsk¹.

Na spotkanie zorganizowane przez
MCK przyby³o ok. 100 osób. By³ rektor
PK prof. Józef Gawlik z ma³¿onk¹, pro-
rektor ds. wspó³pracy miêdzynarodowej
i regionalnej prof. Krzysztof Bieda, prof.
Stanis³aw Juchnowicz oraz dyrektor MCK
dr Tomasz Jeleñski. W spotkaniu ESN
uczestniczyli m.in. prorektor prof. Krzysz-
tof Bieda, koordynatorzy programu Eras-
mus z poszczególnych wydzia³ów oraz
pracownicy Biura Wspó³pracy Miêdzyna-
rodowej.

(ik)
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Z historii akcji…

Dwadzieœcia lat temu, kiedy kierow-
nik Domu Studenckiego nr 1 PK, mgr
Bernadeta £uczko zainicjowa³a akcjê
„Miko³ajki” w akademiku „Rumcajs”, nikt
nie przypuszcza³, ¿e pomys³ ten przy-
niesie tak wiele radoœci i szczêœcia dzie-
ciom z krakowskich domów dziecka.
Przez kilkanaœcie lat zbiórka odbywa³a
siê w Domu Studenckim nr 1, „Rum-
cajs”. Nastêpnie akcja rozszerzy³a siê
na ca³e Osiedle Studenckie. Punktem
zwrotnym by³ rok 2004, kiedy po raz
pierwszy kwestowano na wydzia³ach PK
— uzbierano wówczas ponad 6 tys. z³.
Nastêpne lata to ogromny postêp
i wzrost zasiêgu akcji. W 2005 r. po raz
pierwszy wyszliœmy na miasto i dziêki
zezwoleniu prezydenta Krakowa na
zbiórkê publiczn¹ uzbieraliœmy ponad
10 tys. z³. Kolejny rok to nastêpny suk-
ces akcji, która objê³a swoim zasiêgiem
równie¿ Galeriê Krakowsk¹ oraz za-
przyjaŸniony akademik „Merkury” Uni-
wersytetu Ekonomicznego. Efektem by³a
kwota przekraczaj¹ca 16 tys. z³. W roku
2007, w którym obchodzimy jubileusz
akcji, uda³o siê ustanowiæ kolejny rekord
zbiórki.



Akademiki bezpieczniejsze

Od kilku lat studenci PK wdra¿aj¹
program „Zintegrowana Polityka Bez-
pieczeñstwa”, by eliminowaæ zagro¿e-
nia wystêpuj¹ce na osiedlu domów
studenckich PK w Czy¿ynach. Okolice
te, nazywane niekiedy „krain¹ Mordo-
ru”, ciesz¹ siê bowiem z³¹ s³aw¹. Cztery
lata temu mniej ni¿ po³owa mieszkañ-
ców akademików uwa¿a³a teren za
bezpieczny. Teraz jest o wiele lepiej
— stwierdzono podczas podsumowania
dotychczasowych efektów akcji, 12 grud-
nia. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele policji, stra¿y miejskiej i w³adz

uczelni zrektorem PK, prof. Józefem
Gawlikiem.

Aby zwiêkszyæ poczucie bezpie-
czeñstwa mieszkañców osiedla, zaczê-
to zwracaæ szczególn¹ uwagê na miej-
sca, w których dochodzi do kradzie¿y
i rozbojów. Rozbudzono wœród studen-
tów œwiadomoœæ istniej¹cych niebezpie-
czeñstw. Rada Osiedla organizuje kursy
samoobrony i szkolenia (np. dotycz¹ce
narkotyków). Teren osiedla monitoruje 20
kamer. W domach studenckich wprowa-
dzono system tzw. inteligentnych kluczy,
dziêki czemu spad³a liczba kradzie¿y.

Wspólnie z policj¹ podjêto akcjê znako-
wania wartoœciowych przedmiotów (¿acy
najchêtniej oznakowuj¹ przenoœne kom-
putery, komórki i rowery).

Podczas grudniowego spotkania Mar-
cin Styrna, przewodnicz¹cy Uczelnianej
Rady Samorz¹du Studentów, apelowa³ do
przyby³ego na spotkanie komendanta wo-
jewódzkiego policji, m³. insp. Andrzeja Ro-
kity, by czêœciej kierowano w rejon osiedla
patrole. Ju¿ œwiadomoœæ, ¿e okolice te s¹
pod specjaln¹ ochron¹, mo¿e odstraszyæ
okolicznych chuliganów.

(lp)

Nowe w³adze Samorz¹du

Studentów

Ukonstytuowa³y siê nowe w³adze Samo-
rz¹du Studentów PK. Przewodnicz¹cym
Uczelnianej Rady zosta³ szef zesz³orocz-
nego Rajdu PK Marcin Styrna (WIL).
Funkcjê jego zastêpcy pe³ni Albert Opoka
(WFMiIS), który jest równie¿ przewod-
nicz¹cym Uczelnianej Odwo³awczej Komisji
Stypendialnej. Dzia³ania Komisji Kultury
koordynuje Piotr Przyby³kiewicz (WFMiIS),
a Komisji Zagranicznej — Ilona Kisielew-
ska (WIL). Szefem XLVI Rajdu PK zosta³
S³awomir Olejnik, zaœ szefem Czy¿yna-

liów 2008 — Maciej Œlusarz (obaj WM).
Przewodnicz¹cymi rad wydzia³owych s¹:
na WIŒ — Tomasz Haziak, na WA — Mi-
cha³ Janikowski, na WM — Andrzej Mlecz-
ko, na WIEiK — Wojciech Mróz, na
WFMiIS — Albert Opoka, na WIL —
Krzysztof Sabik, na WIiTCh — Patryk
Samborski.

Kadencja samorz¹du trwa 2 lata. Sie-
dziba mieœci siê w budynku Studium Jêzy-
ków Obcych (pok. 107).

(ik)

Nagrodzona praca dyplomowa

Krakowska firma ASTOR, polski dy-
strybutor sprzêtu i oprogramowania do
automatyzacji i informatyzacji produkcji,
co roku w ramach dzia³añ wspieraj¹cych
edukacjê og³asza konkurs na najlepsz¹
pracê dyplomow¹ wykonan¹ z zastoso-
waniem produktów oferowanych przez
firmê.

Zdobywc¹ pierwszego miejsca w roz-
strzygniêtym pod koniec ubieg³ego roku

konkursie zosta³ Andrzej Lata³a, student
kierunku automatyka i robotyka na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Kra-
kowskiej. Nagrodzona praca nosi tytu³
„Projekt sterowania i wizualizacji pro-
cesu neutralizacji œcieków silnie kwaœ-
nych w farmaceutycznej oczyszczalni
œcieków”.

(R.)
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Wampiriada

2007

Z przes³aniem WAMPIRIADY, czyli
akcji honorowego krwiodawstwa, Nieza-
le¿ne Zrzeszenie Studentów stara siê
docieraæ do spo³ecznoœci akademickiej
PK od 2000 r. Jesienna edycja akcji
odby³a siê na naszej Uczelni 17 grudnia
2007 r. Plakaty oraz ulotki promuj¹ce to
przedsiêwziêcie pojawi³y siê dwa tygod-
nie wczeœniej. Informacjê o kampanii
poda³y równie¿: Radio Eska, RMP Maxx,
„Gazeta Krakowska” oraz portale:
www.krakow.pl, www.planner.pl,
www.wampiriada.org oraz
www.wampiriadastudencka.pl.

W akcji wziê³y udzia³ 122 osoby,
g³ównie studenci naszej uczelni. Wed³ug
raportu Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
uzyskano 59 500 ml krwi pe³nej. Organiza-
torzy przygotowali dla wszystkich uczest-
ników akcji oprócz drobnych upominków
specjaln¹ koszulkê, któr¹ za zgod¹ rek-
tora za³o¿y³ równie¿ patron PK — Tadeusz
Koœciuszko. Podczas WAMPIRADY ze-
brano równie¿ s³odycze dla „Domu dziec-
ka dla dziewcz¹t” w Krakowie.

Marcin Smerecki

Koordynator „Wampiriady”



Klub Uczelniany AZS PK

Czy bêd¹ nasz¹ sportow¹ wizytówk¹?

Za nami pierwsza runda historycz-

nego wydarzenia, jakim niew¹tpliwie

jest start siatkarzy AZS Politechniki

Krakowskiej w rozgrywkach II ligi. Tym

wiêksze s¹ nasze powody do radoœci,

¿e z meczu na mecz nasi radz¹ sobie

coraz lepiej. W kolejnych spotkaniach

zdobywaj¹ cenne punkty i w ligowej ta-

beli zajmuj¹ ca³kiem niez³e jak na be-

niaminka miejsce.

Zagl¹daj¹c w karty niedalekiej historii
Klubu Uczelnianego AZS Politechniki
Krakowskiej, mo¿na stwierdziæ, ¿e dzia-
³ania podjête przez sportowe œrodowisko
PK w ostatnich trzech latach by³y ryzy-
kowne, ale okaza³y siê przys³owiowym
strza³em w dziesi¹tkê.

Podjêta w czerwcu 2005 r. przez
dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji PK
Zbigniewa Kuciê decyzja o nawi¹zaniu
wspó³pracy z ówczesnym III-ligowym ze-
spo³em siatkówki mê¿czyzn KS Wanda

Kraków zrodzi³a wœród szerokiego grona
sympatyków tej dyscypliny nadziejê na jej
odbudowê w Krakowie. Pierwszy rok pod
wspólnym szyldem AZS Politechnika
Wanda by³ trudny. Zespó³ naprêdce
skompletowany z zawodników Wandy,
prowadzony przez Adama Fika, spisa³
siê w rozgrywkach III ligi wprawdzie do-
skonale, zajmuj¹c 1. miejsce i maj¹c na
swoim koncie tylko 3 pora¿ki w 22 me-
czach, jednak awansu do II ligi nie uda³o
siê wywalczyæ. W decyduj¹cym bara¿o-
wym dwumeczu z Karo Strzelce Opolskie
siatkarze ulegli 0:3 i 1:3.

Po rocznym „okresie ochronnym”
wszyscy liczyli, ¿e sezon 2006/2007 przy-
niesie awans do II ligi. AZS PK wzmocnili
zawodnicy z I-ligowym doœwiadczeniem,
nasza dru¿yna otrzyma³a te¿ wsparcie od
MKS Cracovia SSA. Jednak i to podejœcie
okaza³o siê nieudane. Po zajêciu 2. miej-
sca w III lidze (za Hejna³em Kêty) siatka-
rze Politechniki awansowali do turnieju

pó³fina³owego, a potem fi-
na³owego, lecz tam musieli,
niestety, uznaæ wy¿szoœæ
rywali. Warto jednak wspom-
nieæ, ¿e ulegli w nie do koñ-
ca sportowej walce (protest
w tzw. sprawie Zwierki przy-
ci¹gn¹³ uwagê mediów
w ca³ym kraju, a spór
maluczkiego klubu z Krako-
wa z potê¿nym zwi¹zkiem
PZPS elektryzowa³ siat-
karsk¹ Polskê).

Co jednak zadecydo-
wa³o o upragnionym awan-
sie? Borykaj¹cy siê z pro-
blemami finansowymi an-
drychowski MKS zawar³
umowê o wspó³pracy z AZS
Politechnika Krakowska
i przekaza³ akademikom
miejsce w II lidze. Nie da
siê ukryæ, ¿e siatkarze do-
stali siê w szeregi II-ligow-
ców „kuchennymi drzwia-
mi”. Niemniej osoba trene-
ra Jerzego Piwowara —
najbardziej utytu³owanego
szkoleniowca w Krakowie

(m.in. dwukrotne mistrzostwo Polski, me-
dale MP i zdobycie Pucharu Polski
z zespo³em Hutnika Kraków) gwarantuje
budowê solidnego zespo³u z aspiracjami
wiêkszymi ni¿ II-ligowa wegetacja.

Ligowy pocz¹tek nie by³ do koñca uda-
ny. Trener szuka³ optymalnego ustawienia
zespo³u, ale pora¿ki we w³asnej hali z B³ê-
kitnymi Ropczyce 0:3 i z Jadarem Radom
0:3 nie napawa³y optymizmem. Za to wy-
jazdowe zwyciêstwo w Radlinie i pierwsza
II-ligowa wygrana przed w³asn¹ publicz-
noœci¹, z MOS Wola Warszawa, potwier-
dzi³y niema³e mo¿liwoœci beniaminka.
Ostatnie mecze pierwszej rundy po uzu-
pe³nieniu sk³adu o doœwiadczonego Marka
Fornala to ju¿ wrêcz koncertowa gra pod-
opiecznych Piwowara. Optymizmem na II
rundê rozgrywek napawaj¹ zwyciêstwa
3:1 w Bêdzinie (z faworytem II ligi), 3:2
w Krakowie z pretenduj¹cym do I ligi KS
Fartem Kielce, czy te¿ 3:0 w udanym
przedœwi¹tecznym rewan¿u z B³êkitnymi
Ropczyce.

Do Krakowa garnie siê dziœ siatkar-
ska m³odzie¿ z ca³ej Polski, pragn¹c po-
³¹czyæ akademickie ¿ycie ze sportow¹
pasj¹. Czy zatem siatkarze stan¹ siê wi-
zytówk¹ Uczelni? Dyrekcja Centrum
Sportu i Rekreacji oraz uczelniany AZS
s¹ o tym przekonani, tym bardziej ¿e siat-
karzy ju¿ dziœ wspiera m.in. firma bu-
dowlana SKALSKI, Bank BPH czy Biuro
Ekspertyz i Projektów Budownictwa Ko-
munikacyjnego „EKKOM”.

Wszystkich przyjació³, studentów,
pracowników PK zapraszamy na kolejne
ligowe mecze w hali przy Kamiennej, naj-
bli¿szy — 1 marca 2008 o godz. 18.00

AZS Politechnika Krakowska — MKS
MOS Bêdzin.

Dariusz Pyko

Wiêcej o siatkarskich wynikach mo¿na

przeczytaæ na stronie:

www.siatka.azs.pk.edu.pl.
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Fot.: Piotr Gibas



Wiersze profesora

Pod koniec ubieg-
³ego roku ukaza³ siê
tomik wierszy „Uk³u-
cie uczucia”. Nie by-
³oby w tym nic szcze-
gólnego (a tym bar-
dziej godnego odno-
towania na ³amach
pisma uczelni tech-
nicznej), gdyby nie
osoba autora. Jest
nim Leszek Wojnar

— profesor na Wydziale Mechanicznym
PK, dyrektor Instytutu Informatyki Stoso-
wanej. W naukach technicznych ³¹czenie
kariery akademickiej doœæ rzadko idzie
w parze z pisaniem poezji, zatem nie-
wielka ksi¹¿eczka zas³uguje na uwagê.

Tym bardziej, ¿e „wiersze Leszka
Wojnara — jak pisze w s³owie wstêpnym
do tomiku Barbara Korta-Wyrzycka — to
nie amatorskie wprawki, ale dojrza³a
twórczoœæ. Zaskakuj¹ca jest znajomoœæ
warsztatu pisarskiego, który opanowa³,

paraj¹c siê przez jakiœ czas dziennikar-
stwem, i z powodzeniem stosuje”.

„Uk³ucie uczucia” to garœæ krótkich
utworów na temat relacji miêdzy kobiet¹
i mê¿czyzn¹. Utworów poruszaj¹cych czu-
³e struny duszy ludzkiej, a jednoczeœnie
mówi¹cych o tych sprawach prostymi
s³owami. Prof. Tadeusz Budrewicz zau-
wa¿a: „W lekturze tych wierszy ³atwo do-
strzec dwa porz¹dki znaczeñ. To — z jed-
nej strony — nazwy uczuæ wyra¿aj¹ce
stan psychiczny kogoœ, kto kocha lub cier-
pi, a z drugiej: symetryczny wobec niego
indeks nazw okreœlaj¹cych sensualne,
zmys³owe strefy aktu mi³osnego”.

Tomik dope³nia zbiór aforyzmów.
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e czêœæ
z nich jest pok³osiem doœwiadczeñ czy-
sto zawodowych. Jak chocia¿by taka
myœl: „Niektóre cia³a zbiorowe zdaj¹ siê
dzia³aæ zgodnie z zasad¹: wprawdzie nie
by³o przyjemnoœci, ale uda³o nam siê
zachowaæ dziewictwo”.

(lp)
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Chemia

To tylko chemia
która œwiat zmienia

Sztuczne tworzywa
mi³oœæ prawdziwa

Coœ nam w duszy gra
a to DNA

To tylko chemia
która œwiat zmienia

Nie szukaj w z³oœci
kropli mi³oœci

I nie b¹dŸ g³upi
bo ich nie kupisz

To tylko chemia
która œwiat zmienia

Ale jest mi³o
gdy ciê trafi³o

I œwiat zamiera
gdy j¹ rozbierasz

Leszek Wojnar

Rektor PK u poetów

Dzia³aj¹ca od wielu lat w Krakowie
Konfraternia Poetów organizuje spotkania
nie tylko z poetami. Jej goœciem by³ ostat-
nio rektor PK, prof. Józef Gawlik zapro-
szony do udzia³u w wieczorze zorganizo-
wanym w ramach cyklu „Rozmowy nie

tylko o poezji”. Spotkanie, któ-
re prowadzi³ twórca i animator
Konfraterni Poetów Jacek Lu-
bart-Krzysica, odby³o siê 11
grudnia ub.r. w Hotelu Euro-
pejskim.

Uczestnicy spotkania
mieli okazjê wys³uchaæ re-
fleksji rektora PK na temat
w³asnej drogi ¿yciowej i pracy
naukowej. Nawi¹zuj¹c do
studiów odbytych na Wy-
dziale Mechanicznym PK,
prof. Gawlik wspomnia³, ¿e o
wyborze tym w pewnym stop-
niu przes¹dzi³ zawód ojca,
który zajmowa³ siê stolark¹.
To w jego pracowni przysz³y

naukowiec zetkn¹³ siê po raz pierwszy
z problemem obróbki materia³ów i ró¿-
nymi urz¹dzeniami technicznymi. Rektor
mówi³ te¿, ¿e lubi wiersze Jana Kasprowi-
cza, szczególnie inspirowane przyrod¹

tatrzañsk¹. Zebrani wys³uchali fragmen-
tów utworów z „Ksiêgi ubogich” Kas- pro-
wicza w interpretacji prof. Edwarda
Dobrzañskiego (PWST w Krakowie).

Na zakoñczenie spotkania g³ówny
goœæ wieczoru otrzyma³ w podarunku…
swój ekslibris. Ma³a grafika, bêd¹ca
dzie³em Krzysztofa Kmiecia, przypomina
o zami³owaniu prof. Gawlika do tañca to-
warzyskiego.

(lp)

Prof. Józef Gawlik (z prawej) i Jacek Lubart-Krzysica
podczas spotkania. Fot.: Jan Zych



Galeria A

Plakaty — Piotr Kunce

23 stycznia — 29 lutego 2008

Studiowa³ na Wydziale Grafiki ASP
w Krakowie w latach 1967–1973. Od 1981 r.
prowadzi na tej uczelni Pracowniê Projek-
towania Plakatu, jest profesorem zwy-
czajnym. W latach 1990–1991 pracowa³
w School of Fine Arts na University of Con-
necticut w Storrs jako Visiting Professor.

Zajmuje siê g³ównie plakatem. Od 20
lat bierze udzia³ we wszystkich najwa¿niej-
szych wystawach plakatu na œwiecie i tylko
za granic¹ mia³ swoje du¿e wystawy indy-
widualne. By³ zapraszany do prowadze-
nia warsztatów projektowania graficznego
i plakatu w wielu krajach: Brazylii, Cze-
chach, Chile, Danii, Finlandii, Francji, Niem-
czech, S³owacji, Meksyku. Z tym ostatnim

krajem jest zwi¹zany szczególnie —
w Meksyku dwukrotnie zorganizowano
du¿e wystawy indywidualne jego plaka-
tów, w Museo de la Estampa w Mexico
City w 2001 r. i w Galeria San Carlos
w 2005 r. By³ te¿ przewodnicz¹cym Jury 7.
Miêdzynarodowego Biennale Plakatu
(2002). W 2005 r. otrzyma³ odznaczenie
„Uniwersalnej PrzyjaŸni Wszystkich Naro-
dów” wrêczone na Universidad Anahuac
del Sur w Mexico City. Oprócz plakatów,
które s¹ g³ównym polem jego dzia³ania,
projektuje znaki firmowe i systemy identy-
fikacji wizualnej. W tej sferze projektowa-
nia ma na swoim koncie wiele powa¿nych
opracowañ. W 2006 r. zorganizowa³ wiel-
k¹ wystawê swojej Pracowni w Pa³acu
Sztuki w Krakowie.

Po prostu kocha to, co robi — plakat.

Danuta Zajda, Ryszard Grazda

Galeria GIL

Z wyprawami mostowymi

przez Europê

Jan Zych — fotografie

12 stycznia — 14 lutego 2008

W sobotê 12 stycznia br. w samo po-
³udnie zosta³a otwarta druga — po remon-
cie obiektu — wystawa, tym razem foto-
grafii. Na wernisa¿u zgromadzi³o siê liczne
grono uczestników wypraw mostowych,
w których Autor bra³ udzia³ cztery razy
(w 2001, 2005, 2006 i 2007 r.). Na wysta-
wie zosta³y zaprezentowane zdjêcia z zor-
ganizowanej w 2006 r. XII wyprawy, której
trasa wiod³a przez Polskê, Czechy, Niem-
cy, Szwajcariê, po³udniow¹ Francjê,
pó³nocne W³ochy i Austriê oraz z ubieg³o-
rocznej XIII wyprawy (Polska, Litwa, £otwa,
Estonia, Rosja, Finlandia i Szwecja).

Materia³em wyjœciowym by³o 12 tys. zdjêæ
wykonanych w trakcie obu wyjazdów. Na
wystawê wybrano 60 fotografii. Mrówcza
praca przy wyborze konkretnych ujêæ zo-
sta³a wymuszona nie tylko ograniczonym

miejscem ekspozycji. To przede wszystkim
„wina” samego Autora — zawodowca i pa-
sjonata fotografii, któr¹ para siê od wczes-
nych lat 60., niemal¿e od dzieciñstwa. Jego
archiwum liczy ju¿ ponad 2 mln zdjêæ. Czas
poœwiêcony na przegl¹danie zdjêæ nie po-
szed³ na marne, bo jest co ogl¹daæ. By³a to
te¿ powtórka z obu wypraw, bardzo przy-
datna, gdy¿ w trakcie otwarcia Jan Zych zo-
sta³ solidnie odpytany i uhonorowany ty-
tu³em EUROMOSTOWCA ROKU 2007.

Kapitu³a Dyplomu, której przewodniczy³
prof. Kazimierz Furtak, przyzna³a Janowi
Zychowi honorowy tytu³ w uznaniu dla wie-
dzy w zakresie budownictwa mostowego i
na podstawie artystycznej oprawy fotografi-
cznej wypraw mostowych. Tytu³ przyznaw-
any jest osobom niezwi¹zanym zawodowo
z budownictwem mostowym. Gratulacje!!!

Danuta Zajda
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Dr in¿. arch. Ryszard Grazda (z lewej) i prof.
Piotr Kunce



Galeria KOTŁOWNIA

Stanis³aw Wyspiañski w twórczoœci artystów niepe³nosprawnych

Fundacja Sztuki Osób Niepe³nosprawnych — wystawa pokonkursowa

28 listopada 2007 — 4 stycznia 2008

W ogólnopolskim konkursie wziê³o udzia³
283 twórców niepe³nosprawnych, którzy
nades³ali 460 prac. Jury pod przewodnict-
wem dr Ewy Herniczek z ASP w Krakowie
oceni³o prace, przyzna³o nagrody oraz wy-
bra³o prace na wystawê. Ogó³em pokaza-
no 105 prac. Wernisa¿ odby³ siê w 100-le-
cie œmierci Wyspiañskiego, 28 listopada
2007 r., a pierwszym punktem programu
by³o wrêczenie nagród. I nagrodê otrzy-
ma³a Agnieszka W¹sik z Krakowa za pra-
cê „Macierzyñstwo-interpretacja” (mono-
typia), II nagrodê jury przyzna³o Paw³owi
Biesokowi ze Skoczowa za pracê „Portret

Kazimierza Lewandowskiego” (rysunek),
zaœ III nagrodê — Filipowi Matule z Kra-
kowa za pracê „Dziewczynka z dzban-

kiem” (pastel). Przyznano tak¿e 20 równo-
rzêdnych wyró¿nieñ.

Danuta Zajda

WODA
2

„Cz³owiek i woda”

Wystawa prac II edycji konkursu

fotograficznego

8–25 stycznia 2008

Organizatorem konkursu i wystawy
jest Instytut In¿ynierii i Gospodarki Wodnej
Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska PK.
W maju 2007 r. Instytut og³osi³ drug¹ edy-
cjê konkursu fotograficznego „WODA”,
której temat brzmia³ — „Cz³owiek i woda”.
Do udzia³u w konkursie zostali zaproszeni
wszyscy studenci i pracownicy PK. Na
konkurs wp³ynê³y 134 prace wykonane
przez 32 autorów reprezentuj¹cych 4 wy-

dzia³y: WA, WIL, WIŒ i WM. W konkursie
wziê³o udzia³ 20 studentów, wœród których
byli równie¿ studenci studiów niestacjo-
narnych i doktoranckich oraz 12 pracow-
ników. Jury w sk³adzie: El¿bieta Nachlik,
Maria Wit, Antoni Bojarski, Andrzej Wolak
przewodniczy³ Jan Zych. Og³oszenie wy-
ników konkursu oraz wrêczenie nagród
i wyró¿nieñ nast¹pi³o podczas wernisa¿u
wystawy 8 stycznia br. Nagrody i wyró¿-
nienia wrêcza³ rektor PK, profesor Józef
Gawlik. I miejsce przyznano Joannie Har-
pule (I rok WA PK) za fotografiê pt. „Krysz-

ta³” (zdjêcie na I stronie ok³adki tego nu-
meru), II miejsce — Monice Kotlarz (V rok
WIŒ PK) za fotografiê pt. „Chrzest w Jor-
danie”, III miejsce — Maciejowi Motakowi
za fotografiê pt. „Na krze” (pracownik na-
ukowo-dydaktyczny w Instytucie A-1 WA
PK). Szeœæ równorzêdnych wyró¿nieñ
otrzymali: Monika Kulesza (III rok WIŒ PK)
za fotografiê „Œciana deszczu”; Dominika
Kuœnierz-Krupa (pracownik naukowo-dy-
daktyczny w Instytucie A-1 WA PK) za
kompozycjê bêd¹c¹ fotograficzn¹ inter-
pretacj¹ cytatu z utworu Czes³awa Mi³osza
pt. „Nieobjêta Ziemia”; Piotr Langer (pra-
cownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie
A-5 WA PK) za fotografiê pt. „Czas pracy”;
Beata Makowska (pracownik nauko-
wo-dydaktyczny w Zak³adzie A-7 WA PK)
za fotografiê pt. „Na moœcie”; Agnieszka
Potocka (III rok WA PK) za fotografiê pt.
„Przerwa”; Krzysztof S³owik (V rok WIŒ PK)
za fotografiê pt. „Wodospad podziemny”.

Danuta Zajda
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Na zdjêciach III strony ok³adki (kolejno wed³ug ruchu wskazówek zegara, poczynaj¹c od lewego górnego rogu):

– Maciej Z³owodzki (z lewej) przyjmuje gratulacje od wojewody ma³opolskiego Jerzego Millera;
– na pierwszym planie od lewej: Alicja Zalewska, Danuta Zajda, rektor PK Józef Gawlik, Jerzy Miller;
– Józef Gawlik gratuluje Zbigniewowi Pabianowi (WIŒ);
– nagrodzeni podczas uroczystoœci w pawilonie wystawowym Galerii „Gil”;
– Stanis³aw Kandefer (pierwszy z lewej) wraz z zespo³em;
– Józef Gawlik w rozmowie z Janem Franczykiem oraz Adam Tabor (z lewej) i Bogdan Stolarski (z prawej).








