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SŁOWO REKTORA

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

Dzielę się z Państwem refleksjami na temat politechnicznych spraw 
w niezwykle trudnym czasie. W Polsce trwa dramatyczna walka ze 
śmiertelnym zagrożeniem – koronawirusem. Środowisko akademickie 
w kraju, w tym społeczność PK, uczestniczy w tej walce. Staramy się 
zrobić wszystko, co możliwe, by chronić studentów i pracowników 
oraz dbać o bezpieczeństwo publiczne. Każdy dzień zmienia sytuację, 
trudno przewidzieć, jak będzie ona wyglądała w momencie, gdy bie-
żący numer „Naszej Politechniki” dotrze do Państwa rąk. 

Jeszcze przed pojawieniem się pierwszego przypadku koronawi-
rusa w naszym kraju, wydałem komunikat dotyczący przeciwdzia-
łania zakażeniom, zobowiązując wszystkich studentów, doktoran-
tów i pracowników PK do przestrzegania zawartych w nim poleceń 
i rekomendacji. W kolejnym kroku zawiesiliśmy zajęcia dydaktyczne, 
wstrzymaliśmy wyjazdy i przyjazdy pracowników, studentów i dok-
torantów na i z PK, odwołaliśmy lub przesunęliśmy szereg planowa-
nych wydarzeń. Zaleciliśmy szczególne środki ostrożności dotyczące 
przebywania w akademikach i innych obiektach uczelni, organizacji 
pracy, komunikacji wewnątrzuczelnianej. Staramy się na bieżąco 
monitorować sytuację. Zachęcamy pracowników i studentów do śle-
dzenia bieżących informacji i komunikatów na stronie uczelni, w ser-
wisach GIS i właściwych ministerstw. Już możemy się spodziewać 
zmian w organizacji roku akademickiego.

Wobec tak poważnych wyzwań codzienne zawodowe sprawy 
schodzą na dalszy plan, ale w poczuciu obowiązku pragnę poinfor-
mować, że po uzgodnieniach z uczelnianymi organizacjami związ-
kowymi podpisałem nowy „Regulamin wynagrodzenia pracowników 
PK”. Przyjęcie tego dokumentu zamyka zrealizowany w bieżącej 
kadencji proces dostosowania naszej uczelni do wymogów nowej 
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Równocześnie  

w uznaniu szczególnego zaangażowania pracow-
ników w proces reform na PK, biorąc pod uwa-
gę dobrą sytuację finansową uczelni, podjąłem 
decyzję o przyznaniu wszystkim pracowni-
kom, opłacanym z subwencji, dodatku okre-
sowego w czasie od 20 marca do 31 sierpnia 
2020 r. Przyznanie dodatku nie będzie możli-
we w przypadku osób, których wynagrodzenie 
zasadnicze jest w całości finansowane z kosztów 
bezpośrednich projektów strukturalnych i europejskich (w nich taki 
dodatek nie będzie kosztem kwalifikowanym). W odniesieniu do pra-
cowników, których część wynagrodzenia jest finansowana z kosztów 
bezpośrednich projektów strukturalnych i europejskich, wysokość do-
datku okresowego będzie ustalana na podstawie części wynagrodzenia 
niefinansowanej z wyżej wymienionych środków. Dodatek okresowy, 
przyznany przez rektora PK na podstawie nowego „Regulaminu wy-
nagradzania”, jest niezależny od zapowiadanej przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego podwyżki wynagro dzeń dla pracow-
ników szkół wyższych w bieżącym roku. Wypłata pierwszych dodat-
ków nastąpi w kwietniu — z wyrównaniem od marca — w przy-
padku nauczycieli akademickich oraz w marcu — dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi. 

Przed nami Święta Wielkanocne i nadzieja na przeżycie dobrego 
czasu w gronie najbliższych. To także okazja do kilku chwil wytchnie-
nia, by nabrać sił do dalszej pracy i poważnych obowiązków uczelnia-
nych. Przed nami m.in. czas ostatecznych decyzji, związanych z wy-
borami Kolegium Elektorów oraz elekcją rektora PK i składu Senatu. 

Jan Kazior

Wielkanoc to w naszej tradycji czas otuchy i nadziei; 
czas niosący ukojenie i wiarę w moc pokonywania przeciwności. 

W tym wyjątkowo trudnym dla nas okresie życzę Państwu
 — Czytelnikom „Naszej Politechniki” i ich Bliskim — 

przede wszystkim zdrowia i spokoju. 
Niech Święta Wielkanocne napełnią Was siłą 

i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej
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W ostatnich miesiącach w zakładzie produkcyjnym w Skawi-
nie powstała seria obiektów przypominających przestrzenną 
układankę: 168 elementów, z których można złożyć wysoki 
budynek. Od klocków Lego elementy te odróżnia jednak fakt, 
że są pełnowymiarowymi jednostkami hotelowymi. Każdy 
gotowy do użytku. Pokój z łazienką. 

W chwili pisania tych słów trwa właśnie odprawa celna 
fragmentów owej jedynej w swoim rodzaju „układanki”, która 
niebawem będzie nosić tytuł najwyższego hotelu modułowe-
go na świecie. Już w kwietniu zweryfikowane pod względem 
jakości i starannie zabezpieczone moduły zostaną przewie-
zione nad Bałtyk i wyekspediowane statkiem do Nowego 
Jorku. Tu po złożeniu w jedną całość przyjmą postać hotelu 
sieci Marriott przy 6. Alei, niedaleko Times Square, w ścisłym 
centrum Manhattanu.

Przed i po doktoracie

Za tym niezwykłym przedsięwzięciem stoi osoba pracują-
ca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Na 
uczelni mogliśmy o niej usłyszeć w minionych latach, gdy 
odbierała — i to dwukrotnie ― Nagrodę Rektora PK. Jednak 
dr inż. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz w swoim dorobku ma 
też sukcesy odniesione zarówno w skali ogólnopolskiej, jak 
i międzynarodowej. 

W latach 2009–2012 brała udział w Małopolskim Progra-
mie DOCTUS, w 2010 r. uzyskała małopolskie stypendium 
naukowe, w 2011 r. otrzymała stypendium prezydenta miasta 
Krakowa, a w 2013 r. uczestniczyła w prestiżowym progra-
mie na londyńskiej uczelni Architectural Association School 
of Architecture. 

W 2014 r. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz obroniła na 
PK doktorat na podstawie rozprawy „Wpływ zdarzeń ar-
chitektonicznych na przestrzeń publiczną współczesnego 
miasta”. Jej promotorem była dr hab. inż. arch. Anna Franta, 
prof. PK. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze 
Kompozycji Urbanistycznej, kierowanej wówczas przez 
prof. Jacka Gyurkovicha, obecnego dziekana Wydziału Ar-
chitektury.

Z biegiem czasu dr inż. Ewelinę Woźniak-Szpakiewicz 
coraz bardziej zaczęto dostrzegać w kręgach międzynaro-
dowych, zarówno naukowych, jak i biznesowych. Drogę do 
sukcesów poza granicami Polski torowało jej doświadczenie 
zdobyte w międzynarodowych pracowniach projektowych, 
uzyskanie trzech staży naukowo-badawczych w ramach  
CEEPUS Mobility Grant na takich uczelniach, jak: Technische 
Universität w Wiedniu, Czech Technical University w Pradze 
oraz Slovak University of Technology w Bratysławie, a tak-
że udział w programie TRANSFORMATION.doc w ośrodku 

Wageningen University and Research Centre w Holandii. 
W 2017 r. Ewelinie Woźniak-Szpakiewicz powierzono funkcję 
Editor for Architecture w czasopiśmie „International Journal of 
Architecture, Engineering and Construction” (redaktorem na-
czelnym jest prof. Xueqing Zhang). Rok 2019 przyniósł presti-
żowy tytuł człowieka roku w konkursie 4 Building Awards, 
w kategorii „firma technologiczna”. 

W 2019 r. miało miejsce ważne dla Eweliny Woźniak- 
-Szpakiewicz wydarzenie. Opracowany i zrealizowany 
w DMDmodular ― w firmie, którą kieruje ― projekt modułowej 
jednostki studenckiej zdobył pierwszą nagrodę w największym 

Pokoje ze Skawiny dla Manhattanu 
Pracownik Wydziału Architektury PK realizuje najbardziej nowatorską 
inwestycję modułową na świecie

LESŁAW PETERS

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz — prezes spółki DMDmodular. 
Fot.: Jan Zych
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międzynarodowym konkursie w dziedzinie budownictwa mo-
dułowego „MBI Awards of Distinction 2019”. Gala konkursu 
odbyła się pod koniec marca 2019 r. w Las Vegas. 

Zaufali pani doktor

— Z budownictwem modułowym jestem związana od dwunastu 
lat ― mówi dr inż. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. — Swo-
je doświadczenie zdobywałam, występując w różnych rolach: od 
archi tekta współpracującego z zakładem produkcyjnym, przez 
dyrektora ds. innowacji i rozwoju produktu w przedsiębior-
stwie, zajmującym się budownictwem modułowym, po preze-
sa zarządu spółki DMDmodular. Tę ostatnią funkcję pełnię od 
2017 r. W 2019 r. zostałam członkiem Europejskiej Rady Modu-
lar Building Institute, oddziału amerykańskiej organizacji Mo-
dular Building Institute.

Budownictwo modułowe to również przedmiot zain-
teresowań naukowych i dydaktycznych Eweliny Woźniak- 
-Szpakiewicz. W latach 2016–2018, w ramach projek-
tu POWR.03.01.00-00-K258/15, kierowała zadaniem  
IV „ModularLAB/Power”. Program ten obejmował szereg szko-
leń, warsztatów i seminariów międzynarodowych poświęco-
nych budownictwu modułowemu, adresowanych do studentów 
II stopnia Wydziału Architektury PK (kierownikiem projektu 
POWR była dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK). 

Przełomowy w karierze Eweliny Woźniak-Szpakiewicz  
był 2016 r. Doszło wtedy do swoistej synergii zaintere-
sowań naukowych, projektowych oraz produkcyjno- 
-biznesowych pani doktor. Właścicielom Funduszu Forum  
TFI SA przedstawiła swój pomysł zainwestowania w start-up 
ukierunkowany na sektor modułowy. Pomysł był oryginal-
ny, by nie rzec: przełomowy. Do tej pory rynek modułowy 
nie cieszył się w branży budowlanej szacunkiem. Kojarzono 
go głównie z niskimi standardami w projektowaniu,  pro-
wizorką. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz zaproponowała, by 
do budownictwa modułowego wprowadzić wysoką jakość, 
innowacje technologiczne i design architektoniczny. Szefo-
wie Funduszu Forum TFI zaufali pani doktor z Politechniki. 
Efektem było powołanie pod koniec 2016 r. spółki pod nazwą  
DMDmodular. 

― Moje architektoniczne wykształcenie, a zatem też szczególne 
uwrażliwienie na piękno, kompozycję i jakość stały się podwalina-
mi misji DMDmodular; misji, która jest synergią tych wartości. 
Taka filozofia firmy spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku 

wymagającego czegoś więcej niż walor czysto utylitarny — mówi 
Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. ― Dlatego też szybko zostaliśmy 
skojarzeni z rynkiem jakościowym, który obejmuje sektor hotelarski 
i rekreacyjny. 

W drodze po rekord

Pierwszym projektem spółki DMDmodular, uruchomio-
nym dzięki dużemu wsparciu finansowemu Funduszu Fo-
rum TFI i skompletowaniu dobrego zespołu pracowników, 
był hotel BoniFaCio pod Warszawą. Jego budowę ukoń-
czono w styczniu 2018 r. Jest to pierwszy w Polsce modu-
łowy hotel w standardzie czterogwiazdkowym. W latach  
2018 i 2019 spółka opracowała serię obiektów o nazwie 
„Smart Houses”. Wprowadzono ją na rynek holenderski. 
Teraz trwają starania o wejście z tym produktem także na 
rynek niemiecki. 

Hotel przy 6. Alei będzie obiektem o powierzchni 
23,7 tys. metrów kwadratowych, złożonym z dwudziestu 
pięciu kondygnacji. Pierwsze cztery zostaną wybudowane 
w sposób tradycyjny. Przewidziano tu m.in. sale konferencyj-
ne, bibliotekę, restauracje czy centrum fitness. Część mieszkal-
na dla gości hotelowych, czyli dwadzieścia jeden pozostałych 
kondygnacji zostanie złożonych z elementów dostarczonych 
ze Skawiny. Zastosowanie technologii modułowej pozwoli 
wykonawcy obiektu dodawać codziennie kolejną kondygnac-
ję. Skróci to w ogromnym stopniu czas budowy w porówna-
niu do technologii tradycyjnej. 

Marriott przy 6. Alei będzie najwyższym na świecie hote-
lem, zrealizowanym za pomocą technologii modułowej. Jeśli 
ktoś jest zainteresowany obejrzeniem rekordzisty, ewentual-
nie też zarezerwowaniem w nim pokoju, służymy dokład-
nym adresem: 842th 6Avenue (pomiędzy ulicami W29th 
a W30th). 

— Zawarcie tego kontraktu to efekt dwóch lat ciężkiej pracy 
całego naszego zespołu i kluczowy moment w rozwoju firmy ― 
podkreś la prezes Ewelina Woźniak-Szpakiewicz. — Liczymy, 
że dzięki temu zamówieniu staniemy się pierwszym wyborem dla 
inwestorów w branży hotelowej na świecie. Obserwujemy trend, 
zgodnie z którym największe sieci hotelowe, w tym Marriott, swój 
rozwój opierają właśnie na technologiach modułowych. Zamierzamy 
maksymalnie wykorzystać światową koniunkturę. 

Wizualizacja hotelu Marriott, który ma powstać przy 6. Alei.
Fot.: Ze zbiorów DMDmodular

Wnętrze modułu z pełnym wyposażeniem. Fot.: Ze zbiorów 
DMDmodular
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Przepustka do dalszego rozwoju

Spółka DMDmodular pod rządami pani prezes dynamicznie 
się rozwija. Przychody rosną w tempie od około 70 procent 
do 120 procent rocznie. W zakładzie produkcyjnym w Ska-
winie pracuje załoga o szerokim spektrum specjalizacji: oko-
ło 110 osób, z których 85 jest zaangażowanych bezpośrednio 
w pracę przy wytwarzaniu modułów. Produkcja prowadzo-
na jest w hali o powierzchni około 12 tys. metrów kwadrato-
wych. W perspektywie najbliższych dwu, trzech lat spółka 
zamierza pozyskać nową przestrzeń do produkcji. 

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz podkreśla, że każdy mo-
duł powstający w Skawinie jest poddawany rygorystycznej 
kontroli jakości. Dokonuje jej najpierw wewnętrzny dział do 
spraw jakości, następnie zewnętrzna jednostka certyfikująca, 
później ― jeśli realizowany jest hotel ― dana sieć hotelarska, 
a na końcu — inwestor. Dopiero po uzyskaniu wszystkich ak-
ceptacji moduł zostaje zapakowany i przetransportowany na 
budowę. Tryb certyfikacji i uzyskiwania aprobat jest uzależ-
niony od specyfiki rynku, którego realizowane zlecenie doty-
czy. Procedura jest bardzo złożona. 

― Każda inwestycja, w której klient zdecyduje się na zasto-
sowanie technologii modułowej, wykorzystuje w pewnym zakresie 
także technologię konwencjonalną. Zawsze zatem mamy do czy-
nienia z systemem mieszanym — wyjaśnia Ewelina Woźniak-
-Szpakiewicz. ― Najbardziej modelowy podział między zakresem 
prac w części modułowej i części konwencjonalnej to taki, w którym 
fundamenty, piony komunikacyjne (szyby wind i klatki schodowe) 
oraz wykończenie dachu powstają w technologii konwencjonal-
nej. W wielu przypadkach także elewacja należy do zakresu prac, 
które wykonuje się na placu budowy. Jeśli projekt operuje dużymi 
otwartymi przestrzeniami wspólnymi na parterze, bardzo często 
rekomendowane jest także zastosowanie technologii modułowej. 
Modularyzacji wolumetrycznej poddane są wszystkie elementy 
powta rzalne. 

Globalny rynek budownictwa modułowego składa się 
z kilku segmentów. Spółka DMDmodular skupiła się na jed-
nym z najbardziej wymagających, hotelarskim. O trafności 
wyboru świadczy wybór skawińskiej spółki jako dostawcy 
pokoi hotelowych przez światowego potentata, sieć Marriott. 
― Jesteśmy przekonani, że to przepustka do dalszego dynamiczne-
go rozwoju. Jako prezes zarządu stawiam na ciągły rozwój zespołu, 
technologii, produktu. Sporo inwestujemy w badania i innowacje. 
Bardzo wiele prototypujemy. Tę formę uznałam za najbardziej efek-
tywną w zakresie budowania wartości i konkurencyjności spółki ― 
mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.

Ku firmie globalnej

Budownictwo modułowe szybko się rozwija. Dlatego spół-
ka DMDmodular nie musi się obawiać, że zabraknie dla niej 
miejsca na rynku. W 2018 r. wielkość światowego rynku tej 
branży szacowano na 112,42 miliarda dolarów. Przewiduje się, 
że do 2023 r. nastąpi wzrost do ponad 157 miliardów dolarów. 
Oznacza to średnioroczny przyrost na poziomie 6,9 procent. 
Według prognoz największe zainteresowanie technologią 
modułową, poza Ameryką Północną, będzie występować 
w krajach Azji i Pacyfiku. Zdaniem prezes Eweliny Woźniak- 
-Szpakiewicz Stany Zjednoczone są w przededniu prawdziwej 

rewolucji modułowej. Bardzo duża presja na redukcję kosztów 
i przyspieszenie tempa prac budowlanych sprzyja sięganiu po 
rozwiązania z zakresu prefabrykacji. 

W planach spółki jest budowanie jej rozpoznawalności 
na rynku międzynarodowym. Niewątpliwie w olbrzymim 
stopniu przyczyni się do tego hotel na Manhattanie. Spółka 
DMDmodular po zaledwie trzech latach działalności może 
się poszczycić obecnością na trzech ważnych rykach zagra-
nicznych: holenderskim, angielskim i amerykańskim. Ale 
Ewelina Woźniak-Szpakiewicz myśli o uczynieniu ze spółki 
firmy globalnej. Jej marka ma być identyfikowana z wysoką 
jakością i innowacyjnością. 

Duży potencjał rozwojowy jest też na rynku krajowym. 
Polscy inwestorzy mają wiele niemiłych doświadczeń z tra-
dycyjnym budownictwem. Opóźnienia na budowach, prze-
kraczanie parametrów zakładanego budżetu, wzrost cen 
materiałów ― to stale powracające bolączki. Rośnie skłon-
ność do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań. Prezes  
DMDmodular uważa, że w ciągu najbliższych czterech, pięciu 
lat budownictwo modułowe stanie się powszechną technolo-
gią w sektorze hotelowym. 

Wyedukować architekta

Wiele będzie zależało od architektów. To oni mogą prze-
konać inwestorów do technologii modułowej. Jednak edu-
kacja w zakresie budownictwa modularnego jest, zdaniem 
Eweliny Woźniak-Szpakiewicz, niewystarczająca. — Pro-
jektowanie w technologii modułowej różni się znacząco od pro-
jektowania w technologii tradycyjnej zarówno w zakresie samego 
planowania procesu, sposobu opracowania dokumentacji, koordy-
nacji wielobranżowej, jak i zarządzania projektem. Już na bardzo 
wstępnym etapie należy wziąć pod uwagę szereg elementów. Ko-
nieczna jest ogromna integracja wiedzy z uwzględnieniem uwa-
runkowań logistycznych, związanych z transportem i montażem, 
kompetencji i umiejętności komunikacyjnych — tłumaczy prezes  
DMDmodular.

Dlatego spółka bardzo angażuje się w edukowanie archi-
tektów. Organizuje zarówno mniejsze spotkania, jak i między-
narodowe konferencje, w ramach których można zwiedzać 
fab rykę w Skawinie, zapoznając się z poszczególnymi etapami 
procesu prefabrykacji. Dwa takie wydarzenia, zorganizowane 
w październiku 2019 r., przyciągnęły łącznie około 150 gości 
z dwudziestu krajów, z czterech kontynentów. 

Pani prezes nie zapomina o macierzystej uczelni. Mówi 
o potrzebie stworzenia swego rodzaju synergii między dzia-
łalnością DMDmodular a Wydziałem Architektury Politech-
niki Krakowskiej. Sama, jako nauczyciel akademicki, chce 
promować wśród studentów tematykę budownictwa moduło-
wego, wskazując wiele możliwości rozwoju zawodowego na 
tej drodze.  

Zapytana o prywatne zainteresowania, mówi, że uwielbia 
podróże i smakowanie nowych kuchni. Gra na instrumentach 
perkusyjnych i fortepianie. Podkreśla jednak, że architektura 
modułowa i DMDmodular to jej pasja. Podział na czas pry-
watny i sprawy zawodowe ulega zatarciu. Jej dewiza życio-
wa zawiera siedem elementów: Iść za pasją. Opuszczać strefę 
komfortu. Nie bać się. Zmieniać. Testować. Ryzykować. Nie 
zatrzymywać się. 
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KRONIKA
16 lutego — 15 marca

17 II    Spotkanie rektora PK z pracownikami.

Grand Prix w Narciarstwie Apejskim dla pracowników Wydziału Me-
chanicznego w Spytkowicach. 

20 II    Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wy-
działu Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Inżynierii Elektrycz-
nej i Komputerowej w Spytkowicach.

 „Demo Day Innowacji” zorganizowany przez pięć krakowskich uczelni: 
PK, AGH, UJ, UR i UEK w celu zaprezentowania wynalazków, finanso-
wanych z projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

22 II    Finał ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”.

24–27 II    XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody 
komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicz-
nych” zorganizowana przez Katedrę Geotechniki i Wytrzymałości 
Materiałów PK w Korbielowie.

27 II    Posiedzenie Rady Uczelni PK.

27–28 II    II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji 
infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG 2020”, 

zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komuni-
kacji RP Oddział w Krakowie przy udziale m.in. Katedry Dróg, Kolei  
i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych PK.

27–28 II    V Warsztaty Modelowania Komputerowego w Geo-
technice zorganizowane przez Katedrę Geotechniki i Wytrzymałości 
Materiałów PK w Korbielowie.

28 II    Grand Prix Wydziału Inżynierii Lądowej oraz finał XI edycji 
zawodów narciarskich Grand Prix 2020 o Puchar Rektora PK w Spytko-
wicach.

Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału Inżynierii 
Lądowej „Lądowiec 2020”. 

29 II    Otwarcie zawodów okręgowych XXXIII edycji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Krakowie.

5–7 III    Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

13 III    Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 4 z 22 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyj-
nym Małopolskiego Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego”.

Zarządzenie nr 5 z 24 stycznia 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach 
zarządzania budynkami PK”.

Zarządzenie nr 6 z 27 stycznia 2020 r.  
w sprawie Nagród Rektora Politechniki Kra-
kowskiej.

Zarządzenie nr 7 z 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmian w „Zasadach (polityce) ra-
chunkowości”.

Zarządzenie nr 8 z 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont 
Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 9 z 31 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmian w organizacji roku akademic-
kiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 10 z 3 lutego 2020 r. doty-
czące wzoru umowy w sprawie warunków po-
bierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, 
szkolenia, szkoły letniej.

Zarządzenie nr 11 z 3 lutego 2020 r. w spra-
wie wzorów dokumentów stosowanych do  

Posiedzenie Senatu PK
26 lutego 2020 r. 
Senat podjął uchwały w sprawie:
•	 poparcia wniosku o nadanie tytułu profe-

sora dr hab. inż. arch. Agacie Zachariasz, 
prof. PK;

•	 poparcia wniosku o nadanie tytułu profeso-
ra dr hab. inż. Halinie Egner, prof. PK;

•	 poparcia wniosku o nadanie tytułu profe-
sora dr. hab. inż. Romanowi Popielarzowi, 
prof. PK; 

•	 opiniowania wniosku o nadanie  
prof. dr. hab. inż. Leszkowi Czarneckiemu 
tytułu doctora honoris causa Politechniki 
Świętokrzyskiej;

•	 powołania obwodowych komisji wybor-
czych;

•	 sprostowania „Uchwały Senatu PK z 25 wrześ-
nia 2019 r. nr 79/d/09/2019 w  sprawie  
programów studiów kierunków prowadzo-
nych na Wydziale Inżynierii Materiałowej 
i Fizyki PK”;

•	 sprostowania „Uchwały Senatu PK z 25 wrześ-
nia 2019 r. nr 77/d/09/2019 w  sprawie pro-
gramów studiów kierunków prowadzonych 
na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej PK”;

•	 sprostowania „Uchwały Senatu PK z 25 wrześ-
nia 2019 r. nr 85/d/09/2019 w sprawie przy-
porządkowania kierunków studiów prowa-

dokumentowania kursu, szkolenia, szkoły let-
niej na PK.

Zarządzenie nr 12 z 3 lutego 2020 r. w spra-
wie określenia wzorów zaświadczeń o ukoń-
czeniu kursu, szkolenia, szkoły letniej wydawa-
nych przez Politechnikę Krakowską.

Zarządzenie nr 13 z 4 lutego 2020 r. w spra-
wie zasad przygotowywania i personalizacji 
zaświadczeń o ukończeniu kursu, szkolenia, 
szkoły letniej, wydawanych przez Politechnikę 
Krakowską.

Zarządzenie nr 14 z 10 lutego 2020 r.  
w sprawie zmian w Rektorskiej Komisji ds. In-
westycji i Remontów.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 1 z 29 stycznia 2020 r. w spra-
wie uchwał Senatu PK, podjętych na posiedze-
niu w dniu 22 stycznia 2020 r.

Komunikat nr 2 z 30 stycznia 2020 r. doty-
czący wprowadzenia zmian w komunikacie 
w  sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 
lustracyjnego przez osoby kandydujące na 
funkcje publiczne w PK.

Komunikat nr 3 z 31 stycznia 2020 r. w spra-
wie ustalenia terminu obchodów Święta Szkoły.

Polecenie rektora PK
Polecenie służbowe nr 1 z 22 stycznia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowania 
BRAVO oraz ALFA-CRP.

dzonych na PK do dyscyplin naukowych lub 
artystycznych”;

•	 zmian w uchwale wyborczej.



6 Nasza Politechnika nr 3 (199) marzec 2020 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani

Elżbieta Sikora
Jest absolwentką i pracownikiem nauko-
wym Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej Politechniki Krakowskiej. 

Urodziła się 13 listopada 1966 r. w Kra- 
kowie. Jest wychowanką XI Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Dąbrowskiej 
w Krakowie. W 1992 r. ukończyła studia na 
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej, broniąc pracy 
magisterskiej pt. „Transalkilacja toluenu do 
benzenu i ksylenów”. Doświadczalne ba-
danie izomeryzacji ksylenów”. W 1998 r. na 
podstawie pracy doktorskiej pt. „Badanie 
procesu konwersji alkoholi metylowego 
i izobutylowego do eterów” uzyskała sto-
pień doktora nauk technicznych w dziedzi-
nie technologii chemicznej (promotorem 
był prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski). Sto-
pień doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych, w dys-
cyplinie inżynieria chemiczna, nadała jej 
15 stycznia 2020 r. Rada Naukowa Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK na 
wniosek komisji habilitacyjnej, obradują-
cej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bo-
gusława Buszewskiego. Podstawę po-
stępowania habilitacyjnego stanowiły: 
jednotematyczny cykl publikacji nauko-
wych, monografia naukowa oraz patenty, 
zgłoszenie patentowe i wdrożenia rezulta-
tów przeprowadzonych badań dotyczące 
surowców pochodzenia naturalnego w no-
woczesnych formulacjach kosmetycznych.

Pracę na Wydziale Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej Politechniki Krakowskiej 
rozpoczęła w 1992 r. Obecnie jest adiunk-
tem badawczo-dydaktycznym w Instytucie 
Chemii i Technologii Organicznej PK. Swoje 
kompetencje zawodowe rozwijała, uczest-
nicząc w stażach naukowych i  przemysło-
wych w kraju, m.in. na Wydziale Chemicz-
nym UJ; w Instytucie Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni PAN w Krakowie i Laborato-

rium Analiz Kosmetycznych „Nova” oraz za 
granicą, w Katalońskim Instytucie Chemii 
Zaawansowanej Hiszpańskiej Akademii 
Nauk (IQAC-CSIC) w Barcelonie. 

Od 2013 r. kieruje zespołem, zajmują-
cym się zagadnieniami z dziedziny chemii 
i technologii kosmetyków. Badania doty-
czą pozyskiwania surowców kosmetycz-
nych oraz opracowania nowoczesnych 
formulacji kosmetycznych. Prace obejmu-
ją m.in.  badanie zjawisk zachodzących na 
granicy faz, w tym otrzymywania i bada-
nia właściwości układów wielofazowych 
(emulsji, mikroemulsji, nanoemulsji, ukła-
dów ciekłokrystalicznych, nanocząstek 
lipidowych) jako form kontrolowanego 
dostarczania skórze składników aktywnych 
z kosmetyku. Innym zadaniem jest poszu-
kiwanie nowych surowców kosmetycznych 
lub alternatywne zastosowanie już zna-
nych, zwłaszcza pochodzenia naturalnego. 

W ramach prowadzonych badań współ-
pracuje z naukowymi instytucjami krajo-
wymi i zagranicznymi. Od 2008 r. realizuje 
wspólne projekty z Wydziałem Technologii 
Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie, od 2011 r. współpracuje z Wydzia-
łem Farmacji Uniwersytetu Barcelońskiego 
oraz IQAC-CSIC, a od 2018 r. — z Jednostką 
Badawczą Chemii Organicznej i Makromole-
kularnej Uniwersytetu w Hawrze, we Francji.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 
100 (autorskich i współautorskich) publikacji 
w  czasopismach naukowych i branżowych. 
Ponadto jest autorką monografii naukowej 
pt. „Cosmetic emulsions”, wydanej przez 
Wydawnictwo PK w 2019 r. oraz współautor-
ką dwóch podręczników dydaktycznych — 
„Chemia i technologia kosmetyków” (2012 r.) 
oraz „Laboratorium z chemii i technologii ko-
smetyków” (2013 r.), również wydanych przez 
Wydawnictwo PK. Do jej osiągnięć zaliczyć 
należy również 11 patentów i 12 zgłoszeń pa-
tentowych (w tym 2 międzynarodowe). 

Wielokrotnie wyniki swoich badań pre-
zentowała w formie komunikatów ustnych 
i posterowych na krajowych i międzynaro-
dowych konferencjach naukowych i bran-
żowych. Współorganizowała konferencje 
naukowe, m.in. w 2016 r. odbywającą się 
na PK konferencję „Ekokosmetyki”, w latach 
2017–2019 była członkiem komitetu nauko-
wego Zielarskiej Konferencji Kobiet.

Ważnym aspektem jej działalności na-
ukowej jest poszukiwanie możliwości zasto-
sowania prowadzonych badań w przemy-
śle, co skutkuje ścisłą współpracą z firmami 
z branży kosmetycznej. Prace zlecone obej-

mują: wdrożenia wynalazków, opracowanie 
innowacyjnych receptur, analizę właściwości 
fizykochemicznych produktów oraz usługi 
doradcze dla małych i średnich przedsię-
biorstw. W latach 2012–2015 była współwy-
konawcą projektu NCBiR — „Opracowanie 
nowej generacji ekologicznych, bezpiecz-
nych w stosowaniu kosmetyków i  produk-
tów chemii gospodarczej z udziałem ekstrak-
tów roślinnych, otrzymanych w warunkach 
nadkrytycznych CO2”; a w latach 2017–2018 
kierowała projektem „Stworzenie ekologicz-
nych, bezpiecznych w stosowaniu perfum na 
bazie wody, z udziałem kompozycji zapacho-
wych, niezawierających alergenów”.

Swoją działalność naukową łączy z pra-
cą dydaktyczną i organizacyjną. Dla stu-
dentów kierunków technologia chemiczna 
oraz biotechnologia prowadzi wykłady, 
zajęcia laboratoryjne i seminaria (również 
w  języku angielskim). Jest współtwórcą, 
a od 2014 r. kierownikiem specjalności 
„chemia i technologia kosmetyków”, reali-
zowanej na WIiTCh. Była promotorem po-
nad 140 prac dyplomowych (magisterskich 
i inżynierskich) oraz promotorem pomoc-
niczym 4 prac doktorskich. Ponadto spra-
wuje opiekę merytoryczną nad studentami 
z Koła Naukowego Chemików. W dorobku 
ma również kilkadziesiąt recenzji prac dy-
plomowych. 

Jest członkiem komisji egzaminacyjnych 
dla studentów specjalności chemia i techno-
logia kosmetyków (studia I i II stopnia) oraz 
inżynieria chemiczna i procesowa (studia 
I stopnia). Sprawuje opiekę merytoryczną 
nad studentami podczas staży przemysło-
wych. W latach 2009–2019 była członkiem 
Rady WIiTCh, pełniła funkcję pełnomocnika 
dziekana ds. kontaktów ze szkołami śred-
nimi (2008–2010). Od 2017 r. jest członkiem 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. 

Popularyzacji chemii służą organizowa-
ne i prowadzone przez nią podczas Mało-
polskiej Nocy Naukowców warsztaty „Stu-
dio piękna w domu”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego oraz European Colloid & Sur-
face Society.

Została wyróżniona Nagrodą Rekto-
ra PK za osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
(2007 r., 2013 r.) i nagrodą zespołową za osiąg-
nięcia naukowe (2016 r.). W 2017 r. otrzymała 
nagrodę specjalną w 7. edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Student-Wynalazca” za opiekę 
merytoryczną i udział w opracowaniu wyna-
lazku „Nowa pochodna lupeolu”. Odznaczo-
na Honorową Odznaką PK w 2009 r. 
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Szczepan Bednarz
Z zamiłowania, z wykształcenia i z za-
wodu jest chemikiem. Adiunkt Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej Poli-
techniki Krakowskiej, pracuje w Katedrze 
Biotechnologii i Chemii Fizycznej.

Urodził się w Żywcu w 1976 r. Do ukoń-
czenia szkoły średniej mieszkał w Cięcinie. 
W 1995 r. został absolwentem I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Żywcu. Następnie studiował tech-
nologię chemiczną na Wydziale Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej. W 2000 r. uzyskał tytuł ma-
gistra inżyniera (specjalność: technologia 
tworzyw sztucznych), obroniwszy pracę 
magisterską pt. „Kinetyka reakcji chemicz-
nych w warunkach ogrzewania konwen-
cjonalnego i mikrofalowego”, wykonaną 
pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Dariusza 
Bogdała.

W latach 2000–2004 był słuchaczem 
studiów doktoranckich na Wydziale Inży-
nierii i Technologii Chemicznej PK. Sto-
pień doktora nauk chemicznych uzyskał 
w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej, na 
podstawie dysertacji doktorskiej pt.  „Za-
stosowanie promieniowania mikrofalowe-
go w syntezie organicznej”. Promotorem 
doktoratu był prof. dr hab. inż. Dariusz 
Bogdał. W styczniu 2020 r. nadano mu na 
Politechnice Krakowskiej stopień doktora 
habilitowanego. Podstawą postępowania 
habilitacyjnego był cykl publikacji pod 
wspólnym tytułem „Badania reakcji poli-
meryzacji wolnorodnikowej kwasu itako-
nowego”. 

W latach 2004–2010 był zatrudnio-
ny na Wydziale Technologii Żywności 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Prowadził badania w dziedzinie chemii 

polisacharydów (celulozy, skrobi i cyklo-
dekstryn). W 2010 r. podjął pracę na  
Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej Politechniki Krakowskiej i jako 
adiunkt naukowo-dydaktyczny w Kate-
drze Biotechnologii i Chemii Fizycznej 
zajął się m.in. badaniami dotyczącymi 
reakcji utleniania nadtlenkiem wodoru, 
syntezy barwników fluorescencyjnych 
z surowców odnawialnych. Rozpoczął 
też nowatorskie prace badawcze nad re-
akcjami polimeryzacji wolnorodnikowej 
w rozpuszczalnikach głęboko eutektycz-
nych. W 2010 r. ukończył Studium Peda-
gogiczne PK i uzyskał kwalifikacje do pra-
cy pedagogicznej.

Posiada ponadpiętnastoletnie doświad-
czenie w pracy naukowo-dydaktycznej 
w zakresie chemii organicznej, che-
mii polimerów i chemii żywności. Jest 
biegły w stosowaniu różnych technik 
analitycznych i metod oczyszczania 
oraz w podstawowych zagadnieniach 
modelowania i symulacji komputero-
wej kinetyki procesów chemicznych. 
Specjalizuje się w badaniach procesów 
polimeryzacji monomerów, otrzymywa-
nych ze źródeł odnawialnych. Głównym 
obiektem jego zainteresowań są reak-
cje kwasu itakonowego — naturalnego 
kwasu organicznego, produkowanego 
na skalę przemysłową metodami bio-
technologicznymi. 

Aktywnie współpracuje zarówno 
z ośrodkami akademickimi w kraju (Insty-
tut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN) i za granicą (Instytut Chemii Makro-
molekularnej Czeskiej Akademii Nauk, 
Instytut Polimerów Słowackiej Akademii 
Nauk, Narodowe Laboratorium Energii 
i Geologii w Lizbonie), jak również z przed-
siębiorstwami, głównie z branży agroche-
micznej.

Jest współautorem ponad 30 artyku-
łów opublikowanych na łamach czaso-
pism z listy filadelfijskiej. Łączna liczba 
cytowań wynosi ponad 300; indeks Hir-
scha — 12. Wyniki prac badawczych pre-
zentował podczas międzynarodowych 
i krajowych konferencji. Od 2019 r. jest 
członkiem zespołu recenzentów zagra-
nicznego czasopisma „Polymers”.

W latach 2010–2015 był zaangażo-
wany w realizację projektu „Politechnika 
XXI wieku — Program rozwojowy Poli-
techniki Krakowskiej — najwyższej ja-
kości dydaktyka dla przyszłych polskich 

inżynierów”, dofinasowanego z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 
kierował projektem dotyczącym tworze-
nia kierunku zamawianego „bioinżynier 
chemiczny (BINC)”. Zrealizował również 
projekt finansowany przez Międzynaro-
dowy Fundusz Wysze hradzki; projekt, 
którego celem było nawiązanie i rozwi-
janie współpracy naukowej pomiędzy 
partnerami z uczelni czeskich, słowac-
kich i węgierskich. 

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
wykłady oraz zajęcia seminaryjne i labo-
ratoryjne dla studentów WIiTCh PK, m.in. 
poświęcone alternatywnym metodom 
prowadzenia procesów chemicznych, 
modelowaniu procesów technologicz-
nych i procesów biotechnologicznych 
(w języku polskim i angielskim); ochronie 
środowiska w technologii chemicznej, 
chemii fizycznej; technologii biopolime-
rów. Opracowuje i prowadzi nowe zajęcia 
dydaktyczne na kierunku biotechnolo-
gia przemysłowa. Rozwijał kompeten cje 
pedagogiczne, uczestnicząc w latach 
2014–2017 w międzynarodowym projek-
cie Programu Erasmus+ „Improvement 
of Innovative Teaching Methods in the 
Fields of Technology and Chemical Engi-
neering According to the Best Standards 
of the Bologna Process”. Opracował no-
woczesny skrypt dla studentów do zajęć 
komputerowych z przedmiotu „mode-
lowanie procesów technologicznych”. 
Wypromował 40 studentów (prace inży-
nierskie i magisterskie). Był promotorem 
pomocniczym jednej, obronionej z wy-
różnieniem, pracy doktorskiej. Współ-
pracuje ze studenckimi kołami nauko-
wymi, a osiągnięcia jego studentów są 
nagradzane. 

Jest członkiem komisji egzaminacyj-
nych na kierunku biotechnologia prze-
mysłowa na WIiTCh PK, sprawuje nadzór 
techniczny nad platformą e-learningową  
studiów podyplomowych, organizo-
wanych przez PK oraz firmę ICHEMAD- 
-PROFARB z Gliwic. 

Obecnie, dzięki stypendium nauko-
wemu Slovak Academic Information 
Agency (SAIA), przebywa na stażu na-
ukowym w Instytucie Polimerów Sło-
wackiej Akademii Nauk w Bratysławie. 
Prowadzi badania nad kinetyką polime-
ryzacji wolno rodnikowej metodą lasero-
wej polimeryzacji impulsowej, sprzężonej 
z chroma tografią żelową (PLP-SEC).
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WSPOMNIENIE 
Stanisław Juchnowicz

11 lutego 2020 r. Kraków pożeg-
nał na cmentarzu Salwatorskim 
profesora Stanisława Juchno-
wicza — wybitnego architekta 
i urbanistę; współtwórcę projek-
tu urbanistycznego Nowej Huty; 
społecznika dbającego o dobre 
imię Armii Krajowej, której był 
żołnierzem; osobę głęboko zatro-
skaną problemami ochrony śro-
dowiska naturalnego; uczestnika 
obrad Okrągłego Stołu, Hono-
rowego Obywatela Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa 
— niezwykłego człowieka, który ogromną 
część swego bogatego życia oddał Politech-
nice Krakowskiej.

Uroczystości żałobne odbyły się w ko-
legiacie akademickiej św. Anny, gdzie mszy 
św. przewodniczył proboszcz ks. prof. Ta-
deusz Panuś. Jako pierwszy słowa pożeg-
nania, w imieniu władz Krakowa, wygłosił 
Bogusław Kośmider. — Żegnamy dzisiaj Ho-
norowego Obywatela, który wielce zasłużył 
się naszemu miastu. Kraków dziękuje Panu 
Profesorowi za jego życie, dziękuje za zasługi 
dla naszego miasta — powiedział zastępca 
prezydenta miasta. 

W imieniu społeczności Politechniki 
Krakowskiej słowa pożegnania wygłosił 
rektor prof. Jan Kazior. — Pan Profesor Juch-
nowicz należy do najwybitniejszych postaci 
w historii Politechniki Krakowskiej. Przez po-
nad 65 lat pracy i bliskich związków z naszą 
uczelnią wpłynął wyjątkowo twórczo na jej 
rozwój. Współtworzył inicjatywy, które od lat 
są i nadal będą wizytówką Politechniki. Będą 
też trwałym pomnikiem jego mądrości, ta-
lentów i zapobiegliwości. Politechnika miała  
zaszczyt być jedną z jego wielkich pasji, ale 
jego opieki i wsparcia doświadczył też Kraków, 
a w szczególności doświadczyła go Nowa 
Huta. Odszedł ostatni z jej wielkich projektan-
tów i budowniczych — powiedział rektor PK. 

W krótkich słowach prof. Kazior przy-
pomniał dorobek Stanisława Juchnowi-
cza, w szczególności na polu akademic-
kim. Podkreślił, że utworzone przez niego 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia to 
jeden z zaledwie pięciu certyfikowanych 
ośrodków przygotowujących obcokrajow-
ców do kształcenia wyższego w Polsce, 
jedyny przygotowujący do studiów archi-
tektonicznych. — Odszedł (…) niezwykle 

skromny, ciepły i serdeczny człowiek, który 
reprezentował najwyższe wartości akade-
mickie — tolerancję i bogactwo idei — koń-
czył prof. Jan Kazior. 

Głosem środowiska architektów były 
słowa wypowiedziane przez prof.  Zbig-
niewa Zuziaka, przewodniczącego Ko-
misji Urbanistyki i Architektury PAN. 
Charakteryzując osiągnięcia Stanisława 
Juchnowicza, prof. Zuziak powiedział: — 
Kochał Kraków — i w ogóle: kochał miasta. 
Wielokroć podkreślał znaczenie Szekspirow-
skiej sentencji, że miasto to ludzie. A Profe-
sor kochał ludzi i miał ów rzadki dar harmo-
nizowania wysokich rejestrów twórczości 
artystycznej i naukowej z aktywnością spo-
łecznika. Może dlatego był też świetnym 
menedżerem. (…) Jako urbanista-wizjoner 
potrafił z dużym wyprzedzeniem podejmo-
wać tematy, które dziś uznajemy jako oczy-
wisty priorytet. (Tekst całego wspomnie-
nia  drukujemy na  s. 19–20).

W imieniu środowiska żołnierzy Armii 
Krajowej pożegnał Stanisława Juchnowi-
cza mjr dr Janusz Kamocki ps. „Mamut”, 
członek Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Podkreślił, że Stanisław 
Juchnowicz nie tylko walczył w szeregach 
AK o wolną Polskę, ale był też współtowa-
rzyszem w walce o upamiętnienie Armii 
Krajowej. — Stanisław walczył o pamięć 
o swoich kolegach, „żołnierzach walki osta-
tecznej”; żołnierzach, dla których Ojczyzna 
była największą świętością — powiedział 
Janusz Kamocki. 

Po mszy św. żałobnej w kolegiacie 
św. Anny rodzina, przyjaciele, współpracow-
nicy i uczniowie profesora Stanisława Juch-
nowicza udali się na cmentarz na Salwatorze, 
gdzie nastąpiło złożenie trumny do grobu. 

*

Stanisław Juchnowicz urodził się 
10 czerwca 1923 r. w Lidzie, w ówczes-
nym województwie nowogrodzkim 
(dziś na terenie Białorusi). Wybuch 
wojny w 1939 r. zastał go we Lwowie, 
gdzie starał się kontynuować naukę. 
Po zajęciu miasta w 1941 r. Niemcy 
utworzyli Wyższą Szkołę Techniczną, 
której wykładowcami byli profesoro-
wie zamkniętej Politechniki Lwow-
skiej. Stanisław Juchnowicz wstąpił 
na Wydział Architektury. W tym okre-

sie służył też w szeregach Armii Krajowej. 
Po wojnie dalszą edukację kontynuował 
kolejno na Politechnice Lwowskiej, w Aka-
demii Górniczej w Krakowie i na Politech-
nice Gdańskiej, gdzie w 1948 r. uzyskał dy-
plom magisterski. 

Wysokie oceny na studiach sprawiły, że 
zatrudniony został jako kierownik Pracowni 
Urbanistycznej, zajmującej się odbudową 
zrujnowanego Gdańska. Jednocześnie zo-
stał asystentem na Politechnice Gdańskiej. 
Po dwóch latach otrzymał od Tadeusza 
Ptaszyckiego, któremu powierzono rolę 
generalnego projektanta nowego miasta 
dla pracowników huty koło Krakowa, pro-
pozycję udziału w tym przedsięwzięciu. 
W rezultacie, mając 27 lat, objął stanowisko 
głównego projektanta w Biurze Projektów 
Nowej Huty. 

Z Wydziałem Architektury Politechniki 
Krakowskiej Stanisław Juchnowicz zwią-
zał się w 1954 r. Otrzymał wówczas pro-
pozycję pracy w Katedrze Urbanistyki od 
jej kierownika prof. Gerarda Ciołka. Praca 
na uczelni otwierała drogę do podnie-
sienia kwalifikacji w USA. W 1959 r. dzięki 
stypendium Fundacji Forda Juchnowicz 
wyjechał do Filadelfii, do Instytutu Stu-
diów Urbanistycznych na Uniwersytecie 
Pensylwanii. 

Po powrocie do Polski napisał i obronił 
w 1962 r. pracę doktorską „O związkach 
i wpływie ruchu na formowanie dziel-
nic śródmiejskich miast Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej”. Habilitację 
uzyskał w 1965 r. na podstawie rozprawy 
„Metoda wyznaczania zasięgu obszarów 
centrów miejskich. Niektóre problemy  
ich struktury funkcjonalno-przestrzennej”.  
W 1967 r. powierzono Stanisławowi  
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Juchnowiczowi kierowanie Zakładem Pla-
nowania Przestrzennego. Funkcję tę peł-
nił do 1970 r., kiedy został zastępcą dyrek-
tora Instytutu Urbanistyki i Planowania 
Miast i Osiedli WA PK. W 1974 r. otrzymał 
tytuł profesora. 

Na lata siedemdziesiąte i początek 
osiemdziesiątych przypadł okres pra-
cy Stanisława Juchnowicza w Afryce. 
W 1972 r. wyjechał do Nigerii w celu zorga-
nizowania Wydziału Planowania Regional-
nego na Uniwersytecie im. Ahmadu Bello 
w Zarii. Wydziałem tym kierował w latach 
1973–1981, jednocześnie pełniąc w latach 
1976–1978 funkcję dziekana Wydziału Pro-
jektowania Środowiska. Jako nauczyciel 
akademicki wykształcił w Nigerii około 
200 urbanistów. Działalność organizacyjną 
i dydaktyczną w tym kraju łączył z pracą 
projektową. Pod jego kierunkiem powsta-
ły projekty rozwoju miast: Gaya, Bichi, 
Zaria i Gombi. Pełniąc funkcję eksperta 
ONZ,  opracował na zlecenie rządu pierw-
szą koncepcję budowy nowej stolicy pań-
stwa — Abudży. 

Okres po powrocie z Afryki był dla Stanis-
ława Juchnowicza czasem intensywnej pra cy 
organizacyjnej. W latach 1984–1987 piastował 
stanowisko dziekana Wydziału Architektury 
PK. W 1985 r. w wyniku jego starań utworzo-
ny został Ośrodek Kształcenia Urbanistów 
dla Krajów Rozwijających się przy Politech-
nice Krakowskiej (w 2001 r. przemianowany 
na Międzynarodowe Centrum Kształcenia 
i Studiów Urbanistycznych PK). Stanisław 
Juchnowicz był pierwszym kierownikiem tej 
jednostki. W 1992 r. został pierwszym dyrek-
torem zorganizowanego przez siebie Instytu-
tu Projektowania Miast i Regionów PK. 

Osobny bogaty rozdział w życiu Profe-
sora to praca projektowa. Jako członek ze-
społu projektującego Nową Hutę pracował 
nad kształtem jej układu przestrzennego 
i był głównym projektantem zespołów 
mieszkaniowych. Za najbardziej udane 
swoje dzieło uważał osiedle B-2 (dziś osied - 
le Zielone), otoczone: aleją Róż, ulicami 
Moś cickiego, Wojciechowskiego i Żerom-
skiego — zaprojektowane jeszcze przed 
nasileniem presji na socrealistyczną monu-
mentalność. 

Później stworzył wiele dalszych waż-
nych projektów. Wyróżniające się miejsce 
w dorobku Stanisława Juchnowicza zajmu-
je projekt budynku głównego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, zrealizowany 
w latach 1974–1981. Wysoko oceniono 
też jego rozwiązania architektoniczne dla 
centrów miast — Chorzowa, Krakowa, Lub-

lina, Łodzi oraz Santiago de Chile. Zdobył 
wiele nagród i wyróżnień na konkursach  
urbanistyczno-architektonicznych.

Przejście na emeryturę nie przerwało 
ścisłych związków Stanisława Juchnowicza 
z Politechniką Krakowską. Zaangażował 
się w prace Konwentu Seniorów i został 
jego trzecim z kolei przewodniczącym 
(wcześniej tę funkcję pełnili byli rektorzy 
PK — Bronisław Kopyciński i Władysław 
Muszyński). Na tym forum inicjował cie-
kawe dyskusje dotyczące m.in. przyszłości 
macierzystej uczelni. Wprowadził zwyczaj 
zapraszania na posiedzenia konwentu wy-
różniających się postaci, nie tylko z grona 
czynnych i emerytowanych pracowników 
PK. Gośćmi konwentu byli tak wybitni kra-
kowscy uczeni, jak fizykochemik Jerzy Ha-
ber, fizycy Andrzej Hrynkiewicz, Andrzej 
Białas (prezes PAU), Jerzy Niewodniczański 
(były prezes Państwowej Agencji Atomi-
styki) i Józef Spałek, geograf Antoni Jac-
kowski, psychiatra Zdzisław Ryn. 

Organizowaniu i prowadzeniu spotkań 
Konwentu Seniorów Stanisław Juchnowicz 
poświęcał wiele serca i energii niemal do 
ostatnich chwil swego życia. 

Czuł potrzebę służenia społeczeń-
stwu nie tylko jako architekt i urbanista. 
Był współzałożycielem Polskiego Klubu 
Ekologicznego, organizacji, której następ-
nie przewodził przez wiele lat jako prezes. 
Właśnie z racji tych zainteresowań stał 
się uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu 
w 1989 r. Pracował w podzespole ds. eko-
logii. Był członkiem Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa i wielu innych 
organizacji i stowarzyszeń, głównie archi-
tektonicznych. W ostatnich latach życia 
zaangażował się w działania na rzecz bu-

dowy w Krakowie pomnika Armii Krajowej 
jako przewodniczący komitetu powołane-
go do realizacji tej idei.  

Był wielokrotnie nagradzany i od-
znaczany. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski  
Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej. Nadano mu tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Krakowa 
oraz przyznano Nagrodę Miasta Krakowa 
w dziedzinie nauki i techniki. Politechni-
ka Krakowska uhonorowała go Złotą Od-
znaką PK. 

Stanisław Juchnowicz zmarł 31 stycz-
nia 2020 r. w Krakowie. 

*

Był podziwiany przez wiele osób, które 
miały szczęście znać Go osobiście. Na 
ogromny szacunek zasłużył sobie nie-
wątpliwie swoimi dziełami, które za życia 
uczyniły z niego legendę. Lecz tym, czym 
najbardziej zasłużył sobie na podziw 
i szacunek, była postawa życiowa. Miałem 
szczęście, z racji obowiązków zawodo-
wych, rozmawiać wielokrotnie z Profe-
sorem, nie tylko o Konwencie Seniorów, 
któremu przewodniczył. Niezależnie od 
tematu, każda z tych rozmów sprawiła 
mi ogromną przyjemność. Jego ogromna 
kultura i mądrość w połączeniu z poczu-
ciem humoru, a także okazywaną życzli-
wością, za każdym razem były źródłem 
prawdziwej radości.

Do późnych lat życia zadziwiał zna-
komitą formą fizyczną, a przede wszyst-
kim jasnością umysłu. Szczególnie rzucał 
się w oczy jego ogromny optymizm. Za-
rażał rozmówców pozytywną energią. 
Nie znaczy to, że nie bywał zatroskany 
o sprawy, na których mu zależało. Jed-
nak zawsze nawet do trudnych proble-
mów podchodził z wiarą w pomyślny 
finał. I jeszcze jedno. Mimo wszystkich 
honorów i zaszczytów, jakie spotkały 
Go w życiu, mimo pełnionych wysokich 
funkcji i udziału w doniosłych wydarze-
niach, do końca pozostał osobą niezwy-
kle skromną i bezpoś rednią. 

Odszedł człowiek bardzo potrzebny 
w dzisiejszych czasach. Stwierdzenie, że 
będzie Go nam bardzo brakowało, to coś 
więcej niż tradycyjna formuła pożegnania. 
To stwierdzenie bolesnego faktu.

Lesław Peters
Zdjęcia: Jan Zych



10 Nasza Politechnika nr 3 (199) marzec 2020 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Dwa wątki miało spotkanie rektora Poli-
techniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora ze 
społecznością uczelni, zorganizowane 17 lu-
tego 2020 r. W pierwszej części rektor mówił 
o przygotowywanym do wdrożenia regula-
minie wynagradzania pracowników. W czę-
ści drugiej prof. Błażej Skoczeń, przewodni-
czący Komisji Ewaluacji Nauki, omówił nowy 
model ewaluacji dyscyplin naukowych. 

W prace nad nowym regulaminem wy-
nagradzania pracowników, mającym wejść 
w życie do końca marca bieżącego roku, 
zaangażowanych było wiele osób z róż-
nych jednostek organizacyjnych uczelni. 
W swoim wystąpieniu rektor przedstawił 
zasady, na jakich oparte będzie przyzna-
wanie poszczególnych dodatków, premii 
i nagród zwiększających wynagrodzenie 
podstawowe pracowników. Podkreślił, 
że podstawową zasadą, którą kierowano 
się podczas opracowywania regulaminu, 
było wspieranie aktywności pracowników. 
Pensje najlepszych pracowników akade-
mickich na PK muszą być konkurencyjne 
w porównaniu z zarobkami oferowany-
mi przez inne uczelnie, podkreślił rektor. 
Przewidziano też możliwości podnoszenia 
uposażeń pracowników  pionu admini-
stracyjnego. Prof. Jan Kazior stwierdził, że 
uczelnia musi inwestować w ludzi. 

W dyskusji, która rozwinęła się po wy-
stąpieniu rektora, podniesiono m.in. kwes-
tie dotyczące wynagradzania asystentów 
i pracowników technicznych, nagród za pa-
tenty, trybu wnioskowania o nagrody rek-
tora w przypadku osób deklarujących pracę  

w dwóch dyscyplinach, potrzeby 
podnoszenia wynagrodzeń zasad-
niczych. Głosy pracowników wska-
zywały, że warto jeszcze rozważyć 
skorygowanie niektórych szczegó-
łowych rozwiązań, jak i pewnych 
przedsięwzięć w dłuższej perspek-
tywie. Rektor podkreślił, że priory-
tetem przy podejmowaniu decyzji 
jest zachowanie stabilności zatrud-
nienia. 

Wystąpienie prof. Błażeja Sko-
czenia, przewodniczącego Komisji 
Ewaluacji Nauki, a jednocześnie 
wieloletniego pracownika Wydzia-
łu Mechanicznego PK, poświęcone 
było ewaluacji jakości pracy nauko-
wej. Prof. Skoczeń przyznał, że zmiana kon-
cepcji ewaluacji stanowi swego rodzaju 
rewolucję. Omówił zmiany, jakie nastąpiły 
w stosunku do poprzednich zasad i przed-
stawił nowe kryteria ewaluacji. Więcej 
uwagi poświęcił problemom, które budzą 
największe zainteresowanie jednostek na-
ukowych: w jaki sposób przebiega ocena 
danej dyscypliny w podmiocie i jak się de-
finiuje wartości referencyjne. Te ostatnie, 
mówił prof. Błażej Skoczeń, określa się, bio-
rąc pod uwagę osiągnięcia ewaluowanych 
podmiotów w poszczególnych dyscypli-
nach naukowych i artystycznych w zakre-
sie podstawowych kryteriów. 

Wpływ na ocenę będzie też miała 
pozycja nauki polskiej w skali międzyna-
rodowej. Przyjęto zasadę, że dyscypliny, 
które mają najlepszą pozycję międzynaro-
dową, będą premiowane przez obniżenie 
progów przy kwalifikowaniu do kategorii 
A+, B+ i B. Dzięki temu do kategorii tych 
wejdzie więcej ewaluowanych jednostek. 
— To ma kluczowe znaczenie, gdyż chcemy 
premiować siłę Polski w danej dyscyplinie 
naukowej na forum światowym — wyjaśnił 
prof. Skoczeń. Przewodniczący KEN omó-
wił też zasady tworzenia wykazu wydaw-
nictw monografii naukowych oraz listy 
czasopism punktowanych. 

Wystąpienie prof. Błażeja Skocze-
nia stało się kanwą dyskusji. Wątpliwości 
wzbudziły niektóre rozwiązania przyjęte 
w nowym systemie ewaluacji. Podkreśla-
no między innymi znaczenie publikowania 
w czasopismach branżowych, które nie 
zostały uwzględniona na liście czasopism  

punktowanych, chociaż są platfor-
mą wymiany doświadczeń ludzi nauki 
z przemysłem. Poruszono kwestię oceny 
pracowników Wydziału Architektury — 
prowadzących działalność na pograniczu 
nauk technicznych i humanistycznych, co 
negatywnie odbija się na wynikach oceny. 
Zgłoszono też problem nieuwzględnienia 
na liście czasopism punktowanych tytu-
łów rekomendowanych przez ekspertów. 
Podniesiono kwestię oceny aktywności 
patentowej w kontekście kilkuletniego 
czasu oczekiwania na przyznanie patentu. 
Zastrzeżenia wzbudziła też niska wycena 
punktowa działalności komercjalizacyjnej. 

Odpowiadając na głosy z sali, prze-
wodniczący KEN wyjaśniał wątpliwości 
i tłumaczył racje stojące za niektórymi roz-
wiązaniami. Debata wskazała jednak, że 
w przyjętym systemie ewaluacji potrzebne 
są pewne korekty, które uwzględniałyby 
specyfikę nauk technicznych. Już bowiem 
w początkowym okresie pracy pod rzą-
dami nowych przepisów natrafiono na 
bariery utrudniające rozwój naukowy. 
Prof. Błażej Skoczeń nie zanegował potrze-
by wprowadzenia korekt w systemie.  

Spotkanie odbyło się w Międzywydzia-
łowym Centrum Edukacyjno-Badawczym 
„Działownia”. Debacie uważnie przysłuchi-
wali się prorektorzy PK: prof. Tadeusz Tatara, 
prof. Andrzej Białkiewicz, dr hab. inż. Marek 
Stanuszek, prof. PK i dr hab. inż. Jerzy Zając, 
prof. PK. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Spotkanie społeczności PK z rektorem prof. Janem Kaziorem 

Uczelnia musi inwestować w ludzi

Rektor Jan Kazior

Błażej Skoczeń 
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Podczas inauguracji Międzynarodowych 
Targów Budownictwa i Architektury  
BUDMA 2020 w Poznaniu wiceminister 
Robert Nowicki wręczył nagrody laure-
atom Konkursu o Nagrodę Ministra Roz-
woju. Uroczystość odbyła się 4 lutego 
tego roku.

W gronie osób wyróżnionych znalazły 
się dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło- 
-Kowalczyk, prof. PK, dr hab. inż. arch. Kin-
ga Racoń-Leja z Wydziału Architektury Poli-
techniki Krakowskiej oraz dr inż. arch. Joanna 
Dudek, która swój doktorat pt. „Identyfi-
kacja i implementacja wzorców prawidło-
wego kształtowania śródmiejskiej ulicy na 
przykładzie miasta Rzeszowa” wykonała 

Nagrody ministra rozwoju dla pracowników  
Wydziału Architektury PK

pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jac-
ka Gyurkovicha, dziekana Wydziału Archi-
tektury PK. 

Konkurs przeznaczony był dla autorów 
najlepszych, wydanych w roku ubiegłym, 
prac dyplomowych, rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzi-
nach: architektury i budownictwa, plano-
wania i zagospodarowania przestrzenne-
go oraz mieszkalnictwa. 

Obie nagrody dla pracowników 
PK  przyznano w tej samej kategorii pu-
blikacji krajowych. Uznanie zyskały mo-
nografia Magdaleny Jagiełło-Kowalczyk 
pt.  „Dom zrównoważony — energoosz-
czędny, ekologiczny, trwały” oraz „Miasto  

i wojna — wpływ II wojny światowej na 
przekształcenia struktury przestrzennej 
i współczesną kondycję urbanistycz-
ną miast europejskich” — książka Kingi  
Racoń-Lei. Obie prace ukazały się nakła-
dem Wydawnictwa Politechniki Krakow-
skiej w 2019 r. 

Autorki nagrodzonych książek 
oprócz pracy naukowo-dydaktycznej 
pełnią na WA  PK istotne funkcje — 
dr  hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło- 
-Kowalczyk, prof. PK jest prodziekanem 
ds. nauki, a dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-
-Leja — prodziekanem ds. kształcenia.

(R.)

Prof. Kazimierz Furtak — przewodniczą-
cy Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
były rektor Politechniki Krakowskiej — 
zos tał uhonorowany przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego nagrodą indywi-
dualną I stopnia za znaczące osiągnięcia 
w działalności organizacyjnej. Wręczenie 
nagród miało miejsce 19 lutego w Toruniu, 
podczas Gali Nauki Polskiej. 

Wydarzenie było najważniejszą częścią 
obchodów Dnia Nauki Polskiej. To nowe 
święto państwowe zostało ustanowione 
jako wyraz uznania dla dokonań pokoleń 
naszych naukowców, powiedział podczas 
uroczystości w Toruniu wicepremier, mini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław 
Gowin. Termin, który przyjęto, by uczcić 
Dzień Nauki Polskiej, to urodziny Mikołaja 
Kopernika.

*

Prestiżowy w branży budowalnej tytuł 
przyznał prof. Kazimierzowi Furtakowi 
miesięcznik „Builder”. Uroczystość nada-
nia badaczowi miana „Polskiego Herku-
lesa” odbyła się 30 stycznia podczas gali 
XVII edycji Builder Awards w Warszawie. 

Prestiżowe nagrody  
dla prof. Kazimierza Furtaka

Swoje nagrody „Builder” przyznaje fir-
mom i osobom, które w szczególny sposób 
wpływają na potencjał branży budowlanej. 
Wyróżnienia są przyznawane w kilku kate-
goriach. Prof. Kazimierz Furtak został uhono-
rowany w kategorii obejmującej wieloletnie 
efektywne zarządzanie, skuteczne posze-
rzanie potencjału i przewagi konkurencyj-
nej firmy, jak również za przedsiębiorczość 
i intuicję biznesową. Nagroda przyznawana 
jest m.in. wybitnym osobistościom świata 
nauki i edukacji budowlanej oraz 
osobom, które wywarły istotny 
wpływ na rozwój polskiego bu-
downictwa. 

Prof. Kazimierz Furtak zajmo-
wał na Politechnice Krakowskiej 
wiele odpowiedzialnych stano-
wisk. W latach 2008–2016 pełnił 
przez dwie kadencje funkcję rek-
tora. Obecnie jest przewodniczą-
cym Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów, a także przewodniczą-
cym Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN. W środowisku na-
ukowym jest ceniony jako wybit-
ny ekspert w dziedzinie budowy 
mostów i tuneli, wzmacniania  

i modernizacji konstrukcji mostowych, 
a także w zakresie konstrukcji betonowych 
i drewnianych. Do polskiego mostownic-
twa wprowadził m.in. technikę zespolenia 
żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami 
stalowymi za pomocą łączników listwo-
wych. Jako dydaktyk był promotorem 
ponad 100 prac dyplomowych i ponad 
20 prac doktorskich. 

(R.)

Fot.: Jan Zych
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Polakom Wiedeń kojarzy się z królem Ja-
nem III Sobieskim i jego historycznym 
zwycięstwem nad imperium otomańskim. 
Współcześnie rodacy także nie zasypia-
ją gruszek w popiele i odnoszą sukcesy 
w stolicy Austrii, niekoniecznie na ni-
wie militarnej. Ostatnio sukces naukowy 
odniosła dr  hab. inż. Katarzyna Matras- 
-Postołek, profesor Politechniki Krakow-
skiej. Jej praca badawcza została wyróżnio-
na w konkursie Start:IP, zorganizowanym 
przez Uniwersytet Techniczny w Wiedniu. 
Spośród zgłoszonych na konkurs kilku-
dziesięciu programów badawczych z całej 
Europy jury wytypowało dziesięć, by za-
prezentować je na międzynarodowej kon-
ferencji Matching Day. Konferencja odbyła 
się 30 stycznia 2020 r. w obiekcie Uniwersy-
tetu Technicznego — TUtheSky. 

Z przeszklonej na cztery strony świata 
sali wystawowej na jedenastym piętrze 
nowoczesnego wieżowca, usytuowane-
go w samym sercu Wiednia, można było 
podziwiać panoramę miasta, z katedrą 
św.  Stefana na pierwszym planie. W tej 
historycznej scenerii technologia Smart 
Orange, prezentowana przez Politechnikę 
Krakowską oraz wyniki badań pozostałych 
dziewięciu laureatów konkursu skłaniały 
do refleksji, że współcześnie człowiek bu-
duje rzeczywistość, łącząc historię z nowo-
czesnością, kulturę i sztukę z nauką. 

Kropki kwantowe, stanowiące przed-
miot badań zespołu pracowników Katedry 
Biotechnologii i Chemii Fizycznej Poli-
techniki Krakowskiej, kierowanego przez 
dr  hab. inż. Katarzynę Matras-Postołek, 
prof. PK, to półprzewodnikowe nanocząst-
ki, wykazujące zdolność luminescencji 
w obszarze światła widzialnego.

Technologia została nazwana Smart 
Orange, ponieważ w pierwszym etapie 
badań wyselekcjonowano kropki, które 
dają światło w kolorze pomarańczowym. 
W toku dalszych prac udało się otrzymać 
takie, które mogą generować również 
światło w innych kolorach. Okazało się, że 

modyfikując skład i dobierając wielkość 
nanocząstek, uzyskuje się fluorescencję 
w  pełnym zakresie widma, od ultrafioletu 
(UV) po podczerwień (IR).

Dlaczego otrzymanie nanocząstek, 
które świecą selektywnie na jeden kolor, 
jest tak ważne? Nanocząstki promieniu-
jące w jednolitym kolorze posiadają taki 
sam wymiar i taką samą przerwę energe-
tyczną, a ich jednorodność i stabilność 
są cechami bardzo trudnymi do osiąg-
nięcia i wciąż poszukiwanymi na rynku 
współczes nych technologii. Ze względu 
na swoje właściwości kropki kwantowe 
stanowią na przykład nową klasę znaczni-
ków, które wykorzystuje się w diagnosty-
ce medycznej. 

Dodatkowym atutem jest fakt, że roz-
wiązanie badaczy z PK oparte zostało 
na pierwiastkach nietoksycznych — do 
tej pory te półprzewodnikowe materiały 
wyt warzane były na bazie kadmu, ołowiu 
i innych metali ciężkich, nieobojętnych dla 
zdrowia ludzi. W procesie wytwarzania 
opracowanym przez Politechnikę Krakow-
ską nie stosuje się także toksycznych roz-
puszczalników. Technologia otrzymywa-
nia kropek o jednolitej wielkości i przerwie 
energetycznej może zostać wykorzystana 

w optoelektronice ze względu na zdolność 
uzyskania obrazu o bardzo dobrej jakości, 
zaś eliminacja toksycznych składników 
otwiera szerokie możliwości zastosowania 
wynalazku w nanomedycynie.

Prezentacja Katarzyny Matras-Postołek 
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie 
zespołów badawczych, zajmujących się 
chemią kwantową oraz potencjalnych in-
westorów. Planowane są kolejne działania 
brokerskie, mające na celu wprowadzenie 
tego wynalazku na rynek. 

Oprócz wynalazczyni dr  hab.  inż.  Kata-
rzyny Matras-Postołek, prof. PK w kon ferencji 
oraz w związanych z nią pokazach wzięli 
udział prorektor PK ds. nauki prof. Tadeusz 
Tatara, dyrektor CTT PK dr inż. Jacek Kasz — 
oraz autorka tej in formacji.

Udział w konkursie Start:IP oraz pre-
zentacja technologii Smart Orange pod-
czas konferencji Matching Day, zorgani-
zowanych przez Uniwersytet Techniczny 
w Wiedniu, były możliwe dzięki dofinanso-
waniu „Inkubatora Innowacyjności 2.0”.

Mgr inż. Małgorzata Ciesielska jest brokerem in-
nowacji Centrum Transferu Technologii PK, me-
nedżerem aspektów rynkowych projektu Smart 
Orange.

Technologia z PK może być potrzebna w optoelektronice i nanomedycynie

Kropki kwantowe zdobyły Wiedeń
MAŁGORZATA CIESIELSKA

Od lewej: Jacek Kasz, Katarzyna Matras-Postołek, Tadeusz Tatara i Małgorzata Ciesielska. 
Fot.: Ze zbiorów Małgorzaty Ciesielskiej   
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Po wizycie na jesieni ubiegłego roku przed-
stawicieli Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego 
w Ostrawie (Vysoká škola báňská), 24 stycznia 
2020 r. nastąpiła rewizyta. Na zaproszenie 
dziekana WIEiK prof. Adama Jagiełły do Krako-
wa przybył dziekan VŠB prof. Pavel Brandštet-
ter z towarzyszącymi osobami. 

W trakcie rozmów prodziekan  
WIEiK dr  inż. Ireneusz Chrabąszcz podjął te-
mat finalizacji umowy związanej ze współ-
pracą obu wydziałów w ramach programu  
POWER „Reg — region uczący się”. Prog ram 

zakłada wymianę wykładowców oraz od-
bywanie staży dydaktycznych na Wydziale 
Elektro techniki i Informatyki VŠB w Ostrawie. 

Obaj dziekani podpisali umowę o współ-
pracy pomiędzy WIEiK PK oraz VŠB-TUO. Prze-
widuje ona współpracę w zakresie badań 
naukowych oraz realizacji procesu dydak-
tycznego. Po podpisaniu dokumentu czeskim 
gościom zaprezentowano nowy kierunek stu-
diów II stopnia na WIEiK — infotronikę. Dys-
kusję prowadził pomysłodawca i organizator 
kierunku prof. Krzysztof Kluszczyński. 

Podczas wizyty na PK delegacja VŠB spot-
kała się z rektorem prof. Janem Kaziorem. 

Wymieniono wiele inspirujących 
informacji na temat bieżących 
problemów obu uczelni. Mówiono 
o ewaluacji naukowej oraz rekru-
tacji studentów na różne kierun-
ki studiów. Goście odwiedzili też 
Muzeum PK, gdzie zostali przyjęci 
przez byłego rektora PK prof. Mar-
cina Chrzanowskiego.

Delegacja czeska zapoznała się 
również z laboratoriami badawczy-
mi i dydaktycznymi oraz spotkała 
się z kadrą naukowo-dydaktyczną 
wydziału. Po Laboratorium Mo-
nitoringu i Sterowania Maszyn 
Elektrycznych oraz Laboratorium 
Diagnostyki Maszyn i Urządzeń 
Elektrycznych gości oprowadził 

Goście z Ostrawy na WIEiK PK

Badania i dydaktyka przedmiotem współpracy

Goście i gospodarze na dziedzińcu PK, od lewej: Ireneusz 
Chrabąszcz, Petr Krejči, Pavel Krömer, Pavel Brand štetter, 
Krzysztof Kluszczyński. Fot.: Sebastian Bartel 

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK. Cieka-
we stanowiska w Laboratorium Badawczym 
Energo elektroniki zaprezentował dr inż. Zbig-
niew Szular. 

Pozostała część wizyty wiązała się z la-
boratoriami nowo uruchamianego kierunku 
studiów magisterskich — infotroniką. Goś-
cie odwiedzili laboratoria mieszczące się na  
WIEiK oraz w budynku Wydziału Architektury. 
Są one poświęcone programowaniu i stero-
waniu robotów stacjonarnych oraz robotów 
mobilnych, a także technikom druku 3D oraz 
szybkiemu prototypowaniu. Dr inż. Ryszard 
Mielnik zaprezentował nowe stanowiska dy-
daktyczne, powstałe z udziałem studentów 
w ramach realizacji ich prac dyplomowych. 
Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, 
ukierunkowane na rozbudowę bazy labora-
toryjnej są bardzo popularne na WIEiK. 

W skład delegacji czeskiej wcho-
dzili: prodziekan ds. programu studiów  
dr hab. inż. Petr Krejčí oraz prodzie-
kan ds. współpracy międzynarodo-
wej dr  hab.  inż.  Pavel Krömer. Ze strony  
WIEiK  w spotkaniu uczestniczyli: prodzie-
kan dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof.  PK, 
dyrektor Instytutu Automatyki i Trakcji Elek-
trycznej prof.  Krzysztof Kluszczyński oraz 
mgr  inż.  Natalia Radwan-Pragłowska, peł-
niąca funkcję wydziałowego koordynatora 
Programu Erasmus.

(ps)

Politechnika Krakowska wraz z przedstawi-
cielami Narodowej Agencji Wymiany Akade-
mickiej (NAWA) oraz ośmiu innych uczelni 
polskich wzięła udział w międzynarodowych 
targach edukacyjnych w Szardży, w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich. International 
Education Show to wspólna inicjatywa Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Szardży oraz Mi-
nisterstwa Edukacji ZEA. 

Prezentacje i spotkania odbywały się 
od 21 do 25 stycznia tego roku. Przeprowa-
dzono również, w ramach misji edukacyjnej, 
dodatkowe spotkania na trzech uczelniach 
w Dubaju — na University of Wollongong 
i na American University in the Emirates 
oraz w SP Jain School of Global Manage-
ment. Uczelnie te są otwarte na współpracę 
w zakresie krótkoterminowej wymiany kad-
ry akademickiej. 

Stoisko polskiej delegacji przyciągnęło 
uwagę młodzieży szkolnej, ich rodziców oraz 

Promocja PK w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
AGNIESZKA PIEKARZ

osób zajmujących się rekrutacją. Największe 
zainteresowanie w ofercie PK wzbudziły kie-
runki: informatyka (Wydział Informatyki i Tele-
komunikacji), budownictwo (Wydział Inżynie-
rii Lądowej) oraz mechanika i budowa maszyn 
(Wydział Mechaniczny), oferowane w języku 
angielskim. W związku z wysokim poziomem 
edukacji, uznawanymi na świecie dyplomami 
oraz niskimi kosztami życia w Polsce w porów-
naniu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
osoby odwiedzające nasze stoisko były zainte-
resowane podjęciem studiów na Politechnice 
Krakowskiej. Wydział Informatyki i Telekomu-
nikacji PK zaproponował współpracę z Ameri-
can University in the Emirates. 

Mgr Agnieszka Piekarz jest pracownikiem Dzia-
łu Współpracy Międzynarodowej PK. Z ramienia 
PK uczestniczyła w International Education 
Show w Szardży.

Polska delegacja wraz z radcą ambasady 
RP w Abu Zabi, Jakubem Sławkiem (trzeci 
z prawej w drugim rzędzie). Fot.: Agnieszka 
Piekarz
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Przedstawiciele dwunastu polskich uczel-
ni, przemysłowych ośrodków badawczo- 
-rozwojowych oraz przedsiębiorstw zebrali 
się w dniach 8–10 grudnia 2019 r. w Zakopa-
nem na XV Konferencji „Wybrane Problemy 
Elektrotechniki i Elektroniki”. Spotkanie zor-
ganizował Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej wspólnie z Oddziałem Kra-
kowskim Polskiego Towarzystwa Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) 
pod patronatem Komitetu Elektrotechniki 
PAN oraz IEEE-Polish Section.

Wygłoszono 27 refera tów, które zostały 
zgrupowane w 5 sesjach: „Pola elektromag-
netyczne”, „Energoelektronika”, „Systemy 
ener getyczne”, „Maszyny elektryczne” oraz 
„Zagadnienia multidyscyplinarne”. Toczone 

w trakcie obrad dyskusje były krytyczne, do-
ciekliwe i żarliwe, ale nacechowane ogrom-
ną życzliwością i wolą pomocy młodym 
badaczom w rozwiązywaniu naukowych 
problemów. 

Interesujące dyskusje po każdym 
z referatów to zasługa świetnie dobranych 
przewodniczących sesji, potrafiących zain-
spirować słuchaczy swoimi celnymi komen-
tarzami. Na tle innych spotkań naukowych 
konferencje z cyklu „Wybrane Problemy 
Elektrotechniki i Elektroniki” wyróżniają się 
szeroką interdyscyplinarną tematyką, co 
sprzyja przenikaniu wiedzy pomiędzy róż-
nymi dyscyplinami i specjalnościami. 

Komitetowi naukowemu konferencji 
przewodniczył jej inicjator oraz przewodni-

XV Konferencja „Wybrane Problemy Elektrotechniki i Elektroniki”

Krytyczne dyskusje i wola pomocy  
młodym badaczom
KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI

czący PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński. 
Trzon komitetu organizacyjnego tworzyli: 
dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK (prze-
wodniczący), dr  hab.  inż.  Tomasz Węgiel, 
prof.  PK (wiceprzewodniczący, dyrektor 
Instytutu Elektromechanicznych Przemian 
Energii PK), dr inż. Arkadiusz Duda (sek-
retarz) oraz dr hab. inż. Maciej Sułowicz, 
prof.  PK (redaktor materiałów konferen-
cyjnych). 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński jest 
dyrektorem  Instytutu Automatyki i Trakcji 
Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK. 
Tytuł pochodzi od redakcji. 

Kolejne spotkanie konsorcjum BalticSat-
Apps odbyło się w dniach 2–5 grudnia 
2019 r. w Finlandii. Członków konsorcjum 
gościły Helsinki, gdzie przedstawione zos-
tały działania podejmowane m.in. przez 
Politechnikę Krakowską. Podsumowano 
dotychczasowe działania oraz zaplanowa-
ne zostały przyszłe przedsięwzięcia. 

Politechnika Krakowska, Krakowski 
Park Technologiczny oraz Instytut Geo-
dezji i Kartografii wraz z krajami regionu 

Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja, Es-
tonia, Rosja) rozpoczęły prace nad nowym 
projektem BalticSatApps. Jego rezultatem 
będzie ułatwienie dostępu do danych, 
dos tarczanych przez program Copernicus, 
a także zwiększenie popytu i innowacyjno-
ści w obszarze danych satelitarnych.  

Uczestnicy grudniowego spotkania 
w Helsinkach wzięli udział również w Euro-
pean Space Week 2019, jednym z wio-
dących wydarzeń sektora kosmicznego  

O kosmicznych planach w Finlandii
i przetwarzania danych satelitarnych 
w Europie. Wydarzenie to skupiło przed-
siębiorców, decydentów, międzynarodo-
wych ekspertów i społeczność użytkowni-
ków aplikacji kosmicznych. Dyskutowano 
m.in., jak rozwiązania kosmiczne mogą 
przyczynić się do zrównoważonego roz-
woju Europy. 

*

Przedstawiciele koła naukowego COSMO, 
które działa na Wydziale Informatyki i Tele-
komunikacji PK, wzięli udział w konferencji 
Finnish Satellite Workshop 2020. Odbyła 
się ona w dniach 19–22 stycznia 2020 r. na 
terenie kampusu Aalto University w Hel-
sinkach. Filip Zyga, Patryk Borchowiec, Ja-
kub Chwas tek udali się z opiekunem koła 
mgr. inż. Pawłem Kisielewiczem do Fin landii, 
aby zdobywać wiedzę z zakresu projektowa-
nia i operowania nanosatelitami typu cube-
sat. Przedstawili też własne koncepcje koła  
COSMO. Uzyskane doświadczenia pomogą 
w realizacji celu koła, jakim jest zbudowanie 
własnego nanosatelity z autorskim syste-
mem ADCS. Dzięki niemu będzie można kon-
trolować pozycję satelity na orbicie. 

(R.)

Uczestnicy spotkania BalticSatApps, od lewej: Paweł Kisielewicz, Piotr Szuster, Dominika 
Główczyk, Adrian Widłak, Daniel Grzonka. Fot.: Ze zbiorów Pawła Kisielewicza
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Politechnika Krakowska włączyła się w re-
alizację projektu „Zeroemisyjny Kraków”. 
W grudniu ubiegłego roku pracownicy 
Instytutu Projektowania Miast i Regionów 
PK poprowadzili warsztaty dla studentów 
poświęcone scenariuszom przyszłości Kra-
kowa w kontekście globalnego kryzysu 
klimatycznego. Spotkanie było kolejnym 
zorganizowanym z inicjatywy Pracowni 
Miejskiej i Urzędu Miasta Krakowa oraz 
społeczności EIT Climate-KIC. 

Celem projektu „Zeroemisyjny Kra-
ków” jest wypracowanie strategii, która 
pozwoli osiągnąć w mieście stan neutral-
ności klimatycznej, czyli zerowej emisji 
gazów cieplarnianych. Działanie wpisuje 
się w ideę ochrona klimatu i utrzymania 
procesu globalnego ocieplenia na po-
ziomie poniżej 2°C, co stanowi priory-
tet dla gospodarki Unii Europejskiej do 
2030 r. W projekt angażują się władze 
samorządowe, przedsiębiorcy, organiza-
cje pozarządowe, instytucje edukacyjne 
i mieszkańcy, każdy na swoja miarę, bo 
wypracowanie właściwych rozwiązań 
wymaga specjalistycznych badań, kon-
sultacji społecznych i działań edukacyj-
nych. 

Jedną z form współpracy stron, które 
w projekcie partycypują, są organizowa-
ne od września ubiegłego roku warsztaty. 
Za każdym razem ich uczestnicy tworzą 
wizję poprawy jakości środowiska Krako-
wa w kontekście realizowanych aktualnie 
zadań. W tych zorganizowanych na Poli-
technice Krakowskiej wzięli udział studen-
ci II  i III roku architektury oraz międzywy-

działowego kierunku 
studiów gospodarka 
przestrzenna, a tak-
że studenci zrzeszeni 
w działających przy 
Instytucie Projektowa-
nia Miast i Regionów 
PK kołach naukowych 
— „Młoda Urbanisty-
ka” oraz „Karpaty”. We 
wprowadzeniu w te-
mat warsztatów zwró-
cono uwagę, że wiele 
zagrożeń środowiska 
miejskiego Krakowa ma 
źródło nie tylko w sa-
mym mieście, ale także 
w jego bliższym i dal-
szym otoczeniu.

Uczestnicy warsztatów zostali podzie-
leni na cztery grupy, w których pracowali 
nad następującymi zagadnieniami: zata-
pianie nabrzeży; miejska wyspa ciepła; 
adap tacja do zmian klimatu; źródła zanie-
czyszczenia powietrza w aglomeracji Kra-
kowa. Rozpoczęto od diagnozy sytuacji 
ekologicznej Krakowa oraz analizy ob-
serwowanych trendów. Kolejno dyskusje 
dotyczyły wizji problemów z perspek-
tywy mieszkańca, konkretnego miejsca 
i lokalnych decydentów. Doprowadziły 
one do wypracowania scenariuszy przy-
szłości miasta w kontekście wybranych 
zagadnień, zidentyfikowania najważ-
niejszych zjawisk oraz zaproponowania 
rozwiązań. Wsparciem merytorycznym 
i fachową pomocą służyli studentom opie-

kunowie poszczególnych 
grup, pracownicy Instytutu: 
mgr  inż.  Agnieszka Ciepie-
la, mgr inż. arch. Rita Łabuz, 
mgr inż. arch. Agata Korze-
niowska oraz dr inż. arch. Ja-
kub Błachut.

Trudno przecenić war-
tość takich spotkań. Była to 
kolejna okazja do zaanga-
żowania się środowiska aka-
demickiego PK  w działania, 
które władze samorządowe 
Krakowa prowadzą na rzecz 
poprawy jakości lokalnego 
środowiska. Studenci zyskali 

szansę na rozwiązywanie realnych proble-
mów przestrzeni miejskiej. Szczególnie 
wartościowa była dająca szerokie spoj-
rzenie problemowe współpraca w gru-
pach studentów repezentujących różne 
specjalności. Zdaniem organizatorów ze-
brany podczas warsztatów materiał jest 
cennym źródłem wiedzy o dostrzeganych 
konsekwencjach zmian klimatu w mieście 
oraz możliwych zmianach jakości życia 
miejskiego w perspektywie 2030  r. czy 
2050 r. 

Udział Instytutu Projektowania Miast 
i Regionów Wydziału Architektury PK w pro-
jekcie był możliwy dzięki wcześniejszym 
pracom i konsultacjom prowadzonym 
przez dr inż. arch. Hannę Hrehorowicz-
-Gaber. Nad warsztatami czuwali dyrek-
tor IPMiR  dr  hab.  inż. arch. Rafał Blazy, 
prof. PK oraz prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta 
Węcławowicz-Bilska, prowadząca wykłady 
i zajęcia z przedmiotów związanych z eko-
logią i ochroną środowiska dla studentów 
Wydziału Architektury oraz słuchaczy 
między wydziałowego kierunku studiów 
gospodarka przestrzenna na PK. Orga-
nizacja przedsięwzięcia spoczywała na 
mgr Anecie Nowackiej. 

Na podstawie materiałów  
dostarczonych przez IPMiR 

przygotowała Redakcja
Zdjęcia: Hanna Hrehorowicz-Gaber

Projekt „Zeroemisyjny Kraków” na Politechnice Krakowskiej

Ekologia w centrum uwagi

Praca studentów w grupach

Rafał Blazy wita uczestników warsztatów i organizatorów
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Bukowno — niewielkie miasto w pobliżu 
Olkusza. Wybudowana tu niegdyś kaplica 
otrzymała imię patronki górników, św. Bar-
bary, gdyż w okolicy podstawą utrzymania 
ludności było górnictwo rud cynku i ołowiu. 
Fundatorami byli prawdopodobnie górnicy 
z pobliskich kopalni „Ulisses” i „Jerzy”.  

W naszych czasach kaplica uległa desa-
kralizacji i przestała pełnić funkcje liturgicz-
ne. Obiekt, opuszczony przez księży i wier-
nych, podupadł. Szansą dla byłej kaplicy 
byłoby nadanie jej nowej funkcji. Zaprojek-
towanie zmian w tym duchu było zadaniem, 
jakie postawiono przed grupą studentów 
z różnych krajów, przebywających na Wy-
dziale Architektury PK w ramach Programu 
„Erasmus”. Inspiracją dla młodych ludzi sta-
ła się wystawa „Kopalnia Wiedzy o Cynku”, 
funkcjonująca przy Zakładach Górniczo-
-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. 

Kopalnia należy do najstarszych w Pol-
sce, jednak z powodu wyczerpania złóż 
będzie musiała w najbliższych latach ulec 
likwidacji. Aby kopalnię upamiętnić, kie-
rownictwo zakładów utworzyło nowoczes-
ne muzeum, które na zwiedzających wy-
wiera kolosalne wrażenie. 

Jednak oferta dla turystów zaglądają-
cych do Bukowna kończy się na muzeum. 
Brakuje miejsca, w którym po obejrzeniu 
ekspozycji można byłoby usiąść, porozma-
wiać, może też dowiedzieć się czegoś więcej 
o historii kopalni. Takie miejsce, utworzone 
w dawnej kaplicy, służyłoby też lokalnej spo-
łeczności do spotkań. Zagadnieniem tym 
zagraniczni studenci zainteresowali się w ra-
mach przedmiotu „Urban Revitalization”. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez 
zespół Zakładu Odnowy Miast (A-52) pod 
kierunkiem dr. hab. inż. arch. Bogusława Pod-
halańskiego, prof. PK oraz mgr inż. arch. Olgi 
Kani. Powarsztatowa wystawa prac została 
otwarta 18 grudnia 2019 r. na Wydziale Ar-
chitektury przy ulicy Warszawskiej. Studenci 
przedstawili różne koncepcje zagospodaro-
wania budynku dawnej kaplicy, która mo-
głaby służyć gościom muzeum, a także jako 
miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. 
Uczestnicy otwarcia wystawy wybrali naj-
ciekawsze rozwiązania. Zwyciężyła Bruna  
de Souza Paulon z Brazylii, przedstawiając 
projekt regionalnej biblioteki z funkcjonalną 
czytelnią. Miejsce drugie zajęli ex aequo au-
torzy dwóch projektów — Youn Chevalier 
z Francji i Sven Jacobs z Niemiec. 

Uczestnicząca w wernisażu dr hab. Mo - 
nika Bogdanowska, wojewódzki kon-
serwator zabytków, z uznaniem mówiła 
o kreatywności uczestników warsztatów. 
Wskazała na znaczenie przedstawionych 
przez studentów projektów dla działają-
cego w Bukownie niezwykłego muzeum. 
Wyraziła nadzieję, że projekty studenckie 
przekonają władze gminy, iż popadająca 
w ruinę była kaplica to miejsce ze sporym 
potencjałem i warto nim się zająć. Tym  
bardziej że rewitalizacja obiektu nie wy-
maga wielkich nakładów. Zadeklarowała 
wsparcie dla działań na rzecz rewitalizacji 
dawnej kaplicy. 

W otwarciu wystawy wzięły udział pro-
dziekan WA PK dr inż. arch. Kinga Racoń- 
-Leja i zastępca dyrektora Instytutu  

Warsztaty studentów Programu „Erasmus” szansą dla zabytku w Bukownie 

Dać nowe życie opuszczonej kaplicy

Opuszczona kaplica pw. św. Barbary w Bukownie. Fot.: Jan Zych

W otoczeniu rośnie drzewo uznane za pomnik przyrody. Na zdjęciu obok: spękane mury kaplicy. Fot.: Jan Zych
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Projektowania Miast i Regionów dr inż. 
arch. Monika Gołąb-Korzeniowska.

Mgr inż. arch. Olga Kania podkre-
śla znaczenie wsparcia, jakiego udzielili 
warsztatom wójt gminy Bolesław Krzysz-

Pierwsze szkice i oględziny byłej kaplicy w Bukownie. 
Fot.: Bartłomiej Sroka

Bruna de Souza Paulon, laureatka konkursu, objaśnia szczegóły projektu 
gościom zgromadzonym na wernisażu wystawy. Fot.: Bogusław Podhalański 

tof Dudziński i proboszcz parafii rzymsko - 
-katolickiej w Bolesławiu ks. Sylwester 
Kulka. Za udział w warsztatach należą się 
też podziękowania dr. inż. arch. Łukaszowi 
Łukaszewskiemu, mgr. inż. Bartłomiejowi 

Sroce, mgr.  inż. arch. Szymonowi Usydu-
sowi i mgr. inż. arch. Krzysztofowi Barna-
siowi.

(ps)

Zwycięski projekt Bruny de Souzy Paulon — aranżacja wnętrza kaplicy

Projekt „Smart Exploration”, realizowany 
w ramach Programu „Horyzont 2020”, na-
stawiony jest na współpracę z przemysłem. 
Główne zadanie polega na opracowaniu 
przyjaznych dla środowiska i racjonalnych 
pod względem kosztów narzędzi i metod 
badań geofizycznych. W tym celu utworzo-
no konsorcjum, złożone z dwudziestu sied-
miu partnerów z dziewięciu krajów. Jest 
wśród nich jedenaście przedsiębiorstw, je-
denaście uczelni i instytutów badawczych, 
są cztery firmy wydobywcze i organizacja 
pozarządowa. Liderem projektu został 
Uniwersytet w Uppsali, w Szwecji. Stronę 
polską reprezentują Instytut Geofizyki Pol-

Centrum Transferu Technologii PK gościem seminarium 
dla uczestników projektu „Smart Exploration”

skiej Akademii Nauk oraz firma Geopartner 
z Krakowa. 

Konsorcjum, przy okazji seminarium 
zorganizowanego w styczniu tego roku 
w Krakowie, zwróciło się do Centrum Trans-
feru Technologii PK z propozycją udziału 
w sesji poświęconej współpracy z prze-
mysłem. Specjaliści CTT PK zaprezento-
wali trzy wystąpienia. Jacek Kasz, dyrektor 
CTT PK wygłosił wykład pt. „Transfer wiedzy 
i technologii z nauki do biznesu, od per-
spektywy polskiej do globalnej”. O badaniu 
rynku i tworzeniu strategii wejścia na rynek 
start-upów mówiła Małgorzata Ciesielska, 
broker CTT PK, zaś Radosław Talaga, specja-

lista CTT PK przedstawił Program Enterprise 
Europe Network jako wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Swoje prezen-
tacje przedstawili także prelegenci z KGHM.

Wystąpienia pracowników CTT PK, opar - 
te na doświadczeniach i współpracy 
z przedsiębiorcami, spotkały się z uzna-
niem i sprowokowały słuchaczy do pełnej 
emocji dyskusji nad wyzwaniami, jakie sta-
wia naukowcom i przedsiębiorcom wspól-
ne prowadzenie biznesu. CTT PK liczy na 
udział w kolejnym projekcie konsorcjum, 
tym razem w roli partnera.

(M.C.)
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Politechnika Krakowska przedstawiła wła-
dzom samorządowym i przedsiębiorcom 
gminy Gdów ofertę współpracy. Propozy-
cja przystąpienia do wspólnych innowacyj-
nych projektów, finansowanych z funduszy 
UE wzbudziła zainteresowanie. 

Do spotkania przedsiębiorców z te-
renu gminy Gdów z wójtem Zbigniewem 
Wojasem doszło 18 stycznia 2020 r. Gos-
podarz gminy podsumował najważniej-
sze inwestycje realizowane w 2019 r. oraz 
przedstawił plany na najbliższe miesiące. 
Z kolei reprezentujące Politechnikę Kra-
kowską Hanna Hrehorowicz-Gaber z Ins-
tytutu Projektowania Miast i Regionów 
oraz Małgorzata Ciesielska z Centrum 
Transferu Technologii zapoznały zebra-

nych z pełną gamą możliwości dofinan-
sowania innowacyjnych działań z puli 
Programu Operacyjnego „Inteligentny 
Rozwój”, z budżetu Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości czy programów 
ramowych województwa małopolskiego. 
Do korzystania z funduszy przyznanych 
przez Unię Europejską na wyrównywanie 
poziomu życia mieszkańców regionów 
słabiej rozwiniętych, a do takich zaliczane 
jest województwo małopolskie, namawiał 
obecny na spotkaniu poseł Władysław 
Kosiniak-Kamysz. Zaproszenie do udzia-
łu w dyskusji przyjęli również: Danuta 
Chwastek — prezes Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Gdowie, Monika Rzucidło 
— dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Politechnika z lokalnymi przedsiębiorcami
w Wieliczce oraz Maria i Andrzej Krupiń-
scy — właściciele firmy „U Jędrusia”. 

Zarówno władze gminy, jak i przedsię-
biorcy są zainteresowani współdziałaniem 
i wykorzystaniem potencjału badawczego 
PK. Planowane są projekty odpowiadające 
tematycznie Krajowym Inteligentnym Spec-
jalizacjom. Współpraca ma dotyczyć: zagos-
podarowania terenów przeznaczonych 
na cele rekreacyjne, odnawialnych źródeł 
energii, budownictwa energooszczędnego, 
innowacji w zakresie produkcji przemys-
łowej. Aktualnie ogłoszono kolejne kon-
kursy na innowacyjne wnioski projektowe, 
a mieszkańcy gminy Gdów liczą na efekty 
współpracy z Politechniką.

(M.C.)

Dział Współpracy Międzynarodowej  
PK zorganizował 15 stycznia tego roku 
Krakowskie Śniadanie Międzynarodowe. 
Spotkania w tej formule odbywają się 
z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej  
od 2019 r. Służą wymianie doświadczeń 
osób odpowiedzialnych za pracę dzia-
łów współpracy międzynarodowej kra-
kowskich uczelni. Poświęcone są istot-
nym sprawom bieżącym związanym 
z umiędzynarodowieniem szkół wyższych 
(np.  interpretacja przepisów obowiązują-
cych cudzoziemców). 

Na posiedzeniu w murach Politechni-
ki Krakowskiej omówiono kilka ważnych 
kwestii, m.in. możliwości finansowania 
zagranicznych studentów przez polskie 
uczelnie (w tym wypłata stypendiów). 
Zgodnie z zapisem art. 324 ust. 1 „Usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce” cudzoziemiec 
może być zwolniony z opłat za kształce-
nie na podstawie decyzji administracyjnej 
rektora. Poruszono również kwestie po-
dwójnego (wspólnego) dyplomowania. 
PK, jak dotąd, podpisała siedem umów 
o podwójnym dyplomowaniu z zagranicz-
nymi uczelniami (głównie niemieckimi). 
Ponadto rozmawiano o statusie stypen-

Na PK dyskutowano o sprawach studentów  
obcokrajowców
KATARZYNA BARON-LISIAKIEWICZ

toratu. Uczelnia przyjmująca natomiast 
wydaje doktorantowi legitymację ważną 
przez okres jego pobytu.

Gospodarzami poprzednich spotkań 
były Akademia Górniczo-Hutnicza oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny. Kolejne odbę-
dzie się w marcu na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. 

Mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz kieruje 
Działem Współpracy Międzynarodowej PK.

dystów Programu Erasmus+ w szkołach 
doktorskich. Z punktu widzenia zasad 
Programu Erasmus+ doktorant nie przy-
jeżdża na daną uczelnię po to, aby robić 
doktorat, ale by zrealizować część pro-
gramu swojego doktoratu. W Programie 
Erasmus+ studia doktoranckie to studia 
trzeciego stopnia. Instytucje wysyłająca 
i przyjmująca uzgadniają program, jaki 
będzie realizowany w instytucji przyjmu-
jącej. Uczelnia, która wysyła doktoranta, 
jest odpowiedzialna za nadanie mu dok-

Uczestnicy spotkania na PK. Fot.: Ze zbiorów DWM PK
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Żegnamy dzisiaj profesora 
Stanisława Juchnowicza: 
wspaniałego człowieka, 
wybitnego architekta urba-
nistę, a jednocześnie uczo- 

 nego o międzynarodowej 
renomie oraz nauczyciela kilku poko-
leń architektów i urbanistów w Polsce 
i za jej granicami. Żegnamy Hono-
rowego Obywatela Miasta Krakowa, 
współtwórcę wybitnego dzieła urbani-
stycznego, jakim jest zabytkowy układ 
Nowej Huty, twórcę innych znaczących 
projektów urbanistycznych i architek-
tonicznych, także założyciela własnej 
naukowej szkoły, której uczniowie — 
w wielu przypadkach już dziś profeso-
rowie — idąc śladami swego Mistrza, 
kontynuują jego dzieło — zarówno tu, 
w Krakowie, jak i w innych ośrodkach.

Spośród bogatych doświadczeń za-
granicznych profesora Juchnowicza to 

Afryka była tym drugim kontynentem, 
który darzył szczególnym sentymen-
tem. Na przełomie lat 70. i 80. działał 
w Afryce Zachodniej — głównie w Ni-
gerii. Tam, na Uniwersytecie Ahmadu 
Bello w Zarii, założył Wydział Urbani-
styki i Planowania Regionalnego. Był 
jego pierwszym dziekanem i ulubionym 
przez studentów profesorem. W Afryce 
też projektował i pełnił funkcję eksper-
ta ONZ. Po powrocie do kraju, w latach 
80. przyczynił się do rozwoju Politech-
niki Krakowskiej, piastując tu kilka klu-
czowych stanowisk: dziekana Wydzia-
łu Architektury, kierownika Zakładu 
Planowania Przestrzennego, pierwsze-
go dyrektora zorganizowanego przez 
siebie Instytutu Projektowania Miast 
i Regionów, a także dyrektora Ośrodka 
Kształcenia Urbanistów dla Krajów 
Rozwijających się, ośrodka,  którego był 
założycielem. 

Wypowiadam te pożegnalne słowa 
w imieniu profesorów, którzy ucząc archi-
tektury i urbanistyki oraz uprawiając tę 
dyscyplinę zawodowo, pragną raz jeszcze 
oddać hołd swojemu Nauczycielowi, Mi-
strzowi i Koledze. Występuję też w imie-
niu Komisji Urbanistyki i Architektury 
przy krakowskim oddziale Polskiej Aka-
demii Nauk — komisji, której profesor 
Juchnowicz przewodniczył przez kilka 
kadencji. Z upoważnienia prezesa kra-
kowskiego oddziału PAN, profesora An-
drzeja Jajszczyka, wygłaszam to pożeg-
nanie w imieniu całego krakowskiego 
środowiska akademickiego, skupionego 
wokół PAN. Wypowiadam się również 
w imieniu Komitetu Architektury i Urba-
nistyki PAN — krajowej reprezentacji 
środowiska uprawiającego dyscyplinę na-
ukową architektura i urbanistyka. W obu 
tych gremiach profesor Juchnowicz uzna-
wany był za autorytet, który siłą swej oso-
bowości wywierał znaczący wpływ na 
działalność Akademii.

*

Stanisław Juchnowicz był profesorem, 
który swoje życie zawodowe i akademic-
kie poświęcił projektowaniu i badaniu 
miast. Jednak siła oddziaływania jego 
osobowości dalece wykraczała poza ob-
szary, które utożsamiamy z nauką, dy-
daktyką czy projektowaniem. Oczywi-
ście, jak prawdziwy profesor, a właściwie 
„profesor profesorów”, uczył nas myślenia 
kategoriami, które począwszy od czasów 
greckiego polis stanowią o kulturowych 

Człowiek dobrej energii
Swoim postępowaniem, swoim długim — a jakże bogatym i  pięknym — 
życiem profesor Stanisław Juchnowicz pokazywał, jak ważną rolę odgrywają 
wartości, które utożsamia się z postawą obywatelską, i jak te wartości wiązać 
z zachowaniem człowieka 
ZBIGNIEW K. ZUZIAK

Zamieszczamy pełny tekst pożegnania 
wygłoszonego 11 lutego 2020 r. nad 
trumną profesora Stanisława Juchnowi-
cza podczas żałobnej mszy św. w koście-
le akademickim św. Anny w Krakowie.
Tytuł pochodzi od redakcji.

Stanisław Juchnowicz w trakcie obrad jury konkursu na projekt „Kraków Nowa Huta 
Przyszłości” w 2012 r. Fot.: Zbigniew Zuziak
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wymiarach miejskości. Wyjaśniał znacze-
nie czynników, które wpływają na dobro 
i piękno przestrzeni miejskiej, oraz zasa-
dy, którym podlegają koncepcje jej rozwo-
ju. Wskazywał, jak te kategorie rozumieć, 
interpretować i odczuwać. 

Ale Profesor kierował naszą uwagę 
na rzeczy być może jeszcze trudniejsze: 
swoim postępowaniem, swoim długim 
— a jakże bogatym i pięknym — życiem 
pokazywał, jak ważną rolę odgrywają 
wartości, które utożsamia się z postawą 
obywatelską, i jak te wartości wiązać 
z zachowaniem człowieka. Stanisław 
Juchnowicz — jak mało kto — potrafił 
łączyć odwagę i hart ducha byłego żoł-
nierza Armii Krajowej z łagodnością, 
życzliwością i ojcowską troskliwością. 
To właśnie te cechy charakteru Profe-
sora były dla nas, jego uczniów, równie 
ważne jak profesjonalna wiedza, którą 
nam przekazywał, i naukowy warsztat, 
którego podstawy mu zawdzięczamy. 

Już w latach 60., po powrocie ze sty-
pendium i studiów na Uniwersytecie 
Pensylwańskim w Filadelfii, Profesor 
„otwierał nas na Amerykę”. Badając 
problemy miast amerykańskich i kie-
runki rozwoju tamtejszej urbanistyki, 
zwłaszcza śródmieścia wielkich metro-
polii, zwracał uwagę na prawidłowości 
występujące w dynamicznym procesie 
rozwoju formy miejskiej. Pokazywał, jak 
budować warsztat analityczny, by racjo-
nalnie interpretować te zjawiska. Dzięki 
tym umiejętnościom, szerokiej wiedzy 
i światowym kontaktom, ale także dzię-
ki urokowi osobistemu, Profesor sku-
piał wokół siebie ludzi przekonanych, 
że na przekór różnym przeciwnościom, 
zwłaszcza tym, które wynikają ze złego 
prawa, urbanistyka, która wpisze się 
w strategię zrównoważonego rozwoju, 
odzyska ważną rolę w  rozwoju kultu-
ry i cywilizacji. I to także w ich imieniu 
żeg nam dzisiaj naszego Profesora.

*

Bogata twórczość Profesora to przede 
wszystkim plany miast oraz projek-
ty urbanistyczne i  architektoniczne. 
W twórczości tej jednak mieszczą się 
także liczne studia w skalach urba-
nistycznych i regionalnych. Kochał 
Kraków ― i w ogóle: kochał miasta. 
Wielokroć podkreślał znaczenie Szek-
spirowskiej sentencji: miasto to ludzie. 
A Profesor kochał ludzi i  miał ów rzadki 

dar harmonizowania 
wysokich rejestrów 
twórczości artystycz-
nej i naukowej z ak-
tywnością społeczni-
ka. Może dlatego był 
też świetnym mene-
dżerem. 

Był człowiekiem 
o  niespożytej ener-
gii. Emanował dobrą  
energią i tą prawdzi - 
wą mądrością, dzięki 
której umiał w sytu-
acjach trudnych wy-
łuskać z gąszczu 
problemów te najważ-
niejsze. Jako wizjoner potrafił z dużym 
wyprzedzeniem podejmować tema-
ty, które dziś uznajemy za oczywisty 
priorytet. Już niemal czterdzieści lat 
temu profesor Juchnowicz wskazywał 
na znaczenie ekologii i bardzo konse-
kwentnie walczył o wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju. Nurt ekolo-
giczny zaznaczył się też bardzo mocno 
w społecznej działalności Profesora, 
który był przecież jednym ze współzało-
życieli Polskiego Klubu Ekologicznego.

Imponował nam swoją wszech-
stronnością. Być może dlatego trudno 
wskazać jego opus magnum. Po doświad-
czeniach projektowych z Nową Hutą 
skupił się na badaniach nad centrami 
miast i śródmieś ciami miast dużych. 
W 1971 r. ukazała się jego słynna książka 
„Śródmieścia miast polskich”. Podobnie 
jak wcześniejsze projekty ― zarówno te 
nowohuckie, jak i prace konkursowe po-
ś więcone centrom miast polskich ― mo-
nografia ta na stałe zapewniła mu mocną 
pozycję w historii polskiej urbanistyki. 
Profesor miał niebywały dar inspiro-
wania. Był człowiekiem o ujmującym 
sposobie bycia. Urzekał kulturą osobistą 
i rzadkim darem wewnętrznej harmonii, 
dzięki której potrafił odpowiednio po-
wiązać delikatność ze stanowczością.

Był odważny w podejmowani de-
cyzji, konsekwentny w działaniu, 
ale też serdeczny, ciepły i życzliwy, 
a jego optymizm udzielał się roz-
mówcom. Promieniował tym mądrym 
optymizmem i radością. Miałem 
szczęście należeć do grona tych osób, 
dla których Profesor był nie tylko na-
uczycielem, pomagającym zrozumieć 
formy — architekturę miasta i formy 
szczególnie ważne w jego społecznym 

życiu. Był nie tylko przewodnikiem, 
który w kilku słowach potrafił wskazać 
właściwe rozwiązania koncepcyjne. 
Był kimś, kto potrafił poprowadzić do 
owych miejsc osobliwych, gdzie kon-
cepcyjne myślenie wiąże urbanistykę 
i architekturę z prawdziwą sztuką, 
nie tracąc przy tym kontaktu z nauką, 
z rzeczywistością społeczną i po prostu 
z dobrym, prawdziwym życiem. 

*

Drogi Profesorze, Mistrzu, Przyjacielu, 
Drogi Stanisławie, dziękujemy Ci za 
wszystko, czego nas nauczyłeś — z ca-
łego serca. Będzie nam Cię brakowało, 
ale twoje dzieła, twoje przemyślenia 
i wskazówki, których nam udzielałeś, 
pozostaną na zawsze w naszej pamięci: 
w  pamięci twoich uczniów, kolegów, 
przyjaciół, ale także naszych uczniów, 
bo im przekazujemy wartości tkwiące 
w twoich dziełach.

Wybitny polski filozof, ksiądz profesor 
Józef Tischner, zwrócił kiedyś uwagę na 
osobliwy paradoks: że po śmierci, kiedy 
nasi bliscy odchodzą od nas, to jednocześ-
nie niejako „wrastają” mocniej w nasze 
serce, nasze myśli i tym samym są w nas 
obecni jeszcze bliżej. Jestem przekonany, 
że tak będzie i w tym przypadku.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew K. Zuziak jest prze-
wodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury 
PAN, Oddziału w Krakowie, członkiem Komite-
tu Architektury i Urbanistyki PAN. Przez długie 
lata związany był z Wydziałem Architektury 
Politechniki Krakowskiej, obecnie wykłada na 
Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska 
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. 

Stanisław Juchnowicz przemawia podczas posiedzenia Konwen-
tu Seniorów PK w 2010 r. Fot.: Jan Zych
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Do dziś często używa się 
dawnych, tradycyjnych 
nazw budynków, nale-
żących do kampusu Po-
litechniki Krakowskiej 

przy ulicy Warszawskiej: „Hous ton”, 
„Mechaniczny”, „CUP”. Określenia te 
pochodzą z czasów, gdy na pytanie: 
„Gdzie leży Politechnika Krakowska?”, 
odpowiadano: „Tam, gdzie Szlak trafia 
Warszawską” (ulicę oczywiście). War-
to więc może przypomnieć, gdzie stoi 
i czym kiedyś był CUP? 

Budynek ten, znajdujący się pomię-
dzy Wydziałem Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej a obecnym Wydziałem 
Inżynierii Elektrycznej i Komputero-
wej, stojący prostopadle do ulicy Szlak, 
obecnie służy głównie Wydziałowi In-
żynierii Lądowej. Niegdyś mieściła się 
tu jednostka organizacyjna, której pełna 
nazwa brzmiała: Centrum Uczelniano-
-Przemysłowe — Instytut Pojazdów Sa-
mochodowych i Silników Spalinowych. 
Jednostka ta chlubiła się nie tylko dzia-
łalnością naukową i dydaktyczną, ale 
miała też bardzo rozwiniętą współpra-
cę z wieloma zakładami branży samo-
chodowej i otrzymywała zadania zle-
cane przez władze rządowe, w ramach 
tzw. planowej gospodarki państwa. 

Specjaliści na uczelni 
i w fabryce

Był początek roku 1983. Jako młody 
absolwent specjalności samochody 
i ciągniki na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej, po stażu 
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej, 
zostałem przyjęty do CUP-u, do zespo-
łu w Zakładzie Budowy Samochodów. 
Realizowano tu projekt konstrukcyjno- 
-badawczy w ramach Programu Rządo-
wego PR-8. Jego celem było zaprojekto-
wanie, zbudowanie, zbadanie i przygo-
towanie do produkcji w Polsce małego 
miejskiego autobusu do obsługi linii 
nocnych i podmiejskich o małym ob-
ciążeniu. Roboczo był nazywany „city-
-bus”. Szły za tym odpowiednie środki 
finansowe.

Mój szef, prof. Adam Kleczkowski 
(wtedy docent), trzymał twardą, facho-
wą ręką nasz zespół współpracujący 
z konstruktorami z Sanockiej Fabryki 
Autobusów „Autosan”. Mgr inż. Wac-
ław Miga, doświadczony konstruktor 
w Zakładzie Budowy Samochodów 
PK, uczył mnie w praktyce kunsztu 
konstruowania powierzonych mi czę-
ści i zespołów autobusu, zaś ówczesny  

doktor Józef Struski zajmował się obli-
czeniami zespołów m.in. tylnego mostu 
napędowego, którego konstruktorem 
był inżynier Miga. W zespole praco-
wali też ówcześni magistrowie: Witold 
Grzegożek, Piotr Świder, Aleksander 
Kuranowski, Małgorzata Mirska, Jan 
Krośnicki, Stanisław Podrazik z przed-
siębiorstwa „Madro”, konstruujący 

Autobus, który narodził się na Politechnice
Dzieło specjalistów z naszej uczelni trafiło do produkcji i było wykorzystywane 
m.in. na liniach komunikacji miejskiej w Krakowie

JACEK WOJS

Adam Kleczkowski — szef zespołu autorów 
projektu autobusu „Autosan H6”. Fot.: Z ar-
chiwum Zakładu Budowy Pojazdów Samo-
chodowych PK

Autosan H6 — model (projekt wzorniczy) autobusu, z pokazanym obok odmiennym wariantem ściany przedniej. Fot.: Jacek Wojs.  
Z prawej: prototyp autobusu, sfotografowany w obrębie kampusu PK przy ulicy Warszawskiej, obok nieistniejącego już budynku. 
Fot.: Bogdan Fijałkowski
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prototypową przednią oś, Wacław Ja-
recki oraz inne koleżanki i koledzy. 

Ze strony SFA „Autosan” — bo 
projekt, jak wspomniałem, był reali-
zowany wraz z doświadczoną kadrą 
konstruktorów tej fabryki — pamiętam 
postać mgr. inż. Władysława Majdy 
— głównego konstruktora fabryki czy 
mgr. inż. Jerzego Potockiego, zastęp-
cy dyrektora fabryki, zajmującego się 
wdrażaniem nowych konstrukcji. Pro-
jektem wzorniczym zajmował się zespół 
architektów i specjalis tów w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego pod kie-
runkiem prof. Bohdana Lisowskiego, 
a w szczególności prof. Jerzy Ginalski 
i jego współpracownicy z inż. Czekajem 
na czele.

Problem hamulców

W trakcie realizacji projektu odbywa-
ły się regularnie tzw. rady techniczne, 
na przemian w Krakowie i w Sanoku. 
Pamiętam radę, która odbyła się po po-
wstaniu projektu bryły nadwozia po-
jazdu. Prof. Jerzemu Ginalskiemu po-
stawiono wtedy zarzut, że nadwozie 
nie jest opływowe i że współczynnik 
oporu powietrza będzie wysoki. Na 
to profesor odparł z humorem, że za-
gadnienie oporu powietrza autobusu 
miejskiego, to zagadnienie podobnej 
wagi jak opływowość kształtu space-
rowego wózka dziecięcego. To ucięło 
dyskusję.

Konstrukcją nadwozia zajmo-
wali się sanoczanie, a na rysunkach 

tylnego mostu napędowego; rysun-
kach, których plik ozalidowych od-
bitek ciągle jest w posiadaniu Zakła-
du Budowy i Eksploatacji Pojazdów 
Samochodowych PK, widnieje pod-
pis konstruktora mgr. inż. Wacława 
Migi i sprawdzającego dr. inż. Jó-
zefa Struskiego. Całość zatwierdził 
doc. dr hab. inż. Adam Kleczkowski. 
Myślę, że ta objętościowo spora do-
kumentacja znajdzie się niebawem 
w Muzeum PK (na razie jest w mojej 
biblioteczce w Czyżynach). 

Mnie przypadło m.in. obliczenie 
hamulców ze względu na obciążenia 
cieplne. Ponieważ przyjęto, że będą 
to hamulce bębnowe, a ze względu na 
wielkość zajmowanej przez nadkola 

przestrzeni we wnętrzu pojazdu założo-
no, że koła mają być bardzo małe jak na 
autobus (16-calowe), nie było to zadanie 
łatwe. Obliczeń nie prowadzono wtedy 
na komputerze, tylko wykonując wie-
lokrotne przeliczanie — „w pętli” — za 
pomocą kalkulatora. 

Skuteczny hamulec z bębnem,  
mieszczącym się w tak małej średni-
cy obręczy niewielkich kół autobusu, 
nastręczał sporo kłopotów. Z moich 
obliczeń wynikało, że bębny, krótko 
mówiąc, będą się przegrzewać. Dopie-
ro zastosowanie żeber chłodzących na 
zewnętrznej powierzchni bębnów 
kół przednich na tyle zwiększyło po-
wierzchnię odprowadzania ciepła do 
otoczenia, że wreszcie za którymś ra-
zem obliczenie wykazało, że prototy-
powe bębny hamulcowe przegrzewać 
się nie powinny… Pozostawała jed-
nak niepewność, czy potwierdzi się to 
w rzeczywistości. 

Autosan H6 zajechał  
na dziedziniec

Wiele założeń konstrukcyjnych można 
było sprawdzić dopiero podczas badań 
trakcyjnych przedprototypu autobusu, 
a do tego była jeszcze bardzo daleka 
droga. Czas płynął, a wartkie prace 
pod kierunkiem prof. Kleczkowskiego 
trwały. 

W tylnym moście napędowym 
dobrana została przekładnia głów-
na, o ile pamiętam bliźniacza z  prze-
kładnią powstającego wtedy małego 
samochodu „Star 742”, w połączeniu 

Autor artykułu przy prototypie autobusu. Fot.: Ze zbiorów Jacka Wojsa 

Nadwozie autobusu podczas transportu ciężarówką marki Star. Fot.: Z archiwum Zakładu 
Budowy Pojazdów Samochodowych PK
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z mechaniz mem różnicowym ciągnika 
z Ursusa. Tam powierzono nam wraz 
inż. Migą uzgodnienia techniczno- 
-handlowe z inż. Perkowskim. Obudo-
wa tylnego mostu była także prototy-
powa. Pamiętam na czerwono poma-
lowane, drewniane modele obudowy, 
składowane długo na poddaszu naszego 

laboratorium, w budyn-
ku byłej koszarowej re-
mizy, która mieściła się 
w baraku za budynkiem 
Wydziału Architektury, 
w sąsiedztwie budynku 
zwanego „Houston”. 

Odlewy obudowy 
z krakowskiego Instytu-
tu Odlewnictwa, projek-
towane przez inżynie-
rów Kanikułę i Kapustę, 
obrobiono w „Madro”, 
mieszczącym się wtedy 
przy ulicy Cystersów, 
zmontowano i tam pro-
totypowe mosty napędo-
we były docierane przy 
użyciu silników elek-
trycznych przez setki  
godzin.

Do Sanoka jeżdżono 
wiele razy, dokonywano 
wielu uzgodnień, odbywa-
ły się narady. Tymczasem 
w zakładzie „Zasław” za 
miastem powstawały dwa 
prototypy autobusu. Jeden 
z nich przyjechał dziel-
nie do Krakowa (drugi 
był wystawiany razem ze 
„Starem 742” w Warsza-
wie). Pamiętam ten wielki 
dzień, kiedy przedpro-
totypowy autobus „Au-
tosan H6” w czerwono- 
-czarnych barwach zjawił 
się na dziedzińcu Politech-
niki. Kierowcą badawczym 
został mgr inż. Kazimierz 

Synowiec, który wraz z Jackiem Sroką 
prowadził liczne jazdy doświadczalne, 
szczególnie na starym pasie startowym 
byłego lotniska „Czyżyny”.

Badania odbywały się nie tylko na 
lotnisku. Co dla mnie najważniejsze: 
hamulce były skuteczne i nie przegrze-
wały się! 

Przedprototypem na narty 
i na… wesele 

Autobus należało próbować i sprawdzać 
także w zimowych warunkach górskich. 
Przyjemne z pożytecznym? Dlaczego nie! 
No więc najpierw autobusowa wycieczka 
narciarska Zakładu Budowy Pojazdów 
Samochodowych do Korbielowa, a potem  
— stoki Pilska na nartach. Autobus spisy-
wał się poprawnie, tylko na krętych dro-
gach Żywiecczyzny okazało się, że jednak 
wspomaganie układu kierowniczego bę-
dzie potrzebne. Na niektórych ciasnych 
serpentynach pan Kaziu Synowiec po-
trzebował do kręcenia kierownicą pomo-
cy współpasażerów… Ale objechaliśmy 
szczęśliwie i na stoku, i na szosie. 

O tym, jak szybko powstał autobus, 
może świadczyć fakt, że w 1983 r., tuż 
po zatwierdzeniu założeń techniczno-
-ekonomicznych „city-busu”, jego deta-
le były „wyciągane” rapidografem na 
kalkach naszych desek kreślarskich, 
a w czerwcu 1985 r. już przecież gotowy 
przedprototyp wiózł moich gości wesel-
nych z kościoła przy ulicy Kopernika na 
aleję Pokoju. 

Badania i jazdy próbne nie obyły się 
bez niespodzianek. Pewnego razu bo-
wiem na ruchliwej ulicy Lubicz ukręciła 
się półoś napędowa i — co ciekawe — 
nie w przekroju o najmniejszej średni-
cy, ale w większym przekroju, o dużej 
koncentracji naprężeń — w połączeniu 
wielowypustowym. To w prototypie 
nic nadzwyczajnego. Problem został 
usunięty. Prototypowe paraboliczne re-
sory jednopiórowe, projektowane przez 
fachowców z Wojskowej Akademii 
Technicznej z inżynierami Wysockim 
i Pochopieniem, spisywały się popraw-
nie. W badaniach trakcyjnych autobu-
su wielkie zaangażowanie wykazał 
dr inż. Wiesław Pieniążek. 

Przeprowadzono też testy napeł-
nienia autobusu w godzinach nocnych. 
Wspomina o tym mgr inż. Wacław Miga: 

Projekt wersji turystycznej autobusu

O zaprojektowaniu na Politechnice Krakowskiej „city-busu”  
informowała na czołówce popularna wówczas popołudniów-
ka „Echo Krakowa”
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— O pierwszej w nocy z Dworca Głównego 
na Azory jechał prawie komplet pasażerów, 
17 na miejscach siedzących i kilkunastu,  sto-
jąc. A więc nasz autobus był wystarczający 
praktycznie, a także ekologiczny, bo zużywa-
jący mniej paliwa niż duże autobusy miejskie.  

W krakowskim MPK,  
a także w różnych wersjach 

Badania, badania, wnioski z badań do 
serii prototypowej, no i po kilku la-
tach pojawiły się autobusy „Autosan 
H6” w produkcji seryjnej. Były nieco 
odmienione, ale wywodziły się z na-
szej konstrukcji. Powstało ich ponad 
dwieście. Dużą partię zamówiło Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne w Krakowie. Mieliśmy satysfakcję! 
Pamiętam ten budujący widok: dwo-
rzec MPK w Borku Fałęckim, a na jego 
peronach kilka „naszych Ha-szóstek”. 
Służyły w krakowskim MPK przez 
trzynaście lat, do 2010 r. Ponadto po-
wstawały jeszcze furgony dla służby 
więziennej (wyposażone w ubikację), 

pojazdy-warsztaty do robót torowych, 
wersje miejskie i turystyczne.  

Jako pojazd z napędem klasycznym 
nasz autobus miał wysoko położoną 
podłogę, bo pod nią — od silnika ze 
skrzynią biegów z przodu do tylnego 
mostu napędowego — przebiegał wał 
napędowy. Należało więc zająć się za-
gadnieniem podnośnika wózków in-
walidzkich. Rozważaliśmy napędy: 
elektryczny (wraz z mgr. inż. Andrze-
jem Gajem z Instytutu Obróbki Skrawa-
niem), pneumatyczny i hydrauliczny ta-
kiego podnośnika. Obok mojej koncepcji 
podnośnika elektrycznego (śruby z na-
krętką i silnika rozrusznika), powstał też 
projekt przygotowany przez obecnego 
profesora Edwarda Lisowskiego (notabe-
ne mojego kolegę z koła przewodników 
górskich). Siłowniki hydrauliczne były 
więc napędem do unoszenia platformy 
z pasażerem na wózku inwalidzkim, jak 
też elementami nośnymi tej platformy. 

Genialnym pomysłem w wersji roz-
wojowej nadwozia tego autobusu było 
przeznaczenie tylnego zwisu nadwozia 
na wózki inwalidzkie czy też dziecięce. 
W tej przestrzeni — za tylnym mostem 
— obniżono podłogę, dodano drzwi i tak 
stworzono przestrzeń niskopodłogową 
autobusu. Nie był to jednak nasz pomysł. 
Tak zmodernizowany autobus napędza-
ny był już innym silnikiem. 

A skoro o silniku mowa, to jeszcze 
trzeba nadmienić, że w naszym proto-
typie „city-busu”, czyli w modelu „Au-
tosan H-6”, zastosowano silnik z wy-
twórni  ANDORIA z Andrychowa. Był 
to „skrócony” z sześciu do czterech 
cylindrów silnik z zapłonem samoczyn-
nym SW 244. Był oszczędny, ale nieco 

Projekt śrubowego podnośnika wózków  
inwalidzkich o napędzie elektrycznym.
Rys.: Jacek Wojs

niewystarczający, zwłaszcza na długich 
podjazdach. W seryjnej produkcji zastą-
pił go silnik marki Perkins. 

*

Tak oto w wielkim skrócie wygląda hi-
storia naszej przygody z prawdziwą 
„motoryzacją stosowaną”: od założeń 
techniczno-ekonomicznych, poprzez 
konstrukcję, nadzór wykonawczy, docie-
ranie, badania, aż do korzystania z na-
szego „dziecka” w komunikacji pasażer-
skiej, także naszego miasta — w MPK.

Ponieważ pamięć ludzka jest ulot-
na, z góry przepraszam za nieścisłości, 
które mogły się wkraść w moje wspo-
mnienia o tej pięknej przygodzie za-
wodowej, wtedy młodego inżyniera, 
a dziś już starszego pana, adiunkta- 
-belfra przed emeryturą, przez całe 
życie zawodowe oddanego wyłącznie 
naszej Politechnice.

Dr inż. Jacek Wojs pracuje w Zakładzie Budowy 
i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakow-
skiej. Jest przewodniczącym NSZZ „Solidar-
ność” na PK. 
Śródtytuły w artykule pochodzą od redakcji.

Z wycieczką w Lanckoronie, 2019 r. 
Fot.: Jacek Wojs

Autosan H6 w barwach krakowskiego MPK, zdjęcie wykonane w 2019 r. Fot.: Jacek Wojs
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Lidia Żakowska: Jak to się stało, że zo-
stała Pani inżynierem? Co spowodowało, 
że wybrała Pani właśnie taką dyscyplinę 
i pole badań naukowych? Czy były jakieś 
inspirujące osoby, wzorce, np. rodzice, 
nauczyciel, literatura…?
Beata Niezgoda-Żelasko: Myślę, że nie 
miałam wyjścia. Ze względu na moje pre-
ferencje w szkole średniej wiedziałam, że 
zostanę inżynierem. Matematyka, fizyka 
to były „moje” przedmioty. Mój wybór był 
naturalny. Natomiast to, że rozpoczęłam 
studia  na Wydziale Mechanicznym było 
dziełem przypadku. Zbieg okoliczności 
sprawił, że będąc w klasie maturalnej mia-
łam okazję szerzej porozmawiać o mojej 
przyszłej edukacji z docentem Januszem 
Gołogórskim, który poświęcił mi czas oraz 
bardzo zachęcał, żebym zajęła się techniką 
chłodniczą. Cechuje mnie konsekwencja, 
cecha charakteru, która może być czasami 
irytująca. Konsekwentnie ten plan realizo-
wałam. Wybrałam Wydział Mechaniczny 
oraz dynamicznie rozwijającą się specjal-
ność: urządzenia chłodnicze i klimatyza-
cyjne. Studencka grupa, która ostatecznie 
kończyła tę specjalność, była niewielka, 
liczyła cztery osoby. Było bardzo fajnie. Tak 
to się wszystko zaczęło.

Czym się Pani zajmuje w pracy naukowo-
-badawczej? Jak ważne są to zagadnienia 
dla rozwoju nauki i społeczeństwa? 
Nie wiem, jak bardzo są ważne. Na pewno 
są użyteczne. Jak wspomniałam, zajmuję 
się techniką chłodniczą i klimatyzacyjną. 
Moją specjalizacją jest wymiana ciepła 
w zastosowaniach techniki chłodniczej. 
Od 2001  r. zajmuję się badaniami nad 
tzw. zawiesinami lodowymi i ich zasto-
sowaniami. Zawiesina lodowa to specy-
ficzny nośnik chłodu, będący mieszaniną 

kryształków lodu w czystej wodzie lub 
wodzie z dodatkiem środka obniżającego 
temperaturę krzepnięcia. Kryształki lodu 
pływające w wodzie powodują, że stosu-
jąc w procesie chłodzenia zawiesinę lodo-
wą, wykorzystujemy tzw. ciepło utajone. 
W określonych warunkach ten sam stru-
mień masy czynnika pozwala odbierać co 
najmniej dwukrotnie większe strumienie 
ciepła w porównaniu np. z chłodzeniem 
wodą lub innym jednofazowym nośni-
kiem chłodu.

Zawiesinę produkuje się w specjalny 
sposób. Niestety, generatory zawiesiny 
lodowej są drogie. Natomiast jej stoso-
wanie generuje oszczędności po stronie 
kosztów eksploatacyjnych, minimalizuje 
napełnienie instalacji czynnikiem chłod-
niczym, pozwala obniżyć wymaganą 
moc chillerów w układach z akumulacją 
chłodu. Tego typu uwarunkowania 
stwarzają duże pole do działań, jeżeli 
chodzi o analizowanie i projektowanie 
średnich i dużych systemów chłodzenia, 
wykorzystujących zawiesinę lodową. 
Ta technologia chłodzenia jest przede 
wszystkim bezpieczna dla człowieka. 
Mogę nieskromnie powiedzieć, że w gro-
nie osób, które zajmują się tą problema-
tyką na świecie, jestem dobrze rozpozna-
wana. Jestem ekspertem w tej dziedzinie.

Obecnie ze względu na ochronę środo-
wiska, ograniczenie efektu cieplarnianego, 
redukcję dziury ozonowej, bardzo dużo się 
dzieje w technice chłodniczej i klimatyza-
cyjnej. To wszystko powoduje, że czynniki 
chłodnicze, które były stosowane do tej 
pory, są eliminowane z rynku i powraca się 
do tzw. czynników naturalnych: amoniaku, 
węglowodorów, CO

2, wykorzystywanych 
w pierwszych urządzeniach chłodniczych. 
Jednak czynniki te są albo niebezpiecz-

ne dla człowieka lub stwarzają istotne 
problemy konstrukcyjne. Rozwój chemii 
w XX wieku sprawił, że powstawały nowe 
syntetyczne, bezpieczne dla człowieka, ale 
jak się wkrótce okazało niebezpieczne dla 
środowiska czynniki, które obecnie stara-
my się eliminować. Jednym z kierunków 
rozwoju chłodnictwa jest poszerzenie sto-
sowania pośrednich układów chłodzenia. 
W ten kierunek rozwoju świetnie wpisuje 
się zawiesina lodowa. 

Druga część mojej działalności jest bar-
dziej hobbystyczna, ale też istotnie związa-
na z zawodem. Obejmuje projektowanie 
różnego rodzaju nietypowych urządzeń, 
wymienników ciepła, projektowanie pomp 
ciepła, projektowanie ujęć dolnych źródeł 
ciepła, w tym gruntowych wymienników 
ciepła. 

Co uważa Pani za największy sukces 
w swej pracy zawodowej jako naukowiec 
i nauczyciel akademicki, z czego jest Pani 
najbardziej dumna? 
Nie ma takiej rzeczy, którą mogłabym 
wskazać, jako jedyną, najważniejszą. Dla 
mnie istotne jest to, że w swoim środowi-
sku nie jestem osobą anonimową. Ludzie 
szanują moje kompetencje, zwracają się 
do mnie z prośbami o rozwiązania w tym 
zakresie. To był zawsze mój cel. Pracuję 
na uczelni, ale zawsze chciałam być inży-
nierem i chciałam być postrzegana jako 
inżynier. Dążyłam do tego, aby wyka-
zać, że potrafię coś zrobić oraz że pewne  

Kontynuując serię wywiadów z wybitnymi kobietami z Politechniki Krakowskiej; kobie-
tami, które odniosły sukces w stereotypowo męskim środowisku inżynierskim i stano-
wią „role models” dla kolejnych pokoleń, zapraszam szanownych Czytelników do lek-
tury rozmowy z kobietą sukcesu z Wydziału Mechanicznego, z prof. dr hab. inż. Beatą 
Niezgodą-Żelasko. Cykl ukazuje się w ramach prowadzonego na naszej uczelni projektu 
Programu „Horyzont 2020” — GEECCO.

Lidia Żakowska

Kobiety przejmują typowo męskie uczelnie
Rozmowa z prof. dr hab. inż. Beatą Niezgodą-Żelasko
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urządzenia da się zrobić, że urządzenia te 
będą fizycznie istnieć i że będą funkcjono-
wać. To jest niezmiernie ważne, żeby prze-
łożyć swoją wiedzę na konkretne prak-
tyczne umiejętności. Staram się zachęcać 
studentów, aby zdobywali konkretne 
umiejętności. W zależności od tego, jakie 
są nasze umiejętności, co potrafimy kon-
kretnie zrobić, tak wygląda nasze życie. 

W dzisiejszym świecie nikt nie działa 
indywidualnie, do tego służą zespoły ba-
dawcze. Na pewno jestem dumna z prac, 
które wykonywałam dla polskich kopalń 
KGHM, Bogdanka. Aktualnie współpracuję 
w ramach konsorcjum z trzema jednostka-
mi, a mianowicie: Politechniką Krakowską, 
Cebea — Bochnia i Ponarem Wadowice 
w Łaziskach Górnych. Współpraca odby-
wa się także z udziałem CERN i dotyczy 
produkcji urządzeń „Marta”, służących do 
ciągłego wykraplania dwutlenku węgla. 
Urządzenia te wykorzystywane są przez 
jednostki badawcze na całym świecie. 
Poza tym wykonywałam obliczenia pro-
jektowe wymienników ciepła na potrze-
by górnictwa i wiem, że te urządzenia 
są produkowane przez firmę Wichary. 
Producent był niezmiernie zadowolony, że 
mu pomogłam w obliczeniach. To są może 
drobne rzeczy, ale przekuwające wiedzę 
na konkretny produkt. 

Za istotną uważam moją pracę dy-
daktyczną. Bardzo lubię rozmawiać ze 
studentami na seminariach i zajęciach 
projektowych. Jestem dumna z tego, jeśli 
po zajęciach zostają, aby coś przedysku-
tować. 

Jakie stanowiska i pozycje w zarządzaniu 
zajmowała Pani w trakcie akademickiej 
kariery?
Wcześniej, żadnych. Obecnie jestem kie-
rownikiem zakładu. Profesor Wojciech 
Zalewski, który był moim szefem, od roku 
jest już na emeryturze i przejęłam po nim 
Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji PK. 

Czy spotkała się Pani z przeszkodami 
(personalnymi, socjalnymi bądź struktu-
ralnymi) podczas swej kariery inżynier-
skiej i naukowej? Czy zwracała się Pani 
do mentorów o wsparcie i uzyskiwała je? 
Z bezpośrednią dyskryminacją się nie 
spot kałam, jakkolwiek uważam, że każ-
dego człowieka można dyskryminować. 
Natomiast uważam, że ludzie nie dzielą się 
tylko ze względu na płeć, ale dzielą się na 
ludzi mądrych i głupich, kompetentnych 
i niekompetentnych, uczciwych i nieuczci-
wych, lojalnych i nielojalnych itd. Myślę, 
że może miałam szczęście. Byłam też kon-
sekwentna, starałam się, miałam swój cel 
i go realizowałam. Nikt mi szczególnie nie 
przeszkadzał. To nie oznacza, że nie było 
problemów. Były, ale sama lub w zespole 
te problemy rozwiązywałam. 

W życiu zawodowym pomógł mi 
prof.  Zalewski. Był szefem na tyle toleran-
cyjnym, że pozwalał na swobodne działa-
nie bez szczególnych ograniczeń. Dużo mi 
pomógł, gdy urodził się mój syn. Miałam 
możliwość bardzo elastycznego ustawienia 
godzin pracy. Obracałam się w środowisku 
męskim, ale ci mężczyźni, nie powiedziała-
bym, żeby mnie źle traktowali. Pomagali mi. 

Jak przedstawia się sytuacja w kwestii 
równości płci i równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w Pani dziedzinie — 
w Polsce, ale też w innych krajach, w któ-
rych Pani pracowała? Czy istnieją przepi-
sy dotyczące równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji? Czy miała Pani możliwość 
doświadczyć ich efektów?
Nie znam żadnych przepisów, które by 
skutecznie przeciwdziałały dyskryminacji. 
Sama nie doświadczyłam dyskryminacji. 
Może nie potrafiłam jej dostrzec? Byłam na 
stypendium w Niemczech, na Uniwersyte-
cie Technicznym w Monachium. Tam spę-
dziłam ponad półtora roku i nie widziałam 
jakichkolwiek form dyskryminacji. Wszyst-
ko było normalne, naturalne. Uważam, że 
jeżeli człowiek ma charakter i coś wie, to 
jest to doceniane.

Innym zagadnieniem jest, jak respek-
towane są przepisy dotyczące równości 
wynagrodzeń. Utajnianie danych dotyczą-
cych wynagrodzeń może sprzyjać niepra-
widłowościom w tym względzie. 

Czy miała Pani trudności w łączeniu obo-
wiązków w pracy i w domu ze względu 
na tradycyjne obowiązki kobiety w rodzi-
nie? Jak sobie Pani radziła w pracy? Który 
okres jest Pani zdaniem najtrudniejszy 
dla kobiety podczas jej kariery akade-
mickiej? 
Dla kobiety, ale i dla mężczyzny, trudnym 
czasem jest okres, kiedy pojawia się dziec-
ko lub konieczność opieki nad rodzicami. 
Na to też człowiek musi mieć czas. Ja mia-
łam specyficzną sytuację —  wyrozumia-
łego przełożonego i  elastyczne godziny 
pracy. Poza tym pracujemy z mężem w jed-
nym instytucie, to jest niezmiernie istotne, 
bo możemy się wzajemnie wspierać. 

Mam męża, który na każdym etapie 
naszego życia stanowił dla mnie ogrom-
ne wsparcie. Nasze tytuły naukowe są 
odmienne, spoglądając na to z zewnątrz: 
mam sukcesy większe niż on. Ale czy tytuł 
naukowy jest miarodajnym wskaźnikiem 
wartości człowieka? O moim mężu moż-
na powiedzieć, że jest „ostatnim człowie-
kiem, który wie wszystko”. Mam po prostu 
szczęście. 

Czy uważa Pani, że sprawy równości 
kobiet powinny być przedmiotem zain-
teresowania uczelnianej komisji etyki 
lub specjalnej komisji ds. równości? Czy 
dyskryminacja, przemoc, molestowanie, 
również molestowanie seksualne są pro-
blemami na uczelni? 
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Temat równości jest w ostatnim okresie dość 
„modny” i często poruszany w mediach. Od-
noszenie się do niego przez osoby o różnym 
doświadczeniu życiowym, różnych uwarun-
kowaniach funkcjonowania, bywa niekiedy 
prowokujące czy nawet żenujące. Wyraźnie 
chcę podkreślić, że nie twierdzę, iż zjawiska, 
o które Pani pyta, nie występują! 

Obracając się w środowisku, jak do tej 
pory zdominowanym przez mężczyzn, 
w żaden sposób nie zauważyłam, nie do-
świadczyłam problemów związanych 
z różnymi formami przemocy czy molesto-
wania. Mam nadzieję, że te problemy nie 
występują na naszej uczelni i nie muszą 
być przedmiotem analizy komisji ds. etyki. 

Nie możemy zrównać płci mężczy-
zny i kobiety, gdyż jesteśmy różni i każdy 
z nas ma swój cel do zrealizowania w życiu. 
Równość według mnie polega na szansie 
i prawie do realizacji swoich celów. Ale te 
cele nie są identyczne! Ludzie powinni to 
rozumieć. Mężczyzna zawsze będzie sil-
niejszy fizycznie niż kobieta. W związku 
z tym będzie podejmował innego rodzaju 
działania, a kobieta będzie podejmowała, 
w naturalny sposób, inne. 

Trudno powiedzieć, czy mężczyźni wy-
kładowcy traktują studentki i studentów 
jednakowo. W moim bezpośrednim oto-
czeniu nie znam nikogo, kto pozwalałby 
sobie na niestosowne uwagi w stosunku do 
dziewcząt i żeby je dyskryminował. Bardzo 
często dziewczyny, które są na Wydziale 
Mechanicznym, przewodzą grupie. One są 
starostami grup, przewodniczącymi Samo-
rządu Studenckiego, są lepiej zorganizowa-
ne. W kobiecie ważna jest siła. Jeżeli kobieta 
jest silna i ma poczucie własnej wartości, to 
nikt jej nie zrobi krzywdy, bo ona sobie na to 
nie pozwoli. Oczywiście, jeżeli ktoś komuś 
wyrządza krzywdę, to powinien być bez-
względnie ukarany i takie przypadki należy 
zgłaszać. Niniejszym zwracam szczególną 
uwagę na inny przejaw męskiego szowi-
nizmu, którego doświadczam codziennie, 
będąc „panią Daisy” w limuzynie mojego 
męża. Czego muszę się nasłuchać na temat 
innych kobiet za kierownicą! 

Często bywa tak, iż kobieta ze względu 
na swoją pracowitość, lepszy stopień zor-
ganizowania będzie osiągała istotne suk-
cesy w nauce. Natomiast cokolwiek byśmy 
nie powiedzieli, to i tak, statystycznie rzecz 
biorąc, predyspozycje mężczyzn do wyko-
nywania zawodów inżynierskich są lepsze. 
Aby być inżynierem należy eksperymen-
tować, a ryzyko jest domeną mężczyzn. 
Ja bardzo dużo mogłam się nauczyć od 

mojego męża. Pewne rzeczy on robi lepiej, 
a pewne ja. Na tym polega równość. My 
nie jesteśmy identyczni, my jesteśmy rów-
ni. W celu wyrównania szans kobiet w na-
ukach technicznych należy zwrócić uwagę 
na wychowanie dzieci. Nie tylko zdolności, 
ale stereotyp wychowania wpływają na ich 
dalsze losy i postawy społeczne. 

Jak Pani zdaniem można wpłynąć na 
zmianę stereotypowych postaw męż-
czyzn w odniesieniu do kobiet w miejscu 
pracy — w przypadku gdy mężczyźni nie 
zauważają i nie rozpoznają jako istotne-
go problemu równego traktowania ko-
biet i mężczyzn?
Tak jak powiedziałam, ważne są kompe-
tencje. Każdego człowieka można znisz-
czyć, mężczyznę też, mówiąc, że się do 
niczego nie nadaje, dając mu takie rzeczy 
do zrobienia, których on nie umie zrobić. 
I tak samo można postępować z kobieta-
mi. W związku z tym jest to kwestia umie-
jętnego zarządzania. Nie należy utrwalać 
w pracownikach przeświadczenia, że nic 
nie potrafią, gdyż będą przekonani o swo-
jej niekompetencji oraz zatracą odwagę 
i nie będą samodzielni. To rola przełożo-
nych, aby umiejętnie rozdzielać zadania 
i pozwalać na realizowanie się ludzi w tych 
obszarach, w których są najlepsi. Ale to 
może nie mieć nic wspólnego z płcią.

W różnych projektach współpracowa-
łam wyłącznie z mężczyznami. Mężczyźni 
zwracali się i zwracają się do mnie z różnymi 
pytaniami, szanując moją wiedzę, uznając 
za partnera w zespole. Nigdy nie słyszałam: 
„ty się nie nadajesz”, „co z ciebie za inżynier”. 
Mam świadomość własnych ograniczeń i po 
prostu wiem, czy coś potrafię, czy czegoś 
nie potrafię zrobić. Nie podejmuję działań, 
których nie potrafię wykonać. 

Nawet ze względów kulturowych męż-
czyźni są generalnie mniej obciążeni spra-
wami rodzinnymi, z tego powodu mają 
więcej czasu dla siebie. Mężczyźni mogą 
więcej czasu poświęcić na myślenie, są wi-
zjonerami. Kobieta ma tego czasu mniej, 
zawsze ma coś do zrobienia. Mój kolega 
z wydziału zabawnie porównał kobietę 
do komputera pięciordzeniowego, a męż-
czyznę do jednordzeniowego. Z drugiej 
zaś strony Sienkiewicz ironizował słowami 
Petroniusza: „Co do kobiet, zgadzam się, 
że każda posiada trzy lub cztery dusze, ale 
żadna nie ma duszy rozumnej” (mam na-
dzieję, że nie jest to prawda). 

Zauważyłam ostatnio tendencję eli-
minowania ze względów ekonomicznych 

mężczyzn z uczelni technicznych i przej-
mowania tych typowo męskich uczelni 
przez kobiety. Uważam, że nie zawsze 
jest to z korzyścią dla edukacji. Obserwu-
ję to, co się dzieje u nas na uczelni. Proszę 
zwrócić uwagę, że niskie pensje sprawiają, 
iż podejmowanie przez mężczyzn po stu-
diach pracy naukowej nie jest atrakcyjne. 
Mężczyzna pójdzie do przemysłu, bo wie, 
że tam zarobi więcej. Niżej płatną pracę na 
uczelni podejmie kobieta, gdyż to miejsce 
pracy potencjalnie daje możliwość elas-
tycznego dysponowania czasem. 

Również na Wydziale Mechanicznym 
pracuje coraz więcej kobiet. Ostatnio gdy 
staraliśmy się przyjąć do zakładu nowe oso-
by, to zgłaszały się wyłącznie dziewczyny. 
Problem w tym, że ze względu na predys-
pozycje do pewnych prac potrzebny jest 
mężczyzna. Ta tendencja związana z zatrud-
nieniem jest wynikiem niskich nakładów fi-
nansowych na naukę oraz jest przejawem 
dyskryminacji płacowej kobiet w Polsce. 

Udział kobiet w zarządzaniu? Może dla 
kobiet z punktu widzenia życia lepsze jest 
zapewnienie możliwości pracy zawodowej 
np. w charakterze inżyniera, ale z drugiej 
strony — zapewnienie poczucia bezpie-
czeństwa i spokoju w momencie, gdy 
one tego potrzebują, czyli gdy pojawia 
się w rodzinie dziecko. Kobieta musi mieć 
pewność, że z tego powodu nie będzie 
dyskryminowana. Władza odbiera człowie-
kowi spokój. Możliwe, że w życiu spełnie-
nie i spokój są najcenniejsze. 

Dzisiejszy świat rozwija się trochę 
w dziwnym kierunku. Obserwuję, że 
wszystko, o czym się mówi — równość 
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płci, „me too” — ma nieprawdopodobny 
wpływ na wzajemne relacje młodych ludzi. 
Młodzi nie funkcjonują w relacjach bezpo-
średnich, tylko w relacjach poprzez serwisy 
społecznościowe, jak: Facebook, Tweeter, 
Instagram itp. Media społecznościowe są 
jak wspólny układ nerwowy. Natomiast 
w kontaktach bezpośrednich stawiamy 
pomiędzy sobą „szklane przeszkody”. Za-
tem nie tylko kobiety mogą mieć proble-
my w świecie mężczyzn, ale jak odnajdą się 
mężczyźni w świecie kobiet?

Czy miała Pani sposobność uczestniczyć 
w sieciach kobiet naukowców?
Nie, nie miałam okazji uczestniczyć w sie-
ciach kobiet naukowców. Dlaczego? Nie 
znam takich sieci. Nie tworzyłabym ko-
biecych sieci naukowców, gdyż takie 
podejście sankcjonuje dyskryminację ko-
biet albo mężczyzn. Należy tworzyć sieci 
ludzi kompetentnych. Zwracajmy wszy-
scy uwagę na to, aby państwowe środki 
finansowe rozdysponowywane były na 
przedsięwzięcia zaspokajające nasze 
potrzeby zdrowotne, edukacyjne i po-
zwalające na ciągły rozwój naszego kra-
ju. Podkreślajmy, aby nakłady na naukę, 
edukację były większe, a nie na poziomie 
0,44 proc. PKB. Dla przykładu w Turcji 
te nakłady są na poziomie 1 proc. PKB, 
w Europie — ponad 2 proc. PKB, a w Korei 
Południowej — ponad 4 proc. PKB. 

Minister Gowin sugeruje wzrost na-
kładów na naukę do poziomu 1 proc. Czy 
uświadamiamy sobie, że jesteśmy na niż-
szym poziomie technicznym niż Turcja?  

Nakłady na naukę w Korei po wojnie koreań-
skiej wynosiły ponad 2 proc. PKB. Na jakim 
poziomie technicznym jest dzisiaj Korea Po-
łudniowa? Podstawą rozwoju naukowego, 
szczególnie w naukach technicznych, jest 
dostęp do środków finansowych! 

Konformizm środowiska naukowego 
w aspekcie bezwarunkowego podnoszenia 
nakładów na naukę jest przerażający. Zarzu-
ca się pracownikom bierność i bylejakość, 
wprowadza się coraz większe wymagania 
i ograniczenia, uzasadniające tak naprawdę 
brak realnego dostępu do środków finanso-
wych. Dlatego uważam, że — w przypadku 
większych nakładów na naukę — w wyści-
gu o różnego rodzaju granty i projekty rów-
nież kobiety mogłyby mieć większe szanse. 
Obecnie szansę ma coraz węższa grupa 
osób. To jest zła prognoza na przyszłość dla 
nas wszystkich, nie tylko dla kobiet.

Ile kobiet profesorów jest na wydziale? 
Wydaje mi się, że z tytułem profesorskim 
jestem jedna. Jest kilka pań będących sa-
modzielnymi pracownikami naukowymi 
ze stopniem doktora habilitowanego lub 
profesora PK. Oczywiście dominują męż-
czyźni, ale kobiet nie jest tak mało. Jeśli 
popatrzymy na młode kadry, np. u nas 
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Proceso-
wej, liczba kobiet pracowników dydak-
tycznych jest zbliżona do liczby mężczyzn. 
Kiedy zaczynałam pracę, w znacznie licz-
niejszym instytucie były może trzy panie, 
które zajmowały się dydaktyką. 

Czy często zauważa Pani sytuacje, gdy 
kobiety na wysokich stanowiskach nie 
pomagają innym kobietom w karierze? 
Jeżeli tak, to dlaczego? 

Nie mogę nic takiego powiedzieć, gdyż nie 
doświadczyłam tego. No, może oglądałam 
w filmach. Mam inne doświadczenie. Ponie-
waż zostałam przewodniczącą wydziałowej 
komisji wyborczej, musiałam współpraco-
wać z paniami z administracji, z dziekanatu, 
z wydziałowej komisji wyborczej. Byłam 
zaskoczona, jak panie potrafiły pomagać na 
każdym etapie, żeby wszystko odbyło się 
bez problemów. Nie oczekiwałam tego. Pa-
nie były kapitalne w tym, co robiły. Wszyst-
ko, o co prosiłam, miałam sprawdzone 
i przygotowane. Bardzo mi pomogły. 

Może Pani przekazać przesłanie młodym 
kobietom rozpoczynającym karierę w in-
żynierii i w nauce? 
Uważam, że każda praca, którą się wykona, 
wraca do człowieka. Należy być pracowi-
tym, „robić swoje” i zawsze być sobą. Trze-
ba być bardzo konsekwentnym, poukłada-
nym. Każda praca, którą wykonałam; która 
jest związana z nauką, kiedyś procentuje. 
Wszystkie zdobyte doświadczenia wracają 
do mnie i kiedyś się przydają. Na pewno 
warto jest się uczyć. Należy być odważnym 
i nie bać się podejmować różnych wyzwań, 
ale też trzeba dużo pracować. 

Rozmawiała: Lidia Żakowska 
Zdjęcia: Jan Zych

Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK pracuje 
w Katedrze Systemów Transportowych na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej, kieruje projektem  
GEECCO na PK, realizowanym w ramach Progra-
mu „Horyzont 2020”. 
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Rok setnej rocznicy urodzin Jana  
Pawła II i jubileusz 40-lecia „Solidarności” 
zbiegły się w czasie, tak jak jego idee i idee 
„Solidarności”. Bo tak naprawdę, nie byłoby 
tego wielkiego ruchu społecznego, a po-
tem niezależnego związku zawodowego, 
bez tamtej decyzji konklawe z 1978 r. Sta-
ramy się godnie reprezentować tę naukę 
społeczną, płynącą z nauczania Świętego 
Polaka. Jak przekuć idee na codzienność 
ludzkich spraw, nieraz trudnych uwarun-
kowań finansowych czy organizacyjnych 
związków zawodowych na wyższej uczel-
ni? Robimy to najrzetelniej jak umiemy, 
nasz związek jest dla każdego — i z lewej, 
i z prawej, i z centrum. 

Dobrze, że bezkonfliktowo, acz nie bez 
trudnej dyskusji z władzami uczelni, za-
kończyła się sprawa uzgodnienia nowych 
zasad oceny pracowników. Z satysfakcją 
i zadowoleniem przyjmujemy fakt, że choć 
wymagania zostały postawione wysoko, to 
większość postulatów „Solidarności” zosta-
ła uwzględniona przez komisję, działającą 
pod kierownictwem prorektora PK prof. Ta-
deusza Tatary. O wcześniejszych negoc-
jacjach w sprawie zeszłorocznych podwy-
żek, uzgodnieniach dotyczących „Statutu 
PK” i „Regulaminu pracy” informowaliśmy 
społeczność uczelni na naszych tablicach 
i na naszej stronie internetowej, pod adre-
sem: www.solidarność.pk.edu.pl. Można tu, 
w „Aktualnościach”, prześledzić naszą kore-
spondencję z premierem RP w kwestii przy-
pomnienia o podwyżkach obiecywanych 
na ten rok przez wicepremiera Jarosława 
Gowina, ministra naszego resortu i częs-
tego gościa Politechniki. Z nadesłanej do 
mnie odpowiedzi z MNiSW można wnosić, 
że fundusze na podwyżki niedługo pojawią 
się na Politechnice.

Stanowisko Komisji Zakładowej 
NSZZ  „Solidarność” PK jest jednoznacz-
ne: te niewielkie tegoroczne korekty 
naszych wynagrodzeń nie powinny być 
już dzielone — jak włos — na czworo, 
a w całości winny być uznane za obliga-
toryjny, procentowy dodatek inflacyjny. 
Uprości to sposób naliczania i wcale nie 
„spłaszczy” struktury zarobków, a zapi-
sane w projekcie „Regulaminu wynagro-
dzeń” liczne możliwości premiowania 
aktywności pracowników różnych grup 

społeczności akade-
mickiej pozwalają 
przecież przełożonym 
nagradzać wszystkie 
wyróżniające się oso-
by. Przy dobrej kon-
dycji finansowej Poli-
techniki z satysfakcją 
przyjęlibyśmy decyzję 
o podwyższeniu stałym 
wynagrodzeń zasadni-
czych, choć informację 
o kilkumiesięcznym 
dodatku do pensji pra-
cowników odbieramy 
bardzo pozytywnie. 
Także stawki dla na-
uczycieli akademickich 
za godziny ponadwy-
miarowe powinny być, 
naszym zdaniem, zwią-
zane procentowo ze stawkami godzin 
wykonywanych w ramach pensum i od 
nich, oczywiście, wyższe, bo przecież pra-
ce te wykonywane są głównie w soboty 
i w niedziele, a stawki od kilku lat nie były 
podwyższane. Z satysfakcją więc przyję-
liśmy zgodę rektora PK  prof.  Jana Kaziora 
podczas negocjacji, prowadzonych 28 lu-
tego ze stroną związkową, na nowe stawki 
za godziny ponadwymiarowe, podwyż-
szone jeszcze w stosunku do propozycji 
podanej na spotkaniu ze społecznością 
pracowników i to obowiązujące co do go-
dzin nadwymiarowych całego bieżącego 
roku akademickiego, także wypracowa-
nych już w semestrze zimowym. Liczne 
wspólne postulaty „Solidarności” i Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego podczas ne-
gocjacji udało się zapisać w „Regulaminie 
wynagradzania”. Co do innych postulatów 
musieliśmy dojść do rozwiązań kompro-
misowych. No cóż, uzgodnienie zawsze 
wiąże się z obustronnymi ustępstwami. 
Taki też był przebieg i skutek tych trudnych 
rokowań. Rozumiemy doskonale potrzebę 
mobilizowania pracowników do tworzenia 
pub likacji naukowych, konieczność wzmo-
żenia wysiłków w pozyskiwaniu środków 
poprzez projekty badawcze i gorąco za-
chęcamy naszych członków do takiej ak-
tywności dla wspólnego dobra — wzmac-
niania siły naukowej i finansowej naszej 

uczelni, ale przecież i finansów, i rozwoju 
samych pracowników. 

NSZZ „Solidarność” PK służy swą pra-
cą całej społeczności i zaprasza każde-
go z Państwa w swoje szeregi, tak byśmy 
wszyscy czuli się w pełni odpowiedzialni za 
naszą wspólną sprawę, której na imię Poli-
technika Krakowska.

Na koniec, zapraszam na zaplano-
wany jak zwykle na 1 maja tego roku 
XVI Spacer Wiosenny Śladami Świętego 
Jana Pawła II dla członków i sympatyków 
„Solidarności”, finansowany ze środków 
Komisji Zakładowej. Tym razem: Prze-
myśl. PRZEMYŚLcie to Państwo. Miejmy 
nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna 
nie pokrzyżuje nam planów.

Tradycyjnie od lat wybierają się z nami 
emeryci, którzy podtrzymują więź z poli-
techniczną „Solidarnością”, także poprzez 
udział w innych wycieczkach i spotkaniach 
świątecznych.

Zapraszamy serdecznie do siedziby 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
PK,  mieszczącej się na Wydziale Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, w pokoju 102.

Dr inż. Jacek Wojs jest pracownikiem Instytutu 
Pojazdów Samochodowych i Silników Spali-
nowych na Wydziale Mechanicznym PK; pełni 
funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” PK.

Z „Solidarności” PK
JACEK WOJS

Sztandar „Solidarności” PK towarzyszy świętom uczelni, ale 
i uroczystościom poza  jej murami. Fot.: Z archiwum NSZZ 
„Solidarność” PK
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Politechnika Krakowska w mediach
Wyborcza.pl

7 lutego 2020 r.  
Studenci Politechniki 
Krakowskiej budują kajak 
z ekologicznego betonu. 
Wystartują w nim na zawodach 
w Holandii
Choć zbudowanie kajaka z betonu może się 
wydawać pomysłem egzotycznym, na świecie 
organizowane są nawet zawody, w których 
tego typu konstrukcje ze sobą konkurują. To 
właśnie wieść o takim konkursie zainspirowała 
grupkę studentów Politechniki Krakowskiej do 
stworzenia betonowego kajaka. (…) 

— To tak zwany beton tekstylny, innowa-
cyjny i ekologiczny, przede wszystkim dlatego 
że do jego stworzenia nie jest stosowane wy-
palane spoiwo cementowe, ale produkcyjne 
odpady, głównie żużel wielkopiecowy. Jako 
spoiwo wykorzystywane są z kolei szkło wodne 
i geopolimer [nieorganiczna substancja, która 
może w przyszłości zastąpić w budownic-
twie cement – przyp. red.]. Naszym projektem 
chcemy ten rodzaj betonu wypromować, bo 
z powodzeniem może on zastępować beton 
tradycyjny — tłumaczy student budownictwa 
Oskar Jurek. Największym wyzwaniem jest 
oczywiście to, by kajak unosił się na wodzie. 
Jak przekonują studenci, to jak najbardziej 
możliwe, wystarczą odpowiednie wyliczenia, 
kształt i zastosowanie prawa Archimedesa.

„Gazeta Wyborcza”

11 lutego 2020 r.  
Podwodne drony z Krakowa na 
podbój mórz i oceanów
Czy głębiny mórz i oceanów spenetrują pod-
wodne pojazdy bezzałogowe, wymyślone 
i wyprodukowane w Krakowie? Według Mi-
chała Latacza, prezesa krakowskiego start-
-upu NOA Marine i ich współtwórcy — tak! 

Michał Latacz, polski innowator i przedsię-
biorca. Założyciel i pomysłodawca NOA Mari-
ne, absolwent Wydziału Mechanicznego, kie-
runku automatyka i robotyka na Politechnice 
Krakowskiej. — Z perspektywy czasu widzę, że 
to przyroda była dla mnie źródłem niewyczerpa-
nej inspiracji. Zawsze ciągnęło mnie do morza. 
Mogłem przesiadywać w nim całe dnie — mówi. 
Podczas studiów zetknął się z biomimetyką. 
Ruch głowonogów z gromady Sepia wydał 
mu się tak harmonijny i piękny, że zapragnął 
go odtworzyć w urządzeniu. Posiada wiedzę 
ekspercką i wieloletnie doświadczenie w za-
rządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi. 
Właściciel i współwłaściciel wielu międzyna-

rodowych patentów w dziedzinie mechaniki 
i budowy maszyn. Wskazany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju ekspert biznesowy 
i członek zespołu do spraw tworzenia Strate-
gicznej Agendy Badawczej (SRIA) dotyczącej 
kierunków rozwoju technologii dla basenów 
Morza Północnego i Morza Bałtyckiego pro-
gramu BANOS CSA. Twórca i członek euro-
pejskiego konsorcjum BONUS SEAMOUNT, 
złożonego z firm i jednostek badawczo- 
-rozwojowych, które pozyskało finansowa-
nie bezpośrednio z programu BONUS BLUE  
BALTIC w kwocie o równowartości w złotów-
kach przekraczającej 12 mln zł. 

Centrumdruku3D

14 lutego 2020 r.  
Pierwsza w Polsce drukarka 3D, 
pracująca w technologii Binder 
Jetting trafia na Politechnikę 
Krakowską
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, będący 
nowo powstałym Wydziałem Politechniki Kra-
kowskiej, pod koniec stycznia 2020 r. wzboga-
cił się o drukarkę do wytwarzania przyrostowe-
go Innovent +, dostarczoną przez firmę ExOne. 
Zakup nowoczesnej infrastruktury badawczej 
otwiera całkowicie nowe możliwości nie tylko 
w skali uczelni, ale również kraju. Wdrożona 
drukarka 3D jest pierwszym tego typu urzą-
dzeniem w Polsce. (…) Wybierając techno-
logię Binder Jetting, naukowcy z Politechniki 
Krakowskiej szczególną uwagę zwrócili na 
otwarty system, który umożliwia dowolną im-
plementację proszków metalicznych i ceramiki 
(z pominięciem proszków reaktywnych) oraz 
100 proc. jego odzysku. Już w trakcie instalacji 
maszyna została zasypana niestandardowym 
(niecertyfikowanym przez ExOne) proszkiem 
i przy niewielkim nakładzie pracy (zmiana sit 
oraz parametrów druku) wydrukowane zostały 
jednorodne próbki. 

Radio ESKA

20 lutego 2020 r.  
Opaska, która leczy rany, 
powstała na Politechnice 
Krakowskiej. Otrzymała już 
wyróżnienie!
Inteligentna Opaska, która leczy blizny. Taki 
wynalazek powstał przy współpracy z Poli-
techniką Krakowską i firmą Tricomed. Projekt 
właśnie zdobył złoty medal na międzynarodo-
wych targach innowacji w Bangkoku. Współ-
twórca opaski, profesor Krzysztof Karbowski 

tłumaczy, że powstała w oparciu o modyfika-
cję istniejącej technologii opatrunkowej. — 
Jest taka metoda lecznicza nazywana presso-
terapią. W zdefiniowany sposób wywarty ucisk, 
na przykład na bliznę pooparzeniowią, w istotny 
sposób poprawia jej gojenie i tego właśnie doty-
czył ten projekt, aby można było w lepszy sposób 
pomagać takim pacjentom. To głównie są dzieci 
po oparzeniach — mówi profesor Karbowski.

Leczniczy ucisk jednak nie byłby sku-
teczny, gdyby nie specjalna metoda pomiaru 
tego ucisku. Tu objawia się wspomniana inte-
ligencja opaski. Algorytm został opracowany 
na Politechnice Łódzkiej. — Tam się bierze 
pod uwagę charakterystykę materiału, kształt 
ciała, na które ten opatrunek należy nałożyć, 
no i oczywiście wytyczne opracowane przez le-
karza — mówi profesor Karbowski.

Nagrodzona w Tajlandii opaska wykona-
na jest z wysokoplastycznej, oddychającej 
dzianiny, łączonej ze sobą metodami szwal-
niczymi za pomocą płaskich szwów. Ma to 
minimalizować ryzyko podrażnienia.

„Gazeta Wyborcza”  
w Warszawie 

2 marca 2020 r.  
Które samochody nie wjadą do 
centrum? Jest projekt Strefy 
Czystego Transportu 
— Nie ma pytania, czy wprowadzać strefy czy-
stego transportu w miastach. Jest pytanie, kie-
dy to zrobić — mówi prof. Marek Brzeżański.
Na Kongresie Czystego Powietrza zakreślił 
normy, które musiałyby spełniać samochody, 
żeby wjechać do strefy. 

Profesor Marek Brzeżański był gościem 
środowego Kongresu Czystego Powietrza. 
Na co dzień pracuje w Instytucie Pojazdów 
Samochodowych Politechniki Krakowskiej. 
To trzecia już edycja kongresu organizowa-
nego m.in. przez samorząd Mazowsza i Ze-
spół Doradców Gospodarczych TOR. 500 sa-
morządowców i ekspertów zastanawiało się, 
jak poprawić jakość powietrza w Polsce. My 
śledziliśmy panel o transporcie, mobilności 
i zieleni, bo w tej dziedzinie Warszawa powin-
na przejść największe zmiany. A samochody 
w mieście wciąż budzą największe emocje. 

Profesor Brzeżański w swoim panelu 
przekonywał, że w polskich miastach musimy 
jak najszybciej wprowadzić strefy czystego 
transportu. I od razu nakreślił, kto mógłby 
do nich wjeżdżać, a kto nie. Chodzi o obszary 
w miastach, do których mogą wjeżdżać tyl-
ko samochody spełniające określone normy 
spalin. Takie rozwiązania stosuje już bardzo 
wiele państw w Europie Zachodniej, choć 
każde nieco inaczej.



31Nasza Politechnika nr 3 (199) marzec 2020www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Jest rodowitą krakowianką, architektem od 
lat związanym z Politechniką Krakowską. 
Jednak praca na Wydziale Architektury na 
stanowisku profesora to tylko fragment jej 
aktywności. Poza działalnością naukową 
i zajęciami ze studentami w jej życiu ważne 
miejsce zajmuje malarstwo.

Jej prace były już pokazywane na po-
nad 50 wystawach indywidualnych w kraju 
i za granicą, m.in. w Willi Decjusza (2000), 
na zamku Kmitów i Lubomirskich w Wiś-
niczu (2013), w galeriach „Spire Studios” 
(2013), „New Century Artists” w Nowym 
Jorku-Chelsea na Manhattanie (2013),  
„Bashas Walk” (2014). Małgorzata Mizia 
regularnie uczestniczy w międzynarodo-
wych plenerach artystycznych. 

W lutym tego roku mieliśmy okazję oglą-
dać malarstwo Małgorzaty Mizi na wystawie 
zorganizowanej w Pałacu Sztuki w Krakowie. 
To druga wystawa artystki w tej najbardziej 
szacownej galerii Krakowa. W 2010 r. Mał-
gorzata Mizia pokazała głównie pejzaże 
beskidzkie, kadry przyrody i architektury re-
gionu. Ostatnie lata przyniosły zwrot w twór-
czości malarki ku postaciom alegorycznym 
— ulotnym, zawsze skrzydlatym, drapież-
nym, walczącym o swobodę, wolność wyra-
żania siebie.

Takie właśnie postacie mogliśmy oglą-
dać na tegorocznej wystawie, która nosiła 

tytuł „Panoptykon polski 
2020”. Artystka wyjaśnia, 
że panoptykon to „zapo-
życzona od angielskiego 
filozofa Jeremy’ego Ben-
thama idea wybiegu, wo-
liery — ograniczającej, 
dozorowanej klatki — 
nieustannie kontrolowa-
nej, doglądanej w spo-
sób niewidoczny dla jej 
pensjonariuszy”. Tutaj, 
jak w fotoplastykonie, 
miejsce klatek ze zdjęcia-
mi zajmują obrazy. 

W ścianach galerii 
przy placu Szczepań-
skim zamknięte zostały 
uskrzydlone zwierzęta, 
ptaki, pegazy, humano-
idy, którym towarzyszy 
odczucie uwięzienia. Bo 
też, jak tłumaczy autor-
ka obrazów, taki jest polski charakter tych 
postaci: z natury swojej wolne, swobodne, 
romantyczne i marzycielskie. Stale wyla-
tujące „ponad poziomy”. Ale na obrazach 
Małgorzaty Mizi występują też postaci 
bezskrzydłe albo skrzydła tracące — cier-
piące. Te chyba wydają się bardziej oczywi-
ste, codzienne. 

Panoptykon Małgorzaty Mizi w Pałacu Sztuki

Uczestnicy wernisażu, od lewej: Roman Pfitzner, Mariusz  
Korkosz. Zbigniew Kazimierz Witek, Małgorzata Mizia, Krzysztof 
Pałecki. Fot.: Jan Zych

Pełno na tych obrazach odwołań do 
tradycji, do mitologii polskiej. Pegazy są 
pełne chimerycznych nastrojów i niesfor-
nych myśli, symbolizując nieokiełznaną, 
kreatywną energię. Dalej idą spolszczone 
mity w postaci młodopolskiej gęsiareczki 
z gąsiorem. Reminiscencje staropolskich 
„dziadów” i odchodzenia w zaświaty 
z powodu utraty życiodajnych skrzydeł 
spotykamy w serii „Ikar”. Patrząc na gru-
pę ptaków drapieżnych, odnajdujemy 
w ich kolorach ludzkie cechy (i odwrot-
nie). A w końcu herosi — pozbawieni 
skrzydeł, lecz zmagający się bohatersko 
z doczesnością — wizerunkowo zapew-
ne najbardziej podobni do nas, twierdzi 
artystka.

„Wszyscy uwięzieni we wspólnym 
zam knięciu, polujący wzajemnie, ostroż-
ni, z obawy o własną intymną przestrzeń 
i o terytorium, różni i zarazem do siebie 
podobni. To właśnie dzięki tej różnorodno-
ści nasza historia i wizja maluje się koloro-
wo i na miarę każdego z akcjonariuszy — 
równoprawnie. Ciągle dociekam… Gdzie 
w tej transgranicznej konfiguracji plasuje 
się człowiek?” — wyjaśnia przesłanie poka-
zanych w Pałacu Sztuki obrazów Małgorza-
ta Mizia. 

(ps)

„Heros III. Eteryczny”Małgorzata Mizia, „Heros II. Płochy”
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Wystawa Otwartego Studium Fotografii 
21 stycznia — 24 lutego 2020 r.

Na wystawie fotografii, wieńczącej kolej-
ny semestralny kurs w Studium Fotografii 
PK pod kierunkiem dr. inż. arch. Zbigniewa 
Wikłacza, dwudziestu ośmiu uczestników 
zaprezentowało po dwa, trzy zdjęcia wyko-
nane w trakcie trwania kursu. Prezentowa-
ne fotografie obejmują szerokie spektrum 
kategorii fotograficznych — od portretu, 
przez pejzaż, aż po street photo oraz live.

Praca Pawła Gajdka Praca Natalii Drożyńskiej-Feluś

Praca Agnieszki Łopaty

Praca Magdaleny Michałek

Krajobraz postindustrialny to od kilku lat 
przedmiot zainteresowań Ewy Hoppe- 
-Nowickiej. Komentując jej dorobek, 
Stanis ław Żuławski pisze, że artystka por-
tretuje pejzaż okaleczony — wegetację 
zniszczoną strumieniami zanieczyszczeń, 
trujące hałdy, szkody górnicze, monstru-
alne konstrukcje przemysłowe i rozpada-
jące się fabryki. Na obrazach Ewy Hoppe- 
-Nowickiej cywilizacja przemysłowa staje 
się ropiejącą raną, gdyż Ziemia ulega trans-
formacji na niespotykaną dotąd skalę. 

Ewa Hoppe-Nowicka
„Artefakty postępu” — malarstwo
5 lutego — 6 marca 2020 r.

„Hałda niklowa”

Cykle „Fosylia czasu”, „Hałdy i saliny” 
można odczytać jako ponurą przypo-
wieść o antropocenie; o zbiorowym hubris 
ludzkości, dążącej do podporządkowania 
sobie świata i zarazem podcięcia gałęzi, 
na której siedzi — stwierdza Żuławski. 
Z dzieł malarki wyłania się obraz cywili-
zacji, która doświadcza regresu, ulegając 
biodegradacji. 

Tryptyk — „Strachy postępu”



Bale i gale
Jest czas nauki i jest czas zabawy. Ten ostatni właśnie utrwalił nasz fotore-
porter. Na jego zdjęciach bawią się, jak co roku, podczas tradycyjnych zabaw 
karnawałowych studenci i pracownicy: Wydziału Informatyki i Telekomunika-
cji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a także uczestniczka nieco 
zagadkowego balu „1001 noc”. 

Paradoks 
Jest paradoksem co się zowie,
tak człowiek dał się skołować,
że traci dla pieniędzy zdrowie,
by za pieniądze je ratować.

             Krzysztof Konstanty Stypuła

Zdjęcia: Jan Zych 




