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SŁOWO REKTORA

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

Bieżący numer „Naszej Politechniki” jest wyjątkowy — to 200. wy-
danie naszego miesięcznika. Przypadło w szczególnym czasie pande-
mii koronawirusa. Z tego względu nie mogliśmy w maju w trady-
cyjnej formie pogratulować i podziękować zespołowi redakcyjnemu. 
Nie mogliśmy również świętować 75-lecia naszej Alma Mater, uro-
czyście obchodzić 100-lecia urodzin Jana Pawła II, a także wybrać — 
w pierwotnie planowanym terminie — rektora PK na nową kadencję 
2020–2024. To tylko niektóre z ważnych, zaplanowanych w maju 
wydarzeń, które musimy odłożyć.

Dzięki łamom „Naszej Politechniki” mogę serdecznie pogratu-
lować koleżankom i kolegom z redakcji znakomitej jakości czasopis-
ma. Nasz miesięcznik to nie tylko rzetelne artykuły, świetne zdjęcia 
i bogata kronika naszej działalności. To przede wszystkim znakomity 
zespół redakcyjny, odpowiedzialny za przygotowanie każdego nume-
ru miesięcznika, dbający, aby każdy był na wysokim poziomie edy-
torskim i w terminie dotarł do politechnicznej społeczności. „Nasza 
Politechnika” od lat gwarantuje wiele atrakcyjnych treści w każdym 
wydaniu. Dlatego w imieniu całej społeczności akademickiej — na 
ręce Pana Redaktora Lesława Petersa — składam całemu zespołowi 
najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje, a także życzenia dal-
szych sukcesów, zawodowej satysfakcji i utrzymania dotychczasowe-
go wysokiego poziomu gazety.

Gdy kilka miesięcy temu rozpoczynaliśmy przygotowania do 
obchodów 75-lecia Alma Mater, nie przypuszczałem, że będziemy 
musieli się zmierzyć z epidemią, która tak bardzo zmieni cały świat 
i ograniczy nasze funkcjonowanie. W maju chcieliśmy uroczyście — 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego — uczcić 75 lat historii Politech-
niki Krakowskiej. Na przestrzeni tych lat mury naszej uczelni opuści-
ło prawie 100 tys. absolwentów. To rzesza inżynierów, którzy wnieśli 
wielki wkład w rozwój Krakowa, regionu, kraju, a także przyczynili 
się do rozwoju wielu regionów na całym świecie. 

Podczas jubileuszowych uroczystości w sposób szczególny chcie-
liś my uhonorować firmę Fakro, której przyznaliśmy medal „Zasłużony 
dla PK”. Fakro jest dziś jednym ze światowych liderów w produkcji 
okien, a za sukcesem tego świetnie prosperującego przedsiębiorstwa stoi 
Złoty Wychowanek PK — Ryszard Florek. Z firmą Fakro łączą nas 
bardzo bliskie więzi, poparte wieloletnią, owocną współpracą. 

Podczas gali jubileuszowej chcieliśmy też wyróżnić innego zna-
komitego absolwenta PK. Nguyen The Thao jest wychowankiem Wy-
działu Architektury, jako mer Hanoi wniósł ogromny wkład w rozwój 
urbanistyczny stolicy Wietnamu i innych jego regionów. Jest znako-
mitym ambasadorem PK w świecie, przy wielu okazjach podkreśla, 
jak wielkim skarbem są dla niego wiedza i umiejętności zdobyte pod-
czas studiów na Politechnice Krakowskiej. 

Wydarzeniem artystycznym gali jubileuszowej miał być wyjątko-
wy koncert naszych absolwentów, wybitnych artystów — Jana Kan-
tego Pawluśkiewicza oraz Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera zespołu 
Zakopower. 

W maju nie będziemy mogli świętować, ale mamy nadzieję, że 
znajdziemy sposób na wspólne świętowanie w niedalekiej przyszłości. 
A mamy co świętować!

W ciągu tych 75 lat Politechnika Krakowska się zmieniała. Także 
w ostatnich latach przeszła poważne reformy, związane z wdraża-
niem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Niezmienne dla spo-
łeczności PK pozostaje jednak rozumienie inżynierskiej misji jako 

służby opartej na wiedzy i empatii, odwadze 
i rozwadze, nieulegającej żadnej presji w dą-
żeniu do prawdy. Dziś Politechnika Krakow-
ska to uczelnia techniczna, dumna ze swoich 
osiągnięć, świadoma wkładu, który wniosła 
w rozwój naszego regionu i istotnego śladu, 
który zaznaczyła w wielu miejscach na świe-
cie. Jesteśmy dumni z naszych studentów i wy-
chowanków oraz osiągnięć naszych pracowników; 
osiągnięć, które przyczyniły się do rozwoju naszej Uczelni. Mimo 
trudnych obiektywnie czasów optymistycznie spoglądamy w przy-
szłość i z nadzieją wkraczamy w kolejne lata naszej działalności.

Myśląc o przyszłości, pamiętamy o naszej przeszłości, o tym, 
skąd czerpiemy wzorce do naśladowania. W tym kontekście mu-
szę przypomnieć o szczególnym dla nas wydarzeniu — 100-leciu 
urodzin Papieża Jana Pawła II. Społeczność akademicką Politech-
niki Krakowskiej łączą z postacią Ojca Świętego żywe wspomnie-
nia i mocne więzy. Karol Wojtyła, jeszcze jako wikary w bazylice 
św. Floriana, był opiekunem duchowym studentów PK. To właśnie 
w tamtym czasie połączyły go ze społecznością PK szczególne wię-
zy. Ośmielę się nawet powiedzieć, że były to bardzo bliskie przyjaź-
nie, zawiązane m.in. w czasie kajakowych wypraw na jeziora, kiedy 
Karol Wojtyła odpoczywał w towarzystwie studentów i profesorów 
uczelni. 

Dla naszej społeczności akademickiej szczególnym wydarze-
niem było spotkanie 17 czerwca 1999 r., kiedy po mszy na Wawe-
lu Papież odebrał godność Honorowego Senatora i Profesora Poli-
techniki Krakowskiej. To dla nas było szczególne wyróżnienie, ale 
również zobowiązanie do pogłębienia myśli Jana Pawła II — głowy 
Kościoła, ale i wybitnego filozofa oraz naukowca. Ogromny postęp 
technologiczny powoduje, że szczególnie dziś zadajemy pytanie, 
które znamy z papieskich rozważań — o granice naukowego ekspe-
rymentu i rolę, którą odgrywa w nim człowiek nauki. To od Papieża 
Polaka usłyszeliśmy dobitnie, że zasady wolności badań nauko-
wych nie wolno oddzielać od odpowiedzialności etycznej uczonego. 
Mamy pamiętać, by nasza działalność naukowa służyła rozwojowi 
człowieka, a nie przyczyniała się do generowania nowych zagrożeń 
wymierzonych w ludzkość. Po latach z tym większym podziwem 
doceniamy trafność i bogactwo przekazu, który Jan Paweł II zosta-
wił środowisku akademickiemu. Był akademikiem, rozumiał świat, 
dobrze diagnozował jego kondycję i taktownie, acz stanowczo, przy-
pominał, którędy droga. Podczas jednego ze spotkań z ludźmi nauki 
tak ujął misję, której staramy się być wierni także w naszym poli-
technicznym, trwającym już 75 lat działaniu: „Zadaniem uniwer-
sytetu jest uczyć, ale w gruncie rzeczy jest on po to, żeby człowiek, 
który do niego przychodzi; który ma swój własny rozum i pewien 
zasób doświadczenia życiowego, nauczył się myśleć sam. Uniwer-
sytet jest po to, żeby wyzwolił ten potencjał umysłowy i potencjał 
duchowy człowieka; żeby pomógł w jego wyzwoleniu się — ale to 
wyzwolenie jest aktem własnym, aktem osobowym tego człowieka. 
(…) Uniwersytet wtedy spełnia swój własny cel, gdy w określonej 
wspólnocie ludzi, przy pomocy środków o charakterze naukowo-
-twórczym, prowadzi do tego, że się rozwija człowiek”.

Jan Kazior
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Po raz dwusetny „Nasza Politechnika” trafia do Czytelni
ków. W tych dwustu numerach zawarta została spora por
cja wydarzeń i problemów, którymi Politechnika Krakow
ska żyła przez ostatnie bez mała ćwierćwiecze. Czyli prawie 
przez jedną trzecią okresu swego istnienia. Tak się bowiem 
składa, że nasz numer jubileuszowy zbiega się z przypada
jącymi w tym roku 75. urodzinami PK. Jesteśmy ponadto 
w przededniu setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II ― 
człowieka, który przez lata był blisko związany z wieloma 
osobami należącymi do społeczności Politechniki. 

Zaglądam do pierwszego numeru „Naszej Politechni
ki”. Ukazał się w 1997 r. Otwiera go artykuł wstępny rek
tora Politechniki Krakowskiej — prof. Kazimierza Flagi. 
A w tekście te słowa: „Założeniem czasopisma nie jest prze
kaz informacji ze szczebla rektorskiego w dół, jak to czy
nią typowe biuletyny informacyjne. Jest natomiast ― obok 
rzetelnej informacji o najistotniejszych sprawach zacho
dzących w Politechnice Krakowskiej — poruszanie kwestii 
najbardziej żywotnych dla utrzymania dotychczasowej po
zycji Uczelni w środowisku krakowskim i na terenie całego 
kraju”. Tej deklaracji założyciela naszego pisma staramy się 
być cały czas wierni.

Pierwszy, historyczny już dziś numer zawiera tekst prze
mówienia, wygłoszonego kilka miesięcy wcześniej przez 
prof. Kazimierza Flagę podczas inauguracji roku akademic
kiego 1996/1997, prezentuje informacje o działalności studen
tów, wydarzeniach naukowych na PK, a także o powołaniu 
do życia Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Kra
kowskiej. W numerze znalazł się również szerszy szkic na te
mat korzeni Politechniki Krakowskiej autorstwa prof. Roma
na Ciesielskiego. Kolejne wydania „Naszej Politechniki” były 
rozwinięciem treści zawartych w tym pierwszym numerze. 

Obecny czas nie sprzyja świętowaniu jubileuszy. Doty
czy to również wspomnianych wyżej rocznic, ważnych dla 
całej uczelni. Jednak piszemy w obecnym numerze o fak
tach związanych z tymi jubileuszami w przekonaniu, że bez 
względu na okoliczności ― a może nawet szczególnie właś
nie teraz — celowe jest przypominanie kluczowych wyda
rzeń z życia Politechniki i z życia ludzi, którzy budowali jej 
dorobek i prestiż. Jedynym uroczystym akcentem związa
nym ze skromnym jubileuszem naszego pisma niech będą 
drukowane obok życzenia wierszem, które otrzymaliśmy 
od profesora Krzysztofa Stypuły.

Tuż przed skierowaniem tego numeru do druku dotarła 
do redakcji niezwykle smutna wiadomość, że Profesor nie 
żyje. Odszedł człowiek powszechnie lubiany i szanowany, 
a redakcja straciła Autora, który na naszych łamach gościł 
regularnie od ponad dziesięciu lat (On sam przypomina 
o tym w postscriptum swego wiersza). Z wydaniem dwu
setnego numeru kończy się więc coś bardzo ważnego w ży
ciu „Naszej Politechniki”. 

Lesław Peters
Redaktor naczelny 

„Nasza Politechnika” razy 200
Dwusetny numer

„Nasza Politechnika”
ma już latek parę.
Dziś jej dwusetny numer.
Dasz Pan, Panie, wiarę?

Chociaż nie będę prawił
Redakcji duserów,
życzę kolejnych dwustu
udanych numerów.

A że życie Uczelni
jest w tym miesięczniku,
warto wziąć go do ręki,
Drogi Czytelniku!

PS
I jeszcze jedno wspomnę,
ocierając łzy:
goszczę tu od numeru
siedemdziesiąt trzy.

Krzysztof Konstanty Stypuła
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Trudna historia naszego narodu sprawiła, że Kraków renomę Pol
skiej stolicy duchowej nieco paradoksalnie zyskał w epoce rozkwi
tu inżynierii miejskiej. Choć zdobycze techniki znacząco polepszy
ły warunki życia w mieście, do Polaków doby zaborów znacznie 
bardziej przemawiały płynące z Krakowa przesłania patriotyczne.

Duch nad materią
W październiku 1847 r. urucho
miono pierwszą linię kolejową, 
łączącą Kraków z Wiedniem 
i Wrocławiem. W grudniu 
1857 r. na czterech rogach kra
kowskiego Rynku pojawiły 
się latarnie zasilane z gazow
ni miejskiej. Za prezydentu
ry Mikołaja Zyblikiewicza 
(1874–1880) zasypano koryto 
Starej Wisły, tworząc Planty 
Diet lowskie. W 1897 r. Rada 
Miejska podjęła decyzję o budo
wie nowoczesnego wodociągu, 
który zaczął działać w lutym 
1901 r. Druga połowa XIX wie
ku i początek XX wieku to czas 

pojawienia się w Krakowie wielu gmachów, które nadały miastu 
nowe oblicze. 

Choć krakowianie na ogół z zainteresowaniem i zadowo
leniem witali pojawiające się udogodnienia, Kraków w owym 
czasie swoją legendę budował na świadkach chlubnej przeszłości 
Polaków, takich jak Wawel, groby królewskie czy Rynek. Uwagę 
przyciągali też pisarze i artyści tworzący dzieła, które wpisywały 
się w kanon kultury narodowej. 

Kraków mógł się poszczycić tradycjami w zakresie nauk 
technicznych, sięgającymi epoki odrodzenia. Dysponował wy
kwalifikowaną kadrą inżynierską. A mimo to aż do 1918 r. nie 
powstała tu wyższa szkoła techniczna. Dlaczego? Szukając odpo
wiedzi na to pytanie, trzeba przypomnieć, że w monarchii austro 
węgierskiej miasto było ośrodkiem o marginalnym znaczeniu. 
Nie mogło konkurować z Wiedniem ani ze Lwowem. To w tych 
miastach na politechnikach kształcono specjalistów, którzy znaj
dowali pracę nie tylko w Galicji. Dodajmy, że obie politechniki 
cieszyły się międzynarodową renomą.

Atuty Krakowa
Ucieleśnieniem idei wyższej szkoły technicznej pod Wawelem było 
założenie w 1919 r. Akademii Górniczej. Powodzenie tego projektu, 
zapoczątkowanego jeszcze w 1913 r., zachęcało w okresie między
wojennym przedstawicieli nauk ścisłych i inżynierów do dysku
sji o utworzeniu uczelni politechnicznej. Jej ― jak się zdawało — 
zalążki powstały w Akademii Górniczej oraz w Akademii Sztuk 
Pięknych. W AG prof. Izydor StellaSawicki objął Katedrę Budow
nictwa, zaś w ASP utworzono Wydział Architektury (niewiele jed
nak mający wspólnego z zagadnieniami konstrukcyjnymi). 

Dopiero rok 1945 i potrzeba odbudowy kraju ze zniszczeń wo
jennych otworzyły szerokie perspektywy zarówno przed wzna
wiającą działalność Akademią Górniczą, jak i przed gronem osób 
zaangażowanych w powołanie w Krakowie uczelni politechnicz
nej. Lwów, na mocy ustaleń powziętych za plecami Polaków, zna
lazł się poza granicami Polski, a Warszawa, gdzie przed wojną 
funkcjonowała politechnika, 
potrzebowała czasu, by pod
nieść się z gruzów. Kraków, 
który szczęśliwie wyszedł 
z wojny prawie bez zniszczeń, 
dysponował lokalami, w któ
rych prawie natychmiast moż
na było rozpocząć zajęcia ze 
studentami. Na miejscu była 
też kadra, zasilana dodatkowo 
specjalistami przybywającymi 
ze Lwowa.

Wezwania do powołania 
politechniki padały z wielu ust. 
Wygłaszali je profesorowie z li
czącym się dorobkiem, młodzi 
naukowcy, praktycy, a także 
całkiem spora grupa młodzie
ży. Wszystkim marzyły się stu
dia inżynieryjne bez potrzeby 
opuszczania Krakowa. Droga 
do celu była trudna i najeżona przeszkodami. Choć nie znano jesz
cze słowa „wolontariat”, wiele osób w pierwszych tygodniach bez
interesownie zaangażowało się w tworzenie zrębów nowej uczelni. 
Nie czekając na etaty, już w połowie marca 1945 r. zebrało się grono 
gotowe przystąpić do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Te spontaniczne działania natrafiły jednak na poważną 
przesz kodę. Ambicje utworzenia własnej uczelni technicznej, 
sięgające korzeniami jeszcze okresu dwudziestolecia międzywo
jennego, pojawiły się też na Śląsku. Ponieważ władze centralne 
uznały, że dźwigającego się z ruin kraju nie stać na dwie nowe 
politechniki działające po sąsiedzku, podjęto decyzję, że krakow
ska inicjatywa stanowić będzie zaczyn przyszłej śląskiej uczelni. 
Na mocy dekretu Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 24 maja 
1945 r. powołano Politechnikę Śląską z tymczasową siedzibą 
w Krakowie. 

W Krakowie rozpoczęła się batalia o zachowanie w mieście 
dopiero co powstającej wyższej uczelni technicznej. Na początek 
musiano się zadowolić gościną zaoferowaną przez starszą siostrę. 
Przy Akademii Górniczej zaczęły funkcjonować Wydziały Poli
techniczne.

Lista zasłużonych
2 kwietnia 1946 r. Senat Wydziałów Politechnicznych Akade
mii Górniczej uhonorował wpisaniem na specjalną listę osoby 
zasłu żone dla powstania tychże wydziałów. Znajduje się na niej 
dwadzieścia dziewięć nazwisk. Niektóre dziś nikomu już nic nie 

U źródeł Politechniki Krakowskiej
W tym roku mija 75 lat od powstania Politechniki Krakowskiej. To dobra okazja,  
aby przypomnieć, że swoje istnienie uczelnia zawdzięcza w pierwszej kolejności 
wysiłkom i uporowi dwóch osób — Izydora Stelli-Sawickiego i Walerego Goetla

LESŁAW PETERS

Izydor Stella-Sawicki — główny 
inicjator utworzenia Politechniki 
Krakowskiej. Repr.: Jan Zych

Walery Goetel — rektor Akademii 
Górniczej (1939–1951), wspiera-
jący ideę powołania Politechniki 
Krakowskiej jako samodzielnej 
uczelni. Repr.: Jan Zych
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mówią. Inne nazwiska znajdziemy w opracowaniach na temat 
pierwszych lat działalności Politechniki Krakowskiej.

Do osób zasłużonych zaliczono m.in. Tadeusza Kantarka 
i Raula Karczewskiego — studentów, którzy od pierwszych dni 
po wyjściu Niemców z Krakowa zabiegali o utworzenie uczelni. 
Na liście są nazwiska cenionych profesorów ― Władysława Rub
czyńskiego, Kazimierza Zipsera, Józefa Gałęzowskiego, Witolda 
Biernawskiego, Włodzimierza Roniewicza. Na wysokiej, trzeciej 
pozycji wymieniony został Adolf SzyszkoBohusz, wybitny ar
chitekt i konserwator zabytków, pierwszy dziekan Wydziału Ar
chitektury. Znaleźli się tam też Edmund Wilczkiewicz i Ignacy 
Czerniewski ― pierwsi dziekani, odpowiednio, Wydziału Inży
nierii i Wydziału Komunikacyjnego. Jest również jeden z najlep
szych znawców średniowiecznej architektury obronnej — Boh
dan Guer quin. Jego nazwisko kilkanaście lat później pojawi się 
w czołówce „Krzyżaków”, najczęściej oglądanego polskiego fil
mu, przy którym pełnił rolę konsultanta. 

Dwa najwyższe miejsca „Listy zasłużonych przy organizacji 
Wydziałów Politechnicznych” zajmują rektor Akademii Górni
czej Walery Goetel i prorektor AG Izydor StellaSawicki. Umiesz
czenie nazwiska Walerego Goetla na pierwszym miejscu listy 
można poczytywać za gest czysto grzecznościowy w stosunku 
do rektora, jednak zachowane dokumenty wskazują, że uczony 
osobiście zaangażował się w ideę powołania Politechniki Kra
kowskiej i wniósł ogromny wkład w powstanie uczelni.

Po tatrzańskich szlakach do godności 
akademickich

Walery Goetel był badaczem budowy geologicznej Tatr. Uro
dził się 14 kwietnia 1889 r. w Suchej (dziś: Sucha Beskidzka). 
Ukończył w 1907 r. krakowskie Gimnazjum św. Anny (obecnie 
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego) i podjął studia geo
logiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z zakresu 
geologii i paleontologii obronił na Uniwersytecie Wiedeńskim 
w 1913 r. W latach 1913–1920 pracował na Uniwersytecie Jagiel
lońskim jako asystent. W 1918 r. uzyskał na UJ habilitację w za
kresie geologii. 

W 1920 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego 
geologii i paleontologii w Akademii Górniczej. Profesorem zwy
czajnym został już w 1922 r. Z czasem dostrzeżono też zdolności 
organizatorskie Walerego Goetla. W latach 1932–1935 był dzieka
nem Wydziału Górniczego, a w latach 1936–1939 prorektorem AG. 
31 sierpnia 1939 r. od kończącego kadencję prof. Władysława Tak
lińskiego przejął funkcję rektora Akademii Górniczej, by przez 
następne lata pełnić ją w warunkach konspiracyjnych. Oficjalnie 
w okresie okupacji niemieckiej był dyrektorem Szkoły Górniczo
HutniczoMierniczej. W niej zatrudnienie znaleźli krakowscy 
nauczyciele akademiccy. 

Po wojnie zaangażował się w działania na rzecz ochrony śro
dowiska naturalnego. W 1954 r. uczestniczył w utworzeniu par
ków narodowych na Babiej Górze, w Pieninach i w Tatrach. Wziął 
udział w światowych konferencjach na temat ochrony przyrody 
w Edynburgu (1956 r.) i w Seattle, w USA (1962 r.) oraz w wielu 
innych międzynarodowych spotkaniach naukowych. Uznawany 
jest za twórcę sozologii, nowej gałęzi wiedzy, łączącej zagadnie
nia ochrony przyrody z racjonalnym użytkowaniem jej zasobów. 
Jego artykuł „Sozologia — nauka o ochronie przyrody i jej zaso
bów” ukazał się w 1966 r. w periodyku „Kosmos”. 

Zainteresowania naukowe prof. Walerego Goetla wiązały się 
ściśle z jego zamiłowaniem do gór. Od wczesnej młodości dużo 
czasu spędzał w Tatrach. Latem 1911 r. wycieczki po Tatrach od
bywał w towarzystwie Marii SkłodowskiejCurie (dwa lata później 
wziął ślub z jej bratanicą). Już jako 14latek wstąpił do Towarzystwa 
Tatrzańskiego i działał w różnych jego komisjach. W latach 1935–
1947 był prezesem tej organizacji. W 1928 r. uczestniczył w zorga
nizowaniu Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinis tycznych. 

Za swoją działalność naukową i społeczną prof. Walery Goetel 
był wielokrotnie wyróżniany. W 1952 r. Polska Akademia Nauk 
włączyła go do grona członków korespondentów. Doktoraty ho-
noris causa nadały mu: Akademia Górnicza w Ostrawie (1950 r.), 
Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie (1960 r.) i Politechnika 
Krakowska (1970 r.). W 1959 r. za prace na rzecz ochrony przy
rody Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn przyznał Wale
remu Goetlowi Międzynarodową Nagrodę im. van Tienhovena. 
Ponadto uczony został odznaczony m.in.: Krzyżem Komandor
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru 
Pracy I klasy, czterokrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim 
Orderem Legii Honorowej, Wielkim Srebrnym Medalem Société 
Nationale d’Acclimation de France, Czechosłowackim Orderem 
Lwa Białego. W 1964 r. otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa.  

Władze się sprzeciwiają
W 1945 r. Akademia Górnicza stosunkowo szybko po opuszcze
niu Krakowa przez Niemców wznowiła zajęcia dydaktyczne. 
Oficjalna inauguracja roku akademickiego nastąpiła 16 kwietnia. 
Jednocześnie z życzliwością przyglądano się staraniom grupy 
osób zabiegających o powołanie Politechniki Krakowskiej. Wy
razem tej życzliwości było udostępnienie kilku pomieszczeń na 
potrzeby organizatorów nowej uczelni. 

Gdy zaczęto lansować koncepcję powołania na bazie krakow
skiego środowiska technicznego Politechniki Śląskiej, Walery 
Goe tel ― jako rektor Akademii Górniczej — skierował 3 kwietnia 
do Ministerstwa Oświaty obszerne pismo uzasadniające potrze
bę utworzenia uczelni politechnicznej w Krakowie. 13 kwietnia 
Senat AG w oficjalnej uchwale postanowił: „pomieścić organi
zującą się Politechnikę Krakowską w miarę możności w gmachu 
głównym AG przy alei Mickiewicza 30, aż do uzyskania przez nią 
włas nych pomieszczeń”. 

W opracowaniu przesłanym do Ministerstwa Oświaty z datą 
1 maja 1945 r. prof. Goetel argumentował, że uczelni technicznych 
nie należy wiązać z ośrodkami przemysłowymi, co oznaczało 
sprzeciw wobec koncepcji utworzenia politechniki w Katowi
cach. W tym przypadku rektor AG bronił także swojej uczelni, 
bowiem pojawił się pomysł, by na Śląsk przenieść również Wy
dział Hutniczy AG. 

Wobec nieustępliwego stanowiska władz centralnych w spra
wie utworzenia Politechniki Krakowskiej w końcu maja 1945 r. od
była się w Akademii Górniczej ceremonia inauguracji roku aka
demickiego Politechniki Śląskiej. Niebawem jednak inicjatywa 
środowiska krakowskiego została instytucjonalnie złączona 
z AG. 10 sierpnia 1945 r. Senat AG wyraził zgodę na organiza
cyjne związanie Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynie
rii Lądowej i Wodnej z Akademią Górniczą. Do AG przyjęto też 
Wydziały Komunikacyjne, które na tym etapie podejmowanych 

Izydor Stella-Sawicki i Walery Goetel, zdjęcie archiwalne z 1945 r. 
Fot.: Ze zbiorów SWPK
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działań resort komunikacji traktował jako zalążek przyszłej sa
modzielnej uczelni ― Akademii Komunikacyjnej. 

W ten sposób powstała struktura funkcjonująca przez następne 
lata pod nazwą Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej. 
Podczas zorganizowanego 24 września 1945 r. zebrania w celu jej 
ukonstytuowania wybrany został prorektor AG, mający sprawować 
nad nimi pieczę. Został nim prof. Izydor StellaSawicki, który był 
głównym promotorem idei utworzenia Politechniki Krakowskiej. 

Inżynier dróg i mostów
Izydor StellaSawicki był krakowianinem z wyboru, ale z uro
dzenia lwowianinem. Przyszedł na świat 5 kwietnia 1881 r. w ro
dzinie doktora medycyny i we Lwowie zdobywał wykształcenie. 
W 1904 r. na Politechnice Lwowskiej zdał z odznaczeniem egza
min państwowy II stopnia, uzyskując tytuł inżyniera dróg i mo
stów. W latach 1905–1907 pracował na Politechnice Lwowskiej jako 
asystent, a następnie do 1918 r. był starszym inżynierem w Krajo
wym Biurze Melioracyjnym we Lwowie. Pracę tę łączył w latach 
1911–1914 z wykładami w Szkole Ogrodniczej we Lwowie.

W 1921 r. został powołany na stanowisko wykładowcy budow
nictwa w Akademii Górniczej w Krakowie. W 1923 r. otrzymał sta
nowisko docenta statyki konstrukcji budowlanych na utworzonym 
wówczas Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie. Wykładał tam aż do likwidacji wydziału w 1930 r. W Aka
demii Górniczej, pokonując kolejne szczeble, doszedł w 1936 r. do 
tytułu profesora zwyczajnego oraz funkcji dziekana Wydziału Hut
niczego. Funkcję ten pełnił w latach 1937–1939. 

Po wkroczeniu Niemców do Krakowa podzielił los grona pro
fesorów aresztowanych 6 listopada 1939 r. w ramach niesławnej 
Sonderaktion Krakau. Został wywieziony do obozu koncentracyj
nego w Sachsenhausen. Zwolniono go 8 lutego 1940 r. w wyniku 
międzynarodowej akcji nacisku na władze niemieckie. Powrócił 
do Krakowa, gdzie podjął pracę w Technicznej Szkole Górniczo
HutniczoMierniczej, a jednocześnie zaangażował się w tajne 
nauczanie. Starania o powołanie w Krakowie politechniki rozpo
czął niemal nazajutrz po zakończeniu okupacji miasta. 

Wielokrotnie jeździł do Warszawy, docierając do najwyższych 
władz, włącznie z Bolesławem Bierutem, i argumentując, że powo
łanie nowej uczelni technicznej w Krakowie leży w interesie kraju, 
który będzie potrzebował wielu specjalistów zdolnych odbudować 
ze zniszczeń wojennych infrastrukturę. Gdy krakowskie zręby 
uczelni technicznej nazwano Politechniką Śląską, wpadł na zna
komity pomysł. To Izydor StellaSawicki zaproponował, by Akade
mię Górniczą rozszerzyć o wydziały politechniczne. Wcieleniem 
tego pomysłu w życie zajął się osobiście rektor Walery Goetel. 

Działając w strukturze Akademii Górniczej, Wydziały Po
litechniczne od początku cieszyły się pełną autonomią. Miały 
własny budżet i własny Senat. Na jego czele, będąc prorektorem 
AG, stanął prof. Izydor StellaSawicki. Dlatego dziś jest on uzna
wany za historycznie pierwszego rektora Politechniki Krakow
skiej. Symbolicznym tego wyrazem jest wiszący w Sali Senackiej 
PK jego portret, który otwiera galerię wizerunków rektorów Poli
techniki Krakowskiej.

Sukces po dekadzie
Gdy na Wydziałach Politechnicznych prowadzono już regular
ne zajęcia dydaktyczne, w Warszawie ciągle rozważano różne 
koncepcje, łącznie z projektem likwidacji Wydziału Inżynierii. 
Formalna akceptacja funkcjonowania trzech wydziałów w ra
mach Akademii Górniczej nastąpiła po wielu miesiącach. Dekret 
Rady Minis trów przyjęty 19 listopada 1946 r. został ogłoszony 
w „Dzienniku Ustaw” dopiero 3 lutego 1947 r., z mocą obowiązu
jącą od 1 kwietnia 1945 r. Potwierdzono w tym dokumencie istnie
nie urzędu prorektora AG, sprawującego władzę nad Wydziałami 

Politechnicznymi i wyłącznie przez nie wybieranego. O decyzjach 
tych społeczność akademicka dowiedziała się 14 lutego 1947 r. 
podczas uroczystego posiedzenia Senatu Wydziałów Politechnicz
nych, zorganizowanego na Wawelu, w ówczesnej siedzibie Wy
działu Architektury.   

Jednocześnie trwały nadal starania o usamodzielnienie 
trzech wydziałów. W połowie 1946 r. apelował o to w piśmie do 
Ministerstwa Oświaty prof. Walery Goetel, który powoływał się 
na stanowisko Senatu AG w tej sprawie. Ze swej strony zabiegi 
czynił prof. Izydor StellaSawicki. Być może wysiłki te doczeka
łyby się wcześniej szczęśliwego końca, gdyby nie wystąpienia 
antykomunistyczne w Krakowie; wystąpienia, w które zaangażo
wane było też środowisko akademickie. Władze państwa uznały, 
że miasta nie należy promować jako ważnego środowiska aka
demickiego. Osobistą cenę za wydarzenia tego okresu zapłacił 
prof. Izydor StellaSawicki, którego w 1948 r. usunięto z funkcji 
prorektora AG, tym samym pozbawiając go stanowiska przewod
niczącego Senatu Wydziałów Politechnicznych.

Sytuacja zmieniła się po podjęciu decyzji o budowie pod Kra
kowem kombinatu metalurgicznego. Potrzeba pilnego wykształ
cenia kadr przysposobionych do budowy przemysłowego giganta 
i towarzyszącego mu miasta przyczyniła się do wydania 7 lipca 
1954 r. dekretu Prezydium Rady Ministrów; dekretu, w którym 
Wydziały Politechniczne AG zostały podniesione do rangi samo
dzielnej uczelni. Na jej czele stanął prof. Ludomir Śleńdziński, 
który od 1948 r. był prorektorem AG do spraw Wydziałów Poli
technicznych. Trwające prawie całą dekadę starania profesorów 
Walerego Goetla i Izydora StelliSawickiego, a także wielu innych 
ludzi, zostały uwieńczone sukcesem.

* 
Z tego heroicznego okresu pozostała wdzięczna pamięć o zasłu
gach prof. Izydora StelliSawickiego i jego współpracowników, 
którzy zrealizowali ideę utworzenia w Krakowie uczelni o profi
lu politechnicznym. Na taka samą pamięć zasługuje prof. Walery  
Goetel. To jego stanowcze poparcie dla tej idei w ogromnym stop
niu przyczyniło się do powstania Politechniki Krakowskiej. Uczo
ny ten zresztą włączył się do działalności naukowej PK, współpra
cując przez długie lata z Wydziałem Architektury i Wydziałem 
Budownictwa Wodnego w zakresie planowania przestrzennego, 
ochrony przyrody i jej zasobów oraz gospodarki wodnej. 

W uznaniu zasług prof. Walery Goetel został, jako jeden 
z pierwszych, uhonorowany godnością doctora honoris causa Po
litechniki Krakowskiej. Uchwałę w tej sprawie Senat PK podjął 
30 września 1970 r. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 5 paź
dziernika 1970 r. Za kilka miesięcy minie 50 lat od tego wyda
rzenia.

Walery Goetel dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej po otrzymaniu 
tytułu doctora honoris causa PK. Fot.: Ze zbiorów SWPK
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Jeszcze w pierwszych dniach marca korytarze wypełniał gwarny 
tłum studentów, a w salach wykładowcy prowadzili zajęcia, gdy 
nagle, dosłownie z dnia na dzień, na całej uczelni zrobiło się pus-
to i cicho. Znaleźliśmy się w zupełnie odmienionej rzeczywistości. 
Konieczne stało się wejście w nowy rytm życia, w którym utarty ry-
tuał spotkań, rozmów, zajęć dydaktycznych, badań i działań admi-
nistracyjnych musiał ustąpić rygorom podyktowanym względami 
bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia epidemicznego.

Musieliśmy zmienić dotychczasowe formy naszej aktywności. 
Wprowadzony został zakaz zgromadzeń i zebrań organów kole-
gialnych. Jednym z pierwszych odwołanych wydarzeń stał się za-
planowany na 24 marca tradycyjny Bieg Kościuszkowski. Zrezyg-
nować trzeba było z innej imprezy z długoletnią tradycją — Rajdu 
PK. Dzień otwarty PK, zwykle przyciągający na uczelnię tłumy mło-
dzieży szkół średnich, odbył się 27 marca tylko na Facebooku. Ofia-
rą pandemii padła dziewiąta edycja konkursu „Tadeusz Koś ciuszko 
— inżynier i żołnierz”; konkursu, którego zwieńczeniem miało być 
zaplanowane na 24 kwietnia spotkanie na PK zawodników, towa-
rzyszących im nauczycieli i osób bliskich oraz jurorów. Wszystko 
przekreślił koronawirus SARS-CoV-2.

Budynki Politechniki opustoszały, ale działalność uczelni nie 
uległa zatrzymaniu. Zarówno nauczanie, jak i prace badawcze 
kontynuowano, wykorzystując w znacznie większym stopniu niż 
dotychczas możliwości Internetu. Jednocześnie rozwój epidemii 
w kraju wyzwolił nowe pomysły i inicjatywy. Doniesienia medial-
ne o piętrzących się kłopotach placówek służby zdrowia z zaopa-
trzeniem w podstawowe środki niezbędne do niesienia pomocy 
potrzebującym pobudziły na PK wiele osób do wsparcia personelu 
medycznego konkretnymi przedsięwzięciami.

Przyłbice z drukarki

Już w marcu grono naukowców z Wydziału Mechanicznego we 
współpracy z firmami Studio 3D, COLOP Polska i Fiberlogy przystą-
piło do wytwarzania przyłbic, chroniących twarz przed przenosze-
niem się wirusa drogą kropelkową, w szczególności w przypadku 
kaszlu innej osoby. Przyłbice wyprodukowane zostały w Instytu-
cie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, dysponującym 
odpowiednim zapleczem w postaci drukarek 3D. Charytatywną 
akcję podjęli dr inż. Marcin Grabowski, dr inż. Dominik Wyszyń-
ski i mgr  inż. Wojciech Bizoń we współpracy z przedstawicielami 
wspomnianych firm. Wkrótce Marcin Grabowski i Dominik Wy-
szyński zajęli się koordynacją produkcji przyłbic na całej uczelni, 
gdyż do akcji włączyli się pracownicy kolejnych wydziałów, a także 
wolontariusze spoza uczelni.

Pierwsza partia 50 przyłbic ochronnych została przekazana 
w sobotę 28 marca lekarzom i pielęgniarkom Krakowskiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W następnych dniach 
kolejne dostawy były przekazywane innym placówkom służby 

zdrowia. Przyłbice z PK tra-
fiły m.in. do: 5. Wojskowe-
go Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką przy ulicy 
Wrocławskiej w Krakowie, 
Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie (na Oddział 
Ginekologii i Położnictwa, 
Oddział Kliniczny Psy-
chiatrii Dorosłych, Dzieci 
i Młodzieży oraz do Kliniki 
Neonatologii), Narodo-
wego Instytutu Onkologii 
im.  Marii Skłodowskiej- 
-Curie w Krakowie, Uni-
wersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie, 
Szpitala Specjalistycznego 
im.  Lud wika Rydygiera, 
Szpitala Miejskiego im. Ste-
fana Że romskiego, Szpi-
tala Miejskiego Specjalis-
tycznego im. G. Narutowicza, a także do krakowskich przychodni 
Scanmed (przy ulicy Warszawskiej) i NZOZ „Diaverum”. Ponadto 
przyłbice otrzymały jednostki w Nowym Sączu (Szpital Położniczo- 
-Ginekologiczny „Medikor”), Bochni (Szpital Powiatowy), Zamoś-
ciu (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana 
Pawła II), Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie, Przemyślu, Żurawicy, 
Busku-Zdroju, Rybniku, Krynicy-Zdroju oraz POZ Leśnica Groń koło 
Białki Tatrzańskiej.

Obok Wydziału Mechanicznego do akcji włączyli się pra-
cownicy Wydziału Inżynierii Lądowej (dr inż. Marcin Tekieli, 
dr hab. inż. Marek Słoński, mgr inż. Maciej Głowacki, dr hab. inż. Je-
rzy Pamin, mgr  inż. Marzena Mucha, dr inż. Magdalena Kijania- 
-Kontak), Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (Paweł 
Fiedor, Maciej Pilch), Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki 
(dr inż. Szymon Gądek, dr inż. Krzysztof Miernik, dr inż. Marek Ny-
kiel, dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK), a także Wydziału Inży-
nierii Elektrycznej i Komputerowej. Na tym ostatnim druk przyłbic 
podjęto w jednostkach utworzonych w roku ubiegłym na potrzeby 
nowego kierunku studiów magisterskich, jakim jest infotronika — 
w Laboratorium Inżynierii Wytwarzania i Technologii Druku 3D oraz 
Laboratorium Materiałów Inteligentnych. Któż mógł się spodziewać, 
gdy tworzono te laboratoria, że tak szybko zgromadzone w nich 
urządzenia okażą się przydatne do walki o zdrowie i życie ludzkie.

Drukowaniem i składaniem przyłbic na WIEiK zajął się ze-
spół koordynowany przez dr. inż. Zbigniewa Pilcha, w składzie: 
mgr  inż.  Ewa Biały, mgr Ewa Lutyńska, dr inż. Tomasz Makow-
ski i mgr inż. Grzegorz Nowakowski. Tylko do końca kwietnia  

Politechnika Krakowska solidarna w dniach pandemii

Wsparcie dla tych,  
którzy ratują zdrowie i życie
MAŁGORZATA SYRDA-ŚLIWA, LESŁAW PETERS

Zbigniew Pilch, koordynator zespołu 
wykonującego przyłbice na WIEiK. 
Fot.: Ewa Lutyńska
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wykonali ponad 200 przyłbic, które przekazano do Szpitala Uni-
wersyteckiego w Krakowie, Szpitala Śląskiego w Cieszynie i Szpita-
la Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, a także do innych zakładów 
opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych Krakowa i okolic.

Istotną rolę w działaniach wspomagających placówki lecz-
nicze odegrały rozwiązania innowacyjne, wprowadzone przez 
pracowników PK. Mgr inż. Damian Brewczyński z Laboratorium 
Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych WM udoskonalił 
udostępniony publicznie na początku pandemii projekt czeskiego 
wynalazcy Josefa Průšy, co pozwoliło znacząco skrócić czas druku 
i zmniejszyć zużycie potrzebnego do produkcji przyłbic materiału 
przy jednoczesnym zachowaniu ich walorów ochronnych i ergo-
nomii. Innowacja polegała na dobraniu grubości ścianek w opraw-
kach przyłbic jako wielokrotności średnic dysz drukarek. Dzięki tej 
zmianie urządzenia przestały wykonywać jałowe ruchy. Skróciło 
to czas druku aż o 63 proc., a więc pozwoliło produkować niemal 
trzy razy więcej sztuk przyłbic w tym samym czasie. Instrukcję dru-
ku 3D według swojego pomysłu Damian Brewczyński udostępnił 
w Internecie w ramach licencji Open Source.

Z kolei dr inż. Marcin Tekieli z Katedry Technologii Informatycz-
nych w Inżynierii na Wydziale Inżynierii Lądowej opracował model 
przyłbicy, nadający się idealnie do drukarek o mniejszej powierzch-
ni wydruku. Jego innowacja, polegająca na wprowadzeniu modyfi-
kacji w konstrukcji pasa, do którego mocowana jest przezroczysta 
osłona, również pozwoliła znacznie przyspieszyć produkcję.

Na kłopoty z oddychaniem

Innego typu rozwiązanie powstało w wyniku współpracy ratowników 
medycznych z Wydziałem Mechanicznym PK. To podwójne adap tery, 
które pozwalają podłączyć filtry medyczne do popularnych na rynku 
masek do płytkiego nurkowania (snorkeling). Dzięki temu sprzęt uży-
wany przez amatorów nurkowania może pełnić rolę maski, chroniącej 
ratowników medycznych i lekarzy przed koronawirusem.

Krakowscy ratownicy, współpracujący z Laboratorium Badań 
Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (gdzie szkoleni są 
medycy w zakresie udzielania pomocy pacjentom w hipotermii), 

zwrócili się o opracowanie ma-
sek z dwoma podłączonymi 
równolegle filtrami, bowiem 
maski z filtrami pojedynczymi 
znacząco utrudniają oddy-
chanie. Chodziło też o to, aby 
użycie dwu filtrów nie ograni-
czało swobody poruszania się 
w cias nym wnętrzu karetki.

Z pomocą przyszedł wspo-
mniany Damian Brewczyński, 
który zaprojektował i wykonał 
metodą druku 3D kilkadziesiąt 
wariantów podwójnych adap-
terów. Dzięki zastosowaniu 
dwu filtrów zwiększyła się po-
wierzchnia filtrująca, co uła-
twiło oddychanie. Wydruko-
wane na PK przejściówki przeszły pomyślnie testy w Krakowskim 
Pogotowiu Ratunkowym i Szpitalu Uniwersyteckim.

Damian Brewczyński jest także projektantem i głównym kon-
struktorem prototypu respiratora. Inspiracją do podjęcia prac nad 
aparatem były napływające z krajów najbardziej dotkniętych pan-
demią koronawirusa wiadomości o deficycie tego typu urządzeń. 
Informacji na temat elementów stosowanych w komercyjnie wy-
twarzanych respiratorach dostarczyli inżynierom z PK pracownicy 
Działu Aparatury Naukowo-Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie.

Zaprezentowany pod koniec kwietnia prototyp został wypo-
sażony w układ nawilżania i podgrzewania powietrza. Dzięki temu 
pacjentowi podłączonemu do respiratora przez dłuższy czas nie 
będzie grozić uszkodzenie pęcherzyków płucnych. Specjalny filtr 
służy do chronienia personelu medycznego przed skażonym po-
wietrzem, wydychanym przez pacjenta. Konstrukcja zapewnia le-
karzowi prostą obsługę urządzenia.

Do wykonania prototypu zostały użyte standardowe podzes-
poły, dopuszczone do użytku medycznego. Damian Brewczyński 

To zwykle jest swego rodzaju święto. Licz-
ne grupy młodzieży wędrują po dziedzińcu 
przy ulicy Warszawskiej i po terenie kampu-
su w Czyżynach, zaglądając do sal wykłado-
wych i laboratoriów. Spotykają się z przed-
stawicielami władz uczelni i wydziałów, 
pracownikami działających na uczelni jed-
nostek, a także swoimi przyszłymi starszymi 
kolegami, którzy już tu studiują. Wychodzą 
bogatsi o porcję istotnych wiadomości, spo-
ro wrażeń, a także kilka gadżetów. 

W tym roku dzień otwarty Politechniki 
Krakowskiej, przypadający 27 marca, wy-
glądał zupełnie inaczej. Po raz pierwszy 
uczniowie szkół średnich nie mogli od-

wiedzić uczelni, z którą chcieliby związać 
się na najbliższe lata, zaś uczelnia musiała 
dostosować program do specyfiki Face-
booka, gdyż to na nim rozegrały się wyda-
rzenia tego szczególnego dnia. Nasi mło-
dzi goście mogli więc na ekranach swych 
laptopów zapoznać się z filmem syntetycz-
nie prezentującym Politechnikę, a także 
wysłuchać informacji na tematy, które 
zwykle najbardziej interesują kandydatów 
na studia. Efektownie prezentowały się 
obrazy kampusu przy ulicy Warszawskiej, 
sfilmowanego z lotu ptaka. 

Młodzi ludzie mogli też zasięgnąć 
informacji u pracowników Działu Kształ-

cenia i Działu Promocji. Oczywiście, wy-
stukując pytania na klawiaturze kompu-
tera. O co najczęściej pytano? O zasady 
i terminy rekrutacji, o progi punktowe na 
poszczególnych kierunkach, o liczbę kan-
dydatów na wybranych kierunkach, o tryb 
prowadzenia studiów zaocznych, o zasa-
dy przydziału miejsc w domach studenc-
kich. Zdarzały się też pytania bardziej 
„perspektywiczne”, np. co można robić po 
studiach na wybranym kierunku, a także 
o to, który kierunek jest najbardziej opła-
calny finansowo. 

(ps)

Dzień otwarty w czasach koronawirusa

Z maturzystami on-line

Maska do nurkowania z podwójnym 
adapterem. Fot.: Ze zbiorów WM
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podkreśla, że mieszanka powietrzna podawana pacjentowi nie 
ma kontaktu z elementami wykonanymi z materiałów nieatesto-
wanych. Może to w dużym stopniu skrócić drogę do certyfikacji 
urządzenia.

Testy prototypu odbyły się na PK z udziałem przedstawicieli 
Działu Aparatury Naukowo-Medycznej USD w Krakowie. Kieru-
jąca działem Katarzyna Ciemny wyraziła zaskoczenie, że w tak 
krótkim czasie i przy niskich kosztach udało się wykonać układ, 
który „oddycha” i pozwala nawilżać oraz podgrzewać powietrze, 
co jest konieczne przy leczeniu osób chorych na COVID-19. Po-
dobne niekomercyjne urządzenia, nad którymi pracuje się obec-
nie w Polsce, nie posiadają tej możliwości, stwierdziła Katarzyna 
Ciemny.

Maseczki z optymistycznym przekazem

Obok projektów, możliwych do zrealizowania dzięki wykorzysta-
niu zaawansowanych technologii, pojawiły się też na PK  przed-
sięwzięcia wymagające głównie dobrej woli. Z inicjatywą za-
opatrzenia jednostek służby zdrowia w bardzo poszukiwane, 
szczególnie w pierwszym okresie epidemii, maseczki ochronne 
wystąpiła dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK z Laboratorium 
Metrologii Współrzędnościowej. 

Inicjatywę podjęły też inne osoby. Dr hab. inż. Magdalena 
Niemczewska-Wójcik, prof. PK, prodziekan Wydziału Mechanicz-
nego rozpoczęła wytwarzanie kolorowych, wesołych maseczek. 
Są wykonane z podwójnej warstwy materiału i posiadają kieszon-
kę na filtr. Pierwsza partia maseczek, niosących szczyptę optymiz-
mu, została przekazana do sąsiadującego z naszą uczelnią Domu 
Pomocy Społecznej im. Helclów. Do medyków trafiły również ma-
seczki uszyte przez przedstawicielki Wydziału Inżynierii Lądowej 
– dr inż. Anetę Nowak-Michtę i dr inż. Magdalenę German.

Innym deficytowym towarem w okresie pandemii okazał się 
płyn do dezynfekcji rąk. Jego produkcję podjęto w laboratoriach 
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Jak poinformo-
wał dziekan WIiTCh prof. Dariusz Bogdał, do produkcji płynu wy-
korzystano, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, 
formulację o potwierdzonej w testach skuteczności — roztwór al-
koholu izopropylowego, wody utlenionej i gliceryny. Użyte zostały 
odczynniki zakupione przez uczelnię.

Pierwsze setki litrów płynu trafiły przede wszystkim do pla-
cówek sprawujących całodobową opiekę nad osobami starszy-
mi, chorymi i niepełnosprawnymi. Płyn otrzymały wspomniany 
DPS im. Helclów oraz DPS przy ulicy Krakowskiej, a także krakow-
ski oddział Narodowego Instytutu Onkologii, Stowarzyszenie 
„Siemacha”, mające pod opieką setkę dzieci w placówkach całodo-
bowych i Hospicjum „Alma Spei”, sprawujące opiekę paliatywno- 
-hospicyjną nad dziećmi z Małopolski w ich domach. W zespole 
przygotowującym płyn do dezynfekcji rąk pracowali: dr inż. Estera 
Michnowska, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK, dr inż. Artur 
Jaroń i mgr inż. Adam Kuc, a działalność zespołu koordynował 
prof. Dariusz Bogdał.

Przy dystrybucji głównej części płynu Politechnika skorzystała 
z pośrednictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mające-
go najlepsze rozeznanie w potrzebach poszczególnych placówek. 
Jak wyraził się dyrektor krakowskiego MOPS Witold Kramarz, dar 
Politechniki Krakowskiej był na wagę złota, bowiem zamówienia 
na tego typu środki, nawet mimo znacznego wzrostu cen, były re-
alizowane z opóźnieniem.

W roli termometru — kamera

Również dzięki inicjatywie zrodzonej na Politechnice Krakowskiej 
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II urucho-
miony został punkt triażu, czyli wstępnej oceny medycznej nowych 
pacjentów. Do pomiaru temperatury z bezpiecznej odległości wy-
korzystane zostały udostępnione przez PK kamery termowizyjne.

Zanim użyczone przez uczelnię kamery trafiły do szpitala, 
przetestowali je eksperci z Małopolskiego Centrum Budownictwa 
Energo oszczędnego, funkcjonującego na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej oraz z FutureLab PK. Specjaliści przygotowali wytyczne tworze-
nia stanowisk do termowizyjnego pomiaru temperatury. W szpitalu 
sprzęt został skalibrowany na potrzeby nowej izby przyjęć. Przez ty-
dzień kamery testował personel medyczny Szpitala im. Jana Pawła II.

Dzięki kamerom termowizyjnym można szybko i bezpiecznie 
ocenić, czy zgłaszający się pacjent ma gorączkę, która jest jed-
nym z najważniejszych objawów infekcji wirusem SARS-CoV-2. Po 
wstępnej ocenie można skierować pacjenta na właściwą ścieżkę 
przyjęcia do szpitala. Dr hab. med. Andrzej Gackowski mówi, że 
wcześniej pielęgniarki używały termometrów dousznych i dodaje, 
że zastosowanie kamer termowizyjnych z PK zmniejszyło ryzyko 
infekcji personelu.

Na potrzeby wsparcia szpitali kamery termowizyjne zgodziło 
się udostępnić kilka jednostek naszej uczelni, m.in. z: Wydziału In-
żynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Energetyki, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechanicz-
nego, Wydziału Architektury. Udostępniło je także Małopolskie 
Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Jednocześnie na Wy-
dziale Mechanicznym rozpoczęto prace nad jeszcze wygodniejszą 
metodą bezpiecznego pomiaru temperatury. Powstaje tu służąca 
do tego celu niskobudżetowa bramka z transmisją danych Wi-Fi. 
Doposażona w systemy dezynfekcji, naświetlania UV itp. będzie 
mogła stać się medyczną śluzą odkażającą.

Nie zawsze niezbędna była wiedza inżynieryjna, by przyjść 
z pomocą. Czasem wystarczył zwykły odruch serca. W odpowie-
dzi na skierowany do Politechniki Krakowskiej apel Domu Pomocy 
Społecznej w Prusach pracownicy Kolegium Nauk Społecznych 
PK przeprowadzili zbiórkę pieniężną, dzięki czemu szybko stał się 
możliwy zakup potrzebnego ozonatora.

Okazana przez wiele osób na Politechnice Krakowskiej solidar-
ność z ludźmi potrzebującymi wsparcia w walce z chorobą, która 
zachwiała podstawami świata, to źródło pociechy i nadziei w tym 
trudnym dla wszystkich czasie.

Kamera termowizyjna z PK pomoże wykryć zarażonych. 
Fot.: Adam Sadło
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Ograniczenia wprowadzone na polskich 
uczel niach w związku z zagrożeniem wywo-
łanym przez koronawirus SARS-CoV-2 po-
stawiły studentów w obliczu wielu nowych 
problemów. Aby poszukać odpowiedzi na 
najważniejsze pytania, Samorząd Studen-
tów Politechniki Krakowskiej zorganizował  
20  kwietnia transmitowaną na żywo 
w sieci debatę z przedstawicielami władz 
PK. W spot kaniu wzięli udział: rektor prof. Jan 
Kazior oraz prorektorzy — dr hab. inż. Marek 
Stanuszek, prof. PK i dr hab. inż. Jerzy Zając, 
prof. PK. Spotkanie prowadził przewodni-
czący uczelnianego Samorządu Studentów 
mgr inż. Krzysztof Pszczółka. 

Była to druga edycja projektu „Rekto-
rzy on-line — Q&A z władzami uczelni”, 
całkowicie jednak odmienna od pierw-
szej, bowiem uczestnicy debaty kontak-
towali się między sobą za pośrednictwem 
łączy internetowych. Pytania można było 
przesyłać wcześniej. Napłynęło ich ponad 
dwieście pięćdziesiąt. Możliwe też było 
przesyłanie pytań w trakcie transmisji. 

Spotkanie otworzyło wystąpienie 
prof.  Jana Kaziora. Rektor PK wyraził żal 
z powodu odwołania takich tradycyjnych 
wydarzeń, jak Rajd PK oraz Czyżynalia, 
które zawsze cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem studentów. Podkreślił, że cały 
wysiłek skupił się na organizacji zdalne-
go kształcenia i zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania uczelni. Rektor złożył 
podziękowania działającej na PK grupie 
wolontariuszy, którzy podjęli się niesie-
nia pomocy personelowi medycznemu 
i pacjentom w walce z koronawirusem. 
Zaapelował też o myślenie z optymizmem 
o przyszłości w oczekiwaniu na ponowne 
spotkanie na uczelni. 

Część pytań studentów dotyczyła or-
ganizacji zajęć po powrocie na uczelnię. 
Rektor Jan Kazior poinformował, że wiele 
w tej kwestii będzie zależało od decyzji 
władz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Uznał za możliwe odrobienie 
zajęć praktycznych we wrześniu, jeśli oka-
że się to niemożliwe w czerwcu. Odpowia-
dając na jedno z pytań, wykluczył możli-
wość anulowania semestru i rozpoczęcia 
go od nowa w październiku. Rektor zapew-
nił, że zapewniony zostanie w okresie wa-
kacyjnym czas niezbędny na wypoczynek, 
a wszelkie zmiany w kalendarzu akademic-

kim będą wprowadzane w porozumieniu 
z przedstawicielami studentów. 

Odpowiadając na kolejne pytanie, 
prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek, 
prof.  PK  oświadczył, że nie są zagrożone 
terminy wypłat stypendiów. Poinformo-
wał, że ponad dziewięćdziesiąt osób, które 
podjęły studia na poszczególnych kierun-
kach z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym 
i z sukcesem ukończyły pierwszy semestr, 
otrzyma nagrody „Student Lider pierwsze-
go roku” w wysokości 1000 złotych. Wyjaśnił 
też, że gdyby zaszła konieczność zorganizo-
wania zajęć w okresie wakacyjnym, dotacja 
przyzna wana na stypendia uniemożliwia ich 
wypłatę w tym czasie. Prorektor Marek Sta-
nuszek szerzej omówił funkcjonowanie na 
PK zdalnego kształcenia. Odnosząc się do py-
tania o funkcjonowanie domów studenckich, 
stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma oba-
wy, że zostaną one zamknięte. Jedynie w wa-
runkach stanu nadzwyczajnego rząd mógłby 
wydać decyzję o przeznaczeniu budynków 
użyteczności publicznej np. na izolatoria. 

Wiele pytań studentów dotyczyło sesji 
egzaminacyjnej. Prorektor dr hab. inż. Je-
rzy Zając, prof. PK stwierdził, że biorąc pod 
uwagę istniejące realia, generalnie należy 
się przygotować do zaliczania przedmio-
tów on-line. Na pytanie, czy dopuszczalne 
jest, aby podczas nauczania on-line stu-
dent dostał warunek z danego przedmio-
tu za kolokwia, które w tym okresie pisze, 
prorektor odpowiedział, że nie jest tak do-
brze, aby student w obecnych warunkach 
nie mógł dostać dwói. 

W odpowiedzi na pytanie, czy będzie 
możliwa obrona pracy dyplomowej on-line, 
Jerzy Zając wyjaśnił, że w świetle nowych 
przepisów jest to możliwe, ale w prakty-
ce realizacja tego prawa nastręcza wiele 
trudności. Egzamin dyplomowy wiąże się 
bowiem z wykonaniem wielu czynności, 
z których tylko niektóre dotyczą studentów, 
a większość obowiązków spada na osoby 
organizujące proces egzaminu dyplomo-
wego. Prorektor Jerzy Zając zapewnił, że 
student, który nie może obecnie wykonać 
badań niezbędnych do obrony pracy ma-
gisterskiej, będzie mógł przystąpić do eg-
zaminu dyplomowego w późniejszym ter-
minie, po uzgodnieniu tego z promotorem. 

Prorektor Marek Stanuszek powiedział, 
że nie ma przesłanek do całkowitego za-

wieszenia opłat za warunkowe powtarza-
nie przedmiotów. Przypomniał, że zajęcia 
dydaktyczne są realizowane w trybie on-
-line, co obejmuje również powtarzanie 
poszczególnych przedmiotów. Student 
znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej 
może wnioskować do dziekana o obniżenie 
tej opłaty. Jeśli chodzi o zajęcia na studiach 
niestacjonarnych, nie należy ich prowadzić, 
także w wersji on-line, w środku tygodnia. 
Kontakt ze studentami powinien mieć miej-
sce w terminach sobotnio-niedzielnych, 
stwierdził prorektor Marek Stanuszek, od-
powiadając na kolejne pytanie. 

W obecnych warunkach zakłady pracy 
nie są zainteresowane przyciąganiem stu-
dentów na praktyki. Prorektor Jerzy Zając 
przedstawił możliwości rozwiązania tego 
problemu, np. poprzez przesunięcie praktyk 
na kolejny semestr lub zaliczanie praktyk 
osobom łączącym studia z pracą. Możliwe 
jest też zorganizowanie praktyk na uczelni. 
W debacie pojawiła się też kwestia powrotu 
do zajęć z wychowania fizycznego. Prorek-
tor Marek Stanuszek zapewnił, że jak tylko 
pojawi się taka możliwość, zajęcia te zostaną 
przywrócone. Przy okazji zauważył, że Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK prowadzi zajęcia 
zdalne, przypominając o formach prowa-
dzenia zdrowego trybu życia. Dwa tysiące 
czterystu studentów podeszło do zorganizo-
wanego przez CSiR testu na temat zdrowego 
żywienia i zaliczyło ten test pozytywnie. 

Rektor Jan Kazior zapewnił, że po po-
wrocie do prowadzenia zajęć na uczelni 
studenci i pracownicy otrzymają wszelkie 
niezbędne środki ochrony przed koronawi-
rusem. Dodał przy tym, że będą się musiały 
także zmienić nasze dotychczasowe przy-
zwyczajenia, szczególnie jeśli chodzi o prze-
bywanie w przestrzeniach wspólnych. 

Transmisja debaty została przeprowa-
dzona za pośrednictwem serwisów inter-
netowych YouTube i Facebook.

(ps)

Debata z udziałem rektora i prorektorów Politechniki Krakowskiej

Problemy studentów w dobie SARS-CoV-2
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Doktorzy habilitowani

Anna  
Bojęś-Białasik 

WA

Urszula
Forczek-Brataniec 

WA

Katarzyna
Gorazda 
WIiTCh

Mariola
Kędra 
WIŚiE

Sławomir
Milewski 

WIL

Stanisław
Młynarski 

WM

Damian
Muniak 

WM

Mikołaj 
Piniewski 

WIŚiE

Barbara
Stec 
WA

Krzysztof 
Tomczyk 

WIEiK

Artur
Wójcik 

WM

Bogusław
Zając 
WIL

13 marca 2020 r. Senat Politechniki Krakowskiej zebrał się na uro-
czystym posiedzeniu w celu dokonania promocji doktorów habi-
litowanych i doktorów. Była to pierwsza uroczystość promocyj-
na w tym roku kalendarzowym, druga zaś w roku akademickim, 
o czym przypomniał, witając zebranych, rektor PK prof. Jan Kazior. 

Promocje doktorskie

Zasadniczą część posiedzenia poprowadził prorektor ds. nauki 
prof. Tadeusz Tatara. 

Osiągnięcia nowych doktorów habilitowanych i doktorów 
przedstawili dziekani poszczególnych wydziałów. Prezentację 
tematów prac badawczych i przebiegu kariery naukowej uzupeł-
niano także informacją o prywatnych zainteresowaniach promo-
wanych. Rektor PK przyjął od nowych doktorów ślubowanie, że 
uzyskaną godność będą piastować ze czcią i honorem, a usilną pra-
cą będą uprawiać i pomnażać naukę oraz szerzyć prawdę. Dokto-
rom towarzyszyli promotorzy i promotorzy pomocniczy ich prac. 

Marcowa uroczystość odbyła się w wyjątkowych okolicz-
nościach. Ze względu na pojawienie się w tym czasie w Polsce 
pierwszych przypadków zarażenia koronawirusem CoV-2 władze 
uczelni postanowiły przenieść uroczystość do Międzywydzia-
łowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, gdzie 

można było uczestników ceremonii rozmieścić w zalecanych, bez-
piecznych odległościach. Również ze względów bezpieczeństwa 
zrezygnowano z tradycyjnego zaproszenia członków rodzin osób 
promowanych. 

O roli rodzin wspierających swych bliskich w pracy naukowej 
mówił w wystąpieniu kończącym uroczystość rektor prof. Jan Ka-
zior. Doktorów habilitowanych i doktorów poprosił o przekazanie 
rodzinom od władz rektorskich i dziekańskich PK serdecznych 
podziękowań za to wsparcie. Rektor skierował także gratulacje 
do promotorów i opiekunów naukowych, którzy zajmowali się  
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Doktorzy

Agnieszka
Grela 
WIŚiE

Karol 
Kaczmarski 

WM

Laura 
Kochel

WA

Kinga 
Korniejenko 

WM

Barbara 
Kozub 

WM

Justyna 
Kwaśny 
WIŚiE

Marek 
Moczyński 

WIiTCh

Roman 
Paruch 

WA

Wojciech 
Sumlet 

WA

doktorantami, często pomagając w wyborze ścieżki naukowej. 
— To jest również ich święto — podkreślił rektor. Do nowych dokto-
rów habilitowanych prof. Jan Kazior zwrócił się z apelem o wspo-
maganie młodszych współpracowników, w szczególności w uzys-
kaniu stopnia doktora. 

Ze względu na zmianę miejsca uroczystości tradycyjne wspól-
ne zdjęcie promowanych z promotorami i władzami Politechniki 
nie zostało wykonane w Sali Senackiej, lecz wyjątkowo przed bu-
dynkiem „Działowni”. 

Szybkie szerzenie się w następnych dniach epidemii spowo-
dowało, że uroczystość promowania doktorów habilitowanych 
i doktorów okazała się ostatnim tego typu wydarzeniem przed 
wprowadzeniem zakazu zgromadzeń na PK. 

(ps)

Zdjęcia: Jan Zych
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Wojciech Korbel
Jest adiunktem Wydziału Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, pracownikiem Zakła-
du Przestrzeni Urbanistycznych w Instytu-
cie Projektowania Urbanistycznego.

Urodził się 23 marca 1969 r. w Krakowie. 
Naukę w szkole średniej rozpoczął w St. Ma- 
ry’s High School w Hamilton (w prowin-
cji Ontario), w Kanadzie. Kontynuował ją 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie. W 1989 r. uzyskał świadectwo 
maturalne oraz dyplom zawodowy tech-
nika plastyka i rozpoczął studia na Wydzia-
le Architektury Politechniki Krakowskiej. 
W roku akademickim 1992/1993, na IV roku 
studiów, przebywał na stypendium na Wy-
dziale Architektury Uniwersytetu Stano-
wego Tennessee w Knoxville, w Stanach 
Zjednoczonych. Po powrocie do kraju odbył 
staż w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej 
WA PK oraz ukończył studia magisterskie, 
przedstawiając w 1994 r. projekt dyplomowy 
„Krakowskie Centrum Ekspozycyjne”. (Praca 
została wyróżniona, a jej promotorem był  
prof. dr hab. inż. arch. Witold Cęckiewicz).

W latach 1994–1999 był słuchaczem stu-
diów doktoranckich na WA PK. W ich trakcie 
przyznano mu 4-miesięczne stypendium na 
Uniwersytecie w Wenecji (Program Tempus). 
Pracę doktorską pt.  „Promocja jako marke-
tingowy instrument przekształceń urbani-
stycznych” obronił w 2001 r. (promotorem 
pracy był prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wy-
żykowski). Stopień doktora habilitowanego 
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscypli-
nie architektura i urbanistyka uzyskał 12 lu-
tego 2020 r. na podstawie decyzji Rady Na-
ukowej Wydziału Architektury PK. 

W Instytucie Projektowania Urbani-
stycznego Wydziału Architektury PK zos-
tał zatrudniony w 2000 r. jako asystent, 
w 2004 r. objął stanowisko adiunkta  
naukowo-dydaktycznego. Od 1994 r. pro-

wadzi działalność twórczą. Pracował 
m.in. w biurze architektonicznym WIZJA 
Sp. z o.o. oraz w Agencji Projektowej Archi-
tektura Sp. z o.o. Od 1999 r. kieruje własną 
pracownią projektową. Od 2006 r. posiada 
uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń.

Dorobek naukowy i twórczy, zwłaszcza 
duże doświadczenie we współpracy z in-
westorami prywatnymi i instytucjonalnymi 
pozwoliły mu wyspecjalizować się w praw-
nych aspektach procesu planowania i rea-
lizacji przedsięwzięć budowlanych, także 
przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko. W pracy nauko-
wej koncentruje się więc na zagadnieniach 
prob lemowych, identyfikowanych w toku 
działań projektowych; na poszukiwaniu 
systemowych rozwiązań, które mogą ogra-
niczyć lub wyeliminować najbardziej nega-
tywne zjawiska procesu planowania i reali-
zacji inwestycji budowlanych, skutkujących 
postępującą degradacją przestrzeni. 

W swoim dorobku ma 31 publikacji 
naukowych (w tym 28 autorskich) i ponad 
100  wykonanych w zespole projektów ar-
chitektonicznych budynków lub zespołów 
budynków użyteczności publicznej, miesz-
kaniowych i produkcyjnych. Jest autorem 
wielu opinii i ekspertyz wykonywanych 
na zlecenie podmiotów prywatnych doty-
czących projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
możliwości inwestycyjno-budowlanych. 
Problematyka aspektów prawnych w pla-
nowaniu przestrzennym i procesie inwesty-
cyjnym była też podejmowana w ramach 
15 autorskich referatów prezentowanych 
podczas krajowych i międzynarodowych 
konferencji naukowych.

W 2019 r. nakładem Wydawnictwa 
Politechniki Krakowskiej ukazała się jego 
monografia pt. „Kształtowanie przestrze-
ni gmin w Polsce — regulacje systemowe 
w ocenie gminnych władz samorządo-
wych”, stanowiąca podstawę postępowa-
nia habilitacyjnego. Praca była efektem 
samodzielnego projektu badawczego, słu-
żącego identyfikacji sposobu postrzegania 
i stosowania przez władze polskich gmin 
obowiązujących instrumentów systemo-
wych, regulujących proces planowania 
przestrzennego i kształtowania przestrze-
ni gmin, a także identyfikacji zmian ocze-
kiwanych przez samorządy. W badaniu 
próbowano też określić niezbędne i jedno-

cześnie akceptowalne przez władze gmin-
ne kierunki modyfikacji systemu na rzecz 
poprawy jakości lokalnej przestrzeni. 

Istotnym elementem dorobku nauko-
wego był również udział w pracach między-
narodowego zespołu badawczego, realizu-
jącego w latach 2018–2019 projekt pt. „Plot 
by plot urbanism. Mapping post-socialist 
changes in urban tissues. Case of Krakow 
and Belgrade. A Comparative Study”.

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dził ćwiczenia i seminaria z zakresu plano-
wania i projektowana architektoniczno- 
-urbanis tycznego dla studentów Wydziału 
Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej 
oraz Wydziału Inżynierii Środowiska PK, 
także dla stypendystów Programu Erasmus 
(w języku angielskim). Jest współpromoto-
rem 29 projektów dyplomowych (magister-
skich i in żynierskich). Był wykładowcą na 
studiach podyplomowych z zakresu zarzą-
dzania zrównoważonym rozwojem miast, 
zorganizowanych w latach 2016 i 2018 przez 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia 
PK i Fundac ję Sendzimira.

Od 2019 r. pełni funkcję pełnomocnika 
dziekana Wydziału Architektury PK ds. osób 
niepełnosprawnych oraz przewodniczące-
go Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki. 

Za działalność twórczą i naukową 
otrzymał: zespołowe wyróżnienie rektora 
PK  (jako współautor publikacji naukowej 
„Przestrzenie bezpieczne”; 2005 r.); zespo-
łową nagrodę I stopnia ministra budownic-
twa RP (jako członek zespołu projektowego 
budynku Auditorium Maximum UJ w Kra-
kowie; 2007 r.), nagrodę zespołową rektora 
PK (jako członek komitetu organizacyjnego 
XI Międzynarodowego Kongresu „Virtual 
City and Territory”; 2015 r.). Został odzna-
czony Medalem Brązowym za Długoletnią 
Służbę (2012 r.) oraz Honorową Odznaką 
Politechniki Krakowskiej (2017 r.).

Jest członkiem Małopolskiej Okręgo-
wej Izby Architektów oraz Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. Reprezentując Zakład 
Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Pro-
jektowania Urbanistycznego WA PK, two-
rzy autorskie opracowania konsultacyjne 
i uczestniczy w konsultacjach społecznych 
dotyczących projektów aktów prawnych, 
mających wpływ na jakość kształtowanej 
przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej.

Jest żonaty. Wolny czas najchętniej 
spędza poza miastem. Bardzo lubi pływać 
i zbierać grzyby.

PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani
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Ryszard Wójtowicz
Jest adiunktem naukowo-dydaktycznym 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Kra-
kowskiej. Pracuje w Katedrze Aparatury 
Przemysłowej i Mechaniki Płynów Instytu-
tu Inżynierii Cieplnej i Procesowej.

Urodził się 9 października 1968 r.  
w Rabce-Zdroju. W 1988 r. ukończył Tech-
nikum Mechaniczne im. Stanisław Staszica 
w Nowym Targu. Studiował mechanikę i bu-
dowę maszyn na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej. Stopień magistra 
inżyniera uzyskał w dwóch specjalnościach 
— „systemy i urządzenia energetyczne” 
(w 1995  r.  obronił pracę pt.  „Badanie ozię-
biacza powietrza z tworzywa sztucznego”, 
wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Mar-
ka Litwina) oraz „maszyny i urządzenia 
przemysłu chemicznego i spożywczego” 
(w 1996  r.  obronił pracę pt. „Mieszanie 
mechaniczne układów dwufazowych 
ciecz — ciecz”, wykonaną pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. Jerzego Kamieńskiego). 

W latach 1995–1999 był słuchaczem stu-
dium doktoranckiego na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Krakowskiej. Współpra-
cował naukowo z prof. dr. hab. inż. Michałem 
Dylągiem i prof. dr. hab. inż. Jerzym Kamień-
skim z Instytutu Aparatury Przemysłowej 
i Energetyki PK. Jego prace badawcze kon-
centrowały się w tym czasie na zagadnie-
niach wytwarzania układów wielofazowych 
w mieszalnikach mechanicznych.

W listopadzie 1999 r. został zatrudnio-
ny w Katedrze Aparatury Przemysłowej 
Instytutu Aparatury Przemysłowej i Ener-
getyki na stanowisku asystenta naukowo- 
-dydaktycznego. W kwietniu 2001 r. obronił 
pracę doktorską pt. „Analiza pracy tarczo-
wych mieszadeł wibracyjnych w układach 
cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych” 
i uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych. Promotorem pracy doktorskiej był 
prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński. Po obronie 
doktoratu, w 2001 r. objął etat adiunkta. Sto-
pień doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscypli-

nie inżynieria chemiczna, nadała mu 5 lutego 
2020 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Chemicz-
na Politechniki Śląskiej. Podstawę postępo-
wania habilitacyjnego stanowiły monografia 
naukowa jego autorstwa pt.  „Numeryczna 
i eksperymentalna analiza wybranych za-
gadnień mieszania wib racyjnego” (Wydaw-
nictwo PK, Kraków 2019) oraz cykl publikacji 
naukowych poś więconych modelowaniu 
numerycznemu i badaniom eksperymen-
talnym procesów wymuszonego mieszania 
w wybranych aparatach.

Obecnie w Katedrze Aparatury Przemy-
słowej i Mechaniki Płynów Politechniki Kra-
kowskiej prowadzi prace badawcze z zakre-
su wytwarzania układów wielofazowych, 
laserowych pomiarów parametrów prze-
pływu, efektywności działania urządzeń 
odpylających oraz numerycznego modelo-
wania procesów i urządzeń przemysłowych.

Był głównym wykonawcą lub wyko-
nawcą w siedmiu badawczych projektach, 
które dotyczyły: wytwarzania układów 
zdyspergowanych ciecz — ciecz i ciecz — 
gaz; pomiarów turbulencji przepływów; 
badania wpływu nowego sposobu wytwa-
rzania emulsji paliwowo-wodnej na para-
metry ekologiczne i energetyczne silników 
wysokoprężnych; analizy destrukcji struk-
tur pianowych oraz badania i modelowa-
nia procesów flokulacji.

W swoim dorobku ma około 80 publika-
cji (jako autor i współautor) z zakresu apa-
ratury przemysłowej, inżynierii chemicznej 
i procesowej oraz ochrony środowiska. Są 
wśród nich artykuły ogłoszone w czaso-
pismach z listy Journal Citation Reports, 
w czasopismach krajowych; w materiałach 
konferencji zagranicznych i krajowych; tak-
że rozdziały w monografiach, monografia 
i referaty konferencyjne. Ponadto jest re-
cenzentem publikacji dla tak prestiżowych 
czasopism, jak: „Chemical Engineering Jour-
nal”, „Journal of Chemical Technology & Bio-
technology”, „Journal of Materials Process-
ing Technology”, „Chemical Engineering 
Communications”, „Chemical Engineering 
and Processing” i wniosków kierowanych 
do Narodowego Centrum Nauki. 

Odbył miesięczny staż naukowy na 
Uniwersytecie Technicznym w Berlinie 
w 2002 r. w ramach międzynarodowego 
programu Exzelenz-Netzwerks-OptiNet 
(badania dotyczyły optymalizacji proce-
sów i aparatury procesowej) i kilka krót-
szych staży w latach 2012–2018 na Uni-
wersytecie Chemiczno-Technologicznym 
w Iwanowie, w Rosji. Stale współpracuje 
naukowo z dr. Andriejem A. Lipinem z Uni-

wersytetu Chemiczno-Technologicznego 
w Iwanowie w zakresie analizy i modelo-
wania procesów przemysłowych. 

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dzi zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia 
audytoryjne, projektowe i laboratoryjne) 
dla studentów Wydziału Mechanicznego, 
kierunków: mechanika i budowa maszyn, 
inżynieria bezpieczeństwa oraz systemy 
i urządzenia przemysłowe, m.in. przedmioty 
takie, jak: aparatura przemysłowa, urządze-
nia i systemy ochrony środowiska oraz nie-
zawodność i analiza ryzyka. Zaprojektował 
dwa stanowiska dydaktyczno-badawcze 
oraz sprawował nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowaniem laboratorium dydaktycz-
nego. W latach 2012–2018 był opiekunem 
Studenckiego Koła Naukowego „Inżynie-
rii i Aparatury Przemysłowej” na Wydziale 
Mechanicznym PK, w latach 2008–2015 ko-
ordynował program wymiany studenckiej 
między PK i Państwowym Uniwersytetem 
Chemiczno-Technologicznym w Iwanowie. 

Był promotorem około 100 prac dy-
plomowych na studiach I i II stopnia, sta-
cjonarnych i niestacjonarnych. Recenzował 
42 prace. Obecnie pełni funkcję promotora 
pomocniczego w przewodzie doktorskim.  

Został dwukrotnie nagrodzony przez 
rektora Politechniki Krakowskiej za osiąg-
nięcia naukowe (w 2005 r. i 2018 r.) oraz za 
działalność organizacyjną (w 2015 r.). 

Od 2004 r. należy do Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Pol-
skich (SIMP).

Jest żonaty. Ma córkę i syna. W wolnych 
chwilach pływa i wędkuje.

Wydział Architektury
Damian Poklewski-Koziełł (A-3) —  
„W kierunku miasta bez samochodów.  
Przestrzenie dla pieszych w wybranych 
zespołach urbanistycznych w Europie”; 
promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyur-
kovich, prof.  PK (PK); recenzenci: dr  hab. 
inż. arch. Mi chał Stangel, prof. PŚl (PŚl); 
dr  hab. inż. arch.  Justyna Martyniuk- 
-Pęczek, prof.  PG (PG); 11 III 2020 r. Praca 
wyróżniona.

Monika Strzelecka-Seredyńska (A-3) —
„Kształtowanie środowiska życia osób star-
szych we współczesnym mieście. Wybrane 
zagadnienia”; promotor: dr hab. inż. arch. 
Anna Agata Kantarek, prof. PK; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, 
prof. PŚw (PŚw); dr hab. inż. arch. Hubert Meł-
ges (PPWSZ w Nowym Targu); 11 III 2020  r. 
Praca wyróżniona.

Doktorzy
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REKTOR I SENAT

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 15 z 24 lutego 2020 r. w spra-
wie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Zarządzenie nr 16 z 24 lutego 2020 r. w sprawie 
powołania pełnomocnika rektora ds. przeciw-
działania molestowaniu i dyskryminacji.
Zarządzenie nr 17 z 24 lutego 2020 r. w spra-
wie zmian w „Zasadach prowadzenia audytu 
wewnętrznego na Politechnice Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 18 z 3 marca 2020 r. w sprawie 
zmian w „Regulaminie Samorządu Studenckie-
go Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 19 z 4 marca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania 
pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tade-
usza Kościuszki”.
Zarządzenie nr 20 z 4 marca 2020 r. w sprawie 
zmian w „Regulaminie pracy Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
Zarządzenie nr 21 z 9 marca 2020 r. w spra-
wie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracow-
niczych Planów Kapitałowych na Politechnice 
Krakowskiej.
Zarządzenie nr 22 z 9 marca 2020 r. w spra-
wie zmian w zarządzeniu dotyczącym wyso-
kości honorariów autorskich i pozostałych 
wynagrodzeń związanych z wydawaniem pu-
blikacji w Wydawnictwie Politechniki Krakow-
skiej oraz kosztów druku w Dziale Poligrafii.
Zarządzenie nr 23 z 11 marca 2020 r. w spra-
wie działań mających na celu zapobieganie oraz 

Posiedzenia Senatu PK
25 marca 2020 r. 
Senat w głosowaniu zdalnym podjął 
uchwały w sprawie:
•	 ustalenia programu studiów kierunku geo-

informatyka, prowadzonego na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Energetyki;

•	 zmiany „Uchwały Senatu PK z 26 czerwca 
2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad re-
krutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia, rozpoczynających 
się w roku akademickim 2020/2021”;

•	 zmiany „Uchwały Senatu PK z 23 maja  
2018 r. nr 29/d/05/2018 w sprawie zasad przy-
jęć laureatów i finalistów olimpiad przedmio-
towych oraz olimpiad z zakresu określonej 
dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów I stopnia rozpoczyna-
jących się w latach akademickich: 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”;

•	 zmiany „Uchwały Senatu PK z 25 września 
2019 r. nr 75/d/09/2019 w sprawie progra-
mów studiów kierunków prowadzonych na 
Wydziale Architektury”;

•	 zmiany „Uchwały Senatu PK z 26 czerwca 
2019 r. nr 62/d/06/2019 w sprawie zasad przy-
jęć laureatów i finalistów olimpiad przedmio-
towych oraz olimpiad z zakresu określonej 
dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynają-
cych się w roku akademickim 2023/2024”;

•	 zmian trybu i sposobu postępowania w spra-
wie nadania stopnia doktora i doktora habili-
towanego;

•	 przyjęcia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK”;
•	 przyjęcia „Regulaminu rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej PK”;
•	 programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK;
•	 opiniowania wewnątrzuczelnianego algo-

rytmu podziału środków pochodzących 
z subwencji w 2020 r.;

•	 opinii dotyczącej przekształcenia Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych w Stu-
dium Języków Obcych;

•	 zmian w uchwale wyborczej.

22 kwietnia 2020 r. 
Senat w głosowaniu zdalnym podjął 
uchwały w sprawie:
•	 zmiany uchwały Senatu PK z 29 maja  

2019 r. nr 46/d/05/2019 w sprawie „Regula-
minu studiów na Politechnice Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki”;

•	 przepisów szczegółowych do „Regulaminu 
studiów na Politechnice Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki”, obowiązujących na Wy-
dziale Architektury PK;

•	 ustalenia programów studiów kierunków 
prowadzonych na Wydziale Architektu - 
ry PK;

•	 sprostowania uchwały Senatu PK z 25 wrześ-
nia 2019 r. nr 82/d/09/2019 w sprawie progra-
mów studiów kierunków prowadzonych na 
Wydziale Mechanicznym PK;

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

przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem 
SARS-CoV-2.
Zarządzenie nr 24 z 16 marca 2020 r. w spra-
wie nadzwyczajnego trybu organizacji pracy na 
Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 25 z 19 marca 2020 r. w spra-
wie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku 
geoinformatyka.
Zarządzenie nr 26 z 19 marca 2020 r. w spra-
wie wzorów umów w sprawie warunków po-
bierania opłaty za kształcenie w ramach kursu, 
szkolenia, szkoły letniej.
Zarządzenie nr 27 z 20 marca 2020 r. w spra-
wie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za 
usługi edukacyjne, pobieranych od studentów 
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych 
na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 28 z 27 marca 2020 r. w spra-
wie przedłużenia terminów dotyczących przy-
znania w 2020 r. nagród „Student Lider pierw-
szego roku”.
Zarządzenie nr 29 z 30 marca 2020 r. w sprawie 
zasad obniżenia opłat czynszowych w domach 
studenckich PK za miesiąc kwiecień 2020 r.
Zarządzenie nr 30 z 31 marca 2020 r. w spra-
wie zmiany terminów dotyczących przyznawa-
nia nagród rektora w 2020 r.
Zarządzenie nr 31 z 9 kwietnia 2020 r. w spra-
wie zmiany „Zarządzenia nr 23 rektora PK z 11 mar-
ca 2020 r. w sprawie działań mających na celu 
zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom 
koronawirusem SARS-CoV-2”.
Zarządzenie nr 32 z 16 kwietnia 2020 r. do-
tyczące obowiązku zakrywania dróg oddecho-
wych na terenie PK.
Zarządzenie nr 33 z 16 kwietnia 2020 r. 
w  sprawie zmiany nazwy kierunku inżynieria 
środków transportu.
Zarządzenie nr 34 z 16 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia wzorów odpisów zaświad-
czeń o ukończeniu kursu, szkolenia, szkoły let-
niej na Politechnice Krakowskiej w tłumaczeniu 
na język angielski.
Zarządzenie nr 35 z 16 kwietnia 2020 r. 
w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekruta-
cji na studia rozpoczynające się na Politechnice 
Krakowskiej w roku akademickim 2020/2021.
Zarządzenie nr 36 z 20 kwietnia 2020 r. 
w  sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach 
zawierania umów zlecenia i umów o dzieło”.
Zarządzenie nr 37 z 20 kwietnia 2020 r. 
w  sprawie wprowadzenia zmian w „Regulami-
nie udzielania zamówień publicznych”.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 4 z 28 lutego 2020 r. w sprawie 
uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu 
w dniu 26 lutego 2020 r.
Komunikat nr 5 z 3 marca 2020 r. w sprawie 
działań mających na celu zapobieganie oraz 
przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem 
SARS-CoV-2.
Komunikat nr 6 z 20 marca 2020 r. w sprawie 
zaleceń dla studentów i doktorantów przeby-
wających w domach studenckich.
Komunikat nr 7 z 30 marca 2020 r. w sprawie 
uchwał Senatu PK podjętych w dniu 25 marca 
2020 r.

dzonych na PK do dyscyplin naukowych lub 
artystycznych;

•	 szczególnych uregulowań dotyczących 
przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok 
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się na 
PK  w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2020/2021 w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii;

•	 zmiany uchwały Senatu PK z 26 czerwca 
2019 r. nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad re-
krutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia, rozpoczynających 
się na PK w roku akademickim 2020/2021;

•	 zmiany uchwały Senatu PK z 23 maja  
2018 r. nr 29/d/05/2018 w sprawie zasad przy-
jęć laureatów i finalistów olimpiad przedmio-
towych oraz olimpiad z zakresu określonej 
dziedziny wiedzy na I rok stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów I stopnia, rozpoczyna-
jących się w latach akademickich: 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023;

•	 zmiany uchwały Senatu PK z 26 czerwca 
2019 r. nr 62/d/06/2019 w sprawie zasad 
przyjęć laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu 
określonej dziedziny wiedzy na I rok stacjo-
narnych i niestacjonarnych studiów I stop-
nia, rozpoczynających się w roku akademic-
kim 2023/2024.

29 kwietnia 2020 r.  
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senat 
w głosowaniu zdalnym podjął uchwałę 
w sprawie:
•	 przyjęcia zmian w „Statucie PK”.
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Innowacyjne rozwiązanie naukowców Po-
litechniki Krakowskiej stało się podstawą 
powołania kolejnej spółki. Podpisanie aktu 
założycielskiego AquaBeeTech nastąpiło 
24 lutego 2020 r. przy udziale wynalazców 
oraz przedstawicieli INTECH PK. 

Głównym obszarem działalności  
AquaBeeTech będzie technologia osusza-
nia i kremowania miodów i pyłków oraz 
produkcja urządzeń do dehydratacji mio-
du. Właścicielami i udziałowcami spółki 
są pracownicy Wydziału Mechanicznego 
PK — dr inż. Marcin Malec i dr inż. Marcin 
Morawski. Dzięki rozwiązaniu oferowanemu 
przez AquaBeeTech można będzie wyraźnie 
skrócić czas produkcji miodu oraz zminima-
lizować koszty niezbędne przy jego wytwa-
rzaniu. Osuszanie miodu, czynność niezbęd-
na, by zawierający wodę miód mógł zostać 
dopuszczony do sprzedaży (a przy tym czas 
potrzebny na jego wyprodukowanie nie po-
szedł na marne) może trwać dwa dni. Pro-
dukt szykowany do wprowadzenia na rynek 
przez AquaBeeTech skraca ten czas o 50 pro-
cent. O połowę zmniejsza też zużycie energii, 
co wiąże się z realnymi oszczędnościami dla 
właścicieli pasiek. 

Kolejną zaletą produktu nowej spółki 
jest jego funkcjonalność. Potrafi on zastą-
pić aż cztery maszyny, łącząc możliwości 
takich urządzeń, jak: osuszacz miodu, wi-
rówka do miodu, kremownica oraz osu-
szacz pyłku. Mimo rozbudowanego zesta-
wu funkcji, nie zajmuje wiele miejsca. 

Właściciele AquaBee-
Tech ze swoim produk-
tem chcą dotrzeć przede 
wszystkim do właścicieli 
małych pasiek, których nie 
stać na zakup drogich ma-
szyn, stworzonych z myślą 
o przedsiębiorcach prze-
mysłowych. Kolejnym 
krokiem w rozwoju spół-
ki będzie wejście na ry-
nek zagraniczny. Tam też 
sięgają ambicje zespołu  
AquaBeeTech, który wie, 
że pszczelarze w całej Unii 
Europejskiej borykają się 
z takimi samymi niedo-
godnościami, co polscy 
koledzy po fachu. 

W realizacji tych ce-
lów pomogli twórcom 
technologii specjaliści z INTECH PK —  
prezes Izabela Paluch oraz wiceprezes 
Krzysztof Oleksy. Przeprowadzili oni kom-
pleksowe prace związane z optymaliza-
cją procesów biznesowych, analizą planu 
rzeczowo-finansowego, przygotowaniem 
umowy założycielskiej spółki oraz doty-
czące kwestii prawnych, księgowych i pro-
jektowych związanych z wdrażaniem tech-
nologii. Po podpisaniu aktu notarialnego 
spółki eksperci INTECH PK pomogli w przy-
gotowaniu dokumentów niezbędnych do 
rejestracji spółki AquaBeeTech w KRS. 

Dostęp do technologii zarejestrowanej 
na Politechnice Krakowskiej spółka uzy-
ska w ramach umowy licencji, a pierwszy 
rynkowy prototyp urządzenia wykonany 
został w ramach prac B+R, realizowanych 
przy Centrum Transferu Technologii. Ko-
mercjalizacja technologii dehydratyzacji 
miodu jest wynikiem wsparcia w ramach 
Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. 

(PZ)

Start kolejnej spółki technologicznej

Oferta dla właścicieli pasiek

Izabela Paluch w towarzystwie Marcina Malca (z lewej) i Marcina 
Morawskiego podczas uroczystości podpisania aktu założyciel-
skiego AquaBeeTech. Fot.: Jan Zych

Gościem Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej był w dniach od 18 do 
21  lutego prof. Thomas Sattel — kierow-
nik Katedry Mechatroniki w Technische 
Universität Ilmenau. 19 lutego wygłosił 
wykład dla pracowników i doktorantów 
WIEiK. 

Omówiwszy profil badawczy repre-
zentowanej katedry i możliwości jej współ-

pracy z WIEiK (szczególnie w zakresie  
cieczy/elastomerów magnetoreologicz-
nych) prof.  Sattel przeszedł do metodo-
logii nauczania przedmiotów mechatro-
nicznych na TU Ilmenau. W kontekście 
nowo powstałego na WIEiK kierunku stu-
diów magisterskich w zakresie info troniki 
spotkanie było dla słuchaczy cennym 
doświadczeniem. Profil nowej interdys-

cyplinarnej propozycji studiów przedsta-
wili prodziekan WIEiK dr hab. inż. Andrzej 
Szromba, prof.  PK i prof.  Krzysztof Klusz-
czyński, dyrektor Instytutu Automatyki 
i Trakcji Elektrycznej, przewodniczący 
Rady Programowej Infotroniki. Wizytę 
zorganizował dr hab. inż. Janusz Gołdasz, 
prof. PK. 

(R.) 

Prof. Thomas Sattel o nauczaniu mechatroniki

Fundusze 
Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita
Polska
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Dla studentów PK uczelnia to nie tylko eg-
zaminy i kolokwia, ale i szansa na udział 
w projektach, które służą rozwiązywaniu 
konkretnych problemów lokalnych spo-
łeczności i pomagają zdobyć zawodowe 
doświadczenie. Doskonałym przykładem 
takiej współpracy może być konkurs zor-
ganizowany przez Zakład Architektury 
Użyteczności Publicznej, działający w In-
stytucie Projektowania Architektoniczne-
go PK, oraz władze samorządowe gminy 
Lipie, w województwie śląskim. 

Wzięli w nim udział adepci III roku 
architektury, przygotowujący inżynier-
skie prace dyplomowe podczas zajęć 
w semestrze zimowym 2019/2020 na  
WA PK, w Zakładzie Architektury Uży-
teczności Publicznej, kierowanym przez  
dr.  hab.  inż.  arch. Piotra Buraka- 
-Gajewskiego, prof. PK. Prace powsta-
ły pod opieką dr. inż. arch. Janusza 
Barnasia, dr  inż.  arch.  Anny Porębskiej, 
dr inż. arch. Marty Fąfary, dr. inż. arch. Bar-
tosza Dendury i dr. inż. arch. Lukasza Olmy.

Zadanie polegało na opracowaniu 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej  
zagospodarowania terenów w obrębie 
gminy Lipie, konkretnie w malowniczo 
położonych nad Liswartą miejscowościach 
Troniny i Danków oraz w nieodległych 
Parzy miechach. Celem były: tzw. „wy-
spa”, czyli cypel utworzony nad brzegiem 
Liswarty w Dankowie, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Troninach oraz kilku - 
hektarowy park w Parzymiechach, w prze-
ważającej części zabytkowy i należący 

Studenci WA nie kryją satysfakcji, ich dyplomowe prace inżynierskie są potrzebne

Jak urządzić gminę Lipie?

Sonia Ziębowicz „Centrum Kultury w założeniu parkowym w Parzymiechach”, widok nowej alei parkowej i (obok) lokalnego Centrum Kultury

Katarzyna Płoszyca, „Przystań spotkań 
w Dankowie”

Radosław Mazgaj, „Leśna przystań. Ścieżka w koronach drzew z platformą widokową”
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w przeszłości do majątku Potockich. Stu-
denci pracę nad projektami poprzedzi-
li wizją lokalną. Z okolicą zapoznali ich 
przedstawiciele miejscowego samorządu 
jeszcze w październiku 2019  r.,  zwraca-
jąc uwagę na zabytkowe obiekty — ko-
ściół św.  Stanisława w Dankowie i zespół  
parkowo-pałacowy w Parzymiechach, ale  
i położone w pobliskim Napoleonie współ-
czesne Muzeum 303  im.  ppłk  pil. Jana 
Zumbacha. W konkursie wzięło udział 
45 projektów. Roz strzygnięcie konkur-
su połączone z uroczystym wręczeniem 
nagród laureatom nastąpiło 14  lutego 
2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Li-
piu. Fundatorem nagród pieniężnych był 
samorząd gminy Lipie. 

Jury złożone z pracowników Urzędu 
Gminy w Lipiu, architektów, inżyniera bu-
downictwa i przedstawiciela WA PK, obra-
dujące pod przewodnictwem Bożeny Wie-
loch, wójta gminy Lipie, przyznało nagrody 
w czterech kategoriach. W grupie projek-
tów dotyczących rewitalizacji „wyspy” 
w Dankowie I miejsce zdobyła koncepcja 
przystani nawiązującej do tradycyjnego, 
lokalnego budownictwa, autorstwa Ka-
tarzyny Płoszczycy. II miejsce zajęła Alicja 
Chmiel, a wyróżnienia otrzymali Anna Stry-
szowska i Wojciech Wojas. 

W kategorii prac poświęconych rewi-
talizacji ośrodka wypoczynkowego w Tro-

ninach I miejsce przypadło Radosławowi 
Mazgajowi, który zaproponował obiekt 
o trzech poziomach funkcjonalnych — 
przystani kajakowej nad Liswartą, poło-
żonego nad nią centrum konferencyjno- 
-hotelowego oraz tarasu widokowego, 
tzw.  „ścieżki w koronach drzew”. II miejsce 
w tej kategorii przyznano Patrycji Wierzcha-
nowskiej, a wyróżnienia otrzymały Domini-
ka Tarnawska i Aleksandra Wlazło. 

Uznanie jurorów wzbudziła też kon-
cepcja rewitalizacji parku w Parzymiechach 
(zarówno w kategorii architektura, jak 
i urbanistyka), przedstawiona przez Sonię 
Ziębowicz. Autorka wzbogaciła układ na-

turalnych ścieżek o szeroką aleję, łączącą 
dwa parkowe stawy. Znalazły się przy niej 
placyki, pomosty, wielofunkcyjne pawilo-
ny rekreacyjne oraz nowe lokalne Centrum 
Kultury. II miejsce przyznano Sylwii Wzorek, 
wyróżniono: Alinę Kostinę, Sylwię Żegleń, 
Siarhei Karozę oraz Mateusza Michalaka.

Wszystkie studenckie pomysły, słu-
żące rewitalizacji wskazanych przez 
gminę działek, zostały zaprezentowane 
w nadziei, że sprowokują dyskusję wśród 
mieszkańców na temat kierunków roz-
woju gminy. Władze gminy mają w czym 
wybierać. 

(R.)

Spotkanie organizatorów międzynarodo-
wej konferencji IEEE IDAACS’2021, konfe-
rencji, która odbędzie się w przyszłym roku 
na Politechnice Krakowskiej, miało miejsce 
w dniach 11–12 lutego na Wydziale Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej PK. Na rozmo-
wy w Katedrze Automatyki i Technik Infor-
macyjnych przybyli goście z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Tarnopolu, na Ukrainie . 

W Krakowie przebywali: prof. Anatoliy 
Sachenko, dr Svitlana Sachenko i dr Pavlo 
Bykovyy. 11 lutego spotkali się z nimi dzie-
kan WIEiK prof. Adam Jagiełło i dyrektor 
Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycz-
nej prof. Krzysztof Kluszczyński. Podczas 
spotkania omówiono kwestie związane 
z organizacją International Conference on 
Intelligent Data Acquisition and Advanced 
Computing Systems: Technology and Ap-
plications (IEEE IDAACS’2021). 

Konferencja organizowana jest we 
współpracy ukraińsko-polskiej. Jej prze-
wodniczącym jest prof. Anatoliy Sachenko, 
a funkcję wiceprzewodniczącego powie-
rzono prof. Zbigniewowi Kokosińskiemu 
z Politechniki Krakowskiej. Obrady toczyć 
się będą 22–25 września 2021 r. na Politech-
nice Krakowskiej. Oczekuje się, że w spo-
tkaniu tym weźmie udział ponad dwustu 
przedstawicieli uczelni z całego świata. 

Podczas konferencji poruszone zosta-
ną zagadnienia dotyczące m.in.: aktual-
nych problemów inteligentnej akwizycji 
danych, zaawansowanych metod matema-
tycznych do akwizycji danych i systemów 
obliczeniowych, inteligencji obliczeniowej, 
analizy danych i modelowania, systemów 
wbudowanych, inteligentnych systemów 
rozproszonych i zdalnego sterowania, in-
teligentnych systemów informacyjnych 

i wyszukiwania w bazach danych, Big Data, 
inteligentnego testowania i diagnostyki 
systemów obliczeniowych, internetu rzeczy 
(IoT), cyfrowego przetwarzania obrazów 
i sygnałów, rozpoznawania wzorców, bio-
informatyki oraz systemów informacyjnych 
w edukacji i zastosowaniach komercyjnych. 

W trakcie przeprowadzonych w lutym 
na PK rozmów ustalono składy komitetu 
programowego i komitetu organizacyjne-
go konferencji IEEE IDAACS’2021. Uczest-
nicy spotkania wyrazili też gotowość pod-
pisania umowy o współpracy pomiędzy 
Politechniką Krakowską a Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Tarnopolu. Wizytę gości 
z Ukrainy zorganizował prof. Volodymyr 
Samotyy, kierownik Katedry Informatyki 
i Technik Informacyjnych na WIEiK PK.

(R.)

Przed konferencją na temat inteligentnej akwizycji danych

Spotkanie z partnerami z Ukrainy

Laureaci konkursu wraz z dr Martą Fąfarą z WA PK (ósma z lewej), przemawia Agnieszka 
Kotynia (UG w Lipiu), z prawej: Bożena Wieloch, wójt gminy Lipie. Fot.: Monika Pyrak
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Prowadzona na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej współpraca na-
ukowców, dydaktyków i studentów z jed-
nostkami przemysłowymi daje szansę na 
obustronną wymianę idei i poglądów. Do-
tyczy to zarówno procesu dydaktycznego, 
związanego z projektowaniem obiektów 
przemysłowych, jak i procesu poznawcze-
go, doświadczanego podczas eksploatacji 
budynku przemysłowego. 

Możliwość określenia tendencji pro-
jektowych, wymogów technologicznych, 
zapoznanie się z realnymi rozwiązaniami 
technicznymi to niewątpliwie okazja do 
wzbogacenia wiedzy na ten temat zarów-
no w projektach kursowych, jak i w pracach 
dyplomowych. To także zwrócenie uwagi 
na atrakcyjność architektury przemysłowej 
pod względem estetyczno-wrażeniowym, 
ukazanie roli, jaką odgrywa ona w środowis-
ku miejskim. Budynek przemysłowy może 
mieć interesującą formę architektoniczną, 
może stanowić element marketingowy 
w sprzedaży wytwarzanych produktów. 

Architektura zakładów przemysłowych 
jest zupełnie inna niż w przypadku obiek-
tów pełniących funkcje mieszkaniowe, 
usługowe, na rzecz kultury czy też zwią-
zane z rekreacją i sportem. Wymaga stwo-
rzenia warunków odpowiednich do cyklu 
produkcyjnego i przestrzeni miejsca pracy, 
perfekcyjnego rozwiązania funkcjonalne-
go i przestrzennego. Budynki przemysłowe 
mogą być kojarzone z dużymi zakładami 
produkcyjnymi, obszernymi halami i wyso-
kimi kominami, obiektami, w których pro-
cesie projektowym jako główne elementy 
brano kiedyś pod uwagę ekonomiczność 

i funkcjonalność procesów technolo-
gicznych. W miarę zmian zachodzących 
w podejściu do projektowania struktur 
przestrzennych związanych z przemysłem, 
zaczęto zwracać uwagę m.in. na jakość 
środowiska pracy, rozwiązania dotyczące 
przestrzeni socjalnych i administracyjnych. 

Mówiąc o tendencjach w kształto-
waniu obiektów przemysłowych, szcze-
gólnie istotnym czynnikiem w procesie 
projektowym jest wymiana poglądów 
i sprostanie potrzebom inwestora, a także 
określenie wytycznych związanych z pro-
cesem produkcji. W ostatnim kwartale 
2019 r. Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej nawiązał współpracę z firmą 
przemysłową „Agro-Dren” D.L. Bąk z sie-
dzibą w Rzeszowie. Firma produkuje sys-

temy drenarskie (m.in. rury, kształtki, 
złączki do rur drenarskich), stosowane 
zarówno w kanalizacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej (odwodnienia terenów rolni-
czych, uprawnych, sportowych, a także 
budynków i budowli). 

Pomysłodawcą i koordynatorem pro-
jektu była dr inż. arch. Katarzyna Zawada- 
-Pęgiel — kierownik Zespołu Architektury 
Przemysłowej Katedry Architektury Miejsc 
Pracy i Rekreacji w Instytucie Projekto-
wania Architektonicznego. Ustalono, iż 
współpraca będzie polegała na wymianie 
poglądów i doświadczeń pomiędzy śro-
dowiskiem akademickim a środowiskiem 
gospodarczym — biznesem, przemysłem.  
Postanowiono, że objęty nią zostanie te-
mat kursowy realizowany na Wydziale 
Architektury w ramach zajęć „projekto-
wanie architektoniczno-urbanistyczne II”  
na czwartym roku w semestrze siódmym, 
kończącym I stopień kształcenia w roku 
akademickim 2019/2020, prowadzonym 
pod kierunkiem prof.  Macieja Złowodzkie-
go, w czterech grupach projektowych: gru-
pie dr  inż.  arch.  Katarzyny Zawady-Pęgiel, 
grupie dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak, 
grupie mgr. inż. arch. Wojciecha Dulińskiego 
oraz grupie mgr. inż. arch. Marka Bys tronia. 

Zakład przemysłowy też może mieć interesującą formę architektoniczną 

Studencki konkurs na projekt budynku 
przemysłowego
KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL

Projekt Katarzyny Piekarz (I nagroda)

Projekt Martyny Sochy (II nagroda) 
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Dział Współpracy Międzynarodowej 
PK oraz Erasmus Student Network PK zor-
ganizowały 21 lutego 2020 r. spotkanie 
dla ponad dwustu studentów z trzydzie-

Fot.: Jan Zych

Powitanie kolejnej grupy zagranicznych studentów na PK

Orientation Day
stu sześciu krajów świata. Tak liczna gru-
pa obcokrajowców rozpoczęła bowiem 
w semestrze letnim 2019/2020 kształce-
nie na naszej uczelni, podejmując studia 

pełne oraz częściowe (wymiana akade-
micka). 

Zgromadzonych w Międzywydziałowym 
Centrum Edukacyjno-Wystawowym „Dzia-
łownia” powitał prorektor ds. studenckich 
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK. Spot - 
kanie prowadziła kierownik Działu Współ-
pracy Międzynarodowej, mgr Katarzyna 
Baron-Lisiakiewicz. W programie znalazło 
się wystąpienie prezesa Erasmus Student 
Network PK Huberta Iskry oraz przedstawi-
ciela Akademickiego Związku Sportowego 
PK. Aspekty prawne dotyczące pobytu 
i poruszania się na terenie RP przybliżył 
studentom chorąży sztabowy Wiesław Plu-
ciński ze Straży Granicznej RP. Spotkanie 
zapoczątkowało cykl wydarzeń przygoto-
wanych przez Erasmus Student Network 
PK dla studentów obcokrajowców z okazji 
adresowanego do nich Orientation Week.

(K. B.-L.)

Przyjęto, że kursowe zadanie projekto-
we będzie miało postać konkursu, którego 
tematem będzie zakład przemysłowy pro-
dukujący systemy kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej. Określono konkretne wy-
mogi i ograniczenia związane z: lokalizacją, 
dostępnością terenu i infrastruktury tech-
nicznej, obsługą komunikacyjną, wymo-
gami związanymi z zagospodarowaniem 
terenu i uwarunkowaniami wynikającymi 
z lokalizacji budynku i obowiązujących 
aktów prawnych (m.in. miejscowego pla-
nu zagospodarowania terenu). Na bazie 
danych uzyskanych z istniejącego zakładu 
produkcyjnego opracowano zakres tema-
tyczny zadania projektowego. Zaadapto-
wano m.in. proces technologiczny do wy-
mogów projektu semestralnego, wybrano 
działkę i przygotowano program funkcjo-
nalny dla projektu.

Do udziału w konkursie zakwalifiko-
wano 77 prac. Jury zebrało się 9 marca 
2020 r. w składzie: prof. Maciej Złowodzki 
— przewodniczący, mgr inż. arch. Bohdan 
Lisowski — prezes Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich, Lucjan Bąk — właś ciciel 
PPUH „Agro-Dren” D.L. Bąk, dr inż. arch. Ka-
tarzyna Zawada-Pęgiel — sędzia refe-
rent. I nagrodę przyznano inż.  arch. Ka-
tarzynie Piekarz (z grupy projektowej 
mgr. inż.  arch.  Wojciecha Dulińskiego) za 

oryginalny wyraz przestrzenny i koncep-
cję estetyczno-wrażeniową przy pełnej 
poprawności funkcjonalnej i techniczno- 
-konstrukcyjnej. II nagrodę otrzyma-
ła inż.  arch. Martyna Socha (również 
z grupy projektowej mgr. inż. arch. Woj-
ciecha Dulińskiego). III nagrodę otrzymał 
inż. arch. Marcin Stopka (z grupy projekto-
wej mgr.  inż.  arch. Marka Bystronia). Przy-
znano także wyróżnienie, które przypadło 
inż. arch. Monice Kowalik (z grupy projek-
towej dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak). 

Ze względu na sytuację epidemiczną 
w kraju nie doszło do zaplanowanego na 
12 marca wernisażu wystawy pokonkurso-
wej w Galerii „Kotłownia”. Wystawę wirtu-
alną można obejrzeć na stronie interneto-
wej PK. 

Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel pracuje 
w Katedrze Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji 
na Wydziale Architektury PK. 

Projekt Marcina Stopki (III nagroda)
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Dwa studenckie konkursy, zorganizowa-
ne przez Zakład Architektury Społeczno- 
-Usługowej PK, zostały rozstrzygnię-
te 28  lutego 2020 r., podczas wernisażu 
wspólnej wystawy. Ekspozycję, na którą 
złożyły się projekty architektoniczne stu-
dentów, wykonane podczas zajęć na Wy-
dziale Architektury, można było oglądać 
w siedzibie wydziału przy ulicy Warszaw-
skiej 24.

Instytut Adama Mickiewicza  
we Lwowie

Idea projektowania obiektów użytecznoś ci  
publicznej, dedykowanych wybitnemu pol- 
skiemu poecie, publicyście, działaczowi po-
litycznemu ma swoją tradycję w Zakładzie 
Architektury Społeczno-Usługowej PK. Stu-
denci podejmowali już ten temat w odnie-
sieniu do architektury Berlina, Bejrutu czy 
Hong-Kongu. Wyznaczenie lokalizacji zada-
nia projektowego we Lwowie było okazją 
do zorganizowania studenckiego wyjazdu 
badawczego do tego uznawanego za jedno 

z najpiękniejszych miast Ukrainy. W konkursie 
wzięli udział studenci drugiego semestru stu-
diów II stopnia na Wydziale Architektury PK.

Projekty zostały przygotowane pod kie-
runkiem: dr. hab. inż. arch. Kazimierza Butel-
skiego, prof. PK, dr inż. arch. Marty Łukasik, 
mgr. inż. arch. Piotra Czerwińskiego oraz we 
współpracy z prof. dr. hab. inż. arch. Janu-
szem Rębielakiem i mgr. inż. Stanisławem 
Czernikiem z Katedry Konstrukcji i Technik 
Budowlanych w Instytucie Projektowania 
Budowlanego WA PK.

Jury tworzyli wybitni krakowscy 
architekci: arch. Marek Tarko, prze-
wodniczący Małopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP, arch. Stanisław 
Deńko, założyciel Biura Projektów  
WIZJA i dr  hab. inż. arch. Bogusław Pod-
halański, prof. PK z Instytutu Projektowa-
nia Miast i Regionów WA PK. Jurorów 
przedstawił podczas wernisażu kierow-
nik Zakładu Architektury Społeczno- 
-Usługowej PK prof. PK Kazimierz Butel-
ski, który przybliżył też charakter pracy 
podczas zajęć w utworzonym z jego ini-

Studenci WA projektują obiekty  
użyteczności publicznej
MARCIN GIERBIENIS

Aleksandra Szeliga, laureatka głównej nagrody w konkursie na Instytut Adama Mickiewicza we Lwowie, przyjmuje gratulacje od architektów 
Marka Tarki (w środku) i Stanisława Deńki. Fot.: Jan Zych. Po prawej projekt Aleksandry Szeligi, I nagroda

Projekt Natalii Irli, III nagrodaProjekt Jakuba Fularskiego, II nagroda

cjatywy w minionym roku Laboratorium 
Modelowania Architektonicznego. Fi-
zyczne modele, które stanowiły efekt tej 
pracy, zostały również zaprezentowane 
na wystawie. 

Nagrodę główną jurorzy przyznali 
Aleksandrze Szelidze, doceniając elegancję 
i spójność zaproponowanych rozwiązań, 
czytelny układ funkcjonalny z centralną salą 
audytoryjną oraz z zielonym ogrodem na 
stropodachu budynku, a także prawidłowy 
sposób tworzenia relacji przestrzennych 
(oś widokowa Opera Lwowska — Cerkiew 
Przemienienia Pańskiego i kameralny plac 
stanowiący strefę wejściową do wysokiego 
foyer obiektu). 

Minimalistyczne podejście, w którym 
projektowany obiekt nie konkuruje z ist-
niejącą, historyczną zabudową o dużym 
znaczeniu kulturowym jurorzy dostrzegli 
w pracach kolejnych laureatów. Projekt 
Jakuba Fularskiego, zdobywcy drugiej na-
grody, zwrócił uwagę nie tylko czytelnym 
układem funkcjonalnym z eksponowaną 
salą audytoryjną, ale i zastosowaniem  
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miejsce ex aequo przypadło Konradowi 
Olchawie i Patrycji Kućmierskiej, drugie — 
Dominice Szydło, a trzecie — Magdalenie 
Szewczyk.

Wszystkie projekty, objęte hasłem „Ge-
nerator Ruczaj”, powstawały w Zakładzie 
Architektury-Społeczno Usługowej PK pod 
okiem: dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-
-Woźniak, prof. PK, dr. inż. arch. Pawła Żuka, 
mgr inż. arch. Kingi Raczak oraz autora tej 
informacji. 

Mgr inż. arch. Marcin Gierbienis jest pra-
cownikiem Zakładu Architektury Społeczno- 
-Usługowej PK.

koloru w architekturze. Z kolei Natalia Irla, 
która uzyskała trzecią nagrodę, wykorzy-
stała w swym projekcie motyw powtarzal-
nych prostych elementów, przesłaniają-
cych fasadę przeszklonej bryły. 

Wyróżnienia jurorzy przyznali Aleksan-
drze Drelich, która zaproponowała obiekt 
złożony z dwóch przenikających się i wy-
giętych form, symbolizujących historyczną 
i kulturową relację Polski z Ukrainą, oraz 
Beacie Król, która wypełniającą cały kwar-
tał zabudowę zamknęła w ażurowej, złotej 
okładzinie.

Biblioteka na Ruczaju

W konkursie „Generator Ruczaj” zadanie 
dotyczyło zaprojektowania nowoczesnej 
Biblioteki Edukacji Ekologicznej. Budynek 
miał eksponować rozwiązania energoosz-
czędne i proekologiczne. Jako lokalizację 
wskazano działkę na Ruczaju, w Krakowie, 
w sąsiedztwie Kampusu 600-lecia Od-
nowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i...  lasu. I właśnie wysoka zieleń stała się 
główną inspiracją dla studentów piątego 
semestru studiów I stopnia na WA PK. 

Na te relacje przestrzenne oraz bardzo 
dobry poziom opracowań zwracali uwagę 
jurorzy, zawodowi architekci: arch. Marek 
Tarko, przewodniczący MOIA RP, arch. Mi-
chał Szymanowski założyciel biura projek-

Ewelina Dzienyńska otrzymała I nagrodę w konkursie „Generator Ruczaj”. Fot.: Jan Zych. Po prawej projekt Eweliny Dzienyńskiej, I nagroda

Projekt Szymona Albrychta, III nagrodaProjekt Sylwii Pajor, II nagroda

Laureaci plebiscytu internautów: Dominika Szydło, Magdalena 
Szewczyk, Patrycja Kućmierska i Konrad Olchawa. Fot.: Jan Zych

tów Studio S i arch. Piotr Chuchacz. Osta-
tecznie sąd konkursowy przyznał 3 nagrody 
główne, 3 wyróżnienia, a 4 projekty otrzy-
mały nagrody w plebiscycie internautów. 

Jednogłośnie pierwsze miejsce otrzy-
mała Ewelina Dzienyńska za projekt, w któ-
rym ograniczyła zabudowę działki na rzecz 
przestrzeni zielonej, przy czym bibliotekę 
umieściła na ostatnich piętrach wielopozio-
mowego obiektu, powyżej wielofunkcyjnej 
sali. Na drugą nagrodę zasłużyła praca Sylwii 
Pajor, która zaproponowała obiekt wycofa-
ny w głąb działki, oddając znaczną jej część 
rozległej łące. Od strony lasu obiekt zyskał 
formę zielonego pagórka i rekreacyjny 
charakter. Z kolei laureat trzeciej nagrody, 
Szymon Albrycht, zloka-
lizował budynek w na-
rożniku działki, w części 
najbardziej zurbanizo-
wanej. Dzięki zabiego-
wi nadwieszenia formy 
obiekt zyskał charakter 
bramy prowadzącej do 
zielonego, naturalnego 
obszaru. 

Wyróżnienia hono-
rowe jurorów trafiły do: 
Nadii Budzowskiej, Kon-
rada Olchawy i Natalii 
Ściurki. W plebiscycie 
internautów pierwsze 
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Pokaz naukowych innowacji zgromadził 
w Krakowie pracowników krakowskich 
uczelni, naukowców i badaczy, którzy 
zgodzili się zademonstrować szerszej 
publi czności efekty swych wielomie-
sięcz nych prac, prowadzonych dzięki 
projektowi „Inkubator Innowacyjności 
2.0”. Wydarzenie zorganizowały centra 
transferu technologii, działające na pię-
ciu krakowskich uczelniach: Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo- 
-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej, 
Uniwersytecie Rolniczym i Uniwersytecie 
Ekonomicznym. Spotkanie rozpoczęło 
się od wykładu polskiego poli tyka i eko-
nomisty, byłego wicepremiera i ministra 
pracy i polityki społecznej oraz gospo-
darki — prof. Je rzego Hausnera. 

Inicjatywa wzbudziła zainteresowa-
nie publiczności, która w nietypowej 
przestrzeni wystawienniczej, stworzo-
nej 20  lutego 2020 r. w murach Audito-
rium Maximum UJ, mogła podyskutować 
z twórcami interesujących patentów, 
urządzeń, rozwiązań i technologii doty-
czących dziedzin tak odmiennych, jak: in-
formatyka, medycyna, mechanika, branża 
rolnicza, spożywcza czy sektor ochrony 
środowiska. 

Trzydzieści osiem zespołów badaw-
czych z krakowskich uczelni zaprezen-
towało innowacyjne rozwiązania, które 
osiągnęły gotowość wdrożeniową (Tech-
nology Readiness Level). W spotkaniu 

wzięło udział ponad dwustu 
go ści. Krótkie prezentacje, skie-
rowane do szerszego grona, 
służyły twórcom do scharak-
teryzowania poszczególnych 
technologii. Z kolei wyjaśnie-
niom szczegółowym sprzyjały 
spotkania indywidualne. Tego 
dnia naliczono ich ponad sto! 
Przede wszystkim do takich 
rozmów zasiadali przedsta-
wiciele przemysłu, instytucji 
samorządowych, funduszy 
Venture Capital oraz firm kon-
sultingowych. Była to doskona-
ła okazja do omówienia możli - 
wości współpracy badawczo- 
-wdrożeniowej. Naukowcom spotkania 
dały pogląd na temat zapotrzebowania 
rynkowego na nowe produkty i usługi.

Wśród zaprezentowanych wynalaz-
ków nie zabrakło osiągnięć pracowników 
Politechniki Krakowskiej. Pokazali oni 
osiem rozwiązań, które przez ostatnie 
miesiące były przygotowywane do wdro-
żenia dzięki dofinansowaniu z projektu 
„Inkubator Innowacyjności 2.0”, koordy-
nowanego przez Centrum Transferu 
Techno logii PK. 

Cztery zostały opracowane przez zes-
poły naukowo-badawcze, reprezentujące 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
PK. I tak, innowacyjne środki hemostatycz-
ne na bazie chitozanu o zwiększonej ak-

tywności biologicznej (do 
tamowania krwawienia 
o różnym stopniu nasilenia 
i odmiennym źródle po-
chodzenia) zaprezentował 
zespół kierowany przez 
dr. inż. Marka Piątkowskie-
go (Katedra Biotechno-
logii i Chemii Fizycznej). 
Chemicy z zespołu, który 
prowadzi dr  inż. Jolanta 
Jaśkowska (Zakład Che-
mii Organicznej, Instytut 
Chemii i Technologii 
Organicznej), zapropo-
nowali sonochemiczną 

metodę syntezy aktywnych substancji far-
maceutycznych (API) oraz związków bio-
aktywnych. Natomiast grupa naukowców, 
pracujących pod kierunkiem dr inż.  Mał-
gorzaty Miastkowskiej (Katedra Technolo-
gii Organicznej i Procesów Rafineryjnych, 
Instytut Chemii i Technologii Organicz-
nej), przedstawiła nowoczesną formę 
preparatu na oparzenia z bioaktywnym 
olejem z lawendy, wzmacniającym efekt 
terapeutyczny. Do badaczy współpra-
cujących z dr.  hab.  inż.  Tomaszem Majką 
(Katedra Chemii i Technologii Polimerów) 
należało rozwiązanie z pogranicza inży-
nierii chemicznej i inżynierii materiałowej 
— elementy stolarki antywłamaniowej 
(system drzwi i futryn), wykonane z poli-
merowych materiałów hybrydowych. To-
masz Majka jest również współtwórcą in-
nego wynalazku — udoskonalonych klei 
konstrukcyjnych do zakotwień w podło-
żach betonowych i murowych — w inter-
dyscyplinarnym projekcie, który prowadzi 
dr  inż. Aleksander Byrdy z Katedry Bu-
downictwa Ogólnego i Fizyki Budowli  na 
Wydziale Inżynierii Lądowej.

Podczas DEMO DAY Innowacji w Kra-
kowie zaprezentowano również efekty 
prac przedwdrożeniowych specjalistów 
z Wydziału Mechanicznego. Badacze pod 
kierunkiem dr. inż. Przemysława Młynar-
czyka (Laboratorium Termodynamiki i Po-
miarów Maszyn Cieplnych) skonstruowali 

Zespoły badaczy PK zaprezentowały swoje osiągnięcia

DEMO DAY INNOWACJI, czyli krakowska  
wystawa rozwiązań naukowych

Wykład Jerzego Hausnera rozpoczął spotkanie

Stanowisko CTT PK i INTECH PK
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urządzenie do tłumienia drgań i pulsacji 
ciśnienia, występujących w instalacjach 
sprężarek wyporowych. Z kolei zespół na-
ukowy, kierowany przez dr. hab. inż. Grze-
gorza Torę, prof. PK (Laboratorium Badań 
Technoklimatycznych i Maszyn Robo-
czych) przedstawił prototyp manipulato-
ra o zmiennym przełożeniu, wykonujące-
go mikroruchy 2D. 

Duże zainteresowanie uczestników 
DEMO DAY Innowacji, ale i mediów rela -
cjonujących wydarzenie, wzbudził proto-
typ urządzenia do osuszania i kremowania 
miodu. Jego twórcy, pracownicy Instytutu 
Techno logii Maszyn i Automatyzacji Produk-
cji na Wydziale Mechanicznym — dr inż. Mar-
cin Malec i dr inż. Marcin Morawski — są prze-
konani, że przyda się ono gospodarstwom 
pasiecznym i przedsiębiorstwom, które 
zaj mują się przetwórstwem miodu pszcze-
lego. Dzięki nowo powstałej spółce spin-out 
— AquaBeeTech, technologia już wkrótce 
będzie dostępna na rynku.

CTT PK przedstawiło bogatą ofertę...

Politechnika Krakowska po raz pierwszy 
wzięła udział w promocji oferty edukacyj-
nej polskich uczelni w Gruzji. „Misja Eduka-
cyjna Gruzja 2020” była elementem kam-
panii „Ready, Study, Go! Poland”.

Delegacja polska, złożona z reprezen-
tantów dziewiętnastu polskich instytucji 

szkolnictwa wyższego, wzięła udział 
w lutym tego roku w „International Edu-
cation Fair 2020” w Tbilisi. Stoisko polskie 
było jednym z największych na tere-
nie Centrum Wys tawienniczego „Expo” 
w stolicy Gruzji, a zarazem najliczniej 
reprezentowanym przez uczelnie. Oferta 

edukacyjna Politechniki Kra-
kowskiej cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród 
gruzińskiej młodzieży, szcze-
gólnie dopytywano o zasady 
studiowania na kierunku ar-
chitektura oraz na studiach 
prowadzonych w języku an-
gielskim na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PK.

Ponadto Politechnika Kra-
kowska miała możliwość za-
prezentowania swojej oferty 
podczas wizyty na Gori State 
Teaching University, uczelni 
znajdującej się w oddalonym 
na północny zachód od sto-
licy mieście Gori. Udało się tu 
również przeprowadzić indy-

Promocja PK w Gruzji
ANNA DĘBSKA

Fot.: Anna Dębska 

widualne rozmowy z zainteresowanymi na 
specjalnie zorganizowanych spotkaniach.

W ambasadzie RP w Tbilisi odbyło się 
spotkanie z ambasadorem RP Mariuszem 
Maszkiewiczem oraz Gruzinami — absol-
wentami polskich uczelni. Polska delegacja 
przekazała książki w języku polskim lub do 
nauki języka na ręce przedstawicieli Insty-
tutu Polskiego. 

Gościem specjalnym polskiej dele-
gacji była Nina Lordkipanidze, gruzińska 
studentka Uniwersytetu Warszawskiego, 
stypendystka Programu im. gen. Andersa, 
pełniąca funkcję Digital Ambassador Polski. 
Z gruzińskimi kandydatami na studia w Pol-
sce dzieliła się swoją wiedzą o zasadach 
studiowania w Polsce, o rekrutacji na stu-
dia i możliwościach stypendialnych. Było to 
bardzo cenne dla wszystkich rozważających 
możliwość studiowania w naszym kraju.

Mgr Anna Dębska jest pracownikiem Działu 
Współpracy Międzynarodowej PK. Z ramienia 
PK brała udział w „International Education Fair 
2020” w Tbilisi, w Gruzji. 

Lutowy pokaz innowacji nauko-
wych w Krakowie stanowił podsu-
mowanie projektu „Inkubator Inno-
wacyjności 2.0”, realizowanego przez 
krakowskie uczelnie od ubiegłego 
roku. Wsparcie na dofinansowanie 
przedsięwzięć, zmierzających do ko-
mercjalizacji wyników badań nauko-
wych uczelnie uzyskały z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na 
Politechnice Krakowskiej prace przed-
wdrożeniowe ośmiu rozwiązań koor-
dynował, wspólnie ze spółką celową 
INTECH PK, Zespół ds.  Komercjalizacji 
Centrum Transferu Technologii PK. 
Wynalazcy otrzymali prawie 550 tys. złotych 
na prace podnoszące gotowość wdrożenio-
wą. Mogli je wykorzys tać na tworzenie pro-
totypów, przeprowadzenie badań i analiz, 
uzyskanie certyfikatów przygotowujących 
technologie do wejścia na rynek. Obecnie 
wszystkie projekty są chronione zgłosze-
niem patentowym lub patentem. Niektóre 

osiągnęły już gotowość rynkową i są przed-
miotem zainteresowania potencjalnych 
kontrahentów, inne przeszły w fazę badań 
i weryfikacji laboratoryjnej.

Opracowanie: (R.)
Zdjęcia: Jan Zych
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Pod hasłem „Transport publiczny w Kra-
kowie — przeszłość, teraźniejszość, przy-
szłość” odbyła się 11 lutego 2020 r. w Mu- 
zeum Krakowa debata z udziałem eksper-
tów z Politechniki Krakowskiej. Wzięli w niej 
udział prof.  Krzysztof Stypuła z Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK i dr inż. Marek Bauer, 
prodziekan WIL PK. Uczestnikami spotka-
nia byli też: dyrektor Zarządu Transportu 
Publicznego w Krakowie Łukasz Franek, 
zastępca dyrektora Muzeum Inżynierii Miej-
skiej Rober Salisz oraz zastępca dyrektora 
Muzeum Krakowa Jacek Salwiński, który po 
krótkim wprowadzeniu zaprosił do dyskusji. 

Prof. Krzysztofa Stypuła poruszył różne 
aspekty problemu transportu miejskiego. 
Do osób odpowiedzialnych za organizację 
ruchu w Krakowie skierował postulat, by nie 
ograniczać ruchu samochodów za pomocą 
zakazów, ale by stymulować przesiadanie 
się do publicznych środków transportu po-
przez odpowiedni system zachęt. Sprawna 
komunikacja miejska powinna powodować, 
że właścicielom samochodów będzie się 
opłacało korzystanie bardziej z transpor-
tu miejskiego niż z włas nych pojazdów. 
Prof.  Stypuła, który jest członkiem Rady 
Naukowo-Konsultacyjnej Metra Warszaw-
skiego, przywołał przyk ład stolicy, gdzie 
coraz lepiej funkcjonuje system park & ride, 
sprzyjający wyborowi metra jako środka 
transportu po centrum Warszawy. 

W dużej części dyskusja skoncentrowała 
się na perspektywie budowy metra w Kra-
kowie. Prof. Stypuła przekonywał, że nie ma 
sensu prowadzenie tej inwestycji etapami, 
bo będzie to powodować marnotrawie-

nie środków. W odpowiedzi na wyrażony 
w debacie pogląd, że Kraków ma warunki 
geologiczne, niesprzyjające budowie me-
tra, odpowiedział, że to często powtarzany 
mit, bowiem w rzeczywistości jest wręcz 
odwrotnie. Niekorzystne warunki panują 
w Warszawie, zaś w skałach wapiennych, na 
których posadowiony jest Kraków, znacznie 
łatwiej będzie drążyć tunele. 

Dr inż. Marek Bauer również wyraził po-
gląd o konieczności sprowadzenia pod zie-
mię komunikacji szynowej w ścisłym cen-
trum Krakowa. Podkreślił, że jest to istotny 
warunek dobrego funkcjonowania komu-
nikacji zbiorowej w mieście. Zauważył, że 
w dyskusji na temat wyboru drogi między 
metrem, premetrem bądź tramwajem ko-
nieczna jest nie tylko analiza ekonomiczna 
możliwości sfinansowania budowy, ale też 
analiza późniejszych kosztów eksploatacji. 
Marek Bauer mówił również o konieczności 

uzupełnienia systemu komunikacji w Kra-
kowie obwodowym systemem kolei aglo-
meracyjnej.

W odpowiedzi na pytania z sali 
prof.  Stypuła rozwiał obawy, że drążenie 
tuneli doprowadzi do zniszczenia znaj-
dujących się w ziemi niezbadanych dotąd 
zabytków archeologicznych. Krakowskie 
metro będzie przebiegać na głębokości 
kilku nastu metrów, a więc poniżej pozio-
mu wszelkich znalezisk z dawnych epok. 
Samo drążenie skał nie spowoduje naru-
szenia warstw, znajdujących się powyżej. 
Pozos taje tylko kwestia budowy na po-
wierzchni ziemi stacji metra, ale funkcjonu-
ją one w historycznych częściach różnych 
miast w Europie, więc i ten problem da się 
rozwiązać bez szkody dla zabytków, prze-
konywał prof. Krzysztof Stypuła.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

W Krakowie tunele metra będzie łatwiej drążyć niż w Warszawie

Debata o przyszłości komunikacji miejskiej

Uczestnicy debaty (od lewej): Jacek Salwiński, Krzysztof Stypuła, Łukasz Franek, Marek 
Bauer, Robert Salisz

Krakowskie tramwaje wjechały już pod ziemię. Czy będzie tam kur-
sować metro?

Budowa tunelu dla szybkiego tramwaju w 2004 r. (w tle budynki Poli-
techniki Krakowskiej)
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Nie pełnił na uczelni 
żadnej odpowiedzialnej 
funkcji. Nigdy nie był 
pracownikiem Politech
niki. Nie miał ambicji 

wpływania w jakikolwiek sposób na 
bieg wydarzeń na PK. Mimo to pozo
s tawił bardzo wyraźny ślad w życiu 
uczelni. Potwierdzają to liczne świadec
twa ludzi, którzy znali tego człowieka, 
rozmawiali z nim, inspirowali się jego 
słowami.

Jak to się zaczęło?

W pierwszych latach istnienia Poli
technika Krakowska — działająca jesz
cze w strukturze ówczesnej Akademii 
Górniczej — otrzymała do dyspozycji 
budynki wchodzące w skład koszar 
wojskowych przy ulicy Warszawskiej. 

Prowadzenie duszpasterstwa dla no
wej uczelni powierzono znajdującemu 
się nieopodal kościołowi parafialnemu 
św. Floriana. Msza św. inaugurująca 
związek kościoła z Politechniką odbyła 
się 31 stycznia 1948 r.

Spotkania z młodymi ludźmi ruszy
ły na dobre dopiero w roku następnym, 
gdy do parafii św. Floriana przybył 
nowy wikariusz, pełniący wcześniej po
sługę w Niegowici, koło Gdowa. Ksiądz 
Karol Wojtyła — niewiele starszy od 
studentów, interesujący się teatrem, 
sportem i turystyką ― szybko znalazł 
wspólny język z młodzieżą. Spotykał 
się z nią nie tylko w kościele, ale także 
na wycieczkach. Podczas tych spotkań 
chętnie wsłuchiwał się w problemy stu
dentów, dyskutował z nimi, wspierał 
ich radami. Tak oto powstała wspólnota 
młodych ludzi, którzy swego katechetę 
nazwali Wujkiem. 

Choć już pod koniec 1951 r. ks. Woj
tyła przeniósł się na ulicę Kanoniczą, by 
skupić się na przygotowywaniu rozpra
wy habilitacyjnej, nawiązane przy War
szawskiej znajomości nie uległy zerwa
niu. Niektóre przetrwały wiele lat. 

Wspominając tamte czasy, prof. Ro
man Ciesielski przywoływał nazwiska 
takich uczestników spotkań z Karolem 
Wojtyłą, jak: Jacek Fedorowicz (nie my
lić ze znanym satyrykiem i aktorem), 
Stanisław Rybicki, Stanisław Abraha
mowicz, Marian Wójtowicz (po stu
diach na PK i Politechnice Gdańskiej 
przyjął święcenia i wstąpił do zakonu 
o. Albertynów), Zdzisław Heydel, Jan 
i Stanisław Wędrychowscy, Leon Nowo
sielski, Stanisław Kozłowski, Czesław 
Kwiecień, Jacek Kociołek, Ryszard Tota. 

Wymieniony przez prof. Romana 
Ciesielskiego Stanisław Abrahamowicz 
wspominał po latach, że z upływem 
czasu początkowe formy kontaktów 
studentów z Wujkiem przestały wystar
czać. „Wtedy to powstał zamysł bywa
nia na wycieczkach pieszych (a potem 

rowerowych), głównie w Beskidach, 
ale też w Bieszczadach, Tatrach czy 
Szwajcarii Kaszubskiej. Zimą uprawia
no turystykę narciarską. Później także 
spływy kajakowe po różnych rzekach 
i jeziorach Polski. Duszpasterstwo aka
demickie powoli przekształcało się 
w duszpasterstwo indywidualne i mło
dych małżeństw — powstałych lub do
piero przygotowujących się do tego po
wołania życiowego” ― pisał Stanisław 
Abrahamowicz. 

W tamtych odległych już nieco cza
sach miało też miejsce pierwsze z wie
lu spotkań Karola Wojtyły z obecnym 
dziekanem Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki PK. Bardzo nietypo
we spotkanie! Oto bowiem 31 sierpnia 
1958 r. ksiądz biskup Wojtyła udzielił 
Stanisławowi M. Rybickiemu… sakra
mentu chrztu. Przyszłego dziekana 
wyróżnienie to spotkało dzięki temu, 
że jego ojciec, również Stanisław, jako 
student Wydziałów Politechnicznych 
należał do wspólnoty uczestniczącej 
w duszpasterstwie akademickim, pro
wadzonym przez księdza Wojtyłę.

Znajomość zawarta „przy chrzciel
nicy” dała początek późniejszym spot
kaniom Stanisława M. Rybickiego z księ
dzem Karolem Wojtyłą podczas spływów 
kajakowych. Gdy w 1977 r. Rybicki po
chwalił się Wujkowi zdaniem egzaminu 
wstępnego na PK, w odpowiedzi usłyszał 
ważne słowa o znaczeniu etyki w pra
cy inżyniera. Sens niektórych uwag — 
przyz nał po latach ― docierał do niego 
w miarę zdobywania doświadczenia jako 
inżyniera i nauczyciela akademickiego.

Źródło inspiracji

Zachowało się wiele wspomnień osób 
należących do społeczności Politechni
ki Krakowskiej ze spotkań z księdzem 
Karolem Wojtyłą, później z Janem Paw
łem II. W jednym wszakże przypadku 
posiadamy relację odwrotną. To Karol 

Jan Paweł II i Politechnika
Sto lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Prawie osiemdziesiąt lat 
później, jako papież Jan Paweł II, wyrzekł słowa: „Politechnika Krakowska mnie 
też formowała”
LESŁAW PETERS

Tak się zaczęło: mały Karol z mamą. 
Fot.: Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach. Repr.: Jan Zych



26 Nasza Politechnika nr 4–5 (200–201) kwiecień — maj 2020 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Wojtyła, już wówczas metropolita kra
kowski i kardynał, opublikował w nume
rze „Tygodnika Powszechnego” wyda
nym na Boże Narodzenie 1970 r. obszerny 
tekst o pracowniku uczelni — docencie 
Jerzym Ciesielskim. Materiał ukazał się 
po tragicznej śmierci naukowca w kata
strofie statku na Nilu, w Sudanie, gdzie 
Ciesielski pracował jako wykładowca. 

Artykuł jest świadectwem, jak bli
s kie więzi łączyły hierarchę Kościoła 
i pracownika naukowego PK. „O Jerzym 
Ciesielskim piszę dlatego, gdyż czu
ję głęboką potrzebę dania świadectwa 
o człowieku, na którego życie patrzy
łem z bliska przez prawie dwadzieścia 
lat. Od czasu, kiedy był studentem Po
litechniki, poprzez wszystkie te lata 
byliśmy w stałym kontakcie” ― napisał 
Karol Wojtyła. Jest rzeczą znamienną, 
że metropolita krakowski w postawie 
życiowej Jerzego Ciesielskiego dostrzegł 
walory, które później biografowie Jana 
Pawła II podkreślali w jego życiorysie. 

„Jerzy kochał życie, głęboko przeży
wał jego rzeczywiste wartości, a równo
cześnie pojmował je stale jako zadanie 
postawione Mu przez Boga. Starał się jak 
najtrafniej odczytać treść tego zadania 
i jak najlepiej je urzeczywistnić” — pi
sał w „Tygodniku Powszechnym” Karol 
Wojtyła. 

W tym wspomnieniu Karola Woj
tyły o Jerzym Ciesielskim jest też taki 
fragment: „Wiele godzin w życiu po
święciliśmy rozmowom na temat mał
żeństwa jako sakramentalnej drogi 
powołania dwojga ludzi. Jerzy nigdy 
nie wątpił w to, że jest to Jego droga. 

Wiedział także, że jest 
to droga wielu Jego 
rówieś ników”. Autor 
wspom nienia przyznaje 
dalej wprost: „Dla m nie 
rozmowy z Jerzym na 
ten temat stanowiły jed
no ze źródeł inspiracji”. 
Czytając słowa Karola 
Wojtyły, warto pamię
tać, że problematyka 
małżeństwa i rodziny 
była jednym z elemen
tów nauczania papie
skiego Jana Pawła II. 

W zakończeniu 
wspomnienia w „Tygo
dniku Powszechnym” 
kardynał Karol Wojtyła 
napisał: „W czasie So

boru, gdy rozważano problematykę 
apostolstwa świeckich; gdy tworzo
no konstytucję »O Kościele w świecie 
współczesnym«, nieraz myślałem o Je
rzym. Odruchowo prawie szukałem po
twierdzeń w Jego życiu”. 

Wielokrotnie podkreślano, że kon
takt z Karolem Wojtyłą wzbogacał jego 
rozmówców duchowo i intelektualnie. 
Przytoczone słowa wskazują, że tak
że dla przyszłego papieża spotkania 
z jednym z pracowników Politechniki 
Krakowskiej stanowiły istotną wartość. 
I zapewne nie tylko z nim. 

Egzotyczna propozycja

Rytm i charakter spotkań księdza Karo
la Wojtyły ze środowiskiem Politechniki 
Krakowskiej wyznaczały powierzane mu 
przez przełożonych kolejne zadania i obo
wiązki. W 1958 r. został biskupem pomoc
niczym (zwanym wtedy sufraganem) 
archidiecezji krakowskiej. 30 grudnia 
1963 r. otrzymał nominację na arcybisku
pa metropolitę krakowskiego. Nadcho
dziły lata ważne dla archidiecezji. 

W połowie lat sześćdziesiątych Jan 
Grabacki z Wydziału Inżynierii Lą
dowej PK dostał od kolegi z katedry 
prof. Witolda Cęckiewicza propozycję 
udziału w zaprojektowaniu kościoła 
dla Nowej Huty. Propozycja, biorąc pod 
uwagę czasy, w których została złożona, 
brzmiała niemal egzotycznie. Władze 
PRL epoki Władysława Gomułki nie 
wydawały zezwoleń na budowę świą
tyń. Zaledwie kilka lat wcześniej Nowa 
Huta była miejscem dramatycznych 

wydarzeń związanych z heroiczną po
stawą obrońców krzyża. Gdy jednak 
jako patrona przedsięwzięcia kolega 
wymienił arcybiskupa Karola Wojtyłę, 
Grabacki przyjął propozycję. 

Wiosną 1967 r. zespół projektowy 
spotkał się z arcybiskupem Wojtyłą. 
Jan Grabacki wspominał, jak dosłow
nie oniemiał, gdy zanim przedstawiono 
go metropolicie, ten powiedział: „My 
się już znamy”. Okazało się, że Karol 
Wojtyła pamięta Grabackiego z cza
sów duszpasterstwa akademickiego. To 
wydarzenie dało początek następnym 
spotkaniom — w związku z projekto
waniem kolejnych kościołów oraz przy 
okazji pielgrzymek Jana Pawła II do Oj
czyzny. Wszystkie te spotkania miały 
w sobie coś wyjątkowego. 

Na Politechnice Krakowskiej Jan 
Paweł II natrafił na ludzi gotowych 
z oddaniem wcielać w życie bliskie mu 
idee. Należał do nich zmarły niespełna 
dwa lata temu Antoni Zięba. Pierwszy 
raz zobaczył on Karola Wojtyłę jeszcze 
w 1962 r., gdy razem z grupą kolegów 
przyjął od biskupa sakrament bierzmo
wania.

W 1979 r. pod wpływem wypowie
dzi Jana Pawła II, wygłoszonych podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, An
toni Zięba postanowił zaangażować się 
w działalność pro life. Do współdziałania 
zachęcił także kolegów z Instytutu Me
chaniki Budowli. Podejmowane przez 
tę grupę inicjatywy zostały dostrzeżone 
przez papieża. Podczas pielgrzymki do 
Polski w 1991 r. papież zaprosił grupę 
obrońców życia do krakowskiej kurii. 
Od tego czasu Antoni Zięba był 63 razy 
zapraszany przez Jana Pawła II na roz
mowy o działaniach podejmowanych na 
rzecz obrony życia nienarodzonych. Po 
latach Zięba wspominał, że papież za
wsze na początku tych spotkań pytał, co 
słychać na PK. 

Ze środowiska Instytutu Mechaniki 
Budowli wykiełkowała też inicjatywa, 
która doprowadziła do powstania gru
py czasopism katolickich adresowa
nych do różnych grup czytelniczych. 
Była to odpowiedź na wezwanie Jana 
Pawła II do podejmowania zadań nowej 
ewangelizacji. Powstały magazyny dla 
rodzin, nauczycieli, działaczy pro life, 
a także dla dzieci i młodzieży. Pierwsze 
numery tygodnika „Źródło” redaktorzy 
wręczyli papieżowi podczas audiencji 
prywatnej w lutym 1992 r. 

Wśród wielu studentów i pracowników Politechniki Krakow-
skiej, którzy dostąpili zaszczytu spotkania z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II, był architekt i muzyk Jan Karpiel-Bułecka. 
Fot.: Jan Zych



27Nasza Politechnika nr 4–5 (200–201) kwiecień — maj 2020www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Dla rodzinnego miasta papieża

Spore grono emerytowanych oraz czyn
nych nadal zawodowo nauczycieli aka
demickich Politechniki Krakowskiej 
pamięta spotkania z Karolem Wojtyłą 
jeszcze z czasów jego zasiadania na sto
licy arcy biskupiej w Krakowie. Pamiętają 
nie tylko spotkania poświęcone dysku
sjom na ważne tematy, ale także odbywa
ne wspólnie spływy kajakowe. Kardynał 
imponował nie tylko błyskotliwym in
telektem (nawet w kajaku miał pod ręką 
odpowiednio zabezpieczone przed wodą 
książki), ale także sprawnością fizyczną 
i odpornością na zmęczenie. 

Jakże ogromne było zdumienie 
uczestników tych eskapad, gdy 16 paź
dziernika 1978 r. dowiedzieli się z me
diów, że Karol Wojtyła został papieżem. 
Pierwszy raz od 455 lat na tronie Piotro
wym zasiadł kardynał spoza Italii, a do
konał tego Polak. Zaskoczenie… Chwila 
niedowierzania… I wybuch kolosalnej 
radości, pomieszanej z uczuciem dumy, 
że papieżem został dobry znajomy! 
Dumy z odcieniem smutku, że już nigdy 
nie popłyną wspólnie kajakiem. Coś się 
skończyło bezpowrotnie. 

Ale nie skończyły się spotkania lu
dzi Politechniki Krakowskiej z Karolem 
Wojtyłą. Byli zapraszani na spotkania 
podczas kolejnych pielgrzymek papie
s kich do Ojczyzny, odwiedzali papieża 
w Watykanie i Castel Gandolfo. Niektó
re z tych spotkań wiązały się z realiza
c ją przedsięwzięć ważnych dla Kościoła 
i wiernych. 

W latach 1983–1986 Jacek Gyurko
vich, Ewa WęcławowiczGyurkovich 
i T. Przemysław Szafer zaprojektowali 
sanktuarium św. Piotra Apostoła w Wa
dowicach. Stworzenie świątyni dla ro
dzinnego miasta papieża było praw
dziwym wyzwaniem. Kościół wraz 
z towarzyszącymi obiektami został zbu
dowany w latach 1987–1991 jako wyraz 
wdzięczności mieszkańców za wybór 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

14 sierpnia 1991 r. odbyła się konsek
racja świątyni z udziałem Jana Paw
ła II. Podczas uroczystości projektanci 
złożyli mu w darze pięknie oprawiony 
rysunek całego sanktuarium. A po po
łudniu mieli okazję w środku kościoła 
spotkać się z papieżem i porozmawiać 
kilkanaście minut o idei projektu i tru
dach budowy. Po latach wspominali, że 
Ojciec Święty był niezwykle pogodny, 

wesoły. Nie sprawiał wrażenia zmęczo
nego, chociaż czas przeznaczony na wy
poczynek po uroczystościach i obiedzie 
spędził, klęcząc na modlitwie.

Szczególne zadanie powierzono 
w 1999 r. Stefanowi Dousie. W związku 
z przyznaniem papieżowi tytułu Ho
norowego Senatora i Profesora PK za
proponowano artyście zaprojektowanie 
form rzeźbiarskich, mających upamięt
nić fakt nadania godności. Dousa wy
konał wiele projektów, szukając naj
trafniejszego rozwiązania. W efekcie 
powstały: odlana w srebrze statuetka 
oraz posrebrzany medal z brązu, które 
wręczono Janowi Pawłowi II podczas 
uroczystości na Wawelu. 

W 2000 r. Stefan Dousa uczestniczył 
w prywatnej audiencji, podczas której 
przedstawił Janowi Pawłowi II projekt 
Centrum Polonii Świata w Tarnowie 
(notabene nie doczekał się on realizacji). 
Rzeźbiarz wspomniał wówczas swoje 
niewielkie dzieło ― Krzyż Katyński na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Oj
ciec Święty powiedział: „To jest rozmo
wa w ciszy, to jest prawdziwa modlitwa, 
która jest potrzebna i może w żadnym 
innym miejscu, w żadnej innej atmosfe
rze by nie zaistniała”. Artysta wziął sobie 
te słowa do serca jako ważną wskazówkę 
w dalszej twórczości. 

Wśród wielu wizyt złożonych Janowi 
Pawłowi II przez osoby związane z Poli
techniką Krakowską jedna miała wyjąt
kowy charakter. Na pomysł tej niezwykłej 
pielgrzymki wpadł w 1982 r. prof. Zenon 
Waszczyszyn wspólnie ze swoją żoną. 
Projekt był śmiały, ale propozycja przed
stawiona gronu najbliższych przyjaciół 
z miejsca spotkała się z pełną aprobatą. 
Po niezbędnych przygoto
waniach wyruszono w lipcu 
1983 r., nazajutrz po zniesieniu 
stanu wojennego. Z Krakowa 
do Watykanu grupa udała 
się… pieszo! Wędrówka spod 
Wawelu do placu św. Piotra 
zajęła im trzydzieści trzy dni. 
Nagrodą za ten wysiłek były 
niezapomniane spotkania 
z papieżem w Watykanie i Ca
stel Gandolfo.

„Dziękuję za piękną 
świątynię”

W 1991 r. podczas wizyty 
Jana Pawła II w Rzeszowie 

odbyła się ceremonia podniesienia do 
rangi bazyliki i kated ry diecezjalnej 
kościoła pw. Najświętszego Serca Jezu
sa. Po nabożeństwie inicjator budowy 
świątyni, proboszcz Stanisław Mac po
stanowił przedstawić papieżowi głów
nego projektanta. Zanim zdążył wymie
nić nazwisko, Ojciec Święty powiedział: 
„Ależ znam, to profesor Cęckiewicz 
z Krakowa”. Papież nie zapomniał archi
tekta, chociaż od ostatniej wizyty profe
sora w krakowskiej kurii u kardynała 
Karola Wojtyły (w związku z planami 
budowy nowego kościoła w Mistrzejo
wicach) minęło kilkanaście lat. 

W ślad za tym pierwszym spotka
niem Witolda Cęckiewicza z Karolem 
Wojtyłą jako papieżem poszły następ
ne. Architektowi powierzono zapro
jektowanie ołtarzy na spotkania Ojca 
Świętego z wiernymi na krakowskich 
Błoniach w 1994 r. i 1997 r. Przy tej dru
giej okazji Cęckiewicz został też po
proszony przez kardynała Franciszka 
Macharskiego o przygotowanie kon
cepcji urbanistycznoarchitektonicznej 
rozbudowy Sanktuarium Bożego Miło
sierdzia w Łagiewnikach. Zadanie mia
ło wyjątkowy charakter, bowiem cho
dziło o miejsce, w którym Karol Wojtyła 
podczas okupacji niemieckiej pracował 
w tamtejszych kamieniołomach. 

Kilka miesięcy poprzedzających wi
zytę Jana Pawła II w 1997 r. w Krakowie 
było dla Witolda Cęckiewicza jednym 
z najbardziej pracowitych okresów w ży
ciu. Całymi dniami zajmował się projek
towaniem ołtarza, a następnie nadzorem 
nad realizacją projektu, zaś wieczory 
i nieraz nawet noce poświęcał na spo
rządzanie projektów koncepcyjnych 

Jan Paweł II podczas wizyty w swojej parafii z czasów 
duszpasterstwa akademickiego — parafii św. Floriana 
w Krakowie. Fot.: Jan Zych
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rozbudowy łagiewnickiego sanktuarium 
jako planowanego centrum kultu Miło
sierdzia Bożego na skalę światową. 

7 czerwca 1997 r. w klasztornej kap
licy w Łagiewnikach architekt przed
stawił Ojcu Świętemu model przedsta
wiający sanktuarium po przewidzianej 
rozbudowie i zreferował ideę projektu. 
Uczestniczący w spotkaniu kardynał 
Macharski zapytał Jana Pawła II, czy 
koncepcja może być zaakceptowana. 
Papież odpowiedział krótko: „Oczywi
ście” i złożył na makiecie, piórem poda
nym przez kardynała, podpis. 

W pamiętnym 2002 r., roku ostatniej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, 
papież przybył do Krakowa, aby kon
sekrować nową bazylikę w Łagiewni
kach. 17 sierpnia Witold Cęckiewicz 
przekazał Ojcu Świętemu w darze 
symboliczny klucz do bazyliki. Usły
szał wtedy słowa, które były źródłem 
największej satysfakcji: „Dziękuję za 
piękną świątynię”.

Uroczystość na Wawelu

Jan Paweł II jeszcze w czasach kra
kowskich, a później przez cały ponty
fikat, utrzymywał — i bardzo sobie ce
nił ― bliskie kontakty z ludźmi nauki. 
Do legendy przeszły debaty intelektu
alne odbywane z polskimi uczonymi 
w Cas tel Gandolfo. Szczególnie silne 

więzi łączyły papieża z Uniwersyte
tem Jagiellońskim, na którym studio
wał i gdzie zawarł wiele przyjaźni. Już 
jako następca św. Piotra przyjmował 
wielu naukowców, a także zwracał się 
w różnych kwestiach do środowiska 
naukowego. 

Prof. Józef Nizioł, który był rekto
rem Politechniki Krakowskiej w latach 
1990–1996, szczególnie zapamiętał spo
tkanie rektorów polskich uczelni pań
stwowych z Janem Pawłem II, mające 
miejsce 4 stycznia 1996 r. w Watykanie. 
Podczas audiencji w sali konsystorskiej 
papież zwrócił się do środowisk akade
mickich z apelem, by odzyskały swój 
tradycyjny autorytet moralny i na nowo 
stały się sumieniem narodu. Przypo
mniał, że na szkołach akademickich 
spoczywa odpowiedzialność za życie 
duchowe i intelektualne narodu. 

Podczas osobistej rozmowy z Ojcem 
Świętym rektor Józef Nizioł przekazał 
preprint książki „Wadowice, miasto 
Jana Pawła II” przygotowanej w Insty
tucie Historii Architektury i Konserwa
cji Zabytków PK pod redakcją Andrze
ja Kadłuczki i Kazimierza Kuśnierza. 
W pracy tej znalazł się wyrażony przez 
Wiktora Zina jakże ważny postulat, 
by specjalną opieką otoczyć wszystkie 
obiekty w mieś cie związane z osobą 
Jana Pawła II. 

Przez kolejne lata pontyfikatu doj
rzewała na Politechnice Krakowskiej 
myśl specjalnego uhonorowania pol
skiego papieża. Dobrze pamiętano Karo
la Wojtyłę jako pierwszego duszpasterza 
środowis ka Politechniki. Symbolicz
nym włączeniem go do społeczności 
uczelni było wręczenie mu 4 listopada 
1951 r. przez studentów czapki aka
demickiej. A Jan Paweł II nig dy o wię
ziach łączących go z Politechniką nie 
za pomniał. 

2 października 1998 r. kolejny rok 
akademicki na PK zainaugurowano 
mszą św. w kościele św. Floriana. Po 
nabożeństwie rektor prof. Kazimierz 
Flaga w rozmowie z kardynałem Fran
ciszkiem Macharskim wyraził zamiar 
uhonorowania Ojca Świętego w spo
sób odzwierciedlający przywiązanie 
społeczności akademickiej do papieża 
jako przewodnika duchowego i na
uczyciela. Ponieważ Jan Paweł II był 
już w tym czasie wyróżniony tytu
łem doktora honorowego przez wie
le uczelni, w tym przez Uniwersytet 

Jagielloński, poszukiwano innej formy 
uczczenia papieża. Rektor Kazimierz 
Flaga zaproponował nadanie tytułu 
Honorowego Senatora PK. 

Uzyskawszy w grudniu 1998 r. — 
dzięki pośrednictwu kardynała Ma
charskiego — zgodę Jana Pawła II na 
przyjęcie godności, Senat Akademic
ki PK podjął 7 maja 1999 r. stosowną 
uchwałę w tej sprawie. Ostatecznie 
przyjęto tytuł w brzmieniu: Honorowy 
Senator i Profesor Politechniki Krakow
skiej. Zastrzeżono, że tytuł ów zostanie 
nadany jednorazowo. 

Ceremonia odbyła się 17 czerwca 
1999 r., w ostatnim dniu siódmej wizyty 
Jana Pawła II w Polsce. Senat PK, zapro
szony na Wawel, wziął udział w poran
nej mszy św. odprawionej w katedrze 
przez papieża przy konfesji św. Stani
sława, patrona Polski. Po nabożeństwie 
Ojciec Święty spotkał się z senatorami 
przed katedrą i przyjął ofiarowaną mu 
godność oraz statuetkę i medal zapro
jektowane przez Stefana Dousę. Poświę
cił też krzyż, który pozostał na uczelni 
jako pamiątka po tym wyjątkowym wy
darzeniu. Dziękując, papież wypowie
dział znamienne słowa: „Politechnika 
Krakowska mnie też formowała”. 

*

Sala Senacka Politechniki Krakowskiej 
to miejsce posiedzeń Senatu i najważ
niejszych wydarzeń w życiu uczelni. 
Znaczenie tej sali podkreśla galeria 
portretów byłych rektorów PK. Osobno, 
w wyróżnionym miejscu, obok okna, 
wisi portret, który nie przedstawia żad
nego z rektorów. Z malowidła spogląda 
w naszym kierunku zamyślony Jan Pa
weł II. Poniżej stoi krzyż. To pamiątki 
po 1999 r., po spotkaniu z Ojcem Świę
tym na Wawelu. 

Portret papieża, pędzla włoskiej ar
tystki Diny Bellotti, jest darem kardynała 
Franciszka Macharskiego, przekazanym 
ówczesnemu rektorowi PK prof. Kazi
mierzowi Fladze w odpowiedzi na nada
nie Janowi Pawłowi II tytułu Honorowe
go Senatora i Profesora PK. Malowidło na 
co dzień przypomina o związkach, jakie 
przez ponad pół wieku łączyły Karola 
Wojtyłę z uczelnią przy ulicy Warszaw
skiej. Przypomina, że w siedemdzie
sięciopięcioletnią historię Politechniki 
Krakowskiej wpisana jest postać jednego 
z najwybitniejszych Polaków.

Odsłonięty w 2016 r. w Gdowie pomnik 
ks. Karola Wojtyły, idącego do parafii 
w Niegowici; dzieło Stefana Dousy. 
Fot.: Jan Zych
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Nie prowadzą badań, nie 
zdobywają grantów, nie  
kształcą studentów. 
Mimo to bez nich dzisiej
sza uczelnia straciłaby 

rację bytu. To drukarze. Opublikowana 
książka jest ciągle najbardziej widocz
nym dowodem aktywności naukowej, 
a także źródłem wiedzy niezbędnym 
dla każdego studenta. Na Politechnice 
Krakowskiej jednostką poz walającą za
pełniać biblioteczne półki publikacjami 
pracowników uczelni jest Dział Poligra
fii. W tym roku mija pięćdziesiąt lat od 
jego powstania. 

Przed Gutenbergiem  
i po Gutenbergu

Rozwoju nauki nie sposób wyobrazić 
sobie bez publikacji. O dokonaniach sta
rożytnych i średniowiecznych badaczy 
wiemy dzięki zachowanym rękopisom. 
Odręcznie spisane traktaty, kopiowane 
pracowicie w skryptoriach, pozwoliły 
wiedzy gromadzonej przez stulecia do
trwać do bliższych nam epok.  

Prawdziwą rewolucję w nauce przy
niósł wynalazek Gutenberga. Umożliwił 
on rozsyłanie wyników prac badaw
czych w wielu egzemplarzach, bez mo
zolnego przepisywania.  

W naszych czasach publikacje na
ukowe poza wymianą idei i wyników 
badań zaczęły pełnić też inną rolę. 
Stały się miarą sukcesu naukowego. 
Nieodłącznym elementem opisu dorob
ku badawczego jest liczba publikacji, 
a za świadectwo wartości tego dorobku 
uznaje się liczbę cytowań i indeks Hir
scha. Słowem, bez publikacji dzisiejszy 
naukowiec nie istnieje.

Nie od razu drukarnię 
zbudowano

Zanim na Politechnice Krakowskiej 
powstał zakład poligraficzny z praw
dziwego zdarzenia, w 1966 r. powołano 
do życia Powielarnie i Introligatornie 

PK jako tzw. gospodarstwo pomocnicze 
typu „H”. Na mocy zarządzenia Mini
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe
go utworzono przy ulicy Podchorążych 
1 dwa zakłady — Chemigrafię (pod kie
runkiem Józefa Stachowskiego) i Foto
kopiownię (pod kierunkiem Tadeusza 
Irlika). Chemigrafia zajmowała się 
wytrawianiem matryc do druku. Nato
miast Fotokopiownia wykonywała od
bitki ozalidowe i oprawy dokumenta
cji, głównie dla pracowni projektowych 
Wydziału Architektury. 

Ten zakres prac realizowanych przez 
gospodarstwo pomocnicze nie pozwa
lał na wydawanie własnych publikacji. 
Dlatego Kolegium Rektorskie podjęło 
2 kwietnia 1969 r. uchwałę o utworze
niu na uczelni zakładu małej poligrafii. 
Bazą do jego założenia stał 
się wspomniany zakład 
chemigraficzny. Ówczesny 
rektor PK prof. Jan Wątor
ski zadanie zorganizowa
nia drukarni powierzył 
Wiktorowi Błażewskie
mu, zastępcy dyrektora 
adminis tracyjnego PK. 

Po likwidacji zakładu 
chemigraficznego rozpoczę
to remont pomieszczeń i jed
nocześnie przystąpiono do 
sprowadzania maszyn dru
karskich. Istotnego wspar
cia udzielał przewodniczą
cy Kolegium Wydawnictw 
PK prof. Stefan Piechnik. 

Aranżacji wnętrz planowanej drukar
ni dokonał Kazimierz Terlecki. Remont 
(a w rzeczywistości wybudowanie) za
kładu poligraficznego oraz wyposaże
nie go trwało pół roku. Do oficjalnego 
otwarcia drukarni doszło 2 stycznia 
1970 r. Ruszyła produkcja zeszytów na
ukowych, skryptów i innych pomocy 
dla studentów. 27 listopada 1972 r. do
konano zmiany nazwy jednostki. Od tej 
pory był to Zakład Graficzny PK. 

Przeprowadzona wkrótce po otwarciu 
drukarni wizytacja komisji ministerial
nej przyniosła wysoką ocenę zakładu. 
Uznano go za drugi w resorcie, co pocią
gnęło za sobą przyznanie dodatkowych 
środków na zakup następnych urządzeń 
w celu rozwinięcia produkcji. Na czele 
Zakładu Graficznego stanął Wiktor Bła
żewski. Funkcję dyrektora jednostki peł
nił do 1990 r. 

Pamiętne dni

W 1979 r. Zakładowi Graficznemu 
PK powierzono wyjątkowo odpowie
dzialne zadanie. Polska Agencja „Inter
press” zleciła druk materiałów dla 
dziennikarzy akredytowanych przy 
pierwszej pielgrzymce papieża Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Do dziś w Dzia
le Poligrafii PK pracują osoby, które 

Pół wieku poligrafii na PK
Na co dzień drukują prace dla naukowców i studentów, ale podczas dwu wizyt 
Jana Pawła II w Krakowie dostarczali materiały dla dziennikarzy
LESŁAW PETERS

Godło drukarzy krakowskich

Zespół nie traci pogody ducha, pierwszy z lewej kierownik 
Działu Poligrafii PK Marek Felecki. Fot.: Jan Zych
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zatrudnione były przy produkcji ma
teriałów prasowych podczas papie
skiej wizyty. ― Otrzymaliśmy to zlecenie 
prawdopodobnie dlatego, że mieliśmy dobry 
park maszynowy. Mogliśmy w każdej chwi-
li podjąć się druku tego typu akcydensów 
— mówi pamiętający tamte czasy Piotr 
Jastrzębski, introligator, wcześniej ma
szynista poligraficzny. 

Zlecenie PA „Interpress” całkowicie 
zmieniło tryb pracy zakładu. Druk ma
teriałów odbywał się nocą, aby gotowe, 
jeszcze ciepłe biuletyny w kilku wer
sjach językowych mogły zostać wcześ
nie rano dostarczone do prasowego 
centrum, które miało siedzibę w kinie 
„Kijów”. Praca była męcząca, ale spra
wiała dużo satysfakcji. 

― Byliśmy dumni, że to właśnie nasz 
niewielki zakład, a nie jedna z dużych dru-
karni, został wybrany do realizacji tego zada-
nia — wspomina Anna Pac, introligator. 
Grażyna Cempa, również zatrudniona 
jako introligator, zwraca uwagę, że pra
ca była o wiele trudniejsza niż dzisiaj. 
Zautomatyzowane obecnie czynności 
trzeba było wtedy wykonywać ręcznie. 
― Ale pracą tą mogliśmy się pochwalić na-
szym rodzinom. Traktowaliśmy to jak przy-
godę ― mówi Grażyna Cempa. 

Niezależnie od ogromnej satysfak
cji z wnoszenia wkładu w doniosłe wy
darzenie praca miała też swoje minusy. 
Obie panie wspominają, że gdy wracały 
z drukarni wczesnym rankiem do swych 
domów, miały problemy z przedosta
niem się przez zatłoczone miasto. Niezli
czone tłumy pielgrzymów szły bowiem 
w przeciwnym kierunku, zmierzając 
na Błonia, by wziąć udział we Mszy 
św. z udziałem Jana Pawła II. Anna Pac 
pamięta, jak szczególnie trudno było 

przejść przez most Dęb
nicki, przez który w dru
gą stronę, od strony ulicy 
Konopnickiej, szła zwarta 
masa ludzi.

Śledztwo  
bez efektów

Sprawne wywiązanie się 
z powierzonych zadań 
podczas pierwszej piel
grzymki Jana Pawła II za
owocowało podobnym 
zleceniem w 1983 r., gdy 
papież po raz drugi od
wiedził swój kraj rodzinny 

i przybył do Krakowa. Znów była wielka 
radość z powodu zaszczytnego wyróż
nienia Zakładu Graficznego PK i pracy 
dla tak ważnej sprawy. Ten pozytywny 
nastrój zmąciło wkrótce przykre wyda
rzenie. 

Przed przyjazdem papieża Zakład 
Graficzny PK otrzymał tzw. przydział na 
zakup włoskich maszyn do pisania, co 
w tamtych czasach niedoborów rynko
wych było swego rodzaju wyróżnieniem. 
Kilka dni po zakończeniu pielg rzymki, 
którejś nocy portier zauważył ludzi wy
wożących z zakładu na wózku jakieś 
przedmioty. Zaalarmował milicję, która 
jednak nikogo nie złapała. Stwierdzono 
tylko włamanie i zniknięcie owych nie
dawno zakupionych maszyn do pisania. 

Potem ludzie mówili, że milicjanci 
po przyjeździe zastali rabusiów, ale ci 
mieli wylegitymować się dokumentami 
SB i odjechali niezatrzymani. Śledztwo 
nie przyniosło żadnych efektów. Co się 
wtedy wydarzyło, chyba nigdy się nie 
dowiemy. 

A wracając do milszych wspomnień, 
warto dodać, że w późniejszych latach 
Zakład Graficzny PK miał zaszczyt 
wykonać druk specjalnie dedykowany 
Janowi Pawłowi II. Gdy w 1999 r. pa
pieżowi nadano godność Honorowego 
Senatora i Profesora PK, potwierdzający 
ten akt dyplom został oczywiście wyko
nany w politechnicznej drukarni. 

Pożegnanie z Gutenbergiem

Z biegiem lat Zakład Graficzny PK prze
chodził kolejne zmiany, unowocześniał 
się. W 1993 r. dzięki uzyskaniu dotacji 
z Komitetu Badań Naukowych do
szło do zmiany technologii produkcji. 

Wkroczył skład komputerowy, zmienił 
się styl pracy. Jest jej teraz mniej. Z oko
ło trzydzieściorga zatrudnionych tu 
niegdyś pracowników zostało ośmioro. 
Zapomniano o technologiach pamięta
jących jeszcze czasy Gutenberga. Piotr 
Jastrzębski mówi: — Byłem zecerem. 
W naszej drukarni jestem przedostatnim 
człowiekiem, który trzymał w ręku czcion-
ki. Już mało kto pamięta, że układało się je 
w wierszowniku. 

W 2008 r. Dział Poligrafii PK opuś cił 
pomieszczenia przy ulicy Podchorążych. 
Po przeprowadzce mieści się obecnie 
przy ulicy Skarżyńskiego, w Czyżynach. 
Posiada zarówno maszyny do druku  
offsetowego, jak i cyfrowego. Kierownik 
działu Marek Felecki mówi, że maszy
ny offsetowe będą służyć zapewne do 
śmierci technicznej, gdyż zakup nowych 
nie ma uzasadnienia ekonomicznego. — 
Przyszłość należy do nowoczesnych urządzeń 
cyfrowych. Z roku na rok zauważa się spadek 
kosztów druku cyfrowego — podkreś la Ma
rek Felecki. 

Dwie maszyny do druku mono
chromatycznego i dwie do druku kolo
rowego pozwalają drukować niskona
kładowe książki, foldery i informatory. 
Przy dzisiejszej technice nie ma proble
mu z dodrukami nawet pojedynczych 
egzemplarzy. W ciągu ostatnich pięciu 
lat Dział Poligrafii opuściło w sumie 
około sześciuset tytułów książek oraz 
prawie tysiąc pięćset folderów, infor
matorów i druków akcydensowych. Do 
obowiązków działu należy też druko
wanie spersonalizowanych dokumen
tów ukończenia poszczególnych stopni 
studiów. Ich produkcja, wykonywa
na na urządzeniach cyfrowych, idzie 
w tysiące sztuk. 

Drukarki cyfrowe szybko się sta
rzeją. Marek Felecki mówi, że nadcho
dzi czas, gdy konieczne stanie się od
nowienie parku maszynowego. Poza 
tym Dział Poligrafii nie posiada urzą
dzeń do twardej oprawy książek, więc 
i o takim zakupie trzeba będzie zapew
ne pomyśleć. 

Żyjemy w świecie, w którym ogrom
ne strumienie informacji docierają do nas 
za pośrednictwem źródeł elektronicz
nych. Od dawna wieszczy się zmierzch 
drukarstwa. Nic jednak nie wskazuje, 
by miał on nastąpić w przewidywalnej 
przyszłości. Dział Poligrafii Politechniki 
Krakowskiej spokojnie rozpoczyna dru
gie półwiecze swego istnienia. 

Biuletyny dla dziennikarzy, obsługujących wizytę 
Jana Pawła II w 1983 r., drukowane w Zakładzie 
Graficznym PK
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Lidia Żakowska: Jak to się stało, że zosta-
ła Pani inżynierem? Co spowodowało, że 
wybrała Pani właśnie taką dyscyplinę i to 
pole badań naukowych? Czy były jakieś 
inspirujące osoby, wzorce, np. rodzice, 
nauczyciel, literatura…?
Barbara Bartkowicz: W życiu zawsze 
kierowałam się własnym zdaniem, byłam 
osobą przekorną, upartą. Jeżeli idzie o wy-
bór studiów, rodzice niczego nie narzuca-
li. Mój starszy brat studiował na Wydziale 
Mechanicznym PK, siostra studiowała po-
lonistykę na UJ. Lubiłam w szkole zarówno 
przedmioty humanistyczne, jak i zadania 
matematyczne, a także śpiewanie w chó-
rze i śpiew solowy oraz zajęcia w kółku dra-
matycznym. 

Prawdę mówiąc, interesował mnie 
zawsze szeroki świat. Urodziłam się i wy-
chowałam w Nowym Sączu. Z rodzinnego 
domu w  kierunku zachodnim widać było 
historyczną panoramę starego miasta, 
górującą nad dachami drobnej zabudo-
wy przedmieścia. Od południa natomiast, 
z okien rozciągał się widok na Beskid Są-
decki, z całą konfiguracją pasma Jaworzy-
ny i Radziejowej. W pogodne dni nad Pre-
hybą widać było wspaniałą koronkę Tatr. Te 
widoki z dzieciństwa stanowiły dla mnie 
zespolenie dziedzictwa historii z pięknem 
przyrody. 

W mojej rodzinie nikt nie był archi-
tektem. Mnie najbardziej zafascynowała 
architektura okresu międzywojennego, 
modernizm, piękne wille na przedłużeniu 
starego miasta, usytuowane na wysokiej 
skarpie nad Dunajcem. Dzisiaj rozumiem, 

dlaczego ich proporcje, proste formy 
i wysublimowany detal robiły wrażenie, 
były takie nowoczesne! To zadecydowało 
o moim wyborze: chcę studiować architek-
turę, jeżeli się dostanę.

LŻ: Czym się Pani zajmuje w swej pracy  
naukowo-badawczej? Jak ważne są to za-
gadnienia dla rozwoju nauki i społeczeń-
stwa?
Od początku dziejów architektura wiąże 
się bezpośrednio z urbanistyką, zawód ar-
chitekta i  urbanisty jest po prostu nieroz-
łączny — żeby być dobrym urbanistą, trze-
ba się znać na architekturze i odwrotnie, 
chociaż nie zawsze tak jest. Jak już wspo-
mniałam, mam przekorną naturę, więc nie 
zajmowałam się tym, co było popularne 
i modne. Po moich studiach, w latach 
sześćdziesiątych, większość naukowych 
publikacji analizowała i podkreślała osiąg-
nięcia budowy socjalizmu. Na przykład 
w Krakowie dotyczyło to wielkich osiedli 
mieszkaniowych, budowanych dla załóg 
kombinatu metalurgicznego „Nowa Huta”. 
Ja natomiast, przekornie, zajęłam się prob-
lemem braku warunków do wypoczynku 
w nowych zespołach mieszkaniowych i na 
ten temat obroniłam pracę doktorską. Mój 
recenzent prof. Kazimierz Wejchert pytał, 
czy nie boję się poruszać takiego ryzy-
kownego tematu, a ja, w mojej naiwności, 
stwierdziłam, że się nie boję, bo to przecież 
prawda, tak wynika z badań. 

Moja fascynacja miastem, jego struktu-
rą przestrzenną była motorem poszukiwa-
nia odpowiedzi na wiele pytań, a zwłasz-

cza na pytanie: jak to się stało, że wymierne 
w kształcie i zwarte w swojej tkance mias to 
na naszych oczach przyjęło rozluźnioną 
strukturę i rozlewający się kształt? Tym 
problemom poświęciłam moją pracę ha-
bilitacyjną. Udowodniłam w niej, mó-
wiąc w uproszczeniu, że złe warunki życia 
i brak możliwości wypoczynku w dużych 
miastach, zwłaszcza przemysłowych, do-
prowadziły w XIX wieku najpierw do za-
kładania skwerów, parków i alei, potem 
do poszukiwania zasad idealnego miasta, 
a następnie do stworzenia tzw. miasta 
funkcjonalnego, o rozluźnionej strukturze 
przestrzennej. Od idei i zasady do oczeki-
wanej rzeczywistości jest bardzo daleka 
droga, możemy tak powiedzieć, patrząc 
zwłaszcza na patologię współczesnego 
rozwoju miast.

Architekt urbanista ma obowiązek swo-
ją twórczością odpowiadać na potrzeby 
człowieka, projektując zdrowe i wygodne 
miasta, w których warunki do zamieszkania, 
pracy, rekreacji i kontaktów społecznych 
są korzystne. Realizacja tych rozwiązań nie 
zależy jednak od projektanta. Odkryciem 
dla mnie były słowa Cornelisa van Eeste-
rena: „(…) miasta nie mogą być lepsze ani 
bardziej uporządkowane od społeczeństw, 
które je stworzyły. Faktu tego nie zmienią 
ani wiedza, ani osobiste poglądy urbanisty. 
Miasto jest jakby rzutem społeczeństwa, 
każdy plan miasta stanowi osad, pozosta-
wiony przez pewien układ społeczny”.

Urbanistyka jest kobietą
Rozmowa z prof. dr hab. inż. arch. Barbarą Bartkowicz

Szanowni Państwo, Czytelniczki i Czytelnicy „Naszej Politechniki”, zapraszamy do lek-
tury wywiadu z wybitną kobietą z dziedziny architektury i urbanistyki z Politechniki 
Krakowskiej, osobą, która odniosła sukces w tradycyjnie męskim środowisku inżynier-
skim i stanowi „role model” dla kolejnych pokoleń kobiet w tym obecnie sfeminizo-
wanym zawodzie. Profesor Barbara Bartkowicz jest architektką, specjalistką w zakre-
sie urbanistyki i planowania przestrzennego. Stopień naukowy doktora na Wydziale 
Architektury PK uzyskała z początkiem lat siedemdziesiątych, co nie było zwyczajnym 
wydarzeniem w tamtych czasach. Jest wieloletnią prezeską Zarządu Krakowskiego 
Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Rozmowa została przeprowadzona w ra-
mach projektu GEECCO. 

Lidia Żakowska i Zofia Bryniarska
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Słowa te wyjaśniają funkcjonowanie 
i przemiany miast w różnych okresach 
i w różnych częściach świata. Niemniej, 
podstawę rozwiązań projektowych ar-
chitekta urbanisty powinna stanowić 
głęboka świadomość potrzeb człowieka, 
zarówno egzystencjalnych, jak i ducho-
wych. Te zagadnienia zawsze mnie pasjo-
nowały i interesują do dziś. W ciągu wielu 
lat mojej działalności, zarówno studialno- 
-badawczej, jak i projektowej, powstały 
dziesiątki dużych opracowań dotyczących 
małych i  średnich miast obszaru połud-
niowej Polski, a także Krakowa. Praca na 
uczelni w tej dziedzinie ma swoją specy-
fikę. Najpierw trzeba mieć doświadczenie 
projektowe i podjąć drogę zdobywania 
własnego dorobku naukowego, a potem 
można odpowiedzialnie uczyć innych. Bez 
tych elementów nie ma dobrej dydaktyki. 
Urbanistyka nie jest samą teorią, której 
można się nauczyć z  podręczników. To 
nauka o kształtowaniu przestrzeni mia-
sta, tej przestrzeni projektowanej według 
wiedzy, wyobraźni i doświadczenia pro-
jektanta, ale realizowanej w określonych 
uwarunkowaniach przez różnorodnych 
inwestorów. 

LŻ: Co uważa Pani za największy sukces 
w swej pracy zawodowej jako naukowiec 
i nauczyciel akademicki, z czego jest Pani 
najbardziej dumna?
Trudno powiedzieć, z czego jestem dumna 
i czy w ogóle jestem dumna z tego, co zro-
biłam? Kiedy człowiek sam się ocenia, jest 
z niektórych rzeczy zadowolony, z innych 
nie. W  życiu czasem udaje się zrobić coś 
znaczącego, ale osiągnięcia nie są codzien-

nością, a najmniejszy 
sukces musi poprzedzać 
ogromna praca. Dopiero 
ocena ze strony innych 
osób lub określonych 
gremiów przynosi satys-
fakcję i pewność siebie. 

W moim życiu tak 
się szczęśliwie złożyło, 
że wiele prac, zwłasz-
cza projektowych, ro-
biłam wspólnie z mę-
żem Tadeuszem, także 
architektem urbanistą, 
pracownikiem, a potem 
także profesorem nasze-
go wydziału. Niedługo 
po studiach braliśmy 
z mężem udział w kon-
kursie rzeźbiarskim na 

pomnik pomordowanej ludności żydow-
skiej w Lublinie. Przyznano wówczas dwie 
równorzędne nagrody i  cztery wyróżnie-
nia. Jedną z nagród jury złożone z siedmiu 
rzeźbiarzy przyznało nam „za wybitne wa-
lory rzeźbiarskie”, a drugą nag rodę otrzy-
mał młody, ale już wówczas znany rzeź-
biarz Bronisław Chromy. Co ja wówczas 
wiedziałam o rzeźbie? Oprócz zaintereso-
wań własnych mieliśmy zaliczone po dwa 
semestry rzeźby w programie studiów, ale 
ta nagroda dała nam ogromną satysfakcję 
i odwagę, by wierzyć w swoją intuicję, bro-
nić swoich poglądów i pomysłów, nie dać 
się zdominować innym.

Startowaliśmy potem w wielu konkur-
sach, głównie urbanistycznych. Czasem 
przynosiły nam nagrody, czasem — wy-
różnienia. Warto wspomnieć udział w kra-
kowskim konkursie na projekt zabudowy 
dawnego lotniska w Czyżynach. Przyzna-
no wtedy dwie nagrody równorzędne 
drugiego stopnia. Jedną nam, drugą — 
Mieczysławowi Turskiemu, który kierował 
zespołem z dużego biura projektów. My 
pracowaliśmy we dwoje z pomocą trzech 
studentów w ciasnym mieszkaniu, gdzie 
było całe biuro. A jednak dostaliśmy taką 
samą nagrodę. O czym to świadczy? 
O tym, że liczy się oryginalny pomysł 
i odwaga, żeby ten pomysł przekonująco 
pokazać. 

Nigdy nie byłam osobą wyniosłą, a tym 
bardziej zarozumiałą. Mam raczej naturę 
refleksyjną. Natomiast udział w konkur-
sach i nagrody przyniosły mi wiarę w sie-
bie i w swoje możliwości. Na codzienną 
pracę oprócz dydaktyki składało się wyko-
nywanie wielu opracowań planistycznych, 

szczegółowych projektów urbanistycz-
nych, studiów i badań nad przestrzenią 
Krakowa, badania i projekty dla wielu 
miast południowej Polski. O jednym z nich 
chciałabym wspomnieć szerzej. 

Tarnów, to największe miasto po 
Krakowie w naszym województwie, ro-
dzinne miasto mojego męża. W latach 
dziewięćdziesiątych na zlecenie władz 
samorządowych opracowywaliśmy pro-
jekt „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Tarnowa”. Projekt miasta dla 160  tysięcy 
mieszkańców, w pełnej problematyce 
przestrzennej, z infrastrukturą technicz-
ną i społeczną, zagadnieniami przy-
rodniczymi i problemami ekologii jest 
znacznym interdyscyplinarnym zada-
niem, w którym musi uczestniczyć kil-
kunastu specjalistów. Tak się złożyło, że 
ukończoną pierwszą część opracowania, 
tj. uwarunkowania rozwoju, przyjęły bez 
zastrzeżeń władze samorządowe. Po 
upływie kadencji nastąpiła zmiana opcji 
politycznej we władzach, ale całość opra-
cowania przyjęto z aprobatą i jednomyśl-
nie uchwalono. Sprawiło to nam wiele 
satysfakcji i świadczyło o zrozumieniu 
istoty korzystnych rozwiązań dla Tarno-
wa, dla społeczności miasta. 

Muszę dodać, że w obecnym stanie, 
zresztą nie tylko w obecnym, najbardziej 
boli mnie degradacja przestrzeni miast 
i chaos. Wiele prac poświęciłam poszu-
kiwaniu metody odbudowy kompozycji 
przestrzeni miejskiej. Problem narastania 
chaosu w naszym otoczeniu jest istotny, 
ale przepisy prawa nie wymagają ujęcia 
problematyki kompozycji w opracowa-
niach planistycznych. Można powiedzieć, 
że projektowana i realizowana przestrzeń 
powinna być użyteczna, wygodna i piękna. 
Zapisanie tego w planach jest trudne, jak-
kolwiek możliwe. W studium dla Tarnowa 
udało nam się uwzględnić i zapisać wiele 
elementów kompozycji miasta, ale czy 
w realizacji władze miejskie chcą się tym 
zajmować, skoro nie muszą? To wielki znak 
zapytania.

W dydaktyce za swój sukces uważam 
wprowadzenie nowego ujęcia problematy-
ki w przedmiocie „planowanie przestrzen-
ne”. Zadanie projektowe w ramach ćwiczeń 
z reguły dotyczyło małego mias tecz ka, 
tak aby student mógł opanować całość 
złożonej problematyki. Wprowadzona 
przeze mnie pierwsza zmiana polegała 
na zinteg rowaniu z projektem rozwo-
ju miasteczka przedmiotów takich, jak 

Z mężem, Tadeuszem, podczas konferencji w „Kotłowni” 
w 2011 r.
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inżynieria miejska i socjologia miasta. 
Studenci już w trakcie inwentaryzacji 
urbanistycznej rejestrowali elementy wy-
posażenia technicznego miasta lub braki 
w tym zakresie, a także przeprowadzali 
wywiady z mieszkańcami, pytając o oce-
nę warunków życia, problemy miasta, po-
trzeby i preferencje. Uzyskane informacje  
należało wziąć pod uwagę i napisać, w jaki 
sposób rozwiązania projektowe odpowia-
dają na zgłaszane potrzeby mieszkańców. 
Wprowadzenie takiej metody pracy nad 
projektem planu pogłębiło świadomość 
studentów, że nie ma on być tylko ładnym 
graficznie obrazkiem, ale powinien zawie-
rać głębokie treści dotyczące warunków 
życia w środowisku miejskim.

Drugi element nowego ujęcia pro-
blematyki planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczył wspomnianej 
problematyki kompozycji miasteczka. 
W pierwszej części pracy nad planem, 
w fazie studialnej, studenci mieli prze-
prowadzić analizę fizjonomii miasteczka, 
w szczegółowo podanej problematyce, 
rejestrując szereg elementów istotnych dla 
kompozycji, jak: osie, punkty i ciągi wido-
kowe, dominanty i punkty krystalizujące, 
tło i przedpole widokowe, a także elemen-
ty negatywne. Ta część studialna była pod-
stawą uwzględnienia kompozycji w propo-
nowanej przebudowie i w planie rozwoju 
miasteczka. Częścią integralną opracowa-
nia fizjonomii, jak i rozwiązań projekto-
wych, były szkice widokowe, pokazujące 
zarówno zastane walory w miasteczku, jak 
również propozycje zasad kompozycji 
w koncepcji planu. Młodzież z dużym zaan-
gażowaniem wykonywała tę część projek-
tu i często dawało to znakomite rezultaty. 

W mojej działalności wiele czasu zaj-
mowało prowadzenie dyplomów. Jestem 
promotorem 150 prac magisterskich. 
Wiele z nich zostało obronionych z wy-
różnieniem, wiele otrzymało nagrody 
w różnych konkursach. Indywidualna 
praca z młodzieżą zawsze dawała mi 
satysfakcję. Dotyczy to zarówno prac 
magis terskich, jak i doktorskich. Jestem 
także promotorem 10 dysertacji doktor-
skich. Każda z nich to odrębne doświad-
czenie i osobna historia. 

LŻ: Jakie stanowiska i pozycje w zarzą-
dzaniu zajmowała Pani w trakcie swej  
kariery akademickiej?
Nigdy nie interesowało mnie osiąganie 
pozycji w hierarchii stanowisk. Zawsze 
interesowały mnie problemy — pracowa-

łam merytorycznie, z zamiłowaniem. Na 
uczelni stanowiska zajmuje się w pewnej 
proporcji do rozwoju naukowego i zdo-
bywanych stopni naukowych. Po habili-
tacji poproszono mnie o przyjęcie funkcji 
wicedyrektora ds. naukowych Instytutu 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 
i ja pełniłam tę funkcję. To były lata osiem-
dziesiąte, czasy porządkowania i oszczę-
dzania, co nie było łatwe. Trzeba było 
rozliczać poszczególne jednostki w insty-
tucie z godzin, z pieniędzy i etatów. Każdy 
kierownik uważał, że jego zakład jest naj-
lepszy i jemu należy się najwięcej. Muszę 
powiedzieć, że w wyniku mojego rozlicze-
nia instytutu i poszczególnych jednostek 
okazało się — ku ogólnemu niezadowole-
niu — jak jest naprawdę. Niedługo potem 
dyrektor instytutu prof.  Witold Cęckie-
wicz w opinii mojego wniosku awanso-
wego napisał, że jestem niezawisła w po-
glądach, obiektywna, niekoniunkturalna 
i niezależna. 

Moim mottem, gdy byłam kierow-
nikiem zakładu, a potem katedry i gdy 
zostałam dyrektorem instytutu, było: 
trzymać się zasad, solidnie pracować, 
być obiektywną i nie bać się własnych 
poglądów. Pełniłam te funkcje, które nie 
były łatwe, ponieważ wówczas na uczel-
ni było znacznie mniej środków finanso-
wych i innych możliwoś ci. Oprócz tego 
byłam przewodniczącą komisji doktor-
skiej w zakresie urbanistyki i planowania 
przestrzennego, członkiem Senatu i wie-
lu komisji uczelnianych. Recenzowałam 
wiele prac doktorskich, habilitacyjnych 
i wniosków profesorskich, 
a także pisałam liczne 
recenzje dla Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Ty-
tułów. Zawsze działałam 
w stowarzyszeniach na-
ukowych i zawodowych: 
w Komisji Urbanistyki i Ar-
chitektury PAN, w Sekcji 
Urbanistyki Komitetu Ar-
chitektury i Urbanistyki, 
w Komisji Rozwoju Kra-
kowa PAU  i PAN, w Sto-
warzyszeniu Architektów 
Polskich, a przede wszyst-
kim w Towarzystwie Urba-
nistów Polskich, gdzie 
obecnie jestem, już piątą 
kadencję, prezesem Kra-
kowskiego Oddziału i  nie 
mogę na razie znaleźć 
swojego następcy. 

LŻ: 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 uzyskała je?
Przeciwności zawsze są. To nie jest tak, że 
życie jest usłane różami. Natomiast ja nigdy 
nie wchodziłam w żadne koalicje, w żad-
ne układy „za” lub „przeciw”. Na dodatek 
zaw sze mówiłam to, co myślę, dlatego 
nie byłam osobą faworyzowaną. Starałam 
się natomiast innym ułatwiać, a nie utrud-
niać życie. Mogę powiedzieć, że nie szu-
kałam opieki, nawet na początku pracy na 
uczelni. Zaczęłam pracować z początkiem 
lat sześćdziesiątych w gospodarstwach 
pomocniczych, w zespole projektowym 
prof. Gerarda Ciołka. Profesor mieszkał 
w Warszawie, ale na Wydziale Architektu-
ry PK prowadził Katedrę Urbanistyki. Jako 
wybitny znawca ogrodów zabytkowych 
prowadził projekty rewaloryzacji tych zało-
żeń, sam bezpośrednio uczestnicząc w ich 
opracowaniu. 

Profesor zazwyczaj robił szkic rewa-
loryzacji, czasem rekonstrukcji dawnego 
założenia, ja starannie wrysowywałam te 
szkice na podkładzie, po czym profesor 
uzupełniał, dobierając materiał roślin-
ny: gatunki nasadzeń drzew, krzewów 
i kwiatów. Pewnego razu, obejrzawszy 
rysunek, polecił mi dobrać gatunki ro-
ślinności do charakteru ogrodu i do-
kończyć projekt. W ten sposób w przy-
spieszonym tempie musiałam znacznie 
poszerzyć swoją wiedzę o ogrodnictwie, 
ale profesor miał do mnie zaufanie,  

W towarzystwie prof. Zbigniewa Zuziaka
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wiedział, że zrobię to solidnie. Potem 
przeszłam na etat dydaktyczny w równo-
ległej katedrze, prowadzonej przez profe-
sora Zbigniewa Wzorka i oprócz tego, że 
wypracowywałam całe pensum dydak-
tyczne, pełniłam funkcję sekretarza nowo  
otwartego Studium Urbanistycznego. 
Muszę powiedzieć, że zawsze starałam 
się myś leć samodzielnie, wykonując po-
wierzone mi obowiązki, nie szukałam 
wsparcia mentorów. Doświadczenia 
z konkursów, nagrody i wyróżnienia do-
dawały mi odwagi i pewności siebie.

LŻ: Jak przedstawia się sytuacja w kwe-
stii 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 i czy miała Pani możliwość 
doświadczyć ich efektów?
Urbanistyka to dziedzina zdominowa-
na dzisiaj przez kobiety. Dawniej tak nie 
było, ale kobiety z powodzeniem działały 
w dziedzinie architektury i urbanistyki już 
w okresie międzywojennym, gdyż dopusz-
czono je do studiów wyższych na kilku 
europejskich uczelniach w  pierwszych la-
tach dwudziestego wieku. Oczywiście, jak 
w każdej dziedzinie, są kobiety wybitnie 
utalentowane, o wyjątkowej wyobraźni 
przestrzennej, ale także są osoby solidne, 
z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, 
szczególnie cenione za rzetelną i precyzyj-
ną pracę, jakiej wymagają studia i projek-

ty urbanistyczne. Nawet 
w dużych zespołach, któ-
rymi kierują mężczyźni, 
kobiety są wysoko ce-
nione za szeroką wiedzę, 
dokładność i umiejętność 
wnios kowania, ponieważ 
potrafią równocześ nie 
ogarnąć problemy i zja-
wiska z wielu dziedzin, za-
chodzące w jednej i tej 
samej przestrzeni. 

Natomiast, jeżeli idzie 
o to, jak panowie traktują 
panie, to ja mam własne 
obserwacje na ten temat. 
Według mnie, panowie 
traktują współpracowni-
ce w zespołach według 
włas nego doświadczenia 
życiowego w rodzinie. 
Jeżeli mają utalentowaną, 
niezależną i zadowoloną 

żonę, osobę o wielu zaletach, to traktują 
dobrze panie, z którymi współpracują. Je-
żeli natomiast mają doświadczenia przy-
kre, to traktują swoje współpracownice 
z góry. W moim przekonaniu dobre trakto-
wanie kobiet wynika z psychiki i własnych 
doświadczeń życiowych mężczyzn. Ja oso-
biście nigdy nie zostałam źle potraktowa-
na. Nigdy bym sobie na to nie pozwoliła! 

LŻ: Czy miała Pani trudności w łączeniu 
obowiązków w pracy i w domu ze wzglę-
du na tradycyjne obowiązki kobiety w ro-
dzinie? Jak sobie Pani radziła w pracy? 
Który okres jest Pani zdaniem najtrud-
niejszy dla kobiety podczas jej kariery 
akademickiej?
A która kobieta nie miała i nie ma trud-
ności? Wychowaliśmy z mężem czworo 
dzieci. Najgorszy jest okres niemowlęc-
twa, bo wtedy konieczna jest szczegól-
na opieka nad dzieckiem. Przy pracy na 
uczelni istnieje coś takiego, jak możliwość 
koordy nacji, możliwość współdziałania. 
Oczywiście, mój mąż był bardzo kochanym 
człowiekiem i muchy by nie skrzywdził, 
potrafił dzieciom przygotować kolację lub 
śniadanie, ale przecież nie umiał zajmo-
wać się domem. A ja umiałam, umiałam 
wszystko. Wyniosłam to z domu rodzinne-
go. Umiałam gotować, prać, sprzątać, piec, 
szyć, haftować. Umiałam i lubiłam to robić, 
robiłam szybko. Przede wszystkim jest to 
kwestia zorganizowania i tempa pracy, ale 
także umiejętności wyboru, co zrobić na-
tychmiast, a co później. 

Zofia Bryniarska: Pani jako bardzo nie-
zależna osoba pozwalała mężowi czy-
tać gazetę, wtedy gdy Pani gotowała 
i sprzątała?
Przecież to jest jedyne rozwiązanie, by 
pozwalać mężowi, żeby robił to, czego 
akuratnie bardzo chce. Inaczej, ciągle by-
łyby jakieś spięcia i konflikty, a to bez sen-
su. Mąż wyjeżdżał służbowo, a ja miałam 
oprócz pracy dom i dzieci. Był prodzieka-
nem, dyrektorem instytutu, wyjeżdżał na 
konferencje, udzielał się w bardzo wielu 
stowarzyszeniach, był człowiekiem sza-
lenie aktywnym społecznie. Trudno jest 
kobietom godzić wszystko, to jasne. Zaw-
sze odbywa się to własnym kosztem, to 
cena wyboru. Mogę powiedzieć tylko 
jedno: dziś się z tego śmieję i  powtarzam, 
że nauczyłam się szybko spać. Do dzisiaj 
potrafię szybko spać. Daje mi to przewagę 
w wielu sytuacjach. 

ZB: Czy uważa Pani, że sprawy równości 
kobiet powinny być przedmiotem zain-
teresowania uczelnianej komisji etyki 
lub specjalnej komisji ds. równości? Czy 
dyskryminacja, przemoc, molestowa-
nie, również molestowanie seksualne są 
prob lemem na uczelni?
Przyznam się, że nie spotkałam tego prob-
lemu na uczelni, naprawdę nie spotkałam. 
Natomiast uważam, że powinna być jed-
nostka dotycząca etyki. Mogłyby się do 
niej zwracać osoby pokrzywdzone, nie-
zależnie czy dotyczy to płci, czy innego 
niesłusznego traktowania w zakresie obo-
wiązków, co się zdarza. Wiadomo, że jedni 
mają za dużo obowiązków, a inni — mniej 
i nie ma od tego na razie odwołania, a taka 
sprawa powinna być jakoś rozpatrywana. 
Osoba, która czuje się pokrzywdzona, po-
winna móc zwrócić się do kogoś, kto ją 
wysłucha i to rozpatrzy. 

LŻ: Jak Pani zdaniem można wpłynąć 
na zmianę takich postaw w miejscu pra-
cy, jak niezauważanie i nierozpoznawa-
nie problemu nierównego traktowania. 
Przełożeni często nie uważają, że to istot-
ne. Podam tylko stereotypowy przykład: 
gdy kobiety są „cenionymi” pracownika-
mi, dostają do wykonania więcej czaso-
chłonnej i odpowiedzialnej pracy, pod 
której wynikami podpisują się mężczyź-
ni. To nie jest równość. Takie zachowania 
występują stereotypowo, również przy 
projektowaniu. 
Na pewno istnieje kwestia przydzielania 
w zespołach zadań, których wykonanie 



35Nasza Politechnika nr 4–5 (200–201) kwiecień — maj 2020www.nasza.pk.edu.pl

ROZMOWA

wymaga większego lub mniejszego nakła-
du czasu. W przypadku prac projektowych 
urbanistów krzywdzące traktowanie nie 
jest możliwe przez dłuższy czas, bo zespo-
ły są wielobranżowe i kobiety sobie na to 
nie pozwolą, raczej nie. 

Na uczelni dużo łatwiej doprowa-
dzić do sytuacji, w której kierownik może 
narzucić jednej osobie znacznie więcej 
obowiązków. Jak można temu przeciw-
działać? Istotne są cechy osobowe kierow-
nika. W tym przypadku nie chodzi tylko 
o płeć, a raczej o stosowanie podwójnych  
standardów. Obiektywna ocena pracy, pła-
cy, obowiązków i wywiązywania się z nich 
jest niezbędna. Zwłaszcza na uczelni to 
szalenie ważne, bo przecież osoba bardziej 
utalentowana zrobi coś szybciej i lepiej, 
lecz to nie może oznaczać, że należy jej 
nałożyć tyle pracy, żeby nie była w stanie 
sama się rozwijać, sama zaistnieć, a takie 
przypadki są znane. 

LŻ: Czy miała Pani sposobność uczestni-
czyć w sieciach kobiet naukowców? Czy 
warto je tworzyć?
Myślę, że to są bardzo interesujące sprawy, 
natomiast sama nie uczestniczyłam w ta-
kich zorganizowanych działaniach. Pamię-
tam jednak moje pierwsze tego typu spot-
kanie, gdy w 1974 r. w Krakowie odbył się 
Kongres Kobiet Intelektualistów i Inżynie-
rów. Obrady odbywały się w AGH, ale kon-
gres organizowały panie z Warszawy i one 
zwróciły się do mnie o wygłoszenie refera-
tu. Przedstawiłam referat na podstawie mo-
jego doktoratu. To było bardzo interesujące 
spotkanie, które dało możliwość poznania 

innych środowisk, ambit-
nych kobiet i prowadzenia 
ciekawych dyskusji, co za-
owocowało zaproszeniem 
mnie do Paryża. 

LŻ: Czy często zauwa-
ża Pani sytuacje, gdy 
kobiety na wysokich 
stanowiskach nie po-
magają innym kobietom 
w karierze? Jeżeli tak, to 
dlaczego?
Znam takie przypadki. 
Decydują o tym cechy 
osobowe. Po prostu taka 
osoba uważa, że skoro 
sama coś osiągnęła, to po 
niej nikt już nie powinien. 
To tupet, zarozumialstwo, 
podwójne standardy. Nie 

każda kobieta jest łagodna i prawdomów-
na. To zależy od charakteru. Wyzwania za-
wsze były i nadal istnieją. Dzisiaj kobiety 
często mają na ustach tę tradycyjną kobie-
cość, a w po stępowaniu są inne. Zresztą, co 
to jest kobiecość, też można dyskutować. 
Jeżeli się uśmiecham i udaję uroczą idiotkę, 
czy to jest kobiecość? 

LŻ: Wyróżniłabym raczej takie typowe dla 
kobiet cechy, jak wielozadaniowość (w od-
różnieniu od mężczyzn kobiety potrafią 
wiele rzeczy robić równolegle) lub wraż-
liwość na los dzieci, starszych i  słabszych 
(kobiety zawsze myślały o obowiązkach 
w domu, o dzieciach i o pracy).
W pełni się z tym zgadzam. O dwudzies-
tu rzeczach równocześnie nie tylko my-
ślą, ale je wykonują. Ale kobieta musi też 
umieć powiedzieć kategoryczne nie, kiedy 
po prostu sytuacja jest dla niej krzywdzą-
ca. Nie może być tak, że kobieta zawsze 
przytaknie i się zgodzi. Może w drobiaz-
gach nie zwracać uwagi — bo to drobiaz-
gi, ale w rzeczach zasadniczych musi być 
konsekwentna, bo tylko wtedy zasługuje 
na szacunek. 

LŻ: Jakie przesłanie chciałaby Pani Profe-
sor przekazać młodym kobietom rozpo-
czynającym karierę w inżynierii i w nauce? 
Kierowanie się zasadami wyniesionymi, 
miejmy nadzieję, z domu. Kierowanie się 
prawdą, uczciwością, sprawiedliwością, 
ale również pracowitością. Wymaganie od 
siebie w pierwszej kolejności, od innych 
także, ale od siebie przede wszystkim. Re-
alizacja własnej pasji. Skupienie się na tym, 

co człowiek potrafi i co kocha, bo jeżeli 
zmuszam się do różnego rodzaju działal-
ności, to nigdy nie osiągnę oczekiwanych 
efektów. Trzeba kochać to, co się robi, za-
równo w świecie zawodowym, jak i w życiu 
prywatnym, rodzinnym. 

W moim przekonaniu różnica płci, która 
jest oczywista, odnosi się do życia prywat-
nego i nie powinna dotyczyć sfery dzia-
łalności zawodowej, fachowej. Wszędzie 
w każdym przypadku trzeba się kierować 
wartościami uniwersalnymi. Nie sądzę, żeby 
kobiecość była jakimś specjalnym ułat-
wieniem, ale nie może też być utrudnie-
niem w działalności naukowej czy zawodo-
wej. Dzisiaj można powiedzieć, że stosunek 
do kobiet zmienia się pokoleniowo. Młodzi 
panowie, których matki osiągają sukcesy za-
wodowe, a w szkole i na studiach uczą ich 
kobiety o dużej wiedzy i autorytecie — trak-
tują kobiety z szacunkiem, po partnersku 
i to jest optymistyczne.

Rozmawiały: 
Lidia Żakowska, Zofia Bryniarska 

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”. 
Dr inż. Zofia Bryniarska jest sekretarzem pro-
jektu GEECCO.

Barbara Bartkowicz z mężem po zakończeniu posiedzenia 
Konwentu Seniorów PK



36 Nasza Politechnika nr 4–5 (200–201) kwiecień — maj 2020 www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Troje profesorów Wydziału Architektury 
PK przedstawiło własne prace w Galerii 
MAG, mieszczącej się przy ulicy Szero-
kiej 32 w Krakowie. Na wystawie „A3” moż-
na było zobaczyć ścieżki twórczości Mał-
gorzaty Mizi, Beaty Malinowskiej-Petelenz 
i Mariusza Twardowskiego. Ekspozycję 
określono jako pudełkową, narrację wie-
lowątkową, bowiem złożyły się na nią trzy 
niezależne wystawy — ceramiki, malar-
stwa i rysunku oraz fotografii. 

Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia, 
prof.  PK — niejako w kontrze do niedaw-
nej wystawy swojego malarstwa w Pa-
łacu Sztuki (pisaliśmy o tym wydarzeniu 
w poprzednim numerze) — zaprezento-
wała prace ceramiczne, emalierskie na me-
talu, a także obrazy niefiguratywne. Istot-
nym środkiem ekspresji, uwydatnionym 
inaczej w każdej z technik, jest oddziaływa-
nie kolorem i fakturą. Na wystawie uwagę 
zwracały rzadko pokazywane przez autor-
kę prace emalierskie na metalu, powstałe 
w 2014 r. w XIX-wiecznej fabryczce emalii 
w Rydze, podczas pleneru, w którym wzię-
ło udział dwunastu artystów z kilku krajów. 

Do świata wizualnych kontrastów za-
prosiła dr hab. inż. arch. Beata Malinowska- 
-Petelenz, prof. PK, która przedstawiła ry-
sunki piórkiem o tematyce urbanistyczno- 
-architektonicznej, będące pokłosiem wy-
jazdów naukowo-badawczych i prywat-
nych, a także abstrakcyjne obrazy z serii 
„Ferrofluctuactions”. Zobaczyliśmy prosto-
tę i dyscyplinę architektury oraz eksplozję 
koloru i struktur organicznych.

Innego rodzaju twórczość przedsta-
wił dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, 
prof. PK. Na wielkich fotografiach pokazał 
przyrodę parków narodowych w Stanach 
Zjednoczonych. Do wykonania zdjęć skło-
niły autora wyjątkowe kształty, jakie stwo-
rzyła natura. Fotogramy architekta złożyły 
się na kontemplacyjną kompozycję utwo-
rów niearchitektonicznych. 

Komentując pokazane prace Anna 
Petelenz (AP KunstArt Fund) napisała 
w folderze towarzyszącym wystawie, że 
troje autorów, choć należących do jednej 
pro fesji, pokazało zupełnie różne widze-
nie splotów przestrzeni. „Praca kolorem, 
poszukiwania ascetycznej czerni i bieli, 

Trzy artystyczne ścieżki architektów

Różnie widzą sploty przestrzeni

Uczestnicy wernisażu, od lewej: Małgorza-
ta Mizia, Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, 
Mariusz Twardowski i Beata Malinowska-
-Petelenz. Fot.: Jan Zych

natura i fizyczność form, to drogi, którymi 
podążają twórcy” — podsumowała ekspo-
zycję Anna Petelenz.  

Wernisaż wystawy odbył się 5 marca 
2020 r. Oficjalnego otwarcia dokonała pro-
dziekan Wydziału Architektury PK, dyrektor 
Instytutu Projektowania Urbanistyczne-
go dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło- 
-Kowalczyk, prof. PK.

(ps)

Stowarzyszenie Wychowanków Politechni-
ki Krakowskiej zainaugurowało 10 stycznia 
tego roku comiesięczne spotkania absol-
wentów uczelni. Odbywają się one w pod-
różniczym shisha pubie „Buszek Nutka 
Smaku”. 

Na gości w „Buszku” czeka właści-
ciel Piotr Śliwiński — Złoty Wychowanek 
PK,  podróżnik, zdobywca niemal wszyst-
kich szczytów Korony Ziemi, włącznie 
z Mount Everestem. Na krakowskiej mapie 
lokali stworzył miejsce pełne pamiątek 
przywiezionych z najodleglejszych kra-
jów; miejsce, w którym można posma-
kować rarytasów z różnych stron świa-
ta. Uczestnicy comiesięcznych spotkań 
mogą więc próbować orientalnych herbat 
z krajów azjatyckich, yerba mate z Ame-

Spotkania SWPK

W otoczeniu egzotycznych pamiątek
IZABELA PALUCH

ryki Łacińskiej, kawy z Afryki lub shishy 
z krajów arabskich. 

Propozycja integracyjnych spotkań 
w każdy pierwszy piątek miesiąca to 
wspólna inicjatywa Zarządu SWPK oraz 
Piotra Śliwińskiego. Pierwsze spotkania 
pokazały, że była to trafiona decyzja. Wy-
soka frekwencja, inspirująca atmosfera 
oraz niekończące się tematy do rozmów 
świadczą, że członkowie oraz przyjaciele 
SWPK docenili pomysł nowego cyklu. 

W tych początkowych spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele władz uczel-
ni, pracownicy wydziałów PK oraz człon-
kowie wszystkich pokoleń SWPK. Jak 
zapowiadają organizatorzy, w kolejnych 
miesiącach pojawią się nowi goście z róż-
nych zakątków świata, a ciekawe prelekcje 

i dyskusje będą stanowić interesujące tło 
towarzyszące rozmowom. 

W lokalu aktualna legitymacja człon-
kowska SWPK upoważnia do zniżki 
o 10 proc. oraz do bezpłatnego udziału we 
wszystkich innych organizowanych wyda-
rzeniach tematycznych: spotkaniach z po-
dróżnikami, karaoke, koncertach i innych 
imprezach… 

Lokal „Buszek Nutka Smaku”, miesz-
czący się przy ulicy Ludwika Zamen-
hoffa  6, czeka na członków Stowarzysze-
nia Wychowanków PK w każdy pierwszy 
piątek miesiąca o godzinie 18.00. 

Mgr Izabela Paluch jest prezesem SWPK. 
Tytuł pochodzi od redakcji 



Historyczne zdjęcia są świadectwem zbiorowego zrywu, jaki towa-
rzyszył 75 lat temu powstawaniu Politechniki Krakowskiej. Na te-
mat okoliczności, w których doszło do powołania uczelni, piszemy 
na stronach 3–5.

Takie były nasze początki

Politechnika Krakowska 
ma 75 lat 
Na życzenia mam dziś chęć,
bo jak z annałów wynika,
latek siedemdziesiąt pięć
liczy już Politechnika.

Powojennym dzieckiem jest,
z rocznika czterdzieści pięć.
Na AGH-u miała chrzest,
jak ze starych widać zdjęć.

Potem samodzielny byt
był przez lata jej udziałem,
by osiągnąć wieku szczyt,
o którym tu napisałem.

Dziś w ten jubileusz twój,
świat nauki i biznesów,
wychowanków twoich rój,
życzy dalszych lat sukcesów.

           Krzysztof Konstanty Stypuła

Fotografie ze zbiorów Muzeum PK




