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Musimy lepiej wykorzystywać
nasz duży potencjał
Rozmowa z rektorem Politechniki Krakowskiej
prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem
Czy jest Pan optymistą?
Tak, mam pozytywny stosunek do świata. Wierzę w jego dobro
i racjonalność, niemniej mam świadomość istnienia realnych problemów. Jednak to właśnie dzięki pozytywnemu nastawieniu staram się problemy skutecznie rozwiązywać. Nie warto tracić energii
na negatywne odnoszenie się do różnych kwestii. Należy je natomiast rozważnie analizować.
Społeczność Politechniki Krakowskiej powierzyła Panu funkcję
rektora w bardzo trudnym okresie. Uczelnia doświadcza skutków uchwalonej w 2018 r. „Ustawy 2.0”, a od kilku miesięcy musi
mierzyć się z ograniczeniami narzuconymi przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Co więcej, w czasie gdy rozmawiamy, nikt
nie potrafi powiedzieć z całą pewnością, jak sytuacja epidemiczna
wpłynie na działalność uczelni w nowym roku akademickim. Na
czym więc opiera Pan swój optymizm?
Struktura uczelni została już dostosowana do wymagań „Ustawy
2.0”. Obecnie musimy dążyć do tego, aby w poszczególnych dyscyplinach uzyskać kategorię nie niższą od B+. Myślę, że znakomita
kadra naszej uczelni; kadra, którą należy wspierać w pracy naukowej, ten cel osiągnie. Musimy zintensyfikować rozbudowę nowoczesnych technik kształcenia i komunikacji ze studentami, i to nie
tylko z powodu sytuacji epidemicznej, ale przede wszystkim ze
względu na wymogi współczesnego nauczania. Mamy Centrum
E-edukacji — jednostkę wspierającą rozwój e-learningu. Biblioteka uczelni poszerza otwarte zasoby, wspomagając dydaktykę.
Zarówno te, jak i wiele innych działań, służących nowoczesnemu
nauczaniu, usprawnią dydaktykę oraz naukę w czasie pandemii.
W programie, który przedstawił Pan jako kandydat na stanowisko
rektora, sformułowanych jest wiele celów. Który z nich jest dla
Pana Rektora priorytetem?
Priorytetem jest uzyskanie kategorii A+, A lub B+ we wszystkich
ewaluowanych dyscyplinach. Niewątpliwie będzie to miało decydujący wpływ na prestiż i rangę naszej uczelni.
Jednym z punktów Pana programu jest modyfikacja strategii rozwoju uczelni. Dlaczego uważa Pan, że modyfikacja ta jest konieczna?
We wszystkich dziedzinach naszego życia następują permanentne
zmiany. W ostatnich latach zachodzą one niezwykle dynamicznie.
Rozwój uczelni powinien uwzględniać też zmiany cywilizacyjne.
Politechnika Krakowska musi być otwarta na potrzeby studentów oraz na to, co dzieje się w świecie nauki. Uczelnia musi być
nowoczesnym ośrodkiem, dostosowującym swoją ofertę do zmieniających się wymagań współczesnej gospodarki. Poza tym wyciągam wnioski z podejmowanych dotąd działań. Tam, gdzie to jest
konieczne, należy te działania optymalizować, aby były jeszcze

www.nasza.pk.edu.pl

bardziej skuteczne. Trzeba nieustannie unowocześniać narzędzia
dydaktyczne i badawcze, tworzyć coraz lepsze warunki pracy, aby
osiągnąć widoczne efekty wykorzystania tych narzędzi.
Co ma Pan Rektor na myśli, mówiąc o potrzebie wzmocnienia podmiotowości Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów?
Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów reprezentują
88 procent naszej społeczności akademickiej. Jednocześnie są
współgospodarzami naszej uczelni. Studenci powinni mieć wpływ
na wiele obszarów funkcjonowania Politechniki Krakowskiej. Należy powierzać im zadania w ramach zespołów działających w strukturze uczelni. Powinni też uczestniczyć w formułowaniu założeń
funkcjonalno-przestrzennych w nowych inwestycjach.
W ostatnich latach uczestnicząc w pracach rektorskiej komisji,
która zajmowała się inwestycjami i remontami, przysłuchiwałem
się z przyjemnością wystąpieniom przedstawiciela studentów.
Mówił o sprawach najważniejszych dla uczelni. Nie patrzył na
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problemy z punktu widzenia korzyści dla jednego wydziału, ale
mówił o tym, co może się przydać wielu ludziom. Takich młodych
ludzi chciałbym widzieć więcej w komisjach rektorskich.
W swoim programie zapowiedział Pan Rektor, że na Politechnice
Krakowskiej powstanie Centrum Doskonalenia Badań Naukowych.
Ma ono m.in. wspierać pracowników uczelni w zakresie rozwoju
naukowego i podnosić jakość prowadzonej na PK działalności naukowej. W jaki sposób projektowane centrum ma realizować tego
typu zadania?
Zespół pracowników Centrum Doskonalenia Badań Naukowych będą
tworzyć przedstawiciele wszystkich dyscyplin reprezentowanych na
Politechnice Krakowskiej. Zadaniem tych osób będzie szczegółowe
monitorowanie prac naukowych, prowadzonych na wydziałach, rejestrowanie, kto jakimi tematami badawczymi się zajmuje i kojarzenie
ich z tematami podejmowanymi na innych wydziałach. Chodzi o to,
aby powstawały interdyscyplinarne prace, które będzie można publikować w czasopismach wysoko punktowanych.
Od pracowników różnych wydziałów słyszałem niejednokrotnie, że brakuje im kontaktów z naukowcami z innych wydziałów.
Mamy wprawdzie różne wspólne inicjatywy, np. w postaci studiów
międzywydziałowych na kierunkach gospodarka przestrzenna czy
inżynieria czystego powietrza, ale to nie wystarcza. Nasz uczelniany potencjał jest zdecydowanie większy. Przydałoby się więcej
kontaktów międzywydziałowych, więcej interdyscyplinarnych badań naukowych. To miałoby znaczący wpływ na osiągnięcia publikacyjne naszych naukowców.
Zdarza się obecnie, że czasopisma, w których publikują pracownicy PK w ramach jednej tylko dyscypliny naukowej, należą
do stosunkowo nisko punktowanych. Podejmując współpracę
badawczą i publikacyjną z przedstawicielami innych dyscyplin,
mogliby poszerzyć możliwości publikacyjne i zwiększyć szanse
na prezentację wyników badań w periodykach, w których artykuł
punktowany jest na poziomie 140 punktów, a nawet 200 punktów.
To byłoby korzystne nie tylko dla samych autorów, ale wpływałoby
w oczywisty sposób na podniesienie oceny aktywności PK w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych.
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Wymagać to będzie, przynajmniej w niektórych przypadkach,
zmiany podejścia osób prowadzących badania do własnej pracy
naukowej.
Chodzi o to, żeby nie pracować wyłącznie indywidualnie, ale do
własnych prac włączać także inne osoby, szukać wspólnych tematów. Przykładowo, jeśli na Wydziale Inżynierii Lądowej ktoś podejmuje badania na temat wilgotności, ogrzewania czy izolacyjności
budynków, to można je skojarzyć z prowadzonymi na Wydziale Architektury badaniami zabytkowych ratuszy czy starych dworców
kolejowych, przy okazji uzyskując dla obu dyscyplin dużo punktów za pogłębioną publikację w dobrze punktowanym czasopiś
mie. Dzięki takiej na przykład współpracy zyskują na wartości
badania i publikacje przedstawicieli kilku dyscyplin, bo poza zagadnieniami z obszaru architektury i inżynierii lądowej można tu
postawić także pytania badawcze z obszaru inżynierii środowiska
i energetyki czy inżynierii chemicznej.
Wybór dyscyplin naukowych, wokół których skoncentrowaliśmy działalność badawczą po ostatniej reformie nauki, stwarza
szerokie możliwości. Przecież równie łatwo wyobrazić sobie można
wspólne tematy badawcze z takich obszarów, jak: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i fizyka czy automatyka i elektro
technika z informatyką techniczną. Mamy na pewno zasoby wewnętrzne do szerszej współpracy w ramach wszystkich dyscyplin,
które uprawiamy na PK. Zadaniem Centrum Doskonalenia Badań
Naukowych będzie m.in. wspomożenie osób, które mają mało publikacji lub publikują w czasopismach nisko punktowanych, bo nie
wykorzystują dostatecznie potencjału współpracy.
Problem dotyczy także profesorów wizytujących. Powinniśmy
zabiegać o to, żeby nasi goście — a są to cenieni w świecie specjaliści — nie tylko prowadzili wykłady dla studentów, ale także
publikowali prace wspólnie z naszymi naukowcami. Myślę też o zapraszaniu na uczelnię wydawców czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Byłoby wskazane, aby zapoznali naszych
pracowników naukowych, którzy nie publikowali dotąd w periodykach o światowej renomie, z wymaganiami stawianymi autorom
przez pisma tej rangi.
Przez ostatnie lata prof. Andrzej Białkiewicz sprawował pieczę nad
pracą Muzeum PK; na zdjęciu podczas jednego z posiedzeń Rady
Muzeum
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Kim będą pracownicy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych?
Ważne jest, aby przedstawiciele dyscyplin, tworzący Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, byli osobami komunikatywnymi.
Rozmawiając z wieloma pracownikami Politechniki, powinni rejestrować obszary ich zainteresowań naukowych i umieć kojarzyć
uzyskane informacje z działaniami podejmowanymi w obrębie innych dyscyplin. Osoba należąca do CDBN musi wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w ramach danej dyscypliny na uczelni. Myślę, że
dzięki zebraniu tych danych stworzymy w przyszłości publicznie
dostępny, elektroniczny bank informacji o tematach badawczych,
którymi zajmują się nasi naukowcy. Dla różnych firm i instytucji będzie to wiadomość, jakiego rodzaju badania można nam zlecać.
Przypomnę, że pozyskiwanie środków z otoczenia gospodarczego
też jest brane pod uwagę podczas ewaluacji dyscyplin.
Jak widzę, do projektu Centrum Doskonalenia Badań Naukowych
przywiązuje Pan dużą wagę.
Poprawa efektywności naukowej we wszystkich dyscyplinach to
dziś dla Politechniki podstawowe zadanie. Czasu na to mamy niewiele. Do ewaluacji pozostał tylko rok i kilka miesięcy.
Planuje Pan Rektor zmiany w zakresie kształcenia studentów. Które
uważa Pan za najważniejsze?
Na Politechnice Krakowskiej musimy rozbudować nowoczesne
techniki kształcenia i stworzyć wizjonerskie, autorskie programy
nauczania. Nasza oferta edukacyjna powinna uwzględniać analizy
światowych trendów w dydaktyce. Jednocześnie należy ją dostosowywać do bieżących potrzeb gospodarki. Powinniśmy poszerzać ofertę kształcenia w języku angielskim. Wobec przejścia na
system nauki zdalnej konieczne jest kładzenie nacisku na prowadzenie zajęć ze studentami takimi metodami, które nie będą powodować obniżenia jakości edukacji.
Chcę spytać o jeszcze jeden punkt Pana programu na rozpoczynającą się kadencję. Na czym ma polegać działalność zespołów
eksperckich?
Nasza uczelnia ma wielu znakomitych naukowców, którzy są ekspertami w różnych dziedzinach. Uważam, że za mało korzysta się
z ich wiedzy poza murami Politechniki. Powinni oni pojawiać się
wszędzie tam, gdzie mogą okazać się pożyteczni, zarówno w ramach współpracy PK z otoczeniem gospodarczym, jak i w kontaktach z władzami naszego miasta i regionu. Owszem, Politechnika
Krakowska jest aktywna pod tym względem na wielu polach, ale
musimy nadal wzmacniać tę aktywność. Musimy coraz lepiej wykorzystywać nasz duży potencjał. Musimy być wszędzie widoczni,
bo to będzie przyciągać na uczelnię nowe projekty, a tym samym
podnosić prestiż i pozycję uczelni.
Politechnika Krakowska utrzymuje kontakty z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Czy Pana zdaniem poziom współpracy międzynarodowej naszej uczelni jest zadowalający?
Współpracę międzynarodową musimy intensywnie rozwijać. Działania w tym zakresie bezpośrednio przekładają się nie tylko na
większą efektywność naukową naszych pracowników, ale także
na rozpoznawalność i prestiż Politechniki Krakowskiej. Powinniśmy zarówno uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach
naukowych, jak i sami je organizować. Można teraz zauważyć spowolnienie w tym obszarze, jednak nie zwalnia nas to od obowiązku aktywności na konferencjach naukowych. Dotyczy to również
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Rektor Andrzej Białkiewicz w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury; u góry rysunek autorstwa Ludomira
Sleńdzińskiego, wykonany techniką sangwiny, po obu jego stronach
odlewy głów wawelskich

kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Pomimo obecnej sytuacji,
wywołanej światową pandemią, nie tylko nie wolno nam osłabiać
tych kontaktów, ale należy je znacząco intensyfikować.
Trudności lokalowe uczelni powodują, że część jednostek poszczególnych wydziałów funkcjonuje w rozproszeniu, w różnych obiektach. Sytuację dodatkowo skomplikowało powiększenie do ośmiu
liczby wydziałów. Jednym z Pana celów jest zapewnienie każdemu
wydziałowi własnej siedziby. Jak Pan zamierza tego dokonać?
Każdy wydział powinien mieć własną siedzibę, bo to ułatwi pracę
i logistykę. W odrębnym budynku należy ulokować Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Ponieważ ze względu na prowadzone
badania wydział ten powiązany jest z Wydziałem Mechanicznym,
właściwym miejscem dla niego jest kampus w Czyżynach. Rozpoczęte już zostały prace związane z przygotowaniem tej inwestycji.
Po jej ukończeniu Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie
mógł opuścić zajmowaną obecnie część budynku przy ul. Podchorążych. A zwolnione pomieszczenia zajmą jednostki Wydziału Architektury, działające obecnie na kampusie przy ul. Warszawskiej.
Z kolei Wydział Informatyki i Telekomunikacji powinien otrzymać własną siedzibę na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej.
Około dziesięć lat temu powstał projekt budynku dydaktyczno-laboratoryjnego dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.
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Przystępujemy obecnie do wykonania projektu zamiennego, który
dostosuje tamten projekt do potrzeb Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Nowy projekt musi uwzględnić postęp technologiczny,
jaki w ciągu owego dziesięciolecia dokonał się w zakresie budownictwa energooszczędnego i urządzeń obsługujących obiekt.
A co z budynkiem przy ul. Warszawskiej, obecnie funkcjonuje
w nim część jednostek Wydziału Architektury?
W pierwszym etapie może go objąć Wydział Informatyki i Telekomunikacji do czasu, aż będzie mógł wprowadzić się do swojej
nowej siedziby, o której już mówiłem. Później powinno tu trafić
Centrum Języków Obcych, bo obecnie pracuje ono w niezwykle
trudnych warunkach lokalowych. W budynku po Wydziale Architektury będzie można też umieścić utworzone niedawno Kolegium Nauk Społecznych.
Jest jeszcze jeden poważny problem lokalowy. Na terenie
kampusu przy ul. Warszawskiej część wydziałów nie posiada odpowiednich pomieszczeń na laboratoria. Dlatego przystąpiliśmy
do opracowania projektu budynku przeznaczonego na laboratoria. Skupienie w jednym, nowoczesnym obiekcie wszystkich laboratoriów potrzebnych przy ul. Warszawskiej pozwoli obniżyć łączne koszty ich eksploatacji.
Rozmawiamy cały czas o przyszłości. To naturalne na progu rozpoczynającej się kadencji. Nie mogę jednak nie zapytać o pewien
aspekt historyczny funkcji, którą Pan objął 1 września. Politechnika
Krakowska ma bowiem w Pana osobie pierwszego od 64 lat rektora wywodzącego się z Wydziału Architektury. Przypomnijmy,
że z wydziałem tym związany był prof. Ludomir Sleńdziński, który
w 1948 r. stanął na czele Wydziałów Politechnicznych Akademii
Górniczej jako prorektor AG. Zaś po utworzeniu Politechniki Krakowskiej jako samodzielnej uczelni, do czego zresztą walnie się
przyczynił, został jej rektorem. Funkcję tę sprawował do roku 1956.
Powiem więcej: profesor Sleńdziński był kierownikiem Katedry
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, przekształconej w 1970 r. w zakład,
którym mam przyjemność obecnie kierować.

Jest Pan także biografem Ludomira Sleńdzińskiego.
Choć pracował on na Wydziale Architektury, sam nie był architektem, tylko malarzem i rzeźbiarzem. Przed wojną wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie administrowania uczelnią, gdyż pełnił tam funkcję
dziekana Wydziału Malarstwa. Wcześniej tworzył wileńską szkołę
rysunku.
Po wojnie Sleńdziński chciał się związać z nowo utworzonym
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym pracę dostali niektórzy jego koledzy z Uniwersytetu w Wilnie. W Krakowie
oczekiwał na przysłanie mu z Torunia umowy o pracę. Zanim to
jednak nastąpiło, od prof. Adolfa Szyszko-Bohusza otrzymał propozycję zatrudnienia na krakowskim Wydziale Architektury. Przyjął ofertę i zadomowił się pod Wawelem.
Czy fakt, że na czele Politechniki Krakowskiej stoi obecnie architekt, ma dla Pana znaczenie?
Architekt tworzy teraźniejszość, myśląc o przyszłości i pamiętając
o przeszłości. Gdy projektuję dzisiaj dom, wiem, że będzie on musiał służyć ludziom przez następne lata, ale muszę też mieć w świadomości historię architektury. Podobnie, gdy patrzę na Politechnikę Krakowską, myślę o tym, do czego dążymy, ale pamiętam, jak
ona się wcześniej kształtowała. Uważam, że zasadą tą powinniśmy
się kierować we wszystkich naszych działaniach.
Jak lubi Pan spędzać wolny czas? Czy obowiązki rektora pozwolą
Panu na zajmowanie się własnymi pasjami?
Lubię podróże, zwiedzanie ciekawych miejsc. Interesuję się również historią motoryzacji, zabytkowymi pojazdami. Z wielką przyjemnością uczestniczę w rajdach zabytkowych samochodów.
Mam nadzieję, że mimo ograniczeń czasowych nadal będę mógł
realizować swoje zainteresowania.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Lesław Peters

Członkowie władz Politechniki Krakowskiej na kadencję 2020–2024, od lewej: Marek Bauer, Tomasz Kapecki, Andrzej Białkiewicz, Jerzy
Zając, Otmar Vogt, Dariusz Bogdał

4

Nasza Politechnika nr 9 (205) wrzesień 2020

www.nasza.pk.edu.pl

TEMAT NUMERU

Prorektorzy Politechniki Krakowskiej na kadencję 2020–2024
Dr inż. Marek Bauer
Prorektor ds. studenckich
Urodzony w 1974 r. w Krakowie, absolwent
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej (1999 r.). W 2008 r. uzyskał stopień doktora (na podstawie pracy wyróżnionej
Nagrodą Ministra Infrastruktury). W latach
2014–2016 kierował zespołem PK w projekcie
Unii Europejskiej „Increasing peoples awareness and use of public transport through
active mobility consultancy with focus on

Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Prorektor ds. nauki
Urodzony w 1961 r. we Wrocławiu, studia
rozpoczęte na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej kontynuował na Wydziale
Chemicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie
w 1985 r. uzyskał dyplom magistra. Stopień
doktora otrzymał w 1991 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a stopień doktora habilitowanego
na Politechnice Warszawskiej w 2000 r. Tytuł
profesora nauk chemicznych przyznano mu

Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
Prorektor ds. ogólnych
Urodzony w 1960 r. w Krakowie, absolwent
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1986 r.). Po studiach pracował w Biurze
Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego w Krakowie (1987–1988), a następnie
w firmie Lake Shore Construction w Chicago.
W 1990 r. podjął pracę na Wydziale Architektury PK. W 1994 r. uzyskał uprawnienia
projektowe bez ograniczeń. Stopień doktora

Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej
Urodzony w 1955 r. w Krakowie, absolwent
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1978 r.). W 1988 r. uzyskał stopień
doktora, a w 2003 r. — stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Na Wydziale Mechanicznym PK w latach 2003–2016 był
zastępcą dyrektora ds. badawczych w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji PK, od 2006 r. kieruje Zakładem

Dr inż. Otmar Vogt
Pełnomocnik rektora PK ds. kształcenia
Urodzony w 1966 r. w Krakowie, absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (1990 r.). Stopień doktora
nauk chemicznych uzyskał w 1999 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Wydziałem Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK jest związany od
1990 r. W latach 2000–2008 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Organicznej PK, w latach 2008–2016 był prodziekanem
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Członek Senatu PK w kadencji 2016–2020 oraz 2020–2024. Zaangażowany w sprawy kształcenia — w latach 2016–2020 przewodniczył Senackiej
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feeder systems SMARTMOVE”. W latach 2016–2020 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Naukowo zajmuje się
planowaniem i projektowaniem systemów transportowych, modelowaniem sieci transportowych, funkcjonowaniem transportu zbiorowego w ruchu, inżynierią ruchu oraz wykorzystaniem
metod statystycznych w transporcie. Zainteresowania naukowe
łączy z działalnością społeczną, m.in. dotyczącą problemów transportu w Krakowie i czystego powietrza. Wyróżniony trzykrotnie
(2017 r. i 2020 r.) przez Samorząd Studencki WIL PK jako najlepszy
wykładowca i dydaktyk. Prywatnie interesuje się historią starożytną, filozofią, muzyką klasyczną i metalową, a także sportem
(judo, koszykówka, piłka nożna).
w 2007 r. Pracę na PK rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów.
W latach 1991–1993 przebywał na dwuletnim stażu naukowym w Clemson University (USA). W 2008 r. został wybrany na stanowisko prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą; pełnił tę funkcję przez dwie
kadencje. W latach 2016–2020 był dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Kieruje Katedrą Biotechnologii i Chemii Fizycznej.
Jest specjalistą w dziedzinie chemii organicznej i polimerów, wykorzystania promieniowania mikrofalowego w syntezie chemicznej oraz zastosowań polimerów w elektronice. Interesuje się sportem. Zdobył tytuł akademickiego mistrza Polski uczelni technicznych w piłce nożnej;
jest kapitanem drużyny podczas meczów siatkówki rozgrywanych na
PK w dniu inauguracji roku akademickiego.
otrzymał w 2002 r., a stopień doktora habilitowanego — w 2017 r.
Od tegoż roku jest zastępcą dyrektora Instytutu Projektowania
Architektonicznego PK oraz kierownikiem Zespołu Architektury Sportu i Rekreacji. Obecnie rozpoczyna kierowanie Katedrą Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług. Z wyboru Rady
Naukowej WA został senatorem PK od roku akademickiego
2020/2021. Wykonał wiele projektów; zaprojektowane przez niego
Centrum Ceramiki AGH uznano za najlepszy obiekt akademicki
2012 r. w konkursie Urzędu Miasta Krakowa i „Dziennika Polskiego”. Prywatnie pasjonuje się szybkimi motocyklami i rajdami motocyklowymi szlakami architektury współczesnej i historycznej.
Lubi podróże.

Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych. Był kierownikiem
studiów podyplomowych technologie informacyjne w systemach
produkcyjnych (2006–2016) oraz opiekunem kierunku automatyka
i robotyka (2006–2019). Przewodniczył wydziałowej komisji finansowej (2009–2016). W kadencji 2016–2020 powierzono mu po raz
pierwszy funkcję prorektora ds. kształcenia. Jego zainteresowania
badawcze to: modelowanie, symulacje, optymalizacje i sterowanie dyskretnymi systemami produkcyjnymi; systemy agentowe
w inteligentnej produkcji; integracja informacji w obszarze przemysłu 4.0; pojazdy sterowane automatycznie; podwodne roboty inspirowane naturą. Prywatnie interesuje się sportem i współczesną
historią Polski.

Komisji ds. Dydaktyki i był pełnomocnikiem dziekana WIiTCh ds. jakości kształcenia. W latach 2012–2015 był koordynatorem wydziałowym
w projekcie „Politechnika XXI wieku”, ponadto był członkiem zespołu
koordynującego projekt INNOCHEM dotyczący innowacyjnych metod
nauczania na kierunkach technologia i inżynieria chemiczna; kierował
projektem „Międzynarodowy program kształcenia Innowacyjne Technologie Chemiczne” (2017–2019). Obecnie jest koordynatorem merytorycznym projektu „Programowanie doskonałości — PK XXl 2.0. Program
rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018–2022”. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się: kataliza heterogeniczna, technologia
chemiczna produktów małotonażowych ze szczególnym uwzględnieniem preparatów chemii gospodarczej, ekologicznych środków ochrony
roślin i produkcji kosmetyków; otrzymywanie substancji aktywnych
biologicznie z materiału roślinnego. Prywatnie interesuje się: fotografią,
literaturą SF, turystyką pieszą i rowerową.
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Dla naszego wspólnego dobra
Lata 2016–2020 były dla Politechniki Krakowskiej czasem określenia
strategicznych obszarów działalności badawczej, a także przestawienia uczelni
na nowe tory w związku z wkroczeniem w okres pandemii
JAN KAZIOR
Podsumowanie kadencji 2016–2020 nie jest sprawą prostą.
Nie sposób w krótkiej wypowiedzi ująć wszystkich ważnych
dla uczelni spraw, tym bardziej że była to kadencja niezwykła. Postaram się zatem przypomnieć to, co uważam za najważniejsze.

Nasz cel: PK wiodącym ośrodkiem nauki
Na początku kadencji jasno sprecyzowaliśmy nasz cel strategiczny, aby Politechnika Krakowska była wiodącym ośrodkiem akademickim, zarówno na polu badawczym, jak i edukacyjnym. Zależało nam na tym, by kształcić znakomicie
przygotowanych do zawodu inżynierów, a przy tym rozwijać
nowoczesne badania naukowe w służbie gospodarki i społeczeństwa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy kontynuować wcześniejsze działania, ale też nie bać się nowych pomysłów i z odwagą rozpocząć proces zmian, służących poprawie
funkcjonowania uczelni.
Nie ukrywam, że wszystkie nasze plany już na początku
kadencji musieliśmy mocno zrewidować w związku ze zmianami, które zaproponowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. W 2016 r. usłyszeliśmy o projekcie nowego systemu
finansowania szkolnictwa wyższego; znacznie zmieniał on zasady, do których przez lata przywykliśmy. Wysokość dotacji
podstawowej dla uczelni miała być odtąd uzależniona przede

wszystkim od osiągnięć naukowych, a nie liczby studentów.
Musieliśmy szybko zmienić nasze wewnętrzne zasady podziału
środków dla jednostek uczelni. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadziliśmy algorytm uczelniany, oparty na ministerialnym, dostosowując go do naszej specyfiki. Modyfikacji uległ tzw. wskaźnik
dostępności dydaktycznej dla wydziałów, korygujący liczbę studentów i doktorantów w składniku studencko-doktoranckim.
W zakresie spraw finansowo-księgowych podjęto szereg
działań w związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku
od towarów i usług VAT. Zmiany zostały również wprowadzone do „Zasad (polityki) rachunkowości”. Wiele czasu poświęciliśmy na opracowanie zasad stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy pracowników PK. Trzeba
było szybko dostosowywać zarządzenia i regulaminy uczelniane do nowych reguł.

Impuls rozwojowy
Niewątpliwie największym wyzwaniem była reforma szkolnictwa wyższego. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym dotyczyła kluczowych obszarów działalności uczelni — ustroju,
finansowania, zakresu autonomii, sposobu zarządzania. Jej
wprowadzenie 1 października 2019 r. wymusiło przygotowanie nowego statutu oraz wielu nowych wewnętrznych aktów
prawnych. Wiązało się też ze zmianami organizacyjnymi.

W 2019 r. Politechnika Krakowska stała się uczelnią złożoną z ośmiu wydziałów
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materiałowa) oraz do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w sześciu dyscyplinach (powyższe, bez inżynierii materiałowej).

Nowy organ: Rada Uczelni
Ważnym momentem było powołanie Rady Uczelni, najważniejszego — obok Rektora i Senatu —
organu w szkole wyższej, dotychczas nie istniejącego w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.
Rada ma odpowiedzialne zadania. To m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie
projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie
kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez
Senat), opiniowanie sprawozdania z realizacji
O najważniejszych sprawach Politechniki debatowano na spotkaniach z udziałem strategii uczelni. W skład pierwszej — powołanej
społeczności uczelni
przez Senat — Rady Uczelni weszli: prof. Stanisław Gaca, dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. inż. Jacek
Obecnie Politechnika jest z pewnością inną uczelnią niż
Pietraszek, Witold Szczypiński, Stefan Życzkowski, Jacek Draprzed zmianą ustawy. Wykorzystaliśmy ustawę jako impuls
bik oraz Michał Kostrzewa, którego zastąpił później Krzysztof
rozwojowy do znacznych reform uczelni, prowadzonych
Pszczółka.
w dialogu ze społecznością. Zdecydowaliśmy, że główna część
działalności badawczej naszych pracowników koncentrować
Statut PK — efekt konsultacji
się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych: architektura
i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inNajważniejszym dokumentem wewnętrznym dla uczelni był
żynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria
nowy statut, przyjęty przez Senat 29 maja 2019 r. Jego zapisy
materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska,
zostały wypracowane w wyniku kompromisu i z uszanowagórnictwo i energetyka. Zostały one wyłonione na podstawie
niem wszystkich uwag oraz opinii członków społeczności PK,
złożonych po raz pierwszy przez nauczycieli akademickich
zgłoszonych do projektu dokumentu. Prace nad nim trwały od
oświadczeń o przypisaniu się do dyscypliny i zaliczeniu do
października 2018 r. Powołany wówczas przez rektora specjalliczby N pracowników. Nasze osiągnięcia w tych dyscypliny zespół do spraw opracowania statutu przygotował pierwnach będą podlegać ewaluacji.
szą wersję projektu dokumentu. Została ona przedstawiona
Wskazanie głównych obszarów działalności badawczej na
społeczności uczelni 25 stycznia 2019 r. wraz z zaproszeniem
PK umożliwiło oparcie struktury organizacyjnej uczelni na wydo udziału w konsultacjach społecznych. Wypowiedziało się
działach, skupionych wokół dyscyplin. Oznaczało to powoław tej sprawie liczne grono pracowników i studentów (uwanie od 1 października 2019 r. na Politechnice nowego wydziału
gi napłynęły od ponad 50 podmiotów). Ich opinie i postulaty
— Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz przekształbyły cennym materiałem do dalszych prac, prowadzonych
cenie Wydziału Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii
ponownie przez zespół do spraw opracowania dokumentu,
Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Fizyki, Matematyki
a następnie Senacką Komisję Statutową. Projekt statutu był
i Informatyki w Wydział Informatyki i Telekomunikacji.
Rektor prof. Jan Kazior i prof. Leszek Wojnar, przewodniczący komisji,
Chcieliśmy, żeby wydziały były tętniącymi naukowym
która opracowała projekt „Statutu PK”
życiem centrami badań i kształcenia, o prostej administracyjnie strukturze, która ułatwi kooperację zespołów badawczych — i wewnętrzną, na uczelni, i zewnętrzną, z partnerami gospodarczymi i naukowymi. Dla wszystkich ośmiu
wydziałów stworzyliśmy nową identyfikację graficzną, wyrażającą ich autonomię, ale jednocześnie wspólnotę z politechniczną całością.
Inną konsekwencją wyłonienia głównych obszarów badawczych było złożenie oświadczenia do Centralnej Komisji
do spraw Stopni i Tytułów w kwestii przyporządkowania
posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub
doktora habilitowanego do odpowiedniej, nowo zdefiniowanej
dyscypliny. Wskazaliśmy uprawnienia do doktoryzowania
w siedmiu nowych dyscyplinach (architektura i urbanistyka;
automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska,
górnictwo i energetyka; inżynieria mechaniczna; inżynieria
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zatwierdzone w marcu 2020 r. To jeden z ostatnich dokumentów wewnętrznych, którego modyfikacja wynikała z reform
przeprowadzanych na PK. Prace nad nowym regulaminem
wynagradzania trwały kilka miesięcy. Przypomnę, że w lutym
2020 r. projekt nowych zapisów przedstawiłem podczas ostatniego — jak się później okazało — spotkania rektora z pracownikami PK. Ostateczna treść dokumentu była przedmiotem
uzgodnień rektora i uczelnianych organizacji związkowych.

Nowe ramy kształcenia doktorów

Nowa aranżacja Osiedla Studenckiego PK. Wyremontowano też
wiele wnętrz domów studenckich (zdjęcie na następnej stronie)

opiniowany przez uczelniane organizacje związkowe, Radę
Uczelni, a także poddawany analizom prawnym.
Pierwsze czytanie projektu statutu odbyło się w kwietniu
2019 r., a w maju 2019 r. Senat uchwalił ostateczną treść dokumentu. Nowy statut wszedł w życie z dniem 1 października
2019 r. Składa się z dziesięciu działów, poświęconych m.in.:
władzom PK, jednostkom organizacyjnym uczelni i zasadom
zarządzania nimi, gospodarce i administracji, pracownikom
PK, uczestnikom wszystkich form kształcenia na PK, przepisom
uzupełniającym i przejściowym. Wśród statutowych organów
PK są: Rada Uczelni, Rektor, Senat i rady naukowe wydziałów.
Statut opisuje zasady ich powołania oraz kompetencje.
W strukturze organizacyjnej PK statut przewiduje: wydziały, szkołę doktorską, jednostki pozawydziałowe (dydaktyczne oraz wspomagające działalność dydaktyczną PK,
badania naukowe oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym), centra naukowo-badawcze i dydaktyczne,
inne jednostki samofinansujące się, jednostki administracyjne. Wydział, zgodnie ze statutem, prowadzi działalność
naukową i dydaktyczną związaną co najmniej z jedną dyscypliną naukową, podlegającą ewaluacji. Na wydziale powoływane są rady naukowe, które wytyczają główne kierunki
i tematykę badań. W skład wydziału wchodzą katedry, samodzielne laboratoria lub inne jednostki akredytowane oraz jednostki administracyjne.
Bardzo ważnym dokumentem dla pracowników PK było
zarządzenie w sprawie nowego regulaminu wynagradzania,
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Innym ważnym wydarzeniem kończącej się kadencji było powołanie — pierwszej w histori uczelni — Szkoły Doktorskieji PK.
Kształcenie doktorantów było jednym z tych elementów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, który wymagał sporych zmian.
Model oparty na studiach doktoranckich był bowiem powszechnie uważany za nieefektywny. W opinii większości środowiska
akademickiego poziom bronionych doktoratów był coraz słabszy,
podobnie jak stopień umiędzynarodowienia kształcenia. Kwestionowano także staranność w ustalaniu programów studiów.
Odpowiedzią na te problemy ma być szkoła doktorska, która od października 2019 r. zastąpiła dotychczasowe studia doktoranckie. Szkoły doktorskie mają, w założeniach, wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych oraz kształcenie
zaawansowanych kompetencji, cennych dla gospodarki. Nowy
model kształcenia doktorantów wiąże się dodatkowo ze zdecydowaną poprawą ich sytuacji materialnej. Każdy otrzymuje bowiem stypendium. Powszechny system stypendialny jest jedną
z nowości w kształceniu doktorantów w ramach nowej ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
Szkoła Doktorska PK proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których uczelnia posiada uprawnienia
do nadawania stopnia doktora. Jest wydzieloną jednostką
organizacyjną, a nadzór merytoryczny nad nią sprawuje
Rada Szkoły Doktorskiej PK. Na czele Szkoły stoi dyrektor.
Do pełnienia tej funkcji do 31 grudnia 2020 r. powołana została dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.
Pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej rozpoczęto
1 października 2019 r.

O jak najlepsze warunki studiowania
Z jednej strony naukowy rozwój, z drugiej troska o studentów
— te sprawy były zawsze w centrum uwagi władz uczelni minionej kadencji. Zapowiadaliśmy na jej początku, że będziemy
dbać o jak najlepsze warunki do studiowania i rozwijania pasji naszych studentów. Zrobiliśmy wiele w tym zakresie.
W ubiegłym roku na Politechnice Krakowskiej rozpoczęła
działalność nowa pozawydziałowa jednostka uczelni — Centrum E-edukacji. Do jej zadań należy koordynowanie i rozwijanie działań w obszarze szeroko pojętego e-learningu. Centrum
jest odpowiedzialne za budowanie platformy z otwartymi zasobami edukacyjnymi PK i zarządzanie nią. Kiedy pojawiła się
pandemia koronawirusa, nasi specjaliści z Centrum E-edukacji
i od zarządzania zasobami informatycznymi sprawdzili się jako
niezawodna baza do prowadzenia kształcenia zdalnego w ekstremalnych okolicznościach.
Uczelnia techniczna musi być na bieżąco z nowymi technologiami i narzędziami dla inżynierów, dlatego staraliśmy
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się, żeby nasi studenci mieli do nich dostęp. Stale unowocześ
nialiśmy nasze laboratoria i infrastrukturę badawczą.

Szanse dla utalentowanej młodzieży
Kreatywność naszych wychowanków wyzwalamy na wiele
sposobów, a jedną z ostatnich inicjatyw jest powołanie na
Politechnice laboratorium studenckich innowacji pod nazwą FutureLab PK. Jego koncepcja zrodziła się z potrzeby
stworzenia przestrzeni, w której studenci — przy wsparciu
finansowym uczelni i z pomocą merytoryczną mentorów
z PK i otoczenia biznesowego — mogliby realizować swoje naukowe i projektowe pasje, nawet te najbardziej futurystyczne i śmiałe.
To znakomity poligon i szansa na zdobycie praktycznych
doświadczeń inżynierskich i biznesowych już w czasie studiów. Współpracą z tym inkubatorem idei studenckich już zainteresowane są firmy zewnętrzne, jako pierwszy Santander
Bank. W tym roku FutureLab PK wspiera realizację szesnastu studenckich projektów. Mamy młodzież utalentowaną,
aktywną na wielu polach. Świadczą o tym liczne studenckie
sukcesy, choćby ostatnie nagrody na międzynarodowych
konkursach architektonicznych. Nasi studenci wygrali w nich
z setkami konkurentów z całego świata.
Od początku działalności strategicznym celem uczelni
jest kształcenie kadr inżynierskich na potrzeby nowoczesnej
gospodarki. Realizując to zadanie, unowocześnialiśmy naszą
ofertę studiów, co roku przygotowywaliśmy nowe kierunki
i aktualizowaliśmy programy kształcenia na tych, które od lat
cieszą się największym zainteresowaniem. Plany kształcenia
tworzyliśmy we współpracy z naszymi partnerami przemysłowymi, ekspertami z firm o uznanych markach, takimi jak:
FAKRO, ASTOR, NEWAG, ABB, NOKIA, Grupa AZOTY, PKP
PLK, KNORR BREMSEN i wiele innych.
Pracodawcy obejmują patronat nad naszymi kierunkami
studiów, fundują dla naszych studentów programy stypendial
ne i przyznają nagrody. Przykładowo są to: Grupa A ZOT Y
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; Galicyjska
Izba Budownictwa i firmy z branży kolejowej na Wydziale
Inżynierii Lądowej; Urząd Transportu Kolejowego czy firma NEWAG na Wydziale Mechanicznym; Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań na Wydziale
Architektury; Stowarzyszenie Elektryków Polskich na
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Naszych zdolnych studentów wspierają też nagrodami
m.in. Fundacja prof. Engela i Fundacja prof. Magiery.
Cieszą nas nowe wspólne przedsięwzięcia jak udostępnienie studentom byłego Wydziału Fizyki, Matematyki
i Informatyki laboratorium dydaktycznego Nokii. Dzięki
współpracy uczelni i krakowskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Nokii studenci PK mogą praktycznie
poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych
w standardzie LTE. Nowe laboratorium otwieramy także wspólnie z firmą ABB.

naukowców i będę premiował najbardziej skuteczne działania. Wynikało to z głębokiego przekonania, że najcenniejszym dobrem naszej uczelni są ludzie, ich talenty, praca
i osiągnięcia.
W mijającej kadencji stworzyliśmy program finansowego
wsparcia liderów naukowych wśród pracowników, ale też
program stypendialny dla najlepszych maturzystów, a potem
studentów I roku studiów. Jestem przekonany, że inwestycje
w talenty naszych pracowników i studentów będą nadal kontynuowane i rozwijane.
By lepiej realizować naszą misję w zakresie kształcenia, przygotowaliśmy plan działań, który zyskał uznanie
i finansowanie NCBiR w ramach projektu Zintegrowane
Programy Uczelni. W sumie na swoje projekty w Programie Operacyjnym Wiedza — Edukacja — Rozwój (POWER)
Politechnika Krakowska pozyskała w latach 2016–2020 ponad 52 mln zł. Te ogromne środki wykorzystamy m.in. na
działania wspierające kształcenie studentów, rozwój kompetencji pracowników i wsparcie zarządzania uczelnią. Już
doskonalimy programy kształcenia we współpracy z praktykami z otoczenia gospodarczego, wspólnie z partnerami
przemysłowymi chcemy wprowadzić nowe specjalności
w języku polskim i angielskim na kilkunastu kierunkach
studiów.
Chcemy też do polskojęzycznych programów studiów
wprowadzać zajęcia w języku angielskim, realizowane przez
zagranicznych wykładowców. Dla studentów PK przygotowano także programy szkół letnich w partnerstwie z uczelniami
z Europy i Stanów Zjednoczonych, a także szeroką ofertę certyfikowanych szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kompetencje zawodowe i językowe. To pozwoli studentom zdobyć
jeszcze lepsze praktyczne przygotowanie do zawodu inżyniera.
Przewidzieliśmy także działania podnoszące kompetencje
pracowników dydaktycznych — m.in. szkolenia i warsztaty
z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, zagraniczne staże dydaktyczne, szkolenia z nauczania w językach obcych.
Wsparciem szkoleniowym objęta została także kadra kierownicza oraz pracownicy administracji uczelni. Serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
projektów nagrodzonych finansowaniem.

Ludzie — najcenniejsze dobro
Przed wyborem na funkcję rektora w swoim programie zapowiadałem, że zainwestuję w aktywnych
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zakończyliśmy rozpoczętą jeszcze w poprzedniej
kadencji termomodernizację i wymianę instalacji
wewnętrznych w budynku Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej oraz przeprowadziliśmy
termomodernizację i konserwację elewacji budynku dydaktyczno-administracyjnego CUP oraz
termomodernizację i kompleksową przebudowę
budynku „Houston”.
Zrealizowano także na PK wiele innych prac,
które podniosły standard i bezpieczeństwo naszych
obiektów. Przykładowo rozpoczęliśmy i praktycznie
zakończyliśmy kompleksową przebudowę i termomodernizację, a także nadbudowę budynku Galerii
„Gil” na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej.
Oddanie budynku do użytkowania przewidziano
w październiku br. Przygotowaliśmy również dokumentację projektowo-kosztorysową i rozpoczęliśmy termomodernizację budynków J i K na Wydziale Mechanicznym w Czyżynach.
Centrum Tenisowe PK w Czyżynach to nowoczesny obiekt o powierzchni ponad
Kontynuowaliśmy konserwację elewacji pałacu
3 tys. metrów kwadratowych
w Łobzowie przy ul. Podchorążych oraz ukończyliśmy remont zewnętrznych elewacji pałacu biskupa
Do odpoczynku i rekreacji
Samuela Maciejowskiego przy ul. Kanoniczej 1.
W zakresie informatyzacji i bezpieczeństwa sieci do najDla studentów staraliśmy się stworzyć nie tylko sprzyjającą
ważniejszych prac zaliczyć należy ukończenie okablowania
kreatywności przestrzeń do pracy, ale i przyjazne miejsca
światłowodowego wszystkich budynków kampusu przy
do odpoczynku. Na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej,
ul. Warszawskiej. Wdrożono również nowoczesny system
przy budynku Działowni, postanowiliśmy stworzyć otwartą,
zabezpieczeń UTM — wielofunkcyjnej zapory sieciowej,
nowatorsko zaprojektowaną przestrzeń do spędzania wolneprzeciwdziałającej zagrożeniom w sieci i systemach komgo czasu pomiędzy zajęciami. Niestety, ze względu na pandeputerowych. Wdrożono nowoczesny system zabezpieczeń
mię, musieliśmy wstrzymać ukończenie tego projektu.
FortiWeb do ochrony serwerów i stron internetowych oraz
Na terenie Osiedla Studenckiego przy ul. Skarżyńskiego
aplikacji eHMS.
przeprowadzono szereg prac remontowych, poprawiających
standard wszystkich domów studenckich. Najwięcej prac wykonano w DS-2, gdzie wyremontowano m.in. pomieszczenia
Czyste powietrze — priorytet dla Polski
kuchenne, hole windowe, węzły sanitarne i część pokoi stuMyśląc o przyszłości, zaplanowaliśmy znaczące inwestycje
denckich. Odnowione zostało otoczenie domów studenckich,
infrastrukturalne. Zaczynamy budowę strategicznego — nie
zainstalowano nowe oświetlenie osiedla.
tylko dla nas, Krakowa i Małopolski, ale i dla całego kraju —
Poszerzamy naszą bazę infrastruktury sportowej. W ubieg
Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ). Uczelnia
łym roku otworzyliśmy nowoczesne Centrum Tenisowe Politechniki Krakowskiej z czterema krytymi kortaNawierzchnia kortów w hali tenisowej pozwala prowadzić zawody rangi mistrzowskiej
mi. Hala z certyfikowaną nawierzchnią spełnia
wymogi Międzynarodowej Federacji Tenisowej
ITF i daje możliwość objęcia ćwiczeniami dużej
liczby osób. Stanowi doskonałe uzupełnienie
funkcjonujących już obiektów sportowych PK.
W Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu
postawiliśmy kolejny domek rekreacyjny oraz
zakupiliśmy nową łódź szkoleniową, przeznaczoną dla studentów niepełnosprawnych.
Jestem przekonany, że atrakcyjna baza sportowa wpłynie na zwiększenie zainteresowania
studentów aktywnością fizyczną.

Standard i bezpieczeństwo obiektów
Prowadzenie działalności badawczej i kształcenie na wysokim poziomie wymaga systematycznych inwestycji w infrastrukturę
i bazę laboratoryjną. W minionej kadencji
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pozyskała na jego budowę prawie 18 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Będzie to jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów do prowadzenia badań wpływów środowiskowych
i klimatycznych na ludzi i budynki, a przede wszystkim badań modelowych i symulacji komputerowych dotyczących
dynamicznej redukcji smogu, transportu zanieczyszczeń
powietrza i przewietrzania miast. Nie tylko Kraków czeka na takie centrum, czyste powietrze to dziś priorytet dla
całej Polski.
Rozpoczęliśmy też realizację innej znaczącej inwestycji, na
którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości ponad 11 mln zł. To Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych
i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej.

Nasi partnerzy: ponad 350 uczelni
z całego świata

służących lepszej komunikacji ze społecznością PK oraz
transparentnej prezentacji działań władz uczelni, w tym
związanych z reformą uczelni. Powstała strona internetowa:
reforma.pk.edu.pl, uruchomiliśmy comiesięczny elektroniczny „Biuletyn Politechniki Krakowskiej”, wysyłany do wszystkich pracowników uczelni. Zmieniła się formuła prezentacji
rocznego sprawozdania rektora. Dotychczas Senat PK zatwierdzał je, opierając się na wystąpieniu rektora podczas inauguracji roku akademickiego i publikacji jego treści w miesięczniku
„Nasza Politechnika”. Od 2017 r. sprawozdanie jest szczegółowym, bogatym w dane raportem na temat wszystkich sfer
działalności uczelni. Opracowywane w formie elektronicznej
jest przyjmowane uchwałą Senatu PK w czerwcu, a następnie
publikowane w serwisie internetowym pracowników. Można do niego sięgnąć w każdej chwili i porównać aktywność
władz uczelni w poszczególnych latach.
Analizując sprawozdania rektora z ostatnich lat, można zauważyć np. bardzo dobre wyniki finansowe uczelni.
W bieżącym roku udało się doprowadzić do sytuacji, że także wszystkie wydziały notują dodatni bilans finansowy po
sześciu miesiącach 2020 r. Biorąc pod uwagę sytuację finansową uczelni, podjąłem na początku roku decyzję o czasowym wzroście wynagrodzeń wszystkich pracowników —
nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych
i technicznych — o 10 proc. od marca do końca sierpnia br.

Ważny obszar, w który będziemy nadal inwestować, to umiędzynarodowienie uczelni i jej awans w rankingach międzynarodowych. Systematycznie poprawiamy wskaźniki umiędzynarodowienia, kształcąc coraz więcej zagranicznych
studentów oraz oferując studia zakończone podwójnym dyplomem. Współpracujemy z ponad 350 uczelniami z całego
świata. Po raz kolejny znaleźliśmy się w jednym z czterech
Zapytaj wirtualnego przewodnika
najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych —
Rozszerzyliśmy też zakres działań promocyjnych i inforQS World University Ranking. W słynnym rankingu szang
macyjnych, służących wsparciu procesu rekrutacji na PK.
hajskim, oceniającym obszary badań naukowych w poszczeW 2019 r. przeprowadziliśmy gruntowne zmiany serwisu rególnych dyscyplinach, nasza uczelnia w ostatnich latach
krutacyjnego. Nowy portal rekrutacyjny PK (pod adresem:
była klasyfikowana w dyscyplinach inżynieria mechaniczna
rekrutacja.pk.edu.pl) to miejsce przyjazne dla kandydatów,
i inżynieria chemiczna. Politechnika Krakowska znalazła się
bogate w treści i udoskonalone graficznie. Znaleźć w nim
także w Webometrics Ranking of World Universities, Three
można m.in. wyszukiwarkę kierunków studiów w zależUniversity Missions Ranking, U-Multirank oraz UI Greenności od przedmiotów zdawanych na maturze, opis każdeMetric World University Ranking.
go kierunku, zasady i harmonogram rekrutacji, informacje
Chcemy wzmocnić jeszcze nasze relacje z uczelniami w Azji
— w Chinach, Wietnamie, Korei Południowej. Niektóre wspólne inicjaty- Nowa sala audytoryjna na Wydziale Mechanicznym
wy czasowo pokrzyżował koronawirus, ale na pewno wrócimy do nich.
Już przygotowujemy się np. do wdrożenia kształcenia zdalnego w nowo
utworzonej International School of
Engineering. To wspólne dzieło Politechniki Krakowskiej i Politechniki
Białostockiej oraz Tianjin Chengjian
University. PK będzie od października kształcić w Chinach na kierunku architektura, a oficjalne otwarcie
i inauguracja nowej międzynarodowej szkoły przewidziano na 28 wrześ
nia br.

Sprawozdania w nowej
formie
W minionej kadencji zwiększyliśmy liczbę narzędzi i działań,

www.nasza.pk.edu.pl

Nasza Politechnika nr 9 (205) wrzesień 2020

11

TEMAT NUMERU

Budynek Galerii „Gil” po przebudowie (i termomodernizacji) zyskał
nową kondygnację

o wskaźnikach rekrutacyjnych, opłatach i progach punktowych, formularz rejestracyjny. Serwis rekrutacyjny prowadzi kandydata przez cały proces rekrutacji — od wyboru
kierunku, przez elektroniczną rejestrację po wpis na listę
studentów.
Można tu też poznać Politechnikę Krakowską — laboratoria, życie studenckie, możliwości wymiany zagranicznej,
raporty o losach absolwentów. Na wszelkie pytania kandydatów odpowiada — za pomocą popularnego komunikatora
— specjalny wirtualny przewodnik, obsługiwany przez pracowników Działu Promocji i Działu Kształcenia. Promocja
rekrutacji na PK, oprócz klasycznych narzędzi reklamowych,
opiera się w coraz większym stopniu na Internecie, w tym mediach społecznościowych.

Czas próby
Koronawirus pojawił się na początku nowego semestru i postawił przed nami zupełnie nowe wymagania. Chyba nikt nie
był na nie przygotowany w stu procentach. Dosłownie z dnia
na dzień musieliśmy zdecydować o zdalnej organizacji pracy i przeorganizować kształcenie, wykorzystując technologie
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informatyczne. Musieliśmy zdecydować, w jaki sposób —
przy zachowaniu najwyższej dbałości o zdrowie i życie członków naszej społeczności — kontynuować badania, przygotować się do sesji egzaminacyjnej, obron prac dyplomowych,
rekrutacji na nowy rok akademicki.
To był i jest nadal czas dużej próby, nie tylko organizacyjnej, ale także czysto ludzkiej, prawdziwy egzamin z naszej empatii i odpowiedzialności. Politechnika Krakowska
zdała ten egzamin wzorowo. Nasi pracownicy i studenci
ruszyli natychmiast na pomoc medykom i pacjentom. Wydrukowali — dzięki technologii druku 3D — kilka tysięcy
przyłbic ochronnych dla ponad stu jednostek medycznych.
Uczelnia udostępniła kamery termowizyjne do bezpiecznego pomiaru temperatury krakowskim szpitalom. Nasi
wynalazcy projektowali i drukowali w technologii druku
3D adaptery do masek na potrzeby ratowników medycznych, stworzyli też we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie prototyp niskobudżetowego
respiratora i bramki do pomiaru temperatury i dezynfekcji.
Produkowaliśmy płyn do dezynfekcji dla domów pomocy
społecznej, szyliśmy maseczki, prowadziliśmy zbiórki finansowe na potrzeby hospicjów — to inicjatywy pracowników i studentów, którzy włączyli się w pomaganie już od
pierwszych dni epidemii. Pokazali, że na inżynierów z Politechniki Krakowskiej niezawodnie można liczyć w momentach najtrudniejszych prób.
Jak dotąd dobrze poradziliśmy sobie z nowymi wyzwaniami także w kwestii kształcenia zdalnego, ale wiemy, że kiedy pandemia się skończy, nic już nie będzie takie jak dawniej.
Inwestycje w nauczanie on-line, które już podjęliśmy, musimy
rozwijać.
W tych trudnych warunkach udało nam się skutecznie
przeprowadzić wybory rektora i składu Senatu na kadencję
2020–2024. Korzystając z okazji, jeszcze raz dziękuję Uczelnianej Komisji Wyborczej, Radzie Uczelni oraz całej społeczności akademickiej za zrozumienie i przestrzeganie przyjętych
ograniczeń, co pozwoliło nam przetrwać ten trudny okres bez
uszczerbku na zdrowiu.
Oczywiście, walka z pandemią nie została zakończona,
dlatego życzę prof. Andrzejowi Białkiewiczowi, nowemu rektorowi, wytrwałości i cierpliwości, by nadal skutecznie zabezpieczyć społeczność przed konsekwencjami tego nieprzewidywalnego wirusa.

W hołdzie naszemu Patronowi
Pielęgnowanie tradycji i historii jest dla nas równie ważne jak
dalszy rozwój uczelni. W 2017 r. włączyliśmy się w obchody —
ogłoszonego przez Sejm i Senat RP, a także UNESCO — Roku
Tadeusza Kościuszki. W mijającej kadencji obchodziliśmy rocznicę 200-lecia śmierci patrona naszej uczelni Tadeusza Kościuszki. Politechnika, od 1976 r. nosząca imię tego bohatera dwóch
narodów i wybitnego inżyniera, zorganizowała serię wydarzeń
związanych z rocznicą. Jak co roku, odbył się Bieg Kościuszkowski z udziałem prawie 200 uczestników. Zorganizowaliśmy
dwudniową konferencję naukową „Tadeusz Kościuszko — historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności”, której
gościem specjalnym był podsekretarz w kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski (przekazał uczestnikom konferencji
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adres wystosowany przez prezydenta Andrzeja Dudę). Odbyło się
kilka okolicznościowych wystaw
oraz prezentacja zabytkowych
samochodów, biorących udział
w rajdzie „Szlakiem Tadeusza
Kościuszki z Krakowa do Racławic”. Odsłonięto także popiersie
Tadeusza Kościuszki w Muzeum
PK. Zorganizowaliśmy kolejny
ogólnopolski konkurs „Tadeusz
Kościuszko — inżynier i żołnierz”.
We wrześniu odbyło się zaś wyjazdowe posiedzenie Senatu w Rac
ławicach, w miejscu szczególnym
dla naszego patrona.

Nie mogliśmy się spotkać
na jubileuszu

Dla naszego wspólnego
dobra

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior,
w latach 2016–2020

12 maja tego roku na uroczystej
gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego zamierzaliśmy świętować 75-lecie naszej Alma Mater. W ciągu tych siedemdziesięciu pięciu lat mury uczelni
opuściło 100 tys. absolwentów — to rzesza inżynierów sukcesu; ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój Krakowa,
regionu, kraju, a także przyczynili się do rozwoju wielu regionów za granicą. Są naszą dumą i wspaniałymi ambasadorami.
Podczas gali jubileuszowej chcieliśmy ich uhonorować. Szczególne wyróżnienie przygotowaliśmy dla firmy Fakro i jej
właściciela Ryszarda Florka. To medale „Zasłużony dla PK”.
Z Fakro, firmą o globalnej marce, łączą nas bardzo bliskie
więzi — poparte wieloletnią owocną współpracą. Chcieliśmy
też uhonorować absolwenta naszego Wydziału Architektury,
byłego mera Hanoi — Nguyena The Thao, który jest znakomitym ambasadorem PK i Polski w Wietnamie.
Wydarzeniami artystycznymi miały być koncerty absolwentów Wydziału Architektury — Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz Sebastiana Karpiela-Bułecki z zespołem Zakopower. Miały zabrzmieć w nowej aranżacjach piosenki innego
naszego wybitnego wychowanka — Marka Grechuty. Chcieliśmy, żeby to było wielkie święto Politechniki jako miejsca
rozkwitu talentów, nie tylko inżynierskich i naukowych, ale
też artystycznych, sportowych, menedżerskich, dziennikarskich, bo mamy wśród wychowanków nie tylko inżynierów
i architektów projektujących najpiękniejsze i najwyższe budynki świata, budujących najoryginalniejsze mosty, ale też
uznanych twórców sztuki, medalistów igrzysk olimpijskich
i świata.
Zamierzaliśmy to bogactwo i różnorodność osiągnięć naszych wychowanków wspólnie uczcić. Wszystko było zapięte
na tzw. ostatni guzik, ale nie udało się nam spotkać. Pandemia
pokrzyżowała te wspaniałe plany.
Chcielibyśmy nasz jubileusz świętować możliwie jak najszybciej, ale nie wiemy, kiedy okoliczności na to pozwolą.
Kiedy piszę te słowa, jestem po uzgodnieniach z rektorem
elektem, że podczas inauguracji nowego roku akademickiego
2020/2021 przynajmniej częściowo będziemy chcieli zaznaczyć nasze osiągnięcia.
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Kończąc refleksję na temat kadencji 2016–2020, zastanawiam się, co
dla mnie osobiście było najtrudniejszym zadaniem. Wszystkie
omówione pokrótce działania
wymagały wiele pracy i zaangażowania. Dwie sprawy były jednak szczególne, bo wiązały się
z koniecznością podjęcia bardzo
trudnych decyzji w stosunkowo
krótkim czasie, a miały przynieść
uczelni wieloletnie skutki.
Taką decyzją było wskazanie strategicznych obszarów
działalności badawczej na PK —
wybór ośmiu dyscyplin naukorektor Politechniki Krakowskiej wych, wokół których będzie się
owa działalność koncentrować,
a następnie oparcie na tym wyborze kolejnych decyzji dotyczących kształcenia (przypisanie kierunków do dyscyplin, otwarcie nowych kierunków)
i struktury organizacyjnej PK (opartej na ośmiu wydziałach). To były bardzo trudne momenty. Należało odbyć setki rozmów i spotkań na forum uczelnianym i w gabinecie
rektora, by przekonać wiele różnych grup — mniejszych
i większych — o konieczności zrezygnowania z indywidualnych ambicji, podporządkowania swojej działalności naukowej innej priorytetowej dyscyplinie dla naszego wspólnego dobra — dla Uczelni. Za naszą wspólną, bardzo trudną
pracę, za zaufanie, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Drugim tak poważnym wyzwaniem były ostatnie miesiące, gdy pojawiła się pandemia i trzeba było bardzo szybko przestawić funkcjonowanie uczelni na zupełnie inne
tory. Zdalne kształcenie i praca administracji, ograniczenia
w prowadzeniu badań naukowych, całkowicie elektroniczna
rekrutacja, wybory organów uczelni w warunkach reżimu
sanitarnego czy w końcu załatwianie czysto ludzkich spraw
pracowniczych i studenckich w zupełnie nieznanej nam rzeczywistości — to były trudne zadania.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za to, że mnie wspierali i pomagali mi w tym bardzo trudnym okresie.

*
W historii naszej Politechniki zdarzały się lata lepsze i gorsze.
O tym, jakie będą najbliższe czasy, zdecydujemy sami. Życzę
dalszego dynamicznego rozwoju, aby lata przed nami były
równie pomyślne jak minione 75-lecie; by przyniosły nam
wszystkim radość i dumę z osiągnięć osobistych i rozwoju naszej uczelni.

Zdjęcia: Jan Zych

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior — rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w latach 2016–2020.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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WSPOMNIENIE
Teresa Lubowiecka
Dr hab. inż. Teresa Lubowiecka, profesor Politechniki Krakowskiej, urodziła się 16 czerwca 1938 r. w Krakowie. Do drugiego roku życia mieszkała w Kętach, lecz po śmierci ojca,
Zygmunta Więckowskiego, który zginął
w obozie koncentracyjnym w Mauthausen,
wróciła ze swoją mamą, Wandą i siostrą,
Krystyną do Krakowa. Tutaj rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej nr 72, niedaleko domu rodzinnego na Woli Justowskiej,
a następnie ukończyła ówczesne IX Liceum
Ogólnokształcące w Krakowie.
W 1956 r. rozpoczęła studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki
Krakowskiej. W trakcie studiów wyróżniała się bardzo wysokimi ocenami zarówno
z przedmiotów teoretycznych, jak i typowo
inżynierskich. Studia ukończyła 20 grudnia
1962 r., broniąc pracy dyplomowej pt. „Analiza hydrologiczna rzeki Nidy”. Po uzyskaniu
tytułu magistra inżyniera budownictwa
wodnego w tym samym roku została przyjęta na staż w Katedrze Budowy Zapór i Siłowni Wodnych Politechniki Krakowskiej.
W 1963 r. ukończyła staż i została przyjęta do pracy w tej katedrze. Później kontynuowała działalność naukową w nowo
utworzonej Katedrze Wodociągów i Kanalizacji. Specjalizowała się w zagadnieniach
związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów wodociągowych, by w końcu
lat siedemdziesiątych XX w. stać się jednym
z pierwszych w Polsce naukowców zajmujących się zagadnieniami niezawodności
dostaw wody. Tymi zagadnieniami zajmowała się do końca swej kariery naukowej.
22 marca 1976 r. na Politechnice Krakowskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Model matematyczny
studni niezupełnej w horyzoncie napiętym
i jego empiryczna weryfikacja”. Na jej podstawie Rada Wydziału jednomyślnie postanowiła nadać mgr inż. Teresie Lubowieckiej
stopień doktora nauk technicznych, wyróżniając jednocześnie jej pracę doktorską za
bardzo wysoki poziom naukowy.
1 kwietnia 1976 r. została zatrudniona
jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Sanitarnej PK; kilkanaście lat później objęła
kierownictwo tej jednostki. Była kierownikiem studium podyplomowego z zakresu
zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków, wybitnym i bardzo
lubianym dydaktykiem.
20 listopada 1991 r. Centralna Komisja
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PK o nadaniu
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dr inż. Teresie Lubowieckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria
środowiska, w specjalności zaopatrzenie
w wodę. Podstawą formalną była monografia habilitacyjna pt. „Niezawodność systemu przesyłu wody”. Rozprawa habilitacyjna
została wyróżniona oraz — co szczególnie
cenne w naukach technicznych — wdrożona w praktyce. 1 lipca 1995 r. Teresa Lubowiecka otrzymała nominację na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.
Była promotorką czterech obronionych
prac doktorskich (dwie z jej doktorantek są
obecnie samodzielnymi pracownikami naukowymi) oraz recenzentką prac doktorskich i przewodów habilitacyjnych.
Autorytet naukowy Pani Profesor
w skali ogólnopolskiej potwierdza powołanie jej w 1989 r. w skład Sekcji Inżynierii Sanitarnej PAN, a następnie wybór
w 2000 r. w skład Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Była także czynnym członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej Oddziału Krakowskiego PAN.
W 1981 r. Pani Profesor została wybrana
do Senatu Politechniki Krakowskiej; funkcję senatora pełniła przez jedną kadencję. Ponownie wybrano ją w skład Senatu
w 1992 r. i pozostała senatorem do końca
pracy na naszej uczelni.
1 września 1996 r. dr hab. inż. Teresa Lubowiecka, prof. PK została wybrana na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Pełniła tę
funkcję przez dwie kolejne kadencje, czyli
do 2002 r., w specyficznie trudnym okresie usamodzielniania wydziałów. W trakcie
swoich kadencji wprowadziła pierwszy na
Politechnice Krakowskiej i jeden z pierwszych w Polsce system komputerowego
wspomagania pracy dziekanatu. Nawiąza-
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ła wtedy liczne kontakty międzynarodowe
z uczelniami zagranicznymi oraz wprowadziła nowatorskie w skali kraju wspomaganie informatyczne nauczania studentów.
Od 2000 r. pełniła funkcję kierownika
Katedry Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony
Środowiska, a w 2002 r. została powołana na
stanowisko dyrektora Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, i pełniła
tę funkcję do 2006 r.
Była bardzo dobrym przełożonym, wymagającym przede wszystkim od siebie,
ale także bardzo skutecznie, a przy tym niebywale taktownie, motywującym swoich
współpracowników. Nawet w najbardziej
stresogennych sytuacjach zachowywała
spokój i sprawiała, że ów spokój udzielał się
też innym.
W 2008 r. przeszła na emeryturę,
lecz nie zerwała kontaktu z wydziałem.
W 2016 r. była współorganizatorką zjazdu koleżeńskiego swojego rocznika studenckiego.
Działalność naukowa i organizacyjna
Pani Profesor została nagrodzona odznaczeniami państwowymi i uczelnianymi,
były to m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (2000 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1988 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995 r.), Złota Odznaka Politechniki
Krakowskiej (1997 r.) oraz Odznaka Honorowa PK (1984 r.). Rodzinne miasto wyróżniło
ją w 1984 r. Złotą Odznaką Miasta Krakowa.
Otrzymała pięć razy nagrodę ministra za
wybitne działania naukowe i organizacyjne (w latach: 1981, 1986, 1987, 2001, 2002).
Ośmiokrotnie otrzymywała nagrodę rektora Politechniki Krakowskiej.
W pożółkłym już kwestionariuszu osobowym kandydatki na studia, złożonym
w 1956 r., znajduje się odręczny dopisek
dyrektora liceum, które właśnie ukończyła
Teresa Więckowska (panieńskie nazwisko
Pani Profesor): „Charakter bardzo prawy,
rzetelna, bardzo koleżeńska, energiczna
i pełna inicjatywy. Mająca wielki autorytet
i sympatię”. Po ponad sześćdziesięciu latach żadne z tych słów nie straciło na aktualności, bo właśnie taką Panią Profesor
pamiętamy.

Stanisław M. Rybicki

Artykuł wspomnieniowy poświęcony
Teresie Lubowieckiej publikujemy też
na s. 24–27.
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Eksperci zbadają przyczyny awarii przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”

Dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK
na czele komisji
29 sierpnia nastąpiła
awaria przesyłu ścieków do oczyszczalni
„Czajka” w Warszawie.
W celu zbadania przyczyn zdarzenia, które
stało się przedmiotem
ogólnokrajowej debaty, prezydent Warsza-

wy Rafał Trzaskowski powołał komisję. Jej
pracami pokieruje specjalista z Politechniki
Krakowskiej dr hab. inż. Stanisław Rybicki,
prof. PK. Zespół zajmie się także podobną
awarią, do której doszło w Warszawie rok
wcześniej.
Stołeczny ratusz, komentując powierzenie krakowskiemu naukowcowi roli
szefa komisji, podkreślił, że jest on jednym

z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie infrastruktury wodno-ściekowej miast.
Na Politechnice Krakowskiej dr hab. inż.
Stanisław Rybicki, prof. PK jest dziekanem
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Pracuje w Katedrze Technologii Środowiskowych.

(R.)

Obrady w trybie niestacjonarnym
Rozwój epidemii SARS-Cov-2 w szczególnie trudnej sytuacji postawił ciała kolegialne uczelni. Musiały one wypracować nowe
metody funkcjonowania, dostosowane do
istniejących warunków. Senat Politechniki
Krakowskiej, który po raz ostatni zebrał się
w tradycyjnej formule pod koniec lutego,
musiał przyjąć niepraktykowane dotąd zasady działania.
Ze zrozumieniem senatorowie przyjęli decyzję rektora PK, że zaplanowane na
25 marca kolejne posiedzenie odbędzie się
w trybie zdalnym. Przewidziane w programie głosowania w sprawach jawnych zostały przeprowadzone za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Uwagi do projektów głosowanych dokumentów można
było składać tylko drogą elektroniczną.
Brak zwyczajowej wymiany myśli, będącej
tradycyjnie elementem obrad, odczuwano
jako dyskomfort, ale akceptowano w pełni
podjęte środki bezpieczeństwa.
Początkowo wydawało się, że w kwietniu sytuacja zacznie wracać do normy i od
następnego miesiąca będzie można wrócić
do spotkań w Sali Senackiej. Kiedy jednak
stan epidemii przedłużał się, zapadło postanowienie o kontynuowaniu posiedzeń
w trybie niestacjonarnym. W maju senatorowie mieli wydać opinie o kandydatach
na rektora oraz na szefów jednostek pozawydziałowych, dlatego przyjęto mieszaną
formułę posiedzenia. W sprawach osobowych, wymagających zachowania tajności
głosowania, głosy oddawano osobiście.
Senatorowie wchodzili do Sali Senackiej
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w ściśle określonej kolejności, przy
zachowaniu środków bezpieczeństwa. W pozostałych sprawach głosowano zdalnie.
Ostatnie posiedzenie Senatu
w kadencji 2016–2020 przeprowadzone zostało 24 czerwca. Odbyło
się ono również w formule mieszanej. — Wśród senatorów dominowało uczucie żalu, że nie można
się spotkać i podziękować sobie nawzajem za cztery lata wspólnej pracy
— mówi Renata Dudek, sekretarz
Rektora. — Tym bardziej że dla wielu
osób kres tej kadencji oznaczał zakończenie wieloletniej działalności
w Senacie. Zgodnie z nową ustawą
wszedł bowiem w życie przepis wprowadzający ograniczenia ze względu
na wiek i liczbę kadencji spędzonych
w Senacie uczelni. Rektor wystosował
do senatorów listy z podziękowaniami, ale mimo to pozostał żal, że nie
można było pożegnać się tak, jak czyniono to dawniej. Żal z tego powodu Głosowania tajne w ramach posiedzeń Senatu PK
odbywały się z zachowaniem wszelkich środków
wyrażał też rektor prof. Jan Kazior.
ostrożności. Fot.: Jan Zych
W trudnej sytuacji znalazła się
także pierwsza Rada Uczelni PK. Jej członkozadaniem, jakie w tym czasie stanęło przed
wie od marca do lipca kilkukrotnie obradoradą, było niewątpliwie wskazanie kandywali w trybie zdalnym, podejmując ważne
datów na rektora PK na następną kadendla funkcjonowania uczelni decyzje, zwiącję. Tę decyzję, poprzedzoną rozmowami
zane m.in. ze zmianami w statucie czy zaz każdym z kandydatów, członkowie Rady
sadami finansowania. Rada podjęła w tym
Uczelni podjęli — wyjątkowo — w trybie
czasie 9 uchwał, a każda ze spraw, niezależstacjonarnym, w Sali Senackiej, z zachowanie od trudnych warunków, była wnikliwie
niem wymogów sanitarnych.
analizowana i dyskutowana. Szczególnym
(ps, rd)
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Studenci Wydziału Architektury zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym
konkursie

Flamingi w Abu Zabi
LUKAS PATRICK OLMA

Większości z nas Abu Zabi kojarzy się
z upałem, pustynią i nowoczesną architekturą jednej z najbogatszych i najnowocześniejszych metropolii świata. Zapytani
o symbol miasta, pomyślimy o najeżonej
drapaczami chmur panoramie lub o pochyłym wieżowcu Capitol Gate. Raczej nie
przyjdzie nam do głowy flora ani fauna,
a już z pewnością nie brodzące w płytkiej
wodzie flamingi. Tymczasem to właśnie te
różowe ptaki stały się pretekstem do zorganizowania dużego międzynarodowego
konkursu, w którym udało się zabłysnąć
studentom Politechniki Krakowskiej.
Czterdzieści kilometrów na południowy
wschód od Abu Zabi leży rezerwat Al Wathba
Wetland Reserve. Labirynt słonych jezior,
wydm i porosłych niską roślinnością piaszczystych terenów rozciąga się na obszarze
o powierzchni około pięciu kilometrów
kwadratowych. Jest schroniskiem dla wielu
różnych gatunków zwierząt i roślin, w tym
dużej liczby ptaków wędrownych. Tysiące
flamingów, stanowiących znak rozpoznawczy rezerwatu, znajduje tu schronienie podczas chłodnych zimowych miesięcy.
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Pod koniec 2019 r. Agencja Ochrony Środowiska Abu Zabi, we współpracy ze specjalizującą się w organizacji konkursów architektonicznych firmą Bee Breeders, postawiła
przed międzynarodowym środowiskiem architektonicznym wyzwanie zaprojektowania nowego centrum obsługi
zwiedzających. Centrum miałoby zastąpić nieutwardzony parking i otwarty pawilon obserwacyjny. W budynku
przewidziano między innymi centrum
informacyjne, platformę widokową,
taras i kawiarnię.
Projekt autorstwa Alicji Nowak,
Yaroslava Panasevycha i Macieja
Rodaka, studentów Wydziału Architektury PK, zainspirowany spiralą
Fibonacciego, bazował na koncepcji
ścieżki prowadzącej od wydm, przez
budynek, aż do punktu kulminacyjnego i celu wędrówki: dwupoziomowego tarasu widokowego otwierającego się na szerokie rozlewisko.
Zespół autorski podkreśla: „Spośród
wielu poszlak, które przewinęły się
w trakcie pracy nad koncepcją, kamieniem milowym stał się powrót
do — paradoksalnie — bogactwa
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tego pustynnego miejsca. Analiza form
przestrzennych wydm, typowych dla tych
rejonów, a także późniejsze zestawienie
ich ze sobą w uproszczonej formie, zbliżyły nas do ostatecznej koncepcji: wznoszących się i opadających narożników,
spiętych wewnątrz spiralną rampą, harmonizującą przeciwstawne fragmenty obiektu, podporządkowując je wspólnemu celowi”. Spójną wizję doceniło jury konkursu,
przyznając pracy wyróżnienie.
Konkursy architektoniczne stanowią
doskonałe uzupełnienie regularnych zajęć dydaktycznych. To nie tylko okazja
do zmierzenia się z nowymi tematami
i stawania w szranki ze studentami i architektami z całego świata, ale również do
współpracy w grupie, tak ważnej w przyszłej pracy zawodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zaś autor tego
tekstu i opiekun pracy konkursowej w jednej osobie może dodać od siebie tylko
jedno słowo: BRAWO!

Dr inż. arch. Lukas Patrick Olma, MA arch. jest
pracownikiem Instytutu Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury PK.
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Uczelnia on-line i z nowymi
doświadczeniami
W warunkach narzuconych przez światową pandemię społeczność PK nie
szczędziła sił i czasu, by uczelnia mogła funkcjonować bez zakłóceń

J

LESŁAW PETERS

uż pół roku żyjemy w nowej

rzeczywistości. Nadejście światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 postawiło nas
w obliczu nieznanych wcześniej problemów i wyzwań. Zebranym dotąd na Politechnice Krakowskiej doświadczeniom poświęcony był
artykuł „Uczelnia w czasie pandemii”,
opublikowany w poprzednim numerze
„Naszej Politechniki” (nr 6–7–8/2020,
s. 3–10). Dotyczył on głównie działań
podjętych w skali całej uczelni i na wydziałach. Jednostki pozawydziałowe
natrafiły na różne problemy wynikające ze specyfiki ich działalności i musiały nieraz szukać własnych rozwiązań.
O tym, głównie, jest niniejszy tekst.

Praca zdalna — z prywatnością
w tle
Nie spełniły się nadzieje wyrażane
w połowie marca, gdy aktywność uczelni została ograniczona do niezbędnego
minimum, że po miesiącu, najdalej dwu,
będzie można powrócić do normalnej
pracy. Konieczne okazało się wprowadzenie takich zmian, które umożliwią
kontynuowanie pracy przy zachowaniu
wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Głównym problemem stało się
dostosowanie do nowej sytuacji sfery,
która jest fundamentem każdej szkoły
wyższej — dydaktyki.
Rozwiązanie podsunęła współczes
na technologia. Wydziały sięgnęły po
tryb nauczania zdalnego za pośrednictwem Internetu. Tą samą drogą poszły prowadzące zajęcia ze studentami
jednostki pozawydziałowe. — My stosunkowo łatwo mogliśmy przejść do pracy
zdalnej, ponieważ nie korzystamy z bazy
laboratoryjnej — przyznaje dr hab. Jacek
Jaśtal, prof. PK, dyrektor działającego
od początku roku 2020 Kolegium Nauk
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Społecznych PK. — Mimo to przekonaliśmy się, że prowadzenie wykładów i ćwiczeń
w trybie zdalnym jest znacznie trudniejsze
i mniej efektywne niż w sposób tradycyjny.
W znacznie większym stopniu zajęcia zdalne
polegają na indywidualnej pracy z poszczególnymi studentami, co wymaga innego
przygotowania materiałów.
Dyrektor KNS dodaje, że dydaktyka
zdalna, prowadzona z domu, siłą rzeczy powoduje włączenie do niej swojej
prywatności. Poprzez kamerkę, nieraz
w sposób niezaplanowany, pokazuje
się część swojego mieszkania, a czasem
i swoją rodzinę. Następuje wymieszanie
pracy zawodowej z życiem prywatnym,
co część osób źle znosi. Ponadto niektórym doskwiera brak ściśle określonych
ram czasowych, związanych z godzinami zajęć prowadzonych w tradycyjny
sposób na uczelni. — Dla mnie praca przy
komputerze w godzinach nocnych nie jest niczym szczególnym — mówi Jacek Jaśtal. —
Ale gdy z komputera i internetowego łącza
musiały korzystać dzieci w wieku szkolnym

i pracujący zdalnie współmałżonek, wielu
nauczycieli nie miało wyboru — przejrzenie
prac studenckich i opisanie uwag w mailach
zabiera znacznie więcej czasu niż komentowanie pracy studentów bezpośrednio w sali.

Niespodziewane powroty
Dla wszystkich już sama konieczność
porzucenia nawyków związanych z zajęciami dydaktycznymi w trybie stacjonarnym była niemałym wyzwaniem.
Tam, gdzie zajęcia prowadzono dla cudzoziemców, pojawiły się dodatkowe
problemy. — Zaraz po ogłoszeniu stanu
pandemii wyjechało wielu studentów zagranicznych, przebywających u nas w ramach
wymiany. Wrócili do swoich krajów — mówi
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. — Niektórzy chcieli zostać, ale do natychmiastowego powrotu wezwały ich rządy,
jak np. Singapurczyków, albo władze uczelni,
jak Amerykanów. W Krakowie pozostali na
ogół studenci kontynuujący studia pełne.

W pierwszych dniach po ogłoszeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych najczęściej na kampusie przy ul. Warszawskiej można było spotkać takich „gości”
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Spóźnienie o tydzień?
Wykluczone!

Sale wykładowe na Politechnice oczekują na studentów

Kiedy ogłoszono wprowadzenie zajęć on-line,
wyjechały niektóre osoby pochodzące z krajów
sąsiednich, np. z Białorusi i Ukrainy, by naukę kontynuować w trybie zdalnym.
Dodajmy, że w przypadku studentów z USA powrót do kraju oznaczał
także odwołanie tzw. study tours, czyli
atrakcyjnych podróży edukacyjnych po
Europie. Politechnika zwróciła pieniądze pobrane na zorganizowanie tych
wycieczek. Pozostający w Krakowie
studenci obcokrajowcy byli informowani szczegółowo o wprowadzanych
przez polski rząd obostrzeniach, takich
jak noszenie maseczek czy ograniczenie
liczby miejsc w środkach komunikacji
miejskiej.
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz zauważa, że mimo pandemii zainteresowanie obcokrajowców studiami na
Politechnice Krakowskiej w następnym
roku akademickim nie spadło znacząco.
Ograniczeniem są możliwości odbywania podróży albo problemy z uzyskaniem polskiej wizy, które wynikają
z ograniczeń w dostępie do polskich
konsulatów.

Wsparcie przez siedem dni
w tygodniu
— Konieczność nagłego przestawienia się na
tryb studiowania zdalnego była podstawowym problemem, z jakim musieli się zmierzyć
zarówno studenci goszczący na Politechnice
Krakowskiej w ramach Programu Erasmus,
jak i studenci PK, ci, którzy w ramach tego
programu wyjechali na semestr letni na uczelnie partnerskie — informuje Daria Majka-Sitko, uczelniany koordynator Programu Erasmus PK. — Część studentów, którzy przyjechali do Polski, zdecydowała się
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wrócić wcześniej do swoich krajów, jednak
większość pozostała, a pandemia nie wpłynęła na ich studia. Z powodu pandemii siedem
osób powróciło do swoich krajów, rezygnując
z nauczania zdalnego na PK.
Ci studenci Programu Erasmus, stypendyści, którzy pozostali w Krakowie,
nie zgłaszali problemów. Mówili tylko,
że studiowanie zdalne jest dla nich męczące i liczyli na stosunkowo szybki powrót do zajęć stacjonarnych. Oczekiwali
codziennych informacji na temat początkowo wprowadzanych, a później stopniowo odwoływanych ograniczeń. Sekcja Programu Erasmus zapewniała im
wsparcie przez siedem dni w tygodniu.
Ze studentów Politechniki, kształcących się w semestrze letnim 2019/2020
w ramach Programu Erasmus za granicą, na powrót do kraju zdecydowała
się połowa. Niemal wszyscy kontynuowali naukę na uczelniach partnerskich
w trybie on-line. Tylko jedna osoba po
powrocie wybrała studiowanie w trybie
zdalnym na PK.
Daria Majka-Sitko podkreśla: — Komisja Europejska, wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, umożliwiła przedłużenie
realizowanych projektów finansowych na
kolejny rok. Politechnika
Krakowska skorzystała z tej
możliwości. Po wszystkie
środki, które nie zostały wykorzystane ze względu na
COVID-19, uczelnia będzie
mogła sięgnąć w następnym roku akademickim.
W szczególności dotyczy to
niezrealizowanych wyjazdów na praktyki studenckie, wymiany dydaktycznej
i szkoleń.
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W szczególnie trudnej sytuacji znalazło
się Międzynarodowe Centrum Kształcenia. Jednostka przygotowuje studentów zagranicznych do studiów w Polsce.
Ze względu na specyfikę prowadzonego
tu kształcenia musiano bardzo szybko
dopasować system nauczania do zmienionych warunków. — Kosztowało nas
to bardzo dużo pracy — mówi dr Tomasz
Jeleński, dyrektor MCK PK. — Wprawdzie wcześniej niektórzy nasi nauczyciele
wykorzystywali e-learning, ale tylko jako
narzędzie wspomagające. Generalnie byliśmy przyzwyczajeni do prowadzenia zajęć
stacjonarnych. Ta forma zapewnia lepszy
kontakt nauczycieli ze studentami oraz daje
możliwość korzystania z języka polskiego
jako wspólnej platformy komunikacji pomiędzy studentami z różnych krajów. Dzięki
temu opanowują oni nowy język szybciej
i doskonalą praktyczne sprawności.
— Jeśli chodzi o program nauczania,
zrealizowaliśmy go w całości — stwierdza
dyrektor MCK, ale po chwili dodaje: —
Dla studentów obcokrajowców bardzo ważnym elementem kształcenia jest codzienny,
bezpośredni kontakt z nowym otoczeniem
kulturowym. Tymczasem po wprowadzeniu
ograniczeń studenci nie mogli nawet odwiedzać się nawzajem. Powodowało to dodatkowy stres, a nawet problemy psychiczne.
Pracownicy
Międzynarodowego
Centrum Kształcenia musieli bardzo
szybko uporać się z wszystkimi problemami związanymi z przejściem na
nauczanie w trybie on-line. Dr Tomasz
Jeleński zwraca uwagę, że przy tak intensywnym kursie, w trakcie którego
trzeba nauczyć się języka polskiego czasem od podstaw, w ciągu zaledwie jednego roku akademickiego, nie można
sobie pozwolić na opóźnienie w realizacji programu nawet o tydzień. Dlatego
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studentom zaproponowano materiały
do nauczania zdalnego, niezwłocznie
po zawieszeniu zajęć stacjonarnych, kiedy nie było jeszcze podstawy formalnej
do prowadzenia zajęć on-line. Większość
słuchaczy przyjęła to ze zrozumieniem
i już 16 marca powrócono do regularnych zajęć według harmonogramu.
Najpoważniejsza zmiana w sposobie organizacji kursu dotyczyła egzaminowania. Tomasz Jeleński mówi: —
Zrezygnowaliśmy z końcowego pisemnego
egzaminu z języka polskiego ze względu na
brak możliwości weryfikacji samodzielności
w odpowiedziach studentów. Przeprowadziliśmy bardziej rozbudowany ustny egzamin
on-line, indywidualnie weryfikując kompetencje słuchaczy. Oceny w zakresie pisania
w języku polskim dokonano na podstawie
wyników uzyskanych w ciągu całego semestru. Sposób weryfikacji wiedzy z innych
przedmiotów (kierunkowych) pozostawiliśmy do decyzji wykładowcom.
Rocznik ukończył pomyślnie kurs
niemal w komplecie.

Z nadzieją na zajęcia
stacjonarne
Płynnie udało się wejść w nową rzeczywistość zespołowi tworzącemu Studium
Języków Obcych (do niedawna znanemu jako Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych). Dużym ułatwieniem
był fakt, iż jeszcze przed nadejściem
pandemii większość wykładowców prowadziła kursy e-learningowe na uczelnianej paltformie ELF.
Magdalena Cora, dyrektor SJO PK,
mówi: — Zasadniczo nie mieliśmy przerwy
w zajęciach. Bardzo skorzystaliśmy na zakupieniu przez uczelnię platformy Microsoft
Office 365, dzięki której można się porozumiewać za pomocą aplikacji Teams, co ułatwiło
pracę. Największą trudność sprawił brak możliwości mówienia przez studentów w języku
obcym w grupie. W zwykłych warunkach jestem w sali ze studentami i przysłuchuję się,
jak rozmawiają między sobą. Kontaktując się
przez Internet, nie mogę tego robić.
Dla Magdaleny Cory korzystanie
z narzędzi cyfrowych nie stanowi problemu. Ukończyła na UJ podyplomowe studia informatyczne i teraz zdobyta wiedza
przydała się, gdy trzeba było szkolić w zakresie stosowania aplikacji internetowych
osoby, które do tej pory nie miały z takimi narzędziami do czynienia. Mimo to
dyrektor SJO przyznaje, że w rozmowach
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z ludźmi woli kontakt osobisty. Ma nadzieję, że chociaż od października zajęcia
dydaktyczne trzeba będzie
prowadzić nadal w trybie
zdalnym, możliwe stanie się
organizowanie co pewien
czas stacjonarnych spotkań
ze studentami w małych
grupach.

Sport… ucyfrowiony
W bardzo niekomfortowej
sytuacji pandemia postawiła Centrum Sportu i Rekreacji. Bo jak, w trybie on-line, nauczać
wykonywania ćwiczeń fizycznych, nie
mówiąc już o realizacji bardziej zaawansowanych przedsięwzięć sportowych?
Barbara Grabacka-Pietruszka, dyrektor
CSiR PK przyznaje: — W aspekcie wychowania fizycznego przejście na nauczanie zdalne brzmi dziwnie. Ale wychowanie
fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym,
z którego student musi uzyskać zaliczenie,
więc mimo wszelkich przeszkód musieliśmy
realizować nasz program.
Trenerzy i nauczyciele pracujący
w CSiR swoje partie materiału przygotowali w postaci krótkich prezentacji
i filmów, które następnie były w pewnych odstępach czasu, zwykle co dwa
tygodnie, umieszczane na platformie
ELF. W części teoretycznej student
otrzymywał do rozwiązania test dotyczący wydolności fizycznej, przede
wszystkim uwzględniający aspekty
prozdrowotne. Następnie miał za zadanie sam przygotować sobie jakiś wysiłek fizyczny dostosowany do swoich
potrzeb i predyspozycji, np. ćwiczenia
ogólnie wzmacniające.
— Ćwiczyć mógł w domu lub na otwartej przestrzeni, korzystając ze wzorów pokazanych w filmach lub komponując własny
program — wyjaśnia Barbara Grabacka-Pietruszka. — W rozsyłanych materiałach
pokazaliśmy, że aby wykonywać ćwiczenia,
nie trzeba inwestować w sprzęt sportowy.
Zamiast hantli można było użyć puszek
z konserwami lub butelek z wodą mineralną,
a przyrządy gimnastyczne zastąpić różnymi
meblami lub drzewami w parku. Oczywiście, weryfikowaliśmy wykonywanie tych
ćwiczeń, pozostając ze studentem w stałym
kontakcie internetowym. Ten system wydłużył nasz czas pracy znacznie poza ustalone
godziny, bowiem studenci komunikowali się

z nami o różnych porach dnia, a nawet nocy
— zauważa dyrektor CSiR.
W zajęciach z wychowania fizycznego, stosując się do opisanych zasad,
uczestniczyło i uzyskało zaliczenie
2,5 tys. studentów. Materiały instruktażowe, umieszczane przez pracowników
CSiR w sieci, były kierowane nie tylko
do studentów zobowiązanych zaliczyć
przedmiot, ale także do zawodników
sekcji sportowych. W trakcie realizacji
programu bardzo przydał się system
monitorowania wysiłku fizycznego studenta niemającego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. System ten został
opracowany na potrzeby programu badawczego, realizowanego w CSiR pod
kierunkiem dr. Andrzeja Bahra.
Dyrektor Barbara Grabacka-Pietruszka
podkreśla duże oddanie, z jakim cały zespół Centrum Sportu i Rekreacji wykonywał swoje obowiązki, nie ograniczając
się do pracy wyłącznie w wyznaczonych
godzinach. — My się nie poddajemy. Sport
przygotował nas na różne wyzwania — dodaje sentencjonalnie.

By uczestnicy studiów
podyplomowych nie czuli
dyskomfortu
W wielu jednostkach Politechniki Krakowskiej pracowano, jeśli sytuacja tego
wymagała, nie tylko w godzinach regulaminowych. Tak było w Centrum
Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, gdzie prowadzone są studia podyplomowe. — Pracy mieliśmy zdecydowanie
więcej niż zwykle — mówi dr Agnieszka
Pieczonka, dyrektor CSiOSJ. — Przejście na zajęcia w trybie on-line było dla
nas dużym wyzwaniem, bo wcześniej w ten
sposób nie prowadziliśmy żadnych form
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kształcenia. Najpierw musieliśmy się nauczyć tego sami, a następnie zapoznać z tą
wiedzą naszych wykładowców. W tym celu
odbyliśmy z nimi szereg spotkań, najczęściej
popołudniami lub wieczorami, bo wcześniej
mieli oni inne swoje zajęcia. Dr Agnieszka Pieczonka zwraca uwagę na bardzo
duże zaangażowanie całego zespołu,
a także podkreśla bardzo dobrą współpracę z kadrą wykładowców, którzy
w zaistniałej sytuacji wykazali się dużą
otwartością i wyrozumiałością, a także,
co istotne, deklaracją współpracy w nowej formie. — Udało nam się wypracować
wspólnie nowe zasady organizacji i prowadzenia zajęć, aby w jak najlepszy sposób
przekazywać wiedzę uczestnikom studiów
podyplomowych.
Utrzymano zasadę odbywania zajęć w weekendy, w tym samym czasie,
w którym miały być realizowane stacjonarnie. Wszyscy uczestnicy 11 edycji studiów (w sumie ponad 250 osób),
wyrazili zgodę na udział w kształceniu
zdalnym. Programy poszczególnych
kierunków studiów zostały zrealizowane w całości, nieznacznemu wydłużeniu
uległ jedynie czas trwania kształcenia.
W formie zdalnej odbyły się również
egzaminy końcowe.
— Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
uczestnicy w jak najmniejszym stopniu
odczuwali dyskomfort wynikający z odbywania zajęć w trybie zdalnym — mówi
dr Agnieszka Pieczonka, choć nie kryje,
że pandemia skomplikowała założony
tok i sposób realizacji studiów. — Na
studiach podyplomowych ważny jest kontakt bezpośredni wykładowcy z uczestnikami i uczestników między sobą. To nie jest
przekazywanie wiedzy, jak na studiach stacjonarnych. Zależy nam przede wszystkim
na możliwości wymiany doświadczeń i na
dużej liczbie zajęć praktycznych (realizowanych również poza uczelnią).
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Dyrektor
CSiOSJ
cieszy się z pozytywnych opinii uczestników
studiów,
wyrażonych
w ankietach końcowych.
Mówi: — Bardzo nas one
podbudowały i były potwierdzeniem, że pomimo
trudnych warunków udało
nam się utrzymać wysoką
jakość kształcenia, a nasza
praca zyskała uznanie.
Oprócz studiów podyplomowych Centrum
Jakości realizowało także różnego rodzaju kursy i szkolenia. Fakt, że zajęcia
odbywały się w trybie on-line, zachęcił
w większym stopniu do udziału w nich
osoby z różnych stron Polski. Także studenci Politechniki Krakowskiej mieli
możliwość uczestnictwa w szkoleniach
i kursach realizowanych przez Centrum
Jakości w ramach projektu POWER. —
W okresie od kwietnia do lipca br. ponad
stu studentów naszej uczelni wzięło w nich
udział w formie zdalnej — podkreśla
dr Agnieszka Pieczonka.

Tylko stacjonarnie!
Do zupełnie wyjątkowej sytuacji doszło
w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Nie udało się tu zorganizować zdalnej nauki, ponieważ słuchacze… nie
godzili się na to. Chcieli kontynuowania
spotkań w formie tradycyjnej.
— Dla nich najważniejsze jest budowanie wzajemnych relacji, dzielenie się swoimi
doświadczeniami, przeżyciami, wspólne
przebywanie we własnym gronie — tłumaczy stanowisko podopiecznych dr Jolanta Szadkowska, kierownik Szkoły
Biznesu PK. — Próbowaliśmy w maju
wznowić szkolenia na platformie Zoom, ale
nie spotkało się to z akceptacją. Oni czują się
bardzo zżyci ze sobą. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy, wszyscy opowiedzieli się za
tradycyjną formą zajęć.
— COVID-19 obudził w nas na nowo
poczucie „bycia we wspólnocie”, także akademickiej, ukazując, że wykłady, ćwiczenia,
seminaria etc. nie są tylko wymianą myśli,
argumentów i opracowań, którą przecież
można zrobić on-line, ale realnym spotkaniem z drugim człowiekiem i bogactwem
jego jestestwa, a tego nie zastąpi żaden wirtualny kontakt — argumentował jeden ze
słuchaczy. Słuchaczka przywołała przykład skutków zdalnego prowadzenia
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studiów MBA, w których uczestniczył
jej mąż: opóźniona reakcja wykładowcy na zgłaszane uwagi i sugestie, brak
możliwości skupienia się na zajęciach,
gdy wokoło biegają dzieci, brak silnej
motywacji oraz rywalizacji pomiędzy
studentami.
Wobec tak stanowczej postawy
słuchaczy Szkoła Biznesu musiała
zawiesić na pewien czas aktywność
dydaktyczną. Dopiero po zniesieniu
większości rygorów epidemicznych,
po przeszło trzech miesiącach przerwy,
można było zacząć organizować znowu spotkania. Do pierwszego doszło
19 czerwca, kiedy zebrali się ponownie
uczestnicy 28. edycji Szkoły Biznesu.
Tydzień później stacjonarne zajęcia
wznowili słuchacze 29. edycji. — Byli
zachwyceni faktem, że znowu mogli się ze
sobą spotkać — podkreśla Jolanta Szadkowska. Ze względów bezpieczeństwa
oba spotkania odbyły się w większej
niż zwykle sali, aby słuchacze mogli
zachować odpowiedni dystans.

Książka w kwarantannie
W każdej jednostce uczelni konieczne
było dopasowanie wprowadzanych zabezpieczeń przed koronawirusem do
specyfiki działalności jednostki. Biblioteka PK musiała wziąć pod uwagę nie
tylko fakt, że do czytelni zagląda wielu studentów i pracowników, ale także
uwzględnić ryzyko związane z wypożyczaniem książek. Żyjemy na szczęście
w czasach, gdy obieg informacji odbywa się w dużym stopniu drogą elektroniczną, dlatego zamknięcie w początkowym okresie czytelni i wypożyczalni
nie wstrzymało całkowicie działalności
Biblioteki. Niektóre usługi wykonywano przez cały czas.
— Czytelnicy, mający w Bibliotece aktywne konto, mogli bez przerwy korzystać
z usług realizowanych on-line — mówi
Dorota Buzdygan, zastępca dyrektora
Biblioteki PK. — W szczególności możliwe było zamawianie tą drogą książek. Początkowo książki były tylko wypożyczane.
Dopiero po dwóch tygodniach zaczęliśmy
przyjmować książki zwracane przez czytelników. Wszystkie obowiązujące w Bibliotece
PK procedury zostały opisane szczegółowo
na naszej stronie.
W myśl przyjętych zasad, wypożyczenia zostały wyprowadzone z wnętrza budynku bibliotecznego. Od strony
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dziedzińca przy ul. Warszawskiej uruchomiono dwa okienka. W jednym
pracownicy, zaopatrzeni w rękawiczki
i maseczki lub przyłbice, realizowali
wypożyczenia, w drugim przyjmowali
zwracane książki. Również w Oddziale
Biblioteki na Wydziale Mechanicznym
funkcjonowały dwa zewnętrzne okienka. Przed ponownym wypożyczeniem
książki kierowano do kwarantanny.
Musiały odczekać kilka dni, zanim
można było je znowu wypożyczyć.
Za główne, z punktu widzenia
czytelnika, utrudnienie Dorota Buzdygan uważa zamknięcie czytelni. Mimo
ogromnych walorów Internetu, nadal
tradycyjna czytelnia jest miejscem chętnie odwiedzanym. Można tu skorzystać
nie tylko z baz danych, ale także pomocy bibliotekarza. Można nie tylko pracować naukowo, ale także przygotowywać wspólne projekty, z czego — przed
nadejściem pandemii — szczególnie korzystali studenci.

Praca w domu im sprzyjała
W wielu wypowiedziach na temat
skutków ograniczeń i trudności spowodowanych pandemią przebija dziś
obawa o spadek aktywności badawczej
naukowców PK. Powodem do niepokoju są problemy z prowadzeniem badań
laboratoryjnych i dostępem do niektórych bibliotek, zwiększone obciążenie
dydaktyką z powodu czasochłonnego przygotowywania i umieszczania
w sieci materiałów dla studentów, a także problemy z dostępem do sprzętu
komputerowego w domu. Przed wakacjami zdarzało się w niektórych
rodzinach, że z komputera w celach
zawodowych potrzebowali skorzystać
jednocześnie małżonkowie, a dzieci musiały uczestniczyć w zajęciach
szkolnych on-line.
Wieści płynące z Wydawnictwa PK
są jednak optymistyczne. — Obawiałam
się na początku, po wprowadzeniu ograniczeń, że zmaleje liczba dostarczonych do
wydania pozycji. Stało się jednak wręcz odwrotnie. Nasi autorzy, którymi są głównie
pracownicy Politechniki Krakowskiej, zmuszeni do pracy w domu, najwyraźniej znaleźli
więcej czasu na pisanie bądź kończenie pracy
nad publikacjami, i w rezultacie dostaliśmy
trochę więcej tekstów niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku — mówi Dorota Sapek, kierownik Wydawnictwa PK.
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Oczywiście, trudno powiedzieć, co będzie dalej, bowiem trwające utrudnienia
w korzystaniu z niektórych laboratoriów
mogą wpłynąć na obniżenie efektywności pracy naukowej dopiero w dłuższym
okresie.
Dorotę Sapek martwi pewien spadek sprzedaży książek, spowodowany
ograniczeniami w handlu w pierwszym okresie lockdownu gospodarki.
Księgarnie skracały czas pracy, a niektóre zostały zlikwidowane. Jeśli chodzi o pracę samego Wydawnictwa,
największy kłopot sprawiał obieg dokumentów. Przepisy obowiązujące na
PK wymagają, aby umowy były dostarczane w oryginale, tymczasem pracownicy innych uczelni — recenzenci,
redaktorzy naukowi — skanowali dokumenty i przesyłali je drogą elektroniczną. Trzeba było im tłumaczyć, że
umów w tej postaci na PK się nie realizuje, zauważa Dorota Sapek.

Jakby nie było pandemii
O ile Wydawnictwu PK przybyło pracy,
o tyle spadło zapotrzebowanie na usługi Działu Poligrafii PK, zauważa jego
kierownik Marek Felecki. Głównym
powodem jest przeniesienie do Internetu działań promocyjnych w związku
z rekrutacją na I rok studiów. Zrezygnowano z druku folderów i informatorów dla kandydatów. Zwykle okazją

do rozpowszechniania takich materiałów były wydarzenia organizowane na
uczelni dla młodzieży szkół średnich
oraz różnego rodzaju targi edukacyjne,
ale teraz wszystkie tego typu imprezy
anulowano. W związku z odwołaniem
konferencji naukowych nie ma też zapotrzebowania na druk materiałów konferencyjnych i zaproszeń.
— Konieczność zachowania dystansu
między osobami przebywającymi w zakładzie poligraficznym sprawia, że pracownicy
wykonują swe obowiązki w systemie rotacyjnym, co drugi dzień pozostając w domu
— mówi Marek Felecki. — Wszystkie
zlecenia są jednak wykonywane na bieżąco.
Dzisiejsza technologia poligraficzna nie wymaga wyłącznie obsługiwania maszyn drukarskich. Potrzebne jest też komputerowe
przygotowanie materiałów, a tym można się
zajmować w domu.
Pandemia nie przerwała kontaktów
Działu Poligrafii z firmami zewnętrznymi. W zakresie wykonywania opraw
twardych, foliowania czy konserwacji
urządzeń dział współpracuje z partnerami bez zmian. — Jakby nie było pandemii — zauważa Marek Felecki.

Inwestycjom wirus niestraszny
Wpływu czasu pandemii Politechnika Krakowska nie odczuła znacząco
w sferze inwestycji i remontów. Na
uczelni postanowiono kontynuować
rozpoczęte prace przez cały czas ograniczeń obowiązujących pracowników
i studentów. Mariusz Szczęsny, dyrektor techniczny PK, tak tłumaczy tę
decyzję: — Mieliśmy świadomość, że jeśli
przerwiemy łańcuszek finansowania, wiele
ludzi nie otrzyma wynagrodzeń. Mogłoby
to oznaczać przerwanie niektórych prac na
dłuższy czas i wtedy nie byłoby wiadomo,
kiedy uda się do nich wrócić. W efekcie cały
proces inwestycyjny mógłby się, mówiąc
kolokwialnie, posypać. Przy zachowaniu
niezbędnych środków ostrożności, reżimu
sanitarnego, postanowiliśmy kontynuować
rozpoczęte zadania.
Tak więc trwały prace związane
z nadbudową i modernizacją budynku
dydaktyczno-administracyjnego Galerii
„Gil” przy ul. Warszawskiej, na kampusie w Czyżynach przebudowano komorę bezpogłosową na salę dydaktyczno-audytoryjną na potrzeby Wydziału
Mechanicznego (dyrektor Szczęsny
zapewnia, że fotele są tam takie jakby
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w Operze Krakowskiej), podjęto budowę laboratorium ekstremalnie niskich
temperatur, powiązanego z komorą
technoklimatyczną oddaną do użytku
w 2016 r.
Pod nadzorem konserwatora remontowany był zabytkowy spacerniak
w budynku dawnego aresztu przy
ul. Warszawskiej. W Czyżynach dokończono prace przy drugiej części parkingu
Osiedla Studenckiego. Prowadzono postępowanie przetargowe w sprawie dużej inwestycji, jaką będzie budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej.
— Mimo epidemii nie doszło do poważniejszych przesunięć terminów — podkreśla Mariusz Szczęsny. — Firmy pracowały
z mniejszą liczbą pracowników, ale starały
się utrzymać front robót na dotychczasowym poziomie.

Optymizm mimo kłopotów
Niewątpliwie na sytuacji pandemicznej
ucierpiały kontakty uczelni z otoczeniem
gospodarczym. Trudno, aby było inaczej,
skoro wiele firm myślało głównie o przetrwaniu, a nie o innowacyjności i rozwoju. Mimo to dr inż. Jacek Kasz, dyrektor
Centrum Transferu Technologii PK, do
kwestii współpracy z biznesem podchodzi z umiarkowanym optymizmem.
Przyznaje, że w dziedzinie komercjalizacji dorobku intelektualnego uczelni
nastąpiło nieznaczne spowolnienie, ale
udało się podpisać kilka umów dotyczących komercjalizacji bezpośredniej, czyli
sprzedaży licencji i patentów.

Funkcjonujący w CTT PK Regionalny
Punkt Kontaktowy ds. Projektów Europejskich zaopatrzył się w licencję programu ClickMeeting, który umożliwia
organizowanie w sieci konferencji z dużą
liczbą uczestników. To pozwoliło przeprowadzić serię seminariów i szkoleń. Bez
zakłóceń przebiega też realizacja projektu
Enterprise Europe Network (EEN), skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Kierująca projektem Jadwiga
Widziszewska stwierdziła, że wprowadzenie systemu pracy zdalnej korzystnie
wpłynęło na realizację celów EEN. Nie
tylko osiągnięto wszystkie zakładane
wskaźniki, ale w pierwszym półroczu
uzyskano nawet pewne wyprzedzenie.
Szczególnie cieszyć może fakt, że
doszło do rokujących dobrze na przyszłość kontaktów z firmami w Europie
i w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie
z dr inż. Magdaleną Malinowską z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej dr inż. Jacek Kasz nawiązał
współpracę z amerykańską firmą Estée
Lauder, światowym potentatem w dziedzinie kosmetyków. W skali krajowej
można łączyć nadzieje z opracowanym przez Damiana Brewczyńskiego
z Laboratorium Badań Technoklimatycznych PK projektem respiratora
(o którym pisaliśmy na łamach „Naszej
Politechniki” w numerze 4–5/2020).
— Chodzi nam o to, aby respirator pana
Brewczyńskiego wylansować jako polskie
rozwiązanie. Na rynku są dostępne podobne produkty firm niemieckich i francuskich.
Nasz respirator może nie jest taki piękny, ale
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będzie kilka razy tańszy — podnosi walor rynkowy rozwiązania dyrektor Jacek Kasz, który w tej sprawie nawiązał
współpracę z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie.

Głód informacji
— O projekcie respiratora z Politechniki
Krakowskiej informowało wiele mediów —
mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik
prasowy PK. Na brak zainteresowania
naszą uczelnią, odkąd nadszedł koronawirus, nie mogła narzekać. Wiele redakcji dopytywało także o inne inicjatywy
podjęte na PK w początkowym okresie
walki z pandemią: akcję produkowania
na Politechnice i dostarczania najbardziej potrzebującym maseczek i przyłbic,
płynu dezynfekującego oraz udostępnienia szpitalom kamer termowizyjnych
i bramki do pomiaru temperatury.
— W czasie ograniczeń w kontaktach
bezpośrednich na uczelni rozszerzyliśmy też
działania w ramach komunikacji wewnętrznej, by pracownicy i studenci mieli stały
dopływ sprawdzonych informacji o życiu
uczelni w czasie pandemii — dodaje Małgorzata Syrda-Śliwa. — Wykorzystaliśmy
do tego stronę internetową Politechniki, nasze media społecznościowe, „Biuletyn PK”
oraz codzienne newslettery z bieżącymi
informacjami dla kadry zarządzającej —
władz uczelni i wydziałów, senatorów PK,
kierowników jednostek i działów, wszystkich
zainteresowanych pracowników PK.
Tę część działań informacyjnych koordynował rzecznik prasowy, wspierany przez pracowników Działu Promocji
i Sekretariatu Rektora. Zapotrzebowanie
na informacje z pewnego źródła było
bardzo duże. — W ostatnich miesiącach
wzrosła liczba odsłon i unikatowych użytkowników strony internetowej Politechniki,
na której regularnie zamieszczaliśmy newsy,
komunikaty władz uczelni, informowaliśmy
o wchodzących w życie zaleceniach i obowiązkach. Posty w mediach społecznościowych —
na Facebooku i Instagramie — cieszyły się
większą popularnością niż przed pandemią,
a najwięcej polubień i udostępnień zbierały
te o akcjach pomocowych Politechniki —
wylicza Małgorzata Syrda-Śliwa. Zapowiada, że doświadczenia z zarządzania
komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w czasie pandemii posłużą m.in. do
wprowadzenia nowych form współpracy wewnątrzuczelnianej w działaniach
informacyjnych PK.
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Livechat z pracownikami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, na zdjęciu od lewej: Bartłomiej Krystyński (Dział Promocji), dr hab. Sebastian Kubis, prof. PK, dr inż. Marek Nykiel,
dr inż. Rafał Bogucki

Z uznaniem o pracownikach
W wielu relacjach o pracy PK w najtrudniejszym okresie zmagań z prob
lemami, wynikającymi z wprowadzonych ograniczeń, przewija się uznanie
dla pracowników uczelni, którzy niejednokrotnie poświęcali swój prywatny czas, gdy zachodziła taka potrzeba.
Katarzyna Dydek, kierownik Działu Spraw Osobowych i Socjalnych,
podkreśla duże zaangażowanie osób
wchodzących w skład kierowanej
przez nią jednostki. Mówi: — Pracownice, którym przysługiwało prawo do korzystania z opieki nad dziećmi ze względu
na COVID-19, po tygodniu same zrezyg
nowały z tej możliwości. Wróciły do pracy,
czując, że są tu potrzebne. Stwierdzały, że
korzystając z możliwości, jakie daje system
rotacyjnych dyżurów z pracą zdalną, wymieniając się w domu z mężem przy dzieciach, mogą nadal pracować. Byłam bardzo
mile zaskoczona.
W Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych nie wszystkie czynności da
się przeprowadzić zdalnie. To, czego
nie można zrobić w domu, zostaje na
następny dzień. Dlatego w dniach dyżurów na uczelni obowiązków często
bywa więcej, niż przewiduje nominalny czas pracy. Mimo to nie doszło do
żadnych zaległości, z powodu których
ucierpiałyby sprawy pracowników,
mówi Katarzyna Dydek. Podkreśla, że
jest to na pewno wynik zaangażowania
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pracowników całej jednostki. Zauważa
też, iż praca zdalna przyniosła nieoczekiwaną korzyść. Fizyczna obecność na
uczelni wiąże się z załatwianiem wielu
spraw osób przychodzących do działu
ze swoimi problemami. W efekcie sprawy mniej pilne, a jednocześnie bardzo pracochłonne, trzeba nieraz odłożyć na później. Teraz, w dniach pracy
w domu, można było się na nich skupić i uporządkować to wszystko, na co
przeważnie brakowało czasu.
— Kiedy jest się na uczelni, zwykle kończy się pracę o określonej godzinie. Wyjście
z uczelni dokładnie oddziela czas pracy od
czasu prywatnego. Pracując zdalnie, ma
się odczucie, że człowiek… nigdy z pracy
nie wychodzi. Przynajmniej ja mam takie
wrażenie — dzieli się jeszcze swoim spostrzeżeniem Katarzyna Dydek. Zapewne nie jest w tej kwestii odosobniona.

Czas czatowania
Pandemia koronawirusa przyniosła studentom i pracownikom wiele kłopotów
i stresów. Pozbawiła też uczelnię tradycyjnego Święta Szkoły, które miało się odbyć
12 maja i uświetnić przypadające w tym
roku 75-lecie Politechniki Krakowskiej.
— Przewidziany był uroczysty pochód
rektora i Senatu z kościoła św. Floriana do
Teatru im. Słowackiego — mówi Elżbieta
Niechciałowa, kierownik Działu Promocji.
— Z okazji jubileuszu uczelni zaplanowane
mieliśmy występy wybitnych wychowanków

naszej uczelni. W Teatrze im. Słowackiego
miał się odbyć koncert Jana Kantego Pawluśkiewicza, a w klubie studenckim „Kwadrat”
zagrać miała grupa Zakopower z Sebastianem Karpielem-Bułecką. COVID-19 pokrzyżował wszystkie plany. Odwołana też została
doroczna impreza całego środowiska akademickiego Krakowa —Festiwal Nauki i Sztuki,
współorganizowany przez Politechnikę Krakowską.
Dział Promocji PK musiał zmienić strategię działań związanych m.in. z rekrutacją
na studia w roku akademickim 2020/2021.
Konieczne stało się np. przeniesienie do
sieci dnia otwartego uczelni, który przyciąga zwykle tłumy kandydatów na studentów. Elżbieta Niechciałowa wyjaśnia:
— Od początku marca nie odbyły się żadne
targi edukacyjne ani organizowane przez
nasz dział spotkania z młodzieżą. Osobiste
kontakty z maturzystami zamieniliśmy na
spotkania w Internecie. Postanowiliśmy na
przykład zorganizować serię czatów z udziałem przedstawicieli poszczególnych wydziałów i kierunków. Maturzyści zadawali pytania na Facebooku, również w trakcie trwania
wirtualnego spotkania. Pytania pojawiają się
zresztą do dzisiaj. Odpowiedzieliśmy już na
co najmniej kilka tysięcy pytań zdezorientowanym i zagubionym maturzystom.
Kierownik Działu Promocji dodaje, że na
wysokości zadania stanęło Radio „Nowinki”.
— Jego pracownicy, dokonując niemal ekwilibrystycznych wyczynów, realizowali program
radiowy z własnych domów. W ten sposób informacje docierały do kandydatów na studia
również za pośrednictwem tego medium —
mówi Elżbieta Niechciałowa.
Młodzi ludzie, którzy rozpoczną w tym
roku studia na Politechnice Krakowskiej,
znajdą się w rzeczywistości, o jakiej rok
temu na uczelni nikomu się jeszcze nie
śniło. Wszyscy musimy do tego przywyknąć. Nawet gdy świat zostanie uwolniony
od problemów związanych z pandemią
COVID-19, efekty wprowadzanych obecnie
na uczelni zmian pozostaną z nami zapewne na dłużej.
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Reformatorka z ziemiańskim rodowodem
Teresa Lubowiecka, jako pierwsza kobieta dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
PK, dokonała zmian, które wyprzedziły nawet zapisy ustawy sejmowej
PIOTR GRYGLASZEWSKI

P

ożegnaliśmy 2 grudnia
2019 r. na cmentarzu Rakowickim zmarłą 23 listopada
tegoż roku jedną z najbardziej znaczących postaci
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Teresę
Lubowiecką, profesora Politechniki Krakowskiej — cenionego pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego,
specjalistę w dziedzinie niezawodności
systemu przesyłu wody, wieloletniego
dziekana wydziału; osobę związaną
całe długie życie zawodowe z Politechniką Krakowską. Jej bogaty życiorys naukowy i zawodowy mógłby wystarczyć
na kilka biografii. Pożegnaliśmy nie
tylko naszą przełożoną i koleżankę, ale
przede wszystkim przyjaciela.

Z wartościami w herbie
Teresa Prus-Więckowska, bo tak brzmiało jej panieńskie nazwisko, urodziła się 16 czerwca 1938 r. w Krakowie.
Dzieciństwo i młodzieńczy okres życia
przypadły na tragiczny okres wojny
i równie ciężki okres powojenny. Do
drugiego roku życia mieszkała w Kętach.
W 1940 r., osierocona przez ojca, tragicznie zmarłego w obozie koncentracyjnym,
przeniosła się z matką i siostrą do Krakowa, do domu dziadka, który zginął trzy
lata później. W tym domu, jednej z najpiękniejszych willi na Woli Justowskiej,
spędzi całe życie, aż do śmierci.
Warto przytoczyć kilka związanych z nią szczegółów rodzinno-genealogicznych. Po mieczu pochodziła ze szlacheckiego rodu Więckowskich
herbu Prus, rodziny szlacheckiej, która,
jak wiele podobnych rodzin, w wyniku
„zawirowań społecznych” w okresie zaborów zasiliła warstwę inteligencji. Po
kądzieli wywodziła się z rodu Bierów
i Bystrzonowskich herbu Starykoń.
Oba ziemiańskie rody, Prus-Więckowskich i Bystrzonowskich,
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wydały w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów wielu wysokich urzędników królewskich, w okresie zaborów
uczestników i żołnierzy powstań, a także oficerów Legionów Polskich. Warto
znać te fakty, gdyż środowisko, z którego wywodziła się Teresa Lubowiecka —
środowisko, dla którego patriotyzm i postawa obywatelska stanowiły najwyższe
wartości — bez wątpienia ukształtowało
jej charakter i niezwykłą prawość.

Wnuczka Leonarda Biera
Teresa Lubowiecka była i naukowcem,
i kobietą, nie można więc nie przypomnieć jej dziadka, Leonarda Biera,
doktora medycyny, wybitnej postaci
Krakowa przełomu XIX i XX wieku,
zwłaszcza że dzieciństwo spędziła wraz
z matką i siostrą Krystyną w jego domu.
Leonard Bier był docentem UJ, naczelnym lekarzem miasta Krakowa, dyrektorem Instytutu Higieny (odpowiednik
dzisiejszego Sanepidu), autorem wielu
prac naukowych z dziedziny epidemiologii. Był gorącym zwolennikiem
kształcenia uniwersyteckiego kobiet,
które w Polsce w jego czasach nie miały
dostępu do studiów wyższych.
Kobiety mogły korzystać z nieoficjalnej formy kształcenia uniwersyteckiego,
jaką były Wyższe Kursy dla Kobiet, założone w 1868 r., czyli wcześniej niż podobna szkoła w Cambridge. Sfinansowane z prywatnych funduszy dr. Adriana
Baranieckiego, lekarza i społecznika, nazywane potocznie „Baraneum”, działały
aż do 1924 r. Wysoki poziom nauczania
zapewniali wybitni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii
Sztuk Pięknych, jednak formalnie kursy
te nie dawały uznawanego przez zaborców dyplomu studiów wyższych.
Leonard Bier był wieloletnim wykładowcą w „Baraneum”, obok tak
słynnych koryfeuszy nauki, jak Odo
Bujwid, Karol Estreicher, Maksymilian
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Huber, Zdzisław Jachimecki, Zygmunt
Klemensiewicz, Adam Krzyżanowski,
Kazimierz Morawski, Leon Marchlewski, Józef Rostafiński oraz wielkich artystów, jak Jan Matejko, Jacek Malczewski,
Władysław Łuszczkiewicz.
Wiele z absolwentek kursów zrobiło później znaczące kariery naukowe,
społeczne i artystyczne, w tym: Helena
Krzemieniewska — wybitny mikrobiolog i fizjolog, profesor Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Jadwiga Kudelska — senator i poseł na sejm
II Rzeczpospolitej; pisarka Zofia Kossak
oraz artystki malarki Olga Boznańska
i Bronisława Rychter-Janowska.
Czy to nie znamienne, że wnuczka
Leonarda Biera została pierwszą kobietą
dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska na polskiej politechnice?

Lubiana i ceniona przez
studentów
Po ukończeniu szkoły podstawowej
i liceum ogólnokształcącego Teresa Lubowiecka rozpoczęła w 1956 r. studia
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na ówczesnym Wydziale Budownictwa
Wodnego Politechniki Krakowskiej,
gdzie w 1962 r. podjęła pracę jako nauczyciel akademicki. Doktorat uzyskała
w 1967 r., habilitację — w 1991 r., a pięć
lat później została zatrudniona na stanowisku profesora uczelni. (Szczegóły tej
drogi naukowej i zawodowej znajdują się
we wspomnieniu dr. hab. inż. Stanisława
M. Rybickiego, prof. PK na s. 14).
Główne obszary zainteresowań i badań naukowych prof. Teresy Lubowieckiej to: systemy zaopatrzenia w wodę
oraz systemy usuwania ścieków; ocena
niezawodności ich funkcjonowania, bezpieczeństwa i ryzyka; ujęcia wód podziemnych, ujęcia infiltracyjne; geofiltracja
i hydrogeologia. Prof. Lubowiecka wywodziła się ze szkoły naukowej prof. Artura Wieczystego. Była jego pierwszą
doktorantką i znakomitą kontynuatorką
myśli naukowej profesora. Była autorką
ponad stu publikacji naukowych, monografii i podręczników oraz kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych dla podmiotów gospodarczych.
Zakres zainteresowań dydaktycznych pokrywał się z zakresem badań
naukowych. Teresa Lubowiecka prowadziła wszystkie rodzaje zajęć, a także
seminaria dyplomowe. Należała do dydaktyków lubianych i cenionych przez
studentów. Była promotorem ponad
trzydziestu prac magisterskich i inżynierskich. W zakresie kształcenia kadry
naukowej wypromowała czterech doktorów, była recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.
W 1996 r. została wybrana na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Krakowskiej.
Funkcję tę objęła po prof. Arturze Wieczystym, wieloletnim dziekanie wydziału, i pełniła przez dwie kadencje, do
2002 r. Warto podkreślić, że prof. Lubowiecka była pierwszą kobietą dziekanem
tego Wydziału, ale też pierwszą kobietą
dziekanem wśród jednoimiennych wydziałów na polskich politechnikach.

trybu kształcenia na mocy ustawy. Zaproponowany i wprowadzony przez
prof. Lubowiecką dwustopniowy model studiów miał charakter elastyczny
i potocznie nazywany był modelem „Y”.
Składał się ze stopnia I (inżynierskiego), trwającego 3,5 roku, oraz stopnia
II (uzupełniającego, magisterskiego)
trwającego 2 lata, przy czym pod koniec trzeciego roku studiów student decydował, czy kończy naukę na stopniu
I, czy kontynuuje ją na stopniu II (wtedy
traktowany był jako student jednolitych
pięcioletnich studiów magisterskich).
Zmiany te nie były tylko formalne,
wymusiły bowiem daleko idące zmiany
programowe i oznaczały wprowadzenie
kształcenia modułowego. Tradycyjne
przedmioty w planach studiów zostały
zastąpione modułami, które łączyły kilka pokrewnych przedmiotów. Moduły
pozwalały na większą swobodę wyboru
i kształtowanie przez studentów indywidualnej ścieżki studiów.
Wprowadzono również system
punktów
kredytowych
zgodnych
z ECTS, na dwa lata przed jego wdrożeniem na całej Politechnice Krakowskiej. Modyfikacja kształcenia prowadzona była dzięki grantowi programu
Tempus, a uczelniami współpracującymi w tym programie były Królewska Politechnika w Sztokholmie
(KTH) i Anglia Polytechnic University
w Cambridge. Wprowadzona reforma
znalazła uznanie ministra edukacji
i nauki i uhonorowana została nagrodą

I stopnia dla prof. Teresy Lubowieckiej
i jej zespołu.
Należy wspomnieć jeszcze o jednej
inicjatywie prof. Lubowieckiej. W wyremontowanym budynku „Houston” powstała sala do pracy własnej studentów
Wydziału Inżynierii Środowiska, wyposażona w kilkadziesiąt komputerów.
Była to pierwsza taka sala na Politechnice Krakowskiej, a trzeba pamiętać, że
w tamtych latach komputery nie były
jeszcze tak powszechnie dostępne jak
dziś, a przede wszystkim były drogie.
W okresie sprawowania funkcji dziekana prof. Lubowiecka zainicjowała
i skutecznie prowadziła prace remontowe i modernizacyjne w budynkach Wydziału. W budynku głównym Wydziału
prace objęły: remont sal dydaktycznych,
wymianę okien, kompleksowy remont
dachu, odwodnienie i hydroizolację budynku, w budynku „Houston”, przejętym
w części od Wydziału Mechanicznego,
wyremontowano dach, pomieszczenia
dydaktyczne i kameralne oraz całkowicie
odnowiono i dostosowano do nowych celów naukowych i dydaktycznych główną
halę laboratoryjną.

„Bawmy się…”
Profesor Teresa Lubowiecka była członkiem wielu organizacji naukowych i stowarzyszeń zawodowych, m.in. Komitetu
Inżynierii Środowiska PAN, Sekcji Inżynierii Sanitarnej PAN, Komisji Gospodarki Wodnej PAN (Oddział w Krakowie).

Na spotkaniu z okazji jubileuszu prof. Artura Wieczystego, od lewej: Krzysztof Knapik, Teresa
Lubowiecka (przemawia), Kazimierz Flaga, Artur Wieczysty

W awangardzie zmian
Już na początku kadencji dziekana
zainicjowała i skutecznie przeprowadziła reformę kształcenia na kierunku
inżynieria środowiska. Była pionierem we wprowadzaniu dwustopniowego systemu studiów, na kilka lat
przed ustanowieniem w Polsce tego
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W towarzystwie rektora Kazimierza Flagi

Była też wieloletnim członkiem Senatu
Akademickiego PK (w latach 1981–1984
oraz 1992–2002).
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskała
m.in. pięciok rotnie zespołową nagrodę
ministra nauki szkolnictwa wyższego
i techniki (w latach: 1981, 1986, 1987)
oraz ministra edukacji i nauki (2001 r.
i 2002 r.), a także osiem razy nagrodę
rektora PK. Prof. Teresa Lubowiecka
była również wielokrotnie odznaczana. Otrzymała m.in.: Honorową i Złotą
Odznakę PK (1984 r. i 1997 r.), Złotą Odznakę Miasta Krakowa (1984 r.), Złoty
Krzyż Zasługi (1988 r.), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1995 r.), Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(2000 r.).
Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w działalność Krakowskiego Klubu Dyskusyjnego „Amicus”, stowarzyszenia założonego przez
prof. dr hab. n. med. Wandę Śmielak-Korombel z grupą przyjaciół. Stowarzyszenie skupia wybitnych uczonych,
głównie emerytowanych profesorów
krakowskich uczelni, wielu członków
palestry i wolnych zawodów. W gronie
tym znaleźli się m. in.: Hanna i Antoni
Dziatkowiakowie, Kazimierz Przewłocki, Andrzej Zoll, Wanda Owczarkowa.
Nie sposób przytoczyć długiej listy wybitnych nazwisk znanych osobistości
Krakowa związanych z „Amicusem”.
O charakterze klubu świadczy jego
motto: „Bawmy się, już nigdy nie będziemy tacy młodzi! Bawmy się, już nigdy nie będzie tak tanio! Spotykajmy się
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regularnie w imię jedności w różnorodności w celu pielęgnowania tradycji, obyczajów i czerpania radości ze wspólnych
inicjatyw kulturowych”. Dzięki inicjatywie prof. Teresy Lubowieckiej członkowie Klubu „Amicus” mieli okazję zapoznać się z Zakładem Uzdatniania Wody
dla Krakowa w Dobczycach oraz nowym
Zakładem Termicznego Przekształcania
Odpadów w Nowej Hucie. — Prof. Lubowiecka była wśród członków klubu osobą
szanowaną i lubianą. Brała udział prawie we
wszystkich spotkaniach klubu. Była autorytetem moralnym — wspominała zmarłą
prof. Śmielak-Korombel.

*
Wczytując się w biografię naukową
prof. Teresy Lubowieckiej można
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stwierdzić, że była bez wątpienia osobą
spełnioną zawodowo. Również spełniona była w życiu rodzinnym. Dochowała
się dwóch synów, Wojciecha i Tomasza,
oraz pięciorga wnuków, z których była
niezmiernie dumna.
Teresa Lubowiecka była osobą
niezwykle życzliwą, przyjazną, wymagającą, ale wyrozumiałą, skromną
i delikatną. Najtrudniejsze sprawy potrafiła rozwiązywać spokojnie, nadzwyczaj taktownie i niezawodnie; była
wszak uznanym ekspertem w dziedzinie niezawodności funkcjonowania systemów. Najbliższe koleżanki i koledzy
nazywali ją pieszczotliwie i serdecznie...
„Lubcią”. Rozstała się z nami z godnością. Tylko najbliżsi wiedzieli o jej śmiertelnej chorobie.
Jej pogrzeb zgromadził rodzinę,
władze uczelni, współpracowników
i uczniów oraz liczne grono przyjaciół.
Wzruszająco pożegnał ją, pełnym nostalgii śpiewem, światowej sławy tenor
Wiesław Ochman, prywatnie mąż jej
siostry Krystyny.
Odejście Profesor Teresy Lubowieckiej sprawiło, że straciliśmy niezawodnego Przyjaciela, który pozostanie
w naszej pamięci na zawsze.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Piotr Gryglaszewski pracował na Politechnice Krakowskiej od 1978 r., w latach 1991–2020
był związany z Wydziałem Inżynierii Środowiska
i Energetyki (do 2019 r. Wydziałem Inżynierii Środowiska), m.in. jako prodziekan WIŚ w okresie
sprawowania funkcji dziekana przez prof. Teresę
Lubowiecką; obecnie na emeryturze.
Tytuł i śródtytuły artykułu pochodzą od redakcji.
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Mechanika jest kobietą
Rozmowa z dr hab. inż. Ksenią Ostrowską, prof. PK
Drodzy, Szanowni Państwo, Czytelniczki i Czytelnicy „Naszej Politechniki”, zachęcamy do lektury wywiadu z wyjątkową kobietą, zajmującą się dziedziną mechaniki na
Politechnice Krakowskiej. Dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK odniosła sukces w typowo męskim środowisku inżynierskim i stanowi „role model” dla kolejnych pokoleń
kobiet w tym nadal jeszcze zmaskulinizowanym zawodzie. Pani profesor jest specjalistką w zakresie współrzędnościowej metrologii pomiarowej, kobietą, która „żadnej
pracy się nie boi”. Rozmowa została przeprowadzona w ramach projektu GEECCO.

Lidia Żakowska

Jak to się stało, że została Pani inżynierem? Co spowodowało, że wybrała Pani
właśnie taką dyscyplinę i pole badań
naukowych? Czy były jakieś inspirujące
osoby, wzorce, np. rodzice, nauczyciel,
literatura…?
Tak naprawdę to wszystko zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej. W siódmej klasie
moja pani z matematyki zachęcała mnie do
wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Dzięki temu zaczęłam się bardziej
interesować naukami ścisłymi. Pani Elżbieta Egiert ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (małej miejscowości
koło Zielonej Góry) zmieniła bardzo wiele
w moim życiu, gdyż uwierzyła we mnie.
Dostałam się na automatykę i robotykę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i na piątym roku studiów
rozpoczęłam pracę we francuskiej firmie
IGE+XAO Polska Sp. z o. o., w zespole zajmującym się środowiskiem projektowym do
schematów elektryki i automatyki w projekcie AirBusa A380. Po niespełna ośmiu mieFot.: Jan Zych
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siącach miałam przejść do zespołu Boening.
Nastąpiła jednak zmiana planów w karierze
ze względu na planowane przyjście na świat
drugiego dziecka. Praca w zespole Boening
wiązałaby się jednak z bardzo dużym zaangażowaniem czasowym, nawet po dwanaś
cie czy piętnaście godzin dziennie oraz częstymi szkoleniami, dlatego zdecydowałam
się zakończyć współpracę z przemysłem
i zdawać na studia doktoranckie. I tak to się
wszystko zaczęło. Dziś mogę powiedzieć, że
syn mnie zmotywował do tego, aby zostać
naukowcem.
Z perspektywy czasu mogę też powiedzieć, że promotor mojego doktoratu, profesor Jerzy Sładek, był osobą, która zawsze
mnie motywowała do działania. Jego ulubione zdanie brzmi: „Zdolna jesteś, dasz
sobie radę”.
Czym się Pani zajmuje w swej pracy
naukowo-badawczej? Jak ważne są to
zagadnienia dla rozwoju nauki i społeczeństwa?
Obecnie zajmuję się współrzędnościową techniką pomiarową, jak również szeroko pojętą jakością. Jest
to dziedzina bardzo silnie
rozbudowująca się w wielu
kierunkach, od przemysłu,
przez branżę filmową, na
medycynie kończąc. Praktycznie w każdym sektorze
przemysłu zagadnienie jakości odgrywa kluczową
rolę. Firmy nie mogą sobie
pozwalać na jakiekolwiek
straty, przez co wprowadzają tzw. kontrolę międzyoperacyjną i nie tylko. Niemal

Fot.: Jan Zych

w każdym zakładzie występuje laboratorium jakości, które określa stopień zgodności produktu ze specyfikacją.
To spowodowało, że pod kierunkiem
profesora Sładka na Wydziale Mechanicznym powstało Laboratorium Metrologii
Współrzędnościowej, i jako pierwsze na
Politechnice Krakowskiej uzyskało akredytację. Zespół, do którego należę, wykonuje
wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych, zarówno stykowych,
jak i bezstykowych oraz prowadzi akredytowane pomiary na współrzędnościowych
maszynach pomiarowych z bardzo dużą
dokładnością. Można powiedzieć, iż łączymy naukę z praktyką.
Jednak metrologia współrzędnościowa to nie tylko pomiary przemysłowe, to
także część inżynierii odwrotnej. Pomiarowe systemy optyczne są urządzeniami,
dzięki którym możemy uzyskać dokładny
trójwymiarowy obraz części pomiarowej,
co jest wykorzystywane w medycynie
podczas projektowania spersonalizowanych protez, endoprotez czy ortez, do pomiaru skrzywień kręgosłupa czy określenia
ruchliwości stawów. W architekturze systemy optyczne nie tylko wykonują pomiary, ale także odzwierciedlają całe budynki
wewnątrz i na zewnątrz, co pozwala na
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Fot.: Jan Zych

dokładne zaprojektowanie wyposażenia
bądź dobudowanie elementów dopasowanych do tego, co już istnieje. Obecnie cały
świat gier i filmów, a także wirtualne muzea
czy nawet badania wypadków samochodowych, opierają się na fotogrametrii, która
jest również systemem współrzędnościowym. Można powiedzieć, iż metrologia
współrzędnościowa zazębia się obecnie
niemalże z każdą dziedziną naszego życia.
Co uważa Pani za największy sukces
w swej pracy zawodowej jako naukowiec
i nauczyciel akademicki, z czego jest Pani
najbardziej dumna?
Z czego jestem najbardziej dumna, jeśli
chodzi o pracę naukową? Myślę, że są to
dwie rzeczy. Po pierwsze uzyskanie mojego
pierwszego samodzielnego grantu – „Lider
dla młodych naukowców”. Żaden z członków zespołu nie mógł mieć więcej niż trzydzieści pięć lat. Zespół składał się z pięciu
panów i czterech pań. Na rozmowy zaproszono siedemdziesiąt dziewięć zespołów,
a trzydzieści sześć grantów przyjęto do realizacji. To był duży grant z najwyższą kwotą w wysokości 1 200 000 zł, który połączył
dwie dziedziny: metrologię z automatyką
i robotyką. A drugi powód do dumy, to efekt
tego grantu, czyli wirtualne systemy pomiarowe o budowie otwartego łańcucha kinematycznego, takie jak Wirtualne Ramiona
Pomiarowe i Wirtualny Robot Pomiarowy.
Jako nauczyciela akademickiego cieszy mnie fakt, że mam dobry kontakt ze
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studentami. Potrafię ich tak zachęcić do
działania, że w pewnym momencie do
Koła Naukowego Metrologii, które prowadzę wspólnie z dr. hab. inż. Adamem Gąską,
prof. PK, zgłosiło się aż trzydzieści sześć
osób. Musieliśmy podzielić chętnych na
cztery grupy. Dzięki temu, że pracuję w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na PK, mam stały kontakt z przemysłem i mogę organizować dla studentów
wykłady z udziałem przedstawicieli firm
związanych z metrologią. Moi studenci odnoszą też sukcesy podczas sesji kół naukowych czy hackathonu. Jednak największą
nagrodą dla mnie jako nauczyciela jest to,
że naprawdę duża liczba moich studentów
pracuje w wyuczonym zawodzie. I często,
gdy odwiedzam zakłady przemysłowe
w celu wzorcowania systemów, okazuje
się, iż w laboratorium pracuje student po
naszej specjalności lub z mojego Koła Naukowego Metrologii.

W 2019 r. dołączyłam do międzynarodowej grupy eksperckiej organu roboczego
CEN/CENELEC, ISO/IEC, grupy WG 10 —
Coordinate measuring machines, 12-Size,
18-Geometrical tolerancing. Jest to grupa
ekspertów z całego świata, zajmująca się
opracowywaniem norm ISO, a ja jestem
w niej jedną z bardzo niewielu kobiet.
Po uzyskaniu akredytacji przez nasze laboratorium zostałam po trzech
latach zastępcą kierownika do spraw jakości. Byłam wyróżniana też równolegle
dwoma takimi zaszczytnymi funkcjami,
jak koordynatorka z ramienia Wydziału
Mechanicznego do spraw organizacji
Małopolskiej Nocy Naukowców — wtedy otwieramy niemalże wszystkie laboratoria dla zwiedzających oraz Festiwalu Nauki i Sztuki, służącego promocji
m.in. Politechniki Krakowskiej na Rynku
Głównym w Krakowie.
W 2019 r. powierzono mi koordynację projektu międzywydziałowego
POWER oraz projektu KPT Digital Innovation Hub. W projekcie POWER tworzę
od podstaw Edukacyjną Linię Produkcyjną, na której nowe pokolenia inżynierów
będą uczyły się przemysłu 4.0. Obecnie
pracuję nad budową nowej jednostki,
jaką jest Centrum Rozwoju i Kompetencji
Przemysłu 4.0, gdzie podstawową formą
działalności będzie promocja i integracja
działań nakierowanych na wdrożenie idei
rozwiązań związanych z przemysłem 4.0,
organizacja szkoleń i kształcenie podyplomowe dla interesariuszy przemysłowych,
przygotowanie i realizacja projektów
Fot.: Jan Zych

Jakie stanowiska i pozycje w zarządzaniu
zajmowała Pani w trakcie swej kariery
akademickiej?
Część powierzanych mi obowiązków nie
do końca łączyła się z zajmowanym stanowiskiem czy pozycją zawodową, naukową. Pierwszym, jak dla mnie bardzo
dużym wyróżnieniem, było dołączenie
do zespołu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, nobliwej, męskiej grupy ekspertów KT 48, gdy miałam trzydzieści
lat. Byłam jedyną kobietą w tym zespole.
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Fot.: Jan Zych

krajowych i międzynarodowych, doradztwo i ekspertyzy techniczne, konsultacje
przy kreowaniu nowych treści oraz programów kształcenia w zakresie przemysłu 4.0.
Czy spotkała się Pani z przeszkodami
(personalnymi, socjalnymi bądź strukturalnymi) podczas swej kariery inżynierskiej i naukowej? Czy zwracała się Pani
do mentorów o wsparcie i uzyskiwała je?
Na swojej drodze spotkałam wielu bardzo życzliwych ludzi, którzy pomagali mi
w trudnych chwilach, w szczególności jeśli chodzi o wychowanie i zdrowie dzieci.
Moje dzieci chorowały, wymagały często
hospitalizacji. Zanim dorosły, było wiele
nocy niedospanych. Chodząc z nimi na
dodatkowe zajęcia czy place zabaw, zawsze brałam ze sobą książki czy prace
studentów. Kiedy nie miałam możliwości
przeprowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych, zawsze w laboratorium
znalazł się ktoś, kto się ze mną wymieniał
grupami. Zawsze też mogłam liczyć na
szefa, który wspierał mnie w poszukiwaniu pomocy medycznej dla dzieci. W tym
czasie bardzo pomagali mi też moi teściowie.
Obecnie duże wsparcie mam ze strony
mojego męża i dzieci, którzy świetnie dają
sobie radę, nawet jak mnie nie ma przez
kilka dni. Moja praca sprawiła, muszę przyznać, że cała trójka świetnie gotuje.
Jak przedstawia się sytuacja w kwestii
równości płci i równego traktowania
kobiet i mężczyzn w Pani dziedzinie —
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w Polsce, ale też w innych krajach, w których Pani pracowała? Czy istnieją przepisy dotyczące równości i przeciwdziałania
dyskryminacji i czy miała Pani możliwość
doświadczyć ich efektów?
Właściwie jedynie na początku mojej drogi naukowej miałam z tym problem, gdyż
byłam jedną z niewielu kobiet studiujących na kierunku automatyka i robotyka.
Czasami trzeba było pracować więcej niż
mężczyźni, żeby udowodnić, że jako kobiety nadajemy się „nie tylko do pieluch”, jak
czasami nam wmawiano. Obecnie raczej
nie odczuwam dyskryminacji ze względu
na płeć. Widać dysproporcje w różnego rodzaju komitetach naukowych czy na konferencjach naukowych. Wiem, że kobiet
uczestniczy w nich zdecydowanie mniej,
ale z biegiem lat zaczyna się to zmieniać.
Podczas pisania projektów obowiązują
coraz częściej nowe przepisy dotyczące
równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
szkoda tylko że musi to być wymuszane
odgórnie.
Czy miała Pani trudności w łączeniu obowiązków w pracy i w domu ze względu
na tradycyjne obowiązki kobiety w rodzinie? Jak sobie Pani radziła w pracy? Który
okres jest Pani zdaniem najtrudniejszy dla
kobiety podczas jej kariery akademickiej?
Ja nie jestem dobrym, książkowym przykładem. Takim, w którym kobieta kończy studia, idzie do pracy i dopiero myśli
o domu i dzieciach. Mój starszy syn był ze
mną już, gdy studiowałam, a pracę magisterską broniłam w ciąży. Praca na uczelni,
gdzie można było nieco sterować czasem,

była dla mnie dobrym rozwiązaniem. Jak
wspomniałam, pomagali mi wszyscy, ale
nie było na uczelni żłobków czy przedszkoli. Ponieważ oficjalnie byłam na studiach
trzeciego stopnia, mój młodszy syn nie został przyjęty do żłobka (15 lat temu było ich
zdecydowanie mniej niż obecnie), bo studia to nie praca. Pomimo pomocy rodziny
oraz kolegów i koleżanek z LMW, musiałam
wynająć nianię.
Natomiast wiem, że najtrudniejszy
dla moich koleżanek był powrót do pracy
po urodzeniu dzieci. Wiele z nich zaczynało wszystko niemalże od początku. Był
nawet taki moment w ewaluacji, gdy nie
uwzględniano tego, że kobieta była na
urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Ja wychowałam jednego syna na
studiach, a drugiego będąc na studiach
doktoranckich, więc zaczynając pracę, nie
miałam już malutkich dzieci, co na pewno
znacznie ułatwiło mi moją karierę.
Dla mnie, tak naprawdę, najtrudniejszym elementem było zawsze logistyczne poukładanie planu dnia tak, aby połączyć zajęcia prowadzone dla studentów
i zajęcia dodatkowe moich dzieci z obowiązkami domowymi. Im więcej miałam
zajęć, tym sprawniej byłam w stanie je
wykonać, a gdy miałam za dużo czasu,
Fot.: Ze zbiorów prywatnych
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Czy często zauważa Pani sytuacje, gdy
kobiety na wysokich stanowiskach nie
pomagają innym kobietom w karierze?
Jeżeli tak, to dlaczego?
Niestety, nie znam osobiście zbyt dużo kobiet, które są na wysokich stanowiskach.
Te, które znam, przeważnie osiągnęły swój
sukces ciężką pracą i w 99 procentach są
osobami otwartymi, które, jak tylko mogą,
zawsze pomagają. Ten jeden procent… no
cóż, zawsze znajdzie się ktoś taki. Myślę
jednak, że takie zachowanie nie jest związane z płcią, tylko z charakterem człowieka. Zawsze staram się być optymistką i widzieć do połowy pełną szklankę, a nie do
połowy pustą.

Fot.: Jan Zych

Oczywiście, takie incydenty zdarzały się sporadycznie, ale nie jestem osobą,
którą łatwo zniechęcić, jak już coś sobie
postawię za cel. Złoszczą mnie natomiast
takie małe, niby nieistotne zachowania,
gdy na przykład na różnych spotkaniach
ktoś zwraca się do gremium per „panowie”.
Nawet gdybym była jedyną kobietą w sali,
to jednak…

Czy uważa Pani, że sprawy równości
kobiet powinny być przedmiotem zainteresowania uczelnianej komisji etyki
lub specjalnej komisji ds. równości? Czy
dyskryminacja, przemoc, molestowanie
również molestowanie seksualne jest
problemem na uczelni?
Jak mówiłam wcześniej, spotykałam się
z przypadkami dyskryminacji ze względu
na płeć. Pamiętam egzaminy u jednego
z profesorów, podczas których wchodziło się trójkami i odpowiadało na pytania. Wchodziłam w pierwszej trójce,
odpowiadałam na swoje pytania, pytania
kolegów, oni zdawali, a ja dostawałam
książkę, aby się douczyć, wchodziłam
w środku dnia odpowiadałam na swoje i kolegów pytania, i to samo. I tak,
w zależności od tego, czy egzamin był
podzielony na jeden, czy na dwa dni,
zawsze zaliczałam w ostatniej trójce. Na
drugiej specjalności, gdzie dziewczyn
było więcej, dokładnie tak samo to wyglądało. Dziś nazwałabym to mobbingiem ze względu na płeć.

Jak, Pani zdaniem, można wpłynąć na zmianę takich postaw mężczyzn w odniesieniu
do kobiet w miejscu pracy, jak niezauważanie i nierozpoznawanie problemu nierównego traktowania kobiet i mężczyzn?
To niestety jest zakorzenione bardzo mocno w pracownikach akademickich. Trzeba
oraz można to zmieniać. Najważniejsze,
co możemy zrobić, to — moim zdaniem
— udowadniać mężczyznom naszą pracą,
że jesteśmy sobie równi. Ale też edukować
kolejne pokolenie, studentów, moich synów…. Nie bać się protestować, gdy widzimy jawną niesprawiedliwość.
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to zawsze coś się psuło w tej układance.
Dlatego też gdy zaczęła się kwarantanna
związana z koronawirusem, nie mogłam
usiedzieć na miejscu, za dużo wolnego
czasu nigdy mi nie służyło. Zaczęłam od
oddania krwi, a gdy okazało się, że w krakowskim RCKiK brakuje środków ochronnych, już na drugi dzień zaczęłam szyć
maseczki.

Może Pani przekazać przesłanie dla młodych kobiet rozpoczynających karierę
w inżynierii i w nauce?
Moje przesłanie, to po prostu nie dać się
zdominować. Jak pisał Marek Hłasko w mojej ulubionej książce „Sowa, córka piekarza”: „Dano ci życie, które jest tylko opowieścią. Ale to już twoja sprawa, jak ty ją
opowiesz i czy umrzesz pełen dni”.

Rozmawiała: Lidia Żakowska

Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK pracuje
w Katedrze Systemów Transportowych na Wydziale Inżynierii Lądowej, kieruje projektem
GEECCO na PK, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.
Fot.: Jan Zych

Czy miała Pani sposobność uczestniczyć
w sieciach kobiet naukowców? Czy warto
je tworzyć?
Nie, nie miałam przyjemności uczestniczyć
w podobnych przedsięwzięciach. W moim
środowisku jest niewiele kobiet, a te, co zostają, nie tworzą siły, którą mogłyby stanowić mocną grupę czy sieć. Widzę jednak,
że coraz więcej kobiet decyduje się na karierę naukową, co bardzo mnie cieszy.
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Politechnika Krakowska w mediach
TVP Kraków
21 sierpnia 2020 r.
Jedni wybrali informatykę,
inni jeszcze się zastanawiają
Po ogłoszeniu wyników matur część absolwentów ponownie może odetchnąć
z ulgą — na krakowskich uczelniach, m.in.
Politechnice Krakowskiej, pojawiły się już
pierwsze listy przyjętych. Największą popularnością cieszą się kierunki informatyczne.
Informatyka już od lat króluje wśród kierunków, które absolwenci szkół średnich chcą
studiować w Akademii Górniczo-Hutniczej
i na Politechnice Krakowskiej. O jedno miejsce walczyło tu ponad 11 osób. Podczas
rekrutacji pojawiły się też niespodzianki.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się
oferta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Tam na kierunku odnawialne źródła
energii i infrastruktura komunalna mieliśmy
ponad 8 kandydatów na miejsce, a to znak
— jak dodają przedstawiciele uczelni — że
młode pokolenie coraz poważniej myśli
o ochronie klimatu i środowiska. Kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych na
Politechnice Krakowskiej zgłosiło się prawie
3 razy więcej niż miejsc.

Polska Agencja Prasowa
24 sierpnia 2020 r.
Kierunki informatyczne
najpopularniejsze w rekrutacji
na Politechnikę Krakowską
i AGH
Kierunki informatyczne cieszyły się w tym
roku największym zainteresowaniem wśród
kandydatów na studia pierwszego stopnia
na Politechnice Krakowskiej i AGH w pierwszej turze rekrutacji, prowadzonej na tych
uczelniach. Jak poinformowała w czwartek
rzeczniczka prasowa Politechniki Krakowskiej Małgorzata Syrda-Śliwa, o jedno miejsce na informatyce walczyło ponad 11 osób.
Chętnych do studiowania tego kierunku
na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
było 1 tys. 222. Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na
miejsce, to w czołówce były także: informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym
(9,2 kandydata na miejsce), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
(8,6), automatyka i robotyka na Wydziale
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Mechanicznym (4,8), informatyka w inżynierii komputerowej na Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej (4,5), inżynieria medyczna (WM, 4,06), geoinformatyka
(nowość na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Energetyki; 3,7), architektura na Wydziale
Architektury (3,2), gospodarka przestrzenna
(kierunek międzywydziałowy; 2,9), matematyka stosowana (nowość na WIiT; 2,7). Podczas pierwszej tury elektronicznej rekrutacji
Politechnika Krakowska przyjęła 9 tys. 36 podań o przyjęcie na kierunek podstawowy na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
— o ponad 1100 więcej niż przed rokiem.

„Dziennik Polski”
25 sierpnia 2020 r.
Filharmonia Krakowska już po
remoncie. Czy we wrześniu
rozpocznie sezon?
Trwający od jesieni 2017 r. remont Filharmonii Krakowskiej dobiega końca, jeszcze
w tym tygodniu zaplanowane zostały ostatnie odbiory, a jeśli sytuacja związana z epidemią pozwoli, we wrześniu rozpocznie się
nowy muzyczny sezon. (…) Cała scena
przeszła gruntowną przebudowę, ruchoma
estrada jest głębsza i większa, a specjalne
moduły pozwalają na jej podniesienie i ustawienia amfiteatralne orkiestry, w ten sposób
pewne sekcje można będzie wyodrębnić.
Jednak to, co melomanów zainteresuje najbardziej, to lepsza akustyka sali koncertowej
w Filharmonii Krakowskiej. (…) Koncepcja
szeregu specjalnych ekranów nad estradą
i widownią została przygotowana przez
pracowanie akustyczne AGH i Politechniki
Krakowskiej — mówi dyrektor Filharmonii
Krakowskiej Bogdan Tosza.

Radio Kraków
25 sierpnia 2020 r.
Sami jesteśmy sobie winni,
czyli jak walczyć z powodzią
Kilkadziesiąt zalanych budynków i zniszczone drogi — wszystkiemu winna ulewa.
(…) Powodzie to również skutek intensywnej zabudowy. Drogi i chodniki sprawiają,
że woda nie jest wchłaniana przez grunt.
Przeciwdziałać może każdy z nas… wystarczy zostawić nieco więcej trawnika, zamiast brukować teren działki. A jak dodaje
profesor Stanisław Rybicki — dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Krakowskiej — wodę opadową w łatwy sposób można magazynować.

OKO.press
3 września 2020 r.
Awaria kolektora „Czajki”.
Wyławiamy fakty z brudnej
wody
Jakie były przyczyny poprzedniej awarii
i jakie mogą być obecnej? Kto ponosi polityczną odpowiedzialność? Jak daleko dotrą
nieczystości z Warszawy? Jak bardzo ucierpi
przyroda? Porządkujemy fakty, rozmawiamy z ekspertami. (…) Trzaskowski zapowiada, że właściwa naprawa kolektora potrwa
dłużej niż 3 miesiące. W ubiegłym roku naprawa zajęła nieco ponad 2 miesiące. „Pośpiech jest tu niewskazany. Mam wrażenie,
że w ubiegłym roku działano pod wielką
presją czasu, zamiast zostawić dłużej tymczasowy transport na moście pontonowym
i spokojnie, metodycznie rozpoznać prob
lem oraz naprawić rurę” — mówi prof. Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki na Politechnice Krakowskiej. „Tak dużych syfonów w Polsce nie
ma, w świecie nie ma szerokiej literatury na
ten temat. Nie ma gotowych podręczników,
w których jest opisane, jak sobie z taką awarią radzić. Warszawa jest dużym miastem,
a »Czajka« przyjmuje bardzo dużo ścieków.
Rozwiązania zastosowane w mniejszych
miejscowościach, które tam świetnie zdają
egzamin, mogą być dla stolicy niewystarczające. Dlatego potrzeba czasu i spokoju
na zrozumienie problemu” — dodaje.

TVN 24
9 września 2020 r.
Koronawirus zmieni uczelniane
życie. Politechnika Krakowska
rozpocznie rok akademicki
w trybie mieszanym
Władze Politechniki Krakowskiej postanowiły, że — wobec trwającej pandemii
— studenci część zajęć w nadchodzącym
roku akademickim będą odbywać zdalnie.
Ma to dotyczyć np. wykładów oraz zajęć językowych. Studenci będą musieli pojawiać
się w murach uczelni tylko na zajęciach
o charakterze warsztatowym i laboratoryjnym, bezwzględnie wymagających takiej
obecności z uwagi na dostępność aparatury badawczej.
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Zamiast znowu okrążyć świat — zamieszkał w jurcie

Sposób na życie w pandemii
Piotr Śliwiński jest Złotym Wychowankiem Politechniki Krakowskiej i znanym
krakowskim podróżnikiem. Jest także alpinistą. W 2018 r. jako pierwszy absolwent
PK zdobył szczyt Mount Everestu. Przede
wszystkim jednak uwielbia wędrowanie po
świecie, a jego wyprawy do różnych krajów
kończą się za każdym razem okrążeniem
kuli ziemskiej. Przez ostatnie dwanaście
lat raz do roku odbywa wyprawę dookoła
świata i w tym roku przez światową pandemię koronawirusa nie wyjechał po raz
trzynasty.
Mimo to znalazł sposób na przeżycie
kolejnej przygody. Postanowił zamieszkać
w warunkach specyficznych dla mieszkańców mongolskich stepów, czyli w dużym
namiocie nazywanym jurtą. W ten sposób
chciał poczuć namiastkę pobytu w Azji.
W jurcie ustawionej w pobliżu skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Opolskiej Piotr
Śliwiński postanowił uczyć się samodzielnego życia w tego typu namiocie, w różnych porach roku. Zaczął od wiosny i łącznie od kwietnia do września mieszkał tam
już przez cztery miesiące.
Zamieszkanie w jurcie Śliwiński już sobie bardzo chwali. Gdy w pierwszych tygodniach stanu epidemii spędzaliśmy czas,
zgodnie z nakazami władz, odgrodzeni
od świata murami domów, on otoczony
drzewami, mógł całą dobę słuchać śpiewu
ptaków, odgłosów padającego na namiot
deszczu, szumu wiatru i cieszyć się promie-

niami słońca wpadającymi przez
okna i świetlik w dachu jurty. Prawie godzinę zyskał na dojazdach
do centrum przez miasto do prowadzonej przez siebie firmy. Nie
bez znaczenia było przywołanie
miłych wspomnień z wyprawy do
Mongolii, gdzie przez kilka tygodni mieszkał w jurcie z lokalnymi
mieszkańcami. Dzięki temu, że
zna osoby pochodzące z Mongolii, mieszkające w Krakowie,
mógł liczyć na ich pomoc w tym
wyzwaniu. Jak mówi, najtrudniejsze chwile przechodził wtedy, gdy przyszedł okres dużych
deszczów. Mongolska jurta nie
jest przystosowana do naszego
klimatu i tak dużych opadów. Zaczęła przeciekać do tego stopnia,
że w nocy woda kapała na głowę.
Z pomocą trzech Mongolczyków i Etiopczyka udało się rozebrać jurtę,
żeby skutecznie uszczelnić folią. Natomiast
w okresie największych upałów sposobem
było wentylowanie dodatkowe przez podniesienie ścian namiotu oraz… całkowite
ścięcie włosów.
W krakowskiej jurcie stworzył sobie
warunki do normalnej egzystencji. Wstawił stoły, krzesła, szafkę na ubrania i barek
(zmieściła się w nim nawet mała lodówka
i mikrofalówka). Początkowo spał w śpiworze
na materacu, na przemian marznąc lub prze-

Piotr Śliwiński (z lewej) gościł w swojej jurcie m.in. Piotra Kardasza — biologa, pedagoga
i dziennikarza

grzewając się, ale po pewnym czasie wstawił
łóżko ze zwykłą pościelą. Wodę pitną przynosił z sąsiedniego budynku, gdzie korzystał też
z prysznica i toalety. Do ogrzewania wnętrza
jurty miał kozę, ale używał butli gazowej,
żeby po raz kolejny nie pojawili się funkcjonariusze Straży Miejskiej z mandatem.
Rozstawienie na Prądniku Czerwonym
mongolskiej jurty wzbudziło zainteresowanie wielu krakowian. Piotra Śliwińskiego
odwiedzili nie tylko znajomi. Także obce
osoby były ciekawe, jak wygląda w środku tak nietypowe mieszkanie. Niektórych
Śliwiński przyjął nawet na nocleg w jurcie; wtedy wracał na materac, odstępując
gościowi łóżko. Przyjmując coraz więcej
ciekawych nowych wrażeń gości, wstawił
drugie łóżko. Świadectwem tych odwiedzin są wpisy w założonej przez gospodarza specjalnej Księdze Gości.
Piotr Śliwiński jest zaskoczony, jak
wiele pozytywnych wrażeń wynosili z jurty jego goście. Nie spodziewał się, że tak
dużym zainteresowaniem będzie się cieszył pomysł zamieszkania w mongolskim
namiocie w centrum Krakowa oraz tym, że
tak wiele ludzi chciało pierwszy raz w życiu
zobaczyć na własne oczy prawdziwą jurtę
od środka.

(ps)
Zdjęcia: Ze zbiorów Piotra Śliwińskiego
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Obrazy z początków Politechniki Krakowskiej
Prezentujemy zdjęcia przedstawiające osoby, które były związane z Politechniką Krakowską w początkowym okresie działalności uczelni. Przed
wieloma laty te historyczne fotografie trafiły do rąk prof. Kazimierza
Flagi, rektora PK w latach 1996–2002. Po pewnym czasie zestaw, złożony z 44 diapozytywów (przeźroczy) w ramkach, prof. Flaga przekazał do
opracowania fotografikowi Janowi Zychowi.
Współczesne technologie obróbki obrazu pozwoliły poprawić
jakość diapozytywów. Z informacji umieszczonej na pudełku ze zdjęciami wynika, że przedstawiają one profesorów i studentów Politechniki w latach 1945–1949, w tym profesorów: Tadeusza Chmaja, Mariana
Kamieńskiego, Jerzego Michalskiego, Antoniego Plamitzera, Romualda
Rosłońskiego, Izdydora Stellę-Sawickiego, Mieczysława Wronę i Kazimierza Zipsera.
Reprodukcje najlepiej zachowanych zdjęć publikujemy wraz
z prośbą do naszych Czytelników. Jeśli ktoś z Państwa może zidentyfikować występujące na fotografiach osoby, proszę o wiadomość pod
nasz adres redakcyjny: naszapol@pk.edu.pl lub bezpośrednio do mnie:
peters@pk.edu.pl.
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