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Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

W obliczu trudnych wyzwań
i ambitnych planów
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego jest zawsze na uczelni wydarzeniem wyjątkowym. Oprócz przedstawicieli społeczności akademickiej
doroczna ceremonia gromadzi wielu
gości spoza uczelni. Po części oficjalnej
przychodzi czas na spotkania i rozmowy prywatne. Tegoroczna inauguracja
wyglądała zupełnie inaczej. Utrzymujący się od kilku miesięcy stan zagrożenia epidemicznego spowodował
znaczne zmiany w uświęconym tradycją rytuale.
Ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z uroczystego pochodu,
Na zdjęciu od lewej: Jerzy Zając, Dariusz Bogdał, rektor Andrzej Białkiewicz, Jan Kazior, Tomasz
który zwyczajowo, po mszy św. w ba- Kapecki, Marek Bauer
zylice św. Floriana, przechodził ulicą
Warszawską na Politechnikę, na miejsce głównej ceremonii.
były setki godzin dyskusji, przedstawiania argumentów i szukania
Znacznie ograniczona została liczba osób bezpośrednio uczestkompromisów. Naszym wspólnym sukcesem było wyodrębnienie ośmiu
niczących w uroczystym posiedzeniu Senatu. W szczególności
dyscyplin wiodących, wokół których zorganizowaliśmy strukturę dzianie można było zaprosić gości spoza Politechniki. W auli budynłalności uczelni. Za okazane zrozumienie i współpracę bardzo wszystku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego
kim serdecznie dziękuję —
„Działownia” przy ulicy Warszawskiej uczestnicy uroczystepowiedział prof. Kazior.
go posiedzenia Senatu zajęli miejsca zapewniające bezpieczny
Ustępujący
rektor
dystans, a część przybyłych skierowano do sąsiednich sal, domówił następnie o najkąd przekazywany był obraz i dźwięk z auli. Większość osób,
ważniejszych zmianach,
pragnących wziąć udział w ceremonii, mogła skorzystać jedynie
jakie dokonały się na
z przekazu realizowanego za pośrednictwem Internetu.
PK w minionej kadenW tak wyjątkowych warunkach przyszło zainaugurować
cji, m.in. o: powołaniu
76. rok akademicki Politechniki Krakowskiej nowemu rektoroRady Uczelni, nowym
wi uczelni, Jego Magnificencji prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeregulaminie wynagrajowi Białkiewiczowi, który przejął obowiązki rektorskie z rąk
dzania
pracowników Podsumowanie kadencji 2016–2020
prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora, kierującego Politechniką w laPK, zwiększeniu licz- przedstawia Jan Kazior
tach 2016–2020. Uroczystość odbyła się 2 października. Rektor
by narzędzi służących
powitał zarówno uczestników ceremonii obecnych w budynlepszej komunikacji ze społecznością Politechniki (w tym
ku „Działowni”, jak i osoby śledzące przekaz w Internecie.
stronie internetowej „reforma.pk.edu.pl” i comiesięcznym
Pierwszą część uroczystości wypełniło wystąpienie
elektronicznym biuletynie PK, wysyłanym wszystkim praprof. Jana Kaziora, który podsumował dorobek kadencji
cownikom uczelni). W wystąpieniu była też mowa o działa2016–2020. Ustępujący rektor rozpoczął od podziękowań
niach w celu stwarzania jak najlepszych warunków do stuza wsparcie, pomoc, zrozumienie i życzliwość, których
diowania i rozwijania pasji studentów, w tym o powołaniu
doświadczył podczas pełnienia różnych obowiązków kieFutureLab, umożliwiającego realizowanie nawet najbardziej
rowniczych na PK — począwszy od 1996 r., gdy został prośmiałych pomysłów. Prof. Kazior wspomniał również o znadziekanem Wydziału Mechanicznego — ze szczególnym
czeniu pojawienia się na uczelni Centrum e-Edukacji. Więkuwzględnieniem okresu pełnienia funkcji rektora. — Proszę
szość poruszonych w wystąpieniu zagadnień została szerzej
mi wierzyć, że te ostatnie cztery lata to był w moim życiu okres
omówiona w artykule prof. Jana Kaziora, który ukazał się
szczególny, pełen emocji i wyzwań. Nie zapomnę go do końca życia
w poprzednim numerze „Naszej Politechniki”.
— powiedział prof. Kazior.
Kończąc swoje wystąpienie, prof. Kazior złożył społeczności
Szczególnie prof. Jan Kazior zaakcentował wyzwanie, jakim
akademickiej PK podziękowania za wielką ofiarność, jaką
było wprowadzenie na PK reformy szkolnictwa wyższego. — To
wykazali się pracownicy i studenci w warunkach pandemii,
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a także za gotowość do dyskusji i współpracy w rzeczowej
i przyjacielskiej atmosferze. — Gdyby nie nasza wspólna troska
o prestiż naszej uczelni, te osiągnięcia byłyby niemożliwe — podsumował prof. Jan Kazior, życząc nowemu rektorowi sukcesów.
— Vivat academia, vivant professores! Szczęść Boże w nowym roku
i na najbliższe cztery lata.
Zwieńczeniem tej części uroczystości było symboliczne
przekazanie władzy. Prof. Jan Kazior wręczył berło rektorskie
prof. Andrzejowi Białkiewiczowi.

Pierwszy wykład w roku
akademickim 2020/2021 wygłosił prof. Kazimierz Flaga,
były rektor PK. Swoim wystąpieniem, zatytułowanym „Refleksje na temat powstania Politechniki Krakowskiej imienia
Tadeusza Kościuszki i jej istnienia”, nawiązał do przypadającego w tym roku jubileuszu
75-lecia PK. Wykład był poświęcony trudnym początkom
Wykład inauguracyjny wygłosił
naszej uczelni i ujawnił wiele były rektor PK Kazimierz Flaga
dotąd nieznanych szczegółów
dotyczących powstania PK. Tekst wykładu „Nasza Politechnika” opublikuje w jednym z najbliższych numerów.

*

Symboliczne przekazanie władzy: rektor Andrzej Białkiewicz
otrzymuje berło rektorskie z rąk rektora poprzedniej kadencji
Jana Kaziora

Uroczystość inauguracji roku akademickiego stała się okazją do
wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom
PK. Dekoracji odznaczonych dokonali wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i małopolski wicekurator Halina Cimer. Listę
odznaczonych publikujemy na s. 8. Wręczone też zostały nagrody przyznane przez Fundację Rodziny Engelów i Fundację
Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy
Politechnice Krakowskiej. Nagrody wręczyli dr Zbigniew Engel
Junior oraz prof. Janusz Magiera. O laureatach piszemy na s. 6.
Do studentów pierwszego roku studiów przemówił
przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego
PK mgr inż. Krzysztof Pszczółka. W imieniu Zrzeszenia
Studentów z Niepełnosprawnościami PK głos zabrała przewodnicząca Angelika Kopeć. Informacja o obu wystąpieniach znajduje się na s. 6.
Uczestnicy uroczystości inauguracyjnej obejrzeli film, który pokrótce przypomniał 75-letnie dzieje Politechniki Krakowskiej. Przedstawione też zostały sylwetki sześciorga wyróżniających się absolwentów PK. W filmie wystąpili: prof. Andrzej
Kadłuczka, któremu powierzono prestiżowe zadanie zaprojektowania podziemnego muzeum pod płytą krakowskiego

Tradycyjne przemówienie rektor prof. Andrzej Białkiewicz rozpoczął od akcentu osobistego, stwierdzając, że całą
swoją karierę zawodową związał z Politechniką Krakowską.
Wyraził przekonanie, że spojrzenie i doświadczenie architekta pomoże w prowadzeniu Politechniki ku dalszemu rozwojowi. Rektor zarysował główne zamierzenia na rozpoczynającą
się kadencję i przedstawił drogi do ich realizacji. Podkreślił,
że dotychczasowe ambitne cele uzupełnione zostaną o nowe
lub zoptymalizowane narzędzia. (Pełny tekst przemówienia
zamieszczamy na stronach 4–5).
Kulminacyjnym momentem uroczystości inau- Immatrykulacji studentów pierwszego roku dokonuje rektor Jan Kazior
guracji roku akademickiego była tradycyjna imma- w towarzystwie prorektora Jerzego Zająca
trykulacja studentów pierwszego roku. Prowadzący
ją prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK powiedział, że w obecnym roku akademickim przyjęto na PK nieco ponad
4 tys. studentów, trochę więcej niż w roku ubiegłym.
Przyjęci do wspólnoty studenckiej młodzi ludzie złożyli ślubowanie. W uroczystości w auli uczestniczyło ośmioro studentów, reprezentujących wszystkich
studentów przyjętych na osiem wydziałów PK. Rektor prof. Andrzej Białkiewicz symbolicznie pasował
przybyłych na studentów, dotykając berłem ramienia
każdego z nich.
Rektor uroczyście ogłosił rozpoczęcie nowego
roku akademickiego, wypowiadając tradycyjną formułę: Quod felix, faustum fortunatumque sit! Zabrzmiała pieśń „Gaudeamus”.
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Ks. prałat Grzegorz Szewczyk przekazuje rektorowi PK Andrzejowi
Białkiewiczowi list metropolity krakowskiego

Rynku Głównego; dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, która
opracowała nieznane wcześniej, innowacyjne w skali światowej związki chemiczne; Renata Knapik-Miazga, która wielokrotnie zdobywała medale mistrzostw Polski, Europy i świata
w szpadzie kobiet i jest aktualną mistrzynią Europy; Stefan
Życzkowski, który założył razem z bratem znaną w Polsce firmę specjalizującą się w automatyce i robotyce; Piotr Śliwiński,
który realizując swoją pasję podróżniczą w ciągu dwunastu lat
dwanaście razy okrążył świat i wspiął się na Mt. Everest; Jan
Zych, który wykonał w życiu ponad pięć milionów zdjęć, zdobywając wiele nagród na konkursach fotograficznych.

*
Choć w uroczystości otwierającej nowy rok akademicki na
PK nie mogli uczestniczyć goście, od wielu instytucji życia publicznego, firm i szkół wyższych napłynęły gratulacje i życzenia. Podczas ceremonii inauguracyjnej odczytany został fragment listu, który nadszedł od prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Prezydent napisał m.in.: „Niech badacze, poprzez swoje dokonania naukowe, umacniają własny autorytet w społeczeństwie i stają się wzorem dla kolejnych roczników studentów.
Studentom składam życzenia udanego roku, wytrwałości i satysfakcji z wybranej drogi. Wszystkim Państwu życzę niewyczerpanej pasji poznawania prawdy i umiejętności łączenia jej
z pragmatycznym wykorzystaniem osiągnięć naukowych”.
Pełna lista przesłanych adresów gratulacyjnych została
ogłoszona na stronie internetowej PK.
Jak co roku, uroczystość inauguracyjną uświetniło wykonanie utworów związanych z polską tradycją akademicką
przez Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”
pod dyrekcją Marty Stós, z gościnnym udziałem Zespołu
Wokalnego „Esperimento” z Białegostoku. Względy bezpieczeństwa sprawiły jednak, że utwory zostały odtworzone
z nagrań. Ceremonię w „Działowni” prowadził Bartłomiej
Krystyński z Działu Promocji PK.
Uczestnicy uroczystości w „Działowni” mieli okazję obejrzeć pokazaną przed budynkiem Centrum wystawę „His
toryczne lokalizacje Politechniki Krakowskiej”. W ramach
ekspozycji, przygotowanej przez Muzeum Politechniki Krakowskiej z okazji 75-lecia uczelni, przedstawiono dawne i dzisiejsze siedziby PK.
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2 października w godzinach porannych przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej oddali hołd patronowi uczelni. Na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza
Kościuszki w Rynku Głównym wiązankę kwiatów złożył
prorektor dr inż. Marek Bauer w towarzystwie studentów,
z przewodniczącym samorządu mgr. inż. Krzysztofem
Pszczółką. Na dziedzińcu uczelni kwiaty pod pomnikiem Naczelnika złożył rektor prof. Andrzej Białkiewicz w obecności
prorektorów.
Przed uroczystościami w „Działowni” członkowie wspólnoty akademickiej PK uczestniczyli w mszy św. w bazylice św. Floriana. Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii
ks. prałat Grzegorz Szewczyk, który przekazał na ręce rektora
PK prof. Andrzeja Białkiewicza list metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego do społeczności PK. Homilię
wygłosił ks. prof. Józef Franciszek Wołczański z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Ks. prof. Wołczański nawiązał do przyznania dziewięćdziesiąt lat temu, w 1930 r., przez Uniwersytet Poznański tytułu
doctora honoris causa wybitnemu polskiemu filozofowi Kazimierzowi Twardowskiemu. Podczas uroczystości nadania godności
prof. Twardowski wygłosił mowę „O dostojeństwie uniwersytetu”. Jej przesłanie pozostaje do dziś aktualne. W swej mowie
Kazimierz Twardowski zwracał uwagę, że praca na uniwersytecie niesie sporo zagrożeń. Sługa prawdy obiektywnej powinien wstrzymywać się od wszystkiego, co by mogło na niego
ściągnąć podejrzenie, jakoby kierował się ambicjami, pokusą
odgrywania roli, w której nie chodzi o prawdę, ale o władzę,
o wpływy, o godności, o zaszczyty i o pieniądze. W kontekście tych słów Kazimierza Twardowskiego warto zastanowić
się nad własnym miejscem w strukturze uczelni. Warto przyjrzeć się naszym motywom i racjom, jakie nami kierują, zachęcał
ks. prof. Józef Franciszek Wołczański.
Choć skromniejsze niż w latach ubiegłych, nieco zmienione z przyczyn podyktowanych względami bezpieczeństwa
epidemicznego, uroczystości rozpoczynające rok akademicki
2020/2021 na Politechnice Krakowskiej były wyrazem wierności wobec tradycji akademickiej.

(ps)

Ze względów bezpieczeństwa w inauguracji mogła wziąć udział
ograniczona liczba osób
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Politechnika Krakowska powinna być
uczelnią z europejskiej czołówki
Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza
wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021
Dostojni Goście!
Wysoki Senacie!
Koleżanki i Koledzy — Pracownicy Politechniki Krakowskiej!
Drodzy Studenci!
Serdecznie witam w dniu 76. inauguracji roku akademickiego Politechniki Krakowskiej. Witam gorąco uczestników
uroczystości, tych, którzy przybyli dziś do Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, jak
i tych, którzy towarzyszą nam dzięki internetowej transmisji
wydarzenia. To dla mnie — wychowanka tej uczelni, związanego z nią od prawie pięćdziesięciu lat — szczególny moment.
Po raz pierwszy mam honor inaugurować rok akademicki
jako rektor Politechniki Krakowskiej, wybrany na tę zaszczytną funkcję przez społeczność akademicką.
Z naszą Politechniką związana jest cała moja kariera zawodowa — naukowa, dydaktyczna i organizacyjna. Dziś jednak
— mocniej niż kiedykolwiek — czuję, że podejmuję tę ważną
i odpowiedzialną służbę naszej Alma Mater.
Mam nadzieję, że w prowadzeniu Politechniki do dalszego rozwoju pomoże mi spojrzenie i doświadczenie architekta.
Architekt tworzy teraźniejszość, myśląc o przyszłości i pamiętając o przeszłości. Tak patrzę na naszą uczelnię — myślę
o tym, gdzie dziś jesteśmy, do czego dążymy, ale też pamiętam, skąd czerpiemy.
Dziękuję moim poprzednikom, rektorom oraz kolejnym
pokoleniom pracowników i studentów za to dzieło, którym
dziś jest Politechnika Krakowska. Stworzyli nowoczesną
uczelnię, za którą stoi ogromny potencjał naukowy i dydaktyczny całej społeczności. Obiecuję dbać, by niczego z dotychczasowych politechnicznych osiągnięć nie utracić. Mam też
w sobie mobilizację, by — wspólnie z moimi współpracownikami i przy wsparciu obecnego pokolenia ludzi Politechniki
— dołożyć do dotychczasowego dorobku inicjatywy równie
ważne i równie trwałe jak te naszych poprzedników.
Wierzę w moc współpracy i wzajemnej życzliwości. Wiem,
że nie stoją w sprzeczności ze zdrową konkurencją i inspirującą
atmosferą pracy. Wszystkiego tego teraz potrzebujemy. Potrzebujemy tym bardziej, że wciąż musimy wypełniać zadania szkoły
wyższej — kształcić, prowadzić badania naukowe, współpracować z partnerami samorządowymi i gospodarczymi — w okolicznościach nadzwyczajnych trwającej pandemii. To ona nie
pozwoliła nam dziś spotkać się osobiście w tak szerokim gronie,
jak zazwyczaj podczas inauguracji. By być razem, korzystamy
z internetowego przekazu wideo, jednego z technologicznych
narzędzi, które w ostatnich miesiącach wkroczyły w naszą codzienność i prawdopodobnie zostaną z nami na stałe.
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Pandemia zmieniła nie
tylko uroczystość inauguracji roku akademickiego,
ale też plany świętowania
jubileuszu 75-lecia Politechniki Krakowskiej. Przygotowane z tej okazji wydarzenia w maju się nie odbyły.
Mamy nadzieję świętować
niedługo — tak jak chcieliśmy, nicią przewodnią jubileuszu czyniąc losy naszych
znakomitych absolwentów.
Podczas dzisiejszej inauguracji symbolicznym przypomnieniem o jubileuszu jest
wykład rektora prof. Kazimierza Flagi, poświęcony
refleksji nad powstaniem
Politechniki
Krakowskiej
Fot.: Jan Zych
im. Tadeusza Kościuszki
w 75-lecie jej istnienia oraz premiera stworzonego m.in. przez
naszych wychowanków filmu jubileuszowego.
Szanowni Państwo,
kiedy na czele uczelni staje nowy rektor, chcemy od niego
usłyszeć, jaką wizję szkoły wyższej proponuje. Chcę potwierdzić, że będę realizował plan przedstawiony w moim programie wyborczym, który zyskał akceptację pracowników
i studentów naszej uczelni. Politechnika Krakowska powinna
być uczelnią z europejskiej czołówki, śmiało realizującą misję edukacyjną oraz badawczą. Będziemy podnosić poziom
badań naukowych i kształcenia, aby być nowoczesną szkołą
wyższą, rozpoznawalną w światowej przestrzeni edukacyjnej
i badawczej, wykorzystującą potencjał swoich pracowników
i studentów. W tym sensie kadencja, którą rozpoczynamy,
będzie czasem kontynuacji marzeń i planów moich poprzedników. Dotychczasowe sposoby osiągania ambitnych celów
uzupełniamy o nowe lub zoptymalizowane narzędzia.
Najbliższym celem jest uzyskanie w przyszłorocznej ewaluacji dyscyplin naukowych kategorii nie niższej niż B+ dla
dyscyplin uprawianych na PK. Po wejściu w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” nasza uczelnia
przeszła reformy, które mają w tym pomóc. Działamy w nowej
strukturze z ośmioma wydziałami, każdy z wiodącą dyscypliną naukową. Mamy również nowy system kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej.
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Pierwszą inicjatywą, którą podjęliśmy w rozpoczętej właśnie kadencji, jest powołanie Centrum Doskonalenia Badań
Naukowych. Nowa jednostka pozawydziałowa będzie służyć
pomocą w sporządzaniu wniosków o projekty badawcze oraz
opracowywaniu wysoko punktowanych artykułów nauko
wych. Jej najważniejsze zadanie to poprawa efektywności
naukowej pracowników we wszystkich dyscyplinach, także
przez wspieranie i inicjowanie międzywydziałowej współpracy badawczej i publikacyjnej. Koncepcja nowej jednostki
została przedstawiona podczas wrześniowego posiedzenia
Senatowi PK i pozytywnie przez niego oceniona. Liczymy, że
poprawa efektywności naukowej przyczyni się do wysokiej
oceny dorobku PK i jej pracowników w ramach przyszłorocznej ewaluacji dyscyplin naukowych. W tym celu będziemy
też kontynuować i rozszerzać pakiet działań wspierających,
motywujących i promujących najbardziej efektywnych pracowników PK, m.in. przez wprowadzenie nowych narzędzi
motywacyjnych.
Chcemy nadal dbać o jak najwyższą jakość edukacji. Bardzo ważne jest dla nas kształcenie oparte na autorskich, wizjonerskich programach nauczania. Musimy je dostosowywać do zmieniających się trendów współczesnej gospodarki,
poszerzać ofertę o nowe kierunki, w tym te o profilu praktycznym i prowadzone w języku angielskim. Istotna jest rozbudowa nowoczesnych technik dydaktyki i komunikacji, nie
tylko ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, ale też
wymogi nowoczesnego nauczania. Technologie informatyczne będą szerzej wykorzystywane w komunikacji pomiędzy
studentami a administracją uczelni.
Naszych partnerów z otoczenia samorządowego i gospo
darczego zapewniam, że pozostaniemy we współpracy z nimi
aktywni i twórczy. Chcemy, by głos naszych ekspertów w relacjach z otoczeniem gospodarczym, samorządowym i akademickim był donośniejszy i jeszcze bardziej się liczył. To przyczyni się też do wzmocnienia prestiżu uczelni i jej pozycji
oraz poszerzy możliwości pozyskiwania nowych projektów
badawczych. Eksperckie zespoły problemowe będziemy włączać także w proces zarządzania uczelnią i rozwiązywania
naszych wewnętrznych wyzwań rozwojowych.
Celem władz nowej kadencji będzie też dalsze wzmacnianie naukowej i dydaktycznej współpracy międzynarodowej,
zwiększenie roli profesorów wizytujących i ekspertów zagranicznych w działalności badawczej i publikacyjnej PK.
Drodzy studenci, szczególnie studenci pierwszego roku,
jesteście ważną częścią naszej społeczności, współgospodarzami tej uczelni. Wasza młodzieńcza pasja i aktywność, wasze wysokie oczekiwania są dla nas inspiracją i motywacją.
Nie bójcie się od nas wymagać więcej, ale bądźcie równie
szczerzy i wymagający dla siebie. Możecie uczestniczyć na
pełnych prawach w życiu naszej uczelni i doświadczać swojego wpływu na jej funkcjonowanie i rozwój.
Drodzy kandydaci, którzy za chwilę — po immatrykulacji
— zostaniecie naszymi studentami. Wkraczacie w inżynierski świat — świat ważnych wyzwań, projektów, decyzji, odpowiedzialności. Wasi starsi koledzy odnoszą spektakularne
sukcesy w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach, zaskakują nas stale swoją pomysłowością, przewidywaniem przyszłości i odwagą w jej kreowaniu. Jako absolwenci
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świetnie radzą sobie w życiu zawodowym, robią błyskotliwe
kariery. Bierzcie z nich przykład!
Będziemy nadal tworzyć dogodne warunki do studenckich działań, stale unowocześniać infrastrukturę dydaktyczną, poszerzać przestrzeń, w której będziecie się mogli nie tylko uczyć, ale też odpoczywać, wspólnie spędzać czas wolny.
Ciekawe przestrzenie wspólne, miejsca rekreacji i spotkań,
to dobry trend we współczesnej architekturze, wynikający
z potrzeby budowania relacji społecznych i z coraz większej
otwartości ludzi na wspólnotowość. Świadoma, nowoczesna
uczelnia może i powinna się tym architektonicznym trendem
zainspirować.
Zaczynacie akademicką przygodę w wyjątkowym czasie,
gdy nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich uroków
studenckiego życia. Troska o wasze bezpieczeństwo zmusiła
nas do prowadzenia kształcenia w tym semestrze w formule
mieszanej, stacjonarno-zdalnej. Ale wierzymy, że to krótkotrwałe ograniczenie. Technologia, która będzie nas wspierać
w prowadzeniu zajęć, nie zmieni jednej z najważniejszych
idei uniwersytetu — wagi relacji mistrz — uczeń, opartej na
podmiotowości obu jej uczestników. Technologia nie zastąpi
też kontaktów i inspiracji rówieśniczych, w których uczycie
się ważnych dla inżyniera umiejętności, choćby grupowej
pracy czy przywództwa. Bez względu na to, na co pozwolą
okoliczności, będziemy wspierać Was nie tylko w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności zawodowych, ale też w rozwijaniu pasji pozainżynierskich — kulturalnych, sportowych, artystycznych. Liczymy na waszą rozwagę i troskę o siebie nawzajem.
Nowoczesna dydaktyka oraz działalność badawcza wymagają inwestycji w infrastrukturę dydaktyczną i laboratoryjną.
Naszym celem jest m.in. to, by każdy wydział działał we własnej
siedzibie, a baza laboratoryjna głównego kampusu PK została rozbudowana o nowoczesny obiekt, skupiający laboratoria
dydaktyczne, potrzebne tutejszym jednostkom. W ostatnich
miesiącach złożyliśmy wnioski o wsparcie finansowe nowych
inwestycji, intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami,
które wkrótce przedstawimy do dofinansowania w stosownych instytucjach. Nadal będziemy podnosić standard naszych
obiektów, dostosowując je do współczesnych potrzeb.
Czekają nas dalsze zmiany, które będą służyć współczesności i przyszłości Politechniki Krakowskiej. To ambitne, ale realne
plany. Mimo trudnych czasów jestem optymistą, wierzę w moc
pozytywnego nastawienia i jestem przekonany, że nie warto tracić energii na snucie negatywnych scenariuszy. Przeszkody warto rozeznać, rozważnie analizować i wspólnie pokonywać.
Optymizmu, mimo obiektywnych trudności w pandemicznym czasie, życzę nam wszystkim. Pracownikom dydaktycznym, badawczym i badawczo-dydaktycznym życzę satysfakcji z pracy i radości z osiągnięć. Również pracownikom
administracji i obsługi życzę zawodowego i osobistego spełnienia. Studentom podążania za aspiracjami — by zamieniały
się w sukcesy — i dumy z faktu, że jesteście częścią społeczności Politechniki Krakowskiej.
Całej społeczności akademickiej życzę entuzjazmu i satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju Uczelni. Oby nowy rok akademicki był równie pomyślny jak dotychczasowe 75 lat Politechniki Krakowskiej.
Tytuł przemówienia pochodzi od redakcji.
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Nagrody dwóch fundacji
Choć tegoroczna inauguracja roku akademickiego na PK pod
wieloma względami różniła się od uroczystości z lat ubiegłych,
nie uległ zmianie zwyczaj wręczania nagród dwóch fundacji.
Nagrody Fundacji Rodziny Engelów są przyznawane młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym, takim, którzy
nie przekroczyli trzydziestego piątego roku życia, autorom
najlepszych prac naukowych, reprezentującym Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę
Świętokrzyską.
W tym roku Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela II stopnia otrzymał dr inż. Tomasz Majka z Politechniki Krakowskiej za
cykl prac dotyczących kompozytów polimerowych, w tym kompozytów z udziałem biopolimerów i polimerów inżynierskich.
Nagrodę wręczył reprezentujący fundację dr Zbigniew Engel
Junior. Laureat, obok gratyfikacji finansowej, otrzymał statuetkę
zaprojektowaną przez Bronisława Chromego.

Zbigniew Engel Junior gratuluje nagrody Józefowi Niziołowi,
z prawej: rektor Andrzej Białkiewicz

Laureatka została uhonorowana za całokształt osiągnięć podczas studiów, w tym udział w konferencji międzynarodowej,
współautorstwo publikacji, udział w pracach badawczych oraz
pracę w Kole Naukowym Chemików. Nagrodę wręczył prof. Janusza Magiera.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Wystąpienia przedstawicieli
organizacji studenckich
Tomasz Majka — laureat Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela

Od ubiegłego roku Kapituła Fundacji Rodziny Engelów
przyznaje również Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela
„Profesor — Senior”. Wyróżnieniem tym honoruje się emerytowanych profesorów za ich osiągnięcia dydaktyczne i naukowe.
W tym roku laureatem został prof. Józef Nizioł — wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki nieliniowej, rektor PK dwóch
kadencji (w latach 1990–1996). Dr Zbigniew Engel Junior wręczył nagrodę laureatowi w jego domu, w obecności rektora
PK prof. Andrzeja Białkiewicza.
Podczas uroczystości inauguracyjnej w „Działowni” nastąpiło również wręczenie nagrody przyznanej przez Fundację
Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy
Politechnice Krakowskiej. Nagroda jest przyznawana za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia pomysły
w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych,
nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz
budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Mogą się o nią
ubiegać absolwenci studiów I stopnia oraz studenci i absolwenci
studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej.
W tym roku Nagrodę Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery I stopnia otrzymała inż. Klaudia
Złotowska, studentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej, na kierunku technologia chemiczna.
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Przypomnieniem problemów, jakie na
Politechnikę Krakowską sprowadziło
pojawienie się pandemii koronawirusa,
rozpoczął swoje wystąpienie Krzysztof
Pszczółka — przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. Za bezbolesne przejście
przez ten trudny okres dziękował, w imieniu wszystkich studentów, władzom
rektorskim poprzedniej kadencji, z rektoKrzysztof Pszczółka
rem prof. Janem Kaziorem na czele. Zwracając się do studentów, w szczególności pierwszorocznych,
zapewnił, że mimo trudności samorząd będzie podejmować
projekty służące integracji środowiska studenckiego, zachowując zasady bezpieczeństwa epidemicznego.
W imieniu Zrzeszenia Studentów
z Niepełnosprawnościami PK wystąpiła
jego przewodnicząca Angelika Kopeć. Poinformowała, że celem zrzeszenia jest integrowanie studentów pełnosprawnych
i niepełnosprawnych. W swym krótkim wystąpieniu zachęcała studentów,
szczególnie rozpoczynających studia, do
udziału w organizowanych przez zrzeszenie obozach sportowych, konferencjach, kursach i szkoleniach.
Angelika Kopeć
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Wydziały rozpoczęły nowy rok akademicki
inaczej niż zwykle
Podobnie jak cała uczelnia, wydziały Politechniki Krakowskiej w tym roku też wprowadziły istotne zmiany w tradycyjnej formule oficjalnego otwarcia roku akademickiego. Na
pierwszym planie postawiono bezpieczne, z epidemicznego
punktu widzenia, przeprowadzenie uroczystości. Jako główną formę udziału w uroczystościach inauguracyjnych przyjęto korzystanie z przekazu internetowego.
Wyłącznie w formie transmisji on-line w Internecie dostępna była inauguracja roku akademickiego na WYDZIALE
INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. 30 września
pracownicy i studenci wydziału mogli na ekranach swych
komputerów, tabletów i smartfonów oglądać przebieg uroczystości, którą prowadził dziekan WIiTCh dr hab. inż. Piotr
Michorczyk, prof. PK. W imieniu władz uczelni do studentów
przemówił prorektor dr inż. Marek Bauer. Obecny był również
prorektor prof. Dariusz Bodgał (w poprzedniej kadencji dziekan WIiTCh). Wykład inauguracyjny „Fotopolimeryzacja w pozytywnym świetle, czyli o procesach polimeryzacji z udziałem
światła” wygłosiła dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK.
Trzy wydziały inaugurujące rok akademicki 1 października zorganizowały spotkania, podczas których zachowano
formułę zbliżoną do tradycyjnej.
Uroczystość na WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ odbyła się w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia” z udziałem
niedużego grona gości spoza uczelni. Uczestników zebranych
w „Kotłowni” i osoby oglądające przekaz internetowy powitał
dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Władze
uczelni reprezentował prorektor dr hab. inż. Tomasz Kapecki,
prof. PK. Wykład „Kształtowanie budowli XXI w.” wygłosił
mgr inż. Sławomir Stożek z PERI Polska. Podczas uroczystości inż. Kamila Świerk odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca
w konkursie Galicyjskiej Izby Budownictwa dla najlepszego
studenta studiów II stopnia WIL na kierunku budownictwo
w roku akademickim 2019/2020.
Uczestników inauguracji na WYDZIALE INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I ENERGETYKI powitał dziekan dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. Ceremonia odbyła się z udziałem niewielkiej grupy pracowników i studentów w auli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, gdzie
Laureatka nagrody GIB Kamila Świerk z dziekanem WIL Andrzejem
Szaratą
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Do uczestników spotkania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki
przemówił były rektor PK Jan Kazior

przybyli mogli zająć miejsca z zachowaniem bezpiecznych od
ległości. W imieniu władz uczelni głos zabrał prorektor prof. Dariusz Bogdał. Adresowany głównie do studentów pierwszego
roku wykład „Praktyka czyni Mistrza. Przez projekty badawcze
do kariery” wygłosił dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK.
Także 1 października inauguracja odbyła się na WYDZIALE
MECHANICZNYM. Jako miejsce wybrano oddaną na WM niedawno aulę A4, co pozwoliło uczestnikom uroczystości zachować wymagany dystans. Dziekan prof. Jerzy Sładek, powitawszy zebranych, przypomniał historię wydziału. Do studentów
pierwszego roku zwrócił się reprezentujący władze uczelni
prorektor dr hab. inż. Tomasz Kapecki, prof. PK. Wygłoszenie wykładu inauguracyjnego powierzono mgr. inż. Janowi
Kuchmaczowi, którego studenci WM uznali za najlepszego
dydaktyka i najlepszego e-dydaktyka. W wystąpieniu „Człowiek w świecie zmieniających się temperatur” poruszył zagadnienia chłodnictwa i klimatyzacji.
Formułę inauguracji dostępnej jedynie w postaci transmisji internetowej przyjęto na WYDZIALE ARCHITEKTURY.
Przekaz, prowadzony z sali obrad Rady Dyscypliny (dawniej
sali Rady Wydziału), odbył się 5 października. Do osób oglądających transmisję przemówił dziekan prof. Jacek Gyurkovich. Jako przedstawiciel władz uczelni wystąpił prorektor
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. W uroczystości uczestniczył
też rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. W trakcie transmisji wyemitowano nagrany wcześniej wykład inauguracyjny
prof. Andrzeja Kadłuczki „Architektura jako nośnik pamięci”.
6 października ceremonia inaugurująca rok akademicki odbyła się na WYDZIALE INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ. Spotkanie z udziałem ograniczonej
liczby uczestników miało miejsce w sali A3. Gości powitał
dziekan WIEiK prof. Adam Jagiełło. W imieniu władz uczelni
głos zabrał prorektor dr inż. Marek Bauer. Uroczystość stała
się okazją do wręczenia nagród absolwentom wyróżnionym
w konkursie oddziału krakowskiego SEP na najlepszą pracę
dyplomową. Nagrody otrzymali: Dawid Kruk, Maciej Cięciel,
Sylwia Wygnaniec, Dariusz Sularz i Jakub Gębczyk.
Dwa wydziały odstąpiły od formuły uroczystości inaugurującej rok akademicki. Na wydziałach tych przygotowano spotkania organizacyjne dla rozpoczynających naukę
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studentów, którzy spotkali się z władzami dziekańskimi
w niedużych grupach.
Od 30 września do 6 października na WYDZIALE
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI zorganizowano dziesięć spotkań dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne
I stopnia. Spotkania odbywały się głównie w budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”. Po godzinnym spotkaniu z dziekanem dr. inż. Jerzym
Jaworowskim studenci przechodzili do dziekanatu, dopełnić
formalności związanych z rozpoczęciem studiów.
Na WYDZIALE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
odbyło się dziewięć spotkań organizacyjnych władz wydziału z nowymi studentami. Spotkania ze studentami kierunku inżynieria materiałowa miały miejsce 5 października na
kampusie w Czyżynach i przy ulicy Podchorążych. Dla studentów kierunków fizyka techniczna oraz nanotechnologia
i nanomateriały spotkania przygotowano 6 października przy

ulicy Podchorążych. Informacji studentom udzielał dziekan
dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK i prodziekani.
Jak co roku, podczas spotkań na wydziałach, rozpoczynającym naukę studentom przekazano sporo praktycznych
wiadomości na temat toku studiów. Nie zabrakło też wypowiedzi nawiązujących do szczególnej sytuacji, w jakiej
prowadzone będą zajęcia. Prorektor prof. Dariusz Bogdał
zwrócił uwagę, że platforma e-learningowa, uruchomiona
na PK przed dziesięciu laty, dziś — w warunkach prowadzenia większości zajęć w trybie zdalnym — stała się podstawowym narzędziem dydaktycznym. Prorektor dr inż. Marek
Bauer nie krył, że studentów czeka ciężka praca i będą musieli dać z siebie więcej, niż to miało miejsce w latach poprzednich. Dziekan WIiT dr inż. Jerzy Jaworowski apelował
zaś do studentów o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad
bezpiecznego zachowania w warunkach epidemii.

(ps)

Odznaczeni pracownicy PK
Złoty Krzyż Zasługi
dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK

Brązowy Krzyż Zasługi
dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier

Medal
Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz,
prof. PK
dr hab. Tomasz Ściężor
dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK
dr Mariusz Jużyniec
dr inż. Magdalena Kromka-Szydek

Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
inż. Tadeusz Kałwa
dr hab. Marek Pyka, prof. PK

Urszula Sałęga
lic. Grażyna Skuza

Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę
dr inż. Izabela Godyń
dr hab. inż. Marcin Jaraczewski,
prof. PK
dr inż. Renata Kozik
Agnieszka Makuch
dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK
dr inż. Anna Stankiewicz
mgr inż. Paweł Zieliński

Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę
mgr Katarzyna Dydek
dr hab. Ewa Gondek, prof. PK
mgr inż. Sergiusz Lisowski
dr inż. Tomasz Sieńko
dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel

Odznaczenia nieodebrane
w 2018 r.
Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
dr inż. Ryszard Mielnik

Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę
dr inż. arch. Paweł Ozimek

Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
dr inż. Andrzej Wolak

Zdjęcia: Jan Zych

Agnieszka Łapczuk-Krygier odbiera gratulacje wicewojewody Józefa Leśniaka po otrzymaniu Brązowego Krzyża Zasługi. Na zdjęciu po prawej:
Marek Pyka dekorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
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Nowe wpisy w „Złotej Księdze Wychowanków PK”
O kolejne wpisy wzbogaciła się w dniu inauguracji roku akademickiego „Złota Księga Wychowanków PK”. Uroczystość
odbyła się w Sali Senackiej. Zanim przedstawione zostały
sylwetki osób uhonorowanych w tym roku, prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK Izabela Paluch przypomniała główne przedsięwzięcia SWPK w ostatnich latach i podziękowała
prof. Janowi Kaziorowi, rektorowi PK w poprzedniej kadencji,
za cztery lata współpracy.
Obecny rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz wyraził zadowolenie z faktu, że wychowankowie naszej uczelni przyczyniają się do umocnienia marki Politechniki Krakowskiej. Wysoko
ocenił fakt, że SWPK pielęgnuje więzi międzypokoleniowe i pomaga uczelni w utrzymywaniu kontaktów z wychowankami.
Motywy, którymi kierowała się Kapituła Złotej Księgi, wybierając z grona kandydatów osoby wyróżnione wpisem, przedstawił prof. Leszek Wojnar, przewodniczący kapituły.
Grono Złotych Wychowanków powiększyło się o następujące osoby:
• Barbara Kopczyńska (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
— od 2002 r. jest prezesem EGM SA, firmy, która realizuje
projekty w branży wydobywczej i przeróbki minerałów;
była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie skomplikowanego procesu rekultywacji terenu po Zakładach Chemicznych „Bonarka”, dziełem firmy EGM było zagospodarowanie wód mineralnych ze złoża „Mateczny”.
• Wawrzyniec Kuc (Wydział Architektury) — poza sukcesami zawodowymi w dziedzinie architektury i systemów
komputerowych zasłynął z realizowanych pod patronatem
PK ekstremalnych samochodowych wypraw naukowo-krajoznawczych; wspólnie z kolarzem Walerianem Romanowskim zainicjował Projekt VR, którego działania służą
wypracowaniu procedur gwarantujących przeżycie w warunkach długotrwałej ekspozycji na niskie temperatury.
• Rafał Kukla (Wydział Inżynierii Lądowej) — już na IV roku
studiów został inżynierem budowy w firmie budowlanej;
w latach 2008–2014 był prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mariampol”, a w wyborach samorządowych
w latach 2014 i 2018 był wybierany na stanowisko burmistrza

Barbara Kopczyńska (z dyplomem) w towarzystwie rektora Andrzeja
Białkiewicza (z lewej) oraz Izabeli Paluch i dziekana WIŚiE Stanisława
Rybickiego

•

•

•

Rafał Kukla (z dyplomem) w towarzystwie Izabeli Paluch oraz rektora
Andrzeja Białkiewicza (z lewej) i dziekana WIL Andrzeja Szaraty

•

Gorlic i pełni tę funkcję do dziś; w 2019 r. został przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
Sławomir Olejnik (Wydział Mechaniczny) — jako student
wzbogacił program Juwenaliów Krakowskich i został ich
dyrektorem, pozyskując na to wydarzenie finansowanie
z Urzędu Miasta; razem z samorządami studenckimi krakowskich uczelni artystycznych stworzył Festiwal Kulturalia; po studiach założył firmę szkoleniowo-doradczą,
która prowadzi nowatorskie w skali kraju działania na
rzecz środowiska studenckiego.
Zbigniew Śliwiński (Wydział Architektury) — był powiatowym urbanistą w Brzesku, architektem miejskim w Zakopanem i architektem Tatrzańskiego Parku Narodowego;
od 1994 r. prowadzi własną projektową pracownię, której
działalność obejmuje obiekty usługowe, pensjonaty, hotele, budynki szkolne i sportowe, a także remonty (w tym
Domu Pracy Twórczej PK w Zakopanem).
Nguyen The Thao (Wydział Architektury) — po studiach
na PK kształcił się w Belgii, a w rodzimym Wietnamie
uzyskał stopień doktorski; pełnił wiele odpowiedzialnych
funkcji, m.in. w Ministerstwie Budownictwa Wietnamu,
w latach 2001–2011 był posłem do Zgromadzenia Narodowego, w latach 2007–2015 prezydentem Hanoi, stolicy
Wietnamu; obecnie jest prezesem Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej, promuje w swoim kraju wiedzę
o Polsce.
Aleksander Wodyński (Wydział Inżynierii Lądowej) — po
studiach na PK podjął pracę na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk
technicznych; na jego dorobek składają się badania dotyczące zużycia technicznego i trwałości obiektów budowlanych w niekorzystnych warunkach środowiskowych,
głównie oddziaływań górniczych; uzyskał tytuł mistrza
krajowego w brydżu.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
23 września 2020 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

•
•

•

poparcia wniosku o nadanie tytułu pro
fesora dr. hab. inż. arch. Tomaszowi Koz
łowskiemu, prof. PK;
poparcia wniosku o nadanie tytułu pro
fesora dr hab. inż. arch. Sabinie Kuc, prof. PK;
opinii dotyczącej powołania dr. hab. inż.
Piotra Michorczyka, prof. PK na dziekana Wy
działu Inżynierii i Technologii Chemicznej;
opinii dotyczącej powołania dr inż. Mał
gorzaty Fedorczak-Cisak na dyrektora
Małopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczędnego;

•

opinii dotyczącej utworzenia jednostki
pozawydziałowej Centrum Doskonalenia
Badań Naukowych;

•

opinii dotyczącej powołania dr. hab. inż.
Pawła Ocłonia, prof. PK na dyrektora Cen
trum Doskonalenia Badań Naukowych;

•

powołania stałych komisji senackich oraz
określenia ich zadań;

•

powołania przewodniczących stałych ko
misji senackich;

•

powołania członków Senackiej Komisji
ds. Dydaktyki;

•

powołania członków Senackiej Komisji
Statutowej;

•

powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Na
uczycieli Akademickich.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 76 z 6 lipca 2020 r. w spra
wie wprowadzenia „Instrukcji wystawiania
przez jednostki organizacyjne Politechniki
Krakowskiej faktur dokumentujących sprze
daż towarów i usług”.
Zarządzenie nr 77 z 13 lipca 2020 r. w spra
wie wprowadzenia zmian w „Instrukcji kance
laryjnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki”.
Zarządzenie nr 78 z 16 lipca 2020 r. w spra
wie zmian w strukturze organizacyjnej Wy
działu Architektury.
Zarządzenie nr 79 z 21 lipca 2020 r. w spra
wie wprowadzenia „Regulaminu zatrudniania
na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Ko
ściuszki w ramach projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych”.
Zarządzenie nr 80 z 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany „Zarządzenia nr 54 Rektora
PK z 22 maja 2020 r.”.
Zarządzenie nr 81 z 13 sierpnia 2020 r. zmie
niające „Zarządzenie nr 53 Rektora Politech
niki Krakowskiej z 19 maja 2020 r. w sprawie
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przeprowadzania egzaminów dyplomowych
oraz przygotowywania i wydawania dyplomów
ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć
dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wy
konywania przez pracowników pracy zdalnej”.
Zarządzenie nr 82 z 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w harmonogramie rekruta
cji do Szkoły Doktorskiej PK.
Zarządzenie nr 83 z 1 września 2020 r.
w sprawie powołania prorektorów i okreś
lenia ich kompetencji.
Zarządzenie nr 84 z 1 września 2020 r.
w sprawie powołania pełnomocnika
ds. kształcenia.
Zarządzenie nr 85 z 4 września 2020 r.
w sprawie zmian w „Wewnętrznej procedu
rze kwalifikacyjnej stosowanej przy zatrud
nianiu nauczycieli akademickich”.
Zarządzenie nr 86 z 7 września 2020 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania po
prawkowej sesji egzaminacyjnej w semestrze
letnim roku akademickiego 2019/2020.
Zarządzenie nr 87 z 7 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie liczby
miejsc na pierwszym roku stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, roz
poczynających się na Politechnice Krakow
skiej w semestrze zimowym i letnim roku
akademickiego 2020/2021.
Zarządzenie nr 88 z 7 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów
klauzul informacyjnych dla kandydatów na
studia, studia podyplomowe, inne formy
kształcenia, dla osób wnioskujących o przy
jęcie na studia przez potwierdzenie efektów
uczenia się, dla studentów wnioskujących
o przyjęcie przez przeniesienie na studia
prowadzone na PK, dla studentów wniosku
jących o odbywanie studiów częściowych
w ramach programu MOSTECH oraz dla osób
wnioskujących o wznowienie studiów.
Zarządzenie nr 89 z 9 września 2020 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji In
wentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr 90 z 14 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury w ra
mach „Wewnętrznego Systemu Zapewniania
Jakości Kształcenia”.
Zarządzenie nr 91 z 14 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad weryfika
cji osiągniętych efektów uczenia się, okre
ślonych w programie studiów I i II stopnia,
studiów doktoranckich oraz w programie
kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów koń
czących zajęcia na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 92 z 14 września 2020 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie świadczeń
dla studentów Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 93 z 15 września 2020 r.
w sprawie zasad zwrotu zadatków wpłaco
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nych z tytułu rezerwacji miejsc w domach
studenckich PK na rok akademicki 2020/2021.
Zarządzenie nr 94 z 17 września 2020 r.
w sprawie uzupełnienia Zespołu ds. Wdroże
nia Pracowniczych Planów Kapitałowych na
Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 95 z 17 września 2020 r.
w sprawie zmian w „Zasadach przyznawania
miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania
w domach studenckich Politechniki Krakow
skiej na rok akademicki 2020/2021”.
Zarządzenie nr 96 z 23 września 2020 r.
w sprawie powołania dziekana Wydziału In
żynierii i Technologii Chemicznej na okres od
24 września do 31 grudnia 2020 r.
Zarządzenie nr 97 z 24 września 2020 r.
w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki
Krakowskiej w semestrze zimowym roku aka
demickiego 2020/2021.
Zarządzenie nr 98 z 28 września 2020 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie przyzna
wania nagród studentom pierwszego roku,
drugiego semestru stacjonarnych lub niesta
cjonarnych studiów pierwszego stopnia za
uzyskanie najwyższego wyniku w postępo
waniu rekrutacyjnym”.
Zarządzenie nr 99 z 28 września 2020 r.
w sprawie zasad przygotowywania i perso
nalizacji dyplomów ukończenia studiów oraz
ich odpisów na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 100 z 28 września 2020 r.
w sprawie postępowania przy sporządzaniu
i wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia
studiów na Politechnice Krakowskiej.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 11 z 14 września 2020 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w IV kwar
tale 2020 r.

Polecenia służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 2 z 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia
alarmowego BRAVO-CRP.
Polecenie służbowe nr 3 z 10 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia
alarmowego BRAVO-CRP.

Komunikaty kanclerza PK
Komunikat nr 2 z 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie procedury postępowania w przy
padku zagrożenia epidemiologicznego ko
ronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzonego na
terenie Politechniki Krakowskiej.
Komunikat nr 3 z 21 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Przeglą
dów Technicznych Obiektów Politechniki
Krakowskiej.
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INFORMACJE

WSPOMNIENIE
Franciszek Ziejka
19 lipca 2020 r. nauka polska straciła jed
nego z wybitnych swoich przedstawicie
li — badacza historii literatury i kultury
polskiej, znawcę świadomości politycznej
Polaków XIX i XX wieku, byłego rektora
najstarszej polskiej uczelni — profesora
Franciszka Ziejkę. Był humanistą, którego
cechowała otwarta postawa na zaintere
sowania i problemy całego środowiska
naukowego. Społeczność Politechniki
Krakowskiej miała okazję się o tym nieraz
przekonać przy okazji jego wielu kontak
tów z naszą uczelnią.
Franciszek Ziejka urodził się 3 paź
dziernika 1940 r. w Radłowie, w okolicach
Tarnowa. Po ukończeniu radłowskiego Li
ceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki rozpoczął w 1958 r. studia w za
kresie filologii polskiej na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Uzyskawszy w 1963 r. tytuł
magistra, podjął pracę w Katedrze Historii
Literatury Polskiej UJ. Od początku prze
jawiał skłonność do benedyktyńskiej pra
cy w bibliotekach i archiwach, co owoco
wało nieraz odkrywaniem zapomnianych
źródeł do historii kultury polskiej. Na
długie lata Biblioteka Jagiellońska stała
się — jak mówiono — drugim domem
Profesora.
Obroniona w 1971 r. rozprawa doktor
ska pt. „Obrazy — symbole «Wesela» Sta
nisława Wyspiańskiego w świetle polskiej
tradycji literackiej i politycznej” została
uznana za jedną z najważniejszych prac
w dorobku Franciszka Ziejki i doczekała
się kilku wydań książkowych. Za nią po
szły kolejne znaczące dzieła, w tym roz
prawa habilitacyjna pt. „Złota legenda
chłopów Polskich”. Niektóre publikacje
były efektem wyjazdów zagranicznych,
podczas których Profesor przyczyniał
się także do szerzenia kultury polskiej za
granicą. W latach 1970–1973 był lekto
rem języka polskiego na Uniwersytecie
w Aix-en-Provence we Francji, a w roku
akademickim 1979/1980 zorganizował
w Lizbonie pierwszy lektorat kultury i ję
zyka polskiego w Portugalii.
Jako historyk literatury i kultury pol
skiej wiele uwagi poświęcił jej związkom
z literaturą i kulturą europejską, głównie
francuską. W swoich badaniach odnosił
się jednak przede wszystkim do kulturo
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wego dziedzictwa i tradycji narodowej
oraz polskich przeobrażeń społecznych.
Imponował erudycją literacką i historio
graficzną.
Krakowskie środowisko akademickie
szczególnie zapamiętało lata 1999–2005, na
które przypadło pełnienie przez Franciszka
Ziejkę funkcji rektora UJ. Organizował wów
czas, przypadające na rok 2000, obchody
600-lecia odnowienia Akademii Krakow
skiej. W tym też okresie był przewodniczą
cym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa, a w latach 2002–2005 sprawował
funkcję przewodniczącego Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
W obu tych rolach dał się poznać jako zde
cydowany obrońca autonomii szkolnictwa
wyższego w Polsce. Później, uwolniony od
wysokich stanowisk akademickich, podjął
obowiązki przewodniczącego Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Wiele osób związanych z Politechni
ką Krakowską spotykało się z Profesorem,
nie tylko wówczas gdy pełnił wspomniane
funkcje, sprzyjające z natury rzeczy częs
tym kontaktom ze środowiskiem szkół
wyższych. On sam niejednokrotnie gościł
w murach naszej uczelni. Warto przypom
nieć, że jeszcze w latach siedemdziesią
tych, jako młody badacz, prowadził na
PK dwuletnie konwersatorium z literatury

polskiej, zorganizowane w ramach akcji
wzbogacania programu kształcenia przy
szłych inżynierów o treści humanistyczne.
Z tego epizodu swej kariery akademickiej
zachował miłe wspomnienia.
Gościliśmy też Profesora podczas
pierwszych obchodów na PK Święta
Szkoły w maju 2010 r. Wygłosił wówczas
referat „Wszyscy Polacy uznawali się za
jego dzieci… Z dziejów legendy Tadeusza
Kościuszki” (który następnie ukazał się na
łamach „Naszej Politechniki”). Dobrze pa
miętają z pewnością wizytę prof. Ziejki na
Politechnice Krakowskiej słuchacze Uni
wersytetu Trzeciego Wieku PK. W czerw
cu 2018 r. mieli okazję wysłuchać wykładu
„Tadeusz Kościuszko w pamięci narodów
świata”. Uczony wzbogacił nim program
obchodów 200. rocznicy śmierci patro
na PK. Wystąpienie obfitowało w mało
znane fakty na temat czci, jaką otoczony
został po śmierci patron Politechniki Kra
kowskiej.
W ostatnich latach prof. Franciszek
Ziejka przyjął zaproszenie prof. Marcina
Chrzanowskiego, byłego rektora PK, do
udziału w pracach Komitetu Redakcyjne
go „Zeszytów Historycznych Muzeum PK”.
Prof. Chrzanowski zauważa, że deklaracja
gotowości wejścia w skład projektowane
go komitetu stała się ważnym impulsem
do powołania tego ciała kolegialnego. Już
jako członek komitetu prof. Ziejka miał
inspirujący wpływ na funkcjonowanie sa
mych „Zeszytów Historycznych Muzeum
PK”, jak i Muzeum PK.
— Nasza największa wdzięczność należy się jednak profesorowi Ziejce za jego
rolę w integracji środowiska akademickiego Krakowa — jako przewodniczącemu
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa — oraz polskich uczelni akademickich
— jako przewodniczącemu KRASP — pod
kreśla prof. Marcin Chrzanowski. — Także
jego wieloletnie przewodniczenie Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa przyczyniło się do znacznego wzbogacenia bazy materialnej uczelni naszego
miasta.
Wraz z odejściem profesora Franciszka
Ziejki nauka polska straciła wybitnego na
ukowca, a Politechnika Krakowska humani
stę otwartego na sprawy inżynierów.

Nasza Politechnika nr 10 (206) październik 2020

11

INFORMACJE

PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Anna Czaplicka
Jest adiunktem Wydziału Inżynierii Śro
dowiska i Energetyki Politechniki Krakow
skiej. Pracuje w Katedrze Wodociągów, Ka
nalizacji i Monitoringu Środowiska.
Urodziła się 16 kwietnia 1964 r. w Katowicach. W 1983 r. ukończyła tamtejsze

IV
Liceum
Ogólnokształcące.
Jest
absolwentką dwóch fakultetów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako
wie. W 1990 r. uzyskała na Wydziale
Geologiczno-Poszukiwawczym tytuł za
wodowy magis
tra inżyniera geologii na
podstawie pracy pt. „Budowa geologiczna
pola Górsko w kopalni Wieliczka”, wyko
nanej pod opieką prof. dr. hab. Aleksan
dra Garlickiego. W 1994 r. ukończyła drugi
kierunek studiów na Wydziale Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska i uzyskała
tytuł zawodowy magistra inżyniera ochro
ny środowiska, wykonując pod kierunkiem
prof. dr. hab. inż. Jacka Motyki pracę pt. „Wy
stępowanie metali w wodzie i w osadach
dennych w Zbiorniku Goczałkowice”.
Na przełomie 1995 r. i 1996 r. pracowała
w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazow
nictwa w Krakowie, w Zakładzie Ochrony
Środowiska i wykonywała oceny oddziaływa
nia inwestycji na środowisko. 1 października
1996 r. została zatrudniona w wymiarze peł
nego etatu na Wydziale Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej, na stanowisku asy
stenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie
Podstaw i Systemów Ochrony Środowiska
Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony
Środowiska. Stopień doktora nauk technicz
nych nadała jej — na podstawie obronionej
dysertacji doktorskiej pt. „Hodowla synchro
niczna Chlorella vulgaris w kontroli jakości
wody” — Rada Wydziału Inżynierii Śro
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dowiska Politechniki Krakowskiej uchwa
łą z dnia 22 stycznia 2003 r. Promotorem
doktoratu była dr hab. inż. Beata Cwalina,
prof. PK. W maju 2005 r. została mianowana
na adiunkta naukowo-dydaktycznego. Od
2018 r. jest pracownikiem Katedry Wodo
ciągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowi
ska PK.
Uchwałę o nadaniu jej stopnia dok
tora habilitowanego podjęła 26 lutego
2020 r. Rada Naukowa Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki PK. Podstawę po
stępowania habilitacyjnego stanowiły cykl
powiązanych tematycznie publikacji pod
wspólnym tytułem „Wyznaczenie rozkła
du stężeń wybranych wskaźników jakości
środowiska wodnego w płytkim, polimik
tycznym zbiorniku wodnym na przykładzie
Zbiornika Goczałkowice” oraz dorobek
naukowo-badawczy, popularyzatorski, dy
daktyczny i działalność organizacyjna.
Jej zainteresowania naukowe i praca
dotyczą badania i oceny jakości środowiska
wodnego, zwłaszcza zbiorników wodnych.
Prowadząc badania, współpracowała z ta
kimi ośrodkami naukowymi i instytucjami,
jak: Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział
Farmacji i Analityki Medycznej w Sosnowcu,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Stacja Uzdat
niania Wody w Goczałkowicach, Instytut
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Woje
wódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krakowie i Instytut Forela Uniwersytetu
Genewskiego w Szwajcarii. Zaowocowało
to wieloma publikacjami i opracowania
mi wykonanymi z pracownikami wymie
nionych jednostek. Od 2015 r. zajmuje się
również problematyką zanieczyszczenia
świetlnego. Należy do zespołu Pracowni
Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlne
go PK (w 2016 r. zespół został nagrodzony
przez rektora PK za działalność naukową).
Swoje kompetencje zawodowe dosko
naliła, uczestnicząc w stażach, kursach i szko
leniach naukowych, m.in. w Instytucie Fore
la Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii,
na Aalborg Universitet w Esbjergu, w Danii
(z zakresu ochrony środowiska wodne
go), w Austrii (z zakresu nowych systemów
zagos
podarowania i recyklingu odpadów
stałych w dużych i średnich aglomeracjach).
Ponadto uczestniczyła w intensywnym trzy
letnim kursie języka angielskiego.
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Na jej dorobek publikacyjny składa się:
47 artykułów, głównie współautorskich,
w polskich i zagranicznych czasopismach
naukowych (15 w czasopismach z listy
Journal Citation Reports), monografia,
kilka rozdziałów w wieloautorskich mo
nografiach oraz 25 referatów, posterów
prezentowanych na polskich i międzyna
rodowych konferencjach i zamieszczonych
w wydawnictwach pokonferencyjnych.
W ramach obowiązków nauczycie
la akademickiego na Wydziale Inży
nierii Środowiska i Energetyki PK pro
wadzi zajęcia dotyczące monitoringu
i oceny jakości środowiska, ochrony i inży
nierii środowiska, sozologii i sozotechni
ki, antro
pogenicznego zanieczyszczenia
środowiska, globalnych zmian środowiska
naturalnego. Była promotorem 14 prac
magisterskich i 12 prac inżynierskich.
Jest opiekunem studentów zrzeszonych
w Kole Naukowym Ochrony Środowis
ka. Jej wychowankowie uzyskują częs
to nagrody i wyróżnienia podczas Sesji
Studenckich Kół Naukowych. W latach
2005–2008 w ramach Programu Erasmus
była organizatorem i koordynatorem wy
miany studentów i dydaktyków między
PK a Uniwersytetem Genewskim.
Za swoje osiągnięcia naukowe została
dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Rektora
Politechniki Krakowskiej (w 2005 r. i 2016 r.).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego (od 2015 r.).
Od wielu lat propaguje wiedzę na te
mat zagadnień związanych z ochroną śro
dowiska, a także wpływu zanieczyszczeń
na zabytki. Prowadzi wykłady, warsztaty
również poza uczelnią, np. dla uczniów
krakowskich szkół podstawowych i śred
nich czy szerszego audytorium podczas
konferencji poświęconych ekologii, współ
pracuje także z redakcjami czasopism
„Gospodarka Wodna”, „Technologia Wody”
i „AURA — Ochrona Środowiska”.
Interesuje się historią sztuki, architektu
rą, malarstwem i literaturą. Lubi zwiedzać
ciekawe zakątki świata, chodzić po górach
i jeździć na nartach. Jest matką 28-letniej
Agnieszki, pracującej zawodowo studentki
studiów doktoranckich na Wydziale Zarzą
dzania AGH i 20-letniej Zofii Anny — student
ki II roku na Wydziale Architektury PK oraz
I roku na Wydziale Filozoficznym UJ.
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Paweł S. Hachaj
Jest adiunktem Wydziału Inżynierii Śro
dowiska i Energetyki Politechniki Krakow
skiej. Pracuje w Katedrze Inżynierii i Gospo
darki Wodnej.
Urodził się 6 marca 1970 r. w Krakowie.
Tamże ukończył XI Liceum Ogólnokształ
cące im. Marii Dąbrowskiej, zdając matu
rę w pamiętnym 1989 r. Po egzaminach
wstępnych został przyjęty na kierunek
mechanika stosowana, prowadzony na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra
kowskiej. Studentem PK był tylko przez
krótki czas, kierunek bowiem został zam
knięty tydzień po rozpoczęciu zajęć ze
względu na zbyt małą liczbę uczestników
(naukę podjęło zaledwie trzech studen
tów). Postawiony przed koniecznością
wyboru nowego kierunku, przeniósł się na
fizykę, kierunek prowadzony na Wydziale
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Uczęszczał tam przez pierwszy
semestr jako wolny słuchacz, później —
jako student.
Podczas studiów działał aktywnie
w Naukowym Kole Fizyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego (przez rok
był jego prezesem, a przez trzy lata — se
kretarzem). Przewodniczył komitetowi or
ganizacyjnemu obchodów 100-lecia Koła,
rozpoczętych w 1994 r. i trwających do je
sieni 1995 r. Po zakończeniu studiów i swo
jej działalności w Kole został wyróżniony
tytułem honorowego prezesa Naukowego
Koła Fizyków.
Na wyższych latach studiów wy
brał jako specjalizację fizykę wysokich
energii. Uczestniczył też (znów jako
wolny słuchacz) w zajęciach dla studen
tów specjalizacji fizyka komputerowa.
W 1994 r. obronił pracę magisterską.
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Dotyczyła implementacji algorytmu
rozpoznawania wiązek cząstek elemen
tarnych, powstających w eksperymen
cie H1 prowadzonym na akcelerato
rze, w ośrodku fizyki wysokich energii
DESY w Hamburgu. W tym samym roku
podjął pracę jako asystent w Zakładzie
Fizyki Gorącej Materii Uniwersytetu Ja
giellońskiego, gdzie rok później rozpo
czął studia doktoranckie. Wtedy to z ust
swojego mentora, prof. Kazimierza Gro
towskiego, usłyszał sentencję, która stała
się mottem jego dalszej pracy naukowej:
„Zanim zacznie się mierzyć ogon słonia,
trzeba się najpierw upewnić, czy to ogon
czy trąba. A jeśli ogon, to czy aby na pew
no należy on do słonia”.
Jego zatrudnienie na Uniwersytecie
Jagiellońskim skończyło się w 2000 r., jednak współpracę z zakładem Fizyki Gorą
cej Materii UJ kontynuował jeszcze przez
sześć lat. Pracę doktorską pt. „Deep in
elastic collisions as a dominant reaction
channel for 40Ca + 40Ca and 40Ca + 197Au sys
tems at 35 MeV/nucleon beam energy”
napisał pod kierunkiem prof. Romana Pła
nety i obronił na UJ w 2002 r. Dotyczyła
termodynamiki jądrowej, a dokładnie,
zachowania się materii jądrowej przy zde
rzeniach o tak zwanej pośredniej energii,
bliskiej energii wiązania samych jąder.
W pracy wykazał, że dotychczas stoso
wane modele takich zderzeń — zarówno
koncepcyjne, jak i oparte na nich modele
numeryczne — źle przewidują wzajemny
stosunek liczby powstałych cząstek o ma
sie atomowej 3, czyli jąder trytu 3H i lek
kiego helu 3He.
W latach 2000–2002 pracował w kil
ku firmach z branży IT — zajmował się
projektowaniem systemów rankingo
wych oraz zarządzaniem ryzykiem. Na
Politechnikę Krakowską powrócił jesie
nią 2002 r. Podjął pracę — najpierw jako
asystent, później adiunkt — na Wydziale
Inżynierii Środowiska pod kierunkiem
prof. Elżbiety Nachlik. W swojej drodze
do coraz większych skal i coraz niższych
energii zajął się zagadnieniem przepły
wów wody ze znikomo małymi prędko
ściami. Przepływy takie występują na
przykład w zbiornikach zaporowych,
a zrozumienie mechanizmów, które nimi
rządzą, wciąż jest dalekie od doskonało
ści. W toku prac, których zwieńczeniem
było uzyskanie w 2019 r. stopnia dokto
ra habilitowanego (nadała mu go Rada
Naukowa WIŚiE PK), Paweł Hachaj zapro
ponował całkowicie nowe podejście do

tego zagadnienia, nazwane „modelem
opartym na stanach”. Model ten odwo
łuje się do koncepcji zaczerpniętych
z mechaniki kwantowej, takich jak: stan
obiektu, przejście między stanami czy
w końcu kluczowa w tym podejściu „ob
serwabla”, czyli wielkość faktycznie mie
rzalna (jako przeciwieństwo wielkości,
której zmierzenie jest niemożliwe lub —
co prawda — teoretycznie możliwe, ale
w praktyce niewykonalne).
Jest autorem lub współautorem 38 pu
blikacji z zakresu fizyki i inżynierii śro
dowiska (11 artykułów w czasopismach
z IF; indeks Hirscha wynosi 5).
Jako nauczyciel akademicki prowadził
bądź prowadzi na PK zajęcia z mechaniki
płynów, hydrauliki, przedmioty informa
tyczne oraz matematykę stosowaną dla
słuchaczy studiów od pierwszego stopnia
po studia doktoranckie. Był promotorem
6 prac inżynierskich i magisterskich oraz
promotorem pomocniczym w jednym
przewodzie doktorskim.
Był członkiem Uczelnianej Komisji Wy
borczej władz PK (kadencja 2020–2024). Od
lat uczestniczy w pracach Wydziałowej Ko
misji Rekrutacyjnej.
Był członkiem Sekcji Fizyki Wody Komi
tetu Gospodarki Wodnej PAN.
Jest zapalonym podróżnikiem i tu
rystą. Aktywnie uprawia geocaching —
grę terenową, łączącą walory turystycz
ne i krajoznawcze z nutką przygody:
poszukiwaniem przedmiotów ukrytych
w terenie przez innych uczestników gry.
Z połączenia tych zainteresowań i pracy
zawodowej wyłonił się przygotowany
i prowadzony przez niego pięcioletni pro
jekt wolontariatu naukowego (ang. citizen science). W ramach projektu naukow
cy amatorzy, pod kierunkiem naukowców
profesjonalistów, pomagali w latach
2014–2018 zbierać dane dotyczące proce
sów hydrodynamicznych, zachodzących
w zbiornikach zaporowych. Ukorono
waniem wolontariatu było sympozjum,
które odbyło się na Politechnice Krakow
skiej w kwietniu 2019 r. Szczegółowy opis
tego projektu stanowi treść dodatku do
monografii habilitacyjnej Pawła Hachaja
pt. „Analiza hydrodynamiki zbiorników
zaporowych na potrzeby gospodarki
wodnej: model i jego zastosowania” (Wy
dawnictwo PK, 2019).
W 1995 r. wziął ślub i do dnia dzi
siejszego pozostaje w tym szczęśliwym
związku.
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Zbigniew Mucha
Wychowanek Politechniki Krakowskiej,
pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Energetyki PK.
Urodził się w 1967 r. w Słomnikach.
Jest absolwentem Technikum Hutniczo-Mechanicznego nr 3 w Krakowie.
W 1992 r. ukończył studia na Wydziale
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechni
ki Krakowskiej (specjalność: zaopatrzenie
w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpa
dów). Promotorem jego pracy dyplomowej
pt. „Koncepcja oczyszczania odcieków z wy
sypiska odpadów komunalnych dla miasta
Krakowa w Baryczy” był prof. dr hab. inż. Je
rzy Kurbiel.
Z Politechniką Krakowską jest zwią
zany zawodowo od 1992 r. Został zatrud
niony w Zakładzie Oczyszczania Wody
i Ścieków Instytutu Inżynierii Sanitarnej
i Ochrony Środowiska PK. W 2007 r. Zakład
przekształcił się w Katedrę Technologii
Środowiskowych PK. Początkowo zajmo
wał stanowiska asystenta i wykładowcy, od
2004 r. jest adiunktem.
W 1996 r. odbył krótkoterminowy staż
zagraniczny w Royal Institute of Technolo
gy w Sztokholmie, a w 1997 r. — w Anglia
Polytechnic University, w Cambridge, w ra
mach Programu TEMPUS-PHARE JEP.
Pracę doktorską pt. „Kryteria i warunki
racjonalnego stosowania małych wysoko
efektywnych oczyszczalni ścieków” obro
nił w 2004 r. Promotorem doktoratu była
dr hab. inż. Jadwiga Bernacka, prof. IOŚ.
Uchwałę o nadaniu mu stopnia dokto
ra habilitowanego w dziedzinie nauk
inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie
inżynieria środowiska, górnictwo i ener
getyka, podjęła 26 lutego 2020 r. Rada
Naukowa Wydziału Inżynierii Środowiska
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i Energetyki PK. Podstawę postępowania
stanowił cykl powiązanych tematycznie
publikacji pod tytułem: „Zmiany techno
logiczne w małych i średnich oczyszczal
niach ścieków w celu zwiększenia efektyw
ności usuwania związków biogennych”.
Prace te dotyczyły analizy problemów wy
stępujących podczas modernizacji techno
logicznej małych i średnich oczyszczalni
ścieków oraz możliwości ich rozwiązania
z wykorzystaniem metod symulacji kom
puterowej i analizy wielokryterialnej.
Od początku pracy zawodowej zaj
muje się problematyką małych i średnich
oczyszczalni, w ostatnich latach — zagad
nieniami innowacyjnej metody oczyszcza
nia ścieków komunalnych za pomocą reak
torów membranowych.
W swoim dorobku posiada (jako autor
i współautor) ponad 72 publikacje — 43 ar
tykuły naukowe w czasopismach (13 uka
zało się w czasopismach z listy JCR), 7 roz
działów w monografiach naukowych oraz
22 referaty w materiałach konferencyjnych.
Na zlecenie przemysłu oraz jednostek sa
morządu terytorialnego wykonał ponad
200 prac o charakterze projektowym, kon
cepcyjnym, przygotowywał także opinie
i ekspertyzy dotyczące rozbudowy, mo
dernizacji oraz eksploatacji oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej.
Posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w specjalno
ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyj
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
ze specjalizacją techniczno-budowlaną
do projektowania w zakresie oczyszczalni
ścieków. Jest autorem bądź współautorem
kilkudziesięciu zrealizowanych projektów
oczyszczalni ścieków o różnej przepusto
wości oraz koncepcji technologicznych mo
dernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
(m.in. w Dobrej, Szczyrzycu, Ujanowicach,
Skale, Limanowej, Wołowicach, Krynicy, Stry
szowie, Sromowcach Niżnych).
W latach 2003–2007 był ekspertem
do spraw technologii w Biurze Inżyniera
Kontraktu Ove Arup & Partners w projek
cie dotyczącym zarządzania i nadzoru
nad budową oczyszczalni ścieków Pła
szów II w Krakowie. W 2009 r. zespół, któ
rego był członkiem, otrzymał nagrodę
w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regio
nalnego „LIDER EKO – INWESTYCJI” za mo
dernizację i rozbudowę tej oczyszczalni.
Możliwość uczestniczenia we wszyst
kich etapach procesu inwestycyjnego,
związanego z realizacją (modernizacją)
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wielu oczyszczalni ścieków — od koncep
cji technologicznych, poprzez projekto
wanie, po nadzór autorski nad budową
obiektów i montażem urządzeń, a także
rozruchem i eksploatacją — pozwoliła mu
zdobyć doświadczenia, które wykorzystuje
w badaniach naukowych i działalności dy
daktycznej.
Jako nauczyciel akademicki prowadził
ćwiczenia projektowe i laboratoryjne na
studiach dziennych i zaocznych z przedmio
tu oczyszczanie ścieków (prowadził także
projekty przejściowe z oczyszczania wody
i oczyszczania ścieków); wykłady i pro
jekty z takich modułów, jak: eksploatacja
systemów uzdatniania wody i oczyszcza
nia ścieków, lokalne systemy oczyszczania
wody i ścieków, prawo w ochronie środo
wiska i inżynierii komunalnej, uwarunkowa
nia procesu inwestycyjnego, infrastruktura
wodno-ściekowa w planowaniu lokalnym
i ponadlokalnym. Był promotorem 81 prac
magisterskich i inżynierskich (8 zostało wy
różnionych) oraz 10 prac podyplomowych.
W 2012 r. studenci przyznali mu tytuł naj
lepszego wykładowcy Wydziału Inżynierii
Środowiska PK (na kierunku inżynieria śro
dowiska). W latach 2011–2015 brał udział
w projekcie realizowanym przez PK w ra
mach PO Kapitał Ludzki pt. „Wzrost liczby ab
solwentów Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej zdolnych do wyko
rzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju speł
niającego wymagania środowiskowe”.
Duże znaczenie przywiązuje do edu
kowania projektantów i kadry eksplo
atującej oczyszczalnie ścieków. W latach
2011–2012 prowadził kursy w ramach pro
jektu „Politechnika Krakowska dla MSP —
szkolenia podnoszące kompetencje kadr
nowoczesnej gospodarki w sektorach in
żynierii i ochrony środowiska oraz budow
nictwa”.
Jest członkiem Wydziałowej Komisji
ds. Jakości Kształcenia oraz członkiem Ko
legium WIŚiE.
Za
osiągnięcia
dydaktyczne
w 2009 r. otrzymał nagrodę zespołową
I stopnia rektora PK. W 2011 r. został wy
różniony Honorową Odznaką Politechni
ki Krakowskiej.
W czasie wolnym gra w tenisa stołowe
go oraz zajmuje się działką. Jest żonaty i ma
córkę. Małżonka jest absolwentką PK oraz
cenionym w środowisku inżynierów pro
jektantem obiektów gospodarki wodno
-ściekowej, a córka — absolwentką dwóch
kierunków na PK, doktorantką i pracowni
kiem PK.
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Marcin Noga
Pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny
w Zakładzie Silników Spalinowych i Mecha
troniki na Wydziale Mechanicznym Politech
niki Krakowskiej.
Urodził się 7 lipca 1980 r. w Krakowie.
Mieszka w Lednicy Górnej, pod Wieliczką.
W 1999 r. ukończył z wyróżnieniem XXIX Li
ceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego
w Krakowie i rozpoczął jednolite studia magi
sterskie na Wydziale Mechanicznym Politech
niki Krakowskiej. Ze względu na zainteresowa
nie motoryzacją wybrał kierunek mechanika
i budowa maszyn, a następnie specjalność —
eksploatacja pojazdów samochodowych. Na
ostatnim roku studiów podjął obowiązki asys
tenta stażysty w Instytucie Pojazdów Samo
chodowych i Silników Spalinowych Politechniki
Krakowskiej. Studia ukończył w 2004 r. z wyróż
nieniem i Nagrodą Dziekana WM.
W grudniu 2004 r. został zatrudniony w Ka
tedrze Silników Specjalnych, w Instytucie Pojaz
dów Samochodowych i Silników Spalinowych
PK, w charakterze pracownika inżynieryjno
-technicznego w zespole realizującym projekt
badawczy 6. Programu Ramowego UE — NICE.
Zajmował się głównie badaniami ekspery
mentalnymi układów zapłonowych o wysokiej
energii wyładowania, przeznaczonych do pra
cy przy zasilaniu silnika gazem ziemnym. W na
stępnych latach współpracował w kolejnych
dwóch projektach badawczych UE, realizowa
nych na PK — IPSY i OSTLER. Pierwszy dotyczył
opracowania innowacyjnego filtru cząstek sta
łych do silników z zapłonem samoczynnym,
drugi — modułowego systemu akumulatorów
w samochodach elektrycznych. Uczestniczył
ponadto w pracach związanych z kilkoma
projektami badawczymi MNiSW, NCN oraz
w pracach zlecanych przez partnerów przemy
słowych. Był wykonawcą, kierownikiem wielu
projektów podejmowanych w ramach działal
ności statutowej Instytutu Pojazdów Samocho
dowych i Silników Spalinowych PK.
Od początku zatrudnienia na PK prze
jawiał zainteresowanie pracą naukową, co
owocowało wieloma artykułami w czasopis
mach naukowych i publikacjami konferen
cyjnymi. W pracach badawczych koncentruje
się na zagadnieniach takich, jak: spalinowe
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źródła napędu, elektroniczne układy ste
rowania silników spalinowych, ich osprzęt
mechatroniczny, hybrydowe i elektryczne
układy napędu pojazdów samochodowych.
Wśród kwestii dotyczących spalania paliw
i silników spalinowych szczególne miejsce
zajmują aspekty poprawy sprawności ciepl
nej i układy bezpośredniego wtrysku benzy
ny, ale także badania zjawisk podstawowych,
jak np. propagacja frontu płomienia w mie
szankach gazowo-powietrznych.
W 2010 r. obronił pracę doktorską
pt. „Wpływ zastosowania dwuwtryskiwaczo
wego układu zasilania na parametry robocze sil
nika spalinowego”, przygotowaną pod opieką
prof. Bronisława Sendyki. W lutym 2014 r. podjął
obowiązki asystenta w Zakładzie Mechatroniki
na Wydziale Mechanicznym PK, a w czerwcu
2014 r. ukończył Studium Pedagogiczne PK.
Podjęcie obowiązków nauczyciela akademic
kiego w jednostce o profilu mechatronicznym
było możliwe dzięki dużemu doświadczeniu
zdobytemu w trakcie ponad dziewięciu lat pra
cy nad realizacją projektów badawczych.
Stopień doktora habilitowanego w dyscy
plinie inżynieria mechaniczna nadała mu Rada
Naukowa Wydziału Mechanicznego Politech
niki Krakowskiej 27 maja 2020 r. Osiągnięciem
naukowym wskazanym w postępowaniu ha
bilitacyjnym był cykl 8 publikacji pod wspól
nym tytułem „Koncepcja dwustopniowego
rozprężania gazów w tłokowym silniku spali
nowym”. Zaprojektowany i wykonany przez
niego silnik spalinowy z zapłonem iskrowym
i dodatkowym procesem rozprężania ładunku
w osobnym cylindrze (co pozwala na zwiększe
nie jego sprawności ogólnej) może być również
stosowany w hybrydowym układzie napędu
pojazdu, stacjonarnie — do napędu genera
tora energii elektrycznej, a ze względu na wy
jątkowo niską temperaturę spalin, nawet przy
dużym obciążeniu — do celów militarnych.
W swoim dorobku naukowym ma — jako
autor i współautor — ponad 50 publikacji na
ukowych. Jest współredaktorem monografii
naukowej i współautorem patentu. Wykonał
67 recenzji artykułów dla redakcji czasopism
naukowych, jak: „International Journal of
Heat and Mass Transfer”, „Energies, Sensors,
Entropy” oraz „Applied Sciences”. Za pracę
w charakterze recenzenta otrzymał nagrodę
„Top peer reviewer 2019” portalu Publons
(grupa Web of Science), dokumentującego
osiągnięcia pracowników nauki. W 2019 r. zo
stał członkiem komitetu redakcyjnego czaso
pisma „Automotive Experiences”.
Pełni funkcję niezależnego eksperta
Komisji Europejskiej, oceniającego wnioski
zgłaszane w projektach dotyczących trans
portu lądowego w Programie Horyzont
2020 (w 2016 r. i aktualnie).
Uczestniczył w kilkunastu krajowych
i zagranicznych konferencjach naukowych. Był
członkiem komitetów organizacyjnych Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej
KONMOT (w latach 2012–2018) oraz VIII Interna
tional Congress on Combustion Engines (2019 r.).

Realizuje zajęcia dla studentów Wydziału
Mechanicznego PK z przedmiotów specja
listycznych, związanych z motoryzacją, jak
np. mechatronika silnika czy elektrotechni
ka i elektronika samochodowa, ale również
o charakterze bardziej ogólnym, jak: elektro
technika, elektronika, mechatronika czy
metrologia elektroniczna. Był promotorem
32 prac inżynierskich i 37 prac magisterskich
studentów. Od stycznia 2017 r. jest również
opiekunem Koła Naukowego „Silniki Spalino
we”. Członkowie Koła aktualnie opracowują
tzw. range extender do lekkiego użytkowego
pojazdu elektrycznego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Naukowego Silników Spalinowych oraz ame
rykańskiego stowarzyszenia SAE Internatio
nal, zrzeszającego inżynierów, zajmujących
się techniką motoryzacyjną.
Jest żonaty. Ma dwóch synów —
15- i 11-latka. Poza techniką interesuje się hi
storią, zwłaszcza najnowszą historią Polski.
Lubi podróże dalekie i bliskie, turystykę pie
szą i rowerową.

Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. arch. Manezha Dost (A-2) — „Krytyczny
regionalizm Kennetha Framptona jako odpo
wiedź na potrzebę tożsamości kulturowej archi
tektury XXI wieku”; promotor: dr hab. inż. arch.
Wojciech Chmielewski, prof. PK (PK); recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka (PWr);
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński (PK);
10 VII 2020 r.

Wydział Informatyki
i Telekomunikacji
dr Marcin Wątorek (F-1) — „Ilościowe charakte
rystyki złożoności światowego rynku kryptowa
lut”, promotor: prof. Stanisław Drożdż (IFJ PAN
i PK); recenzenci: prof. Dariusz Grech (UWr),
prof. Ryszard Kutner (UW); 6 VII 2020 r. Obrona od
była się w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Katarzyna Mróz (L-2) — „Assessment of
spalling risk in concrete subjected to fire (Ocena
ryzyka eksplozyjnego odpryskiwania betonu
w pożarze)”; promotor: dr hab. inż. Izabela Ha
ger, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej
Brandt (IPPT PAN), dr hab. inż. Robert Kowalski,
prof. PW (PW); 9 VII 2020 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Paweł Boroń (L-8) — „Analiza odpowie
dzi dynamicznej budowli wielopodporowych
na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia gór
niczego z zastosowaniem metody wielopod
porowego spektrum odpowiedzi”; promotor:
prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska, promotor
pomocniczy: dr hab. inż. Dorota Jasińska,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Roman
Kinasz (AGH), dr hab. inż. Waldemar Świdziń
ski, prof. IBW (Instytut Budownictwa Wodnego
PAN); 9 VII 2020 r. Praca wyróżniona.
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Unikatowy charakter aparatury zapewni wysoki poziom prac badawczych,
a studentom pozwoli zyskać cenne kompetencje

Otwarcie laboratorium firmy ABB
i Politechniki Krakowskiej
LESŁAW PETERS

Mimo trudności przeżywanych przez
gospodarkę kraju w związku z ograni
czeniami wywołanymi przez pandemię
koronawirusa, Politechnika Krakowska
stale poszerza grono partnerów ze sfe
ry przemysłu. 8 września otwarte zosta
ło laboratorium, które jest wspólnym
przedsięwzięciem firmy technologicznej
ABB i naszej uczelni. Podpisana została też
umowa o współpracy.
Centrum Materiałów Funkcjonalnych
i Zaawansowanych Procesów Wytwa
rzania (Center for Functional Materials
and Advanced Manufacturing, CEFUMA)
firmy ABB i Politechniki Krakowskiej ma
swoją siedzibę w budynku PK przy uli
cy Lea w Krakowie. Laboratorium zo
stało wyposażone w unikatowe w skali
kraju stanowiska badawcze, służące do
opracowywania, przetwarzania i testowa
nia nowoczesnych materiałów funkcjonal
nych. Zainstalowana tu aparatura pozwoli
pracownikom ABB i PK realizować wspól
ne projekty naukowo-badawcze i prace
rozwojowe. W CEFUMA przewidziano też

Uroczysty moment otwarcia laboratorium. Symboliczną wstęgę przecinają (od lewej):
Andrzej Białkiewicz, Przemysław Zakrzewski, Dariusz Bogdał i Mirosław Bistroń

prowadzenie dydaktycznych zajęć pro
jektowych i laboratoryjnych dla studen
tów naszej uczelni.

Dyrektor Przemysław Zakrzewski i rektor Andrzej Białkiewicz wymienili egzemplarze
podpisanej umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii
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— Nowoczesne materiały funkcjonalne są niesłychanie istotne dla naszej
gosp odarki — powiedział podczas ofic
jalnego otwarcia laboratorium rektor
PK prof. Andrzej Białkiewicz. — To jest
duży obszar badawczy we wszystkich najnowocześniejszych laboratoriach świata.
Materiały te wpływają na rozwój gospodarki, na rozwój wielu gałęzi przemysłu.
Otwierając nasze laboratorium, wpisujemy się w aktualne trendy.
Rektor PK podkreślił w swym wystąpie
niu, że badania prowadzone na PK i wdra
żanie wyników tych badań, a także kształ
cenie wysoko kwalifikowanych kadr
inżynierskich i naukowych służą gospodar
ce i całemu społeczeństwu, zaś inżynier
skie kompetencje, które w nowo otwartym
laboratorium zdobędą studenci, będą ich
wyróżniać na rynku pracy.
Przemysław Zakrzewski, dyrektor Kor
poracyjnego Centrum Technologicznego
ABB w Krakowie wyraził przekonanie, że
budowa centrum zaowocuje projektami,
które będą rozwijane przez ABB wspólnie
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z Politechniką Krakowską. — To laboratorium jest tak naprawdę początkiem czegoś,
co chcemy dalej rozwijać — podkreślił Prze
mysław Zakrzewski.
Otwarciu nowego laboratorium to
warzyszyło podpisanie umowy między
ABB i Politechniką Krakowską. W ramach
porozumienia firma objęła patronat nad
prowadzonymi na PK kierunkami stu
diów — inżynierią materiałową oraz
infotroniką. W imieniu uczelni podpisy
pod dokumentem złożyli rektor prof. An
drzej Białkiewicz i prof. Dariusz Bogdał,
prorektor ds. nauki, a w imieniu firmy
ABB —dyrektor Przemysław Zakrzewski
i Mirosław Bistroń, dyrektor Departamen
tu Elektryfikacji ABB. Sygnatariusze poro
zumienia dokonali następnie symbolicz
nego przecięcia wstęgi.
Wyposażenie wspólnego laboratorium
ABB i PK ma unikatowy charakter. Znajduje
się w nim m.in. pierwszy w Polsce system
do indukcyjnego grzania form wtrysko
wych. Dzięki niemu można w bardzo krót
kim czasie podnieść temperaturę narzę
dzia, co przekłada się na jakość produktu
i daje możliwość uzyskania dodatkowych
funkcjonalności.
Jednym
z
celów
działalności
CEFUMA, o strategicznym charakterze,
będzie opracowanie nowych technologii
materiałów izolacyjnych. Do stosowanych
od wielu lat materiałów izolacyjnych na
leżą żywice epoksydowe. Są znakomitymi
izolatorami, ale mają jedną wadę: z wiel
kim trudem poddają się recyklingowi. Fir
ma ABB przykłada dużą wagę do prac nad
znalezieniem materiałów bardziej funkcjo
nalnych, mogących równie dobrze pełnić
rolę izolatorów. Temat ten znajduje się też

Dzięki badaniom możemy dostarczać lepsze produkty
Przedstawiciele firmy ABB mówią o współpracy z Politechniką Krakowską
Mirosław Bistroń — dyrektor Departamentu Elektryfikacji
w Korporacyjnym Centrum Technologicznym,
Obszar Biznesu Elektryfikacji ABB
W naszym Korporacyjnym Centrum Technologicznym mamy grupy
badawcze oraz grupy o charakterze biznesowym, pracujące nad nowy
mi produktami, które mają trafić na rynek. Jak wiadomo, badania nie
zawsze kończą się sukcesem, ale pozwalają budować doświadczenie.
Dzięki prowadzeniu badań jesteśmy w stanie dostarczać lepsze pro
dukty. Współpraca z Politechniką Krakowską odgrywa w tych działa
niach bardzo ważną rolę. Warto wspomnieć, że wśród pracowników naszej firmy jest wielu
absolwentów PK.
Łukasz Malinowski — kierownik Zespołu Badawczego w Dziale
Elektryfikacji ABB, wychowanek Wydziału Mechanicznego PK
Materiały funkcjonalne należą do podstawowych materiałów, które są
wykorzystywane w produktach firmy ABB. Zależy nam na opracowy
waniu nowych, bardziej niezawodnych materiałów. Liczymy, że osiąg
nięcia naukowe Politechniki Krakowskiej przyczynią się do realizacji
naszych wspólnych projektów. Bardzo ważną dla firmy ABB kwestią
jest troska o środowisko. Zaczęliśmy pracować nad wytwarzaniem
materiałów biopochodnych i biodegradowalnych, czyli takich, które
pozostawiają mniejszy ślad węglowy. Chcemy, by produkty naszej firmy mniej wpływały
na środowisko. To jest jeden z głównych tematów, który zamierzamy realizować we wspól
nym laboratorium ABB i Politechniki Krakowskiej.

w kręgu zainteresowań naukowców Poli
techniki Krakowskiej.
Zanim we wrześniu doszło do oficjal
nego otwarcia laboratorium przy ulicy Lea,
włączono się tu w akcję wytwarzania środ
ków ochrony przed koronawirusem. Na
jednym ze stanowisk wytworzono ponad
8 tys. gogli przeznaczonych dla personelu
medycznego. W ramach pomocy charyta
tywnej pracownicy ABB dostarczyli oku
lary ochronne do szpitali z województw:
małopolskiego, podkarpackiego, mazo
wieckiego i łódzkiego.

Firma ABB jest liderem w dziedzinie
technologii. Ma ponad sto trzydześci lat tra
dycji, działa w ponad stu krajach. Obszary
jej działalności biznesowej to: elektryfikacja,
automatyka przemysłowa, systemy napędo
we oraz robotyka i automatyka dyskretna.
Z Politechniką Krakowską współpracuje od
ponad dwudziestu lat. Otwarte we współ
pracy z PK Centrum Materiałów Funkcjonal
nych i Zaawansowanych Procesów Wytwa
rzania powstało w wyniku uzyskania przez
ABB unijnego grantu.

Zdjęcia: Jan Zych

Na zdjęciu po lewej: Przemysław Zakrzewski odczytał list prezesa zarządu ABB Sp. z o.o. Tomasza Wolanowskiego do rektora Andrzeja
Białkiewicza. Po prawej: Jedno ze stanowisk laboratorium
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Z punktu widzenia pełnomocnika rektora PK ds. kształcenia

Uczelnia w dobie zdalnego nauczania
LESŁAW PETERS

Od kilku lat reforma szkolnictwa wyższego powoduje zmiany
w zasadach kształcenia studentów na Politechnice Krakowskiej.
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 narzuciła dodatkowo ko
nieczność przejścia na system nauczania zdalnego. W celu roz
wiązywania problemów w sferze dydaktyki utworzone zostało
na PK stanowisko pełnomocnika rektora ds. kształcenia. Objął je
dr inż. Otmar Vogt — były prodziekan Wydziału Inżynierii i Tech
nologii Chemicznej (2008–2016), członek Senatu PK w latach
2016–2020 oraz w obecnej kadencji 2020–2024.
Dr inż. Otmar Vogt od początku brał udział w pracach zwią
zanych z wprowadzanymi zmianami. Między innymi uczestni
czył — jako koordynator projektu „Programowanie doskonałości
— PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata
2018–2022” — w powołaniu Centrum e-Edukacji, które rozpoczęło
działalność 1 stycznia 2020 r. Teraz objął nadzór nad całością dzia
łań dotyczących kształcenia studentów.
Powołanie Centrum e-Edukacji (CED) Otmar Vogt uważa za strzał
w dziesiątkę. Prace nad utworzeniem tej jednostki rozpoczęto przed
pojawieniem się pierwszych zachorowań na COVID-19 na świecie,
kiedy nikt jeszcze nie spodziewał się nadejścia pandemii. CED bar
dzo przydało się uczelni w najtrudniejszym okresie, gdy w marcu
konieczne okazało się całkowite zawieszenie zajęć dydaktycznych,
a następnie przejście na system zdalnego nauczania. Uruchomienie
CED było głównie zasługą ówczesnego prorektora ds. studenckich
dr. hab. inż. Marka Stanuszka, prof. PK, podkreśla Otmar Vogt.
W nowym roku akademickim CED nadal będzie miało waż
ną misję do spełnienia. Będzie wspomagać nauczycieli aka
demickich w przygotowywaniu materiałów multimedialnych,
nagrywaniu wykładów, a także będzie doszkalać pracowników
w zakresie korzystania z zasobów elektronicznych PK. Wesprze
Bibliotekę PK w zakresie digitalizacji podręczników i dostarcza
nia wersji elektronicznych studentom. Pełnomocnik ds. kształce
nia ocenia zaprojektowane działania jako pomysł bardzo dobry
i równie dobrze przygotowany. CED przejmuje również zarządza
nie nową platformą e-learningową Moodle PK, o nazwie Delta
(http://delta.pk.edu.pl).
Jednym z priorytetów Otmara Vogta jest przyciągnięcie na
Politechnikę Krakowską większej liczby kandydatów, kandydatów
lepiej przygotowanych do studiów. Tegoroczna rekrutacja poka
zała, że pewne procedury można uprościć, skracając tym samym
czas potrzebny na podjęcie decyzji o przyjęciu na studia. To ważne,
bo wydłużające się oczekiwanie zniechęca kandydatów i sprawia,
że wybierają oni inne uczelnie. Sukces przyszłych rekrutacji pełno
mocnik rektora widzi też we wzmożonej aktywności PK w zakresie
współpracy ze szkołami średnimi oraz prowadzonej w nich bez
pośredniej akcji promocyjnej.
Wydziały szukają możliwości przyciągnięcia młodych ludzi na
nowe kierunki studiów, nie zawsze jednak kończy się to sukce
sem. Kilka lat temu na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz
nej uruchomiony został kierunek chemia budowlana. Jego otwar
cie było odpowiedzią na postulaty pracodawców, ale kierunek
nie zyskał jednak popularności wśród samej młodzieży. Zdaniem
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Otmara Vogta wyjściem mogło
by być uruchomienie studiów
podyplomowych w zakresie
chemii budowlanej. Pełnomoc
nik rektora uważa, że w obec
nych warunkach należy kłaść
większy niż do tej pory nacisk
na ten rodzaj kształcenia. Studia
podyplomowe są krótsze, skie
rowane do osób wiążących swą
przyszłość z przemysłem, dzięki
czemu oferta może być w więk
Otmar Vogt —
 pełnomocnik
szym stopniu związana z gospo rektora PK ds. kształcenia.
darką. Można też przyciągnąć, Fot.: Jan Zych
jako wykładowców, praktyków
z przemysłu, część których z czasem zapewne zdecydowałaby się
podjąć zajęcia ze studentami stacjonarnymi I i II stopnia.
Dużą wagę Otmar Vogt przykłada do poprawiania warunków
kształcenia w trybie zdalnym, gdyż — biorąc pod uwagę rozwój
sytuacji epidemicznej — będzie to niewątpliwie główna forma
prowadzenia zajęć w nadchodzących miesiącach. Przewidziane są
zakupy nowego sprzętu, m.in. nowoczesnych kamer, które będą
udostępniane wykładowcom. Jednocześnie wskazuje, że sytuacja
wywołana przez pandemię otwiera przed uczelnią nowe możli
wości. Rozpowszechnianie się e-learningu to okazja do szerszego
włączenia się PK w międzynarodowe programy dydaktyczne.
Pełnomocnik rektora przywołuje przykład programu
INNOCHEM (2014–2017), którego Politechnika Krakowska była
koordynatorem. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły: Instituto
Politécnico de Bragança w Portugalii, Fachhochschule Münster
w Niemczech i Ecole Nationale Superieure w Lille, we Francji.
Kierownictwo zespołu ze strony PK objął prof. Dariusz Bogdał,
będący wówczas prorektorem ds. kształcenia (obecnie prorektor
ds. nauki). Cztery uczelnie opracowywały materiały do kształce
nia studentów każdego z partnerów. Dzięki takiemu systemowi
można korzystać z wiedzy ośrodków mocniejszych w poszcze
gólnych dziedzinach, samemu oferując partnerom swoje najlep
sze osiągnięcia. Wykorzystanie przekazu internetowego ułatwia
organizację zajęć dla studentów.
Reforma szkolnictwa wyższego przyznała uprzywilejowane
miejsce w systemie oceny poziomu uczelni punktom za publika
cje naukowe. Dr inż. Otmar Vogt zwraca uwagę, że oprócz kwestii
nauki oraz wysoko punktowanych publikacji jakość kształcenia
odgrywa w tym systemie fundamentalną rolę. Bez zapewnienia
odpowiedniego poziomu dydaktyki uczelnia nie może liczyć na
akredytację kierunków studiów ze strony Polskiej Komisji Akre
dytacyjnej. A brak akredytacji kierunku w konsekwencji równa
się katastrofie, także z punktu widzenia możliwości prowadzenia
pracy naukowej. Dzięki usprawnieniu procesu kształcenia pracow
nicy zajmujący się nauką zyskają dodatkowy czas na prowadze
nie badań naukowych i przygotowywanie publikacji, podkreśla
dr inż. Otmar Vogt.
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Studenci wykonali postery na zaliczenie

Eksperyment dydaktyczny w czasach zarazy
Niespodziewane zakłócenie dotychczaso
wego sposobu realizacji procesu dydak
tycznego, wywołane pandemią, stało się,
zwłaszcza w początkowym okresie, po
ważną uciążliwością i przysporzyło wiele
trudności. Nie jest łatwo przenieść nagle to,
co realizowało się w salach wykładowych
i w laboratoriach oraz w bezpośrednim co
tygodniowym kontakcie ze studentami, do
przestrzeni wirtualnej. Równocześnie jed
nak, wraz z pojawieniem się tak odmien
nych uwarunkowań, narodziła się szan
sa na wykorzystanie tej nadzwyczajnej
i niecodziennej sytuacji do wprowadzenia
nowych pomysłów do dydaktyki oraz od
świeżenia utartych ścieżek realizacji prog
ramu studiów i oceny studentów.
Łatwo można było zauważyć w tym
trudnym okresie, że studenci bardzo oży
wili wzajemne kontakty przez Internet,
a także nasiliła się ich gotowość do współ
pracy i wymiany informacji. Stąd też wziął
się pomysł prof. Krzysztofa Kluszczyń
skiego, dyrektora Instytutu Automatyki
i Trakcji Elektrycznej na Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej, aby zadanie
na zaliczenie przedmiotu „wprowadzenie
do mechatroniki i robotyki” na kierunku
infotronika zlecić nie pojedynczym oso
bom, ale grupie dziekańskiej jako całości,
a indywidualną ocenę końcową uzależnić
od wkładu poszczególnych studentów we
wspólne dzieło.
Tym wspólnym zadaniem stało się
przedstawienie aktualnego stanu rozwoju
robotyki oraz historii informatyki w formie
dwóch cykli posterów. Realizacja przedsię
wzięcia wymagała skoordynowania dzia
łań wszystkich studentów jako współauto
rów zbiorowego dzieła oraz jako zespołu
redakcyjnego. Istotnego znaczenia nabrało
wypracowanie scenariusza obu cykli oraz
skomponowanie ciekawego, przejrzystego
i wyczerpującego ujęcia merytorycznego.
Nie mniej ważne było też nadanie poste
rom ujednoliconej, atrakcyjnej i przyciąga
jącej uwagę formy graficznej.
W przypadku cyklu poświęconego
robotom należało uwzględnić różne typy
i rozwiązania konstrukcyjne robotów sta
cjonarnych i mobilnych, jak też różnych
producentów. Wymagało to szerokiego
przeszukania najnowszej literatury tech
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Studenckie postery na WIEiK uczą i cieszą oko. Fot.: Tomasz Makowski

nicznej oraz wielu aktualnych źródeł in
ternetowych. Odnośnie do dziejów infor
matyki, to podstawą była bardzo ciekawa
monografia prof. Ryszarda Tadeusiewicza
z Akademii Górniczo-Hutniczej „Krót
ka historia informatyki” (Wydawnictwo
RM, Warszawa 2019). Książka ta, bogata
pod względem treści, została ubogo zilu
strowana, co dało studentom szerokie pole
do popisu.
Studenci wywiązali się z powierzone
go zadania perfekcyjnie. Wykazali się dużą
pomysłowością i odpowiedzialnością,
wiedząc, że owoc ich zbiorowego wysił
ku i wspólnej pracy trafi do odnowionych
gablot na wydziale, tym samym stanie się
cenną pomocą dydaktyczną, która po
zwoli studentom oczekującym na kory
tarzu na kolejne zajęcia wykorzystać czas
oczekiwania na pogłębianie swej wiedzy.
Dydaktyczny eksperyment, sprowokowa
ny koronawirusem, przyniósł więc różno
rakie korzyści. Studenci nabyli w drodze
self-learning nową wiedzę oraz opanowali
umiejętność ekspresji treści technicznych
za pomocą posterów, zaś Wydział Inży
nierii Elektrycznej i Komputerowej zyskał
estetyczną galerię plakatów.

(R.)

Doktoraty
wdrożeniowe na PK
We współpracy z 19 przedsiębiorstwa
mi Politechnika Krakowska zrealizuje
30 doktoratów wdrożeniowych. Wnio
sek PK w tej sprawie został przyjęty
w ramach IV edycji programu „Dok
torat wdrożeniowy”. Celem progra
mu jest umożliwienie osobom spoza
uczelni uzyskania stopnia doktora bez
rezygnacji z pracy zawodowej.
Wniosek PK przewiduje przy
go
towanie rozpraw doktorskich
w 6 dysc yplinach naukowych, głów
nie w dys
c yplinie inżynieria śro
dowiska, górnictwo i energetyka
(13 doktorantów). Pozostałe dys
cypliny to: inżynieria materiałowa
(6 doktorantów), inżynieria chemicz
na oraz inżynieria mechaniczna (po
4 doktorantów), architektura i urba
nistyka (2 doktorantów), automa
tyka, elektronika i elektrotechnika
(1 doktorant). Kwota dofinansowa
nia, wnioskowana przez PK, wynosi
prawie 10 mln złotych.
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Przepustka do sukcesu dla menedżerów
Obchodząca srebrny jubileusz Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu MBA na PK
renomę zawdzięcza ludziom, którzy ją tworzą

T

LESŁAW PETERS

ak, to już ćwierć wieku!

PK. Jako podstawę działalności szkoły przyjęto
Tyle czasu funkcjonują na
studia MBA — Master of
Politechnice Krakowskiej
Business Administration.
studia podyplomowe reJolanta Szadkowska objęła
alizowane we współpracy
kierownictwo jednostki.
z Central Connecticut State University
Studia MBA, zarówno
w USA. Absolwentami są właściciele
w Polsce, jak i na całym
i dyrektorzy znanych polskich firm
świecie, uważane są za jeprywatnych i samorządowych oraz
den z najbardziej prestiżoczłonkowie rad nadzorczych spółek.
wych kierunków kształNiewiele jest w kraju takich szkół.
cenia. Dla niektórych
słuchaczy stanowią uzuJeden z najbardziej
pełnienie wieloletniego Zakończenie pierwszej edycji Szkoły Biznesu; jednemu
prestiżowych
z absolwentów dyplom wręczają (od lewej): dziekan WM Jerzy
doświadczenia w zakre- Cyklis, rektor PK Józef Nizioł, Susan Olds (US Agency for
Pomysł zrodził się w głowie dr inż. Josie szeroko rozumianego International Development). Fot.: Ze zbiorów Szkoły Biznesu
lanty Szadkowskiej, która w roku akazarządzania, dla innych
demickim 1994/1995 studia w Szkole
są przepustką do nieosiągalnych dotąd
menedżerskich swoich słuchaczy. Nie
Biznesu odbyła na Politechnice Wroc
obszarów rozwoju zawodowego. Taką
można przyjść na te studia ot tak sobie,
ławskiej. Bardzo dobre wrażenie, wyteż rolę zaczęły pełnić na Politechnice
z ulicy. Kandydat musi mieć nie tylko
niesione z wrocławskich studiów,
Krakowskiej.
wykształcenie wyższe, ale także wypodsunęło myśl, że warto analogiczny
— Trudno uwierzyć, że minęło już
kazać się minimum trzyletnim stażem
model kształcenia uruchomić na Polićwierć wieku od rozpoczęcia pierwszej
pracy na stanowisku kierowniczym co
technice Krakowskiej.
edycji tych studiów. Doskonale pamięnajmniej średniego szczebla zarządzaNawiązawszy kontakt z Central
tam ów moment — mówi dr inż. Jolanta
nia. Dlatego studentami są osoby przeConnecticut State University (CCSU)
Szadkowska. — Mam wrażenie, że było
ważnie między trzydziestym piątym
w New Britain, w stanie Connectito zaledwie chwilę temu… W ciągu tych
a czterdziestym piątym rokiem życia.
cut, w krótkim czasie doprowadziła
dwudziestu pięciu lat zrealizowaliśmy praDodatkowym progiem jest rozmowa
do podpisania stosownej umowy na
wie trzydzieści edycji studiów. Ukończyło
kwalifikacyjna, która ma sprawdzić preszczeblu uczelni. 13 czerwca 1995 r. rekje około siedmiuset osób. Jedna z edycji była
dyspozycje i kompetencje słuchacza do
tor PK prof. Józef Nizioł i wicerektor
realizowana na zamówienie Firmy Chemiczpodjęcia studiów na poziomie Executive
CCSU dr Henry S. Enck złożyli podpisy
nej Dwory SA. Szkoła opuściła wówczas
MBA. I nie jest to łatwa rozmowa.
pod dokumentem powołującym do życia
swoje krakowskie mury w Czyżynach i prze— Ktoś kiedyś powiedział, że sukces
Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu na
niosła się do Oświęcimia. Cieszy mnie, że
rodzi się w relacjach. Tą myślą kierujemy
nasi absolwenci, bardzo często
się już na etapie rekrutacji kandydatów —
Przedłużenie umowy w sprawie działalności Szkoły
osoby na najwyższych stanomówi Jolanta Szadkowska. — Szkoła BizBiznesu, podpisy składają: rektor PK Kazimierz Flaga
wiskach w swoich firmach,
nesu PK jest nie tylko miejscem zdobywania
i rektor Central Connecticut State University Richard
L. Judd. Fot.: Ze zbiorów Szkoły Biznesu
sami podkreślają, iż nasza
wiedzy, ale także przestrzenią wymiany doszkoła odegrała ważną rolę
świadczeń. Dlatego wiele uwagi i czasu pow ich karierze.
święcamy na odpowiedni dobór słuchaczy.
Dzięki temu czerpią oni wiedzę i korzystają z doświadczenia nie tylko prowadzących
Wysokie progi
zajęcia, ale w bardzo dużej mierze uczą się
Polsko-Amerykańska Szkood siebie nawzajem. Ma to ogromny wpływ
ła Biznesu Program Execuzarówno na ich rozwój osobisty, jak i współtive Master of Business Adpracę w przestrzeni zawodowej — podkreś
ministration (MBA) — tak
la dr Szadkowska.
brzmi pełna nazwa szkoły
Zajęcia
interaktywne
obejmu— obrała za cel kształcenie
ją analizę przypadków, trening kiei podwyższanie kwalifikacji
rowniczy, gry, symulacje i ćwiczenia
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Dwa filary sukcesu
RAFAŁ ŚWIERCZYŃSKI
Moja współpraca ze Szkołą Biznesu rozpoczęła
się w sposób nietypowy. Kolega z pracy po
prosił, aby zastąpić go na zajęciach dotyczą
cych rynku kapitałowego, ponieważ nie mógł
ich poprowadzić w wyznaczonym terminie.
Miałem już doświadczenie dydaktyczne, ale
w prowadzeniu zajęć ze studentami po szkole
średniej. Po raz pierwszy czekało mnie popro
wadzenie zajęć z praktykami, osobami mający
mi często bogate doświadczenie zawodowe.
Dzisiaj mogę się przyznać, że współpracę ze
szkołą rozpoczynałem z pewną obawą.
Zaskoczeniem podczas pierwszych zajęć
było odmienne podejście słuchaczy do trybu
prowadzenia spotkania. Bardzo szybko zrozu
miałem, że slajdy z teorią nie są dobrym roz
wiązaniem. Z drugiej zaś strony nie wszyscy
uczestnicy zajęć byli aktywnymi „graczami”
giełdowymi. Posiadając wiedzę „od kuchni”,
jako makler papierów wartościowych oraz do
radca inwestycyjny, mogłem przekazać infor
macje, które są trudno dostępne dla zwykłego
gracza giełdowego. Teoria, oczywiście, jest ele

komputerowe. Służą zdobyciu wiedzy
i praktycznych umiejętności w zakresie
metod i technik rozwiązywania problemów menedżerskich takich, jak: opracowanie strategii rozwoju firmy, kierowanie zasobami ludzkimi, komunikowanie
się, przeprowadzanie analizy ekonomicznej przedsięwzięć, przygotowanie
biznesplanu i planu marketingowego,
zarządzanie prawne w zakresie prawa
gospodarczego Unii Europejskiej. Praca
Wykładowca wszystkich edycji Szkoły
Biznesu Walter Parker z CCSU (na pierwszym
planie), obok były dziekan WM Krzysztof
Szuwalski. Fot.: Ze zbiorów Szkoły Biznesu
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mentem wykładu, ale jej prezentacja musi być
oparta na business cases.
Dzisiaj, po kilkunastu latach współpracy
ze Szkołą, mogę stwierdzić, że jest… jeszcze
trudniej. Uczestnicy zajęć to często osoby po
siadające dużą wiedzę o rynku kapitałowym.
Dostosowanie zakresu informacji do poziomu
słuchaczy wymaga przygotowania i aktualiza
cji tematu. Dużym zainteresowaniem cieszą się
gospodarcze przykłady, które bezpośrednio
dotyczą słuchaczy, zarówno jako osób fizycz
nych, jak i przedstawicieli firm. Podstawową
regułą prowadzenia zajęć jest próba oceny de
cyzji gospodarczych, mających wpływ na ry
nek finansowy w oderwaniu od polityki. W tym
zakresie zdarza się, że emocjonalne zaangażo
wanie słuchaczy powoduje gorącą dyskusję.
Z perspektywy lat można również zauwa
żyć istotne zmiany w zakresie organizacji zajęć
oraz przebiegu szkolenia. W Szkole odnajduję
dwa filary sukcesu działalności — relacje oraz
profesjonalizm. Społeczność oparta jest na
fundamencie relacji pomiędzy uczestnikami,

końcowa ma charakter praktyczny i polega na zastosowaniu metod i technik
menedżerskich do rozwiązania zagadnień związanych z miejscem pracy.
Szkoła, zgodnie z nowymi trendami rynkowymi, uwzględniając zmiany
w procesach gospodarki i w zarządzaniu, wprowadza nowe zagadnienia
bądź aktualizuje dotychczasowe treści
poszczególnych modułów takich, jak:
• metodologia Canvas, Team Camp,
Problem Fit Solution,
• zagadnienia oparte na metodologii
design thinking,
• ekonomia behawioralna,
• możliwość konsultacji poprzez Skype, Webex,
• informacja zwrotna — głosowanie,
komentowanie slido (sli.do),
• lidership,
• organizacje uczące się,
• trening kierowniczy, decyzyjna gra
symultaniczna,
• konstruowanie i wykorzystanie narzędzi selekcyjnych,
• kwestionariusze międzynarodowe,
np. kwestionariusz talentów Gallupa.
W ramach programu wiele zajęć
i ćwiczeń ma charakter indywidualnej
pracy z uczestnikami. Przykładem
mogą być warsztaty z retoryki wystąpień publicznych, podczas których
profesjonalny trener pracuje z każdym
słuchaczem, dostosowując tryb i formę

ale również na poziomie organizacji zajęć.
Przykładowo uroczystości zakończenia po
szczególnych edycji, to nie tylko wręczenie
dyplomów, ale także okazje do spotkań wie
lu pokoleń absolwentów. Szkoła, to nie tylko
komfortowe warunki pracy czy miejsce wykła
dów. Jej profesjonalizm polega przede wszyst
kim na zdolności do zaspokojenia oczekiwań
słuchaczy.
Warto jednak zauważyć, że wzrost zainteresowania Szkołą, a tym samym zwiększanie się liczby słuchaczy, nie odbywa się
kosztem jakości kształcenia. Potwierdzeniem
tego są zarówno wysoka ocena wewnętrzna
słuchaczy, jak i ratingi zewnętrzne. Przez
lata współpracy można zauważyć również
zmianę profilu absolwentów, którzy obecnie
w większości stanowią wyższą kadrę zarzą
dzającą.
Rafał Świerczyński jest prezesem Zarządu
MPK SA w Krakowie.

pracy do indywidualnych predyspozycji oraz kompetencji uczestnika.
Cykl dydaktyczny, obejmujący trzysta
trzydzieści godzin, realizowany jest podczas jedenastu spotkań modułowych, pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania na poziomie
strategicznym oraz operacyjnym.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia programu Executive Master of Business Administration (MBA) w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu w dwóch
wersjach językowych, polskiej i angielskiej, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych (zgodnie z wymogami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) wystawione przez Politechnikę
Krakowską, a także certyfikat amerykańskiego partnera — Central Connecticut State University — potwierdzający
ukończenie studiów opartych na amerykańskich wzorcach kształcenia.

Wobec konkretnych
problemów
Dr inż. Jolanta Szadkowska mówi, że
głównym źródłem sukcesu Szkoły Biznesu PK jest wyjątkowa, wyspecjalizowana
kadra nauczająca. Podkreśla, że w jej skład
wchodzą najwybitniejsze postaci świata
akademickiego, jak i praktycy biznesu.
Jeden z wykładowców w Szkole Biznesu, wybitny psycholog społeczny i ekspert
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My, jako wykładowcy, chwilami pełnimy
rolę moderatorów i katalizatorów. To jest
bardzo cenne.

Niezwykle sprawny mechanizm

Wieloletni wykładowca Szkoły Biznesu Zbigniew Nęcki. Fot.: Ze zbiorów Szkoły Biznesu

w dziedzinie negocjacji prof. Zbigniew
Nęcki, mówi: — Nasze zajęcia, to przede
wszystkim spotkanie, nie tylko przekazujemy
wiedzę teoretyczną, co staramy się odnieść do
konkretnych problemów i wyzwań, z którymi
na co dzień spotykają się nasi słuchacze. Ponieważ nie ma dwóch takich samych grup, prowadzone przez nas zajęcia często mają bardzo
indywidualny charakter.
Związana ze Szkołą Biznesu PK od
jej powstania dr inż. Zofia Krokosz-Krynke
—
kierownik
Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Program MBA na Politechnice Wrocławskiej w latach 1991–2016 — podkreśla,
że bardzo dużą wagę przywiązuje się tu
do budowania dobrych wzajemnych relacji, uczenia się od siebie, dzielenia się
doświadczeniem zawodowym. Szkoła
daje wiele sposobności nie tylko do zdobywania wiedzy, ale i do nawiązywania
cennych kontaktów na gruncie zawodowym i towarzyskim.

Coraz więcej humanistów
Dr Adam Suchodolski z Katedry Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, prowadzący
w Szkole Biznesu PK sesję pt. „Kierowanie ludźmi”, zwraca uwagę na ważne
zjawisko. Studenci nawiązują ze sobą
relacje zarówno osobiste, jak i zawodowe. Chętnie spotykają się poza murami
uczelni, a dzięki kontaktom osobistym,
inicjują współpracę zawodową, realizują wspólne przedsięwzięcia biznesowe.
— Studenci zaczynają sesję jako zbiór jednostek, a kończą jako grupa ludzi potrafiących
i chcących współpracować ze sobą — mówi
dr Suchodolski.
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Z poczynionych przez niego obserwacji wynika, że zmienia się profil
wykształcenia słuchaczy. — W przeszłości naukę podejmowali głównie absolwenci studiów technicznych, z biegiem czasu
coraz większy odsetek stanowią osoby
z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym i humanistycznym — zauważa
Adam Suchodolski. Zwraca też uwagę
na ciekawy aspekt prowadzonych zajęć: — Postawy i zachowania studentów
wszystkich edycji były również bardzo inspirujące i „energetyzujące” dla mnie jako
prowadzącego.
Małgorzata Kiepura-Czubacka, która prowadzi sesję pt. „Marketing”, też
ceni sobie przekaz płynący od słuchaczy. Mówi: — Z dużym zainteresowaniem
wyczekuję kolejnej edycji i spotkania z nowymi uczestnikami. Te spotkania są dla mnie
niezwykle ważne, ponieważ wielkie znaczenie w procesie nauczania w Szkole Biznesu
ma to, co mówią i przedstawiają uczestnicy,
jakie są ich oczekiwania i doświadczenia.

Praca wspaniałych wykładowców bez
wątpienia miała ogromny wpływ na
dzisiejszą wysoką pozycję szkoły. Nie
byłoby to jednak możliwe bez niezwykłej życzliwości ze strony kolejnych
władz rektorskich oraz dziekańskich.
Podkreślić należy przychylność i aktywny udział w tworzeniu szkoły takich
osób, jak prof. Jerzy Cyklis, ówczesny
dziekan Wydziału Mechanicznego czy
prof. Józef Gawlik, dyrektor Instytutu
Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji.
Dzisiejsza Szkoła Biznesu Politechniki Krakowskiej to prężnie działająca
jednostka uczelni. To także niezwykle
sprawny, pod względem organizacyjnym, mechanizm. Dr Jolanta Szadkowska podkreśla wyjątkową rolę, jaką
w tym mechanizmie odgrywa niezawodna Elżbieta Świtalska — asystent
organizacyjny szkoły. To ona czuwa nad
wszelkimi formalnościami związanymi
z rekrutacją, przebiegiem studiów, płatnościami i wystawianiem dyplomów.
Dzięki jej wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu wszystko toczy się praktycznie bez najmniejszych zakłóceń.
— Poprzedniczką Elżbiety Świtalskiej
była Apolonia Duch — dodaje dr Szadkowska. — Pierwsze lata funkcjonowania
Szkoły Biznesu były przede wszystkim czasem budowania jej pozycji oraz relacji między
wykładowcami i studentami. W tym aspekcie
pomoc pani Poli, sprawnej merytorycznie
i organizacyjnie, była nieoceniona. Swoistym

Zajęcia w Szkole Biznesu. Fot.: Ze zbiorów Szkoły Biznesu
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Prywatne spojrzenie na publiczną
Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu MBA na PK
ZBIGNIEW NĘCKI
Od wielu lat w Polsko-Amerykańskiej Szkole
Biznesu MBA na Politechnice Krakowskiej pro
wadzę zajęcia warsztatowe z problematyki
bardzo praktycznej i uniwersalnie przydatnej
w życiu społecznym, czyli negocjacji i komu
nikacji. Zaczynałem niezbyt chętnie, bo gdzie
humaniście do inżynierów, a inżynierom do
humanistów? Jednak duch opiekuńczy tych
studiów — dr Jolanta Szadkowska — z właści
wym sobie wdziękiem, połączonym z rzetelną
i konsekwentną skutecznością, spowodował,
że ofertę w końcu „na próbę” przyjąłem. Jak
się okazało, była to świetna decyzja, ale nie „na
próbę”, lecz na wiele, wiele, wiele lat.
Kontakty z kolejnymi rocznikami słuchaczy
— najczęściej ludźmi o wykształceniu i umy
słach technicznych — były zaskakująco bogate
i owocne. Ich zainteresowanie negocjacjami,
świetny z nimi kontakt, błyskotliwe poczucie
humoru i praktyczny punkt widzenia były dla
mnie wyzwaniem, ale i źródłem wielkiej satys
fakcji. Ćwiczenia, gry, zadania praktyczne do
wykonania i dyskusje o walorach psychologii
w zarządzaniu podejmowano chętnie. Moty
wacje do osiągania dobrych rozwiązań cieszyły
moje serce i ucho jako prowadzącego zajęcia.

„aniołem” szkoły jest również niezwykle
lubiana przez słuchaczy Alina Gauda. Jej
trosce o to, by studenci i wykładowcy mieli
wszystko, co jest im potrzebne podczas zajęć,
jak i przerw na kawę i obiad, zawdzięczamy
niepowtarzalną atmosferę podczas zjazdów.
Wszystkie wymienione panie zasługują na
słowa najwyższego uznania — podkreśla
dr Szadkowska.

Z empatią i życzliwością
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu
w ciągu dwudziestu pięciu lat działalności na najbardziej konkurencyjnym
rynku edukacji menedżerów i prezesów stała się rozpoznawalną i uznaną
przez pracodawców marką. „Taka pozycja Szkoły została wypracowana dzięki
wytrwałej pracy oraz zaangażowaniu
koordynatora Szkoły — Jolanty Szadkowskiej” — napisała Agnieszka Płonka w imieniu uczestników XXVI edycji
MBA. „Szkoła to przede wszystkim ludzie — jej słuchacze, wykładowcy i osoby współpracujące. Sercem jest dr Jolanta Szadkowska, która niezmiennym
zaangażowaniem i zapałem poświęca
się jej działaniu od pierwszej edycji”
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W przypadku tematyki zarządzania cho
dziło mi o podkreślenie aspektu psychiczne
go, czynnika ludzkiego, a nie tylko ekono
micznego, technicznego czy prawnego. To
ludzie zarządzają ludźmi i ludzie negocjują
z ludźmi, nawet gdy nie reprezentują intere
sów własnych, lecz interesy firmy. Ku mojej
radości ów humanistyczny punkt widzenia był
przez większość uczestników studiów szczerze
podzielany. Niektórzy nie zgadzali się — to
także wartość. Poznanie odmiennego punktu
widzenia jest inspirujące. To ważne, choć drob
ne odkrycie. I tak właśnie owe liczne drobne
odkrycia tworzyły dodatkowy sens udziału
w MBA zarówno słuchaczy, jak i wykładowców.
W końcu to nie pierwszoroczniacy,
a doświadczeni menedżerowie, pracownicy
wyższego szczebla i właściciele firm prywat
nych — Audytorium wymagające. Na szczę
ście dr Szadkowska budowała atmosferę tak
otwartą na naukę, że ewentualne napięcia
zamieniały się w „sztamę” przy zawsze serwo
wanej kawie i słodyczach. Tu należy się ukłon
pani Ali Gaudzie, dyskretnie i niezawodnie
obsługującej zajęciowy mikrobar, konieczny
zwłaszcza popołudniami. Bo ulgi w godzi

— napisał Piotr Wąsik, absolwent, a następnie wykładowca Szkoły Biznesu.
Do wielu podobnych opinii, wystawionych twórczyni szkoły przez
absolwentów, dołączyła ostatnio Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego. W liście gratulacyjnym z okazji srebrnego
jubileuszu, skierowanym w lipcu tego
roku do Jolanty Szadkowskiej, napisała: „Osiągnięcia absolwentów powstałej z Pani inicjatywy i kierowanej

nach zajęć nie było — co się zaplanowało,
trzeba było wykonać, nawet przy okazji świąt
i okolicznościowej celebrze popularnych
imienin. Sprawna organizacja to także efekt
niewidocznej w sali zajęć, ale krzątającej się
„za kulisami” Eli Świtalskiej.
Przy tak kompetentnej, sprawnej organiza
cyjnie i merytorycznie wszechstronnej dr Jolan
cie Szadkowskiej, jako dobrym duchu opiekuń
czym, można oczekiwać, że MBA Politechniki
Krakowskiej czeka świetlana przyszłość — ku
pożytkowi społeczeństwa, uczestników zajęć,
wykładowców i uczelni. A kultura zarządzania
uzyskała doskonałe wsparcie w środowiskach
organizacji, z których wywodzą się uczestnicy
naszego MBA.
Szczerze życzę kolejnych dziesiątków lat
tak udanych jak to minione dwudziestopięcio
lecie.

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki jest dziekanem
Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego.

przez Panią Szkoły stanowią potwierdzenie wybitnych dokonań Pani
Doktor w obszarze organizacji i zarządzania tą placówką. Jestem pod
wrażeniem Pani kompetencji, umiejętności inspirowania do rozwoju,
a także empatii i życzliwości. Dziękuję za to, że Pani Doktor stworzyła
i codziennie tworzy niezwykłą, tak
cenioną na edukacyjnym rynku Szkołę, bardzo przyjazną studentom i wykładowcom”.

Szczęśliwi absolwenci XVIII edycji Szkoły Biznesu (2013 r.). Fot.: Piotr Gibas
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Dziewczyny, możecie osiągnąć więcej,
niż myślicie
Rozmowa z dr hab. inż. Elżbietą Pilecką, prof. PK
Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiam rozmowę z dr hab. inż. Elżbietą
Pilecką, prof. PK — niezwykle pozytywną i energiczną kobietą, która odniosła suk
ces w stereotypowo męskim środowisku inżynierskim i stanowi role model dla kolej
nych pokoleń kobiet w inżynierii. Obecnie jest kierownikiem Katedry Geotechniki
i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wywodzi się z kon
kurencyjnej uczelni (AGH), ma za sobą pracę w Polskiej Akademii Nauk, a dziesięć
lat temu swoje życie związała z Politechniką Krakowską, odnajdując swoje miejsce
na naszej uczelni. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu geotechniki i bu
downictwa, geologii i górnictwa w rozbudowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej
Laboratorium Geologii i Mechaniki Gruntów. 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 w Pani życiu jakieś
inspirujące osoby, wzorce, np. rodzice,
nauczyciel, literatura?
Pochodzę z rodziny z tradycjami inżynier
skimi, moi rodzice mieli wykształcenie
techniczne. Tato, po studiach chemicznych
na UJ, i mama, po ceramice na AGH, praco
wali w Instytucie Szkła i Ceramiki w Krako
wie przy ulicy Lipowej 3. W naszym domu
zawsze panowała atmosfera pracy i nauki.
Rodzice dyskutowali o swojej pracy i moż
liwościach udoskonalania produkcji szkła,
np. szkła ciemniejącego pod wpływem
światła, co skończyło się nawet patentem
i dzisiaj każdy ma możliwość korzystania
z ich osiągnięć, choćby nosząc okulary.
Bezpośrednią inspiracją do podjęcia
studiów technicznych i wzorcem była dla
mnie mama, która doskonale radziła sobie
zarówno w pracy zawodowej jako inżynier,
jak i w domu. Nie miałam więc wątpliwości
co do wyboru studiów, tym bardziej że już
w szkole średniej wiedziałam, że moją moc
ną stroną są przedmioty ścisłe. Mój znak
zodiaku to Lew, więc wiedziałam, co chcę
robić. Wybrałam studia na rozwijającym
się w tym czasie kierunku geofizyka na Wy
dziale Geologii Poszukiwawczej AGH. Za
raz po ukończeniu studiów magisterskich
podjęłam studia doktoranckie na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii AGH, ukończy
łam je obroną pracy doktorskiej w zakresie
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nauk technicznych, w specjalności geome
chanika. Od 1989 r. pracowałam w Insty
tucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią Polskiej Akademii Nauk. Z Poli
techniką Krakowską, z Wydziałem Inżynie
rii Lądowej, jestem związana od 2010 r.
Czym się Pani zajmuje w swej pracy
naukowo-badawczej? Jak ważne są to
zagadnienia dla rozwoju nauki i społeczeństwa?
Moje zainteresowania naukowe były
zawsze związane z poszukiwaniem roz
wiązań, które mogły mieć zastosowanie
w praktyce. Zajmuję się pracami mającymi
na celu lepsze poznanie zagrożenia wpły
wem wstrząsów górniczych na budynki,
równolegle prowadzę badania zagrożenia
osuwiskowego infrastruktury transporto
wej i budynków. W badania włączam swo
ich doktorantów i pracowników Katedry
Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
na Wydziale Inżynierii Lądowej PK; kate
dry, której aktualnie jestem kierownikiem.
Posiadamy zaplecze laboratoryjne do
geotechnicznych badań laboratoryjnych
i terenowych. Na wyposażeniu katedry
jest także naziemny skaner laserowy, któ
ry wykorzystujemy do pomiarów prze
mieszczeń, np. skarp komunikacyjnych.
Z całą pewnością mogę stwierdzić, że są
to ważne zagadnienia z punktu widzenia
rozwoju nauki, społeczeństwa oraz po
prawy bezpieczeństwa w budownictwie
lądowym.
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Co uważa Pani za największy sukces
w swej pracy zawodowej jako naukowiec
i nauczyciel akademicki, z czego jest Pani
najbardziej dumna?
Chyba najbardziej jestem dumna z tego, że
jako naukowiec w dziedzinie inżynierii pro
wadzę badania o charakterze ściśle aplika
cyjnym. Widzę powiązanie tego, co znajduje
się we wnętrzu Ziemi, z pomiarami tego, co
jest w kosmosie. Ponadto satysfakcję spra
wia możliwość stosowania efektów moich
poszukiwań badawczych w praktyce, a więc
aplikacyjność moich prac naukowych. Za
największy swój sukces zawodowy uważam
wykazanie,
że
wysokoenergetyczne
wstrząsy, indukowane podziemną działal
nością górniczą, propagują wzdłuż kierun
ków lineamentów, które są widoczne na
zdjęciach satelitarnych.
Bardzo ciekawe było wprowadzenie do
moich studiów poszukiwań interdyscypli
narnych, jeszcze niezbyt powszechnych,
a nawet w owym czasie „niemodnych”. Ba
dałam dwa rejony w Polsce — Górnośląskie
Zagłębie Węglowe (GZW) i Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM).
Badanie związku między linea
mentami
a wektorami kolejnych epicentrów wysoko
energetycznych wstrząsów, indukowanych
działalnością górniczą, wykazało analogię
do obserwowanej liniowej zgodności poło
żenia epicentrów trzęsień ziemi i lineamen
tów. Wykazałam, iż epicentra wstrząsów
wysokoenergetycznych nie układają się
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w sposób losowy, jak wcześniej sądzono,
lecz wzdłuż pewnych linii zgodnych z kie
runkami lineamentów.
Jest to ważne z punktu widzenia prze
widywania miejsca wystąpienia wysoko
energetycznego wstrząsu. Wysokoenerge
tyczne wstrząsy mogą powodować duże
szkody górnicze na powierzchni terenu
i tąpnięcia w kopalniach. Możliwość pre
dykcji wstrząsów, ich położenia i kierunku
ma bezpośredni wpływ na bezpieczeń
stwo mieszkańców terenów górniczych
i sąsiadujących z nimi oraz na bezpieczeń
stwo pracy w kopalniach.
Drugim ciekawym zagadnieniem, które
daje mi ogromną satysfakcję, jest badanie
osuwisk na trasach komunikacyjnych. Od
początku pracy zawodowej na PK moje za
interesowania dotyczyły stateczności nasy
pów kolejowych i drogowych. Zniszczenia
wywołane poprzez osuwiska generują stra
ty idące w miliony złotych. Z tego względu
konieczne jest monitorowanie ich zachowa
nia w czasie eksploatacji. Byłam głównym
wykonawcą i koordynatorką badań, w któ
rych stosowano skaner laserowy do moni
torowania nasypów i skarp kolejowych oraz
drogowych. Zaproponowałam metodykę
badań do interpretacji wyników modeli
różnicowych, otrzymanych w wyniku skano
wania laserowego i obróbki danych. Miałam
szczęście, że ówczesny dziekan WIL, profe
sor Tadeusz Tatara, pomógł w pozyskaniu
nowoczesnego sprzętu do badań — naziem
nego skanera laserowego RIEGL VZ-400.
Tak więc rozpoczęłam badania nad
zastosowaniem teledetekcji do monitoro
wania skarp, w pierwszej kolejności kolejo

wych, potem drogowych. Uzupełnieniem
monitorowania skarp jest modelowanie
numeryczne i określenie warunków, w któ
rych nasyp lub skarpa traci stateczność.
Skanowanie skarpy pozwoliło mi wpro
wadzić do modelu autentyczny jej kształt.
Efektem tych wszystkich działań są moje
liczne publikacje na temat osuwisk i skano
wania laserowego budowli ziemnych.
Natomiast w pracy dydaktycznej naj
większą satysfakcję sprawia mi współ
praca z dyplomantami, a szczególnie
z doktorantami. Dwa ukończone pod
moim kierunkiem doktoraty, w tym je
den obroniony z wyróżnieniem, są moim
powodem do dumy. Innym powodem do
dumy jest funkcja opiekuna Koła Nauko
wego „KWARC”, koła, które prowadzimy
wspólnie z dr inż. Mirosławą Bazarnik. Koło
powstało w 2010 r., jest moim dzieckiem
i działa do tej pory.
W ramach działalności Koła Naukowe
go organizujemy wyjazdy edukacyjne do
ciekawych pod względem geologicznym
miejsc. Podczas kilkunastu takich wyjaz
dów studenci uczą się i poznają w terenie
budowę geologiczną. Jeździmy też do
kopalń, które wydobywają surowce znaj
dujące zastosowanie w budownictwie.
W kręgu naszych zainteresowań znalazły
się kopalnie historyczne, np. ropy naftowej
w Bóbrce, węgla kamiennego Gudio czy
Wieliczka, której nie trzeba reklamować.
Mamy stronę na Facebooku, gdzie można
zobaczyć zadowolonych z tej formy eduka
cji studentów. Rozszerzaliśmy nasze dzia
łania na szkoły średnie, które brały udział
w takich wyjazdach. Prawdopodobnie

Podczas konferencji naukowej z cyklu „Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo”
w 2018 r. Elżbieta Pilecka była przewodniczącą komitetu organizacyjnego. Fot.: Ze zbiorów
prywatnych
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pozyskiwaliśmy w ten sposób przyszłych
studentów naszej uczelni.
Jakie stanowiska i pozycje w zarządzaniu
zajmowała Pani w trakcie swej kariery
akademickiej?
Podczas pracy w Polskiej Akademii Nauk
zajmowałam się projektami badawczymi
w ramach działalności statutowej i w ra
mach grantów, jak również prowadząc roz
budowaną współpracę z przemysłem. Kie
rowałam zarówno grantami badawczymi,
jak też projektami zlecanymi z przemysłu.
Pełniłam równolegle funkcję kierownika
biura „Warsztatów Górniczych” w ramach
corocznej konferencji organizowanej przez
Zakład Geodynamiki i Inżynierii Środowi
ska IGSMiE PAN, w którym pracowałam. Od
2015 r. byłam kierownikiem Katedry Współ
działania Budowli z Podłożem w Instytu
cie Mechaniki Budowli WIL, a po reformie,
od 2018 r. jes
tem kierownikiem Katedry
Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
WIL. Jestem członkinią Wydziałowej Komi
sji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie
Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich i człon
kinią Wydziałowej Komisji ds. Przewodów
Doktorskich w zakresie Budownictwa Dro
gowego i Inżynierii Ruchu. Od 2014 r. wcho
dziłam w skład Uczelnianej Komisji Dyscyp
linarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
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 uzyskała je?
Oj, dobre pytanie. Nigdy nie myślałam
o przeszkodach, bo one są po to, aby je
pokonywać. Tymczasem gdyby nie struk
turalne przeszkody, wynikające z usta
wy o Polskiej Akademii Nauk, pewnie
nie spotkałybyśmy się na Politechnice.
Ustawa uniemożliwiała pracę naukową
osób z tej samej rodziny w zależności
służbowej, a ja pracowałam w zakładzie
kierowanym od wielu lat przez mojego
męża. Możliwych było kilka rozwiązań,
ale wybrałam zmianę pracy. Przenios
łam się na Wydział Inżynierii Lądowej
PK i to był najlepszy wybór. Byłam już
po habilitacji, wsparcia od mentorów nie
oczekiwałam, a co do przeszkód to, oczy
wiście, napotykałam drobne przeszkody
podczas budowy laboratorium geolo
gicznego — było to moim głównym za
daniem podczas pierwszych lat pracy
na PK — ale wszystkie miały charakter
inżynierski i były do pokonania.

Nasza Politechnika nr 10 (206) październik 2020

25

ROZMOWA

Podczas pracy w Laboratorium Mechaniki Gruntów L-9 WIL PK. Fot.: Jan Zych

Jak przedstawia się sytuacja w kwestii
równości płci i równego traktowania
kobiet i mężczyzn w Pani dziedzinie —
w Polsce, ale też w innych krajach, gdzie
Pani pracowała? Czy istnieją przepisy
dotyczące równości i przeciwdziałania
dyskryminacji i czy miała Pani możliwość
doświadczyć ich efektów?
Jak w przypadku większości kierunków in
żynierskich, geofizyka i geologia inżynierska
oraz górnictwo są zdominowane przez męż
czyzn. W czasie studiów więcej było w gru
pie studentów niż studentek. Pamiętam też
sympatyczne panie profesorki, więc nie czu
łam stereotypu mężczyzny inżyniera. Oczy
wiście, w kopalniach pod ziemią pracują
zwyczajowo mężczyźni, ale już w obsłudze
naziemnej kobiety są równie często widzia
ne na stanowiskach inżynierskich.
Nie znam przepisów dotyczących rów
ności w inżynierii za granicą. Pracowałam
tylko w Polsce. W naszych polskich warun

kach, w środowisku akademickim, prawdo
podobnie przepisy dotyczące przeciwdzia
łania dyskryminacji nie są zbyt szczegółowe,
gdyż nie zapobiegają w pełni molestowa
niu i nie określają procedur postępowania
w przypadku dyskryminacji. Wiem o jed
nym niedawnym przypadku dyskryminacji.
Dotyczył molestowania studentek przez
nauczyciela akademickiego. To są zawsze
trudne sprawy. Przypadek ten rozpatrywa
liśmy w ramach Komisji Dyscyplinarnej PK.
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?
Uważam, że najtrudniejszym okresem dla
kobiety jest czas, gdy ma małe dziecko,
które potrzebuje większej uwagi. W moim
przypadku okres ten przypadł na studia

Z grupą studentów podczas wyjazdu edukacyjnego do rezerwatu przyrody nieożywionej
„Bonarka”. Fot.: Ze zbiorów prywatnych

doktoranckie, więc udawało mi się połą
czyć studia, opiekę nad dzieckiem i pracę
w domu. Kobiety w Katedrze Geotechni
ki i Wytrzymałości Materiałów, katedrze,
którą aktualnie kieruję, doskonale radzą
sobie w łączeniu obowiązków domowych
z pracą. Wiem jednak, że to nie jest łatwe
i mają problemy, kiedy dziecko zachoruje.
Przydałoby się przedszkole lub żłobek na
PK, wtedy byłoby im łatwiej.
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, są problemami na uczelni?
Jak wcześniej wspomniałam, byłam człon
kinią Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Nauczycieli Akademickich i niestety, spra
wa molestowania studentek była ostatnio
rozpatrywana. W czasach, kiedy ja studiowa
łam, nie spotykałam się z takimi przypadka
mi. Uważam, że jest to problem na uczelni
i powinno się większą uwagę skupić na etyce
zawodu nauczyciela akademickiego.
Jak Pani zdaniem można wpłynąć na
zmianę stereotypowych postaw mężczyzn w odniesieniu do kobiet w miejscu
pracy — w przypadku, gdy mężczyźni nie
zauważają i nie rozpoznają jako istotnego problemu równego traktowania kobiet i mężczyzn?
Moim zdaniem jedyną możliwość zmia
ny postaw mężczyzn w odniesieniu do
kobiet w miejscu pracy stwarza doświad
czenie mężczyzn nabyte we współpracy
z kobietami na gruncie merytorycznym.
Jeśli mężczyzna pracuje w zespole z ko
bietami i widzi ich znajomość tematu,
fachowość i zdolność do znajdowania

26

Nasza Politechnika nr 10 (206) październik 2020

www.nasza.pk.edu.pl

ROZMOWA

Z doktorantem Jakubem Ziębą w laboratorium i w swoim gabinecie. Fot.: Jan Zych

merytorycznych rozwiązań, to musi zmie
nić zdanie na temat przydatności, profe
sjonalizmu i równości kobiet w zawo
dach tradycyjnie męskich. Kobiety mają
wiele wyjątkowo wartościowych cech,
niezbędnych w zawodach inżynierskich,
są precyzyjne, zauważają więcej detali,
są bardziej szczegółowe, a zarazem są
wielozadaniowe. Uważam, że zespoły
mieszane, w których współpracują męż
czyźni i kobiety, mogą osiągać więcej
w zakresie wszelkich innowacyjnych roz
wiązań w naukach ścisłych.
Czy miała Pani sposobność uczestniczyć
w sieciach kobiet naukowców? Czy warto
je tworzyć?
Nie uczestniczyłam nigdy w takich sie
ciach. Nie odczuwałam potrzeby uczest

nictwa w sieciach kobiet naukowców,
a druga sprawa, to chroniczny brak czasu.

wuje się potem brak pomocy z jej strony
w stosunku do tych koleżanek.

Czy często zauważa Pani sytuacje, gdy
kobiety na wysokich stanowiskach nie
pomagają innym kobietom w karierze?
Jeżeli tak, to dlaczego?
Nie spotkałam się z takim zjawiskiem
w relacji starsza i młodsza kobieta, więc
nie mogę się wypowiedzieć na ten temat.
Wydaje mi się, że starsze, doświadczone
koleżanki pomagają młodszym. Tak jest
w moim otoczeniu. Zauważam czasem
niechęć wśród kobiet będących na tym
samym poziomie kariery zawodowej, gdy
jedna z nich osiąga jakiś większy sukces, to
pozostałe mają problem z życzliwą akcep
tacją jej sukcesu. Wynika to prawdopodob
nie z zazdrości. Trudno się dziwić, że obser

Czy może Pani przekazać przesłanie dla
młodych kobiet, rozpoczynających karierę w inżynierii i w nauce?
Moje przesłanie do młodych kobiet, roz
poczynających karierę w inżynierii i w na
uce, jest proste: Dziewczyny, róbcie swo
je, możecie więcej osiągnąć, niż myślicie.
Realizujcie odważnie swoje marzenia.

Rozmawiała: Lidia Żakowska
Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK pracuje
w Katedrze Systemów Transportowych na Wy
dziale Inżynierii Lądowej, kieruje projektem
GEECCO na PK, realizowanym w ramach Progra
mu Horyzont 2020.

Elżbieta Pilecka prezentuje minerały z Laboratorium Geologicznego L-9 WIL PK. Fot.: Jan Zych. Na zdjęciu obok: Konferencja CEIM zorganizowana na PK w 2019 r. Przy stole prezydialnym siedzą (od lewej): Kazimierz Furtak, prorektor Tadeusz Tatara, rektor Jan Kazior, prodziekan
WIL Dorota Jasińska, Elżbieta Pilecka, przemawia prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek. Fot.: Ze zbiorów prywatnych
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Twórca wizerunków prof. Kazimierza Furtaka i prof. Jana Kaziora do galerii
rektorów PK jest potomkiem znanego krakowskiego rodu uczonych

Jak namalować portret rektora
LESŁAW PETERS

dobrze znane, gdyż sam należy do rodziny
bardzo zasłużonej dla nauki polskiej.
Listę sławnych Birkenmajerów otwiera
Ludwik Antoni — historyk nauki, astronom
i fizyk, od 1893 r. członek Akademii Umie
jętności, od 1897 r. profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ludwik Antoni Birken
majer zasłynął m.in. jako wnikliwy badacz
dorobku Mikołaja Kopernika, któremu po
święcił m.in. monumentalne dzieło opubli
kowane w 1900 r.
Syn Ludwika Antoniego, Aleksander
Birkenmajer, kontynuował badania ojca
nad autorem „De revolutionibus”, a jed
nocześnie był cenionym bibliotekoznaw
cą i księgoznawcą. Po II wojnie światowej
został dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej.
Brat Aleksandra, Józef, w okresie mię
dzywojennym był znanym historykiem
literatury, krytykiem, tłumaczem z języka
angielskiego i łaciny oraz poetą. Zginął we
wrześniu 1939 r., broniąc Warszawy. Jego
syn, Krzysztof Birkenmajer, zdobył uznanie
w kraju i za granicą jako geolog, speleolog
i polarnik. Współorganizował polską bazę
naukową na Spitsber
Portret Jana Kaziora pędzla Iwona Birkenmajera.
genie, uczestniczył też
Repr.: Jan Zych
w wyprawach na Antark
tydę. Na badanych ob
szarach polarnych, po obu
stronach kuli ziemskiej,
wprowadził bardzo dużo
nazw związanych z Polską.
Iwo Birkenmajer jest
synem Krzysztofa. Miał
okazję trzykrotnie wziąć
udział w wyprawach po
larnych ojca jako jego
asystent. Ze względu na
tradycje rodzinne myślał
o podjęciu studiów astro
nomicznych, zastanawiał
się też nad polonistyką,
ale ostatecznie zwycięży
ło zamiłowanie do sztuki
i pragnienie zostania ma
larzem. Dziś przyznaje, że
wtedy nie zdawał sobie
sprawy, jak ciężka jest to
praca.
Salę Senacką na Politechnice Krakowskiej
zdobi galeria portretów byłych rektorów
uczelni. Każdorazowa zmiana na stanowi
sku rektora sprawia, że galeria powiększa
się o nowy obraz. W tym roku do gro
na sportretowanych rektorów dołączył
prof. Jan Kazior, kierujący uczelnią w latach
2016–2020.
— Nie jest łatwo namalować portret
rektora — twierdzi Iwo Birkenmajer. To
krakowski malarz, któremu przypadła
w udziale misja sporządzenia wizerunku
profesora Kaziora. Cztery lata temu spor
tretował prof. Kazimierza Furtaka, po
przedniego rektora PK. Otwarcie mówi, że
pracując nad oboma tymi obrazami, czuł
na sobie ciężar odpowiedzialności.
Powierzenie artyście zadania nama
lowania podobizn obu rektorów nie było
dziełem przypadku. Iwo Birkenmajer jest
portrecistą z dużym dorobkiem. Wykonał
już kilkaset obrazów o tym charakterze. Wie
le z nich powstało na zlecenie osób, które
zawierzyły jego talentowi i doświadczeniu.
A środowisko naukowców jest mu bardzo
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Iwo Birkenmajer. Fot.: Jan Zych

— U nas w domu zawsze obcowało się
ze sztuką — mówi Iwo Birkenmajer. — Mój
ojciec świetnie rysował. Bardzo dobrze rysowała też mama, która była architektem
i urbanistą. Mój dziadek, Józef, również znakomicie rysował. Zachowały się jego rysunki
z syberyjskiej tułaczki.
Iwo Birkenmajer od piętnastego roku
życia marzył o tym, by zostać malarzem.
W wyniku splotu różnych okoliczności
zamiast trafić na ASP, studiował filologię
klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz konserwację zabytków na Uniwersy
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wiele
lat przepracował w Pracowniach Konser
wacji Zabytków w Krakowie. W PKZ zdobył
doświadczenie jako snycerz, co pomogło
mu w poszerzeniu warsztatu twórczego
o rzeźbiarstwo. Również w tej dziedzinie
ma już spory dorobek, potwierdzony wy
stawami.
Przede wszystkim jednak maluje i rysu
je, a także zajmuje się grafiką (akwafortą).
Jego ulubione tematy to pejzaże, zwie
rzęta (szczególnie konie), martwa natura,
a także… sny i wizje. Rysuje też architektu
rę, np. wiejskie domy i kościółki. Najwięcej
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Maria Borowiejska-Birkenmajerowa obok witryny księgarni Wydawnictwa Literackiego
z wystawionymi książkami jej autorstwa; zdjęcie wykonane około 1980 r. Fot.: Z archiwum
rodzinnego. Na zdjęciu obok: Krzysztof Birkenmajer podczas wizyty na PK w 2012 r.
Fot.: Jan Zych

uwagi poświęca jednak portretowi. Zależy
mu, aby jego prace nosiły cechy indywidu
alne, aby różniły się od obrazów innych ar
tystów. Dlatego dużą satysfakcję sprawiła
mu opinia cenionej recenzentki „Dziennika
Polskiego” Jolanty Anteckiej, która napisa
ła, że nawet po latach osoby patrzące na
obrazy Birkenmajera będą wiedziały, że
tylko on mógł je namalować.
Jako portrecista zaczynał, jak wielu
twórców, od malowania siebie, członków
swojej rodziny i przyjaciół. Z czasem stał
się znany i zaczął otrzymywać zamówienia.
Mimo ogromnego doświadczenia w tym
zakresie portret ciągle uważa za wyjątko
we wyzwanie. Mówi, że za pomocą obrazu
trudno jest oddać prawdę psychologiczną
portretowanej postaci. W dodatku nieraz
trzeba się zmierzyć z trudnymi do spełnienia
oczekiwaniami osób portretowanych lub ich
otoczenia. — Jestem werystą, więc lubię malować szczegóły, a niektórzy ludzie chcą być na
obrazie po prostu… piękni — zauważa.

Wystosowane z Politechniki Krakow
skiej przed czterema laty zaproszenie do
sportretowania prof. Kazimierza Furtaka
było dla Birkenmajera niczym powrót do
rodzinnych korzeni. Wszak jego matka,
dr hab. Maria Borowiejska-Birkenmajerowa,
znana autorka książek o dawnym Kra
kowie, studiowała na PK architekturę
i urbanistykę, a później krótko praco
wała na uczelni. Uzyskała też na PK ha
bilitację. Dłuższy czas na Politechnice
pracowała krewna Iwona Birkenmajera,
dr inż. arch. Agnieszka Pęckowska, zatrud
niona w Zakładzie Kompozycji Urbani
stycznej na Wydziale Architektury. Ojciec
artysty, prof. Krzysztof Birkenmajer, nie
był związany z Politechniką, ale w murach
naszej uczelni był osiem lat temu specjal
nym gościem. W lutym 2012 r. przyjął za
proszenie Konwentu Seniorów PK i przed
stawił historię polskich wypraw polarnych
oraz własny wkład w prowadzone bada
nia. Dodajmy jeszcze, że ojcem chrzest

nym artysty był wykładający na PK archi
tekt i urbanista prof. Przemysław Szafer.
— Portret rektora to portret reprezentacyjny — tłumaczy Iwo Birkenmajer. — Malując go, musiałem uwzględnić fakt, że ma
być wizualną formą uhonorowania postaci
zasłużonej dla uczelni. Jednocześnie zależało
mi na pogodzeniu tego warunku z przedstawieniem prawdziwego oblicza osoby portretowanej. Uwzględniając wszelkie niezbędne
atrybuty, takie jak toga, mucet, biret czy berło, chciałem pokazać portretowanego człowieka jako takiego.
Iwo Birkenmajer podkreśla, że malu
jąc wizerunki prof. Furtaka i prof. Kaziora,
dostosował się do kanonu całego pocztu
rektorów PK, ale jednocześnie swoim ob
razom nadał cechy indywidualne, charak
terystyczne dla własnej twórczości. Innego
rodzaju ograniczenia narzucał wypełniony
po brzegi kalendarz rektora. Czas malo
wania portretu rektora Jana Kaziora przy
padł na gorące dni pracy uczelni pod pre
sją problemów wynikających z epidemii
COVID-19. Nie było mowy o wielogodzin
nym pozowaniu w atelier. Artysta musiał
zadowolić się krótkimi improwizowanymi
sesjami na uczelni, podczas których obfo
tografował rektora z różnych stron. Rektor
nawet nie zakładał togi, a zamiast berła
wziął do ręki… linijkę.
Mimo różnych przeszkód praca nad
obrazem szczęśliwie dobiegła końca.
Galerię rektorów w Sali Senackiej wzbo
gacił szesnasty portret. Tradycji stało się
zadość.
Iwo Birkenmajer, „Wielka Brama Kijowska”,
120 x 80 cm, olej, metal, złoto, 2019 r.

Iwo Birkenmajer, „Kolacja na Książ, jesień i owoce”, 43,5 x 80,5 cm, olej, 2013 r.
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Michał Rusinek i Piotr Śliwiński byli gośćmi Szkoły Biznesu

Sekrety retoryki i klimaty Azji
Duży ładunek wiedzy na temat dziedzin
tak różnych, jak retoryka i kultury Azji,
otrzymali studenci Polsko-Amerykańskiej
Szkoły Biznesu (program MBA Politech
niki Krakowskiej), zebrani 11 września na
Wydziale Mechanicznym PK. Na spotkanie
złożyły się wystąpienia dwóch znanych
krakowian — literaturoznawcy, tłumacza
i pisarza dr. hab. Michała Rusinka oraz
podróżnika i himalaisty Piotra Śliwińskie
go. Nie zabrakło też innych atrakcji.
Dr hab. Michał Rusinek przedstawił
wykład „Jak się dogadać? Czyli o współ
czesności retoryki”. Przypomniał, że przed
wiekami w szkołach wyższych — w tym
także w Akademii Krakowskiej, a później
na Uniwersytecie Jagiellońskim — uczo
no retoryki, ale usunięto ją z programów
kształcenia w połowie XIX wieku. Mimo
to mamy z nią do czynienia do dziś, choć
ukrywa się pod różnymi maskami. Jeśli
ktoś zajmuje się działalnością public relations, marketingiem czy pisze teksty do re
klam, to posługuje się retoryką, stwierdził
Michał Rusinek.
W dalszej części wykładu popłynęła
żywa opowieść o źródłach i podstawach
retoryki, czyli sztuki przekonywania i ar
gumentacji. Gość Szkoły Biznesu zwrócił

uwagę, że jej pojawienie się było ściśle
powiązane z demokracją. W systemach to
talitarnych, gdy za mówcą stoi aparat prze
mocy, retoryka nie jest potrzebna. Mitem
założycielskim retoryki jest przekonanie,
że w języku tkwi siła dostępna tylko wybra
nym, siła nieomal magiczna, która pozwala
wpływać na rzeczywistość — podobnie
jak magiczna różdżka. Tak jak w baśni po
wypowiedzeniu zaklęcia: „Stoliczku, nakryj
się!”, stoliczek rzeczywiście się nakrywa, re
toryka pozwala osiągnąć cel po wypowie
dzeniu właściwych słów.
Uczestnicy spotkania mogli później
pogłębić wiedzę wyniesioną z wykładu.
Obdarowani bowiem zostali książką „Jak
się dogadać, czyli retoryka codzienna”
Michała Rusinka i Anety Załazińskiej, a od
współautora otrzymali autografy.
W zupełnie inne klimaty przeniósł
studentów Szkoły Biznesu Piotr Śliwiński.
Wyraz „klimaty” należy w tym przypadku
rozumieć także całkiem dosłownie. Słucha
cze zostali bowiem zabrani do trzech kra
jów Azji: Chin, Indii i Mongolii.
Do pierwszego z nich Piotr Śliwiński
dotarł krótko po ukończeniu studiów na
PK, mając jeszcze 24 lata. Zadecydował
przypadek. Będąc w ambasadzie polskiej

Michał Rusinek

w Nowej Zelandii, trafił na informację
w gazecie, że w samym Szanghaju znaj
duje się więcej wieżowców niż w całej
Ameryce Północnej. Trudno było w to
uwierzyć, tym bardziej że Śliwiński miał
już za sobą podróż przez wszystkie pięć
dziesiąt stanów USA i wizyty w kilku wiel
kich miastach Kanady. Po przybyciu do
Szanghaju przekonał się, że gazeta mó
wiła prawdę. Jadąc z lotniska do centrum

Michał Rusinek prezentuje gest, który według starożytnych Greków miał czynić mówcę bardziej przekonującym. Na zdjęciu obok: Piotr
Śliwiński (w czapce) i jego azjatyccy przyjaciele
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Tym motocyklem Royal Enfield-Bullet 350 Piotr Śliwiński przyjechał z Indii (gdzie pojazd został nabyty) do Krakowa w ciągu czterdziestu dni; w tle
jurta prezentowana uczestnikom spotkania Szkoły Biznesu. Na zdjęciu obok: W kąciku chińskim

miasta, półtorej godziny mijał niezliczo
ne wieżowce.
W barwnej relacji z podróży po Azji
Piotr Śliwiński przywołał wiele wspomnień,
często opisujących zwyczaje typowe dla
odwiedzanych krajów. Tę narrację wzbo
gacili zaproszeni przez Śliwińskiego azja
tyccy goście. O chińskiej kuchni mówił
Minh Quyen (absolwent PK, mieszkający
i pracujący w Polsce), Indie przedstawiał
Piotr Śliwiński demonstruje grę na didgeridoo (wym.: didżeridu) — drewnianej trąbie
australijskich Aborygenów

www.nasza.pk.edu.pl

Praveer Baliga, a Mongolię reprezentowało
aż sześć osób.
To nie wszystko. Już po części „mó
wionej” Piotr Śliwiński zaprosił uczestni
ków spotkania do ustawionego obok auli
dużego namiotu, gdzie częstowano po
trawami kuchni azjatyckiej i zorganizowa
no kąciki trzech prezentowanych krajów.
W każdym z nich zgromadził meble, deko
racje i wybrane przedmioty codziennego
użytku, charakterystyczne dla danej kul
tury. W kącikach można było spotkać oso
by w strojach regionalnych i poznać smaki
typowe dla każdego z krajów, kosztując
różne napoje i przekąski (np. chińskie cia
steczka, mongolskie pierożki, herbatę
masala). Przedstawiciele poszczególnych
kultur prezentowali dźwięki swych kra
jów, jak śpiew gardłowy czy grę na drumli,
a temu wszystkiemu towarzyszyły zapa
chy unoszące się z kadzideł.
Prawdziwym gwoździem programu
przygotowanego przez Piotra Śliwińskiego
była oryginalna mongolska jurta, w której
zamieszkał po ogłoszeniu w Polsce stanu
epidemii (o czym pisaliśmy w poprzed
nim numerze „Naszej Politechniki”). Kilka
dni przed spotkaniem w Szkole Biznesu
zbudował nową jurtę na terenie Wydziału
Mechanicznego, dzięki czemu uczestnicy
spotkania mogli naocznie się przekonać,
co oznacza bycie lokatorem tak niezwykłe
go — z naszego punktu widzenia — domu.
Obok był też motocykl, na którym Śliwiń

ski przyjechał z Indii do Polski, pokonując
dystans 6 tys. kilometrów.
Wykłady w ramach wrześniowego
spotkania Szkoły Biznesu zostały wygło
szone w oddanej niedawno do użytku
sali audytoryjnej na Wydziale Mecha
nicznym, dzięki czemu można było do
chować zasad dystansu społecznego,
narzuconych przez panującą pandemię.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele
władz uczelni: prorektor dr hab. inż. Jerzy
Zając, prof. PK i kanclerz Leszek Bednarz
(absolwent jednej z wcześniejszych edy
cji Szkoły Biznesu PK). Spotk anie prowa
dziła dr inż. Jolanta Szadkowska, kierow
nik Szkoły Biznesu.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
Jolanta Szadkowska, zadowolona z udanego spotkania, prezentuje książkę Michała
Rusinka
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Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich

Krajobrazy odnalezione w domu
Od kilku lat Instytut Architektury Kraj
obrazu na Wydziale Architektury PK pro
muje fotografię krajobrazową wśród
uczniów szkół średnich. Projekt pod has
łem „FotoKrajObraz”, realizowany we
współpracy z festiwalem Krakow Photo
Fringe, obejmuje konkurs połączony
z warsztatami fotograficznymi. Efek
ty czwartej edycji konkursu mogliśmy
zobaczyć na wystawie, która pojawiła
się 18 września na dziedzińcu kampusu
PK, przy ulicy Warszawskiej.
Ogłoszenie tegorocznej, czwartej edy
cji konkursu przypadło na czas wyjątkowy,
gdy młodzi adepci fotografii — z powodu
ograniczeń wywołanych pandemią — nie
mieli możliwości wyruszenia w Polskę
w poszukiwaniu motywów wartych utrwa
lenia. Fotografia krajobrazowa w swej
tradycyjnej postaci wydawała się wtedy
zupełnie niemożliwa do zrealizowania.
Dlatego organizatorzy konkursu zapropo
nowali, po długich rozważaniach, bardzo
szeroką formułę, zatytułowaną „Krajobraz
subiektywny”. Otwierała ona możliwość
pobawienia się wyobraźnią, formą, kolo
rem, cieniem.
Plon konkursu przerósł oczekiwania
organizatorów. Uczniowie nadesłali ponad
sto zdjęć. Niektóre były bardzo zaskakujące,
a nawet zatrważające, ale najczęściej jednak
zachwycające, jak to ujęła podczas otwarcia
wystawy dr hab. inż. arch. Katarzyna Łako
my, prodziekan WA, pełniąca rolę koordyna
tora konkursu i kuratora wystawy. Jury kon
kursu, któremu przewodniczył prodziekan
WA dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK, mia
ło niełatwe zadanie i dopiero po burzliwych
obradach przyznało nagrody.
Pierwszą nagrodę zdobyła Karolina Ka
pustyńska, drugą przyznano Krzysztofowi
Kordulskiemu, a trzecią otrzymała Wiktoria
Prystupa. Wszyscy troje są uczniami Ze
społu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
Jury przyznało też wyróżnienia Jakubowi
Wawruchowi, Monice Zimirowicz i Mar
tynie Batorowicz. Dzięki głosowaniu na
Facebooku swoje wyróżnienia przyznała
też publiczność. Otrzymały je Aleksandra
Korab i Aleksandra Lalik.
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
mówi, że coroczny konkurs służy propago
waniu fotografii krajobrazowej wśród mło
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dzieży szkół średnich. Dzięki smartfonom
fotografowanie stało się bardzo popular
ne, ale młodzi ludzie pstrykają przeważnie
mało ambitne selfie. Jest natomiast sporo
zdolnej młodzieży, która ma bardzo dobre
wyczucie fotografii, i to do niej adresowany
jest ten konkurs.
Katarzyna Łakomy wysoko ocenia
prace nadesłane w tym roku. Młodzi fo
tografowie, nie mogąc w okresie lock
downu wyjść z domu, wykazali się dużą
inwencją. Krajobrazu doszukiwali się
nawet w najmniejszych przedmiotach
domowego użytku. Ktoś stworzył kraj
obrazy poprzez wyciskanie farby olejnej
na palecie. Ktoś inny ułożył „miasto” z ko
stek rosołowych. Użyto też poskręcanych
lin. Laureatka pierwszego miejsca Karo
lina Kapustyńska przedstawiła fragmen
ty ludzkiego ciała, pokazane w sposób,
w jaki nigdy go nie oglądamy. Organizato
rzy nie sprecyzowali dokładnie tematu i to
przyniosło ciekawe efekty.
Konkurs „FotoKrajObraz”, poza stwo
rzeniem młodym ludziom okazji do spraw

Karolina Kapustyńska, zwyciężczyni
konkursu. Fot.: Jan Zych

dzenia się w dziedzinie fotografii artystycz
nej, jest też formą promowania Politechniki
Krakowskiej, a w szczególności kierunku
architektura krajobrazu. Katarzyna Łakomy
mówi, że nie spotkała się z drugim przed
sięwzięciem tego typy w Polsce.

(ps)

I miejsce, Karolina Kapustyńska

II miejsce, Krzysztof Kordulski
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III miejsce, Wiktoria Prystupa
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Wydziały PK zainaugurowały rok akademicki
Zdjęcia: Jan Zych

