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SŁOWO REKTORA

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

Proszę wszystkich Państwa o przyjęcie w nowym 2021 roku naj-
serdeczniejszych życzeń – dużo zdrowia, optymizmu oraz reali-
zacji wszystkich zamierzeń. Plany na nowy rok ma także nasza 
uczelnia, choć pandemia koronawirusa nadal w wielu obszarach 
utrudnia nam działalność. Jednak pojawienie się możliwości 
szczepień z pewnym optymizmem pozwala myśleć o przyszłości. 

Nawet pandemia nie zatrzymała przecież naszych naukow-
ców w prowadzeniu wartościowych badań, a naszych studentów 
w osiąganiu krajowych i międzynarodowych sukcesów. Badacze 
PK zajmują wysokie pozycje w prestiżowym rankingu najczę-
ściej cytowanych na świecie. Z kolei studenci naszej uczelni są 
laureatami znaczących konkursów. Trzeba tu podkreślić też rolę 
naukowców  z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, 
którzy aktywnie uczestniczą w badaniach związanych z wykorzy-
staniem chlorochiny w leczeniu i zapobieganiu ciężkiemu przebie-
gowi zakażenia COVID-19. Liczę bardzo na kolejne wartościowe 
publikacje oraz osiągnięcia naukowe i projektowe, które przybliżą 
nas do sukcesu podczas zbliżającej się ewaluacji dyscyplin nauko-
wych. To najważniejszy cel przed nami na najbliższy czas.

W tej perspektywie ważne zadania stoją przed nowymi ze-
społami dziekańskimi, które rozpoczęły pracę na wydziałach PK  
1 stycznia 2021 r. „Nasza Politechnika” przedstawia w tym nu-
merze sylwetki nowych dziekanów i prodziekanów. Gratulując 
nominacji wszystkim Państwu – życzę twórczej i skutecznej pracy 
na rzecz uczelni.  Zgodnie z nową ustawą władze dziekańskie po-
wołuje rektor, ale – tak jak zapowiadałem obejmując stanowisko – 
ważne było dla mnie wsłuchanie się przy tym wyborze w głos spo-
łeczności wydziałów. Chciałem, żeby wydziałami kierowały osoby 
cieszące się poparciem i szacunkiem współpracowników, takie, 
które będą potrafiły stawiać ambitne cele, motywować do ich re-
alizacji, wspierać rozwój pracowników, doktorantów i studentów. 

Przed nowymi władzami dziekańskimi od razu wielkie wy-
zwanie. Rok 2021 jest ostatnim, z którego osiągnięcia będą 
oceniane w zbliżającej się ewaluacji. Wszyscy musimy mocno 
zintensyfikować pracę, by ocena dyscyplin, wokół których skon-
centrowaliśmy działalność wydziałów, spełniła nasze aspiracje 
i oczekiwania. Ogromna w tym rola liderów – dziekanów, pro-
dziekanów, kierowników katedr, doświadczonych i odnoszących 
sukcesy naukowców. Wasz przykład, a czasem może tylko rada 
czy mała podpowiedź, mogą pomóc innym wykonać większy krok, 
niż gdyby zostali sami ze swoimi naukowymi dylematami. 

Pojedyncze większe kroki każdego pracownika mogą nam dać 
na mecie satysfakcję z ogólnego wyniku ewaluacji. Wynik ów bę-
dzie mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości uczelni, ale też dla 
zawodowej przyszłości każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, by 
zrobić wszystko, co się da, aby na ostatniej prostej szansy na do-
bry wynik nie zmarnować. 

Gratuluję także Pani dr hab. inż. Małgorzacie Cimochowicz-
-Rybickiej, prof. PK ponownego powołania na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Doktorskiej. To wyraz uznania dla pracy włożonej 

w organizację Szkoły i pierwszy okres jej 
funkcjonowania oraz znak ufności w to, że 
kształcenie doktorantów na PK będzie na-
dal stało na wysokim poziomie i przyczy-
niało się do harmonijnego rozwoju naszej 
kadry akademickiej.   

1 stycznia kadencję rozpoczęła też – wy-
brana przez Senat Politechniki Krakowskiej – 
Rada Uczelni. Na okres do 31 grudnia 2024 r. powołani 
do niej zostali: dr inż. Aleksandra Burczyk, dr Rafał Świerczyń-
ski, mgr inż. Marcin Styrna (spoza uczelni); dr hab. Jacek Jaśtal, 
prof. PK, dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK, prof. dr hab. 
inż. Wiesław Zima (z uczelni). W Radzie Uczelni jest też na mocy 
ustawy mgr inż. Krzysztof Pszczółka, przewodniczący Samorzą-
du Studenckiego. Mam nadzieję na owocną współpracę z nową 
Radą. Liczę, że jej członkowie swoim doświadczeniem i zaangażo-
waniem w sprawy Politechniki Krakowskiej wesprą jej dynamicz-
ny rozwój, a także zechcą być naszymi ambasadorami w swoich 
środowiskach branżowych.  

Rok 2021 zapowiada się jako czas wytężonej pracy nauko-
wej, ale też strategicznych dla uczelni inwestycji. To niezwy-
kle odpowiedzialne zadanie dla władz uczelni i wydziałów – 
wskazać i podjąć się realizacji tych działań inwestycyjnych, 
które odpowiedzialnie wpiszą się w długofalową strategię 
rozwoju Politechniki. Wymaga to nie tylko wyważonej oceny 
bieżącej sytuacji uczelni, ale też trafnych prognoz co do tego, 
jakie szanse, ale i jakie zagrożenia dla przyszłości niesie ze sobą 
powstanie nowej infrastruktury. 

Po takiej właśnie analizie podpisaliśmy umowę w sprawie 
realizacji projektu Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościo-
wej, współfinansowanej z Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój. Wspólny projekt konsorcjum z udziałem Politechniki 
Krakowskiej, reprezentowanej przez Wydział Mechaniczny PK, 
oraz Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej i Po-
litechniki Świętokrzyskiej, ma całkowitą wartość ponad 46 mln 
zł, a pozyskał w ramach POIR ponad 33 mln zł dofinansowania. 
Politechnika Krakowska otrzyma ponad 16 mln zł na inwestycje 
w strategiczną infrastrukturę badawczą o charakterze międzyna-
rodowym, wpisaną na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. 
Dzięki tym środkom oraz wkładowi własnemu uczelni powstanie 
w Czyżynach nowa jednostka badawcza – Laboratorium Ultra-
precyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Poczynimy także 
inwestycje w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK. 

W przygotowanie projektu zaangażowany był zespół pra-
cowników z WM PK (pod kierunkiem prof. Jerzego Sładka  
i dr hab. inż. Adama Gąski, prof. PK), Biura Pozyskiwania Fun-
duszy, Działu Inwestycji i Remontów oraz Zespołu ds. Rozliczeń 
Projektów Międzynarodowych PK. Dziękuję wszystkim za wzo-
rową zespołową pracę i gratuluję sukcesu. 

Andrzej Białkiewicz
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Z ulgą żegnaliśmy rok 2020, życząc sobie, aby następny był 
przynajmniej trochę lepszy. Ten który mijał, zapisał się w naszej 
pamięci jako czas niepewności, trudnych wyzwań i konieczno-
ści mierzenia się z zupełnie nową rzeczywistością. Musieliśmy 
zacząć inaczej organizować sobie własną pracę, a także dosto-
sować sferę życia prywatnego do nowych warunków. 

Wybuch światowej pandemii, która pozostawia głęboki 
ślad także w Polsce, zbiegł się z jubileuszem Politechniki Kra-
kowskiej, a jak również z wyborami nowych władz uczelni, 
po raz pierwszy dokonywanymi pod rządami nowej ustawy. 
Mimo problemów logistycznych wybory odbyły się w trybie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy. Planowane 
uroczystości z okazji 75-lecia istnienia PK trzeba było, nie-
stety, odwołać. Tradycyjne Święto Szkoły, które miało zostać 
uświetnione występami artystów będących wybitnymi wy-
chowankami Politechniki, trzeba było odwołać. 

Pusto wszędzie

To był zadziwiający widok. Główny kampus Politechniki Kra-
kowskiej przy ul. Warszawskiej – zwykle wypełniony grupami 
młodzieży wędrującej pomiędzy budynkami, a czasem także 
gromadzącej się tu w celu odbycia zajęć dydaktycznych (np. 
ćwiczeń z teodolitem czy też szkicowania wybranych frag-
mentów architektury w ramach zajęć z rysunku) – w poło-
wie marca, dosłownie z dnia na dzień, całkowicie opustoszał. 
Główne wejście od ulicy Warszawskiej i boczne bramki zosta-
ły zamknięte. Na drzwiach do budynków pojawiły się napisy 
przypominające o obowiązku noszenia maseczek ochronnych 
i używania płynów dezynfekujących ręce. Podobnie było na 
kampusie w Czyżynach. Studenci dowiedzieli się, że zawieszo-
ne zostały zajęcia dydaktyczne, pracownikom polecono przejść 
w tryb pracy zdalnej. Odwołane zostały wszystkie wydarzenia 
związane z koniecznością spotykania się większej liczby osób. 

Opustoszałe kampusy mniej dziwiły, gdy się przeszło 
w tych dniach ulicami Krakowa. Popularne trakty miejskie, 
przemierzane poprzednio przez tłumy ludzi, teraz ziały pust-
ką. Na Rynku Głównym, zwykle wypełnionym licznymi tu-
rystami zagranicznymi (ileż tu było słychać języków!) i kra-
jowymi, o mieszkańcach miasta nie wspominając, z rzadka 
zjawiały się pojedyncze osoby. 

W tych pierwszych dniach wszyscy zadawali sobie pyta-
nie: co dalej? Dziś trudno w to uwierzyć, ale w marcu 2020 
roku dominowało przekonanie, że stan epidemii nie po-
trwa długo. Zakładano, że już po świętach wielkanocnych, 
w kwietniu, wszystko zacznie wracać do normy i w maju 
uczelnia będzie działać tak jak dawniej. Rachuby okazały się 
zbyt optymistyczne. Koronawirus nie odpuszczał. I nawet 
jeśli w okresie letnim mogło się wydawać, że pandemia cofa 
się, na uczelni zdawano sobie sprawę z faktu, że ze względów 

bezpieczeństwa przyjęte ograniczenia trzeba będzie utrzy-
mać w następnym semestrze, a nawet w trakcie całego roku 
akademickiego. 

W spontanicznym odruchu serca

Choć w pierwszych dniach po ogłoszeniu pandemii uczelnia 
pozornie zamarła, w rzeczywistości cały czas na Politechnice 
trwała intensywna praca. Gremia kierownicze uczelni, wy-
działów, instytutów i innych jednostek naradzały się nad spo-
sobami organizacji pracy w nowych warunkach. Jednocześnie 
wiele osób spontanicznie zareagowało na dramatyczne donie-
sienia mediów dotyczące problemów z brakiem podstawo-
wych środków ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2. 

Jedne osoby szyły maseczki, dostarczane następnie do szpi-
tali i ośrodków opieki nad osobami starszymi. Ci, którzy dys-
ponowali odpowiednimi środkami technicznymi, przystąpili 
do wytwarzania przyłbic za pomocą drukarek 3D. W wyniku 
współpracy z ratownikami medycznymi opracowano adapte-
ry pozwalające łączyć filtry medyczne z dostępnymi na rynku 
maskami do płytkiego nurkowania. Uczelnia udostępniła pla-
cówkom medycznym kamery termowizyjne, które pozwalały  
szybko oceniać, czy zgłaszający się pacjent ma gorączkę. Z Po-
litechniki do różnych placówek medycznych i opiekuńczych 
przekazywano płyn do dezynfekcji rąk, będący towarem defi-
cytowym w początkowym okresie pandemii. 

Komentując na łamach „Naszej Politechniki” te działania 
rektor PK prof. Jan Kazior napisał: „Rozmach i różnorodność 
charytatywnych inicjatyw i działań naszych pracowników 
i studentów naprawdę budzą szacunek i podziw. Ta nasza akcja 
niesienia pomocy została doceniona i zauważona. W mediach 
regionalnych, ale i w krajowych, z uznaniem informowano 
o naszej bezinteresownej pomocy. Od wielu ośrodków medycz-
nych i domów pomocy społecznej otrzymałem listy z podzię-
kowaniami dla naszych pracowników i studentów”. 

O roku… ufff! 
Wydarzenia roku 2020 zaskoczyły nas i zdumiały. Ale pokazały też, że potrafimy 
sobie radzić nawet z wyjątkowymi wyzwaniami. 
LESŁAW PETERS

Swoisty symbol czasu epidemii – wezwanie do zachowania zasad 
bezpieczeństwa przy wejściach do budynków
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Uczelnia w trybie on-line

Po szoku, jaki przyniosły obostrzenia 
pierwszych dni pandemii, w dysku-
sjach zaczął się klarować obraz dalszej 
pracy uczelni. Stało się jasne, że zagro-
żenie nie minie szybko i trzeba będzie 
dostosować dotychczasowe metody 
pracy do nowych warunków. Ozna-
czało to konieczność podjęcia zajęć 
dydaktycznych w trybie on-line. Pro-
blemem było zorganizowanie ćwiczeń 
o charakterze praktycznym, wymaga-
jących spotykania się ze studentami 
w laboratoriach, ale i tę kwestię udało 
się po pewnym czasie rozwiązać przy 
zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa sanitarnego. 

Dominującą formą prowadzenia 
zajęć ze studentami stało się nauczanie 
zdalne. Ten sposób kształcenia prak-
tykowano na PK już wcześniej na nie-
których kierunkach, ale dla większości 
– zarówno kadry nauczającej jak i stu-
dentów – była to nowość. Wszyscy mu-
sieli zacząć uczyć się odbywania zajęć 
on-line praktycznie od zera. Dla obu 
stron procesu dydaktycznego stwarzało to różne problemy. 

Wykładowcy musieli nauczyć się obsługi platform do prowa-
dzenia zajęć w trybie zdalnym i przygotowywania materiałów 
koniecznych do tej formy komunikowania się ze studentami. Dla 
części kadry było to sporym wyzwaniem. Osoby biegłe w prowa-
dzeniu badań ze wsparciem komputerowym, posługujące się kom-
puterem do prowadzenia obliczeń i tworzenia modeli symulacyj-
nych, często nie miały do czynienia z wykorzystaniem informatyki 
w dydaktyce. Również dla wielu studentów ten sposób kontakto-
wania się z wykładowcami był nowością i zaskoczeniem. Musieli 
przystosować się do korzystania z platform komunikacyjnych. Mu-
sieli też pogodzić z faktem, że nie będą mogli pracować w grupach. 
Nagle zostali zmuszeni do pracy indywidualnej. 

Wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne do-
prowadził do przeciążeń w sieci i zawieszania się połączeń. 
Problemem był także nierówny dostęp do sieci. Nie wszyscy 
studenci dysponowali sprzętem umożliwiającym łatwe kon-
taktowanie się z wykładowcami. Niektórzy mogli łączyć się 
jedynie za pośrednictwem smartfonów. 

Praca i prywatność 

Zarówno wykładowcy jak i studenci liczyli, że pandemia po-
zwoli im chociaż zaoszczędzić trochę czasu na codziennych 
dojazdach do uczelni. Rychło okazało się, że wynikające 
z ograniczenia mobilności zyski niwelowane są przez czaso-
chłonne procedury związane z realizacją zajęć w trybie on-
-line. Zdalne prowadzenie zajęć przyniosło też wiele proble-
mów, o których nie mieli pojęcia ludzie nie mający wcześniej 
z tą formą nauczania do czynienia. 

Nauczyciele akademiccy przekonali się, że zdalne naucza-
nie w większym stopniu, niż tradycyjny sposób przekazywania 

wiedzy, polega na indywidualnej pracy ze studentami, co po-
chłania więcej czasu, a przede wszystkim wymaga innego 
przygotowania materiałów. Prowadzenie zajęć z domu nie-
uchronnie powoduje też włączenie własnej prywatności w za-
kres pracy zawodowej. Pracująca kamerka pokazuje, czy tego 
chcemy czy nie, fragment mieszkania, a niekiedy też sceny 
z życia rodzinnego, gdy w kadrze niespodziewanie pojawi się 
dziecko mówiące: „Tato, zjadłbym kanapkę”, albo kot wskoczy 
na klawiaturę. Te ingerencje życia prywatnego w działania za-
wodowe dla niektórych osób są przykrym doświadczeniem. 

Jeszcze jednym źródłem dyskomfortu był brak ściśle okre-
ślonych ram czasowych pracy zawodowej. W rodzinach wycho-
wujących dzieci w wieku szkolnym problemem stał się dostęp 
do komputera i łącza internetowego. Nieraz przeglądanie prac 
studenckich i wysyłanie uwag za pomocą poczty elektronicz-
nej trzeba było odkładać do godzin popołudniowych i wieczor-
nych. Poza tym ten sposób oceniania zajmował znacznie więcej 
czasu niż komentowanie prac podczas bezpośrednich spotkań. 

Wykładowcom, przyzwyczajonym od lat do prowadzenia 
zajęć w sali wykładowej, przy tablicy, z kredą w dłoni, brako-
wało bezpośredniego kontaktu ze studentami. Dawniej obser-
wując ich reakcje wiedzieli od razu, jak wykłady są odbierane. 
Teraz, oddzieleni łączem internetowym, nie otrzymywali tej 
informacji zwrotnej. Co więcej, nie mieli nawet pewności, czy 
wszyscy studenci uczestniczą realnie w zajęciach, czy też może,  
włączywszy komputer, nie zajmują się innymi sprawami. 

Problemy badaczy 

Podkreślić jednak należy, że pomimo braku doświadczenia 
w tym zakresie, a także licznych obaw, trudności, zastrze-
żeń i niewygód, uczelnia w sumie dość sprawnie przeszła na 

 Gdy w marcu 2020 r. wprowadzono zasadę prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie on-line,  
nikt nie przypuszczał, że sale wykładowe tak długo pozostaną puste
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system nauczania zdalnego. Spora w tym zasługa powołanego 
na PK zaledwie rok wcześniej Centrum e-Edukacji. Udzieliło 
ono dużego wsparcia merytorycznego zarówno studentom 
jak i pracownikom. Cała dydaktyka została przestawiona na 
nowe tory, prowadzące po łączach internetowych. 

Mimo początkowych wątpliwości gładko udało się też prze-
prowadzić egzaminy na koniec roku akademickiego. Politech-
nikę Krakowską opuściła spora grupa absolwentów, którzy 
mogli się pochwalić, że dyplomy inżynierskie lub magisterskie 
uzyskali – jako pierwsi w historii uczelni – w trybie on-line. 
W formule zdalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od-
były się też obrony prac doktorskich. Gdyby Politechnika pro-
wadziła własną „Księgę Guinnessa”, należałoby w niej dokonać 
wielu wpisów między marcem i grudniem 2020 roku. 

Trudno jeszcze o pełną ocenę, jak pandemia wpłynęła na 
prowadzenie na uczelni badań naukowych, ale w wielu wy-
padkach kontynuowano je bez trudności. Dotyczyło to głów-
nie prac realizowanych za pomocą środków informatycznych. 
Analizę danych można było często prowadzić za pomocą 
komputera domowego. 

W początkowym okresie, gdy obowiązywały znaczne 
ograniczenia w poruszaniu się po kraju, zamarły badania te-
renowe. W trudnej sytuacji znaleźli się naukowcy wykonują-
cy badania laboratoryjne, które wymagały pracy zespołowej 
większych grup ludzi. W miarę łagodzenia ograniczeń i pod 
tym względem sytuacja zaczęła wracać do normy. O tym, ja-
kie szkody koronawirus wyrządził badaniom naukowym, do-
wiemy się za jakiś czas, w szczególności z liczby ukazujących 
się publikacji naukowych. 

Zgubne skutki braku przerw na kawę 

Pierwsze tygodnie ograniczeń spowodowanych pandemią 
przyniosły odwołanie lub przesunięcie na późniejszy termin 
licznych, nieraz będących w końcowej fazie organizacji, kon-
ferencji naukowych. Musiało upłynąć trochę czasu, zanim za-
planowane spotkania zdołano przenieść do sieci i zrealizować 

za pośrednictwem łączy interneto-
wych. W ostatnich miesiącach normą 
stało się konferowanie zdalne. Za-
miast w salach wykładowych uczest-
nicy sympozjów i seminariów zaczęli 
się widywać na ekranach monitorów. 
Można by powiedzieć: sytuacja unor-
mowała się, gdyby nie jeden szczegół. 

Prowadzone on-line spotkania 
siłą rzeczy były pozbawione jedne-
go punktu, oznaczanego tradycyj-
nie w programach konferencyjnych 
jako coffee break. Wbrew pozorom ten 
konferencyjny przerywnik odgrywa 
bardzo ważną rolę. Podczas zwycza-
jowych przerw na kawę rozmawia się 
często o prowadzonych badaniach i ich 
wynikach w sposób mniej formalny, 
wolny od rygoru, jaki wiąże się z za-
braniem „głosu w dyskusji”. Można 
wtedy mówić o sprawach, których nie 
poruszyłoby się raczej w wystąpieniu 

publicznym. Właśnie w takich okolicznościach, w trakcie 
swobodnej wymiany myśli, rodzi się niejednokrotnie postęp 
w nauce. 

Nie mniej ważnym aspektem konferencyjnych przerw 
kawowych jest możliwość zawierania osobistych znajomości. 
Żadne łączenie internetowe nie daje sposobności takiego po-
znania potencjalnego partnera z innego ośrodka badawczego, 
jak bezpośrednie spotkanie face to face. Tylko mając na wprost 
siebie rozmówcę, poznając go w takich okolicznościach nawet 
w trakcie krótkiej rozmowy, można nabrać do niego zaufania 
i uznać, że podtrzymanie znajomości może być obustronnie 
korzystne. Tak rodzą się przyjaźnie naukowe. 

Studenci Erasmusa nie poddają się

Wspomnieć też trzeba o innym aspekcie życia naukowego, 
który zabrała nam pandemia. Chodzi o spotkania z wybitny-
mi gośćmi zagranicznymi odwiedzającymi uczelnię. Ich wy-
kłady pozwalają spojrzeć świeżym okiem na znane problemy, 
a czasem też dostrzec problemy całkiem nowe. Otwarte także 
dla studentów wykłady specjalistów z innych krajów stanowią 
cenne wzbogacenie procesu dydaktycznego. Skutków braku 
takich spotkań nie da się wymierzyć w jakikolwiek sposób, nie 
ulega jednak wątpliwości, że brak ten przynosi znaczące straty. 

Światowy wymiar pandemii zastopował międzynarodową 
wymianę akademicką. Wstrzymaniu uległy wyjazdy pracow-
ników w ramach staży i stypendiów naukowych. Dla uczest-
niczących w wymianie badaczy oznacza to spowolnienie wła-
snego rozwoju naukowego. Jak sytuacja odbije się na ogólnym 
postępie w różnych zakresach badań, trudno jeszcze dziś wyro-
kować, ale z pewnością nie będzie to wpływ pozytywny. 

W znacznie mniejszym stopniu ograniczenia wpłynęły na 
wymianę studencką w ramach Programu Erasmus. Młodzi 
ludzie chętnie korzystali z możliwości studiowania na zagra-
nicznych uczelniach w trybie on-line. Z tych studentów PK, któ-
rych wybuch pandemii zaskoczył w trakcie pobytu za granicą 
(semestr letni 2019/2020), do kraju zdecydowała się powrócić 

Na uczelni maseczka stała się obowiązującym wszystkich elementem stroju, niemal… kano-
nem mody
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połowa i przeszli oni na zdalny system kształcenia na uczel-
niach partnerskich. W semestrze zimowym zanotowano spa-
dek wymiany tylko o 20 proc., co w obecnych warunkach jest 
dobrym wynikiem, jednym z lepszych zresztą w skali kraju. 

Książki do kwarantanny 

Duże problemy, które skomplikowały życie w sferze dydaktyki 
i badań naukowych, nie ominęły także wielu innych jednostek 
uczelni, szczególnie tych, które musiały utrzymywać kontakty 
z pracownikami. Do takich należała Biblioteka PK. W dziełach 
mniej lub bardziej uczonych napisano wiele stron o nadchodzą-
cej szybkimi krokami śmierci książki i jeszcze szybszej ekspansji 
elektronicznych środków przekazu informacji, ale tradycyjne 
biblioteki nadal są ważną częścią naszej rzeczywistości. I nadal 
trudno sobie wyobrazić bez nich jakikolwiek postęp w kształce-
niu studentów oraz badaniach naukowych. Nie inaczej jest na PK. 

Ograniczenia spowodowane zachorowaniami na  
COVID-19 najbardziej dały się we znaki czytelnikom lubiącym 
pracować w czytelni. Zaletą tej formy kontaktów z biblioteką 
jest dostępność baz danych, a także możliwość skorzystania 
z pomocy bibliotekarza. Nadejście pandemii zmusiło Bibliote-
kę PK do zamknięcia czytelni. Nie zawieszono natomiast wy-
pożyczania książek, ale tę formę działalności poddano ostrym 
restrykcjom sanitarnym. 

Przede wszystkim wypożyczenia wyprowadzono z wnę-
trza budynku bibliotecznego, przenosząc tę funkcję do dwu 
okienek wychodzących na zewnątrz. W jednym wydawano 
czytelnikom wypożyczane książki, w drugim zaś przyjmo-
wano książki zwracane. System ten zastosowano zarówno 
w budynku na kampusie przy ul. Warszawskiej, jak i w filii na 
kampusie czyżyńskim. Ponadto między jednym i drugim wy-
pożyczeniem książki kierowano na kilkudniową kwarantannę. 

Całkowicie swój system pracy przeorganizować musiało 
Centrum Sportu i Rekreacji. Studentów nie można było zwol-
nić z aktywności fizycznej, ponieważ wychowanie fizyczne 
jest przedmiotem obowiązkowym. Opracowany więc został 
cały system internetowego przekazywania instrukcji wyko-
nywania ćwiczeń w warunkach domowych i kontrolowania 
studentów za pośrednictwem Internetu. 

Kto skorzystał? 

W początkowym okresie największych ograniczeń w dostępie 
do budynków uczelni pracownicy administracji podjęli pracę 
w trybie zdalnym. Z czasem zamieniono tę formę na system 
hybrydowy, pozwalający przebywać w warunkach biurowych 
przy zwiększonych dystansach pomiędzy osobami pracujący-
mi na uczelni. Praca w domu wiązała się jednak z różnymi 
niedogodnościami. 

Dla jednych utrudnieniem była bliskość rodziny w godzi-
nach pracy. Inni zauważali zacieranie się granicy między cza-
sem pracy a czasem prywatnym, skoro godzin tych nie dzieliły 
momenty przyjścia do pracy i wyjścia z niej. Dla osób na nie-
których stanowiskach, wymagających dostępu do tzw. danych 
wrażliwych (które nie mogą opuszczać uczelni), praca zdalna 
natrafiała momentami na nieprzekraczalne bariery. Tam, gdzie 
było to możliwe, ciężkie teczki wypełnione dokumentami no-
szono niejednokrotnie z pracy do domu i z domu do pracy.   

Mimo rozlicznych kłopotów czas pandemii nie wpłynął ne-
gatywnie na sprawność działania jednostek administracyjnych 
PK. Sprawy pracowników były załatwiane na bieżąco. W szcze-
gólności dotrzymane zostały terminy wypłat pensji, podobnie 
zresztą jak i regulowania przez uczelnię innych zobowiązań. 

Gwoli ścisłości dodać należy, że niektórym osobom wprowa-
dzone ograniczenia nie tylko nie utrudniły pracy, ale wręcz ją 
ułatwiły. Na lockdownie skorzystały ekipy remontowe i budow-
lane, które przez cały ten czas nie przerwały pracy przy obiek-
tach uczelni. Po „wyludnieniu” się kampusów miały większą 
swobodę działania. Pozytywnym skutkiem pandemii było 
przyspieszenie procesu cyfryzacji dokumentów powstających 
na uczelni, w związku zaleceniem, by maksymalnie ograniczyć 
obieg dokumentacji papierowej na rzecz komunikacji elektro-
nicznej. W dłuższej perspektywie za korzystne zostanie zapew-
ne uznane wejście uczelni w system zdalnego kształcenia, gdyż 
e-learnig – chcemy tego, czy nie – to przyszłość uniwersytetów. 

* 

W roku 2020 przeszliśmy szybki kurs życia z pandemią. Nie 
będziemy tego roku ciepło wspominać. Ale na podkreślenie 
zasługuje fakt, że wypracowane w szybkim tempie procedury 
pozwoliły Politechnice wrócić do dawnego rytmu pracy. Stu-
denci kształcą się zgodnie z programami. Uczelnię opuszczają 
kolejni absolwenci, a na ich miejsce rekrutowana jest młodzież 
szkół średnich. Realizowane są prace naukowo-badawcze. Po-
szczególne jednostki uczelni wykonują swoje zadania. Życie 
akademickie, z różnymi ograniczeniami, toczy się nadal. 

A to, czego nauczyliśmy się od marca 2020 roku, może po-
móc w konfrontacji z wyzwaniami i pułapkami, które szykuje 
przyszłość. 

Zdjęcia: Jan Zych

Mimo licznych trudności, jakie spowodowała pandemia, uczelnia 
nie wstrzymała działalności. W szczególności nabór nowego rocz-
nika studentów został pomyślnie przeprowadzony tak jak w latach 
poprzednich
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REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

16 grudnia 2020 r. 
Senat podjął uchwały w sprawie:

• poparcia wniosku o nadanie tytułu pro-
fesora dr. hab. inż. arch. Piotrowi Obra-
cajowi;

• powołania członków Rady Uczelni;

• opinii dotyczącej powołania  
dr hab. inż. Małgorzaty Cimochowicz-
-Rybickiej, prof. PK na dyrektora Szkoły 
Doktorskiej PK;

• powołania promotorów doktorantów 
Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie inży-
nieria materiałowa;

• szczególnych uregulowań dotyczących 
przeprowadzenia rekrutacji na pierw-
szy rok studiów II stopnia, rozpoczyna-
jących się na Politechnice Krakowskiej 
w  semestrze letnim roku akademickie-
go 2020/2021;

• zmian w „Regulaminie kursów, szko-
leń i szkół letnich prowadzonych na 
Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza  
Kościuszki”;

• zmiany wzorów dyplomów doktorskich 
i habilitacyjnych;

• wypłacania stypendiów z Własnego 
Funduszu Stypendialnego Politechniki 
Krakowskiej.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 125 z 23 listopada 2020 r. 
w sprawie powołania Komisji ds. Strategii 
Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 
2021—2026.

Zarządzenie nr 126 z 23 listopada 2020 r. 
w sprawie powołania Rektorskiej Komisji 
ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich 
w kadencji 2020—2024.

Zarządzenie nr 127 z 1 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania sesji 
egzaminacyjnych w czasie obowiązywania 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii wywołanego zakażeniami wiru-
sem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 128 z 1 grudnia 2020 r.  
w sprawie przeprowadzania egzaminów 
dyplomowych oraz przygotowywania i wy-

dawania dyplomów ukończenia studiów 
w czasie obowiązywania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii wywoła-
nego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 129 z dnia 1 grudnia 
2020 r. w sprawie harmonogramu rekru-
tacji na stacjonarne i niestacjonarne studia 
II stopnia, rozpoczynające się w semestrze 
letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 130 z 4 grudnia 2020 r. 
w sprawie powołania dziekanów na okres 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 131 z 4 grudnia 2020 r. 
w sprawie zmian w organizacji roku akade-
mickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 132 z 4 grudnia 2020 r.  
w sprawie zmian w składzie Komisji 
ds. Strategii Rozwoju Politechniki Krakow-
skiej na lata 2021—2026.

Zarządzenie nr 133 z 9 grudnia 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
antyplagiatowego” oraz „Procedury we-
ryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych 
w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac 
na PK”.

Zarządzenie nr 134 z 11 grudnia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w „Za-
rządzeniu nr 60 Rektora PK z dnia 25 maja 
2020 r.”.

Zarządzenie nr 135 z 11 grudnia 2020 r. 
w sprawie zmian w strukturze organizacyj-
nej Wydziału Mechanicznego.

Zarządzenie nr 136 z 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie określenia wzoru świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych, wzo-
ru odpisu świadectwa, przeznaczonego do 
akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukoń-
czenia studiów podyplomowych, wydawa-
nych przez Politechnikę Krakowską.

Zarządzenie nr 137 z 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie zasad przygotowywania i per-
sonalizacji świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych, wydawanych przez Poli-
technikę Krakowską.

Zarządzenie nr 138 z 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie postępowania przy sporzą-
dzaniu i wydawaniu duplikatu świadec-
twa ukończenia studiów podyplomo-
wych PK.

Zarządzenie nr 139 z 18 grudnia 2020 r. 
w sprawie powołania rektorskich komisji.

Zarządzenie nr 140 z 18 grudnia 2020 r.  
w sprawie obowiązku przekazywania in-
formacji o kompetencjach i  doświadcze-
niu, pozwalających na prawidłową realiza-
cję zajęć w ramach programu studiów oraz 
w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasa-
dach zawierania umów zlecenia i umów 
o dzieło”.

Zarządzenie nr 141 z 21 grudnia 2020 r.  
w sprawie projektu planu rzeczowo- 
-finansowego na 2021 r.

Zarządzenie nr 142 z 22 grudnia 2020 r. 
w sprawie powołania rzeczników dyscypli-
narnych na Politechnice Krakowskiej.

Zarządzenie nr 143 z 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie powołania prodziekanów na 
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2024 r.

Zarządzenie nr 144 z 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. Zapew-
nienia Dostępności Osobom z Niepełno-
sprawnościami.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 14 z 27 listopada 2020 r. 
w sprawie przedłużenia obowiązywania 
„Komunikatu nr 13 rektora PK z  9 listopada 
2020 r.”.

Komunikat nr 15 z 2 grudnia 2020 r.  
w sprawie podwyżek wynagrodzeń od 
1 października 2020 r.

Komunikat nr 16 z 4 grudnia 2020 r.  
w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 r.

Komunikat nr 17 z 22 grudnia 2020 r.  
w sprawie przedłużenia obowiązywania 
„Komunikatu nr 13 Rektora PK z  9 listopa-
da 2020 r.”.

Komunikaty kanclerza PK

Komunikat nr 8 z 2 grudnia 2020 r.  
w sprawie przedłużenia ważności identyfi-
katorów uprawniających do  wjazdu i par-
kowania na terenie Politechniki Krakow-
skiej.

Komunikat nr 9 z 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie realizacji usług medycyny pracy 
w 2021 r.
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Ustawa z 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tzw. „Ustawa 2.0”) zmieniła zasady powoływania osób 
pełniących na uczelniach funkcje kierownicze. Wybór dziekanów, dokonywany na Politechnice Krakowskiej poprzed-
nio przez wydziałowe kolegia elektorów, zastąpiło powołanie przez rektora. Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania 
kandydatów na dziekanów oraz ich powoływania są zawarte w „Statucie Politechniki Krakowskiej”, obowiązującym od  
1 października 2019 r. 

Zgodnie z paragrafem 34 „Statutu PK” dziekanem może być pracownik PK, jeśli posiada co najmniej stopień doktora habilito-
wanego i do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończył 67. roku życia oraz jeśli deklaruje co najmniej 75 proc. działalności naukowej 
w wydziałowej dyscyplinie naukowej, obowiązującej na danym wydziale (ust. 2). Rektor powołuje na dziekana kandydata, który 
uzyskał pozytywną opinię społeczności akademickiej wydziału (ust. 8). Kadencja dziekana trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia 
pierwszego roku następującego po wyborze rektora (ust. 3). Ta sama osoba może być dziekanem nie więcej niż dwie następujące 
po sobie kadencje (ust. 4). Na wniosek dziekana rektor powołuje i odwołuje prodziekanów w liczbie nie mniejszej niż dwóch i nie 
większej niż czterech (paragraf 35, ust. 1). 

Rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz powołał 4 grudnia 2020 r. dziekanów, a 23 grudnia 2020 r. prodzie-
kanów na kadencję, trwającą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Władze wydziałów Politechniki Krakowskiej 
na kadencję 2021—2024

Wydział Architektury

Dziekan 
Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, 
prof. PK

Urodziła się w Krakowie. Studia magi-
sterskie na Wydziale Architektury PK, 
na kierunku architektura i urbanistyka, 
ukończyła w 1994 r. W 2000 r. podjęła 
pracę na WA PK i w 2001 r. uzyskała tu 
stopień doktora nauk technicznych na 
podstawie rozprawy „O czasie w archi-
tekturze”. Również na WA PK otrzymała 
w 2016 r. stopień doktora habilitowane-
go. Podstawą była monografia „Teatry 
interferencji. Współczesna architektura 

teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”. W latach 2005—2012 
była prodziekanem na WA PK, w latach 2015—2016 wchodziła 
w skład Rady Związku Uczelni InnoTechKrak. Przewodniczy 

wydziałowej komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie ar-
chitektury. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Ka-
tedrze Projektowania Architektonicznego (A-6). Najważniejsze 
problemy, które podejmuje w swej pracy, dotyczą kształtowania 
współczesnych obiektów kultury, głównie muzealnych i teatral-
nych. Działalność naukową i twórczą pracę zawodową łączy ści-
śle z pracą dydaktyczną. W 2019 r. została członkiem Rady Do-
skonałości Naukowej I kadencji. W International Federation for 
Theatre Research należy do zespołu „Theatre and Architecture”. 
Prywatnie lubi szusować na nartach. 

Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk — ds. nauki 
Dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK — ds. organizacji 
Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel — ds. studenckich na 

kierunku architektura 
Dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec — ds. studenckich 

na kierunku architektura krajobrazu

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Dziekan 
Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK

Urodził się w 1984 r. w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Studia magisterskie na 
Wydziale Elektrotechniki, Automaty-
ki, Informatyki i Elektroniki Akademii  
Górniczo-Hutniczej ukończył w 2012 r. 
Stopień doktora nauk technicznych uzy-
skał w 2016 r. na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Bio-
medycznej AGH na podstawie rozprawy 
„Automatyczne diagnozowanie dysfunk-

cji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektro-
kardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolu-
cyjno-neuronowego”. Stopień doktora habilitowanego otrzymał 

w 2020 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Podstawą była pra-
ca „Rozwój metod uczenia maszynowego, bazujących na uczeniu 
zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fu-
zji”. Od 2013 r. jest zatrudniony na PK. Jednocześnie w Instytucie 
Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN zajmuje stanowisko 
profesora. Członek zespołu doradczego MEiN do oceny wnio-
sków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
W pracy badawczej zajmuje się m.in. metodami uczenia maszy-
nowego, obliczeniami ewolucyjnymi, klasyfikacją i rozpoznawa-
niem wzorców, przetwarzaniem i analizą sygnałów oraz biocy-
bernetyką i medycyną. Jest autorem 28 artykułów z listy MEiN 
(JCR). Indeks Hirscha 15 w WoS, 17 w Scopus. W czasie wolnym 
biega, uprawia piłkę nożną, tenis i szachy, słucha muzyki. 

Prodziekani:
Dr Marek Malinowski — ds. współpracy
Dr inż. Daniel Grzonka — ds. kształcenia
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Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Dziekan 
Dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Urodził się w 1972 r. w Grybowie. Stu-
dia magisterskie na Wydziale Inżynierii 
Elektrycznej PK, na kierunku elektro-
technika, ukończył w 1997 r. Pracę na  
PK podjął w 2002 r. Stopień doktora 
nauk technicznych uzyskał w 2005 r. na  
WIEiK PK na podstawie rozprawy 
„Diag nostyka silników indukcyjnych 
metodami sztucznej inteligencji”. Sto-

pień doktora habilitowanego otrzymał w 2020 r. na podsta-
wie cyklu powiązanych tematycznie publikacji pod wspól-
nym tytułem „Opracowanie i weryfikacja skutecznych metod 
i algorytmów diagnostycznych dla oceny stanu technicznego 

maszyn prądu przemiennego”. Na WIEiK PK od 2017 r. pełni 
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektromechanicznych 
Przemian Energii. Prezes Koła Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich nr 75 przy PK. W pracy badawczej zajmuje się akwi-
zycją danych, diagnostyką uszkodzeń maszyn i napędów 
elektrycznych, sieciami neuronowymi, logiką rozmytą, po-
miarami i analizą danych, diagnostyką procesów przemy-
słowych. Prywatnie interesuje się sportem, ale jego prawdzi-
wą pasją jest informatyka, zwłaszcza zastosowanie metod 
sztucznej inteligencji w różnych obszarach techniki.

Prodziekani:
Dr inż. Bartosz Rozegnał — ds. studenckich 
Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK — ds. kształcenia 
Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK — ds. organizacyj-

nych i współpracy z przemysłem 
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK — ds. nauki

Wydział Inżynierii Lądowej

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. 
W 1999 r. ukończył na Wydziale Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
studia na kierunku budowa dróg i au-
tostrad. W tym samym roku rozpoczął 
pracę w Instytucie Inżynierii Drogowej 
i Kolejowej PK. Stopień doktora nauk 
technicznych otrzymał w 2006 r. na pod-
stawie rozprawy „Ocena efektywności 
funkcjonalnej parkingów przesiadko-

wych (P+R)”. Stopień doktora habilitowanego, nadany przez 
Radę Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, uzyskał 
w 2014 r. na podstawie habilitacyjnej monografii, która została 
w tym samym roku wyróżniona w konkursie zorganizowa-
nym przez ministra infrastruktury i rozwoju. Tytuł profesora 
otrzymał w 2020 r. Od 2013 r. był zastępcą dyrektora Instytutu 

Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Pierwszą kadencję jako 
dziekan WIL rozpoczął w 2016 r. W 2019 r. został głównym 
konsultantem prac Ministerstwa Infrastruktury nad budową 
modelu transportowego Polski, a w 2020 r. przewodniczącym 
Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego 
Miasta Krakowa przy prezydencie miasta. Prowadzi badania 
dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbani-
zowanych. Opracował modele transportowe wielu miast w Pol-
sce (m.in. Wrocławia, Gdańska, Warszawy i Krakowa), a także 
— jako współautor — Salonik w Grecji. Sporządził studium 
wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Jego hobby to 
czytanie kryminałów, modelarstwo, bieganie, jazda na rowerze 
i jazda na motocyklu. Posiada dyplom mistrzowski złotnika.

Prodziekani:
Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK — I zastępca
Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Dr inż. Aleksandra Faron
Dr inż. Marcin Tekieli

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Dziekan 
Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK

Urodził się w 1957 r. w Krakowie. Studia 
na Wydziale Mechanicznym PK, w ra-
mach indywidualnego toku, obejmujące 
technologię maszyn, metalurgię i inży-
nierię materiałową, ukończył w 1981 r. 
W tym samym roku podjął pracę na PK. 
Stopień doktora nauk technicznych uzy-
skał na WM PK w 1990 r. na podstawie 
rozprawy „Pęknięcia zimne w złączach 
spawanych ze stali niklowych”. Sto-

pień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej „Analityczne metody oceny spawal-
ności stali”. W 2009 r. został dyrektorem Instytutu Inżynierii 
Materiałowej (początkowo na WM, obecnie na WIMiF). Jego 
zainteresowania badawcze dotyczą struktury, właściwości 

i technologii wytwarzania polimerów nieorganicznych, tech-
nologii wytwarzania i właściwości zeolitów, a także druku 3D, 
wykorzystującego jako materiał metale i geopolimery. Poza 
uczelnią powierzano mu wiele funkcji w administracji pań-
stwowej i w zespołach eksperckich. W latach 2002—2003 pełnił 
obowiązki dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Re-
gionalnego w Ministerstwie Środowiska. Od 2006 r. do 2009 r. 
był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego. W latach 2007—2009 był przewodniczącym Państwowej 
Rady Gospodarki Przestrzennej. Od 1993 r. sekretarz general-
ny, a następnie w latach 1999—2002 prezes Polskiego Klubu 
Ekologicznego. Prywatnie interesuje się historią starożytnego 
Rzymu; odpoczywa w górach.

Prodziekani:
Dr hab. Ewa Gondek, prof. PK — ds. organizacyjnych 
Dr inż. Dariusz Mierzwiński —ds. rozwoju i współpracy z oto-

czeniem społeczno-gospodarczym 
Dr inż. Marek Nykiel — ds. studenckich
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Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dziekan 
Dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

Urodził się w 1958 r. w Krakowie. Stu-
dia magisterskie na kierunku budow-
nictwo wodne na Wydziale Inżynie-
rii Sanitarnej i Wodnej PK ukończył 
w 1983 r. Początkowo podjął pracę 
w firmie „Energopol-2”. W 1987 r. został 
zatrudniony na PK. Stopień doktora 
nauk technicznych uzyskał w 1996 r. na 
podstawie rozprawy „Analiza wza-
jemnego oddziaływania chemiczne-

go i biologicznego usuwania fosforu w procesie odnowy ze 
ścieków miejskich”. Stopień doktora habilitowanego otrzymał 
w 2016 r. na podstawie monotematycznego cyklu 14 publikacji 
zatytułowanych „Wybrane interakcje procesów technologicz-
nych w wysokoefektywnym oczyszczaniu wody i ścieków”. 

Był prodziekanem WIŚ w latach 1998—1999 oraz 2008—2012. 
W latach 2016—2019 był dziekanem WIŚ, a na okres 2019—
2020 powierzono mu funkcję dziekana WIŚiE. Specjalizuje 
się w nauczaniu projektowania obiektów oczyszczania wody 
i ścieków oraz w zagadnieniach związanych z planowaniem 
przestrzennym w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej. 
Od wielu lat współpracuje z Politechniką Królewską w Sztok-
holmie. Prywatnie interesuje się historią lotnictwa polskiego 
i kolekcjonuje broń białą krótką.

Prodziekani:
Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK — ds. nauki i kształce-

nia na kierunku energetyka 
Dr inż. Piotr Beńko — ds. studenckich oraz kształcenia na kie-

runkach inżynieria środowiska i odnawialne źródła energii
Dr inż. Jarosław Müller — ds. współpracy międzynarodowej 

i kształcenia na kierunkach międzywydziałowych oraz kie-
runku inżynieria i gospodarka wodna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Dziekan 
Dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Urodził się w 1973 r. w Mszanie Dolnej. 
Studia magisterskie na Wydziale Inży-
nierii i Technologii Chemicznej PK (kie-
runek technologia chemiczna) ukończył 
w 2000 r. Pracę na PK podjął w 2005 r. 
Również w 2005 r. uzyskał stopień dok-
tora nauk technicznych na podstawie 
rozprawy „Badanie procesu odwodor-
nienia propanu do propenu w obecno-
ści CO2”. Stopień doktora habilitowane-

go otrzymał w 2013 r. na podstawie cyklu monotematycznych 
publikacji pod wspólnym tytułem „Nowoczesne materiały 
katalityczne dla procesów odwodornienia i utleniającego 

odwodornienia propanu do propenu”. Od 2013 r. jest dyrek-
torem Instytutu Chemii i Technologii Organicznej PK oraz 
kierownikiem Zespołu Katalizy Heterogenicznej w Katedrze 
Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych na WIiTCh 
PK. W 2020 r. został dziekanem WIiTCh. W latach 2015—2017 
był prezesem Polskiego Towarzystwa Zeolitowego. Jego zain-
teresowania badawcze dotyczą technologii organicznej oraz 
technologii produktów małotonażowych i katalizy. W czasie 
wolnym uprawia turystykę górską i wspinaczkę skałkową, 
a także słucha muzyki.

Prodziekani:
Dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK — ds. organizacyjnych 
Dr inż. Piotr Suryło — ds. studenckich 
Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK — ds. nauki 
Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK — ds. ewalu-

acji i współpracy z zagranicą

Wydział Mechaniczny

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

Urodził się w 1954 r. w Krakowie. W 1978 r.  
ukończył studia na Wydziale Mechanicz-
nym PK, rok wcześniej rozpocząwszy na PK 
pracę. Stopień doktora nauk technicznych 
otrzymał w 1990 r. na podstawie rozpra-
wy dotyczącej oceny dokładności głowic 
stykowych, stosowanych w wielokoor-
dynatowych maszynach pomiarowych. 
Stopień doktora habilitowanego uzyskał 
w 2002 r. na podstawie monografii „Ocena 

i modelowanie dokładności maszyn oraz pomiarów współrzęd-
nościowych”. Tytuł profesora przyznano mu w 2012 r. Oba stop-
nie naukowe, jak i tytuł naukowy zostały nadane jako pierw-
sze w Polsce w zakresie metrologii współrzędnościowej. Na PK 
założył Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (obec-
nie uznawane za jedno z najlepszych na świecie laboratoriów 

wzorcujących). Kierował nim w latach 2007—2013. W 2016 r. po 
raz pierwszy powierzono mu funkcję dziekana WM. Współ-
tworzył w Krakowie Specjalną Strefę Ekonomiczną KPT, był jej 
wiceprezesem w latach 1998—2003. Od 1998 r. jest przewodni-
czącym Rady Nadzorczej Międzynarodowej Fundacji Promocji 
Zaawansowanych Technologii. W pracy naukowej i badawczej 
zajmuje się inżynierią mechaniczną, szczególnie koncentruje się 
na problematyce zautomatyzowanych systemów zapewnienia 
jakości oraz zarządzania jakością, aspektach metrologicznych 
w bioinżynierii i wzornictwie przemysłowym oraz wdrażaniu 
idei przemysłu 4.0. Uprawiał szermierkę, wielokrotnie zdoby-
wając medale mistrzostw Polski, przez 6 lat był prezesem Mało-
polskiego Okręgowego Związku Szermierczego.

Prodziekani:
Dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK — ds. nauki 
Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK — 

ds. organizacyjnych 
Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK — ds. współpracy 
Dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK — ds. studenckich



10 Nasza Politechnika nr 1 (209) styczeń 2021 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Wyróżniający się pracownicy Politechniki 
Krakowskiej zostali uhonorowani nagro-
dami rektora za rok 2019. Ograniczenia 
spowodowane epidemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 sprawiły, że nie odbyła się tra-
dycyjna uroczystość, podczas której rektor 
PK osobiście wręczał nagrodzonym dyplo-
my i składał gratulacje.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak 
— za całokształt dorobku

dr inż. arch. Janusz Barnaś 
— za całokształt dorobku

dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe 

Nagrody zespołowe

dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
dr inż. arch. Mariusz Łysień
dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz
dr inż. arch. Monika Strzelecka-Seredyńska
dr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur
mgr inż. arch. Grzegorz Twardowski 

— za osiągnięcia organizacyjne

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-
-Skalska

dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-

-Kowalczyk
prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
mgr inż. arch. Piotr Broniewicz
mgr inż. arch. Paweł Tor
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK
dr inż. arch. Piotr Celewicz
mgr Małgorzata Rekuć  

— za osiągnięcia organizacyjne

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-
-Bilska

dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, 

prof. PK
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, 

prof. PK
dr inż. arch. Jakub Błachut
dr inż. arch. Anna Ziobro
mgr inż. arch. Agnieszka Ciepiela
mgr inż. arch. Olga Kania
mgr inż. arch. Rita Łabuz  

— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK
dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
mgr Elżbieta Ostachowicz  

— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INFORMATYKI 
I TELEKOMUNIKACJI

Nagrody indywidualne

dr inż. Daniel Grzonka  
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK  
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa
dr Katarzyna Pałasińska
dr Margareta Wiciak
dr Magdalena Grzech
dr Marcin Skrzyński
dr Beata Kocel-Cynk
dr Małgorzata Zajęcka
dr Lidia Skóra
dr Monika Kozak
dr Marek Malinowski
dr inż. Bartosz Stawiarski 

— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ELEKTRYCZNEJ 
I KOMPUTEROWEJ

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Dariusz Borkowski 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Andrzej Szromba, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, 
prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe 

dr hab. inż. Katarzyna Gorazda, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe 

dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe 

dr inż. Jolanta Jaśkowska 
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa

prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak
dr inż. Maria Kurańska
dr inż. Sławomir Michałowski
dr inż. Joanna Kuc
dr Tomasz Lubera 

— za osiągnięcia naukowe 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody dla pracowników PK

Janusz Barnaś Kinga Racoń-Leja Edyta Plebankiewicz Marcin Tekieli Andrzej Flaga
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dr hab. Irena Jaworska, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Marcin Tekieli 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga 
— za całokształt dorobku

Nagrody zespołowe

dr inż. Tomasz Michałowski
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk  

— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
dr inż. Roman Putanowicz  

— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
mgr inż. Marcin Kowalik 

— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. inż. Jan Taler 
— za całokształt dorobku

dr hab. Mariola Kędra, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Magdalena Jaremkie-
wicz, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Tomasz Sobota,  
prof. PK  
— za osiągnięcia naukowe 

dr hab. Paweł Hachaj 
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Marcin Malec 
— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec 
— za osiągnięcia naukowe 

Nagrody zespołowe

prof. dr hab. inż. Piotr Duda
dr inż. Andrzej Duda  

— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
dr inż. Andrzej Matras
dr inż. Magdalena Machno
dr inż. Grzegorz Struzikiewicz
dr hab. inż. Bogdan Słodki
dr inż. Łukasz Ślusarczyk  

— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
dr hab. inż. Magdalena Niemczewska- 

-Wójcik, prof. PK
dr inż. Janusz Pobędza
dr inż. Artur Gawlik  

— za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK
dr inż. Maciej Michnej
dr inż. Robert Janczur

mgr Maciej Górowski
mgr inż. Tymoteusz Rasiński  

— za osiągnięcia organizacyjne

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Nagroda zespołowa

mgr Magdalena Cora
mgr Alicja Półtorak-Filipowska  

— za osiągnięcia organizacyjne

SZKOŁA DOKTORSKA PK

Nagroda zespołowa

prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz- 

-Rybicka, prof. PK
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
dr hab. inż. arch. Maciej Motak prof. PK
dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK 

— za osiągnięcia organizacyjne

Zdjęcia: Jan Zych

Tadeusz Tatara – członek zespołu nagrodzonego za 
osiągnięcia organizacyjne w Szkole Doktorskiej PK  

Marek PiekarczykStanisław Kuciel Paweł Hachaj Justyna Kobylarczyk Aleksander Prociak
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Andrzej Winnicki 
Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Krakowskiej. 

Urodził się 4 kwietnia 1959 r. w Krakowie. 
Do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształ-
cącego uczęszczał w Rzeszowie. W 1978 r. roz-
począł studia na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Dyplom magistra 
inżyniera specjalności mechanika stosowana 
uzyskał 1 lutego 1984 r. Pracę magisterską, 
która dotyczyła sprężysto-plastycznej nume-
rycznej analizy ram płaskich, wykonał pod 
opieką prof. Czesława Cichonia. 

W marcu 1984 r. został zatrudniony na Poli-
technice Krakowskiej, na stanowisku asystenta 
w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Od paź-
dziernika 1987 r. do czerwca 1988 r. odbywał 
9-miesięczny staż zawodowy w Biurze Projek-
tów „Cement — Wapno — Gips” w Krakowie. 
Przewód doktorski otworzył na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PK w maju 1990 r. Promotorem 
był prof. Czesław Cichoń. Pracę doktorską pt. 
„Model betonu przy obciążeniach doraźnych. 
Teoria i weryfikacja numeryczna dla płaskiego 
stanu naprężenia” obronił z wyróżnieniem 27 
stycznia 1995 r. (za doktorat otrzymał nagrodę 
indywidualną ministra edukacji narodowej). 
W 1995 r. objął etat adiunkta PK. 

W 2007 r. opublikował monografię habili-
tacyjną „Viscoplastic and internal discontinuity 
models in analysis of structural concrete”. Sto-
pień doktora habilitowanego w dziedzinie bu-
downictwo, specjalność: mechanika materiałów 
nadała mu jednogłośnie Rada Wydziału Inży-
nierii Lądowej PK po kolokwium habilitacyjnym 
22 października 2008 r. Monografia habilitacyjna 
uzyskała wyróżnienie Rady WIL PK oraz nagrodę 
indywidualną II stopnia ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego w 2009 r. Od 1 października 
2009 r. do września 2020 r. pracował na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego PK. Tytuł profe-
sora otrzymał we wrześniu 2020 r.

W latach 2009—2019 kierował Zakładem 
Konstrukcji Żelbetowych (L-15) w Instytucie 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK. Od 
1 października 2019 r., kiedy zmianie uległa 

struktura Wydziału Inżynierii Lądowej PK, jest 
kierownikiem Katedry Konstrukcji Żelbeto-
wych i Sprężonych (L-1).

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 
100 publikacji. Jest autorem i współautorem 
artykułów naukowych [12 ukazało się w cza-
sopismach indeksowanych przez Journal Cita-
tion Reports (JCR)], referatów konferencyjnych, 
rozdziałów w monografiach. Nieprzerwanie 
od 1990 r. bierze udział w międzynarodowych 
konferencjach z cyklu — „Euro-C” czy „Com-
putational Modelling of Concrete Structures” 
[zainicjowane i organizowane w Austrii przez 
prof. Herberta Manga (Uniwersytet Techniczny 
w Wiedniu), prof. René de Borsta (Uniwersy-
tet Techniczny w Delft, obecnie Uniwersytet 
w Sheffield) i prof. Nenada Bicanica (Uniwersy-
tet w Glasgow)], także w organizowanych w Pol-
sce konferencjach z cyklu „Analytical Models 
and New Concepts in Concrete and Masonry 
Structures AMCM” (przewodniczący komitetu 
organizacyjnego konferencji zorganizowanej 
w 2011 r. w Krakowie). Opracował 7 recenzji dok-
toratów i 5 opinii dotyczących prac habilitacyj-
nych, był recenzentem 26 artykułów dla redakcji 
czasopism indeksowanych przez JCR. 

Za swoje najważniejsze osiągnięcie na-
ukowe uważa konsekwentne rozwijanie 
i wdrażanie modeli materiałowych dla betonu 
i analizę numeryczną w zakresie nieliniowym 
konstrukcji z betonu. Publikowane prace doty-
czą analizy elementów z betonu, dla obciążeń 
statycznych i dynamicznych, przede wszyst-
kim za pomocą modeli lepkoplastycznych. 
Opracował oryginalny algorytm zamykania się 
rys, umożliwiający poprawny opis właściwości 
betonu przy obciążeniach znakozmiennych 
(na poziomie punktu materialnego i dla całej 
konstrukcji). Analizował efekt skali w niezbro-
jonych próbkach betonowych, wykorzystując 
lepkoplastyczny model betonu, a symulacje 
numeryczne wykazały, że pozwala on na od-
tworzenie doświadczalnie obserwowanego 
efektu. Przedstawiony w habilitacji chemo-
mechaniczny model ASR uzupełnił, uwzględ-
niając wpływy zmiennych pól wilgotności 
i temperatury, i zaproponował atrakcyjną 
z inżynierskiego punktu widzenia alterna-
tywę wobec obecnie rozwijanego modelo-
wania ASR na poziomie mezo. Ponadto w ra-
mach opieki nad doktorantami zajmował się 
problemem: smukłych słupów żelbetowych 
ściskanych mimośrodowo, dwukierunkowo 
i oceną wiarygodności stosowanych obecnie 
ujęć normowych (praca doktorska Krzyszto-
fa Kozińskiego); efektywnego kształtowania 
zbrojenia w węzłach ram pod działaniem 
momentu otwierającego (praca doktorska 
Michała Szczeciny; zaproponowano autorskie 
rozwiązanie zbrojenia węzłów i złożono wnio-
sek patentowy); przyczepności pomiędzy be-
tonem (zwykłym i BWW) i stalą podwyższonej 
wytrzymałości oraz weryfikacją przydatności 
wzorów normowych i modeli teoretycznych 

proponowanych do opisu zjawiska (praca 
doktorska Magdaleny Kijani-Kontak).

Istotną rolę w jego pracy naukowej ode-
grały staże naukowe w renomowanych ośrod-
kach naukowych. Od marca 1997 r. przebywał 
na rocznym stypendium na Wydziale Inżynie-
rii Lądowej Uniwersytetu w Glasgow, w Wiel-
kiej Brytanii, w ramach programu „Postdoc-
toral Fellowship Programme for Central and 
Eastern Europe”, prowadzonego przez The 
Royal Society w Londynie. Nawiązał wtedy 
współpracę naukową z prof. Nenadem Bi-
canikiem i dr. Chrisem Pearce’m i rozwinął 
przedstawioną w doktoracie koncepcję mo-
delu konstytutywnego dla betonu w płaskim 
stanie naprężenia, bazującego na teorii pla-
styczności z powierzchnią graniczną, two-
rząc model oparty na tzw. konsystentnym 
sformułowaniu teorii lepkoplastyczności, 
przydatny w zagadnieniach dynamicznych 
i mający cechy regularyzacyjne. Od sierpnia 
2001 r. do września 2002 r. — na zaproszenie 
prof. Stanisława Pietruszczaka — przebywał 
na stażu na Uniwersytecie McMastera w Ha-
milton (w prowincji Ontario), w Kanadzie jako 
„Research Associate”. Uczestniczył w badaw-
czym projekcie, finansowanym przez firmę 
Hydro Quebec z Montrealu i dotyczącym 
numerycznej analizy bezpieczeństwa kon-
strukcji żelbetowych w elektrowniach (model 
wykorzystano do analiz numerycznych obu-
dowy bezpieczeństwa reaktora atomowego 
Gentilly Power Station w Kanadzie). Współ-
pracę z prof. St. Pietruszczakiem kontynuuje 
do dziś. W 2012 r. odbył staż naukowy na 
Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu i roz-
począł współpracę z prof. Christianem Hell-
michem i prof. Bernhardem Pichlerem. Brał 
również udział w kursach organizowanych 
w CISM, w Udine, we Włoszech.

Wypromował 3 doktorów, ponad 50 ma-
gistrów i inżynierów. Prowadzi zajęcia z za-
kresu: konstrukcji betonowych i konstrukcji 
betonowych specjalnych, konstrukcji żelbe-
towych w budownictwie miejskim i przemy-
słowym, ponadto seminaria dyplomowe dla 
słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych I i II stopnia (w językach polskim i an-
gielskim), na studiach doktoranckich naucza 
mechaniki betonu i żelbetu.

Jest członkiem: Sekcji Konstrukcji Betono-
wych KILiW PAN, Sekcji Mechaniki Konstrukcji 
i Materiałów KILiW PAN, Komisji Nauk Tech-
nicznych PAU, przewodniczącym Komitetu 
Technicznego ds. Projektowania i Wykonaw-
stwa Konstrukcji z Betonu (KT 213) PKN, RILEM, 
GAMM, PTMKM, PTMTiS. Pełni funkcję Europe-
an Editor w International Journal „Computers 
& Concrete” (Korea).

Został odznaczony: Brązowym Krzyżem 
Zasługi (2007 r.), Honorową Odznaką PK (2013 r.) 
i Medalem KEN (2016 r.).

Interesuje się muzyką klasyczną, wolny 
czas poświęca na dobrą lekturę i modelarstwo.

PRACOWNICY 
Profesor tytularny
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MAŁGORZATA SYRDA-ŚLIWA 

Chlorochina – lek stosowany dotąd głów-
nie przeciwko malarii – może się okazać 
przydatny w walce z ciężkimi przypadkami 
COVID-19. Wskazują na to wyniki badań 
zespołu polskich naukowców z Politech-
niki Krakowskiej, Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie, Polskiej Akademii Nauk 
i Akademii Górniczo-Hutniczej. Publikacja 
na ten temat ukazała się w prestiżowym 
periodyku Amerykańskiego Towarzystwa 
Chemicznego „ACS Applied Materials & 
Interfaces”.   

Chlorochinę i jej pochodne próbo-
wano wykorzystać we wczesnym okresie 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w celu 
zapobiegania rozwojowi zapalenia płuc 
i powikłaniom oddechowym. Stwierdzono 
jednak, że z podawaniem specyfiku wiążą 
się potencjalne skutki uboczne, m.in. w po-
staci zaburzeń rytmu serca, które mogą 
nawet zagrażać życiu pacjentów. Z tego 
powodu Światowa Organizacja Zdrowia 
WHO wstrzymała w maju ub. roku badania 
kliniczne z użyciem hydroksychlorochiny 
w leczeniu COVID-19. 

Nowe nadzieje na ograniczenie niebez-
piecznych skutków ubocznych stosowania 
chlorochiny w terapii COVID-19 dają bada-
nia zespołu polskich naukowców pod kie-
runkiem dr hab. inż.  Przemysława Jodłow-
skiego, profesora Politechniki Krakowskiej 
oraz dr n. med. Anny Boguszewskiej-Czu-
bary, profesor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. – Zaproponowaliśmy 
nieznany dotąd sposób podawania 
chlorochiny, stosując do tego sieci 
metaloorganiczne (MOF – metal 
organic frameworks) – mówi Prze-
mysław Jodłowski. – Mamy dowo-
dy, że przy zastosowaniu takiego 
nośnika leku jak MOF, przyjmo-
wanie chlorochiny nie daje efek-
tów ubocznych w postaci arytmii 
czy przerostu tkanki mięśniowej 
serca, a między innymi te objawy 
były powodem wstrzymania przez 
WHO testów klinicznych nad sto-
sowaniem leku w terapii COVID-19. 

Jak wyjaśnia naukowiec z Po-
litechniki Krakowskiej, zgodnie 
z pomysłem zespołu polskich 
badaczy chlorochina została 

wprowadzona do zmodyfikowanej matry-
cy MOF, użytej jako nośnik leku. Aby wpro-
wadzić lek do sieci MOF, konieczna była 
modyfikacja syntezy samego MOF, tak aby 
zwiększyć wielkość jego kanałów. – Struk-
tury metaloorganiczne można porównać do 
trójwymiarowych labiryntów o ściśle okre-
ślonych kanałach, których wielkość wynika 
z użytych związków organicznych (linkerów) 
oraz centrów metalicznych. Poprzez modyfi-
kację syntezy MOF udało się nam osiągnąć 
materiały defektowane, w wyniku czego 
objętość kanałów została znacznie zwięk-
szona. To pozwoliło na wprowadzenie do 
nich relatywnie dużego leku, jakim jest chlo-
rochina. Zwiększenie objętości porów wpły-
nęło również na znaczące zwiększenie ilości 
leku wprowadzonego do struktury MOF. 
Okazało się, że oprócz uzyskania większej 
ilości leku w kompozycie chlorochina/MOF, 
także szybkość uwalniania leku jest znacznie 
wydłużona w porównaniu do leku w czystej 
postaci. Taki sposób uwalniania się leku 
z matrycy MOF nie wykazuje efektów ubocz-
nych, jak arytmia czy przerost tkanki mię-
śniowej serca – podkreśla badacz z PK. 

W ramach badań wykorzystania sie-
ci metaloorganicznych do przenoszenia 
chlorochiny przeprowadzono testy za-
równo metodą in vitro (poza żywym or-
ganizmem, w izolowanych komórkach), 
jak i in vivo – przy wykorzystaniu jako 
organizmu modelowego danio pręgo-
wanego. To niewielka ryba, która – obok 
myszy, szczurów czy muszek owocowych 

– jest popularnym organizmem mode-
lowym, stosowanym w nauce m.in. do 
poznawania mechanizmów chorób oraz 
opracowywania nowych leków i terapii. 
– Tę część testów in vivo koordynowała 
dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara 
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
która zaproponowała badania na rybkach 
do sprawdzenia cytotoksyczności leków na 
układ krwionośny – informuje dr hab. inż. 
Przemysław Jodłowski. 

Naukowiec z PK podkreśla, że pierwsze 
wyniki badań są inspiracją do podjęcia na-
stępnych tematów. Mówi: – Badanie powin-
no być kontynuowane zwłaszcza w grupie 
pacjentów ze współistniejącymi chorobami 
sercowo-naczyniowymi, u których ryzyko 
arytmii jest największe, a to jest też grupa 
zagrożona poważnym przebiegiem CO-
VID-19. Nie badaliśmy też innych efektów 
ubocznych stosowania chlorochiny, a jest 
ich sporo. Ciekawe byłoby więc sprawdze-
nie, czy zastosowanie MOF jako nośnika 
chlorochiny pozwoli na unikniecie efektów 
ubocznych jej stosowania także spoza grupy 
kardiologicznych. 

Publikacja przedstawiająca wyniki 
polskich badań ukazała się w prestiżo-
wym czasopiśmie naukowym Amerykań-
skiego Towarzystwa Chemicznego „ACS 
Applied Materials & Interfaces”. Autorami 
badań i artykułu są: dr hab. inż. Przemy-
sław Jodłowski (Wydział Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK), dr n. med. Anna 
Boguszewska-Czubara (Uniwersytet Me-

dyczny w Lublinie), dr inż. Grze-
gorz Kurowski (Wydział Inży-
nierii i Technologii Chemicznej 
PK), dr inż. Łukasz Kuterasiński 
(Instytut Katalizy i Fizykoche-
mii Powierzchni PAN), prof. dr 
hab. inż. Maciej Sitarz (Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Cera-
miki AGH), dr inż. Piotr Jeleń 
(Wydział Inżynierii Materiało-
wej i Ceramiki AGH), dr inż. Jo-
lanta Jaśkowska (Wydział Inży-
nierii i Technologii Chemicznej 
PK), prof. dr hab. inż. Andrzej 
Kołodziej (Instytut Inżynierii 
Chemicznej PAN), dr inż. Anna 
Pajdak (Instytut Mechaniki Gó-
rotworu PAN), Zbigniew Majka 
(TM Lab). 

Sukces z udziałem badaczy z Politechniki Krakowskiej 

Nadzieja na lek do walki z koronawirusem

Ilustr.: Z domeny publicznej
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Zaszczyt zorganizowania XXX Jubileuszo-
wego Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów 
Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Te-
lekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz 
Informatyki przypadł w udziale Wydziało-
wi Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
Politechniki Krakowskiej. Gdy przyznawa-
no ten honor, nikt się nie spodziewał, jak 
bardzo owo spotkanie różnić się będzie od 
poprzednich. 

Ambitne plany związane z XXX Zjaz-
dem poważnie skomplikowała pandemia. 
Skomplikowała, ale nie doprowadziła do 
odwołania całego wydarzenia. Wszak 
wydziały specjalizujące się w elektronice, 
telekomunikacji i informatyce miały dość 
narzędzi, a tym bardziej wiedzy, aby nie 
ulec presji wprowadzonych ograniczeń. 
Planowany początkowo na maj zjazd od-
był się ostatecznie w dniach 18 i 19 grud-
nia 2020 roku w trybie on-line. Organizato-
rzy wyrazili wiarę, że pomimo odległości 
dzielących uczestników będą mogli przed 
ekranami swych komputerów poczuć 
wspólnotę akademicką i umocnić więzi 
koleżeńskie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele 25 wydziałów z 17 uczelni. Nowością, 
w porównaniu z poprzednimi zjazdami 
– nowością biorącą swe źródło z przepi-

sów obecnej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce – był udział przewodni-
czących rad dyscyplin naukowych. Przy-
pomniał o tym w słowie wprowadzającym 
przewodniczący Rady Programowej XXX 
Zjazdu prof. Krzysztof Kluszczyński z Poli-
techniki Krakowskiej. 

Otwierając oficjalnie spotkanie dziekan 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kompu-

terowej PK prof. Adam Jagiełło przypo-
mniał, że zaszczyt zorganizowania jubile-
uszowego zjazdu przypadł w roku 75-lecia 
Politechniki Krakowskiej i w 45. rocznicę 
powołania Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej. Owocnych obrad uczest-
nikom zjazdu życzył rektor PK prof. Andrzej 
Białkiewicz, który pokrótce przedstawił 
sylwetkę naszej uczelni. 

Merytoryczną część spotkania otwo-
rzyła sesja „Ewaluacja nauki i drogi kariery 
naukowej w świetle Konstytucji 2.0”. Wy-
stąpienie przewodniczącego Komisji Ewa-
luacji Nauki prof. Błażeja Skoczenia (Wy-
dział Mechaniczny PK) było prezentacją 
zagadnień dotyczących ewaluacji jakości 
działalności naukowej w Polsce i na świe-
cie. Rozwiązania przyjęte w  innych krajach 
prof. Skoczeń przedstawił w kontekście 
postanowień zawartych w ustawie Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, która 
całkowicie zmieniła podejście do pro-
blemu ewaluacji nauki. Mówca zapoznał 
słuchaczy też ze strukturą i działalnością 
KEN. Zwrócił uwagę, że proces ewaluacji 
przeprowadza nie tylko 31 członków KEN, 
specjalistów z różnych dyscyplin, ale tak-
że eksperci, którzy reprezentują szeroko 
rozumiane środowisko naukowe i akade-
mickie. Słuchacze zostali zapoznani z try-

Jubileuszowy zjazd upłynął pod znakiem debaty o problemach środowiska 
akademickiego, a także wspomnień i… symboli 

Dziekani spotkali się po raz trzydziesty

Centrum zjazdu i jego gospodarz (w środku), dziekan WIEiK PK Adam Jagiełło

Ekrany zmniejszały dystans dzielący uczestników zjazdu, rozsianych po całej Polsce
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w roku 1888 prof. Roman Dzieślewski wy-
głosił pierwszy wykład z elektrotechniki 
w języku polskim. 

Otwarcie obrad uświetniło wyemito-
wanie po raz pierwszy sygnału muzycz-
nego zjazdu. Skomponował go wirtuoz 
fortepianu i organów, wybitny kompo-
zytor prof. Julian Gembalski (rektor Aka-
demii Muzycznej w Katowicach w latach 
1996–2002. Jak wyjaśnił Krzysztof Klusz-
czyński, prof. Gembalskiemu postawiono 
wymóg zawarcia w sygnale muzycznym 
linii melodycznej złożonej z dźwięków 
odpowiadających pierwszym literom 

nazwy dyscypliny: automatyka, 
elektronika, elektrotechnika – 
czyli AEE – oraz dźwięków odpo-
wiadających literom zawartym 
w nazwie drugiej dyscypliny: 
informatyka techniczna i teleko-
munikacja – dźwięków FAA. 

Tak więc motyw muzyczny 
AEE FAA pojawił się już w pierw-
szych dwóch taktach, część cen-
tralną wypełniło radosne stacatto 
oparte na akordzie F-dur, a całość 
sygnału kończył potężny, dłu-
go trwający radosny akord E-dur 
(E  jak elektronika, energetyka, 
elektroenergetyka czy energo-
elektrotechnika) – wyjaśnił facho-
wo prof. Kluszczyński, znany ze 
swych muzycznych zamiłowań. 

Należy na koniec wspomnieć, 
że podczas jubileuszowego zjazdu 

Krzysztof Kluszczyński miał pełne prawo 
też uważać się za jubilata. Wszak jego oso-
ba łączyła zjazd pierwszy z tym, który od-
był się obecnie, gdyż profesor był współ-
organizatorem tych obu, przedzielonych 
30-letnim interwałem, wydarzeń. 

Organizacją i obsługą krakowskiego 
zjazdu zajmowało się Biuro Kongresowe 
„Jordan”, gdzie utworzono centrum, przy-
pominające studio telewizyjne. 

(ps) 

Zdjęcia: Jan Zych 

bem postępowania ewaluacyjne-
go komisji. 

Zagadnienia związane z dro-
gami kariery naukowej, które ule-
gły zasadniczej zmianie, przed-
stawił w kontekście ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce 
członek Rady Doskonałości Na-
ukowej prof. Andrzej Sikorski (Wy-
dział Elektryczny Politechniki Bia-
łostockiej). Natomiast prof. Maria 
J. Żychowska (Instytut Historii Ar-
chitektury i Konserwacji Zabytków 
PK) wygłosiła wykład „Humaniza-
cja studiów technicznych”. 

W programie zjazdu znalazła 
się też sesja „Działalność nowo-
czesnego koncernu przemysłowe-
go oraz małego innowacyjnego 
przedsiębiorstwa w aktualnej rze-
czywistości rynkowej”. Prezentacje 
sponsorów zjazdu przedstawili członkowie 
kierownictw firm: KUKA Poland w Katowi-
cach, ELKON w Rybniku i Korporacyjnego 
Centrum Badawczego ABB w Krakowie. 
Odbyła się też prezentacja działalności 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz 
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej. 

Jubileuszowy charakter spotkania 
podkreślały wystąpienia okolicznościowe. 
Dziekan prof. Adam Jagiełło przypomniał 
w zarysie historię i osiągnięcia Wydziału 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK. 
Prof. Krzysztof Kluszczyński w wystąpieniu 
„Historia Zjazdów Dziekanów – w gwiaz-
dach zapisana” dokonał przeglądu spo-
tkań dziekańskich w ciągu minionego 
dziesięciolecia. Nie było to jednak suche 
sprawozdanie, lecz barwna opowieść, 
chwilami daleko odbiegająca od rutyny 
akademickiej. 

Prof. Kluszczyński wspomniał m.in. po-
stać prof. Adolfa Szyszko-Bohusza, pierw-
szego dziekana Wydziału Architektury PK 
– projektanta Zamku Prezydenta RP w Wi-
śle, który odwiedzili uczestnicy pierwsze-
go zjazdu. Mapę miejsc kolejnych spotkań 
dziekanów porównał do gwiazdozbioru 
pełnego symboli nawiązujących do dys-
cyplin, które należą do kręgu naukowych 
zainteresowań wydziałów reprezentowa-
nych podczas zjazdów. Nie zabrakło przy-
pomnienia „sesji 10 w skali Beauforta”, jak 
nazwano rejs przez wzburzony Bałtyk do 
Szwecji, zorganizowany w ramach dzie-
siątego zjazdu. Była też mowa o zjeździe 
dwudziestym, który praktycznie w całości 
odbył się na Politechnice Lwowskiej, gdzie 

Krzysztof Kluszczyński przedstawia upamiętniającą zjazd 
akwafortę autorstwa artysty Tadeusza Michała Sikory; gra-
fikę otrzymali wszyscy uczestnicy wydarzenia

Zapis nutowy sygnału zjazdu
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Opracowanie i produkcja lekkich ognio-
odpornych elementów dla budownictwa 
z wykorzystaniem odpadów przemysło-
wych jest celem projektu Inteligentne Ma-
teriały Geopolimerowe (SMART-G), który 
uzyskał finansowanie w ramach międzyna-
rodowego konkursu ERA-MIN 2 Joint Call 
2019. W projekcie uczestniczą dwa wydziały 
Politechniki Krakowskiej: Wydział Inżynierii 
Lądowej  oraz Wydział Inżynierii Materiało-
wej i Fizyki. 1 grudnia 2020 roku odbyło się 
spotkanie inaugurujące projekt. 

Program ERA-MIN 2 służy zbudowa-
niu sieci współpracy oraz wypracowaniu 
mechanizmów wspomagających badania 
w zakresie przemysłowej produkcji oraz 
zaopatrzenia w nieenergetyczne surowce 
mineralne. ERA-MIN 2 skupia się na zagad-
nieniach związanych z trzema segmentami 

surowców nieenergetycznych: surowcami 
skalnymi, przemysłowymi i metalicznymi. 
W programie uczestniczą agencje 18 pań-
stwa świata; Polskę reprezentuje Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju. 

Projekt SMART-G stawia sobie za zada-
nie opracowanie i podjęcie produkcji lekkich 
ognioodpornych elementów dla budownic-
twa z wykorzystaniem odpadów przemysło-
wych aktywowanych alkaliami. Przewiduje 
się waloryzację tzw. czerwonego szlamu, 
odpadu kopalnianego oraz odpadów po-
chodzących z rozbiórki obiektów budowla-
nych. Składowanie tych odpadów stanowi 
znaczące obciążenie dla środowiska natural-
nego, dlatego powstał projekt ich skuteczne-
go zagospodarowania i wykorzystania jako 
składników w spoiwach geopolimerowych. 
W celu realizacji tego zadania zawiązane 

PK w międzynarodowym projekcie przyjaznym środowisku 

Zagospodarujemy odpady przemysłowe
zostało konsorcjum z udziałem jednostek 
naukowych i przedsiębiorstw budowlanych 
z Belgii, Grecji, Polski i Portugalii. Obok Poli-
techniki Krakowskiej udziałowcem ze strony 
polskiej jest Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o. 

W spotkaniu inauguracyjnym uczest-
niczyli: dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK 
i dr inż. Katarzyna Mróz z Wydziału Inżynie-
rii Lądowej oraz dr inż. Kinga Korniejenko 
i dr inż. Dariusz Mierzwiński z Wydziału In-
żynierii Materiałowej i Fizyki. Politechnika 
Krakowska jest jedyną polską instytucją na-
ukową, której projekt uzyskał finansowanie 
w konkursie ERA-MIN 2 Joint Call 2019. Wię-
cej szczegółów na temat udziału PK w pro-
jekcie publikuje Informator Wydziału Inży-
nierii Lądowej „Lądowiec”, nr 1 (58) /2020. 

(ps) 

W grudniu 2020 r. miesięcznik „Architektu-
ra i Biznes” rozstrzygnął dziewiątą edycję 
konkursu na najlepszy dyplom studencki 
w zakresie architektury. Trzecią nagrodę 
w konkursie zdobył niezwykły projekt Filipa 
Jakubczaka obroniony w 2019 r. na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor 
opracował koncepcję stacji kosmicznej dla 
dwóch tysięcy astronautów. 

W konkursie „Najlepszy Dyplom AR-
CHITEKTURA” wzięły udział prace inży-
nierskie i magisterskie obronione w latach 
2018–2020. Filip Jakubczak do konkursu 
zgłosił pracę magisterską „Kosmiczny habi-
tat dla 2000 astronautów. Stacja Kosmicz-
na »Lem«” przygotowaną pod kierunkiem 
prof. Janusza Rębielaka. Do finału nomi-
nowano dwanaście projektów, z których 
cztery uznano za najlepsze. Przyznając 
trzecią nagrodę absolwentowi PK jurorzy 
docenili zaskakującą, futurystyczną formę 
i przekroczenie przyziemnej granicy pro-
jektowania. 

Filip Jakubczak potraktował swój 
projekt jako odpowiedź na problemy cy-
wilizacyjne, z którymi zmaga się Ziemia. 
Zaproponował skonstruowanie obiektu 
oddalonego od Ziemi 36 tysięcy  kilome-
trów, a więc pozostającego na orbicie geo-
stacjonarnej. Obiekt został zaprojektowa-
ny tak, aby osiągnąć samowystarczalność 
zarówno zasobową jak i funkcjonalną. Zda-
niem Jakubczaka jego propozycja jest pro-
gnozą życia, które może być codziennością 
wielu ludzi zmuszonych do opuszczenia 
Ziemi przez widmo globalnej katastrofy. 

Pierwszą nagrodę w konkursie przy-
znano Karolinie Jankowskiej z Politechniki 
Gdańskiej za pracę magisterską „Bastion 
Miś na Dolnym Mieście w Gdańsku jako 
miejsce działań prośrodowiskowych. Pro-
jekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystyczne-
go bazującej na idei upcyclingu”. Drugą 
nagrodą uhonorowano ex aequo dwie 
prace. Kinga Butlewska z Politechniki War-
szawskiej przedstawiła projekt „ReCITY. 

Absolwent PK zadziwił jurorów futurystyczną formą i przekroczeniem  
przyziemnej granicy projektowania

Dom dla 2000 ludzi w kosmosie

Redefinicja pojęcia »miejska jakość życia« 
w mieście postindustrialnym na przykła-
dzie Łodzi”, zaś Kamil Szymański z Politech-
niki Wrocławskiej pracę „Schronisko im. 
Księcia Henryka w Karkonoszach”. 

(R.) 

Nagrodzony projekt Filipa Jakubczaka
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i Fizyki w Czyżynach, w budynku „D”. Zo-
stał zakupiony ze środków własnych Insty-
tutu Inżynierii Materiałowej WIMiF jeszcze 
w końcu 2019 roku, ale wkrótce później 
nastąpiło zawieszenie zajęć ze studentami 
z powodu wybuchu pandemii i dopiero 
ostatnio sprzętu zaczęto używać w celach 
dydaktycznych na szerszą skalę. Korzystają 
z niego studenci I i II stopnia, zarówno na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki jak 
i Wydziale Mechanicznym, a także uczest-
nicy studiów podyplomowych „Między-
narodowy/Europejski Inżynier Spawalnik 
– IWE”, prowadzonych na WIMiF. 

Nie wchodzi natomiast w grę organi-
zowanie komercyjnych kursów spawania. 
Politechnika Krakowska nie jest bowiem 
zakładem doskonalenia zawodowego. Ce-
lem uczelni jest kształcenie specjalistów 
z zakresu inżynierii spajania materiałów. 
Można powiedzieć: noblesse oblige. 

Prezentacja symulatora przewidziana 
jest podczas najbliższego Festiwalu Nauki 
i Sztuki w Krakowie. 

(ps) 

powtórki pozwala prześledzić proces od po-
czątku i zobaczyć, gdzie popełniono błędy 
oraz na bieżąco je skorygować. Dr inż. Sławo-
mir Parzych, który prowadzi zajęcia ze stu-
dentami na symulatorze spawania, mówi, że 
urządzenie pozwala nauczyć podstaw pro-
cesu. W szczególności umożliwia wykształ-
cenie czegoś, co można nazwać „pamięcią 
mięśniową”, czyli wyćwiczenie poprawnych 
ruchów ręki, zapewniających m.in. utrzyma-
nie właściwego kąta nachylenia elektrody 
i kierunku jej ruchu. 

Aby uczyć spawania w sposób klasycz-
ny, trzeba przygotować materiały (blachy, 

rury, gazy osłonowe, materiały 
spawalnicze itp.), stoły i urzą-
dzenia spawalnicze, wyciągi, za-
pewnić rękawice, fartuchy, przy-
łbice, zadbać o warunki BHP, a to 
wszystko generuje spore koszty. 
Symulator pozwala ich uniknąć. 
Ponadto umożliwia prowadze-
nie kształcenia w trybie zdal-
nym, co jest ważnym walorem 
szczególnie teraz, w stanie pan-
demii. Dr inż. Parzych podkreśla, 
że urządzenie nie zastąpi tra-
dycyjnego nauczania, podczas 
którego student ma do czy-
nienia z ciepłem łuku, iskrami, 
dymami i realnymi odgłosami 
towarzyszącymi spawaniu. Lecz 
do nauki podstaw nadaje się 
znakomicie. 

W Polsce są tylko dwa urzą-
dzenia tego typu: w Krakowie 
i w Gdańsku. Nasz symulator 
funkcjonuje w siedzibie Wy-
działu Inżynierii Materiałowej 

Cenna pomoc dydaktyczna pojawiła się na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. 
Jest to urządzenie pozwalające w sposób 
całkowicie bezpieczny uczyć spawania łu-
kowego. Kursant nie musi obawiać się po-
parzenia od snopu iskier lub uszkodzenia 
wzroku, gdyby zapomniał założyć przyłbi-
cę. Proces spawania jest symulowany za po-
mocą technologii wirtualnej rzeczywistości. 

Symulator „VRTEX 360” pozwala zapo-
znać się z rozbudowanymi procesami spawa-
nia, wieloma rodzajami materiałów spawa-
nych, różnymi typami złączy, ustawieniami 
urządzeń spawalniczych itp. Użycie trybu 

Spawania student PK nauczy się na symulatorze 

Wirtualnie znaczy bezpiecznie

Sławomir Parzych

Praca na symulatorze spawania pozwala wykształcić 
tzw. „pamięć mięśniową”

Rektor Politechniki Krakowskiej wydał za-
rządzenie w sprawie zakończenia funkcjo-
nowania na PK platformy e-learningowej 
ELF. Jej zamknięcie ma nastąpić 1 listopada 
2021 r. Nowe kursy e-learningowe, przewi-
dziane do uruchomienia od semestru let-
niego 2020/2021, mogą być zakładane wy-

łącznie na platformie DELTA, obsługiwanej 
przez pracowników Centrum e-Edukacji  
PK. Autorzy kursów e-learningowych reali-
zowanych na platformie ELF zobowiązani 
są do przeniesienia ich na platformę DELTA 
w terminie do 30 września 2021 r. W celu 
zapewnienia możliwości realizacji założo-

nych dotychczas i rozpoczętych na platfor-
mie ELF kursów oraz przeprowadzenia zali-
czeń w ramach tych kursów, platforma ELF 
będzie dostępna do 31 października 2021 r. 
Po tym terminie nastąpi zamknięcie dostę-
pu do kursów na platformie ELF. 

(R.)

Planowane zamknięcie platformy ELF 
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Ulica Miechowska w Wolbromiu, stanowią-
ca jeden z głównych, choć mocno zanie-
dbanych traktów miasta, stała się przedmio-
tem zainteresowania studentów Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Przy-
gotowali oni projekt rewitalizacji tego miej-
sca. Efekty ich działań pokazano 11 grudnia 
2020 r. na plenerowej wystawie przy Domu 
Kultury w Wolbromiu. 

Wolbrom to nieduże miasto położone 
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Dzisiejsza ulica Miechowska stanowiła oś 
zasiedlonego najpóźniej w XVI wieku tzw. 
przedmieścia miechowskiego. Od roku 
1847 jest ona częścią drogi z Miechowa 

do Olkusza, powstałej w wyniku adaptacji 
średniowiecznego jeszcze szlaku.  Wzdłuż 
zachodniego odcinka ulicy znajduje się 
malownicza zabudowa, w większości po-
chodząca z przełomu XIX i XX wieku. 

Niewielkie murowane domy charakte-
ryzują się prostym, lecz mimo to interesują-
cym detalem fasad, a także bogatą stolarką 
drzwiową i okienną. Wiele z nich ucierpia-
ło w ostatnich dziesięcioleciach w wyniku 
zaniedbań, niefachowych remontów oraz 
niekorzystnych zmian komunikacyjnych, 
co spowodowało obniżenie walorów este-
tycznych i funkcjonalnych wnętrza urbani-
stycznego ulicy. 

Koncepcję studentów Wydziału Architektury PK pokazano na wystawie  
w Wolbromiu 

Program rewitalizacji zabytkowej ulicy 

Krzysztof Petrus. Fot.: Jan Zych

Wykonane przez studentów opracowa-
nie jest oparte na przyjętym w 2019  roku 
przez Radę Ministrów krajowym programie 
opieki nad zabytkami na lata 2010–2022. 
Obejmuje szerokie spektrum działań spo-
łecznych, architektonicznych, planistycz-
nych i ekonomicznych prowadzących do 
poprawy atrakcyjności zdegradowanej 
przestrzeni publicznej i aktywizacji miesz-
kańców. Autorzy pragnęli zwrócić również 
uwagę na niedostrzegane na co dzień wa-
lory i potencjał dziedzictwa historyczno-
-kulturowego fragmentu miasta, dotkniętego 
w ostatnich latach poważnym kryzysem spo-
łeczno-gospodarczym. 

W programie rewitalizacji zachowano 
układ urbanistyczny oraz walory kompozy-
cyjne wnętrza ulicy, a także uczytelniono 
i wyeksponowano wartościowe elemen-
ty historycznej zabudowy. Jednocześnie 
zaproponowano likwidację zabudowy 
gospodarczej, zmianę funkcji niektórych 
istniejących budynków oraz modyfikację 
ich układów wewnętrznych i dostoso-
wanie do współcześnie obowiązujących 
standardów. Przewidziano wprowadzenie 
drugiej linii zabudowy a także obiektów 
plombowych na niezagospodarowanych 
dotychczas działkach, zakładając powsta-
nie budynków o architekturze nowocze-
snej, choć niepozbawionej nawiązań do 
historycznych form charakterystycznych 
dla regionu. Efekt pracy studentów przed-
stawiają załączone wizualizacje.
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Koncepcja rewitalizacji ulicy Mie-
chowskiej została opracowana przez 
studentów I roku studiów II stopnia w ra-
mach zajęć z projektowania konserwa-
torskiego, pod kierunkiem dr. inż. arch. 
Krzysztofa Petrusa – pracownika Katedry 
Historii Architektury i Konserwacji Zabyt-
ków PK, specjalisty w zakresie dziewięt-
nastowiecznej architektury i urbanistyki 
dawnych przedmieść Krakowa i jego roz-
wojem przestrzennym, a także szeroko 
pojętej problematyki adaptacji i konser-
wacji zabytków architektury. Rok temu 
„Nasza Politechnika” miała przyjemność 
poinformować o wyróżnieniu pracy dok-
torskiej Krzysztofa Petrusa przez kapitułę 
Nagród Miasta Krakowa. 

W skład zespołu studentów wchodzili: 
Konrad Drobniak, Dominika Kowal, Patry-
cja Kuska, Edyta Makowiec, Yaroslav Pana-
sevych, Yaroslav Pryziuk, Kseniya Sabko, 
Martyna Socha, Joanna Sterkowicz, Alek-
sandra Surowaniec, Jolanta Szczurek, Pa-
trycja Wierzchanowska i Wojciech Wojas. 
Prace prowadzono w ścisłej współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabyt-
ków w Krakowie, małopolskim wojewódz-
kim konserwatorem zabytków i Domem 
Kultury w Wolbromiu. Patronat nad wy-
stawą objęli: Andrzej Adamczyk – minister 
infrastruktury, Łukasz Smółka – wicemar-
szałek województwa małopolskiego oraz 
Adam Zielnik – burmistrz miasta i gminy 
Wolbrom. 

(ps) 
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Tunele fascynowały ludzi 
od wieków. Średniowieczni 
inżynierowi drążyli je, aby 
obrońcy oblężonych warowni 
mogli przedostać się niepo-

strzeżenie poza linie wroga. Więźniowie 
kopali wytrwale w nadziei wyjścia na wol-
ność. Technika XIX i XX wieku umożliwiła 
budowę podziemnych przepraw dla kolei i 
samochodów. Dziś drąży się coraz dłuższe 
tunele, ale do tego potrzebna jest zupeł-
nie nowa wiedza. Metodę, która pozwala 
unikać kosztownych błędów, opracowali 
prof. Henryk Bryś i dr hab. inż. Edward 
Preweda, prof. AGH. 

Pod górami i pod wodą  

Zanim w latach siedemdziesiątych 
XX wieku wybudowano Centralną 
Magistralę Kolejową, która ogromnie 
usprawniła komunikację pasażerską 
między Krakowem a Warszawą, po-
ciągi do stolicy jeździły przez Kielce, 
Skarżysko-Kamienną i Radom (linią 
pamiętającą w swej części czasy cesa-
rza Franciszka Józefa). Swoistą atrakcją 
tych podróży był przejazd przez tunel. 
Trwał raptem kilkadziesiąt sekund, ale 
budził lekki dreszcz emocji, szczególnie 
u dzieci. W rzeczywistości na trasie do 
Warszawy są dwa tunele, dla obu kie-
runków jazdy. Przebiegają one pod Białą 
Górą w powiecie miechowskim. Każdy 
ma 764 metry długości. Jeden otwarto 
w 1885, drugi w 1912 roku. 

W pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych XX wieku szerokim echem 
w Europie odbiło się ukończenie bu-
dowy tunelu drogowego pod Alpami, 
a ściślej pod masywem Mount Blanc. 
Ekipy wiertnicze, drążące tunel z obu 
stron, spotkały się w sierpniu 1962 r., 
a w lipcu 1965 r. nastąpiło otwarcie 
tunelu dla ruchu publicznego. Było to 
na owe czasy duże wydarzenie inży-
nieryjne. Tunel liczy 11,6 km długo-
ści i łączy Francję z Włochami. Drogę 
z Francji do Mediolanu skraca nawet 
o 100 km. 

Kolejne dekady przyniosły budowę 
coraz dłuższych podziemnych prze-
praw. Szczególnie głośnym wydarze-
niem było przebicie tunelu pod kana-
łem La Manche, ukończonego w 1988 r. 
Liczący blisko 50 km Eurotunel, który 
łączy Francję z Wielką Brytanią, pozwo-
lił wyeliminować uciążliwe podróże 
promami. W tym samym roku oddano 
do użytku inny podwodny tunel kole-
jowy — Seikan łączący japońskie wyspy 
Honsiu i Hokkaido. Ma blisko 54 km 
długości. W 2016 r. koleje zaczęły jeździć 
tunelem bazowym pod przełęczą Świę-
tego Gotarda w Alpach Szwajcarskich. 
Liczy on 57 km i jest dziś najdłuższym 
tunelem świata. 

Wyzwanie finansowe 
i logistyczne 

W polskich realiach przedsięwzięciem 
budzącym podobne zainteresowanie, 
co przeprawy pod kanałem La Man-
che czy Alpami, byłaby niewątpliwie 
budowa tunelu przecinającego masyw 
Tatr, tunelu ułatwiającego podróże mię-
dzy Polską i Słowacją. Pomysł nie jest 
nowy. Prof. dr hab. inż. Henryk Bryś 
— emerytowany profesor Politechniki 

Krakowskiej, jeden z kilkunastu w Eu-
ropie najwyższej klasy ekspertów w za-
kresie eliminowania wpływów ośrodka 
pomiarowego na wyniki obserwacji 
geodezyjnych podczas tyczenia tuneli 
— zwraca uwagę, że podobna idea po-
jawiła się jeszcze w czasach, gdy Polska 
znajdowała się pod zaborami. Tunel 
łączący Polskę i Słowację w tamtej rze-
czywistości byłby inwestycją wykonaną 
w granicach jednego państwa — Mo-
narchii Austrowęgierskiej. 

W okresie II Rzeczypospolitej, w la-
tach trzydziestych XX wieku, na łamach 
prasy szeroko dyskutowano projekt bu-
dowy linii kolejowej Zakopane-Poprad. 
Idea powróciła w 2016 roku podczas 
spotkania prezydentów Polski i Słowacji 
— Andrzeja Dudy i Andreja Kiski. Obaj 
prezydenci zadeklarowali gotowość 
budowy tunelu kolejowego pod masy-
wem Wysokich Tatr, łączącym Zakopa-
ne, a ściślej Kuźnice, z miejscowością 
Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso). 

Realizacja takiego przedsięwzięcia 
wymaga olbrzymich nakładów finanso-
wych i stanowi nie mniejsze wyzwanie 
logistyczne. Konieczne jest użycie po-
tężnego kombajnu TBM (Tunnel Bohr 
Machine). Urządzenie takie może w gó-
rotworze lessowym w ciągu doby prze-
bić nawet 60 metrów tunelu, ale w gra-
nicie, który jest budulcem Tatr, postęp 
wynosi 2—5 metrów na dobę. Już samo 
to mówi o skali trudności zadania.  

Prof. Henryk Bryś, który niemal pół 
wieku pracował naukowo i wykładał 
na Politechnice Krakowskiej, zwraca 
uwagę, że szczególnym problemem 
podczas budowy tunelu pod Tatrami 
będzie poprawne wytyczenie kierun-
ku drążenia, tak, aby ekipy pracujące 
po obu stronach masywu spotkały się 
w jednym miejscu. Wymagana aktu-
alnie dokładność tzw. zbitki tunelo-
wej w kierunku poziomym nie może 
przekraczać od 1 do 2 cm/km. Dzięki 
współczesnym geodezyjnym technolo-
giom tyczenia tuneli wartości te nie są 
przekraczane. 

Zanim pojedziemy tunelem pod Tatrami 
Efekty badań krakowskich specjalistów przybliżają perspektywę realizacji 
śmiałej idei
LESŁAW PETERS

Henryk Bryś
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Światło lubi… skręcać 

Laikowi problem może wydać się ba-
nalny. Wystarczy przecież ustawić la-
ser nakierowany precyzyjnie w wybra-
nym kierunku i drążyć tunel dokładnie 
wzdłuż osi wyznaczonej przez promień 
laserowy. Nic bardziej błędnego! Trzy-
mając się kierunku wiązki światła la-
serowego łatwo moglibyśmy się rozmi-
nąć z ekipą drążącą górotwór z drugiej 
strony. Promień świetlny w atmosferze 
ziemskiej ulega systematycznemu zała-
maniu. Już nasi przodkowie przed wie-
kami zauważali takie zjawiska, jak fa-
tamorgana, miraże, czy owalny kształt 
tarczy słonecznej i Księżyca nad hory-
zontem. Światło nie zawsze chce biec po 
liniach prostych. 

Wpływ na kierunek drążenia tunelu 
ma geologia górotworu i zmieniająca się 
refrakcja pozioma. Zakłócenia przebie-
gu fali świetlnej są wywoływane przez 
takie czynniki, jak: niejednorodne pole 
gradientów temperatury powietrza, 
wilgotność, lokalne prądy powietrza, 
unoszący się pył kamienny, wstrząsy, 
spaliny, wibracje, ruch środków ko-
munikacyjnych. Największy wpływ 
na precyzję wyznaczania kierunku 
ma fizyczne zjawisko załamywania się 

promienia świetlnego 
— refrakcja horyzon-
talna. Jej źródłem są 
gradienty temperatu-
ry w bliskim sąsiedz-
twie ścian tunelu. 

Jeśli zjawisko re-
frakcji wywoła nawet 
minimalne odchylenie 
kierunku osi pracy 
kombajnu TBM, może 
to spowodować po-
ważne problemy tech-
niczne i pociągnąć za 
sobą wzrost kosztów 
budowy tunelu. Warto 
przypomnieć, że od-
chyłki kątowe zmusiły 
budowniczych tunelu 
pod kanałem La Man-
che do wstrzymania 
na kilka miesięcy prac 
geodezyjnych i opóź-
niły budowę samego 

tunelu. Na zagadnie-
nia te zwracają uwa-
gę prof. Henryk Bryś 
i dr hab. inż. Edward 

Preweda, prof. AGH w artykule „Proble-
matyka refrakcji horyzontalnej w reali-
zacyjnych sieciach podziemnych. Tunel 
kolejowy Polska-Słowacja »WYSOKIE 
TATRY« — studium geodezyjne”, opu-
blikowanym na łamach „Przeglądu Geo-
dezyjnego” (nr 2/2018). Uzyskane wyniki 
autorzy ogłosili też w niemieckim perio-
dyku „VDV Magazin” — Geodäsie und 
Geoinformatik, 5/2018. 

Ujarzmienie refrakcji 

W swym artykule Henryk Bryś i Edward 
Preweda piszą, że w długich tunelach 
fala świetlna ulega różnym zjawiskom 
fizycznym, takim jak: 
ekstynkcja (osłabie-
nie intensywności 
światła przez absorb-
cję i rozpraszanie 
w środowisku pomia-
rowym), zmiany pro-
pagacji fali elektroma-
gnetycznej, fluktuacja 
(krótkotrwałe zmiany 
położenia plamki la-
serowej lub obrazu 
celu), refrakcja geode-
zyjna (załamanie pro-
mienia światła przy 

przechodzeniu przez ośrodek pomia-
rowy o zmieniającej się gęstości optycz-
nej, czyli o zmiennym bezwzględnym 
współczynniku załamania powietrza). 
„Refrakcja geodezyjna stanowi dzisiaj 
interdyscyplinarny problem naukowy 
z pogranicza optyki geometrycznej, fi-
zyki, meteorologii, mikroklimatu oraz 
zautomatyzowanych pomiarów osnów 
w geodezji inżynieryjnej” — piszą Hen-
ryk Bryś i Edward Preweda. 

Autorzy zwracają uwagę, że do-
kładność obserwacji geodezyjnych 
jest znacząco zaniżana przez lokalne 
warunki środowiska powodujące za-
kłócenia propagacji fal świetlnych. 
Jako szczególnie niebezpieczne wska-
zują zjawisko ugięcia fali elektroma-
gnetycznej (dyfrakcji linii celowej) na 
krawędziach przeszkód oraz w ich po-
bliżu, wzdłuż drogi linii celowniczej. 
Dyfrakcja (ugięcie fali świetlnej) jest 
niezależna od wielkości przeszkody, 
ale wyraźnie obserwowalna dla prze-
szkód o rozmiarach porównywalnych 
z długością fali. Wynikające stąd błędy 
kątowe są w tym przypadku o wiele 
większe od efektów refrakcyjnych. 

Prof. Henryk Bryś i dr hab. inż. Edward 
Preweda koncentrują się na zagadnie-
niu eliminacji negatywnych wpływów 
refrakcji horyzontalnej w pomiarach 
tunelowych. Wskazują, że systematycz-
ne odchylenia kierunku, wywołane 
przez niejednorodne pole temperatury 
powietrza w środowisku pomiarowym 
w bliskości ścian głębokich tuneli, mogą 
sięgać nawet 9 mgon/600 m (miligon jest 
jednostką kąta stosowaną w geodezji), co 
równa się odchyłce poprzecznej 85 mm. 
Próby eliminacji negatywnych wpły-
wów refrakcji horyzontalnej za pomocą 
stosowanej obecnie pośredniczącej me-
tody wyrównania sieci tunelowej nie 

Fragment mapy GOOGLE EARTH z poglądową konstrukcją 
zintegrowanych osnów geodezyjnych: powierzchniową sate-
litarną GNNS i siecią portalową oraz podziemną modularną 
osnową realizacyjną

Dziś to najpewniejszy środek transportu w Kuźnicach zimą
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przynoszą skutecznych efektów. Opie-
rając się na symulacjach różnych warian-
tów rozwiązania problemu Henryk Bryś 
i Edward Preweda opracowali metodykę 
eliminującą wpływ refrakcji horyzontal-
nej, niezależnie od jej wielkości i zmien-
ności w trakcie drążenia tunelu. 

Opisane przez obu autorów w cyto-
wanym tu artykule rozwiązanie pozwala 
na wprowadzanie poprawek trasowania 
na każdym kolejnym odcinku budowy 
oraz wyznaczenie faktycznych wartości 
cząstkowych kątów refrakcji. W prakty-
ce — stwierdzają autorzy — pozwala to 
korygować zadany kierunek osi tunelu 
po każdym etapie jego realizacji. Dzięki 
opisanej w pracy metodyce można osią-
gnąć wartość odchylenia poprzecznego 
osi tunelu na długości 10 km na poziomie 
rzędu 7—8 cm z prawdopodobieństwem 
68 proc., a ok. 15 cm z prawdopodobień-
stwem 90 proc. 

Metoda, której autorami są Henryk 
Bryś i Edward Preweda, stanowi alter-
natywę w stosunku do stosowanych 
nieraz jeszcze tradycyjnych osnów po-
ligonowych podczas tyczenia osi kon-
strukcji tunelowych. Potwierdzenie 
uzyskanych wyników badań w prak-
tyce tyczenia długich tuneli będzie 

oznaczało, że wykonywanie 
czasochłonnych pomiarów 
azymutów elipsoidalnych 
z odchyleniem standardowym 
1,5 mgon stanie się zbędne.  

*

Przeprowadzone przez au-
torów analizy modelowe 
zostały wykonane pod ką-
tem możliwości zastosowa-
nia podczas budowy tunelu 
pod Wysokimi Tatrami. Jeśli 
tunel ów zostanie poprowa-
dzony między Kuźnicami 
a Szczyrbskim Jeziorem, bę-
dzie liczył 22,8 km długości. 

Na podjęcie decyzji 
w sprawie rozpoczęcia kosz-
townej i trudnej z technicz-
nego punktu widzenia inwe-
stycji niewątpliwie przyjdzie 
poczekać. Trwająca obecnie 
pandemia i problemy gospo-
darcze, które będą dawać znać o sobie 
jeszcze przez lata po jej opanowaniu, 
nie sprzyjają tego typu przedsięwzię-
ciom. Kiedy jednak, za jakiś czas, te-
mat powróci w debacie publicznej, 

ważnym argumentem będzie fakt, że 
istotny krok ułatwiający realizację idei 
został już uczyniony. 

Zdjęcia: Jan Zych

Przebicie tunelu pod masywem Tatr będzie dużym wyzwaniem
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Wydział Architektu-
ry Politechniki Kra-
kowskiej należy do 
trzech najstarszych 
wydziałów naszej 

uczelni. Od początku cieszył się pre-
stiżem dzięki osobie pierwszego dzie-
kana, prof. Adolfa Szyszko-Bohusza 
oraz innych wybitnych postaci. Jego 
powstanie w 1945 r. poprzedziły nie 
tylko liczne debaty toczone w kręgach 
architektów przez kilka dziesięcioleci, 
ale poprzedziło go także powołanie do 
życia tego typu fakultetu w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydział 
Architektury ASP w Krakowie okazał 
się jednak efemerydą.

„Wielki Kraków” inspiruje

O potrzebie uruchomienia studiów ar-
chitektonicznych w Krakowie dyskuto-
wano od II połowy XIX wieku. W koń-
cu to Kraków cieszył się posiadaniem 
wybitnych budowli polskiego gotyku, 
renesansu i baroku, a koniec wieku XIX 
i początek XX przyniosły miastu duże 
ożywienie w budownictwie. Centrum 
Krakowa, jakie znamy z codziennych 
wędrówek, to w znacznym stopniu 
efekt działań budowlanych poprzednie-
go przełomu wieków. Krajobraz miejski 
kształtowali tacy mistrzowie, jak: Teo-
dor Talowski (zwany polskim Gaudim), 
Jan Sas-Zubrzycki, Tadeusz Stryjeński, 
Jan Zawiejski, Feliks Księżarski, Fran-
ciszek Mączyński, Filip Pokutyński 
i wielu innych, których nazwiska zosta-
ły zapomniane, ale ich projekty złożyły 
się na znany nam współczesny kształt 
śródmieścia. 

Temat kształcenia architektów na-
brał rumieńców, gdy pod koniec pierw-
szej dekady XX wieku konkretyzował 
się projekt tzw. „Wielkiego Krakowa”, 
przewidujący zagospodarowanie no-
wych dużych obszarów przyłączonych 
do miasta. Postacią kluczową w reali-
zacji idei kształcenia pod Wawelem 

architektów okazał się Adolf 
Szyszko-Bohusz. Człowiek 
ten należy do najwybitniej-
szych postaci w historii Po-
litechniki Krakowskiej, choć 
jego związek z naszą uczel-
nią trwał stosunkowo krótko. 
Architekt zmarł bowiem już 
w 1948 r. Jednak ogromny ba-
gaż wiedzy i doświadczenia, 
którym zdążył się podzie-
lić z młodszymi twórcami 
podwalin Politechniki Kra-
kowskiej, procentował przez 
następne dekady, w dużej 
mierze przyczyniając się 
do sukcesu młodej uczelni, 
a szczególnie jej Wydziału 
Architektury.

Ukazała się ostatnio publi-
kacja, która pozwala spojrzeć 
ponownie na ostatnie dzieło 
Adolfa Szyszko-Bohusza, ja-
kim było zorganizowanie kształcenia 
architektów na tworzonej od podstaw 
krakowskiej politechnice. To książka 
Michała Pilikowskiego „Architekt Aka-
demii. Adolf Szyszko-Bohusz w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych”. 
Tom opublikowało Wydawnictwo Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Książka koncentruje się na aktywności 
architekta w międzywojniu. Mówi za-
tem o okresie, który był dla Szyszko- 
-Bohusza czasem zbierania doświad-
czeń wykorzystanych po wojnie pod-
czas budowania politechnicznego Wy-
działu Architektury.

Mehoffer postuluje 
architekturę w Akademii

W powszechnej świadomości Adolf 
Szyszko-Bohusz zapisał się przede 
wszystkim jako architekt, pozostawiając 
potomnym takie zrealizowane projekty, 
jak: Dom Legionisty im. Józefa Piłsud-
skiego przy krakowskich Oleandrach, 
monumentalny gmach Pocztowej Kasy 

Oszczędności w Krakowie, Zamek Pre-
zydenta PR w Wiśle, a przede wszystkim 
gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowe-
go „Feniks”, który złamał zabytkową 
linię północnej pierzei krakowskiego 
Rynku. 

Nie należy wszak zapominać, że 
temu samemu człowiekowi zawdzię-
czamy jedno z najważniejszych odkryć 
archeologicznych Krakowa ― odnale-
zienie pozostałości przedromańskiej 
rotundy Najświętszej Marii Panny na 
Wawelu, reliktu najwcześniejszych 
dziejów siedziby królów polskich. Po-
nadto Szyszko-Bohusz działał jako 
konserwator zabytków. Zdobywaną na 
tak różnych polach aktywności wiedzą 
dzielił się jako nauczyciel akademicki 
już od pierwszych lat po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 

Michał Pilikowski zwraca uwagę, 
że o ile uczelnią macierzystą dzisiej-
szego architekta jest politechnika, 
o tyle sto lat temu nie było to kwestią 
oczywistą. Tradycja, sięgająca czasów 
renesansu, nakazywała postrzegać 

Architekci, czyli artyści
Wydział Architektury na uczelni technicznej? W pierwszych latach XX wieku 
niektórym wydawało się to… złym pomysłem
LESŁAW PETERS

Tablica upamiętniająca utworzenie przez Adolfa Szyszko- 
-Bohusza Wydziału Architektury PK; napis głosi: „Wy-
dział Architektury — założony na Wawelu w roku 1945 
z inicjatywy profesora Adolfa Szyszko-Bohusza, wy-
bitnego architekta i konserwatora, pierwszego dzieka-
na — przeniesiony do obecnego gmachu w 1947 roku. 
W 40 rocznicę istnienia tablicę wmurowano”
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architekturę jako dziedzinę sztuk 
pięknych, sztukę pokrewną malarstwu 
i rzeźbie. Echo tych poglądów odnaj-
dujemy dziś w strukturze Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej: 
ważną jego część stanowi Katedra Ry-
sunku, Malarstwa i Rzeźby. Warto 
w tym miejscu zauważyć, że pierwszym 
architektem na stanowisku rektora Po-
litechniki Krakowskiej został w roku 
ubiegłym długoletni pracownik tejże 
katedry — prof. dr hab. inż. arch. An-
drzej Białkiewicz.

Przeszło sto lat temu, na początku 
XX wieku, politechniki w Krakowie 
jeszcze nie było. Ba, krakowskie wróble 
nie ćwierkały nawet o Akademii Gór-
niczej. Idea kształcenia pod Wawelem 
architektów miała się urzeczywistnić 
inną drogą. W połowie marca 1905 r. 
na łamach krakowskiego „Czasu” uka-
zał się artykuł uznanego już wówczas 
malarza Józefa Mehoffera pt. „Potrzeby 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”. 
Artysta postulował wprowadzenie do 
Akademii nowych kierunków studiów, 
w pierwszej kolejności architektury. 

Za tym głosem poszło wydanie 
w 1908 r. broszury Tadeusza Stryjeń-
skiego (projektanta m.in. gmachu Pocz-
ty Głównej w Krakowie) „O oddział ar-
chitektury przy krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych”. W manifeście tym ko-
nieczność uruchomienia studiów archi-
tektonicznych powiązana została z pla-
nem rozbudowy Krakowa, uchwalonym 
przez galicyjski Sejm Krajowy. 

Szyszko-Bohusz wycofuje 
podanie o pracę

Odnotujmy, gwoli ścisłości, że Stryjeń-
ski był przeciwny studiom architekto-
nicznym prowadzonym na uczelni typu 
technicznego. Jak zaznacza Michał Pili-
kowski, Stryjeński przekonywał w swo-
jej broszurze, że kształcenie w szkołach 
politechnicznych jest przeładowane stu-
diami matematycznymi i niepotrzebnym 
balastem naukowym. Pisał: „Politech-
nika przygotowuje doskonałych urzęd-
ników technicznych, budowniczych 
i inżynierów, ale nie artystów, którzy są 
powołani do rozwiązywania trudnych 
zadań architektonicznych naszej doby” 
(cyt. za książką Pilikowskiego). 

Poglądy te ― pisze Pilikowski — 
podzielał Adolf Szyszko-Bohusz (póź-
niejszy dziekan wydziału wchodzącego 
w skład Wydziałów Politechnicznych 
AG). Dwa lata po ukazaniu się broszury 
Mehoffera przybył do Krakowa. Trafił 
na czas intensywnych działań, mają-
cych na celu powołanie kursu architek-
tury w Krakowie. Otwarcie tego typu 
zajęć wymagało jednak zgody cesar-
skiego Ministerstwa Wyznań i Oświaty 
w Wiedniu, rezerwującego kształcenie 
inżynierów i architektów dla Szkoły 
Politechnicznej we Lwowie, więc spra-
wa się przeciągała. W lipcu 1911 r. pro-
fesorowie ASP i reprezentanci Delegacji 
Architektów Polskich podjęli decyzję, 
że profesorem w planowanej katedrze 
zostanie Stanisław Noakowski (który 

oferty nie przyjął; pojawił się na kra-
kowskiej ASP po latach), a docentem ― 
Adolf Szyszko-Bohusz. Otwarcie kursu 
odwlekało się, więc Szyszko-Bohusz 
wycofał swoje podanie o pracę w ASP 
i wyjechał w 1912 r. do Lwowa, gdzie 
otrzymał stanowisko profesora nad-
zwyczajnego.

Do formalnego otwarcia kursu archi-
tektury w krakowskiej ASP, po różnych 
perypetiach, doszło dopiero 25 kwietnia 
1914 r., a trzy dni później ogłoszono na-
zwiska pierwszych studentów, którzy 
mieli rozpocząć zajęcia 1 październi-
ka. Kursowi nadano charakter studiów 
uzupełniających. Od kandydatów wy-
magano dokumentu ze szkoły wyższej 
o charakterze politechnicznym lub in-
nego, poświadczającego umiejętności 
inżynierskie. Studia miały trwać trzy 
lata. Przewidziano kształcenie w dwóch 
pracowniach: architektury ogólnej oraz 
architektury wnętrza i sztuk pomocni-
czych (w tym planowanie ogrodów i bu-
dowa miast). Na miejsce prowadzenia 
zajęć wyznaczono budynek przy ulicy 
Zwierzynieckiej 15, nawiasem mówiąc 
wybudowany dwa lata wcześniej we-
dług projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. 

Wybuch w lipcu 1914 r. I wojny 
światowej nie przerwał działalności 
krakowskiej ASP, w tym także kursu ar-
chitektury. Spowodował jednak wielkie 

Budynek przy ul. Zwierzynieckiej 15 w Krakowie, przeznaczony w 1914 r. na miejsce prowa-
dzenia kursu architektury ASP

Kartusz na fasadzie budynku przy ul. Zwie-
rzynieckiej 15 z sentencją: Deus, si nobi-
scum, quis contra nos (Bóg, jeśli z nami, 
któż przeciw nam); niemal identyczny napis 
znajduje się na bramie Bartłomieja Berrec-
ciego na Wawelu
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trudności, głównie materialne. Dopiero 
zakończenie działań wojennych i od-
rodzenie państwa polskiego otworzyło 
nowe możliwości. 

Stella-Sawicki wykłada 
mechanikę i statykę

W wolnej Polsce prestiż architektury 
w strukturze uczelni uległ podniesieniu 
dzięki temu, że funkcję rektora ASP po-
wierzono w 1919 r. kierującemu kursem 
architektury Józefowi Gałęzowskiemu. 
W projekcie nowego statutu uczelni 
przewidziano Wydział Architektu-
ry. Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego zaakcepto-
wało statut dopiero po kilku latach, ale 
Wydział Architektury ASP od początku 
pojawiał się w pismach urzędowych. 

Pracę w ASP Adolf Szyszko-Bohusz 
rozpoczął 1 marca 1920 r. Objął stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego Katedry 
Konserwacji Zabytków. Był już wtedy 
— od 1916 r. ― kierownikiem odnowy 
Zamku na Wawelu. W 1922 r. objął po 
Józefie Gałęzowskim funkcję rektora 
ASP. Przyszło mu wówczas podjąć wal-
kę o przyznanie uczelni statusu szkoły 
wyższej, co nastąpiło dopiero w 1924 r., 
oraz o rozwój Wydziału Architektury. 

W 1927 r., w szczytowym momencie 
rozwoju, Wydział Architektury ASP skła-
dał się z trzech katedr. Katedrą Architek-
tury Ogólnej i Monumentalnej kierował 
prof. Józef Gałęzowski (po II wojnie świa-
towej weźmie udział w organizowaniu 
PK i do 1961 r. będzie pracował na Wy-
dziale Architektury PK jako kierownik 
jego różnych katedr i zakładów). Na czele 
Katedry Konserwacji Zabytków stał sam 
prof. Adolf Szyszko-Bohusz. Katedrę Ar-
chitektury Wnętrz prowadził prof. Franci-
szek Krzywda-Polkowski. 

Poza trzema katedrami profesorski-
mi na wydziale pracowało wielu docen-
tów i nauczycieli z tytułami inżynierów. 
Wśród nich byli m.in.: wykładowca za-
sad projektowania, prowadzenia bu-
dowy i buchalterii Jerzy Struszkiewicz 
(znany z przebudowy domu towarowe-
go u zbiegu ulic Starowiślnej i Wielopole 
na Pałac Prasy), główny twórca Politech-
niki Krakowskiej po II wojnie światowej 
Izydor Stella-Sawicki, który wykładał 
mechanikę i statykę oraz budownictwo, 
a także wybitny logik, matematyk, ma-
larz i teoretyk sztuki Leon Chwistek, 
wykładowca matematyki i perspektywy.

Bartel nie chce pomóc

Dynamika rozwoju Wydziału Architek-
tury, narzucona przez dwóch kolejnych 
rektorów architektów — Józefa Gałęzow-
skiego i Adolfa Szyszko-Bohusza ― bu-
dziła w Akademii obawy o oddalanie 
uczelni od spraw sztuki i przesuwanie 
ku zagadnieniom technicznym. Zastrze-
żenia wobec zasadności istnienia Wy-
działu Architektury w ASP wysuwali 
też urzędnicy Ministerstwa Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego. 

Adolf Szyszko-Bohusz wiązał na-
dzieje na poprawę sytuacji po przewro-
cie majowym w 1926 r., gdy premierem 
został jego dawny kolega Kazimierz 
Bartel, a prezydentem — Ignacy Mościc-
ki, z którym łączyły go ciepłe stosunki. 
Jednak nadzieje te okazały się płonne. 
18 września 1926 r. ministerstwo podję-
ło decyzję o likwidacji wydziału. Opinia 
publiczna była przekonana, że za decyzją 
tą stał sam Bartel. Nawet jeśli było ina-
czej, faktem jest, że nie pomógł koledze.  

Zabiegi Szyszko-Bohusza oraz in-
nych osób i instytucji (łącznie z prezy-
dentem Krakowa Karolem Rolle), aby 
odwrócić tę decyzję, nie przyniosły 
skutku. Stopniowo wygaszana działal-
ność Wydziału Architektury dobiegła 
ostatecznie kresu w 1929 r. ASP powró-
ciła do stanu uczelni jednowydziałowej. 

Swoisty eksperyment, jakim była 
próba kształcenia architektów na uczel-
ni artystycznej, nie powiódł się. Michał 
Pilikowski nie wskazuje konkretnych 
przyczyn. Przedstawia bogaty zestaw 
faktów, pozostawiając czytelnikowi 
szerokie pole do snucia własnych domy-
słów, kreowania hipotez. 

Szyszko-Bohusz zostaje 
rekordzistą

Książka „Architekt Akademii. Adolf 
Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych” ― opublikowana 
notabene w prawie bibliofilskim nakła-
dzie 300 egzemplarzy — szczegółowo 
opisuje skomplikowane losy Wydziału 
Architektury ASP, tu zarysowane z ko-
nieczności bardzo pobieżnie i wyrywko-
wo. Nie mniej szczegółowo przedstawia 
też działalność Adolfa Szyszko-Bohusza. 
Postać znaną do tej pory głównie z do-
konań architektonicznych i naukowych 
przedstawia jako ambitnego, energiczne-
go organizatora nauki, a także dydakty-
ka z poczuciem misji. 

Pilikowski zauważa, że kadencje 
rektorskie w ASP trwały w tamtych cza-
sach tylko jeden rok akademicki. Szysz-
ko-Bohusz co roku poddawał się ocenie 
grona profesorów w tajnych wyborach. 
Rektorem był w latach akademickich od 
1922/1923 do 1926/1927 oraz 1928/1929. 
Wygrał wybory sześć razy. Nikt inny 
w historii krakowskiej ASP nie pobił 
tego wyniku. 

Wybitny architekt nie został natomiast 
w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego dziekanem Wydziału Architektury. 
Tę godność przyszło mu sprawować do-
piero po wojnie. Okres ów jednak pozo-
stał poza kręgiem zainteresowań autora 
książki. Do związków Szyszko-Bohusza 
z początkami Politechniki Krakowskiej 
nawiązuje zasadniczo tylko zamiesz-
czony na końcu książki krótki wywiad 
z prof. Witoldem Cęckiewiczem, wspomi-
nającym spotkania z Szyszko-Bohuszem 
z okresu swoich studiów na PK. 

Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś nie 
mniej wnikliwego autora znajdzie także 
historia działalności Adolfa Szyszko- 
-Bohusza po II wojnie światowej, czyli hi-
storia dziekana Wydziału Architektury. 
Profesor zasługuje na to jako współtwór-
ca sukcesu Politechniki Krakowskiej 
w pierwszych latach jej istnienia, a także 
twórca sukcesu samego wydziału. 

Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej do dziś zdaje się czerpać 
siły z owego impetu, który nadał mu 
pierwszy dziekan. Dla zrozumienia 
tego fenomenu praca Michała Pilikow-
skiego może być cennym źródłem.

Zdjęcia: Jan Zych

Okładka książki Michała Pilikowskiego
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W grudniu 2020 prze-
żywaliśmy jubi-
leusz 30-lecia za-
łożenia Fundacji 
Samorządu Studen-

tów Politechniki Krakowskiej.  Niestety, 
epidemia uniemożliwiła organizację 
uroczystego spotkania. Szkoda, bo mo-
gło ono stać się okazją do przedstawienia 
dotychczasowej działalność fundacji. 

Aby wesprzeć samorząd 

Fundacja Samorządu Studentów Po-
litechniki Krakowskiej została powo-
łana aktem notarialnym z 28 grudnia 
1990 roku przez ówczesnego rektora 
Politechniki Krakowskiej prof. Józefa 
Nizioła na podstawie uchwały Senatu 
uczelni z 30 listopada 1990 r. Utworzona 
na PK fundacja jest jedną z najstarszych 
nadal czynnych fundacji powołanych 
przez uczelnie publiczne. 

Powołanie fundacji wiązało się 
z utworzeniem na uczelni Samorządu 
Studenckiego. Celem fundacji miało 
być wspieranie tworzących się struktur 
Samorządu Studenckiego i realizacja 
wspólnych projektów dla studentów. 
Poza pomocą samorządowi od początku 
fundacja zamierzała realizować określo-
ne cele statutowe:
1. wspieranie wyróżniających się stu-

dentów poprzez fundowanie sty-
pendiów; 

2. udzielanie pomocy Politechnice 
Krakowskiej w dziedzinie wyposa-
żenia dydaktycznego , pomoce na-
ukowe, książki, skrypty; 

3. rozwój wymiany studentów z za-
granicą, organizowanie stypendiów 
i praktyk zagranicznych; 

4. poprawa zaplecza socjalnego wyko-
rzystywanego przez studentów oraz 
rozszerzenie bazy sportowej;

5. pomoc absolwentom uczelni w zna-
lezieniu zatrudnienia; 

6. pomoc studentom i absolwentom 
uczelni oraz działalność w celu za-
pewnienia podstawowych warun-
ków mieszkaniowych; 

7. propagowanie w kraju i za granicą 
osiągnięć studentów PK;

8. upowszechnianie wiedzy o celach 
i działaniach Fundacji, zarówno 
w kraju jak i za granicą;

9. inspirowanie i organizowanie ruchu 
społecznego wokół celów Fundacji. 
Warto podkreślić uniwersalność 

tych celów. Do dnia dzisiejszego pozo-
stają one w statucie fundacji. 

Obiady po atrakcyjnych cenach 

Fundacja, mimo formalnego powoła-
nia w 1990 roku, nie podjęła wówczas 
działalności. Dopiero 10 październi-
ka 2002 r., po 12 latach, uregulowano 
wszystkie kwestie formalne i fundacja 
mogła zacząć realizować swoje zadania. 
Inicjatywę w tej sprawie podjęli Włodzi-
mierz Leksa – były przewodniczący Sa-
morządu Studenckiego i kierownik Klu-
bu Kwadrat – oraz Janusz Boś, który miał 
doświadczenie w prowadzeniu fundacji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obaj  
zostali powołani na członków Zarządu 
Fundacji jako prezes i wiceprezes. 

Okazję do podjęcia działalności przez 
fundację stworzyła możliwość popro-
wadzenia w Czyżynach stołówki po po-
przednim najemcy. Dzięki temu funda-
cja zaczęła uzyskiwać środki finansowe, 
z których zysk mogła przeznaczać na re-
alizację celów statutowych. Nie bez zna-
czenia było wówczas przekazanie do dys-
pozycji fundacji samochodu dostawczego 
marki żuk A07, wycofanego z eksploatacji 
przez Wydział Inżynierii Lądowej PK. 

W pierwszych miesiącach działal-
ność koncentrowała się na prowadzeniu 

Od studenckiej stołówki do występów 
popularnych artystów 
Założona 30 lat temu Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej 
uczyniła Klub „Kwadrat” miejscem kultowym na mapie kulturalnej regionu 
PAWEŁ DOMINO

„Kwadrat” w zimowej szacie. Zdjęcie wykonane w styczniu 2009 roku

Włodzimierz Leksa
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stołówki studenckiej w budynku w Czy-
żynach i wydawaniu posiłków w cenach 
atrakcyjnych dla studentów i pracowni-
ków uczelni (koszt obiadu abonamen-
towego dla studenta wynosił 4,60 zł, 
a obiadu jednorazowego dziennego 
5,80 zł, zaś dla pracowników PK – 6,85 zł) 
oraz organizacja imprez okolicznościo-
wych. Fundacja prowadziła stołówkę do 
lipca 2017 r., z półtoraroczną przerwą. 

W drugim roku działalności funda-
cja zajęła się dodatkowo prowadzeniem 
sklepu „Bartek” (wspólnie z siecią „Ko-
mers”) w Domu Studenckim nr 3, aby 
umożliwić studentom zaopatrywanie 
się w artykuły pierwszej potrzeby, arty-
kuły papiernicze, sprzęt komputerowy 
i wyroby chemiczne. Sklep był prowa-
dzony do marca 2016 roku. 

W stronę kultury 

Jednak głównym nurtem działalności, 
podjętym w styczniu 2003 roku i reali-
zowanym do dzisiaj, jest prowadzenie 
Studenckiego Centrum Kultury Poli-
techniki Krakowskiej „Kwadrat”. Dzięki 
ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu 
osób  ośrodek ten stał się miejscem kul-
towym na mapie kulturalnej regionu. 

Organizowane tu wydarzenia przyciąga-
ją ludzi z całej Polski, a nawet z zagranicy. 

W początkowych latach XXI wieku 
w „Kwadracie” zaczęto organizować – 
biorąc przykład z Klubu „Pod Jaszczu-
rami” – spotkania ze znanymi ludźmi 
kultury i polityki. W tym początkowym 
okresie odwiedzili „Kwadrat” m.in. 
Tadeusz Mazowiecki, Jan Maria Roki-
ta, Janusz Lisak. Fundacja przejęła ten 
zwyczaj, zapraszając w 2003 r. Jerzego 
Stuhra i Tomasza Nałęcza. Na spotkanie 
z prof. Nałęczem swoją ekipę przysłała 
telewizja krakowska. Ostatecznie jed-
nak dominować zaczęła kultura. 

W 2003 r., w ra-
mach działalności Cen-
trum Kultury Poli-
techniki Krakowskiej 
„Kwadrat”, wspólnie 
z Samorządem Stu-
denckim PK oraz in-
nymi organizacjami 
studenckimi, fundacja 
zaoferowała bogaty 
program imprez ar-
tystycznych. Zorga-
nizowaliśmy koncert 
zespołów „Nervy” 
i „Skangur”. Z dużym 
koncertem wystąpiła 
grupa „Ira”. Do tradycji 
weszły odbywające się 
w „Kwadracie” wie-
czory kabaretowe. Od-
wiedziły nas kabarety: 
„Dno”, „Łowcy.B”, „Noł 
Nejm”, „Jachim Pre-
sents”, „Jurki”, „Szum”. 

Organizowaliśmy 
także wybory Najmil-
szej Studentki i Super 
Studenta Politechni-
ki Krakowskiej, Bal 

Beana dla studentów pierwszego roku, 
Bal Sportowca  oraz bale wydziałowe. 
Angażowaliśmy się również w przedsię-
wzięcia, które nie wymagały od funda-
cji ponoszenia kosztów. Udostępniliśmy 
pomieszczenia Klubu „Kwadrat” na po-
trzeby organizacji „Wampiriady” – akcji 
honorowego oddawania krwi. Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Studenckie 
„REVERSE” zaprezentowało w naszym 
klubie serię filmów edukacyjnych. 
W ramach działalności charytatywnej 
w okresie mrozów wydawaliśmy bez-
domnym zupę, która w większości po-
zostawała po posiłkach studenckich. 

Wachlarz inicjatyw 

Działania fundacji  polegają na animo-
waniu życia kulturalnego i propago-
waniu idei artystycznych w społeczeń-
stwie. Organizowane i wspierane przez 
fundację wydarzenia artystyczne i kul-
turalne są tworzone przez ludzi dla lu-
dzi. Szczególne znaczenie mają projekty 
organizowane przez studentów. 

W ciągu ponad 18 lat fundacja angażo-
wała się w szereg inicjatyw. Były to m.in.: 
• projekty kulturalne: koncerty, festi-

wale, występy artystyczne, pokazy, 
kursy tańca dla studentów; 

• projekty sportowe: Bieg Kościuszkow-
ski, turnieje dla dzieci, turnieje między-
pokoleniowe, aerobik dla studentów; 

• projekty dla studentów niepełno-
sprawnych, jak zatrudnianie pełno-
mocnika zarządu ds. osób niepełno-
sprawnych,  wycieczki, zwiedzanie 
muzeów, pokazy filmowe; 

• organizacja konferencji naukowych, 
szkoleniowych, dla samorządów 
studenckich; 

• organizacja wymian zagranicznych 
dla studentów; 

• przyznawanie studentom stypendiów; 

Występ kabaretu Ani Mru Mru w 2004 roku gwarantował salę wypełnioną do ostatniego miejsca

Podczas występu zespołu Big Cyc (2004) nie mogło być nudno

Wybór Najlmilszej (tu w 2005 r.), jedna z imprez należących do 
kanonu przedsięwzięć fundacji
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• wsparcie działalności organizacji 
studenckich i doktorantów, m.in. 
AZS, SSPK, URSD; 

• wsparcie zbiórek dla potrzebują-
cych, np. np. akcja „Studenci Dzie-
ciom – Mikołajki”

• organizacja przedstawień dla przed-
szkolaków. 

Czyżynalia – festiwal 
z gwiazdami 

Największy z dotychczas zrealizo-
wanych przez Fundację projektów 
to organizacja Festiwalu Czyżynalia 
w latach 2011–2016. Czyżynalia były 
dwudniowym festiwalem muzycznym, 
organizowanym w ramach Juwenaliów, 
przepełnionym różnorodną muzyką, 
goszczącym tysiące fanów. Z roku na 
roku Czyżynalia rozwijały się. 

Na festiwalu  występowali wybitni 
artyści polskiej sceny muzycznej, m.in.: 
Kult, Luxtorpeda, Happysad, Lady 
Pank, Dawid Podsiadło, Krzysztof Za-
lewski, oraz  kultowe zespoły z zagrani-
cy: The Sisters Of Mercy, Within Temp-
tation, Guano Apes, Sabaton, Pendulum, 
Epica czy The Neighbourhood. Występy 
topowych gwiazd z zagranicznych scen 
muzycznych spowodowały, że wydarze-
nie wyróżniało się nie tylko w Krakowie, 
ale było zaliczane do czołówki festiwali 
juwenaliów studenckich w Polsce. 

Pięć edycji Czyżynaliów zorgani-
zowano na dawnym pasie Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Czyżynach, tuż 

obok Klubu „Kwadrat” 
oraz Osiedla Studenckiego 
Politechniki Krakowskiej. 
Charakter ostatniej edy-
cji uległ zmianie. Festiwal 
przeniesiono do Tauron 
Areny, gdzie pierwszego 
dnia odbył się Kabareton 
z Piotrem Bałtroczykiem, 
Katarzyną Pakosińską, Ka-
baretem Smile i Kabaretem 
Młodych Panów, a dru-
giego dnia miały miejsce 
koncerty, podczas których 
wystąpili: Kortez, Strachy 
na Lachy, Coma, Monika 
Brodka i Dawid Podsiadło. 

*

W ciągu 18 lat działalno-
ści fundacja przeznaczyła 
na działalność statutową 
ponad 3 560 000 zł, po-
zyskała ponad 100 000 zł  
ze środków publicz-
nych, zrealizowała ponad 
800 różnorodnych projek-
tów, podczas których wy-
stąpiło ponad 500 artystów. 

W 2020 roku osiągnięcia fundacji 
zostały docenione przez Parlament Stu-
dentów RP. Za szczególne wsparcie or-
ganizacji i projektów studenckich przy-
znał on Fundacji Samorządu Studentów 
Politechniki Krakowskiej statuetkę Pro-
studencki NGO za szczególne wsparcie 
organizacji i projektów studenckich. 
O przyznaniu cennej nagrody poinfor-
mowano 8 listopada podczas prowadzo-
nej on-line Gali „Pro Juvenes”. 

Mgr inż. Paweł Domino jest od 2019 r. pre-
zesem Zarządu Fundacji Samorządu Stu-
dentów Politechniki Krakowskiej. Ukoń-
czył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK (kierunek: budownictwo), był w latach 
2015–2017 przewodniczącym Samorządu 
Studenckiego PK, członkiem Senatu PK 
(2013–2017)  i członkiem Prezydium Forum 
Uczelni Technicznych w 2016 r. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Zdjęcia: Jan Zych

Czyżynalia w 2006 roku – dziś na taki widok 
spotkania braci studenckiej przy pieczeniu 
kiełbasek łza się kręci w oku!

Zespół T Love ściągnął w 2008 roku na Czyżynalia nieprze-
brane tłumy

Wspólne zdjęcie uczestników wyborów Najmilszej w 2015 roku; w środku, w drugim rzędzie 
– autor tekstu
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członków zespołu Teatru KTO, którzy za-
pragnęli tworzyć własne projekty. Tu Marka 
Gierata można było zobaczyć w spektaklu 
„DROM – ścieżkami Romów”. W 2018 r. do-
łączył do Teatru COGITO, gdzie występo-
wał w prezentowanych młodzieży szkolnej 
spektaklach „Teatr antyczny”, „Tango”, „Dzia-
dy, cz. III”, „Teatr Elżbietański”, „Ferdydurke”. 

Warto dodać, że z artystycznych uzdol-
nień Gierata korzystała od czasu do cza-
su także uczelnia, którą ukończył. W roku 
ubiegłym mogliśmy go zobaczyć jako nar-
ratora w filmie nakręconym z okazji 75-le-
cia Politechniki Krakowskiej. Film prezento-
wał kilkoro wychowanków naszej uczelni, 
mających w dorobku wyjątkowe osiągnię-
cia (w tym także fotografika Jana Zycha – 
autora zdjęć do niniejszego tekstu). 

Czas na Perspektywę 

Dwa lata temu rozpoczął się nowy etap 
w życiu Marka Gierata. 18 stycznia 2019 r. 
założył kameralny teatr Scena Perspek-
tywa. Swoją siedzibę Scena Perspektywa 
znalazła przy ul. Stachowicza 4 (w okoli-
cach placu Na Stawach). Miejsce to, w zało-

żeniach swego twórcy, powstało jako inku-
bator sztuki – przestrzeń, w której budzi się 
twórczość i odwaga. 

– Nazwa Perspektywa łączy w sobie cha-
rakter miejsca, jakim jest ta scena, ponieważ 
tak jak w perspektywie linie zbiegu spotykają 
się w jednym punkcie, tak też w tym jednym 
miejscu gromadzą się różni artyści, zarówno 
zajmujący się sztuką zawodowo, jak i będą-
cy tylko pasjonatami – wyjaśnia dyrektor 
sceny Marek Gierat. Perspektywa, zbież-
ność linii… Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
w słowach tych pobrzmiewa echo studiów 
w zakresie grafiki komputerowej. 

Do udziału w przedsięwzięciach nowej 
sceny Marek Gierat wciągnął kilkoro arty-
stów związanych z Politechniką Krakowską. 
Jedna z tych osób gościła w styczniu 2016 
r. na okładce numeru „Naszej Politechniki”. 
To mgr inż. Maja Szwajcowska, która – po-
dobnie jak dyrektor Gierat – ukończyła in-
formatykę na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki. W zespole Sceny Perspekty-
wa gra na wiolonczeli i gitarze. 

Mgr inż. arch. kraj. Anna Kosior jest ab-
solwentką Wydziału Architektury i wspie-
ra zespół swym śpiewem. Śpiewa też mgr 
inż. arch. Anna Kolber, która na Wydziale 
Architektury ukończyła dwa kierunki: archi-
tekturę i urbanistykę (studia II stopnia) oraz 
architekturę krajobrazu (studia I stopnia). 
Ponadto do zespołu należy dr inż. Paweł 

Róbcie to, co kochacie! 
Absolwent Politechniki Krakowskiej założył scenę muzyczną.  
W ograniczeniach spowodowanych przez pandemię widzi nowe szanse  
dla rozwoju zespołu

Marek Gierat – szef Sceny  Perspektywa

Marek Gierat w spektaklu ulicznym „DROM – ścieżkami Romów” (w kapeluszu na głowie)

Jest jednym z najbardziej znanych wycho-
wanków Politechniki Krakowskiej młode-
go pokolenia. W 2017 roku ukończył na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki 
kierunek, którego absolwenci należą do 
najbardziej poszukiwanych na rynku pracy 
specjalistów – informatykę (specjalność: 
grafika komputerowa i multimedialna). 
Jednak po studiach mgr inż. Marek Gierat 
wybrał inną drogę. Drogę artysty. 

W kręgu teatrów 

Jeszcze zdobywając na PK wiedzę na temat 
programowania i systemów komputero-
wych uczył się jednocześnie śpiewu i aktor-
stwa w Studiu Sztuk Scenicznych Farafka. 
Był członkiem Teatru TOTEATR oraz kabare-
towej Grupy 13. Od 2018 r. związał się z ze-
społem znanego w kraju i za granicą Teatru 
KTO Jerzego Zonia, realizującego niezwykle 
sugestywne spektakle uliczne. Brał udział 
w widowiskach „Vivat Podgórze!” oraz „Bia-
ło-Czerwona”, a obecnie znajduje się w ob-
sadzie spektaklu „Zapach czasu”. 

Włączył się też w działania powstałego 
w 2019 r. Teatru Migro, utworzonego przez 
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Jarosz, który gra na gitarze i śpiewa. Na PK 
ukończył fizykę techniczną na ówczesnym 
Wydziale Fizyki Technicznej i Modelowania 
Komputerowego, a obecnie jest kierowni-
kiem Katedry Informatyki na Wydziale Infor-
matyki i Telekomunikacji. Profesorowie do 
tej pory przychodzili tylko jako widzowie. 

Do tej pory Scena Perspektywa poka-
zała 55 wydarzeń artystycznych. W spekta-
klach wzięło udział łącznie ok. 50 artystów. 

Odwołany koncert 

Z rokiem 2020 w zespole Perspektywy wią-
zano wiele nadziei i planów. Pojawienie się 
pandemii zburzyło te plany i normalny tryb 
pracy. Zaledwie rok po założeniu sceny 
Marek Gierat musiał pierwszy raz odwołać 
koncert. Zatytułowany „Spróbuj zrozumieć 
kobietę” miał się odbyć 21 marca. Gierat 
jednak nie załamał rąk. Uznał, że skoro 
chwilowo nie można spotkać się z publicz-
nością „na żywo”, trzeba poszukać innych 
okazji do takich spotkań.  

Już po kilku dniach zrodziła się koncep-
cja zorganizowania pierwszego Interneto-
wego Koncertu Artystów Sceny Perspekty-
wa „DOM”. Artyści zaangażowani do tego 
przedsięwzięcia przesłali utwory zarejestro-
wane w warunkach prywatnych. Łączna licz-
ba wyświetleń koncertu przeszła wszelkie 
oczekiwania. Odbiorców było ponad cztery 
tysiące. Liczba ogromna, jeśli wziąć pod 
uwagę pojemność sali przy ul. Stachowicza. 

– Szybko zrozumiałem, że trzeba robić 
swoje i działać w sposób, na jaki pozwalają 
nam czasy – mówi Marek Gierat. Idąc za 
tym tokiem myślenia zorganizował koncert 
„Skrawek zieleni”, a następnie spektakl „Na 
czterech łapach”, w ramach którego zespół 
Sceny Perspektywa wsparł Przytulisko dla 
Zwierząt w Harbutowicach. 

To, co z początku wydawało się głów-
nie przeszkodą, Marek Gierat uznał za 
wspaniałą okazję do podjęcia nowych 
działań. Taką nowością stał się cykl mu-
zyczny „Czwartek w Perspektywie”. Raz 
w tygodniu, w każdy czwartek, na kanale 
YouTube (Scena Perspektywa) umieszcza-
ny jest zarejestrowany utwór w wykonaniu 
artystów zespołu. W roku 2020 przygoto-
wano 27 takich filmików. Odbyło się też 
14 spotkań z iluzją. W cyklu Autorski Pokaz 
Iluzji Karcianej wystąpił Michał Kulik. 

Balkonowa alternatywa 

Po ustaniu tzw. pierwszej fali pandemii ze-
spół Sceny Perspektywa postanowił spo-

Dyrektor Sceny Perspektywa (w szaliku) występuje razem z zespołem

W przedstawieniach Sceny Perspektywa uczestniczy kierownik katedry na Wydziale Informaty-
ki i Telekomunikacji PK dr inż. Paweł Jarosz (na zdjęciu: obok lampy, w kraciastej koszuli)

Maja Szwajcowska i Marek Gierat podczas spektaklu „Piosenki ze szklanego ekranu”



31Nasza Politechnika nr 1 (209) styczeń 2021www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

tkać się z publicznością bez pośrednictwa 
łączy komputerowych. „Spotkanie” – bo 
tak nazwano to wydarzenie – odbyło się, 
z zachowaniem środków bezpieczeństwa 
epidemicznego, jako koncert balkonowy 
na podwórku kamienicy przy ul. Stachowi-
cza 4. – To było cudowne przeżycie dla nas, 
artystów, a także dla naszej publiczności – 
wspomina Marek Gierat. 

Koncerty balkonowe zorganizowano 
później jeszcze trzykrotnie. W ich trakcie 
wykorzystywano całą przestrzeń podwó-
rza przy ul. Stachowicza, łącznie z oknami 
kamienicy. Pojawiający się w nich aktorzy 
uzupełniali wykonywane utworzy ruchem 
scenicznym. 

Czas pandemii nie przeszkodził też 
Scenie Perspektywa w nagraniu dwóch 
utworów autorskich. „Może mając czas” 

(słowa: Maria Różycka, muzyka: Michał Bu-
rek) był próbą podniesienia ludzi na duchu 
w tych trudnych dla wszystkich czasach. 
Nagrano ten utwór zdalnie, posługując 
się… telefonami komórkowymi. W grud-
niu 2020 r. nagrany został natomiast utwór 
świąteczny „Zimowy pejzaż” (słowa: Anna 
Mazurek, muzyka: Michał Burek). 

Więcej spektakli, więcej 
aktorów, więcej widzów 

– Czy ten czas jest dla nas trudny? – zastana-
wia się dyrektor Gierat. – Nie przepadam za 
określeniem, że coś jest trudne. Wolę powie-
dzieć, że ten czas jest inny, nietypowy. Słowo 
„trudne” niesie z sobą jakiś ciężar, a ja zawsze 
staram się szukać pozytywnych aspektów 
danej sytuacji. Obecny czas jest nietypowy 

przede wszystkim dlatego, 
że ograniczeniu uległ bezpo-
średni kontakt z publiczno-
ścią. Tego najbardziej nam 
brakuje. Niemniej sytuacja 
stworzyła nowe możliwości. 
Przenosząc swoje działania 
do Internetu mamy teraz 
szansę spotkać się z szerszą 
publicznością, a to jest bar-
dzo pozytywne.   

Na potwierdzenie 
swych słów dyrektor sceny 
przedstawia liczby: W 2019 
roku zorganizowanych zo-

stało 20 wydarzeń ar-
tystycznych, w których 
wzięło udział 28 arty-
stów Sceny Perspek-
tywa. W roku 2020 
wydarzeń było 35, zaś 
występujących w nich 
artystów 34. Tak więc 
w roku pandemii scena 
przygotowała więcej 
niż poprzednio wyda-
rzeń, a zespół zasiliły 
nowe osoby. 

Wybór drogi arty-
stycznej przez Marka 
Gierata, po odbyciu 
studiów informatycz-
nych na uczelni tech-
nicznej, wydawał się 
zwrotem o 180 stop-
ni. Tymczasem nie 
minęło wiele czasu 
i właśnie informaty-
ka podsunęła odpo-
wiedź na pytanie, jak 

zdobyć widzów w dobie pandemii. Dru-
gą rocznicę powstania Sceny Perspekty-
wa jej artyści i publiczność świętowali 
wspólnie korzystając z pośrednictwa 
łączy internetowych. 

– Z ogromną nadzieją spoglądam 
w przyszłość, a widząc, jak wspaniałych ar-
tystów mam tutaj, na tej scenie, ufam, że 
nadchodzące czasy będą coraz piękniejsze – 
składa swoiste wyznanie wiary Marek Gie-
rat. Do artystów i publiczności adresuje zaś 
te słowa: – Miejcie odwagę pokierować swo-
im życiem tak, jak tego pragniecie, w sposób 
twórczy i wolny. Róbcie to, co kochacie! 

Zdjęcia: Jan Zych

Koncert balkonowy na podwórzu przy ul. Stachowicza

W przerwie między występami
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Już po raz 33. studenci Politechniki Kra-
kowskiej zorganizowali zbiórkę funduszy 
na zakup prezentów dla dzieci z ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych. Tradycyjną 
akcję charytatywną udało się przeprowa-
dzić, mimo utrudnień spowodowanych 

Studenci odwiedzili dzieci w domach opiekuńczo-wychowawczych

Nagrodą — uśmiechnięte buzie
pandemią. Cieszy fakt, że akcja zaowoco-
wała znakomitymi efektami. 

Osoby pragnące wziąć udział w zbiórce 
mogły datki pieniężne wrzucać do puszek 
rozstawionych w budynkach wydziałów. 
Jednocześnie organizatorzy akcji „Miko-
łajki — Studenci Dzieciom” zwrócili się 
do studentów i pracowników o przygo-
towywanie paczek z prezentami. Pomysł 
spotkał się z dużym odzewem. Przekazano 
wiele paczek zawierających zabawki, gry 
planszowe, środki higieny osobistej i świą-
teczne smakołyki. Darczyńcy okazali się 
bardzo hojni. W sumie dzieciom przekaza-
no prezenty za sumę ok. 50 tys. złotych. 

Podarunki trafiły do dzieci w okresie 
poprzedzającym święta Bożego Narodze-
nia. Już 11 grudnia wolontariusze odwie-
dzili Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy 
„Dzieło Pomocy Dzieciom” w Żmiącej 
koło Limanowej. W następnych dniach 
Mikołaje z Politechniki byli w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ska-
winie i w Domu Dziecka w Jasieniu, a także 
w Przedszkolu Publicznym „Mały Inżynier” 
na Osiedlu Studenckim PK w Czyżynach. 
W akcję zaangażowała się duża grupa stu-
dentów, koordynowana przez Olgę Kowal 

i Jakuba Kurandę. Nagrodą za ich pracę i za 
ofiarność darczyńców były uśmiechnięte 
buzie rozradowanych dzieci. 

(R.)

Zdjęcia: Jan Zych 

Z ogromnym zainteresowaniem mediów 
spotkał się opublikowany w numerze gru-
dniowym „Naszej Politechniki” tekst o wy-
nalezieniu przez pracownika Politechniki 
Krakowskiej dr hab. inż. Zdzisława Kokosiń-
skiego, prof. PK nowej odmiany szachów. 
O szachach diagonalnych pisały i mówiły 
gazety, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyj-
ne i portale internetowe.  

Media informowały, nieraz bardzo 
szczegółowo, o zasadach gry w nowe sza-
chy, przytaczając opis reguł zamieszczony 
na naszych łamach, a także cytując infor-
macje, których udzielał sam autor projektu 
szachów diagonalnych. Podkreślały, że do 
rozegrania partii w nowy sposób wystarczy 

tradycyjny zestaw bierek (pomniejszony 
tylko o jednego piona) i zwykła, 64-polowa 
szachownica. W wielu wypadkach opisano 
dokładnie sposób poruszania się pionów 
i figur po szachownicy obróconej o 45°. 

Dla wielu mediów zaskoczeniem była 
geneza szachów diagonalnych. Przytaczano 
słowa Zbigniewa Kokosińskiego, który po-
czątkowo próbował tylko stworzyć na sza-
chownicy metaforę groźnego dla sąsiadów 
zmilitaryzowanego obwodu kaliningradz-
kiego. Dopiero po pewnym czasie przyszła 
refleksja, że w taki sposób można ustawić 
figury do gry prowadzonej w nowy sposób.  

Informacje o szachach diagonalnych 
znalazły się w serwisach m.in. takich redakcji 

jak: Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce 
PAP, „Dziennik Polski”, „SuperExpress”, Radio 
Kraków, Program II i Program III Polskiego Ra-
dia, Radio Plus, Radio Eska, TVP Kraków, TVP 
Info, Polsat News, Onet, Kopalnia Wiedzy, 
Niezalezna.pl, Portal Samorządowy. 

Publikacje opisujące pomysł Zbignie-
wa Kokosińskiego pojawiły się głównie na 
przełomie 2020 i 2021 r. Zapewne w wielu 
domach, gdy odespano już trudy nocy syl-
westrowej, miłośnicy szachów zasiedli do 
szachownic ustawionych po raz pierwszy 
ukośnie, by spróbować gry w nieznany do 
tej pory sposób. 

(ps) 

Pomysł naukowca Politechniki Krakowskiej Zbigniewa Kokosińskiego  
odbił się szerokim echem w całym kraju 

Media informowały nawet o ruchach figur 



Anioł w miasteczku 

Sfrunął skądś od Wadowic,
Przysiadł na ryneczku. 
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku.  

Musnął skrzydłem staruszka, 
Dał całusa dziecku; 
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku. 

Sprawdził, czy miłość 
Mieszka tu w każdym domeczku. 
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku.

Napomniał lanckoronian: 
 „Żyjcie po sąsiedzku!” 
 Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku. 

Nawiedził strzelistą wieżę, 
Ołtarz, Matkę, Dziecko; 
Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku.

 Braci zwołał i teraz; 
 W każdym ogródeczku:
 Anioł w miasteczku, anioł w miasteczku. 

Jacek Wojs

*
Wiersz Jacka Wojsa „Anioł w miasteczku” ma swoją historię. Autor 
pierwotnie zamieścił go w redagowanej przez siebie gazetce pa-
rafialnej „Głos Ostrej Bramy”, gdzie utwór dostrzegł Leszek Alek-
sander Moczulski, związany blisko z zespołem Skaldowie. Do tego 
wiersza muzykę napisał Jacek Zieliński i tak powstała piosenka 
śpiewana przez Skaldów. 

Piosenka trafiła na płytę „Skaldowie. Oddychać i kochać”. Roz-
szerzoną reedycję płyty, z dwiema wersjami aranżacyjnymi piosen-
ki, wydano w zeszłym roku jako kolekcjonerski winyl z okazji 55. 
rocznicy powstania zespołu. Piosenka była wykonywana podczas 
koncertów plenerowych. W postaci teledysku, sfilmowanego przez 
autor tekstu, jest też dostępna w Internecie. 

Jacek Wojs, krakowianin z urodzenia, wiersze zaczął pisać 
w  1995 r., po śmierci swojej mamy. Jej zadedykował pierwszy 
z nich – „Lanckoroński spacer”. Lanckorona — na zdjęciach obok 
— to mała ojczyzna ojca autora, dlatego często pojawia się w jego 
wierszach. Wojs pisze też o Tatrach (jest przewodnikiem tatrzań-
skim) i przyrodzie ojczystej. Spod jego pióra wychodzą wiersze pa-
triotyczne, religijne, jak i żartobliwe. Większość tych utworów opu-
blikował w tomikach z pięknymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka 
i swoimi fotografiami. 
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