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SŁOWO REKTORA

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

Początek roku przyniósł nam bardzo dobre wieści. Poznaliśmy osta-
teczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–
2021. W efekcie złożonych przez uczelnię odwołań od lipcowych de-
cyzji wyższe oceny otrzymały dyscypliny architektura i urbanistyka 
(awans z kategorii A do A+) oraz informatyka techniczna i telekomu-
nikacja (awans z kategorii B+ do A). To lepsze niż znakomite wyniki. 
Mamy jedną kategorię A+ i siedem pozostałych naszych dyscyplin 
z kategorią A!

Z rezultatów ewaluacji mogliśmy być zadowoleni już w lipcu, 
gdy otrzymaliśmy pierwsze jej wyniki. Jednak po szczegółowej anali-
zie decyzji KEN i MEiN władze uczelni i rad naukowych dyscyplin 
zdecydowały o złożeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw 
trzech dyscyplin. W styczniu otrzymaliśmy ostateczne decyzje 
ministra. Dwa wnioski — dotyczące architektury i informatyki — 
zostały uwzględnione pozytywnie, tym dyscyplinom przyznano 
wyższe kategorie, o które wnioskowaliśmy w odwołaniach. Dyscypli-
na „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” pozostała z wy-
soką kategorią A. Siedem ocen A i jedna ocena A+ — to świetny wy-
nik, dający nam powód do dumy. Potwierdza bardzo wysoki poziom 
naszej działalności naukowej i jej istotny wpływ na funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki. 

Mieliśmy w ostatnim czasie także inne wskaźniki, spójne z wy-
nikami ewaluacji, potwierdzające wysoką wartość działalności na-
ukowej pracowników Politechniki Krakowskiej. W ostatnim roku 
zwiększyła się liczba naszych naukowców w rankingu TOP 2 procent 
najczęściej cytowanych na świecie (zestawienie najbardziej wpływo-
wych ludzi nauki opracowują analitycy z Uniwersytetu Stanforda, 
wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategie). Uczelnia regular-
nie plasuje się w czołówce zestawień Urzędu Patentowego RP pod 
względem liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów. 
Mamy bardzo rozwiniętą współpracę z partnerami z otoczenia prze-
mysłowego, którzy zwracają się o wsparcie merytoryczne do naszych 
ekspertów. Uczestniczymy z nimi w wielu wspólnych projektach  
badawczo-rozwojowych, które zmieniają życie ludzi, pomagają fir-
mom osiągać lepsze wyniki w działalności biznesowej. Jesteśmy 
też widoczni w międzynarodowych rankingach. Ciesząc się z tych 
osiągnięć, nie możemy zatrzymać się w podejmowaniu kolejnych 
wyzwań. Pracujemy już na wyniki następnej ewaluacji, a choć nie 
znamy jej szczegółowych zasad, to możemy być pewni, że nie będą się 
wiele różnić od ostatnich. Nadal liczyć się będą istotne dla świata ba-
dania naukowe, wartościowe publikacje i to, czy dobrze wypełniamy 
misję służby społeczeństwu. Dlatego na progu nowego roku zachę-
cam do śmiałego podejmowania naukowych wyzwań i czerpania ze 
stworzonego na PK systemu wsparcia aktywności naukowej. 

Cieszę się, że w tym roku zwiększy się na naszej uczelni dostęp 
do światowej klasy infrastruktury badawczej. W styczniu oficjalnie 
otwarto Wydziałowe Laboratorium Badawcze Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej. Zakres badań, które będzie można po-
dejmować w nowym laboratorium, jest bardzo szeroki — obejmuje 
zagadnienia technologii i inżynierii chemicznej, katalizy, chemii, 
w tym chemii farmaceutycznej, a także biotechnologii przemysłowej, 
nanotechnologii i nanomateriałów, inżynierii materiałowej, fizy-
ki, bio inżynierii, inżynierii środowiska. Z laboratorium będą mogli 
korzystać studenci i doktoranci wydziału, także innych wydziałów 

i jednostek PK. Za sprawą wykorzystania no-
wej infrastruktury rozwijana będzie również 
współpraca z przemysłem. Nowe laborato-
rium powstało dzięki finansowaniu ze stro-
ny WIiTCh oraz dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu władz i pracowników Wydziału, 
wspieranych przez pracowników działów 
technicznych PK. Gratuluję i dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania tego waż-
nego miejsca na mapie nowoczesnej infrastruktury naszej uczelni. 

W tym roku wzbogacimy się o inne ważne laboratoria — ważne 
nie tylko dla Politechniki, ale całej Małopolski i polskiego środowi-
ska akademickiego. Wkrótce do użytku zostanie oddane Laborato-
rium Aero dynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej. 
Budynek laboratorium już stoi na terenie kampusu w Czyżynach 
— wyróżnia się oryginalną bryłą i fasadą. Trwają prace wykończe-
niowe, montaż oraz uruchamianie aparatury badawczej. LAŚ będzie 
wyjątkowym centrum badawczym na skalę europejską, a prowadzone 
w nim badania mogą przyczynić się do rozwiązywania największych 
problemów współczesnej cywilizacji. Te związane są m.in. ze zmiana-
mi klimatu, ochroną ludzi i infrastruktury przed skutkami gwałtow-
nych zjawisk pogodowych czy zanieczyszczeniem środowiska. Bada-
nia modelowe oraz symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego 
oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, eksperymentalne 
badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania 
inżynierskie — to m.in. nad tymi ważnymi tematami pracować będą 
nasi naukowcy w nowym laboratorium. Powstanie laboratorium było 
możliwe m.in. dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz Wydziału 
Inżynierii Lądowej oraz zespołu pracowników Laboratorium Inży-
nierii Wiatrowej, a także wsparciu finansowemu, pozyskanemu ze 
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. 

W Czyżynach w najbliższych miesiącach powstanie nowoczesna 
infrastruktura badawcza, służąca do najdokładniejszych pomiarów 
świata. W ramach Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej; 
sieci, której liderem jest Politechnika Krakowska i reprezentujący 
ją Wydział Mechaniczny, doposażone zostanie — działające już na 
WM — Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Wkrótce roz-
pocznie się też budowa Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów 
Współrzędnościowych. To także efekt ogromnej aktywności władz 
i pracowników Wydziału Mechanicznego oraz służb uczelni i wydzia-
łu, odpowiedzialnych za tematy inwestycyjne. Bardzo za nią dziękuję, 
mając pełną świadomość, jak trudny to proces w obecnych czasach. 

Dziękuję całej społeczności za włączenie się do działań, służących 
oszczędzaniu energii. Wiemy już, że w grudniu 2022 roku udało się 
osiągnąć ponad 10-procentowe oszczędności. To budujące, bo po-
kazuje, że wysiłki uczelni (m.in. stały monitoring zużycia i pracy 
urządzeń, wymiana oświetlenia), wzmocnione zaangażowaniem pra-
cowników i studentów, mogą przynosić oczekiwane skutki. Proszę 
wszystkich o dalsze zaangażowanie w inicjatywy oszczędnościowe, 
bo przed nami kolejne miesiące z ustawowym obowiązkiem obniżenia 
zużycia energii. 

Andrzej Białkiewicz
Rektor Politechniki Krakowskiej
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Dobiegła końca ewaluacja dyscyplin naukowych za lata 2017–2021 
na uczelniach i w instytutach. Politechnice Krakowskiej przyniosła 
ona bardzo pomyślne rezultaty. Wszystkie dyscypliny naukowe re-
prezentowane na PK zostały zakwalifikowane do obu najwyższych 
kategorii, w tym jedna — architektura i urbanistyka — znalazła się 
w elitarnym gronie wyróżnionych kategorią A+. 

Ewaluacja działalności naukowej weszła do polskich uczelni 
i instytutów jeszcze u schyłku XX wieku, w latach dziewięćdziesią-
tych, i od tego czasu jest stale doskonalona. Jak przypomina przy 
różnych okazjach prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji 
Ewaluacji Nauki, ewaluacja nie jest polskim wynalazkiem. Jako naj-
bardziej tradycyjny wymienia system brytyjski, mający charakter 
czysto ekspercki, który stał się punktem odniesienia dla innych po-
dobnych przedsięwzięć. Zbliżony charakter ma system funkcjonu-
jący w Australii. We Włoszech rozdzielono ewaluację nauk ścisłych 
i inżynieryjno-technicznych od humanistycznych i społecznych. 
W Holandii poszczególne podmioty ewaluują się same raz na sześć 
miesięcy. W systemie francuskim postawiono na kompleksowość 
oceny jednostek naukowych, z uwzględnieniem zarówno badań 
naukowych, jak i kształcenia. Głównym celem ewaluacji w prowa-
dzących ją krajach jest stwierdzenie, czy wydatki na badania przy-
noszą oczekiwane efekty. 

W systemie polskim ocenia się jakość działalności naukowej 
podmiotów w dyscyplinach nauki, aby — podobnie jak w innych 
krajach — sprawdzić, czy środki przeznaczane na badania są wła-
ściwie wykorzystywane. Poza wymiarem finansowym ewaluacja 
w naszym kraju decyduje też o innych aspektach funkcjonowania 
jednostek naukowych. W przypadku uczelni ma wpływ na to, czy 
dana jednostka będzie mogła używać miana uniwersytetu lub po-
litechniki i czy będzie posiadać uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych. 

Pół roku temu Politechnika Krakowska otrzymała decyzję 
w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej 
w ośmiu dyscyplinach prowadzonych na ośmiu wydziałach uczel-
ni. Decyzja brzmiała: siedem kategorii A i jedna B+. Wyniki te  

sytuowały Politechnikę Krakowską w gronie najlepszych uczelni 
technicznych w Polsce. Nic dziwnego, że uznano je za duży suk-
ces. O jego źródłach mówił rektor uczelni prof. Andrzej Białkie-
wicz w wywiadzie udzielonym „Naszej Politechnice” (nr 9/2022). 
Mimo to po decyzji ogłoszonej w lipcu ubiegłego roku pozostało 
uczucie lekkiego niedosytu, wynikające z przekonania, że przy-
najmniej niektóre dyscypliny na PK zasłużyły na wyższą ocenę. 
Złożone zostały odwołania. W dwóch przypadkach okazały się 
one skuteczne. 

17 stycznia Politechnika Krakowska otrzymała z Ministerstwa 
Edukacji i Nauki decyzje przyznające kategorie wyższe od po-
przednio przyznanych: dyscyplina architektura i urbanistyka uzy-
skała kategorię A+ (zamiast A), zaś dyscyplina informatyka tech-
niczna i telekomunikacja kategorię A (zamiast B+). 

Zaliczenie działalności naukowej Wydziału Architektury PK do 
kategorii A+ potwierdza tylko wielokrotnie wyrażaną opinię, że 
wydział ten jest czołową jednostką tego typu w kraju. Warto przy-
pomnieć, że niedawno kierunek architektura, jako jedyny w Polsce, 
uzyskał ponownie prestiżową akredytację RIBA (Royal Institute of 
British Architects), a kierunek architektura krajobrazu także powtór-
nie otrzymał akredytację IFLA (International Federation of Landsca-
pe Architects Europe). Z kolei przyznanie kategorii A dyscyplinie 
informatyka techniczna i telekomunikacja, związanej z Wydziałem 
Informatyki i Telekomunikacji, otworzyło możliwość kształcenia 
w tym zakresie w ramach Szkoły Doktorskiej. 

Komentując ostateczne rezultaty przeprowadzonej oceny, 
rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz stwierdził: — Jesteśmy dumni ze 
znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Dają 
nam pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora 
i doktora habilitowanego. Są wyrazem uznania dla naszej aktywno-
ści badawczej, publikacyjnej i patentowej. Potwierdzają też, że nasza 
praca badawcza ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeń-
stwa i gospodarki. 

(ps) 

A+ i siedem razy A
Zakończona ostatnio ewaluacja jakości pracy naukowej potwierdziła wysoki 
poziom badań prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Ostateczny wynik ewaluacji dyscyplin naukowych na Politechnice Krakowskiej za lata 2017–2021: 

architektura i urbanistyka — kategoria A+ 
automatyka, elektronika i elektrotechnika — kategoria A 
informatyka techniczna i telekomunikacja — kategoria A 
inżynieria chemiczna — kategoria A 
inżynieria lądowa i transport — kategoria A 
inżynieria materiałowa — kategoria A 
inżynieria mechaniczna — kategoria A 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka — kategoria A  
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Dokumenty, które ujrzały niedawno światło dzienne, skłaniają 
do zupełnie nowego spojrzenia na genezę Politechniki Kra-
kowskiej. Dowodzą, że projekt wyższej szkoły technicznej 
z siedzibą w Krakowie powstał znacznie wcześniej, niż do tej 
pory sądzono. 

Narracja opisująca początki naszej uczelni głosiła dotąd, 
że Politechnika Krakowska powstała z powodu konieczności 
zapewnienia Polsce po II wojnie światowej kadr specjalistów 
niezbędnych do odbudowy zniszczonego kraju. To prawda, że 
w 1945 roku Polska pilnie potrzebowała inżynierów, ale zrealizo-
wany wówczas projekt uczelni kształcącej wysoko kwalifikowa-
ne kadry inżynierskie — jak się teraz okazuje — powstał o wiele 
wcześniej. Narodził się jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej. 
Świadczą o tym odnalezione w ostatnich miesiącach dokumenty. 

Od pucharu do odkrycia

W odkryciu prawdziwych początków idei Politechniki Kra-
kowskiej dość ważną rolę odegrał… puchar. Ufundowany 
przez rodzinę pierwszego rektora uczelni, profesora Izydora 
Stella-Sawickiego, i noszący jego imię, został po raz pierwszy 
wręczony w październiku 2022 roku, podczas uroczystości 
inauguracji roku akademickiego. Zdobywcą wyróżnienia był 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; wydział, który 
w najwyższym stopniu spełnił kryteria zawarte w regulami-
nie przyznawania trofeum. 

Z przesłankami stojącymi za ideą ufundowania pu-
charu postanowił zapoznać społeczność PK mieszkający 
w Londynie wnuk profesora — dr Marek Stella-Sawicki. Aby 
przypom nieć postać swego wybitnego dziadka, sięgnął do za-
sobów archiwum, które zostawił po sobie prof. Izydor Stella-
-Sawicki. Dzięki temu powstał tekst zawierający nieznane lub 
bardzo mało znane szczegóły z życia założyciela Politechniki 
Krakowskiej. Artykuł „Pierwszy między równymi” ukazał 
się w listopadowym wydaniu „Naszej Politechniki” i spotkał 
z dużym zainteresowaniem na uczelni. Obszerne fragmenty 
udostępniono na głównej stronie internetowej PK. 

Autor nie poprzestał jednak na tym. Nadal wertował do-
kumenty zachowane w rodzinnym archiwum. W materiałach 
systematycznie gromadzonych przez twórcę Politechniki Kra-
kowskiej natrafił na zaskakujące fakty, zasadniczo zmieniają-
ce dotychczasowe poglądy na okoliczności powstania uczelni. 
W świetle nowych świadectw okazało się, że konkretny plan 
utworzenia w Krakowie szkoły wyższej o profilu politech-
nicznym powstał wiele lat przed 1945 rokiem — jeszcze w cza-
sach II Rzeczpospolitej. Nadszedł czas zweryfikowania naszej 
dotychczasowej wiedzy o genezie Politechniki Krakowskiej. 

Temat skazany na zapomnienie 

W dotychczasowych publikacjach, omawiających kwestię po-
czątków PK, na pierwszy plan wysuwano działania podjęte 
w styczniu i w kolejnych miesiącach 1945 roku, bezpośrednio 
po opuszczeniu Krakowa przez wojska niemieckie. To w tam-
tym czasie zapadły decyzje, które zaowocowały powstaniem 
najpierw Wydziałów Politechnicznych ówczesnej Akade-
mii Górniczej (od 1949 roku Akademii Górniczo-Hutniczej), 
a następnie samodzielnej Politechniki Krakowskiej. Na temat 
wcześniejszych działań na rzecz powołania nowej uczelni 
w okresie Polski Ludowej panowało całkowite milczenie. Tak 
jakby w okresie dwudziestolecia międzywojennego nikt nie 
podjął tej kwestii. 

W publikacjach wydanych po 1989 roku wspomina się nie-
kiedy, że myśl utworzenia pod Wawelem uczelni kształcącej 
inżynierów pojawiała się w rozmowach do 1939 roku. Jednak 
uczestnicy tamtych dyskusji na ogół już nie żyli. Nie było 

Rodowód odnaleziony
Zaskakujące odkrycie w archiwum pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Izydora Stella-Sawickiego sprawia, że historię uczelni musimy zacząć 
pisać od nowa  

LESŁAW PETERS

Profesor Izydor Stella-Sawicki — pierwszy rektor Politechniki 
Krakowskiej; jej ideę sformułował już w latach dwudziestych 
XX wieku
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komu opisać zdarzeń, które miały miejsce pół wieku temu. 
W pracach historycznych przypominano, że już w 1627 roku 
Akademia Krakowska stała się pierwszym w Polsce miej-
scem, w którym wygłoszono wykład z zakresu inżynierii; że 
w 1785 roku utworzono stanowisko uniwersyteckiego profe-
sora mechaniki i hydrauliki; że przed wybuchem wojny świa-
towej ideę politechniki w Krakowie zablokował zaborca… 
A potem cisza i nagle w 1945 roku pojawiają się Wydziały Poli-
techniczne. Tak jakby lata 1918–1939 nie istniały w tej historii. 
Tymczasem to wtedy wykonano ogromną pracę koncepcyjną 
na rzecz przyszłej politechniki.

Dzięki odnalezionym dokumentom dziś możemy powie-
dzieć, że idea takiej uczelni w nowoczesnej postaci została opra-
cowana u schyłku lat dwudziestych XX wieku. Była dziełem 
przyszłego rektora — prof. Izydora Stella-Sawickiego. Wskazu-
ją na to dokumenty wydobyte na przełomie 2022 i 2023 roku 
z rodzinnego archiwum uczonego. 

Historyczne dokumenty 

Dr Marek Stella-Sawicki podkreśla, że w rodzinie twór-
cy Politechniki Krakowskiej obowiązuje żelazna zasada, 
iż odchodzące pokolenia przekazują swe najważniejsze 
dokumenty i archiwalia następcom. — Jeśli nie szanujesz swej 
rodzinnej historii, to nie zasługujesz na jej przyszłość — mówi 
Marek Stella-Sawicki. — Niestety, zbyt często bardzo wartościo-
we i ciekawe dokumenty, fotografie, książki etc. w momencie zmian 
generacyjnych są gubione, a nawet niszczone, żeby jak najszybciej 
np. sprzedać dom czy mieszkanie po dziadkach. Widziałem to wiele 
razy na własne oczy.

Archiwum rodziny Stella-Sawickich sięga głęboko 
w XIX wiek. Zawiera dokumenty dotyczące ojca profesora 
— dr. Jana Stella-Sawickiego, który w powstaniu stycznio-
wym zapisał się jako Pułkownik Struś, jeden z organiza-
torów zrywu powstańczego w Galicji — a także dziadka, 
dr. Teodora Stella-Sawickiego (1789–1848). W tych bogatych 
zbiorach Marek Stella-Sawicki odnalazł serię dokumentów 
poświadczających zainteresowanie swego wybitnego dziad-
ka sprawą założenia w Krakowie politechniki na długo 
przed 1945 rokiem. 

Najwcześniejsza jest odręczna notatka z 15 stycz-
nia 1908 roku dotycząca prelekcji „O potrzebie zało-
żenia oddziału architektury przy Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie”, wygłoszonej przez wybit-
nego architekta Tadeusza Stryjeńskiego (projektan-
ta wielu budynków w Krakowie, w tym gmachów 
Poczty Głównej i Schroniska Fundacji A. Lubomir-
skiego, obecnie siedziby Uniwersytetu Ekonomicz-
nego). Jak wiadomo, krótko przed wybuchem I wojny 
światowej utworzono na ASP kurs architektury, któ-
ry w późniejszych latach został podniesiony do rangi 
Wydziału Architektury. Z doświadczeń tej jednost-
ki skorzystał prof. Adolf Szyszko-Bohusz, tworząc 
w 1945 r., już w ramach Wydziałów Politechnicznych 
AG, istniejący do dziś Wydział Architektury. 

Dokumentem o kluczowym znaczeniu jest pocho-
dzący z 1929 roku referat Izydora Stella-Sawickiego, 
wówczas już profesora krakowskiej Akademii Górni-
czej, w sprawie założenia politechniki w Krakowie. 

To 15-stronicowy rękopis formatu A4, w którym autor przed-
stawił własną wizję przyszłej uczelni. W poniższym omówie-
niu tego dokumentu oparto się na transkrypcji manuskryptu 
dokonanej przez Ewę i Tomasza Stella-Sawickich (wnuka pro-
fesora i jego żonę), z zachowaniem oryginalnego słownictwa 
i stylu, przy wprowadzeniu drobnych poprawek uwspółcześ-
niających pisownię, w celu ułatwienia lektury. 

Za mało politechnik! 

Pełny tytuł dokumentu brzmi: „Referat Inż. I. Stella-Sawickiego, 
profesora Akademii Górniczej, w sprawie założenia Politech-
niki w Krakowie”. Tekst nie jest wprawdzie datowany, ale na 
czas jego powstania wskazuje zawarte w nim odwołanie do 
momentu powstania Akademii Górniczej w Krakowie. Profe-
sor Izydor Stella-Sawicki na s. 12 pisze: „(…) Akademia Gór-
nicza, jak i przemysł górniczo-hutniczy, nie może mieć nic 
przeciwko temu, by do czasu stworzenia swych własnych la-
boratoriów, Politechnika korzystała z laboratoriów Akademii 
Górniczej, podobnie jak Akademia w swych zaczątkach przed 
dziesięciu laty korzystała z laboratoriów uniwersyteckich”. 

„Przed dziesięciu laty” — pisze autor. A owe „zaczątki” 
działalności Akademii Górniczej to rok 1919. Stąd dowiaduje-
my się, że referat musiał zostać napisany w 1929 roku.

W pierwszych zdaniach dokumentu autor nawiązuje do 
trwającego głębokiego kryzysu gospodarczego i finansowego. 
Zauważa: „Kryzys obecny, to proces upadku tego, co w obec-
nych stosunkach powojennych przestarzałe i nieaktualne, 
i tworzenie się nowych pojęć, zapatrywań i zmian zasadni-
czych w podstawach, na których dotychczasowe życie gospo-
darcze jest oparte”. 

Pierwszą część tekstu wypełnia opis konsekwencji wojny 
światowej („o której śnili nasi ojcowie i my jej pragnęliśmy, 
wierząc, że z nią przyjdzie nasza wolność […]” — zauważa au-
tor) oraz trudnej sytuacji gospodarczej Polski. Przechodząc do 
zasadniczej części referatu, podkreśla, że setki młodych ludzi 
co roku nie mogą podjąć studiów na politechnikach w War-
szawie i we Lwowie — z braku miejsc na tych uczelniach. 

Izydor Stella-Sawicki pisze: „W Polsce bowiem, która ma bar-
dzo dużo szkół średnich ogólnokształcących, przygotowujących 

Notatka Izydora Stella-Sawickiego o wygłoszonej w 1908 roku prelekcji Tadeusza 
Stryjeńskiego na temat utworzenia oddziału architektury przy ASP w Krakowie
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do studiów uniwersyteckich i politechnicznych, są tylko 
dwie politechniki. Jedna politechnika wypada zatem na 
15 milionów ludności, co jest stanowczo za mało. Jeśli się 
zwróci uwagę, że b. Austria na 50 milionów ludności miała 
politechnik ośm, w Niemczech jest ich na 60 milionów miesz-
kańców dziesięć, a mała Czechosłowacja ma ich cztery, to Pol-
ska przy 30 milionach ludności faktycznie powinna ich mieć 
co najmniej pięć”. Autor zwraca uwagę, że brak możliwości 
osiągnięcia lepszych warunków życia z powodu niemożności 
zdobycia wyższego wykształcenia prowadzi do powstawania 
kasty niezadowolonych z losu urzędników niższej kategorii, 
dla państwa niepożądanych.   

Autor referatu zauważa ponadto, że liczba politechnik 
w Polsce jest także zbyt mała w stosunku do liczby uniwersy-
tetów. „Gdy więc dziś mamy sześć uniwersytetów w naszym 
kraju, pracujących dla wzbogacenia wiedzy czystej, należy 
utworzyć chociażby jeszcze jedną politechnikę, która by była 
z rzędu trzecią w Polsce, by praca ta naszych uczonych mo-
gła zwiększać bogactwa narodowe. Założenie tej uczelni jest 
tym konieczniejsze, że w Polsce mamy za mało producentów, 
za mało ludzi wykształconych technicznie, umiejących stwo-
rzyć sobie nowe warunki życia, swoje własne warsztaty pra-
cy, dążących tymczasem do uprzemysłowienia naszego kraju 
i żyjących nie tylko bez obciążenia sobą Skarbu Państwa, lecz 
płacących wysokie podatki, z których Państwo się utrzymuje”. 
Dalej następują argumenty na rzecz korzyści płynących dla 
państwa i społeczeństwa z kształcenia osób z gruntownym 
przygotowaniem technicznym i ekonomicznym, także w kon-
tekście rywalizacji z innymi narodami. 

Uzasadniając lokalizację proponowanej nowej polskiej po-
litechniki, Izydor Stella-Sawicki pisze: „Jako najlepsze miejsce 
tej nowej uczelni, odpowiadające powyższym warunkom, 
uważam Kraków jako na wskroś miasto polskie, od wieków 
uniwersyteckie, siedzibę władz, bibliotek, muzeów i szeregu 
wyższych uczelni, z którymi w symbiozie nowa uczelnia po-
zostawać może. Każdy musi przyznać, że Kraków jako miasto 
posiadające wielką ilość pięknych budowli i zabytków archi-
tektury i pamiątek naszej przeszłości jest jedynym i wymarzo-
nym miejscem dla trzeciego Wydziału Architektury w Polsce. 
Studiując w Krakowie, student każdy przez cztery lata patrzyć 
będzie na rzeczy piękne i kształcić swoje oko i poczucie pięk-
na na budowlach stylowych naszego grodu”. 

Dalej autor tekstu wskazuje korzyści, które wydziały 
mechaniki i chemii technicznej odnoszą z lokalizacji uczel-
ni w Krakowie jako ośrodka przemysłowego, stwarzającego 
możliwości praktykowania w rozsianych wokół miasta licz-
nych fabrykach. Jednocześnie Kraków, oddalony od Lwowa 
i Warszawy, nie stworzy konkurencji działającym tam po-
litechnikom, natomiast będzie przyciągał młode pokolenie 
z województw zachodnich, szczególnie „ludność bliskiego 
ziemi krakowskiej Śląska”. 

Komitet rozpoczyna działalność 

O ile w cytowanym referacie przedstawione dotąd były same 
argumenty przemawiające za powołaniem nowej uczelni tech-
nicznej, o tyle w kolejnych akapitach znalazły się informacje 
na temat podjętych już konkretnych działań na rzecz wciele-
nia projektu w życie. Izydor Stella-Sawicki pisze: „Kierując 

się powyższymi względami, dobrem Państwa i miasta Kra-
kowa, na skutek mej inicjatywy, zebrało się grono profesorów 
Wyższych Uczelni Krakowa i postanowiło ukonstytuować się 
w tymczasowy komitet celem podjęcia myśli Rządu, lansowa-
nej przez ostatnie lata założenia Politechniki w Krakowie”. 

W dalszej części dokumentu przedstawiona została 
struktura tymczasowego komitetu założycielskiego uczelni. 
Do pełnienia roli przewodniczącego zaproszono profesora 
inż. Tadeusza Sikorskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
specjalistę w zakresie budownictwa wodnego i techniki me-
lioracyjnej, współprojektanta kanału Wisła–Dunaj. Do spraw 
poszczególnych wydziałów oraz studiów na dwu pierwszych 
latach przydzielono po dwóch przedstawicieli. Zostali nimi 
w przeważającej mierze znani, wybitni profesorowie krakow-
scy. Byli to: 
• do spraw studiów ogólnych na pierwszych dwu latach 

wszystkich wydziałów — Antoni Hoborski i Walery Goetel, 
• do spraw Wydziału Architektury i Budownictwa — Józef 

Gałęzowski i Adolf Szyszko-Bohusz, 
• do spraw Wydziału Mechaniki Energetycznej — Edmund 

Chromiński i Jan Krauze, 

Pierwsza strona rękopisu referatu Izydora Stella-Sawickiego 
z 1929 roku na temat projektu założenia politechniki w Krakowie; wi-
doczne u góry dokumentu przekreślenia mogą wskazywać, że autor 
traktował nadany tekstowi tytuł jako tymczasowy
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• do spraw Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej — Adam 
Różański i Izydor Stella-Sawicki, 

• do spraw Wydziału Chemii Technicznej — Arnold Bolland 
i Karol Dziewoński.  
Funkcję sprawozdawcy powierzono Izydorowi Stella- 

-Sawickiemu. 

Wykładowcy, siedziba, laboratoria, finanse… 

Jako warunki niezbędne do zrealizowania idei politechniki 
w Krakowie cytowany dokument wymienia: kadrę profeso-
rów z habilitacjami; budynek z salami wykładowymi, rysun-
kowymi i gabinetami; laboratoria; finanse potrzebne do uru-
chomienia i prowadzenia uczelni. Każdy z tych problemów 
Izydor Stella-Sawicki omawia dość szczegółowo. 

Jeśli chodzi o wykładowców, wskazuje, że na uczelniach 
krakowskich — Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii 
Górniczej i Akademii Sztuk Pięknych — jest co najmniej 
trzydzieś ci sześć katedr obsadzonych przez prawie sześć-
dziesięciu profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz 
sześć katedr obsadzonych przez innych wykładowców dys-
cyplin wykładanych w szkołach politechnicznych. Autor re-
feratu pisze: „Profesorowie ci mogą stanowić zatem trzon, 

naokół którego Politechnika Krakowska będzie mogła się 
rozbudować”. 

Zauważmy, że w tym fragmencie tekstu nazwa projekto-
wanej szkoły pojawia się w dzisiejszym brzmieniu — Poli-
technika Krakowska. Pamiętajmy: jest 1929 rok. Do powstania 
uczelni brakuje szesnastu lat, a do nadania jej obecnej nazwy 
– ćwierci wieku! 

W kwestii budynku potrzebnego politechnice Izydor 
Stella-Sawicki stwierdza, że z kilku możliwości najbardziej 
nadaje się nieukończony obiekt przy ulicy gen. Skrzyneckie-
go w Podgórzu, „(…) tuż obok końcowego przystanku tram-
waju elektrycznego linii Kraków–Podgórze” — precyzuje 
autor referatu. Wyjaśnia, że budynek zaczęto wznosić z prze-
znaczeniem dla Szkoły Rzemiosł. Gdy jednak okazało się, 
że nie można jej oddzielić od Szkoły Przemysłowej, a propo-
zycję przejęcia obiektu odrzucił dyrektor Szkoły Przemysłu 
Artystycznego, budowę przed ukończeniem wstrzymano. 
W rozmowie z dyrektorem Departamentu Szkół Zawodo-
wych w Warszawie inż. G. Stenzlem Izydor Stella-Sawicki 
otrzymał zapewnienie, że bezużyteczny budynek chętnie 
zostałby odstąpiony Departamentowi Szkół Wyższych. „Bu-
dynek ten może być pięknym zaczątkiem nowej uczelni, 
która w nim może znaleźć obszerne miejsce dla swego jak 

Fragment referatu Izydora Stella-Sawickiego (strony 8 i 9), zawierający skład komitetu założycielskiego politechniki w Krakowie, ze wskaza-
niem przynależności wymienionych członków do poszczególnych wydziałów przyszłej uczelni
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najlepszego rozwoju” — czytamy w referacie. O innych, bra-
nych pod uwagę lokalizacjach dla politechniki w Krakowie 
autor nie wspomina. 

Od kilku profesorów i przedstawicieli przemysłu gór-
niczego Izydor Stella-Sawicki otrzymał też nieoficjalnie za-
pewnienia, że do czasu stworzenia własnych laboratoriów 
politechnika będzie mogła korzystać z laboratoriów Aka-
demii Górniczej, podobnie jak AG w początkowym okresie 
swego istnienia korzystała z laboratoriów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. 

Co się tyczy sfinansowania całego przedsięwzięcia, autor 
prezentowanego dokumentu jest pełen optymizmu. Pisze: 
„(…) piękną tę placówkę dla miasta naszego i kraju możemy 
założyć bez jakiejkolwiek pomocy ze strony Skarbu Państwa, 
lecz tylko naszą energią, silną wolą, wysiłkiem członków 
społeczeństwa, których synowie kształcić się będą w naszej 
uczelni”. Następnie przytacza szacunkowe dane na temat 
spodziewanej liczby studentów przyszłej poli-
techniki w Krakowie oraz przewidywanej wy-
sokości opłat za studia, z uwzględnieniem zwal-
niania od tego obciążenia studentów z biednych 
rodzin. 

Problem form i zasad finansowania uczelni 
jest opisany dość szczegółowo. Podsumowując tę 
część wywodów, autor stwierdza: „W ten sposób 
mógłby Kraków i Państwo nasze przy poparciu 
Władz i posłów, a dzięki inicjatywie społeczeń-
stwa, otrzymać piękną placówkę pracy narodo-
wej bez żadnego wydatku na ten cel przez Skarb 
Państwa, a budynek, dla którego od kilku lat 
poszukuje się przeznaczenia, mógłby być na tak 
piękny cel w najbliższym czasie użyty. Mam tą 
wiarę, że przedsięwzięcie to Rząd poprze i to co 
dziś obmyślamy wspólnie stanie się niebawem 
faktem”.  

Na początek — uczelnia prywatna 

Końcowa część omawianego dokumentu po-
święcona jest aspektom prawnym utworzenia 
nowej uczelni. Zdaniem autora tekstu projek-
towana politechnika powinna mieć charakter 
uczelni prywatnej, albowiem „(…) o politech-
nice utrzymywanej przez Państwo na dłuższy 
okres czasu nie można bowiem nawet myśleć”. 
Pamiętajmy, że przygotowywane już od pewne-
go czasu plany powołania politechniki w Kra-
kowie skomplikowało nadejście kryzysu gospo-
darczego. 

Izydor Stella-Sawicki pisze: „Uczelni wyż-
szych prywatnych jest w Polsce kilka, jednak 
w szczególności Wyższa Szkoła Handlowa 
w Warszawie jako szkoła o pełnych prawach, 
może być dla nas prototypem, na podstawie 
którego statut naszej Politechniki wzorowany 
na statucie Akademii Górniczej można było do 
jej charakteru prywatnego uzupełnić. Szkoła ta 
istnieje na podstawie »Ustawy z dnia 13 lutego 
1924 r. Dz. Ust. RP nr 19/1924 poz. 185«, posiada 

charakter osoby prawnej, ma swój statut ułożony na podsta-
wie statutów szkół akademickich państwowych, ma prawo 
nadawania dyplomów, stopni naukowych magisterskich 
i doktorskich, oraz prawo przeprowadzania habilitacji. Dru-
gą uczelnią prywatną jest Uniwersytet Lubelski, dalszymi 
są Wszechnica Polska w Warszawie oraz Wyższe Studium 
Hand lowe w Krakowie. Jest jas nym, że politechnika krakow-
ska byłaby prywatną lat kilka, gdy zorganizujemy ją w zu-
pełności i damy dowód, że zrobiliśmy z niej jednostkę gos-
podarczo samoistną, Rząd będzie mógł ją w każdej chwili 
zmienić na szkołę państwową”.

Opisując procedurę prawną dotyczącą utworzenia nowej 
prywatnej szkoły wyższej, Izydor Stella-Sawicki zwraca uwa-
gę, że konieczna jest do tego osobna ustawa (podobnie jak 
w obecnie obowiązującym systemie prawnym), wniesiona 
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
po wysłuchaniu rad wydziałowych lub senatów istniejących 

Strona 10 referatu Izydora Stella-Sawickiego, na której została zapisana, w 1929 roku, 
nazwa projektowanej uczelni w dzisiejszym brzmieniu: „Politechnika Krakowska” 
(wiersz siódmy i ósmy od góry)
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uczelni tego samego typu, a więc w tym wypadku Politechni-
ki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej. Autor wyraża prze-
konanie, że powinna to być opinia życzliwa.

Optymizm wizjonera

W sprawie powołania do życia Politechniki Krakowskiej 
prof. Tadeusz Sikorski i prof. Izydor Stella-Sawicki, jako 
przedstawiciele komitetu założycielskiego, złożyli wi-
zytę wojewodzie, zaś prof. Józef Gałęzowski, były rektor 
ASP w Krakowie oraz Izydor Stella-Sawicki — „pod patrona-
tem” prof. Stanisława Skoczylasa, byłego rektora AG — byli 
na audiencji u ministra oświaty Sławomira Czerwieńskiego. 
Ten ostatni, odnosząc się do inicjatywy bardzo życzliwie, 
stwierdził nawet, że rząd nosi się z myślą utworzenia trzeciej 
politechniki, a „(…) sprawę tą kilkakrotnie ponaglał b. mi-
nister handlu i przemysłu Pan inż. Kwiatkowski” — notuje 
profesor Stella-Sawicki.  

Zawarte w cytowanym tu dokumencie informacje wska-
zują, że tekst ten został napisany latem 1929 roku, w okresie 
trwających jeszcze urlopów. Izydor Stella-Sawicki najwy-
raźniej w tym czasie sprawę założenia politechniki w Kra-
kowie uważał za tak dalece zaawansowaną, iż jako realną 
perspektywę uznał rozpoczęcie zajęć jeszcze w tym samym 

roku. Warto przytoczyć większy fragment dotyczący tego 
tematu. 

„Na skutek rozmaitych trudności, jak i urlopów letnich, 
sprawa utworzenia Politechniki została nieco opóźniona, 
lecz mimo to w razie zgody Ministerstwa i poparcia naszych 
władz miejscowych, mogłyby być zupełnie łatwo z dniem 
15 października br. wykłady na I-szym roku uruchomione. 
Zwrócić bowiem muszę uwagę, że nauka na dwu pierwszych 
latach będzie polegała właściwie na zdublowaniu wykładów 
niektórych profesorów Akademii Górniczej wzgl. Uniwersy-
tetu z dodatkiem paru wykładów specjalnych dla każdego 
z wydziałów. Trudniejsza sprawa jest ze względu na krótkość 
czasu z samym zatwierdzeniem uczelni, gdy jednak Komi-
tet Organizacyjny składa się z samych profesorów wyższych 
uczelni i przyjdzie z wnioskiem szczegółowo opracowanym, 
popartym przez pana wojewodę, pana prezydenta miasta, 
władze wojskowe i cywilne, senatorów i posłów naszego 
województwa, to przypuszczalnie Ministerstwo trudności 
robić nie będzie i sprawę załatwi szybko, a to tym bardziej 
że wniosek nasz zdąża do uprzemysłowienia kraju nasze-
go, zwiększenia obronności jego, poza tem sama sprawa jest 
nadzwyczaj żywotną dla miasta Krakowa i stwarza jednostkę  
gospodarczą samoistną, bez żadnego wydatku na ten cel 
Skarbu Państwa”. 

Powracająca idea

Dr Marek Stella-Sawicki, który odkrył w rodzinnym archi-
wum przedstawiony wyżej referat, w swoim komentarzu 
zwraca uwagę, że tekst dokumentu został napisany przy-
stępnie jak na tamte czasy, a jego język jest podporządko-
wany chęci klarownego wyjaśnienia problemów. Niektóre 
napisane dziewięćdziesiąt cztery lata temu słowa, których 
dziś nie używamy, są nadal zrozumiałe. „Autor nie stosu-
je zbędnych, wymyślnych konstrukcji literackich. Mimo iż 
rdzeniem pracy są zagadnienia z zakresu wyższej edukacji 
inżynierskiej, a także strategii i taktyki (politechnika pry-
watna / państwowa), autorowi udało się uniknąć żargonu” 
— pisze Marek Stella-Sawicki. 

Referat powstał w 1929 roku. Przytoczone fragmenty 
wskazują, że już wtedy nie tylko gotowa była szczegółowo 
opracowana koncepcja nowej uczelni, ale poczyniono też kon-
kretne kroki formalne na rzecz zrealizowania idei. Dr Marek 
Stella-Sawicki, który bada zasoby archiwum prof. Izydora 
Stella-Sawickiego, podkreśla, że opisane w referacie założe-
nia projektowanej politechniki były już gotowe w 1927 roku. 
Uprawnione wydaje się więc twierdzenie, że pomysł tej szko-
ły wyższej zaświtał w głowie jej twórcy znacznie wcześniej. 
Kiedy? Może kiedyś dowiemy się i tego. 

Znalezione w archiwum Izydora Stella-Sawickiego 
dokumenty dowodzą, że sprawa utworzenia politechni-
ki w Krakowie była w następnych latach przedmiotem 
dyskusji w środowisku akademickim i w kręgach prze-
mysłowych. Tematowi temu zostało m.in. poświęcone po-
siedzenie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aka-
demii Górniczej i Akademii Sztuk Pięknych; posiedzenie, 
po którym pozostał sporządzony przez Izydora Stella- 
-Sawickiego odpis protokołu (2 strony maszynopisu for-
matu A4), z datą 18 lipca 1931 r. Datę 18 czerwca 1938 roku 

Zaproszenie prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 
Antoniego Götza-Okocimskiego, wystosowane do Izydora Stella-
-Sawickiego, prezesa Towarzystwa Technicznego w Krakowie, „na 
konferencję przedwstępną w sprawie powołania do życia pewnych 
wydziałów technicznych przy Akademii Górniczej w Krakowie”; za-
powiedziana na 23 stycznia 1939 roku konferencja została przesu-
nięta z powodu niemożności przybycia części zaproszonych w po-
danym terminie
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politechniki. A profesor Izydor Stella-Sawicki 
miał gotową receptę, jak tego dokonać. 

* 

Zawarte w niniejszym artykule informacje 
o powstaniu w dwudziestoleciu międzywojen-
nym projektu uczelni politechnicznej w Krako-
wie to zaledwie mały wycinek zasobu danych 
na ten temat, znajdujących się w archiwum 
prof. Izydora Stella-Sawickiego. Dokumenty 
tam zgromadzone stanowią też niezbadane do-
tąd źródło wiedzy o życiu i osobowości same-
go profesora. Są to zagadnienia, które zapewne 
niejednokrotnie będą powracać na łamy „Na-
szej Politechniki”. 

Zakres debaty na temat powołania pod Wawe-
lem politechniki i podjęte w tej sprawie w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego działania po-
zwalają spodziewać się, że dotyczące projektu do-
kumenty mogą odnaleźć się również w archiwach 
krakowskich uczelni i innych ośrodków nauko-
wych, a także w archiwach instytucji miejskich. 
Kwerenda tych zasobów zapewne mogłaby pomóc 
w uściśleniu wielu informacji pochodzących z ar-
chiwum Izydora Stella-Sawickiego, a niewyklu-
czone, że nawet ujawnić nowe fakty. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, należy mieć 
nadzieję, że początki idei założenia politechniki 
w Krakowie doczekają się gruntownych badań, 
a ich efektem będzie poświęcona zagadnieniu 
monografia. 

Zreprodukowane materiały archiwalne  
pochodzą ze zbiorów rodziny Stella-Sawickich nosi wyciąg z protokołu Rady Wydziału Górniczego Aka-

demii Górniczej. W dokumencie pojawia się kwestia po-
wołania komisji mającej zająć się utworzeniem politech-
niki w Krakowie. W styczniu i lutym 1939 roku cztery 
listy do prof. Stella-Sawickiego skierował Antoni Götz- 
-Okocimski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Kra-
kowie w sprawie utworzenia „pewnych wydziałów tech-
nicznych” przy Akademii Górniczej.  

O tym, że debata na temat powołania politechniki w Kra-
kowie przed wybuchem II wojny światowej nie toczyła się 
wyłącznie w zamkniętym kręgu akademickim i sferach zwią-
zanych z gospodarką, świadczą wycinki prasowe znajdujące 
się w archiwum Izydora Stella-Sawickiego. W publikacjach 
na łamach ówczesnych gazet poruszany był problem ograni-
czonych możliwości kształcenia młodzieży i zbyt małej liczby 
inżynierów w Polsce. 

Projekt opisany w referacie z 1929 roku nie doczekał się 
szybkiej realizacji. Dlaczego? Tego możemy się dziś tylko do-
myślać. Zapewne nie bez wpływu był gospodarczy kryzys, 
o którym zresztą prof. Stella-Sawicki wspomina w swoim 
tekście. Pomysł jednak nie upadł, i powracano do niego w na-
stępnych latach. Dopiero wszakże krytyczna sytuacja, jaka 
powstała po zakończeniu II wojny światowej — brak tysięcy 
specjalistów niezbędnych do podniesienia kraju z ruin — 
niejako wymusiła na władzach decyzję o utworzeniu nowej 

Informacja prasowa o plenarnym zebraniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krako-
wie, dyskutowano na nim o projekcie „rozbudowania Akademii Górniczej na poli-
technikę” (około 1935 roku)

Dr Marek Stella-Sawicki w siedzibie Ogniska Polskiego w Londynie, na 
Exhibition Road, Kensington – z portretami gen. Władysława Andersa 
i marszałka Józefa Piłsudskiego. Fot.: courtesy Chris Niedenthal
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REKTOR I SENAT

KRONIKA
Grudzień 2022 r.

2 XII    Uroczystość promocji doktorów i doktorów  
habilitowanych.

2–4 XII    Udział Akademickiego Chóru PK „Cantata”  
w XI Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonaro-
dzeniowych. Chór pod dyrekcją Marty Stós wystąpił w kategorii 
„chóry mieszane”, zdobywając Srebrny Dyplom.

5–11 XII    HELPER’S GONNA HELP na Politechnice Krakow-
skiej, akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku, zorganizo-
wana przez studentów we współpracy z Fundacją DKMS.

7 XII    Finał 35. Akcji „Mikołajki — Studenci Dzieciom”, organi-
zowanej przez Samorząd Studencki PK i Radę Osiedla Domów 
Studenckich PK.

8 XII    Posiedzenie Akademickiej Sieci Kosmicznej na AGH.

9 XII    Wręczenie dyplomów pracownikom PK, nauczycielom 
akademickim, którzy otrzymali Nagrody Rektora za osiągnięcia 
naukowe, organizacyjne, dydaktyczne za 2021 r oraz za całokształt 
dorobku. Uroczystość odbyła się w Pawilonie Konferencyjno- 
-Wystawowym „Kotłownia”.

12 XII    Podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-
-technicznej i edukacyjnej pomiędzy Politechniką Krakowską 
a PKP Intercity SA.

Posiedzenie Rady ds. Strategicznych Kierunków Małopolski  
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

13 XII    Spotkanie opłatkowe pracowników Biblioteki PK.

Spotkanie opłatkowe Samorządu Studentów PK.

14 XII    Spotkanie opłatkowe Senatu PK.

15 XII    Spotkanie opłatkowe Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia PK.

16 XII    Wręczenie odznaczeń państwowych i medali Komisji 
Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom uczelni, z udziałem 
Włodzimierza Bernackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
kacji i Nauki. Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej.

Koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru PK „Cantata”  
w ramach „Śpiewaj z nami. Kolędowanie z krakowskimi chórami” 
na Rynku Głównym w Krakowie.

Gala z okazji jubileuszu 30-lecia Samorządu Studentów  
PK i finał I edycji Plebiscytu Aktywności Studenckiej „Szafirowe 
Smoki” w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

19 XII    Spotkanie opłatkowe Centrum Transferu Technologii PK.

Spotkanie opłatkowe Centrum Sportu i Rekreacji PK i Klubu Uczel-
nianego AZS PK.

20 XII    Spotkanie opłatkowe Centrum Doskonalenia Badań 
Naukowych PK.

21 XII    Spotkanie opłatkowe Samorządu Doktorantów PK.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK
14 grudnia 2022 r.  
Senat podjął uchwałę w sprawie:

• ustalenia programu kierunku Additive Ma-
nufacturing prowadzonego na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechni-
ki Krakowskiej we współpracy z Politech-
niką Lwowską;

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 99 z 16 grudnia 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie 
rzeczowo-finansowym na 2022 rok.

Zarządzenie nr 100 z 16 grudnia 2022 r.  
w sprawie prowizorium finansowego Po-
litechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś-
ciuszki na 2023 rok.

Zarządzenie nr 101 z 21 grudnia 2022 r. 
dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie 
wdrażania „Strategii rozwoju Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na 
lata 2021–2025”.

Wydział Architektury 
z akredytacją  
Royal Institute  
of British Architects
Prowadzony przez Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej kierunek studiów 
architektura ponownie otrzymał presti-
żową akredytację Królewskiego Instytutu 
Architektów Brytyjskich — Royal Institute 
of British Architects (RIBA). Wydział Archi-
tektury PK cieszy się uznaniem RIBA  od 
ponad dwudziestu lat i nadal jest pod 
tym względem jedynym w Polsce. Komi-
sja walidacyjna RIBA na podstawie oce-
ny działalności naukowej i dydaktycznej 
Wydziału przedłużyła swą akredytację na 
pięć lat (2022–2027). To bardzo dobra wia-
domość dla obecnych studentów Wydzia-
łu Architektury PK i kandydatów na studia. 
Oznacza, że oprócz dyplomu ukończenia 
studiów na PK, uzyskają także poważany 
na całym świecie dyplom RIBA, co nie jest 
bez znaczenia na międzynarodowym ryn-
ku pracy.

• sprostowania uchwały Senatu Politech-
niki Krakowskiej z 27 kwietnia 2022 r. 
nr 27/d/04/2022 w sprawie ustalenia pro-
gramów studiów wspólnych kierunków 
prowadzonych na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej we współpracy 
z Tianjin Chengjian University.

Zarządzenie nr 102 z 23 grudnia 2022 r. 
w sprawie zmian w „Regulaminie organiza-
cyjnym Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 103 z 23 grudnia 2022 r. 
w sprawie zmian w „Regulaminie wynagra-
dzania pracowników Politechniki Krakow-
skiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Polecenie służbowe rektora PK 

Polecenie służbowe nr 17 z 1 grudnia 
2022 r. w sprawie utrzymania stopnia alar-
mowego BRAVO oraz stopnia alarmowego 
CHARLIE-CRP.
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Promocje doktorskie

2 grudnia 2022 r. w Międzywydziałowym 
Centrum Edukacyjno-Badawczym „Dzia-
łownia” odbyła się uroczystość promocji. 
Uhonorowano osoby, które w  ostatnim 
półroczu uzyskały stopień doktora i dok-
tora habilitowanego. Ceremonię otworzył 
rektor prof. Andrzej Białkiewicz, a popro-
wadził prorektor ds. nauki prof. Dariusz 
Bogdał. Jak zwykle, obecni byli też po-
zostali prorektorzy oraz przedstawicie-
le władz wydziałowych. Promowanym 
w  tych ważnych dla nich chwilach towa-
rzyszyli nie tylko opiekunowie naukowi, 
ale też członkowie rodzin i  przyjaciele.

Pierwsza część uroczystości była 
poświęcona doktorom habilitowanym. 
Uczestniczyło w niej siedem osób, repre-
zentujących cztery uprawiane na PK dys-
cypliny. Po wysłuchaniu opisów osiągnięć 
naukowych przystąpiono do ceremonii 
promowania. Jej zwieńczeniem było ode-
branie z  rąk rektora dyplomu, przyjęcie 
gratulacji i pamiątkowe zdjęcie.

W gronie promowanych doktorów 
znalazło się trzydzieści siedem osób repre-
zentujących sześć dyscyplin naukowych. 
Zdecydowanie najwięcej z nich swoje 
naukowe zainteresowania koncentru-
je wokół architektury i urbanistyki — aż 
siedemnaście osób uzyskało tytuł dokto-
ra na Wydziale Architektury PK. Sylwet-
ki wszystkich promowanych doktorów, 
przebieg kariery oraz tematykę rozprawy 
doktorskiej zaprezentowali dziekani po-
szczególnych wydziałów. Następnie, po 
stwierdzeniu przez prorektora prof. Da-
riusza Bogdała spełnienia wszystkich wy-
mogów ustawowych, odbyło się uroczyste 
ślubowanie. Promowani doktorzy głośno

Doktorzy habilitowani

Jolanta
Pulit-Prociak 

WIiTCh

Marta  
Cebulska 

WIŚiE

Michał
Juszczyk

WIL

Justyna 
Kleszcz

WA

Anna 
Staniewska

WA

Tomasz
Zdeb 
WIL

Adam
Wosatko 

WIL

RENATA DUDEK

Rektor Andrzej Białkiewicz wita zgromadzonych na uroczystości; od lewej: prorektorzy 
Jerzy Zając i Marek Bauer oraz prorektor Dariusz Bogdał

Natalia Stojak (WA) przyjmuje gratulacje 
od promotora swego doktoratu Dominiki  
Kuśnierz-Krupy

Kinga Podbiera-Matysik (WIiTCh) w towa-
rzystwie promotorów — Katarzyny Gorazdy 
i Zbigniewa Wzorka

Agnieszka Żyra (WM) wraz z promotorami 
Sebastianem Skoczypcem i Rafałem   
Boguckim
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Doktorzy

Paweł
Albrechtowicz 

WIEiK

 Edyta
Banachowska 

WA

Mikołaj
Białko 

WA

Konrad
Buczek 

WM

Jan
Aleksandrowicz 

WIL

 Artur 
Bukowczan

WIiTCh

Filip
Janowiec 

WIL

Łukasz 
Janus 

WIiTCh

Sławomir 
Jurkowski

WM

Justyna
Derwisz 

WA

Dominika
Łomińska-Płatek 

WIŚiE

 Ada
Nawrocka

WA

Kazimierz
Opoka

WM

Grzegorz
Schnotale

WA

Daniel
Mikulski

WA

 Natalia
Stojak

WA

Jakub 
Turbasa

WA

Grzegorz
Waryan
WIŚiE

Ewa
Waryś

WA

Paweł  
Szumielewicz

WA

 Agnieszka  
Wójcik-Popek

WA

i zgodnie potwierdzili zobowiązanie, wy-
nikające ze słów przysięgi, ślubując m.in. 
„z czcią i honorem piastować nadaną im 
godność”. 

— Dzień promocji to święto i powód 
do dumy dla wszystkich promowanych 
i  ich rodzin, a także całej społeczności Poli-
techniki Krakowskiej — podkreślił rektor 
prof.  Andrzej Białkiewicz na zakończenie 
uroczystości. Podziękował promowanym 
za wysiłek i zaangażowanie włożone w re-
alizację naukowych pasji, pogratulował sa-
tysfakcjonujących wyników i osiągnięcia 
ważnego szczebla rozwoju zawodowego. 
Zaznaczył też, że ten sukces zarówno dla 
doktorów, jak i doktorów habilitowanych

Filip Janowiec (WIL) prezentuje dyplom doktora w obecności 
promotora Agnieszki Leśniak i rektora Andrzeja Białkiewicza

Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus (WIiTCh) wraz  
z promotorem Dariuszem Bogdałem
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Marcin
Dudek

WA

Julian
Franta

WA

Anna
Gronba-Chyła 

WIŚiE

Wojciech 
Gwizdak

WA

Emilia
Franczyk

WM

Tomasz
Howiacki 

WIL

Tomasz
Orliński
WIŚiE

Sylwia
Pazdan

WIL

Anna
Perduta

WIL

Maciej 
Jamroży 

WA

 Małgorzata
Petelenz

WA

Julia  
Radwan-Pragłowska 

WIiTCh

 Łukasz
Rodak

WM

Agnieszka
Żabicka

WA

Kinga 
Podbiera-Matysik 

WIiTCh

Agnieszka
Żyra
WM

powinien stanowić punkt wyjścia do 
kolejnych wyzwań i ambitnych pla-
nów, do realizacji dalszych etapów 
naukowej kariery i podejmowania 
zobowiązań wynikających ze zdo-
bytych właśnie przywilejów. Uro-
czystość zakończono wykonaniem 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Zdjęcia: Jan Zych
Jakub Turbasa (WA) przyjmuje gratulacje od prodziekana WA Justyny Kobylarczyk, której asystują 
rektor Andrzej Białkiewicz i prorektor Dariusz Bogdał
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Zasłużeni członkowie społeczności aka-
demickiej Politechniki Krakowskiej zo-
stali uhonorowani odznaczeniami pań-
stwowymi i resortowymi. Przybyłych na 
uroczystość, która odbyła się 16 grudnia 
2022 r. w Sali Senackiej PK, powitał rektor 
prof. Andrzej Białkiewicz. 

Do uczestników uroczystości zwrócił 
się na wstępie sekretarz stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rzą-
du ds. monitorowania wdrażania reformy 
szkolnictwa wyższego i nauki — Włodzi-
mierz Bernacki. Przyznał, że działalność 
wyróżnionych osób nie jest gratyfikowa-
na w sposób zadowalający i gorąco dzię-
kował za codzienną aktywność, w której 
wyraża się poczucie misji. Podziękowa-
nia wiceminister skierował też pod adre-
sem Politechniki Krakowskiej jako jednej 
z tych uczelni, które wyjątkowo aktywnie 
włączyły się we wspieranie studentów 
z Ukrainy, pragnących zdobyć wykształce-
nie w kraju, który nie jest ogarnięty wojną. 
Odznaczeni zostali: 

Srebrny Krzyż Zasługi 

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK

Brązowy Krzyż Zasługi

dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK
dr inż. arch. Bogdan Dziedzic
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK 

(odznaczenie przyznane w 2021 r.)

Złoty medal  
„Za Długoletnią Służbę”

dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK
dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK
dr inż. Adriana Biernacka
dr inż. Dorota Machowska 
dr inż. Jacek Wojs
mgr Dorota Majewska
mgr Ewa Różańska
inż. Edward Mićków 
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak  

(odznaczenie przyznane w 2021 r.)

dr inż. Jerzy Dutczak  
(odznaczenie przyznane w 2021 r.) 

dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK 
(odznaczenie przyznane w 2020 r.)

mgr Anna Zawrzykraj  
(odznaczenie przyznane w 2020 r.)

Srebrny medal  
„Za Długoletnią Służbę”

dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK 
dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK
dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz, prof. PK 
dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK

Wręczenie odznaczeń państwowych i medali KEN 
pracownikom Politechniki Krakowskiej

Wystąpienie wiceministra Włodzimierza Bernackiego; obok: rektor Andrzej Białkiewicz, 
prorektorzy Tomasz Kapecki, Dariusz Bogdał, Jerzy Zając oraz prowadzący uroczystość 
Bartłomiej Krystyński

Mieczysław Drabowski (z lewej) przyjmuje gratulacje wiceministra Włodzi-
mierza Bernackiego po udekorowaniu Srebrnym Krzyżem Zasługi

Krzysztof Wielgus, odznaczony Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, przyjmuje gratulacje wiceministra
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dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek
dr inż. arch. Paweł Żuk 
dr inż. Andrzej Drwal 
dr inż. Marek Sieja 
mgr inż. Magdalena Borys 
mgr Agnieszka Knap 
mgr inż. Mariusz Krawczyk 
dr inż. Jerzy Białas  

(odznaczenie przyznane w 2021 r.)
dr Anna Bistroń  

(odznaczenie przyznane w 2021 r.) 

Brązowy medal  
„Za Długoletnią Służbę”

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin 
dr inż. Bartosz Kopiczak 

Patrycja Haupt, odznaczona Brązowym Krzyżem  
Zasługi, przyjmuje gratulacje wiceministra

dr inż. Kinga Korniejenko 
dr inż. Karolina Łach 
dr inż. Elżbieta Malewska 
dr inż. arch. Paweł Mika 
dr inż. Marek Pańtak 
dr inż. arch. Łukasz Wesołowski 
dr inż. Dominik Wyszyński 
mgr inż. Krzysztof Czajkowski 
mgr Milena Mikuta 
mgr inż. Barbara Zając 
dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK  

(odznaczenie przyznane w 2021 r.) 
dr Joanna Korpak  

(odznaczenie przyznane w 2021 r.) 
mgr inż. Łukasz Faracik  

(odznaczenie przyznane w 2021 r.) 

Medal  
Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK 
dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK 
dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK
dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK 
dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK 
dr hab. inż. arch. Anna Kulig 
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus  

(medal przyznany w 2021 r.) 
mgr inż. Katarzyna Fabijanowska  

(medal przyznany w 2021 r.) 
dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK 

(medal przyznany w 2020 r.) 
dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK 

(medal przyznany w 2019 r.) 

Jacek Wojs, odznaczony złotym medalem 
„Za Długoletnią Służbę”

Moment dekorowania Katarzyny Hodor  
Medalem KEN 

Zdjęcia: Jan Zych 
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Uroczystość wręczenia dyplomów pracowni-
kom Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali 
nagrody rektora dla nauczycieli akademickich 
za 2021 rok, odbyła się 9 grudnia 2022 roku. 
Ceremonię zorganizowano w Pawilonie  
Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. 

Prorektor dr hab. inż. arch. Tomasz Kapec-
ki, prof. PK poinformował, że do Rektorskiej Ko-
misji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich 
wpłynęło 45 wniosków, w tym 25 wniosków 
o nagrodę indywidualną oraz 20 wniosków 
o nagrodę zespołową. Przyznano 24 nagrody 
indywidualne oraz 19 nagród zespołowych. 
Dyplomy wręczył rektor PK prof. Andrzej Biał-
kiewicz. Nagrodzeni zostali: 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Nagroda indywidualna

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn 
— za całokształt dorobku — działalność 

naukową, dydaktyczną, organizacyjną 
oraz kształcenie kadr naukowych 

Nagrody zespołowe
dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-

Wielgus, prof. PK
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 
—  za osiągnięcia naukowe (koncepcja 

szlaku kultury wołoskiej, stanowiącego 
podstawę opisu wpływu badań nad 
krajobrazem pasterskim na ochronę 
dziedzictwa kulturowego i przyrodni-
czego Karpat)

dr inż. arch. Anna Porębska
dr inż. arch. Daniel Ogrodnik
mgr inż. arch. Maciej Wójtowicz
dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska- 

-Wielgus, prof. PK
dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
dr inż. arch. Miłosz Zieliński
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
dr inż. Roman Paruch, prof. PK 
—  za osiągnięcia organizacyjne [przy-

gotowanie dokumentacji sprawoz-
dawczej na potrzeby ewaluacji jakości 
działalności naukowej w dyscyplinie 
architektura i urbanistyka (2017–2021)] 

dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz- 

-Gaber, prof. PK
dr inż. arch. Jakub Błachut
dr inż. arch. Agnieszka Ciepiela
mgr inż. arch. Jakub Dudek
mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz-Nowak
dr inż. arch. Rita Łabuz
dr inż. arch. Mariusz Łysień
— za osiągnięcia organizacyjne (opraco-

wanie i złożenie wniosków grantowych: 
„Moc w elektromobilności” w ramach 
programu priorytetowego „Między-
dziedzinowa Edukacja Ekologiczna”)

dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz- 

-Gaber, prof. PK
mgr inż. arch. Alicja Hrehorowicz-Nowak
mgr Aneta Nowacka 

— za osiągnięcia organizacyjne („Ścieżka 
treningu umysłu” w ramach projektu 
„Inkubator Dostępności”, realizowane-
go przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie we współpracy 
z Fundacją Instytutu Rozwoju Regio-
nalnego) 

dr inż. arch. Lukas Olma
dr inż. arch. Maciej Skaza
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
mgr inż. arch. Anna Marek
— za osiągnięcia organizacyjne (opra-

cowanie założeń do programu na-
uczania na kierunku architektura dla 
I  i II  stopnia studiów na Wydziale Ar-
chitektury PK) 

WYDZIAŁ INFORMATYKI 
I TELEKOMUNIKACJI

Nagrody indywidualne 

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe (13 publikacji na-

ukowych w czasopismach z listy MEiN) 

dr inż. Dariusz Żelasko 
— za osiągnięcia naukowe (3 publikacje 

w czasopismach z wykazu MEiN) 

dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe (4 publikacje 

w czasopismach z wykazu MEiN) 

dr Marek Malinowski 
— za osiągnięcia naukowe (3 publikacje 

w czasopismach z wykazu MEiN) 

Nagrody rektora Politechniki Krakowskiej  
dla nauczycieli akademickich za 2021 rok

Wacław Celadyn, laureat nagrody za cało-
kształt dorobku, przyjmuje gratulacje rekto-
ra Andrzeja Białkiewicza

Jadwiga Środulska-Wielgus i Krzysztof Wielgus z Wydziału Architektury, laureaci nagrody 
zespołowej za osiągnięcia naukowe, w towarzystwie rektora Andrzeja Białkiewicza i prorek-
tora Tomasza Kapeckiego
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prof. dr hab. Anatolij K. Prykarpatski 
— za osiągnięcia naukowe (4 publikacje 

w czasopismach z wykazu MEiN) 

dr inż. Anna Plichta
— za osiągnięcia organizacyjne (or-

ganizacja wydarzeń o charakterze 
edukacyjnym, promocyjnym i szko-
leniowym oraz działania dotyczą-
ce współpracy WIiT z otoczeniem  
społeczno-gospodarczym)

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ELEKTRYCZNEJ 
I KOMPUTEROWEJ

Nagrody indywidualne 
dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska
— za osiągnięcia naukowe (wyróżniona 

praca doktorska „Modelowanie ge-
neratorów tarczowych wzbudzanych 
mag nesami trwałymi”) 

dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK
— za kształcenie kadr naukowych (pro-

motorstwo pracy doktorskiej Natalii 
Radwan-Pragłowskiej) 

Nagroda zespołowa 
dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK 
prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK
mgr inż. Grzegorz Nowakowski
— za osiągnięcia organizacyjne (wkład 

w rozszerzenie współpracy międzyna-
rodowej na rzecz podnoszenia jakości 
badań naukowych i kształcenia; orga-
nizacja międzynarodowej konferencji 
naukowej 11th IEEE International Confe-
rence on Inteligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems: Techno-
logy and Applications IDAACS 2021)

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Nagrody zespołowe 
prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak 
dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe (2 artykuły 

naukowe w czasopismach z wykazu  
MEiN oraz patent dotyczący wytwa-
rzania innowacyjnych i ekoprzyjaznych 
pianek poliuretanowych z udziałem su-
rowców odnawialnych) 

prof. dr hab. inż. Witold Żukowski 
dr inż. Dariusz Bradło 
— za osiągnięcia naukowe (wraz z naukow-

cami WIŚiE i WIL zrealizowali projekt 

badawczy „Innowacyjne technologie 
odzysku i przetwarzania odpadów oraz 
rewitalizacja terenów zanieczyszczo-
nych w systemie komunalnej gospodarki 
cyrkulacyjnej”) 

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Witold Cecot
— za osiągnięcia naukowe (cykl 5 artyku-

łów dotyczących rozwijania metod ob-
liczeniowych w inżynierii, opublikowa-
nych w czasopismach z wykazu MEiN)

dr inż. Michał Kołaczkowski 
— za osiągnięcia naukowe (za wyróżnioną 

pracę doktorską „Optymalizacja topolo-
gii konstrukcji tarczowych ze względu na 
minimum przemieszczenia”)

dr inż. Rafał Sieńko 
— za osiągnięcia naukowe (11 publikacji, 

w tym 8 artykułów oraz materiały kon-
ferencyjne) 

dr inż. Wacław Reczek
— za osiągnięcia organizacyjne (dostoso-

wanie form zajęć dydaktycznych z geo-
metrii wykreślnej do współczesnych 
metod i środków technicznych) 

mgr inż. Mirosław Boryczko 
— za osiągnięcia dydaktyczne (przygoto-

wanie programów studiów przedmiotu 
„praktyki zawodowe — budowlane”) 

dr inż. Bogusław Jarek 
— za osiągnięcia organizacyjne (działa-

nia organizacyjne na rzecz Politechniki 
Krakowskiej) 

Nagrody zespołowe 
prof. dr hab. inż. Andrzej Machowski
dr inż. Izabela Tylek 
dr inż. Paweł Żwirek

— za osiągnięcia naukowe (monografię „Wy-
brane zagadnienia kształtowania i obli-
czania szkieletów stalowych budynków”) 

dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK 
dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK 
mgr inż. Marcin Adamczyk 
— za osiągnięcia naukowe (wraz z naukow-

cami z WIŚiE i WIiTCh zrealizowali pro-
jekt badawczy „Innowacyjne technolo-
gie odzysku i przetwarzania odpadów 
oraz rewitalizacja terenów zanieczysz-
czonych w systemie komunalnej gospo-
darki cyrkulacyjnej”)

prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
dr inż. Paweł Boroń
dr inż. Nadzieja Jurkowska
— za osiągnięcia organizacyjne (budowa 

stanowiska do dwukierunkowej symu-
lacji poziomych drgań sejsmicznych 
wraz ze zgłoszeniem patentowym)

dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr inż. Katarzyna Nowak
dr inż. Aleksander Byrdy
dr inż. Jacek Dębowski
dr inż. Anna Dudzińska
dr inż. Michał Kołaczkowski
dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski
mgr inż. Ryszard Skiba
mgr inż. arch. Karolina Warzocha
mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko
— za osiągnięcia organizacyjne (zorga-

nizowanie 14. Konferencji Energo-
dom 2022) 

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Nagrody indywidualne 

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

na temat biodegradowalnych i biopo-
chodnych kompozytów polimerowych)

Joanna Dulińska i Tadeusz Tatara z Wydziału Inżynierii Lądowej – członkowie 
zespołu nagrodzonego za osiągnięcia organizacyjne – w towarzystwie rektora 
Andrzeja Białkiewicza i prorektora Tomasza Kapeckiego
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dr inż. Sławomir Parzych
— za osiągnięcia organizacyjne (opraco-

wanie programu studiów, kart przed-
miotów oraz efektów kształcenia na 
potrzeby studiów podyplomowych 
„Międzynarodowy / Europejski Inży-
nier Spawalnik IWE”)

Nagroda zespołowa 
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
dr inż. Kinga Korniejenko
dr inż. Dariusz Mierzwiński
dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK
— za osiągnięcia organizacyjne (opracowa-

nie dokumentacji do oceny ewaluacyjnej 
dyscypliny inżynieria materiałowa)

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Nagroda indywidualna 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz 
— za osiągnięcia naukowe (za publikację 

naukową) 

Nagrody zespołowe

prof. dr hab. inż. Jan Taler
prof. dr hab. inż. Dawid Taler 
dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK
dr inż. Karol Kaczmarski
mgr inż. Katarzyna Węglarz
mgr inż. Mateusz Marcinkowski 
— za osiągnięcia naukowe (7 publikacji 

naukowych w czasopismach z wyka-
zu MEiN, 5 publikacji punktowanych 
w Web of Science albo Scopus oraz 
publikacje naukowe w recenzowanych 
monografiach)

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz- 
-Rybicka, prof. PK

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK 
dr inż. Justyna Górka 
dr inż. Małgorzata Kryłów 
dr inż. Małgorzata Olek
— za osiągnięcia naukowe (wraz z na-

ukowcami WIiTCh oraz WIL zrealizo-
wali projekt badawczy „Innowacyjne 
technologie odzysku i przetwarzania 
odpadów oraz rewitalizacja terenów 
zanieczyszczonych w systemie komu-
nalnej gospodarki cyrku lacyjnej”) 

dr hab. Tomasz Ściężor
dr inż. Anna Młyńska
dr hab. inż. Anna Czaplicka
dr Marek Kubala 
— za osiągnięcia organizacyjne (za-

angażowanie w organizację II Mię-
dzynarodowej Konferencji na temat 
Środowiskowego i Astronomicznego 
Zanieczyszczenia Świetlnego EALPO) 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Nagrody indywidualne 

prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko 
— za osiągnięcia naukowe (współautor-

stwo 3 publikacji naukowych w czaso-
pismach z wykazu MEiN) 

dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe (publikacje na-

ukowe ujęte w wykazie MEiN) 

dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK 
— za osiągnięcia dydaktyczne (m.in. za 

różne inicjatywy w realizacji procesu 
dydaktycznego i rozwijanie kształcenia 
na kierunku inżynieria medyczna)

dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK 
— za osiągnięcia dydaktyczne (książka 

„Systemy wspomagania decyzji. Me-
tody badań operacyjnych z zastosowa-
niem arkusza kalkulacyjnego”, publika-
cja ujęta w wykazie MEiN)

Nagrody zespołowe

dr inż. Grzegorz Kaczor
dr inż. Magdalena Machno
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK 
prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
dr inż. Grzegorz Struzikiewicz 
dr inż. Emilia Franczyk 
— za osiągnięcia naukowe (cykl 16 pu-

blikacji naukowych, 7 z nich wysoko 
punktowanych w wykazie MEiN) 

dr inż. Marcin Malec 
dr inż. Marcin Morawski 
— za osiągnięcia naukowe (autorzy 2 pa-

tentów, współautorzy 3 publikacji na-
ukowych, współautorzy przyjętego do 
realizacji międzynarodowego projektu 
SABUVIS II, realizowanego w ramach 
European Defence Agency)

dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek 
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK 
dr inż. Marcin Trzebicki 
— za osiągnięcia dydaktyczne (opracowa-

nie nowatorskiego podręcznika, bazu-
jącego na praktycznych doświadcze-
niach autorów) 

prof. dr hab. inż. Marek Kozień
dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK 
dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK 
— za osiągnięcia organizacyjne (przy-

gotowanie wniosku do ewaluacji 
działalności naukowej dyscypliny in-
żynieria mechaniczna, zakończonej 
uzyskaniem kategorii naukowej A)  

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
Nagroda zespołowa 

mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
mgr Jarosław Dudek
mgr Małgorzata Downar-Zapolska
dr Andrzej Bahr
mgr Anita Łagosz-Michalec
mgr Arkadiusz Jodłowski
mgr Markiza Jakubowska
mgr Agnieszka Słupska
mgr Iwona Zięba
— za osiągnięcia organizacyjne (starania 

o upowszechnianie sportu i kultury  
fizycznej, a także edukację prozdrowot-
ną wśród społeczności PK, m.in. zorgani-
zowanie w minionym roku akademickim 
takich przedsięwzięć, jak: I Mityng Lekko-
atletyczny, 44. Bieg Sztafetowy Szlakiem 
Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki, 
68. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej 
w Narciarstwie i Snowboardzie) 

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH
Nagrody indywidualne
dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe (monografię 

„Nadzieja z Melos. Przyczynek do de-
baty nad pojęciem elpis”)

dr Aleksander Iwaszczuk
— za osiągnięcia naukowe (9 publikacji 

naukowych) 
(R.) 

Zdjęcia: Jan Zych 

Maria Kurańska i Aleksander Prociak z Wy-
działu Inżynierii i Technologii Chemicznej 
— laureaci nagrody za osiągnięcia naukowe
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Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, przyznawanym za szczegól-
ne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej i działalności kulturalnej, od-
znaczony został dr hab. inż. Zbigniew La-
tała, prof. PK — kierownik Laboratorium 
Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra-
kowskiej. 

Niezależnie od pracy naukowej Zbi-
gniew Latała zajmuje się twórczością 
artystyczną. Był nagradzany za prace 
w dziedzinie fotografii, plakatu i grafiki 
komputerowej. Brał udział w 224 wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą. Jest laureatem 
wielu konkursów projektowych, krajo-
wych i międzynarodowych. Jego prace 
znajdują się w znaczących kolekcjach 
krajowych i zagranicznych. Bywa juro-
rem w konkursach z zakresu designu 
na całym świecie. Jako jedyny arty-
sta, nie będąc absolwentem akademii 
sztuk pięknych, został zaproszony do 
zaprezentowania swoich prac w pres-
tiżowej książce Krzysztofa Dydy „The  
Polish Poster of 21st Century”.  

Urodzony w 1955 r. w Krakowie, ukoń-
czył studia na Wydziale Geologiczno-
-Poszukiwawczym AGH (obecnie Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), 

a także studia podyplomowe na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki AGH z zakresu nowoczesnej 
grafiki komputerowej. W 2002 r. otrzymał 
stopień doktora nauk technicznych na Po-
litechnice Krakowskiej, z którą od początku 
jest związany zawodowo. Habilitację uzys-
kał w 2018 r. na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Jest specjalistą w zakresie analizy 
obrazów i szeroko pojętego projektowa-
nia. Na Wydziale Mechanicznym PK jako 
pierwszy wprowadził zajęcia z grafiki 
komputerowej i multimediów na kierun-
kach: informatyka stosowana, inżynieria 
biomedyczna, automatyka i robotyka, in-
żynieria materiałowa, inżynieria wzornic-
twa przemysłowego. Opracował do tych 
zajęć wykłady oraz laboratoria z grafiki 
komputerowej. Prowadzi wykłady, semi-
naria, ćwiczenia, projekty, laboratoria, 
laboratoria komputerowe na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 
podyplomowych z przedmiotów: inży-
nieria materiałowa, komputerowa analiza 
obrazu, grafika komputerowa, fotogra-
fia i DTP,  rendering, prezentacja wizual-
na produktu, wzornictwo przemysłowe, 
wprowadzenie do badań naukowych. 

W 2014 r. wszedł w skład komite-
tu organizacyjnego jubileuszu 70-lecia  

Zbigniew Latała odznaczony Srebrnym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Politechniki Krakowskiej. W 2016 r. został 
członkiem rady programowej Studenc-
kiego Radia PK „Nowinki”, a w 2018 r. po-
wierzono mu funkcję jej przewodniczą-
cego. Pełni opiekę merytoryczną nad 
galeriami sztuki na Wydziale Mechanicz-
nym PK w Czyżynach.

(ps) 

Plakaty Zbigniewa Latały

Zbigniew Latała. Fot.: Jan Zych
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28 grudnia 2022 r. społeczność Po-
litechniki Krakowskiej pożegnała  
prof. dr hab. inż. arch. Elżbietę  
Węcławowicz-Bilską — architekta, urbani-
stę, nauczyciela akademickiego, wielolet-
niego dyrektora Instytutu Projektowania 
Miast i Regionów Wydziału Architektury 
PK. Uroczystości pogrzebowe odprawiono 
3 stycznia 2023 r. na cmentarzu parafii Mat-
ki Boskiej Zwycięskiej w Borku Fałęckim, 
przy ulicy Zawiłej w Krakowie.

*

Urodziła się 15 września 1948 r. w Krakowie, 
gdzie ukończyła XIII Liceum Ogólnokształ-
cące. W 1966 r., bezpośrednio po maturze, 
rozpoczęła studia na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej. Ukończyła je 
w 1972 r. Następnie ukończyła trzyletnie 
studium podyplomowe z zakresu konser-
wacji zabytków architektury i urbanistyki, 
prowadzone na Politechnice Krakowskiej 
pod kierunkiem prof. Wiktora Zina.

Pracę zawodową rozpoczęła w kwiet-
niu 1972 r. w zespole urbanistycznym, 
w Przedsiębiorstwie Państwowym Pra-
cowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. 
1 października 1972 r. została zatrudnio-
na w Instytucie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Pracowała w kie-
rowanym przez prof. Zbigniewa Wzorka 
Zakładzie Planowania Przestrzennego, 
w zespole prowadzonym przez prof. Wan-
dę Pencakowską. Po podziale administra-
cyjnym Instytutu Urbanistyki i Planowa-
nia Przestrzennego w lutym 1992 r. zakład 
przekształcił się w Instytut Projektowania 
Miast i Regionów. W tej nowej jednostce 
początkowo pracowała w Zakładzie Pla-
nowania Regionalnego i Ochrony Środo-
wiska, w 2007 r. zostając kierownikiem; 
później zakład został przemianowany 
na Katedrę Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska; katedrę, którą kie-
rowała od 2010 r. W latach 2007–2018 peł-
niła obowiązki dyrektora Instytutu Projek-
towania Miast i Regionów. Była czynnym 
i aktywnym pracownikiem Instytutu, 
który w związku z restrukturyzacją na 
wydziałach od 2020 r. nosi miano Katedry 
Planowania Przestrzennego, Projektowa-
nia Urbanistycznego i Ruralistycznego.

Pracę doktorską dotyczącą historycz-
nych założeń zdrojowisk w kształtowaniu 
współczesnych ośrodków balneologicz-
nych w Polsce wykonała pod kierunkiem 
prof. Wandy Pencakowskiej w 1987 r. Sto-
pień doktora habilitowanego uzyskała 
w 1999 r. na podstawie dorobku i rozpra-
wy pt. „Zdrojowiska w strefie wpływu du-
żego miasta i aglomeracji. Zagadnienia 
programowo-przestrzenne”. Rozprawa 
habilitacyjna została wyróżniona nagrodą 
rektora PK. Od 1 października 2001 r. była 
zatrudniona na Politechnice Krakowskiej 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
W październiku 2010 r. prezydent RP nadał 
jej tytuł naukowy profesora.

W działalności zawodowej podejmo-
wała współpracę w ramach zespołów 
wielobranżowych, przygotowujących 
projekty architektoniczne, urbanistycz-
ne, miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego i inne opracowania 
planistyczne. Wykonała wiele projek-
tów, m.in.: projekt zespołu sakralnego 
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Oświę-
cimiu (1978–1988), projekt prywatnego 
sanatorium w Rabce (1992 r.); koncepcję 
osiedla na Plebańskiej Górze w Myśleni-
cach. Była współautorką planów zago-
spodarowania przestrzennego i studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin, takich 
jak: Rabka (1990 r.), Pszczyna (1995 r.),  

Lubień (2004 r.). Współpracowała z Biurem 
Projektów UAI w Krakowie, opracowując 
m.in. miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Krakowa, 
jak: Swoszowice Uzdrowisko, Swoszowice 
Południe, Swoszowice Wschód, Wróblo-
wice i inne. W 2016 r. z zespołem pracow-
ników Instytutu przygotowała koncepcję 
„Planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów Politechniki Krakowskiej 
w Czyżynach”. W 2022  r.  opracowała 
koncepcję regionalną w ramach projektu 
badawczo-rozwojowego dotyczącego 
zagospodarowania Green Human Space 
w Pszczelej Woli. 

Brała udział w konkursach  
architektoniczno-urbanistycznych organi-
zowanych przez Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich i Towarzystwo Urbanistów 
Polskich, zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia (m.in. I nagroda w konkursie SARP na 
zagospodarowanie centrum Krynicy).

W latach 1999–2003 pełniła funkcję 
eksperta z zakresu urbanistyki i planowa-
nia przestrzennego w Ministerstwie Zdro-
wia — przygotowała ponad sto ekspertyz 
i opinii dotyczących studiów i planów za-
gospodarowania przestrzennego gmin 
uzdrowiskowych. Była jednym z współ-
twórców tzw. ustawy uzdrowiskowej. 
Uczestniczyła w pracach zespołów projek-
towych, stawiających sobie za cel utwo-
rzenie uzdrowisk: Gołdap (1999 r.), Supraśl 
(2000–2001), Krasnobród (2001 r.), Głucho-
łazy i Jarnołtówek oraz Szczawa (2004–
2005). Pełniła funkcję doradcy burmistrza 
miasta i gminy uzdrowiskowej Nałęczów.

W pracy na Politechnice Krakow-
skiej od samego początku uczestniczyła 
w rozmaitych rządowych i resortowych 
projektach badawczych i studialnych, 
a następnie grantach KBN oraz grantach 
międzynarodowych. Od 2009 r. rozwi-
jała współpracę naukowo-dydaktyczną 
z Wydziałem Architektury Politechniki 
w Bratysławie (STU) i pod jej kierunkiem 
zostały wykonane 4  granty Międzyna-
rodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 
W latach 2016–2022 złożono pod jej kie-
runkiem 7 wniosków grantowych, a 3 zo-
stały zrealizowane.

W 2011 r. z jej inicjatywy uruchomione 
zostały na PK podyplomowe studia z za-
kresu planowania przestrzennego. Była 

WSPOMNIENIA 
Elżbieta Węcławowicz-Bilska
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też głównym inicjatorem powstania na 
PK międzywydziałowego kierunku gos-
podarka przestrzenna.

Wypromowała siedmiu doktorów (dwa 
doktoraty w języku angielskim). Była au-
torem czterech monografii poświęconych 
problematyce uzdrowisk, współautorką kil-
ku. Wyniki oryginalnych prac badawczych 
opublikowała w ponad stu artykułach 
naukowych i kilku artykułach współautor-
skich. Była autorem około czterdziestu nie-
publikowanych prac naukowych. 

Profesor Elżbieta Węcławowicz-Bilska 
była stypendystką Fundacji Rzymskiej. Na 
podstawie dorobku twórczego na wnio-
sek Stowarzyszenia Architektów Polskich 
minister kultury w 1988 r. nadał jej status 
twórcy. Była członkiem Komisji Urbanisty-
ki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, 
prowadziła Sekcję Planowania Zrówno-
ważonego. Za osiągnięcia w dziedzinie 
badań naukowych otrzymała zespołową 
Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki. Ośmiokrotnie była nagra-
dzana przez rektora PK za prace naukowe, 
wdrożeniowe i organizacyjne. Przyznano 
jej Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz 
medal „Zasłużony dla PK”.

Była osobą pogodną, odważną, o wiel-
kim sercu. Zawsze znajdowała czas na 
rozmowę na każdy temat, nie tylko zawo-
dowy. Potrafiła współpracować z osobami 
o różnych charakterach i przekonaniach. 
Kilkukrotnie w swoim życiu zmagała się 
z chorobą nowotworową i zawsze po-
wtarzała, że ma dla kogo żyć. Nie myślała 
przy tym wyłącznie o swojej córce Matyl-
dzie, o swoich wnukach: Maksymilianie, 
Linusie i Izabelli czy swoim ukochanym 
przedwcześnie zmarłym mężu Andrzeju, 
ale myślała także o pracownikach naszej 
Katedry, o studentach i doktorantach Wy-
działu Architektury i kierunku gospodarka 
przestrzenna. 

Zmarła w zmaganiu z chorobą 28 grud-
nia 2022 r. Nigdy nie przegrała w tej walce, 
nigdy się nie poddała i do ostatnich swo-
ich dni robiła to, co kochała, oddając swój 
czas rodzinie, nauce i studentom. Pozosta-
nie dla nas wszystkich wzorem, jak być do-
brym i wierzącym człowiekiem.

Cześć jej pamięci!

Rafał Blazy wraz z pracownikami
Katedry Planowania Przestrzennego, 

Projektowania Urbanistycznego  
i Ruralistycznego

Politechniki Krakowskiej

Niespodziewanie odszedł od nas 
22  grudnia 2022 r. prof. dr hab. inż. Ry - 
szard Bolesław Pęcherski, który w latach 
2000–2007 był pracownikiem Instytutu 
Mechaniki Budowli na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 
Wiadomość ta była przykrym zaskocze-
niem dla całego środowiska naukowe-
go związanego z dyscypliną mechaniki, 
w szczególny zaś sposób dla współpra-
cowników i wychowanków Profesora, 
spośród których wielu nadal pracuje na 
naszej uczelni.

*

Ryszard Bolesław Pęcherski urodził 
się 15  marca 1949 r. w Stopnicy (obec-
nie w województwie świętokrzyskim). 
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące 
im.  Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, 
a następnie podjął studia na kierunku bu-
downictwo okrętowe na Wydziale Budo-
wy Okrętów Politechniki Gdańskiej (PG). 
W 1973 r. uzyskał tytuł zawodowy magi-
stra inżyniera na podstawie pracy „Aksjo-
maty równań konstytutywnych mecha-
niki ośrodków ciągłych”, przygotowanej 
pod kierunkiem prof.  dr.  hab.  inż. Józefa 
Więckowskiego. Następnie rozpoczął pra-
cę jako asystent w Zakładzie Mechaniki 
Ustrojów Okrętowych, w Instytucie Okrę-
towym na PG. Po roku podjął studia dok-
toranckie w Instytucie Podstawowych Pro-
blemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 
(IPPT  PAN). Ukończył je w 1978  r.  obroną 
pracy pt.  „Teoretyczny opis wpływu na-
promieniowania neutronami na właści-
wości lepkoplastyczne miękkiej stali”, uzy-
skując tym samym stopień doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie mechanika.  

Promotorem pracy doktorskiej był 
prof.  dr hab. inż. Piotr Perzyna. Niedługo 
po ukończeniu studiów doktoranckich, 
w 1979  r. wy jechał na roczne stypendium 
Japan Society for Promotion of Sciences 
na Uniwersytet Tohoku w Sendai, w Japo-
nii. W latach 1983–1987 pracował naukowo 
na Uniwersytecie Leibniza w Hanowerze, 
w Instytucie Mechaniki i Mechaniki Kom-
puterowej (Institut für Baumechanik und 
Numerische Mechanik), w ramach stypen-
dium Fundacji Alexandra von Humboldta. 
Jeszcze przed obroną dysertacji został za-
trudniony w IPPT — najpierw w Pracowni 
Teorii Lepkoplastyczności, w Zakładzie Me-
chaniki Ośrodków Ciągłych, a następnie — 
w Samodzielnej Pracowni Teorii Materia-
łów Niesprężystych. W 1998 r. przedstawił 
pracę „Opis deformacji plastycznej metali 
z efektami mikropasm ścinania”, stanowią-
cą podstawę nadania mu stopnia doktora 
habilitowanego. Prof. Ryszard Pęcherski na 
stałe związany był zawodowo z IPPT — peł-
nił funkcję kierownika Pracowni Plastycz-
ności Stosowanej w Zakładzie Mechaniki 
Materiałów, a w ostatnich latach swojego 
życia kierował Zakładem Teorii Ośrodków 
Ciągłych i Nanostruktur. 

W 2000 r. został zatrudniony w Zakła-
dzie Wytrzymałości Materiałów Instytutu 
Mechaniki Budowli na Politechnice Kra-
kowskiej. Prowadził wykłady z wytrzyma-
łości materiałów dla studentów Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK. Zwieńczeniem tej 
działalności było uzyskanie tytułu profe-
sorskiego w 2007 r. W tym samym roku 
prof. Ryszard Pęcherski zakończył pracę 
na naszej uczelni. Działalność naukowo-
-dydaktyczną kontynuował w Katedrze 
Wytrzymałości, Zmęczenia Materia-
łów i Konstrukcji na Wydziale Inżynierii  

Mechanicznej i Robotyki (WIMiR) 
AGH, a nas tępnie — po zmianie 
struktury wydziału — w Katedrze 
Projektowania i Eksploatacji Maszyn.

Działalność naukowa Profesora 
dotyczyła różnorodnych aspektów 
mechaniki materiałów. Począt-
kowo skoncentrował się przede 
wszystkim na plastyczności me-
tali, ze szczególnym uwzględnie-
niem zjawisk dużych odkształceń 
plastycznych, lepkoplastyczno-
ści i efektu mikropasm ścinania. 
W czasie stypendium w Japonii 
pod kierunkiem prof. Takeo Yoko-
boriego badał zależności między  

Ryszard Pęcherski

Fot.: Ze zbiorów IPPT PAN
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mikroskopowymi obserwacjami procesów 
deformacji plastycznej oraz ich makroskopo-
wym opisem matematycznym, co pozwoliło  
sformułować wniosek o konieczności 
uwzględnienia spinu plastycznego w związ-
kach konstytutywnych dla dużych odkształ-
ceń plastycznych. Tematykę tę kontynu-
ował podczas stypendium na uniwersytecie 
w Hanowerze, pod kierunkiem prof. Jür-
gena E. Pauluna. Z czasem tematyka prac 
badawczych prof. Ryszarda Pęcherskiego 
poszerzyła się o zagadnienia związane 
z mechaniką materiałów anizotropowych, 
komórkowych i kompozytowych oraz na-
nostruktur i dotyczyła takich problemów, 
jak: energetyczne kryteria stanu graniczne-
go dla materiałów anizotropowych z niesy-
metrycznym zakresem sprężystym, hipote-
zy wytężenia dla materiałów komórkowych, 
podatne złącza klejowe, modelowanie 
wieloskalowe, mechanika kompozytów  
ceramiczno-metalicznych. Był kierownikiem 
lub głównym wykonawcą wielu projektów 
badawczych oraz autorem kilkudziesięciu 
publikacji naukowych. Jedną z ostatnich 
jest monografia „Viscoplastic Flow in Solids 
Produced by Shear Banding”, wydana przez 
wydawnictwo Wiley zaledwie kilka miesię-
cy przed odejściem Profesora. 

Prof. Ryszard Pęcherski prowadził sze-
roko zakrojoną działalność w krajowym 
i europejskim środowisku naukowym. 
Był zastępcą sekretarza generalne-
go Polskiego Towarzystwa Mechani-
ki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), 
członkiem Polskiego Towarzystwa  
Materiałoznawczego oraz Geselschaft  
für Angewandte Mathematik und Mecha- 
nik (GAMM) — polską sekcję GAMM zor-
ganizował w 2005 r. na polecenie minist-
ra nauki i informatyzacji. Zaangażowany 
był w działalność kilku sekcji Komitetu 
Mechaniki PAN oraz Komitetu Metalurgii 
PAN, był również przewodniczącym Ko-
misji Mechaniki Stosowanej przy Krakow-
skim Oddziale Polskiej Akademii Umie-
jętności. Zasiadał w Radzie Naukowej  
IPPT PAN, pełnił funkcję przewodniczące-
go Komisji Bibliotecznej IPPT PAN oraz re-
daktora czasopisma „Engineering Trans-
actions”, wydawanego pierwotnie przez 
IPPT, a następnie we współpracy z innymi 
jednostkami badawczymi w kraju i za gra-
nicą. Był także członkiem Rady Naukowej 
kwartalnika „MECHANICS”, wydawanego 
przez AGH i KM PAN. Uczestniczył w orga-
nizacji wielu cyklicznych konferencji i spo-
tkań naukowych, przede wszystkim mię-
dzynarodowej konferencji SolMech,  

międzynarodowych warsztatów  
DynaMET oraz krajowych konferen-
cji OMIS i PLASTMET. Nawiązał bliskie 
i długotrwałe kontakty z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi, jak: Uniwersytet 
Karola III w Madrycie (Hiszpania), Ecole 
Nationale d’Ingénieurs w Metzu (Francja), 
International Centre for Mechanical Stu-
dies w Udine (Włochy) i z organizatorami 
Summer School of Mechanics w Agadirze 
(Maroko).

Zasługą prof. R. Pęcherskiego jest 
przypomnienie polskiemu i światowe-
mu środowisku naukowemu postaci 
i osiągnięć dwóch filarów polskiej szkoły 
mechaniki — Maksymiliana Tytusa Hu-
bera oraz Włodzimierza Burzyńskiego. 
Z inicjatywy Profesora dr inż. Anna Stręk 
przetłumaczyła na język angielski naj-
ważniejsze prace tych dwóch wybitnych 
naukowców i zostały one udostępnione 
publicznie na łamach czasopism wyda-
wanych przez IPPT. Dzięki temu wśród 
zagranicznych uczonych rośnie świado-
mość osiągnięć Tytusa Hubera, antycy-
pujących powszechnie uznawane rezul-
taty Misesa prawie o dekadę. Również 
dzięki determinacji prof. Pęcherskiego 
szerzej znane stały się prace Włodzimie-
rza Burzyńskiego, ucznia Hubera. Prawie 
o ćwierć wieku wyprzedziły one znacznie 
bardziej rozpowszechnioną, a jednocześ-
nie mniej ogólną i słabiej motywowaną 
fizycznie propozycję Druckera i Pragera. 
Prof. Pęcherski wspólnie z prof. Zbignie-
wem Olesiakiem opracował biografię Bu-
rzyńskiego, opublikowaną w „Biuletynie 
PTMTS”.

Prof. Ryszard Pęcherski wypromo-
wał dziewięciu doktorów — do tego 
grona należy aż czterech obecnych 
pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK: dr inż. Piotr Kordzikowski, dr inż. Anna 
Stręk, dr  hab.  inż. Bogusław Zając, 
prof. PK oraz autor niniejszego wspomnie-
nia. Spoglądając na dorobek naukowy tych 
osób, można się przekonać, że tematyka 
dysertacji przygotowywanych pod kierun-
kiem Profesora na długi czas ukierunkowa-
ła ich dalszą działalność badawczą.

Osoby, które poznały prof. Ryszarda 
Pęcherskiego, nie mogą odmówić mu 
urzekającej osobowości — odznaczał się 
wysoką kulturą, z przyjemnością słuchało 
się jego wykładów, w czasie których nie-
jednokrotnie dawał wyraz niebanalnemu 
poczuciu humoru. W rozmowach na te-
maty naukowe, które jako doktorant Pro-
fesora często z nim prowadziłem, chętnie 

podejmował tematy poboczne lub ogól-
niejsze, przez co spotkania te nie sprowa-
dzały się do suchych dyskusji roboczych, 
ale nabierały charakteru swobodnej 
pogawędki humanistycznej (w dobrym, 
renesansowym, znaczeniu tego słowa). 
Lubił opowiadać o swoich podróżach, 
o kuchni innych krajów. Do dziś pamiętam 
regał w jego pokoju na AGH, gdzie mię-
dzy liczne tomy „mechaniki”, „wytrzyma-
łości” i najróżniejszych „teorii” wciśnięty 
był „Przewodnik Parkera po winach świa-
ta”. Profesor odznaczał się tzw. szerokim 
gestem. Miło wspominam te chwile, gdy 
zapraszał mnie na poczęstunek, w czasie 
którego obok treści związanych z mecha-
niką, usiłował przemycić do mojej świa-
domości różnice między winami cabernet 
sauvignon a merlot. Był otwartym czło-
wiekiem — wobec bliższych współpra-
cowników nie krępował się mówić nawet 
o osobistych sprawach. Na co dzień sto-
nowany, gdy sytuacja tego wymagała, 
potrafił działać z energią, szybko i stanow-
czo. Ta nieustępliwość miała swoje dobre 
i trudne strony, niemniej rzadka kombi-
nacja nieprzeciętnej ogłady oraz odwa-
gi w działaniu sprawiała, że z łatwością 
nawiązywał kontakty z nowymi osobami 
i instytucjami, przekonywał do współpra-
cy i załatwiał sprawy, które początkowo 
mogły wydawać się zupełnie nie do zała-
twienia.

Śmierć Profesora była dla wielu 
zaskoczeniem. Gdy widziałem go po raz 
ostatni, nic nie zapowiadało tego smut-
nego wydarzenia. Był pogodny, energicz-
ny, zdążył nawet zrugać mnie za — jego 
zdaniem — zbyt „czepialskie” pytanie 
do jednego z referentów. Siedząc z nim 
przy stole, nie domyślałem się, że zoba-
czymy się już tylko kilka razy, przelotnie. 
Trzy miesiące później otrzymałem nie-
spodziewaną wiadomość o jego odejściu. 
Kiedy minęło zaskoczenie i niedowierza-
nie, przyszedł smutek, a potem jeszcze 
coś, o czym od dawna nie myślałem — 
wdzięczność. Jestem przekonany, że wie-
lu jest ludzi, którzy w swej pamięci znajdą 
niejeden powód, by wspominać Profesora 
z wdzięcznością.

Paweł Szeptyński wraz z przyjaciółmi
i współpracownikami   

śp. prof. Ryszarda Pęcherskiego
z dawnego Instytutu Mechaniki Budowli PK

oraz Instytutu  
Podstawowych Problemów Techniki PAN
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Osoby zarządzające szkołami doktorskimi 
uczelni technicznych z całej Polski wybra-
ły Politechnikę Krakowską na miejsce swe-
go pierwszego spotkania. Seminarium, 
w którym wzięli również udział przedsta-
wiciele zainteresowanych szkół doktor-
skich instytutów PAN, odbyło się w dniach 
12–13 stycznia. 

Uczestników spotkania, zebranych 
w Sali Senackiej, powitał rektor Politech-
niki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. 
Prof. Dariusz Bogdał, prorektor PK, który 
z ramienia władz uczelni sprawuje opiekę 
nad Szkołą Doktorską PK, przypomniał, 
że pierwsi absolwenci opuszczą szko-
ły doktorskie w tym roku akademickim. 
Zbliża się jednocześnie pierwsza ewalu-
acja szkół. Dyrektor Szkoły Doktorskiej 
PK dr hab.  inż. Małgorzata Cimochowicz-
-Rybicka, prof. PK przekazała zebranym 
podstawowe informacje o Politechni-
ce Krakowskiej. Dyskusję poprzedziły 
wystąpienia zaproszonych do udziału 
w seminarium przedstawicieli Minister-
stwa Edukacji i Nauki — zastępcy dyrek-
tora Departamentu Nauki Tomasza Pio-
trowskiego i naczelnika Wydziału Awansu 
Naukowego Przemysława Wewióra. 

Tomasz Piotrowski mówił o genezie 
idei szkół doktorskich i ich funkcjonowa-
niu. Jest ich obecnie w sumie 141.  W po-
równaniu z poprzednim systemem kształ-
cenia doktorantów obserwuje się wyższy 
poziom kandydatów trafiających do szkół 
doktorskich. Zastępca dyrektora De-
partamentu Nauki zwrócił uwagę, że  

w obecnym systemie znacznie wzrosła 
liczba doktorantów z zakresu nauk ścisłych 
i technicznych. 

Przemysław Wewiór poruszył 
z kolei temat zbliżającej się ewaluacji 
jakości kształcenia w szkołach doktor-
skich. Głównym celem jest dostarczenie 
informacji o działalności szkół i ich 
samodoskonalenie. Do poszczególnych 
szkół będzie się podchodzić w sposób 
zindywidualizowany, z uwzględnieniem 
specyfiki kształcenia w każdej z nich. Ze 
względu na duże zróżnicowanie szkół nie 
przewidziano stworzenia rankingu szkół 
doktorskich. Ocena będzie miała charak-

ter jakościowy, będzie 
bazować na standardach 
m i ę d z y n a r o d o w y c h 
i eksperckiej wiedzy osób 
p r z e p r o w a d z a j ą c y c h 
ewaluację. Proces ewalu-
acji szkół doktorskich bę-
dzie miał charakter ciągły. 

Temat ewaluacji 
powrócił na początku 
drugiego dnia semina-
rium, a to za sprawą wy-
stąpienia prof. Błażeja 
Skoczenia, przewodni-
czącego Komisji Ewalu-
acji Nauki. Szeroko omó-
wił on prob lem na tle  

wcześniej przeprowadzonej ewaluacji 
dyscyplin. Poruszył m.in. kwestie kry-
teriów ewaluacji, znaczenia raportu 
samo oceny i odwołań. Poinformował, że 
w KEN przewodniczącym zespołu ds. ewa-
luacji szkół doktorskich jest Dominik An-
tonowicz. Informacje przekazane przez 
prof. Błażeja Skoczenia, podobnie jak 
poprzedniego dnia wystąpienia Tomasza 
Piotrowskiego i Przemysława Wewióra, 
wywołały ożywioną dyskusję, wskazując 
tym samym, jak bardzo potrzebne było 
spotkanie przedstawicieli szkół doktor-
skich uczelni technicznych z całego kraju. 

W seminarium wzięli udział przedsta-
wiciele 25 szkół. Już sama prezentacja szkół 
na początku spotkania pokazała różnorod-
ność rozwiązań, jakie przyjęto, tworząc te 
jednostki na poszczególnych uczelniach 
i  w instytutach PAN. Owa różnorodność 
znalazła też odzwierciedlenie w przedsta-
wionych punktach widzenia. Można było 
również dostrzec zagadnienia wspólne, 
jak np. zwiększanie się liczby kandydatów 
z zagranicy, głównie z krajów Azji, Afryki 
i Ameryki Południowej. 

Do tematu działalności szkół doktor-
skich postaramy się powróć niebawem na 
łamach „Naszej Politechniki”. 

(ps) 
Zdjęcia: Jan Zych 

Spotkanie szkół doktorskich uczelni technicznych na Politechnice Krakowskiej 

W oczekiwaniu na pierwszych absolwentów

Otwarcie seminarium; uczestników spotkania wita rektor PK Andrzej Białkiewicz

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, dyrektor Szkoły Doktor-
skiej PK, z przedstawicielami resortu edukacji i nauki – Toma-
szem Piotrowskim (z lewej) i Przemysławem Wewiórem
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Prezydium Związku Uczelni InnoTechKrak 
zebrało się 12 stycznia na Politechnice 
Krakowskiej, by omówić bieżącą sytuację  
ekonomiczno-gospodarczą uczelni 
członkowskich, konieczność wdrożenia 
systemów oszczędzania energii, a także 
zagrożenia wynikające z działań wojen-
nych na terenie Ukrainy. Ponadto dys-
kutowano na temat ewaluacji dyscyplin 
naukowych oraz systemów oceny okreso-
wej pracowników naukowych. 

Podczas spotkania zaproponowano  
podpisanie listu intencyjnego, a w pers- 
pektywie także umowy o współpracy 

z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim 
w sprawie utworzenia w ramach Związku 
Uczelni wspólnego centrum badawczego — 
Między uczelnianego Centrum Badawczego 
„WODA”. Podstawowym zadaniem jednost-
ki ma być aplikowanie o projekty z zakresu 
szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Pre-
zydium związku podjęło decyzję, że osobą 
odpowiedzialną za powstanie MCB „WODA” 
będzie mgr inż. Krzysztof Kupiec. Zakres jego 
obowiązków zostanie poszerzony o promo-
cję ZU ITK w social mediach. 

Planowane dotychczas wspólne targi 
pracy pod hasłem „Targi Związku Uczelni 

InnoTechKrak — edukacja, rozwój, praca” 
zmienią swój charakter. Targi będą od-
bywać się na poszczególnych uczelniach 
członkowskich, pod patronatem ZU ITK. 

Związek Uczelni InnoTechKrak — 
pierwsze formalne stowarzyszenie szkół 
wyższych w Polsce — skupia Politechnikę 
Krakowską, Akademię Górniczo-Hutniczą 
i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Dzięki 
podejmowanym wspólnie inicjatywom 
przyczynia się do zwiększania potencjału 
zrzeszonych uczelni. 

(R.) 

InnoTechKrak utworzy centrum badawcze

Kolejna grupa osób wyposażonych w wy-
sokie kwalifikacje menedżerskie ukończyła 
cykl kształcenia w Polsko-Amerykańskiej 
Szkole Biznesu MBA na Politechnice Kra-
kowskiej. Uroczystość wręczenia dyplo-
mów absolwentom XXXIII edycji szkoły 
odbyła się 16 grudnia 2022 r. na Wydziale 
Mechanicznym PK.

Na uroczystość przybył reprezen-
tujący Konsulat Generalny Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie konsul  
ds. polityczno-ekonomicznych Ivan  
Weinstein, pracownik Departamentu Sta-
nu USA, specjalizujący się w sprawach wę-
gierskich. W imieniu władz Politechniki  

Krakowskiej głos zabrał prorektor  
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Gra-
tulował on utrzymywania od wielu 
lat wysokiego poziomu kształcenia  
w Polsko-Amerykańskiej Szkole Bizne-
su, prowadzonej na PK we współpracy 
z Central Connecticut State University. 

Tradycyjnie wyróżniający się słuchacze 
zostali uhonorowani specjalnymi dyplo-
mami za wyniki w nauce oraz za zwycię-
stwo w konkursie na najlepszą prezenta-
cję pracy końcowej. Dyplomy „Prymusa” 
otrzymały: Katarzyna Gumula-Kubicka, 
Wioletta Kasperska-Brudny i Aleksandra 
Mierzejewska. Dyplom „Oratora” przyznano  

Jonaszowi Peczce. Dyplomy wręczali pro-
rektor Jerzy Zając i konsul Ivan Weinstein 
oraz reprezentujący władze Wydziału Me-
chanicznego prof. Marek Kozień. 

W nieoficjalnej części spotkania słu-
chacze mieli okazję złożyć podziękowania 
swoim promotorom i osobom prowadzą-
cym zajęcia. Prorektor Jerzy Zając życzył 
nowym absolwentom Szkoły Biznesu suk-
cesów w życiu osobistym i zawodowym, 
a także dobrych świąt. O tym, że Boże Na-
rodzenie jest już blisko, przypominała cho-
inka, wprawiając wszystkich w świąteczny 
nastrój. 

(ps)

Dobiegła końca XXXIII edycja Szkoły Biznesu PK

Uroczystość zakończenia studiów  
magisterskich na Wydziale Architektury 
PK odbyła się 16 grudnia 2022 roku i zosta-
ła połączona z otwarciem wystawy prac 
absolwentów w Galerii „Gil” oraz wrę-
czeniem nagród i wyróżnień. Najwyższą  
nagrodę — Grand Prix — za pracę „Cen-
trum Kultury Żydowskiej w Sokołowie 
Mało polskim”, zgłoszoną w kategorii kon-
serwacja zabytków, otrzymała Ewa Po-
krzywa (na zdjęciu na okładce). 

Komisja ds. Nagrody Dziekana 
WA PK stwierdziła, że pracę charakteryzuje 

elegancja obecna zarówno w rozwiązaniu 
projektowym, jak i jego prezentacji gra-
ficznej. Przywołując tożsamość miejsca, 
autorka odzyskuje je dla pamięci, a nada-
jąc mu właściwą funkcję, przywraca balans 
społeczno-kulturowy przestrzeni miasta, 
w którym wyrosła — uznała komisja. Pro-
motorem pracy była dr hab. inż. arch. Jo-
lanta Sroczyńska, prof. PK.  

W kategorii architektura i urbanisty-
ka pierwszą nagrodę otrzymał Krystian 
Machlarz za pracę „Green Square Kra-
ków — Zielona biblioteka” (promotor: 

prof.  Jacek Gyurkovich), a w kategorii 
architektura krajobrazu — Szymon Chro-
mik i Aleksandra Gońda za pracę „Projekt 
parku metropolitalnego dzielnicy Orło-
wo” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzy-
na Łakomy, prof. PK). 

Komisji przewodniczyła dziekan 
WA  PK  dr hab. inż. arch. Magdalena  
Kozień-Woźniak, prof. PK. Uroczystość roz-
dania dyplomów odbyła się w pawilonie 
„Kotłownia”. Uczestniczył w niej prorektor 
PK Jerzy Zając. 

(R.) 

Grand Prix dla absolwentki WA PK
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Miniony rok 2022 na-
leżał na Wydziale In-
żynierii Elektrycznej 
i Komputerowej Poli-
techniki Krakowskiej 

do wyjątkowo udanych. Największą 
radość sprawiło uzyskanie w proce-
sie ewaluacji prestiżowej kategorii A. 
W dyscyplinie automatyka, elektronika 
i elektrotechnika w całej Polsce podda-
no ewaluacji dwadzieścia dziewięć jed-
nostek, spośród których tylko dziewięć 
otrzymało kategorię A oraz jedna (Po-
litechnika Gdańska) zdobyła kategorię 
A+. Warto zwrócić uwagę, że kategorię 
A w tej dyscyplinie otrzymał również 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

U źródeł sukcesu

Droga do tej zaszczytnej pozycji 
w ogólno polskim środowisku akade-
mickim była długa i żmudna, zaczęła 
się bowiem od kategorii C, by przez 
kategorię B doprowadzić do obecnego 
wysokiego statusu. Wydział, pomimo 
wielu trudności finansowych, stopnio-
wo, z kadencji na kadencję, nieustan-
nie się rozwijał. Szczególnie owocna 
okazała się konsolidacja sił wszystkich 
pracowników pod przewodnictwem 
dziekana dr. hab. inż. Macieja Sułowi-
cza, prof. PK, intensyfikacja współpracy 
ze środowiskiem przemysłowym oraz 
znaczący przyrost liczby samodziel-
nych pracowników naukowych (siedem 
habilitacji). 

Sukces zapewniły wydziałowi duża 
liczba artykułów w prestiżowych, wy-
soko punktowanych czasopismach mię-
dzynarodowych, trzydzieści sześć uzy-
skanych patentów oraz bardzo wysoka 
ocena wpływu społecznego badań na-
ukowych w zakresie efektywności i nie-
zawodności układów generacji energii 

elektrycznej w hydroener-
getyce (ocenę punktową 
powiększono dodatkowo 
o 20 proc., uznając interdy-
scyplinarny charakter ba-
dań), jak i w zakresie popra-
wy niezawodności układów 
napędowych poprzez bez-
inwazyjną diagnostykę ma-
szyn elektrycznych. To dru-
gie osiągnięcie MEiN uznało 
w uzasadnieniu decyzji za 
„książkowy przykład wyko-
rzystania w biznesie wyni-
ków badań naukowych”. 

Napawającym optymizmem wyróż-
nikiem 2022 roku były duża aktywność 
pracowników, studentów i doktorantów 
na forum międzynarodowym i ogólno-
polskim oraz nowatorskie przedsię-
wzięcia władz dziekańskich. Bardzo 
użyteczną i cenną inicjatywą dziekana 
Macieja Sułowicza okazało się powo-
łanie Rady Przedsiębiorców jako stałej 
platformy współdziałania Wydziału 
Inżynierii Elektrycznej i Komputero-
wej ze środowiskiem przemysłowym 
i otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
W skład Rady Przedsiębiorców, liczącej 
dwudziestu pięciu członków, wchodzi 
wielu absolwentów WIEiK, złączonych 
z wydziałem więzami emocjonalnymi 
i dobrymi wspomnieniami z czasów stu-
denckich — absolwentów zajmujących 
dzisiaj wysokie stanowiska w firmach 
takich, jak: Tauron, Mitsubishi Elec-
tric Poland, ABB, Astor, Comarch czy  
Energotest-Diagnostyka. 

Podczas inauguracyjnego posie-
dzenia rady 2 grudnia 2022 r. na pierw-
szego przewodniczącego wybrano 
mgr. inż. Mariusza Okońskiego, właści-
ciela firmy RHO Software Poland. Należy 
podkreślić, że WIEiK jest pierwszym wy-
działem PK posiadającym Radę Przed-
siębiorców, złożoną z kompetentnych 
specjalistów, dobrze przygotowanych do 

realizacji ważnych zadań, które wskaza-
no w regulami nie rady. 

Razem z gospodarką

Współpraca z przemysłem przynosi 
różnorodne owoce: inspirujące pro-
jekty naukowo-badawcze, ekspertyzy, 
bony na innowacje, ale również licz-
ne doktoraty wdrożeniowe. W ramach 
Szkoły Doktorskiej PK pracownicy wy-
działu opiekują się aktualnie dziewię-
cioma doktorantami, którzy są zatrud-
nieni w różnych przedsiębiorstwach. 
Ta aktywność w zakresie doktoratów 
wdrożeniowych okazała się pomocna 
w zawarciu 8 kwietnia 2022 roku poro-
zumienia pomiędzy Politechniką Kra-
kowską a Miejskim Przedsiębiorstwem 
Komunikacyjnym w Krakowie. Jest ono 
ukierunkowane nie tylko na współpra-
cę naukowo-badawczą, ale również na 
kształcenie inżynierów. Przedstawicie-
lem WIEiK w komitecie sterującym tym 
porozumieniem jest dziekan Maciej Su-
łowicz. Kolejnym ważnym porozumie-
niem (zawarte 27 maja 2022 roku) było 
to o współpracy WIEiK z Małopolskim 
Centrum Nauki COGITEON. 

Interesującą inicjatywą pracowników  
wydziału — dr. hab. inż. Dariusza Bor- 
kowskiego, prof. PK i mgr. inż. Dariu- 
sza Cholewy, których wsparli  

WIEiK w 2022 roku —  
bilans optymistyczny 
Zbliżają się ważne dla Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
jubileusze. To okazja do wytyczenia nowych celów
KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI

Inauguracyjne posiedzenie Rady Przedsiębiorców WIEiK 
PK. Fot.: Ewa Biały
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ekspercką wiedzą specjaliści  
z INTECH PK — było powołanie na 
Politechnice Krakowskiej nowej inno-
wacyjnej spółki typu spin-off, nazwanej  
BC-POWER i oferującej bardzo specja-
listyczne usługi w obszarze energo-
elektroniki. W wyniku współpracy  
WIEiK z przemysłem doszło rów-
nież do utworzenia i uruchomienia 
w 2022 roku dwóch nowych laborato-
riów — unikatowego w skali krajowej 
Laboratorium Odnawialnych Źródeł 
Energii (powstało we współpracy z fir-
mą Aqua Tech, przy udziale Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska i Energetyki 
i Szkoły Doktorskiej) oraz laboratorium 
EduNet, będącego częścią sieci eduka-
cyjnej (powstałej z inicjatywy firmy 
Phoenix Contact). 

Duże znaczenie dla rozwoju dy-
daktyki mają również bezpłatne 
szkolenia pracowników naukowo- 
-dydaktycznych w przemysłowych 
centrach treningowych, kończące się 
uzyskiwaniem certyfikatu. Szczegól-
nie cenne są dla wydziału szkolenia 
i warsztaty technologiczno-edukacyjne 
z zakresu robotyki, która to tematyka 
zagościła w prog ramach nauczania na  
WIEiK całkiem niedawno, bo wraz 
z powołaniem nowego, unikatowego 
kierunku studiów — infotroniki. Na 
warsztaty te zaprasza rokrocznie pracow-
ników i studentów PK firma KUKA Po- 
land, mająca swą siedzibę w Tychach 
i zatrudniająca wielu wychowanków 
autora niniejszego artykułu. W Zjeździe 

Edukacyjno-Technologicznym, 
odbywającym się w dniach 13–
16 wrześ nia 2022 roku, wzięło 
udział sześć osób — pracow-
nicy, doktoranci i studenci — 
z WIEiK, uzyskując certyfikaty 
w zakresie programowania ro-
botów. 

Owocne spotkania 
dziekanów

Dużą wagę Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej 
przykłada do poszukiwania 
partnerów w środowisku aka-
demickim zarówno w kraju, 
jak i za granicą. W nawiązy-
waniu tego rodzaju kontak-
tów bardzo pomocne okaza-
ły się ogólnopolskie zjazdy 
dziekanów wydziałów elek-

trycznych, elektroniki, telekomuni-
kacji, automatyki i robotyki, cyberne-
tyki, mechatroniki oraz informatyki.  
WIEiK aktywnie w nich uczestniczy 
za sprawą niżej podpisanego — współ-
twórcy i animatora tych spotkań. 

Pokłosiem XXXI Zjazdu Dzie-
kanów było spotkanie w Krakowie 
w kwietniu 2022 roku delegacji Wydzia- 
łu Mechaniczno-Elektrycznego Akade-
mii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Wes terplatte w Gdyni, w tym gronie był 
dziekan dr hab. inż. Grzegorz Grzecz-
ka, prof. AMW z szeroką reprezentacją 
WIEiK PK, zakończone określeniem 
form i kierunków dalszej współpra-
cy. W ubiegłym roku XXXII Zjazd 
Dziekanów odbył się na Politechni-
ce Bydgoskiej. Zgromadził tak wielu 
uczestników, że wspólne zdjęcie przed 

nowoczesnym kampusem uczelni wy-
konano z drona. 

Przy okazji przygotowań do orga-
nizacji kolejnego, XXXIII Zjazdu Dzie-
kanów delegacja WIEiK w składzie: 
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, 
dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, 
prof. PK, prof. Krzysztof Kluszczyński, 
dr hab. inż. Robert Sałat, prof. PK oraz 
dr inż. Tomasz Makowski złożyła 
24 listopada 2022 r. wizytę na Wydzia-
le Cybernetyki Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskie-
go w Warszawie. W dyskusji na temat 
dziedzin możliwej współpracy uczest-
niczyli ze strony WAT dziekan Wydzia-
łu Cybernetyki dr hab. inż. Zbig niew 
Tarapata, prof. WAT, dziekan Wydziału 
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT 
oraz kierownicy jednostek. Uzgodniono, 
że obszarem współpracy będzie cyber-
bezpieczeństwo i nowoczesna sensoryka. 
Uznano, że wymianę kadry akademickiej 
warto poszerzyć o studentów, albowiem 
obie uczelnie mają silnie rozwinięty stu-
dencki ruch kół naukowych. 

Współpraca ponad granicami 

WIEiK nie ogranicza się do poszu-
kiwania akademickich partnerów 
w Polsce. 7 lipca 2022 roku delegacja 
wydziału złożyła wizytę na Uniwer-
sytecie w Żylinie, na Słowacji (miesiąc 
wcześ niej dziekan prof. Pavel Spanik 
wraz z najbliższymi współpracowni-
kami gościł na WIEiK w Krakowie). 
W spot kaniu uczestniczyli: ze strony 
słowackiej prorektor ds. współpracy  
międzynarodowej prof. Josef Ristvej 
i dziekan prof. Pavel Spanik, zaś ze 

Wizyta delegacji Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego  
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w nowo 
otwartym na PK Laboratorium Odnawialnych Źródeł 
Energii, od lewej: Krzysztof Kluszczyński, prodziekan  
WIEiK PK Dariusz Borkowski, Adam Polak (kierownik Ka-
tedry Elektrotechniki Okrętowej WME AMW), dziekan 
WME AMW Grzegorz Grzeczka. Fot.: Ze zbiorów WIEiK

Wizyta w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Spotkanie delegacji WIEiK PK z kie-
rownictwem Wydziału Cybernetyki oraz Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT; 
piąty od lewej dziekan WMUL WAT Stanisław Kachel, szósty — dziekan WC WAT Zbigniew 
Tarapata, siódmy — dziekan WIEiK PK Maciej Sułowicz. Fot.: Ze zbiorów Zbigniewa Tarapaty
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strony polskiej — dziekan dr hab. inż. 
Maciej Sułowicz, prof. PK, prof. Krzysz-
tof Kluszczyński, kierownicy katedr  
dr hab. inż. Tomasz Węgiel,  
prof. PK i dr hab. inż. Zbigniew Koko-
siński, prof. PK oraz grupa pracow-
ników zainteresowanych współpracą  
polsko-słowacką. 

Pierwsza część spotkania miała cha-
rakter seminarium, w ramach którego 
zaprezentowano działalność naukową 
i dydaktyczną obu wydziałów. Drugą 
część poświęcono na zwiedzanie wiodą-
cych laboratoriów, w tym laboratorium 
elektroakustyki i techniki telewizyj-
nej, mieszczącego się w byłym bunkrze 
przeciwatomowym oraz unikatowego 
laboratorium inteligentnych materiałów 
i metamateriałów. Wspominano również 
wcześniejsze kontakty, m.in. w ramach 
międzynarodowych warsztatów dok-
toranckich OWD. Uczestniczący w nich 
niegdyś młodzi pracownicy naukowi 
Uniwersytetu w Żylinie dziś wchodzą 
w skład kadry profesorskiej i pełnią waż-
ne funkcje we władzach wydziału. 

W trakcie wizyty postanowiono, że 
w 2023 roku reaktywowana zostanie wy-
miana pracowników, studentów i dokto-
rantów w ramach programów Erasmus 
i CEEPUS. Na staże wyjadą dwaj utalen-
towani słuchacze studiów magisterskich 
na kierunku infotronika — inż. Maciej 
Gibas i inż. Kacper Chojkowski. Zostali 
oni zatrudnieni na WIEiK w wymiarze 
1/4 etatu jako pracownicy inżynieryjno- 
-techniczni. Uczestniczą aktywnie 
w pracach badawczych, wspierają pro-
ces dydaktyczny i pomagają w prowa-
dzeniu kół naukowych. Warto podkreś-
lić, że inż. Maciej Gibas przygotował 
w 2022 roku do druku we współpracy  

z dr. inż. Konradem Haw-
ronem, podręcznik aka-
demicki „Teoria i analiza 
obwodów — omówienie 
podstawowych narzędzi 
do rozwiązywania ob-
wodów elektrycznych”. 
Książka opublikowana 
przez Wydawnictwo  
PK niebawem będzie 
dostępna w Bibliotece  
PK oraz na stronie pro-
jektu POWER PK. 

Cennym uatrak-
cyjnieniem procesu 
dydaktycznego, do-
brze służącym po-

szerzeniu tematyki prac naukowo- 
-badawczych, podejmowanych na  
WIEiK, są wykłady dla studentów i dok-
torantów, prowadzone przez zaproszo-
nych profesorów z zagranicy. W ostatnim 
okresie na wydziale gościli profesorowie: 
Tran Hoai Linh z Wietnamu, Xian-Xu Bai 
z Chin, Andreas Schwung z Niemiec, 
Claudia Steluna Martis z Rumunii oraz 
prof. Konstantin Mamonov z Ukrainy. 

Elektrotechnika w… piosence 

Pracownicy wydzia łu uczestni-
czą w pra cach międzynarodowych 
i ogólno -polskich towarzystw na-
ukowych oraz stowarzyszeń inży-
nierskich. Piszący te słowa pełni 
nieprzerwanie od 1999 roku funkcję 
przewodniczącego Zarządu Głównego  
PTETIS w Warszawie, a dr hab. inż. Ma-
ciej Sułowicz, prof. PK i dr hab. inż. To-
masz Węgiel, prof. PK wchodzą w skład 
Zarządu Oddziału Krakowskiego 
PTETIS. W 2022 roku wielu pracow-
ników uczestniczyło w konferencjach 
naukowych, organizowanych przez 
PTETIS, m.in. w międzynarodowym 
„Sympozjum Maszyn Elektrycznych” 
(SME) oraz konferencji „Postępy 
Elektrotechniki Stosowanej” (PES). 

Udział pracowników WIEiK w kon-
ferencjach naukowych dobrze służy pro-
mocji osiągnięć naukowo-badawczych 
i wdrożeniowych wydziału. Na jubi-
leuszowej XXX Konferencji Naukowo- 
-Technicznej „Problemy Eksploatacji Ma-
szyn i Napędów Elektrycznych”, zorgani-
zowanej przez Państwową Sieć Badawczą 
Łukasiewicz — Instytut Napędów i Ma-
szyn Elektrycznych KOMEL pod patro-
natem ministra rozwoju i technologii, 

pracownicy wydziału przedstawili pięć 
referatów i szeroko rozpropagowali 
w kręgu uczestników, reprezentujących 
siedemdziesiąt ogólnopolskich firm, dwa 
czołowe osiągnięcia wydziału — przeno-
śny (walizkowy) zestaw do szybkiej dia-
gnostyki uszkodzeń silników indukcyj-
nych oraz modułowy generator dla małej 
energetyki wodnej, pozwalający na łatwe 
dopasowanie jego danych eksploatacyj-
nych do wymagań użytkownika, wy-
łącznie poprzez zmianę liczby modułów 
oraz odpowiednie przełączanie uzwojeń 
stojana. Prototyp hydrogeneratora zo-
stał wykonany we współpracy z firmą  
KISIELEWSKI Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

Gwiazdą wieczoru był słynny 
dziennikarz, aktor kabaretowy i autor 
piosenek Artur Andrus, któremu tak 
bardzo spodobała się poetyka technicz-
nych terminów elektrotechnicznych, że 
postanowił włączyć tytuły referatów, 
wygłoszonych przez pracowników 
WIEiK w teksty improwizowanych 
piosenek. Niespodziewaną, nieplano-
waną współpracę artystyczną Artura 
Andrusa z pracownikami Politechniki 
Krakowskiej z WIEiK, autorami refera-
tów wykorzystanych w tekstach piose-
nek, dokumentuje pamiątkowe wspólne 
zdjęcie artysty z naukowcami. 

Młodzi sięgają po laury

Do wyróżniających się w skali ogólno-
polskiej kół studenckich IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) 
należy IEEE Student Branch przy Poli-
technice Krakowskiej (IEEE CUT SB). 
W dniach 25–28 listopada 2022 roku 
koło zorganizowało z wielkim rozma-
chem, z pomocą Samorządu Dokto-
rantów PK, IEEE Cracow University of 
Technology Enginering Days. Wzięły 
w nich udział delegacje studentów z Lit-
wy, Ukrainy, Grecji, Słowacji, Czech, 
Stanów Zjednoczonych oraz ośmiu 
uczelni polskich. Gościem honorowym 
spotkania była prof. Eliza Barney Smith, 
która wygłosiła interesujący wykład na 
temat przetwarzania obrazów metoda-
mi sztucznej inteligencji. Wiele trudu 
w organizację tego wydarzenia włożył 
doktorant mgr inż. Jakub Zielonka — 
prezes IEEE CUT SB. 

Innym przykładem inicjatywy  
IEEE CUT SB była transmisja kon-
ferencji „Applied Machine Learning 
Days (AMLD) Africa 2022” (odbyła się 

Wizyta na Słowacji. Spotkanie delegacji WIEiK PK (po lewej stro-
nie stołu) z przedstawicielami władz rektorskich i dziekańskich 
Uniwersytetu w Żilinie; czwarty od prawej prorektor Uniwersy-
tetu w Żilinie Jozef Ristvej. Fot.: Ze zbiorów Macieja Sułowicza
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w dniach 3–5 lis topada w Maroku), 
przeprowadzona on-line na użytek 
studentów i doktorantów wydziału. 
Dyp lomanci WIEiK z powodzeniem 
co roku biorą udział w konkursach 
prac dyplomowych, organizowanych 
przez IEEE Polish Section. W 2022 roku 
dyp lom laureata zdobył wspomniany 
inż. Maciej Gibas za pracę inżynierską 
zatytułowaną „Projekt i wykonanie 
systemu automatycznego poziomowa-
nia siedziska wózka inwalidzkiego”, 
której promotorem był dr inż. Zbig-
niew Pilch. 

Przy WIEiK działają dwa koła 
Stowarzysznia Elektryków Polskich 
— skupiające pracowników Koło 
nr 75 (jego prezesem jest Maciej Suło-
wicz) oraz Koło nr 33 dla studentów 
(funkcję prezesa pełni Zuzanna Miel-
nik). Oba koła włączają się w realiza-
cję przedsięwzięć ogólnopolskich, jak 
też podejmują swoje własne inicja-
tywy. Przykładem tych pierwszych 
były XXIII Ogólno polskie Dni Młode-
go Elektryka (ODME), odbywające się 
17–20 listopada 2022 r. w Akademii 
Górniczo-Hutniczej, zaś przykładem 
drugich — prelekcja o nowoczesnych 
technologiach 3D i VR, wspomagają-
cych projektowanie i optymalizację 
instalacji elektrycznych i linii kablo-
wych, która miała miejsce na Politech-
nice Krakowskiej. 

Na uwagę zasługują również orga-
nizowane rokrocznie przez SEP kon-
kursy na najlepsze prace dyplomowe. 
W ubiegłym roku nagrody autorom wy-
różnionych prac dyplomowych zostały 
wręczone podczas uroczystej inaugu-
racji roku akademickiego 2022/2023 na 

WIEiK przez prezesa 
Oddziału Krakow-
skiego SEP inż. Ma- 
cieja Burnusa. Pod-
czas inauguracji 
wręczono również 
nagrody laureatom 
Uczelnianej Sesji Kół 
Naukowych (USKN) 
PK. Szczególnie cie-
szy fakt, że w kon-
kursach tych studen-
ci WIEiK zajmują od 
lat czołowe miejsca. 
W 2021 roku zwycięz-
cą został mgr inż. Ja-
kub Zielonka, re-
prezentujący koło 

naukowe MIDUE, zaś w 2022 roku — 
inż. Maciej Gibas, reprezentujący koło 
naukowe EL-RAPRO. 

Wyróżniające się w konkursach 
IEEE oraz SEP prace dyplomowe stu-
dentów WIEiK to rezultat  przykłada-
nia na wydziale olbrzymiej wagi do 
działalności dydaktycznej. Szczególną 
motywacją do doskonalenia procesu 
dydaktycznego są przeprowadzane 
co roku wybory Najlepszego Dydak-
tyka Wydziału inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej. Nagrody wręczane 
są przez dziekana WIEiK podczas 
uroczys tej Gali Dydaktyka. W roku 
ubiegłym miała ona miejsce 18 listopa-
da. Głosami studentów za najlepszych 
dydaktyków wydziału w 2022 roku 
uznano dr. inż. Zbigniewa Pilcha, 
dr. inż. Konrada Hawrona oraz 
mgr. inż. Grzegorza Nowakowskiego. 

Jubileusze pomagają spojrzeć 
w przyszłość 

Do utrzymania wysokiego poziomu 
badań naukowych, wysokiej pozycji 
w rankingu MEiN, prestiżu w między-
narodowym i ogólnopolskim środowi-
sku akademickim oraz dużej atrakcyj-
ności procesu dydaktycznego konieczny 
jest systematyczny rozwój kadry. Nie-
odzowne jest uzyskiwanie kolejnych 
habilitacji i tytułów naukowych profe-
sora, co wymaga motywacji i zachęty 
ze strony dziekana, jak również starszej 
generacji profesorów WIEiK. 

2 grudnia 2022 roku gościła na wy-
dziale prof. Ewa Piętka z Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach — członek Rady 
Doskonałości Naukowej w dyscyplinie 

bioinżynieria medyczna, ciesząca się 
wielkim autorytetem w środowisku 
międzynarodowym i ogólnopolskim, 
również jako inicjatorka powstania 
i pierwszy dziekan Wydziału Bio-
inżynierii Medycznej na Politechnice 
Śląskiej. Podczas spotkania, na które 
zaproszeni zostali wszyscy doktorzy 
habilitowany pracujący na WIEiK, pro-
fesor Ewa Piętka podzieliła się swoimi 
radami, doświadczeniami i przemyśle-
niami dotyczącymi kariery naukowej 
oraz szeroko omówiła aktualne wyma-
gania związane z uzyskaniem tytułu 
naukowego profesora. Odpowiedziała 
na szereg pytań i rozwiała istniejące 
niejasności oraz wątpliwości poten-
cjalnych wnioskodawców. Spotkanie 
przebiegało w życzliwej atmosferze 
i z pewnością doda skrzydeł przyszłej 
generacji profesorów na WIEiK. 

Warto nadmienić, że w tym roku 
mija trzydzieści pięć lat od przekształce-
nia Wydziału Transportu PK w Wydział 
Inżynierii Transportowej i Elektrycznej, 
protoplastę dzisiejszego WIEiK. Jest 
to więc ważny dla wydziału jubileusz, 
związany z zaistnieniem po raz pierw-
szy na Politechnice Krakowskiej termi-
nu „inżynieria elektryczna” w nazwie 
wydziału. Jeszcze bardziej okrągły ju-
bileusz przypadnie na 2025 rok, kiedy 
to minie pięćdziesiąt lat od rozpoczęcia 
nauczania na PK elektrotechniki. By 
uczcić to wydarzenie, wydział planu-
je zorganizowanie XXXVI Ogólnopol-
skiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów 
Elektrycznych, Elektroniki, Telekomu-
nikacji, Automatyki i Robotyki, Cyber-
netyki, Mechatroniki oraz Informatyki. 

Szerokie spojrzenie w przeszłość 
wydziału, przyjrzenie się jego dorobko-
wi, ma duże znaczenie dla uświadomie-
nia sobie tego, czego jeszcze brakuje i co 
jest możliwe do osiągnięcia w przyszło-
ści. Służy wytyczeniu kolejnych celów 
i określeniu dalszych planów efektyw-
nego rozwoju. 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński jest 
pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynie-
rii Elektrycznej i Komputerowej PK, kieruje gru-
pą Infotronika i Elektromobilność; był dyrekto-
rem Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej 
oraz kierownikiem Katedry Trakcji Elektrycznej 
i Sterowania Ruchem WIEiK PK. Jest członkiem 
Komitetu Elektrotechniki PAN. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Artysta kabaretowy Artur Andrus podczas spotkania z przedsta-
wicielami WIEiK PK przy okazji konferencji „Problemy Eksploatacji 
Maszyn i Napędów Elektrycznych”; od lewej: Maciej Gibas, Miro-
sław  Czechowski, dziekan Maciej Sułowicz, Artur Andrus, Jakub 
Zielonka, Krzysztof Kluszczyński, Zbigniew Pilch. Fot.: Jakub Bernatt
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W czwartkowy wieczór 15 grudnia ubieg-
łego roku w Klubie Studenckim „Kwadrat” 
zebrało się liczne grono studentów, ab-
solwentów i pracowników Międzynaro-
dowego Centrum Kształcenia Politechniki 
Krakowskiej wraz z zaproszonymi gośćmi. 
Udział w spotkaniu wigilijnym wzięli pro-
rektor ds. kształcenia i współpracy z za-
granicą Jerzy Zając, a także reprezentanci 
Mi nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Scenę, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
wypełnili kolędujący cudzoziemcy, którzy 
w tym roku akademickim przygotowują się 
w MCK PK do podjęcia studiów w Polsce. 
Stu osiemdziesięciu kursantów pochodzą-
cych z kilkunastu krajów, m.in. w Europie, 
Azji, Afryce i Ameryce Południowej, od-
śpiewało wspólnie: „Wśród nocnej ciszy”, 
„Dzisiaj w Betlejem…”, „Przybieżeli do 
Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi” oraz 
„Cicha noc”. W wykonanie polskich ko-
lęd włożyli wiele serca, a brzmieli prawie 
jak profesjonalny chór. Na zakończenie 
tej części koncertu wysłuchaliśmy pieśni 
„Cicha noc” w dziewięciu wersjach języ-

kowych: angielskiej, francuskiej, 
ukraińskiej, białoruskiej, chiń-
skiej, mongolskiej, wietnamskiej, 
uzbeckiej oraz w… suahili. Jak na 
MCK przystało, było bardzo mię-
dzynarodowo.

Tego wieczoru gości przywitał 
dyrektor MCK dr Tomasz Jeleński, 
a życzenia zgromadzonym złożył 
prorektor Jerzy Zając. Właściwą 
część imprezy stanowił pokaz tań-
ców i koncert piosenek w wyko-
naniu uczestników kursu przygo-
towawczego, prezentujących swe 
narodowe kultury: białoruską, tajwańską, 
ukraińską, mongolską, wietnamską, kongij-
ską oraz kazachską. Można było na przykład 
usłyszeć ukraińską piosenkę „Nadeja je” czy 
tajwańską „Qi” i zobaczyć tańce z Mongolii 
lub wietnamski taniec z wachlarzami. Na 
publiczności ta mieszanka kultur, rytmów, 
języków, melodii zrobiła duże wrażenie, zaś 
uśmiechy na twarzach wykonawców i słu-
chaczy świadczyły o tym, że dobra zabawa 
zawsze łączy ludzi. Kiedy scena opustoszała, 
a gromkie brawa ucichły, wszyscy połamali 

Fot.: Jan Zych

Kolęda „Cicha noc” zabrzmiała w dziewięciu językach, także w… suahili

Wigilia w Międzynarodowym Centrum  
Kształcenia PK
IZABELA KUGIEL-ABUHASNA

się opłatkiem. Nieoficjalna część spotkania, 
wspólna zabawa w Klubie „Kwadrat” prze-
ciągnęła się do późnych godzin. Spotkanie 
skłoniło nas do refleksji, że dobre tradycje, 
pozytywne emocje i międzynarodowe po-
rozumienie trzeba podtrzymywać.

Mgr Izabela Kugiel-Abuhasna jest wykładowcą 
języka polskiego jako obcego w Międzynarodo-
wym Centrum Kształcenia PK.

Prezentowana w styczniu w Galerii „Gil” 
wystawa stanowi zbiór prac jednej autor-
ki, wykonanych w różnych technikach ma-

larskich: olejnej, akrylowej, akwarelowej 
oraz batiku. W swojej twórczości Dorota 
Wałek preferuje technikę olejną. Obrazy 
z grubą fakturą farby unaoczniają fascy-
nujący ją dukt pędzla. Do ulubionych te-
matów należą pejzaże morskie oraz kwia-
ty, ostatnio portrety. 

Naukę rozpoczęła jako jedenastolatka 
w pracowni krakowskiej artystki malarki 
Karoliny Szczerby-Szczepańskiej. Przez lata 
malowała hobbistycznie. W 2010 r. wzię-
ła udział w warsztatach plastycznych 
w Scunthorpe, w Anglii, prowadzonych 
przez Williama Belshawa, a w 2013 r. po 
raz pierwszy — w zbiorowej wystawie 
„Open Art Exhibition 2013’’ w Central Art 
Gallery w Ashton. Uczestniczyła również 

w warsztatach prowadzonych przez ar-
tystki malarki Urszulę Tatrzańską, Paulinę 
Stasik, Ingę Suminę (Galeria „Stańczyk” 
FSON) oraz Emilię Kine (Dom Kultury „Pa-
leta”). Była organizatorem, jak również 
uczestnikiem wystaw „Fotosynteza 2019” 
(dla absolwentów warsztatów plastycz-
nych Klubu Kultury „Paleta”), „Kwiatostan 
2019” i „(AB)strakcje 2020” w Klubie K2O. 
Wyróżniona w kategorii malarstwo pod-
czas XVII Międzynarodowego Biennale 
Sztuk Plastycznych Osób Niepełnospraw-
nych w 2022  r.  Należy do Bronowickiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszel-
kich im. Włodzimierza Tetmajera w Kra-
kowie. Pierwszą indywidualną wystawę  
pt. „Spoiwo” zorganizowała w maju 2019 r.

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych:
Malarstwo Doroty Wałek

10–26 stycznia 2023 r.

Autoportret
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Swoje trzydziestolecie obchodził w roku 
ubiegłym Samorząd Studencki Politech-
niki Krakowskiej. Jego działania znacząco 
wpisują się w życie uczelni, a niektóre ini-
cjatywy są znane szeroko poza PK.

Należy do nich organizowany co roku 
Rajd PK — najstarsza impreza tego typu 
w Polsce, a także akcja „Mikołajki”, w ramach 
której studenci odwiedzają wychowanków 
ośrodków opiekuńczych, spełniając — 
w miarę możliwości — dziecięce marzenia. 
Dla nowicjuszy wstępujących w mury Poli-
techniki samorząd przygotowuje co roku 
obóz adaptacyjny — „Adapciak”. 

Okres pandemii zahamował organizo-
wanie imprez masowych, ale wiele osób 
pamięta urządzane wcześniej na kampu-
sie przy ulicy Warszawskiej i w Czyżynach 
koncerty znanych zespołów rockowych 
i solistów. W okresie juwenaliów studenci 
PK dołączają do braci żakowskiej, bawiąc 
się w ramach własnej imprezy Czyżyna-
liów. Inną formą wspólnej zabawy są dni 
poszczególnych wydziałów. Nie należy 
też zapominać, że przedstawicie samo-
rządu zasiadają w Senacie PK i innych 
organach kolegialnych na uczelni, biorąc 
udział w podejmowaniu ważnych decyzji. 

Swój jubileusz studenci postanowili 
świętować na wesoło, zapominając na chwi-
lę o codziennych problemach. Uroczystość, 
która odbyła się 16 grudnia ubiegłego roku, 

miała formę balu urządzo-
nego w sali wystawowej 
Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego. Organizatorom 
zależało, by miejsce było 
niebanalne, wyjątkowe 
i przede wszystkim zapa-
dające na długo uczestni-
kom w pamięć. 

Jubileuszowy bal stał 
się też okazją do spotkania 
obecnych i dawnych dzia-
łaczy samorządu. W szcze-
gólności nie zawiedli prze-
wodniczący minionych 
kadencji SSPK (w kolejno-
ści kadencji idąc wstecz): 
Krzysztof Pszczółka, Michał Kostrzewa, 
Paweł Domino, Daniel Kostrzewa, Marcin 
Styrna, Janusz Rogulski, Tomasz Jezierski, 
Artur Wójcik, Łukasz Kołodziejczyk, Witold 
Podgórski, Łukasz Adamski i Włodzimierz 
Leksa. We wspólnej zabawie uczestniczyła 
też oczywiście aktualna przewodnicząca 
SSPK Marta Tyrka.  

Grudniowy bal zaowocował też no-
wym wydarzeniem w historii samorządu 
Politechniki — finałem I Plebiscytu Aktyw-
ności Studenckiej „Szafirowe Smoki”. Do 
udziału w tej uroczystości zaproszono lau-
reatów trzech pierwszych miejsc w każdej 
z dziesięciu kategorii. Byli to: 

• w kategorii „najlepszy projekt in-
tegracyjny”: 1. Festiwal Mechanika  
(WRSS WM), 2. Planszówki PK (Komisja 
Kultury SSPK), 3. Liga PK Quiz (Komisja 
Kultury SSPK); 

• w kategorii „student naukowiec”: 
1.  Maciej Gibas (WIEiK), 2. Radosław 
Mazgaj; 

• w kategorii „najlepsza akcja promocyj-
na”: 1. Dzień Lądowca (WRSS WIL), 2. „Od-
najdź w sobie AZS!” (AZS PK), 3. Wieczo-
rek Dendrologiczny (SKN „Arboris”); 

• w kategorii „student sportowiec”: 1. Ja-
kub Stolarski (WM), 2. Piotr Kidoń (WM), 
3. Filip Kostkiewicz (WIiT); 

• w kategorii „najlepsza inicjatywa spo-
łeczna”: 1. Wampiriada (NZS), 2. „O Włos 
od Pomocy na PK!” (Komisja Kultury 
SSPK), 3. „Posadź z nami wiosnę tej je-
sieni!” (SKN Krajobrazy „Landscapes”); 

• w kategorii „student artysta”: 1. Wero-
nika Gozdur (WIMiF), 2. Kamila Kotnis 
(WM), 3. Katarzyna Jamioł (WA); 

• w kategorii „najlepszy projekt nauko-
wy”: 1. „HABSat — Budowa sondy stra-
tosferycznej — Cosmo PK”, 2. „PKanoe 
— beton tekstylny ze spoiwem mine-
ralnym o obniżonym śladzie węglo-
wym” (SKN Footprint), 3. „Aktywność 
studencka niejedno ma imię” (KN Na-
nomateriały); 

• w kategorii „najlepszy bal wy-
działowy”: 1.  Atom i Elektryk  
(WRSS WIMiF i WRSS WIEiK), 2. Astro-
Chemik (WRSS WIiTCh), 3. Mechanik 
(WRSS WM);

Trzydziestolecie Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej

Był bal, goście i… „Szafirowe Smoki”

Z rąk prorektora Dariusza Bogdała przewodnicząca Parlamen-
tu Samorządu Studenckiego PK Marta Tyrka otrzymała praw-
dziwie jubileuszowy bukiet kwiatów

Trzydzieści lat w pigułce: wspólne zdjęcie byłych przewodniczących Samorządu Studenc-
kiego PK z obecną przewodniczącą Martą Tyrką – pierwszą kobietą na tym stanowisku
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zabrakło przedstawicieli władz Politechni-
ki, z prorektorami Markiem Bauerem, Da-
riuszem Bogdałem, Tomaszem Kapeckim 
i Jerzym Zającem oraz pełnomocnikiem 
rektora ds. kształcenia Otmarem Vogtem. 
Przybyli też rektorzy PK poprzednich ka-
dencji — Kazimierz Flaga, Józef Gawlik, 
Kazimierz Furtak i Jan Kazior — a także 
było wielu dziekanów i prodziekanów. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

• w kategorii „działacz roku”: 1. Dominika 
Wanat (WIMiF), 2. Marcin Różycki (WIL), 
3. Wioleta Łoś (WM); 

• w kategorii „Przyjaciel Samorządu”: 
Barbara Woźniak. 
Pomysłodawcą tej inicjatywy był 

Krzysztof Kusak, I wiceprzewodniczący 
samorządu PK i przewodniczący Komisji 
Kultury. O narodzinach idei plebiscytu 
i metodzie wyłonienia laureatów powie-
dział: 

— Pierwszy raz pomysł na organiza-
cję plebiscytu pojawił się w mojej głowie 
już w 2019 r., gdy gościłem na Gali Złotych 
Lwiątek [plebiscyt organizowany na Po-
litechnice Gdańskiej — przyp. red.]. Po-
myślałem wtedy: dlaczego u nas nie ma ta-
kiego plebiscytu? Niestety, przez pandemię 

Ponad trzydziestoosobowa grupa mło-
dzieży z I Liceum Ogólnokształcącego 
im.  Tadeusza Kościuszki w Łomży (wo-
jewództwo podlaskie) odwiedziła 3  lis-
topada ubiegłego roku Politechnikę 
Krakowską. W pierwszej części wizyty 
uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyj-
ną i możliwościami, jakie uczelnia stwa-
rza swoim studentom. Prezentację 
przedstawił Bartłomiej Krystyński 
z Działu Promocji, który zajął się ko-
ordynacją spotkania zorganizowa-
nego w Pawilonie Konferencyjno- 
-Wystawowym „Kotłownia”. 

Uczniowie odwiedzili następ-
nie Laboratorium Internetu Rze-
czy w budynku Galerii „Gil”. Dzię-
ki uprzejmości władz Wydziału 
Informatyki i Telekomunikacji oraz  

Licealiści z Podlasia odwiedzili PK

Prezentacja Politechniki zaciekawiła uczniów z Łom-
ży. Fot.: Jan Zych

pomysł musiał poczekać 
na realizację aż trzy lata, 
ale wreszcie się udało! 
Cel, jaki mi przyświecał, 
to ustanowienie nagród 
od studentów dla stu-
dentów. Dlatego wynik 
głosowania ogółu spo-
łeczności studenckiej sta-
nowi 70 proc. ostatecznej 
liczby punktów, a tylko 
30 proc. to głosowanie 
kapituły. 

W jubileuszowym 
balu Samorządu Stu-
denckiego PK uczestni-
czyło w sumie dwieście 
sześćdziesiąt osób. Nie 

Barbarze Woźniak, zdobywczyni „Szafirowego Smoka” w kate-
gorii „Przyjaciel Samorządu” (na zdjęciu: ze statuetką w dłoni), 
sala zgotowała burzliwą owację

pomocy ze strony prodziekana dr. inż. Da-
riusza Żelaski zorganizowane zostało 
spotkanie z przedstawicielami Koła Na-
ukowego COSMO. Studenci zaciekawili 
młodszych kolegów, mówiąc o wysłaniu 
przed kilkoma miesiącami do stratosfery 
zbudowanej przez siebie sondy. 

(R.) 

Mikołajkowy  
rekord 
Znakomity plon przyniosła przepro-
wadzona na Politechnice Krakowskiej 
zbiórka funduszy na zakup prezen-
tów dla wychowanków z ośrodków  
opiekuńczo-wychowawczych Mało-
polski. W ramach 35. Akcji „Mikołajki 
— Studenci Dzieciom” w okresie od 
30 listopada do 7 grudnia 2022 roku do 
dzieci trafiły prezenty w sumie o war-
tości ponad 62 tys. złotych. To rekord 
dotychczasowych zbiórek. Studenci 
odwiedzili ośrodki w Olkuszu, Bochni, 
Kłaju, Radoczy, Skawinie, Dąbrowie 
Tarnowskiej, Jasieniu i Miękini. Obda-
rowanych zostało 174 dzieci. W akcji 
wzięło udział 80 wolontariuszy.

(R.) 

Laureaci wraz  z organizatorami Plebiscytu Aktywności Studenckiej
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Wydziały bawiły się…

Podczas gali Wydziału Informatyki i Telekomunikacji pokazano, jak 
się bawić, nawiązując do tradycji polskiego tańca

Grunt to dobre okulary i właściwe nakrycie głowy – zdawali się prze-
konywać uczestnicy balu Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Na wspólnej gali spotkały się w tańcu Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Feeria barw i dźwięków plus uśmiechnięte twarze — także władz wydziału — to Bal Mechanika



SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Zdjęcia: Jacek Wojs  

Kwitnie leszczyna

Już po świętach, trochę sennie.

Sikorek trele wiosenne.

Stokrotki kwitną jak piana.

Zima styczniowa — schowana.

Krwawnik kwitnie, wilczełyko,

wnet i rolnika z motyką

ujrzelibyśmy na polu

(gdyby się zajmował rolą).

Bazie białe kwitną pięknie,

może wiosna się nie zlęknie.

Dzień dłuższy, jak kwiat leszczyny.

Uciekaj zimo! Prosimy.

    Jacek Wojs 

Wiosna to… czy jeszcze zima?
Stokrotki zimą? A jednak! Na potwierdzenie obserwacji zawartych w wierszu (u góry) 
jego autor przesłał nam zdjęcia wykonane w pierwszej połowie stycznia na terenie kam-
pusu czyżyńskiego (dwa z lewej) i przy ulicy Warszawskiej (zdjęcie z prawej). Zima jednak 
zaraz potem pogroziła nam palcem. 




