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Politechnika Krakowska najlepsza
Tygodnik „Newsweek Polska” w numerze 20/2008 (datowanym na 18 maja 

br.) ogłosił wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych, w którym oce-
niano wartość rynkową dyplomu. Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Kra-
kowska! Pozostawiliśmy w tyle całą plejadę renomowanych, nieraz większych 
i bogatszych uczelni. Okazało się, że studia na PK są w Polsce najlepszą prze-
pustką do kariery zawodowej.

„Inżynier znaczy sukces” — zatytułował „Newsweek” artykuł, będący komenta-
rzem do rezultatów rankingu. Jego czołówkę zdominowały bowiem uczelnie tech-
niczne. Na kolejnych miejscach za PK uplasowały się: Polsko-Japońska Wyższa 
Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Politechnika Warszawska, Wyższa 
Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Akademia Techniczno-
-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Bia-
łostocka, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego oraz zamykająca pierwszą dziesiątkę Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie.

Co zadecydowało o takim układzie czołówki rankingu? Firma badawcza ARC Ry-
nek i Opinia, której redakcja zleciła opracowanie rankingu, zajrzała do 1409 przed-
siębiorstw. Zasięgnięto tam informacji na temat, gdzie kończyły studia osoby zajmu-
jące stanowiska dyrektorów, kierowników i specjalistów. Ograniczono się przy tym 
do ludzi, którzy mają nie więcej niż 36 lat, a więc kariery zrobili stosunkowo szybko. 
Zebrane w ten sposób dane odniesiono do liczby absolwentów wypuszczanych na 
rynek pracy przez poszczególne uczelnie (według danych GUS). Pod uwagę wzięto 
następujące branże: handel, motoryzacja, usługi, przetwórstwo przemysłowe, bu-
downictwo, transport, łączność, fi nanse, hotelarstwo i gastronomia. Przyjęto zatem 
czytelną, zobiektywizowaną procedurę oceny wartości rynkowej dyplomów poszcze-
gólnych szkół wyższych. Tym bardziej więc cieszy pierwsze miejsce naszej uczelni.
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Przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania Politechni-
ki Krakowskiej podczas uroczystości ogłoszenia wyników Ran-
kingu Wyższych Uczelni 2008 zorganizowanego po raz siódmy 
przez tygodnik „Newsweek Polska”. Ceremonia odbyła się 12 
maja br. w samym centrum Warszawy, w Sali Ludwikowskiej 
Hotelu Polonia Palace.

Z zaproszenia wynikało, że Politechnika Krakowska jest 
jednym z laureatów w kategoriach: „uczelnia województwa 
małopolskiego”, „uczelnia techniczna”, „uczelnia publiczna” 
i w rankingu generalnym. W ostatnich dwóch latach PK zajmo-
wała wśród uczelni technicznych miejsca piąte i szóste, a w kla-
syfi kacji generalnej — siódme i dziewiąte. Tym razem okazało 
się, że zajęliśmy pierwsze miejsce we wszystkich dostępnych 
nam kategoriach. Dzięki temu, że tuż przed uroczystością spot-
kałem kilku zaprzyjaźnionych prorektorów politechnik, którzy 
zaczęli składać na moje ręce gratulacje, byłem przygotowany 
na to historyczne wydarzenie.

Dyplomy wręczał i gratulował laureatom Michał Kobosko 
— redaktor naczelny „Newsweeka”. Politechnika Krakowska, 

Na ręce  Jego Magnifi cencji Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. Józefa 
Gawlika gratulacje przesłał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski:

Z radością przyjąłem informację o sukcesie cenionej krakowskiej uczelni wyższej. Serdecznie 
gratuluję zwycięstwa w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych opublikowanym na łamach tygodni-
ka „Newsweek”. Politechnika Krakowska w znakomitym stylu, bazując na osiągnięciach swych ab-
solwentów, zdeklasowała swych szanownych konkurentów, ten kolejny sukces stanowi równocześnie 
doskonałe potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia, jakie studenci otrzymują w zacnych murach 
uczelni. 

Na ręce Pana Rektora składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i powodzenia w po-
dejmowanych staraniach dla pracowników Politechniki Krakowskiej, społeczności akademickiej oraz 
wszystkich, którzy w jej murach zdobywać będą wiedzę i umiejętności. Niech efekty Państwa pracy 
przynoszą spełnienie i kolejne sukcesy.

jako zwycięzca rankingu generalnego, została uhonorowana 
specjalną statuetką w kształcie wykrzyknika, co podkreśliło 
wagę tego osiągnięcia. Należy zaznaczyć, że ranking został 
oparty wyłącznie na wskaźniku określonym stosunkiem licz-
by absolwentów danej uczelni zatrudnionych w przebadanych 
fi rmach (dyrektorzy, kierownicy i specjaliści) do ogólnej liczby 
absolwentów wypromowanych w ostatnim dziesięcioleciu. Jest 
więc rzetelną miarą jakości kształcenia i wartości dyplomu da-
nej uczelni. Kryterium to daje równe szanse uczelniom małym, 
średnim i dużym.

Odniesiony sukces jest zasługą całej społeczności akade-
mickiej naszej Politechniki. Dziękując wszystkim nauczycielom 
akademickim i absolwentom, którzy przyczynili się do tego 
osiągnięcia, pragnę wyrazić nadzieję, że w przyszłości nasi wy-
chowankowie będą, podobnie jak obecni, cenieni i poszukiwani 
na rynku pracy.

Rafał Palej
Prorektor ds. dydaktyki

Sukces społeczności akademickiej
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Pozycja Politechniki Krakowskiej, jej po-
strzeganie w środowisku akademickim w kraju 
i za granicą jest efektem zharmonizowanych 
przedsięwzięć, obejmujących działalność dy-
daktyczną, naukową, promocyjną oraz inwe-
stycyjno-remontową. Efektywność tych działań 
jest w znacznej mierze zależna od wewnętrznej 
organizacji i zarządzania uczelnią.

Dlatego też główne zamierzenia stra-
tegiczne na kadencję 2005–2008 obej-
mowały:
• usprawnienie systemu zarządzania 

uczelnią i obniżenie kosztów jej funk-
cjonowania;

• utrzymanie wysokiego poziomu jako-
ści kształcenia i przygotowanie ab-
solwentów do podejmowania pracy 
na rynku krajowym oraz międzyna-
rodowym, a także do samodzielnej 
działalności gospodarczej;

• wspomaganie indywidualnego rozwo-
ju naukowego pracowników;

• zwiększenie skuteczności pozyskiwa-
nia funduszy z zewnętrznych źródeł 
fi nansowania;

• poprawę warunków lokalowych oraz 
pozycji PK w środowisku akademi-
ckim.

Zarządzanie uczelnią

Pierwszą ważną decyzją było ogłoszenie konkursu na sta-
nowisko kanclerza uczelni. Z trzynastu zgłoszonych kandyda-
tów komisja konkursowa wytypowała pięciu, spośród których 
został wybrany Lucjan Tabaka. Z perspektywy mijającej kaden-
cji uważam, że była to dobra decyzja.

Kadencję rozpoczęliśmy w trudnej sytuacji fi nansowej uczel-
ni i bez gotowych projektów, które stanowiłyby podstawę do 
wystąpienia o fundusze strukturalne i fundusze z ministerstwa. 
Zasadniczym problemem było usprawnienie systemu zarzą-
dzania uczelnią. Analiza obiegu dokumentów i przepływu infor-
macji na poziomie administracji centralnej, dokonana w ujęciu 
procesowym, pozwoliła na znaczne uproszczenie struktury or-
ganizacyjnej i przegrupowanie części pracowników do innych 
zadań, a także ograniczenie liczby przyjmowanych pracowników 
w miejsce odchodzących na emeryturę. Oszczędności z tego ty-
tułu na koniec 2006 r. wyniosły ok. 800 tys. zł.

Działania były prowadzone w pionie kanclerza, a komisją 
dokonującą analizy kierował prorektor ds. nauki. Uproszczo-
na struktura organizacyjna, a w ślad za nią nowy regulamin 
organizacyjny podwyższyły jakość pracy administracji uczelni, 
a stopniowe i konsekwentne wdrażanie technologii informacyj-
nych stworzyło podstawę do wprowadzania systemu jakości 
w zarządzaniu uczelnią.

Istotną rolę w zwiększeniu przychodów odegrało uporząd-
kowanie gospodarowania majątkiem uczelni, przeprowadzone 
w zakresie zadań kanclerza. Niemal w całości zostały uregulo-

wane kwestie prawne związane z gos-
podarką nieruchomościami. Nowe umo-
wy o dzierżawę, zawarte na warunkach 
ryn kowych, przysporzyły znaczących 
przychodów, tak że na koniec 2007 r. do-
datkowe wpływy sięgały około 1,2 mln zł. 
Dyscyplina fi nansowa na wydziałach i po-
prawa aktywności w pozyskiwaniu fundu-
szy pozabudżetowych, także zwiększone 
przychody na poziomie administracji cen-
tralnej pozwoliły na osiągnięcie dodatnie-
go bilansu na koniec 2007 r. w wysokości 
netto około 14 mln zł oraz na naliczenie 
amortyzacji na poziomie około 7 mln zł.

Duży wkład pracy w restrukturyzację 
systemu zarządzania uczelnią wnieśli tak-
że: kwestor, dyrektor techniczny i dyrektor 
administracyjny. Należy podkreślić oso-
biste zaangażowanie kanclerza i służb 
techniczno-administracyjnych w sprawę 
obiektu Politechniki Krakowskiej w Jano-
wicach, bowiem problemy z dotychczaso-
wą dzierżawą mogły doprowadzić do jego 

utraty. O tych sprawach Senat naszej uczelni był informowany na 
bieżąco.

Dydaktyka

Nowoczesność i atrakcyjność uczelni kandydaci na studia 
oceniają przez pryzmat oferty dydaktycznej. Całokształtem 
działalności dydaktyczno-wychowawczej kierował podczas tej 
kadencji prorektor ds. dydaktyki. Został opracowany i zatwier-
dzony przez Senat PK nowy regulamin studiów oraz zostały 
przygotowane plany studiów zgodne z wymogami obowiązują-
cych standardów kształcenia. Opracowano także zasady kal-
kulacji kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych. Do 
głównych osiągnięć należy zaliczyć opracowanie wewnętrzne-
go systemu zapewnienia jakości kształcenia, z procedurą oceny 
nauczycieli akademickich przez studentów jako jednym z ele-
mentów. Z udziałem Działu Nauczania i Działu Informatyzacji, 

Prof. dr hab. Józef Gawlik
Rektor Politechniki Krakowskiej 

Bilans kadencji 2005–2008: 
plany i ich realizacja
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podległego dyrektorowi administracyjnemu, została wprowa-
dzona internetowa rejestracja kandydatów na studia oraz elek-
troniczna legitymacja studencka.

Tworzeniu dobrego wizerunku Politechniki Krakowskiej 
w środowisku akademickim sprzyjają Dni Informacyjne i Dni 
Otwarte oraz imprezy organizowane przez studenckie organi-
zacje (rajd PK, Czyżynalia, Festiwal Kultury Studentów PK, mi-
kołajki w domach dziecka, pomoc dla hospicjum), które nadzo-
rował prorektor ds. dydaktyki. Do współpracy w organizowaniu 
działalności studenckiej w domach studenckich w Czyżynach 
aktywnie włączyło się także kierownictwo administracyjne 
osiedla. Politechnika Krakowska jako pierwsza w środowisku 
akademickim Krakowa otrzymała certyfi kat bezpieczeństwa, 
wydany przez Komendę Policji w Krakowie.

Pion prorektora ds. dydaktyki współdziałał z organizacjami 
studenckimi w opracowaniu zasad odpłatności i przyznawania 
miejsc w akademikach, zarządzania funduszem pomocy mate-
rialnej dla studentów, w zakładaniu Stowarzyszenia Studentów 
Niepełnosprawnych oraz pomagał w jego działalności. Bardzo ak-
tywnie działały studenckie koła naukowe. Prorektor ds. dydaktyki 
czynnie uczestniczył w konferencjach prorektorów ds. kształce-
nia polskich uczelni technicznych oraz w obradach Komisji Akre-
dytacyjnej Uczelni Technicznych. Wysoki poziom kształcenia na 
Politechnice Krakowskiej potwierdzała każdorazowo Państwowa 
Komisja Akredytacyjna, gdyż wszystkie kontrolowane dotychczas 
kierunki kształcenia na wydziałach uzyskiwały po-
zytywną ocenę, a niektóre wyróżnienie (np. Wy-
dział Architektury, który posiada także międzyna-
rodową akredytację RIBA).

Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia 
— co niezwykle istotne: kształcenia dostoso-
wanego do potrzeb rynku pracy i oczekiwań 
pracodawców — Politechnika Krakowska za-
jęła w rankingu „Newsweeka” pierwsze miej-
sce w kraju. W rankingu „Rzeczpospolitej” 
i „Perspektyw” PK utrzymuje dobrą, ósmą po-
zycję wśród uczelni technicznych w Polsce. 
Należy także podkreślić, że przeważająca licz-
ba kierunków kształcenia w ogłoszonym przez 
MNiSzW konkursie na kształcenie zamawiane 
jest prowadzona na naszej uczelni. To dowód, 
że oferta dydaktyczna PK jest zgodna z potrze-
bami gospodarki.

W trakcie kadencji został wprowadzony trój-
stopniowy system kształcenia zgodnie z wy-
mogami procesu bolońskiego. We współpracy 
z Oddziałem Krakowskim TVP i z TVN opraco-
wano nową, perspektywiczną ofertę kształcenia 
w zakresie inżynierii mediów elektronicznych.

Nauka i kadra

Bez rozwoju naukowego kadry dydaktycz-
nej uczelnia nie może się rozwijać i konkurować 
na rynku edukacyjnym. Pomimo odchodzenia 
na emeryturę wielu pracowników naukowo-dy-
daktycznych, szczególnie profesorów tytular-
nych, PK posiada status uczelni autonomicznej 
(obecnie zatrudnia 83 profesorów tytularnych). 
Aktualnie posiadamy uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora w jedenastu dyscyplinach, 
a trzy kolejne wnioski czekają na akceptację 

w ministerstwie. Większość wydziałów posiada uprawnienia 
habilitacyjne.

Warto podkreślić, że grono młodych asystentów jest liczne, 
co dobrze rokuje dalszy rozwój kadry naukowej. Sprzyja mu 
wprowadzony pod nadzorem prorektora ds. nauki konkursowy 
system wspomagania fi nansowego prac doktorskich i habilita-
cyjnych w ramach funduszy na badania własne. Uruchomiono 
system pomocy fi nansowej dla zespołów, które ubiegają się 
o akredytację laboratoriów badawczych. Został opracowany 
i przyjęty przez Senat regulamin studiów doktoranckich i pomo-
cy materialnej dla doktorantów.

Ważną rolę w mijającej kadencji odgrywało Centrum Trans-
feru Technologii. Szkolenia w zakresie przygotowania projek-
tów realizowanych w ramach programów operacyjnych i euro-
pejskich, przeznaczone dla pracowników naszej uczelni oraz 
pracowników innych instytucji pobudziły aktywność zespołów 
badawczych i zachęciły je do starania się o fundusze struktu-
ralne. Wykreowany przez kierownictwo CTT Konkurs „Innovator 
Małopolski” zyskuje coraz większe uznanie (w 2007 r. otrzymał 
wsparcie Urzędu Marszałkowskiego) oraz sprzyja tworzeniu 
nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, zakładanych również 
przez naszych absolwentów.

Umocniła wysoką pozycję w środowisku akademickim Bi-
blioteka Politechniki Krakowskiej, na co niejednokrotnie zwra-
cała uwagę Państwowa Komisja Akredytacyjna. Znaczna część 
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zbiorów biblioteki jest dostępna on-line w wersji cyfrowej. Dy-
rektor biblioteki został członkiem międzynarodowego zespołu 
koordynującego pracę bibliotek (IATUL), co także podnosi mię-
dzynarodowy prestiż naszej uczelni.

Wydawnictwo PK, utrzymując wysoki poziom naukowy 
i edytorski, odnosiło sukcesy i zdobywało czołowe wyróżnienia 
na krajowych targach książki. Sprzyjało temu wdrożenie profe-
sjonalnych programów edytorskich. Bardzo ważną rolę w utrzy-
maniu wysokiego poziomu naukowego publikacji wydawanych 
na naszej uczelni odgrywał Zespół Redakcyjny Wydawnictw 
Naukowych i Dydaktycznych. Na wydziałach zorganizowano 
w mijającej kadencji wiele konferencji naukowych o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym, a wygłaszane podczas nich re-
feraty były drukowane przez Sekcję Poligrafi i PK.

Inwestycje i remonty

W latach 2005–2008 poprawiły się warunki lokalowe uczel-
ni. Było to możliwe dzięki:
• przebudowie budynku stołówki przy ul. Warszawskiej, 

w związku z czym Instytutowi Matematyki przekazano sale 
dydaktyczne, Galerii GIL — salę, chórowi PK — pomiesz-
czenie i salę oraz Działowi Promocji — salę konferencyjną 
z pomieszczeniami;

• kompleksowemu remontowi budynku DS 4 w Czyżynach 
oraz segmentu nr 4 w Hotelu Asystenckim;

• kontynuowaniu remontu budynku przy ul. Podchorążych;
• przeprowadzeniu remontów (w ramach wydziałów) części sal 

dydaktycznych, sanitariatów i wymianie okien;
• zaadaptowaniu dla CTT pomieszczenia w budynku Aresztu;
• ogrodzeniu terenu osiedla akademickiego w Czyżynach.
Zostały także przygotowane projekty realizacji nowych inwesty-

cji i remontów:
• projekt techniczny budynku biblioteki wraz z częścią dydak-

tyczną (uzyskano pozwolenie na budowę);
• projekt techniczny na modernizację budynku stołówki nr 16 

w Czyżynach (wraz z pozwoleniem na budowę);
• kompleksowe projekty modernizacji pozostałych obiektów 

dydaktycznych (w MNiSzW złożono 14 wniosków o dofi -
nansowanie);

• projekt koncepcyjny Centrum Kongresowo-Wystawiennicze-
go (w ramach projektu fi nansowanego z funduszy struktural-
nych) oraz krytej pływalni w Czyżynach (za sukces należy 
uznać zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzen-
nego, w którym uwzględniono te inwestycje).
Koordynację merytoryczną tych zadań zapewniał prorektor 

ds. rozwoju, a za kwestie wykonawcze odpowiadał dyrektor 
techniczny.

Kontakty z zagranicą

Z satysfakcją należy odnotować rozwój współpracy Poli-
techniki Krakowskiej na forum międzynarodowym i krajowym, 
koordynowany przez prorektora ds. współpracy międzynarodo-
wej i regionalnej przy współudziale Biura Współpracy Między-
narodowej. Jej odzwierciedleniem jest podpisanie 23 nowych 
umów z partnerami zagranicznymi, rozwój wymiany studenckiej 
w ramach programu Erasmus (wzrost liczby studentów przyjeż-
dżających na PK o 69 proc. i wyjeżdżających na studia za gra-
nicą o 42 proc.).

Nasza uczelnia została przyjęta do międzynarodowych 
organizacji akademickich — European University Association 

(EUA) oraz European Association for International Education 
(EAIE). Otrzymała też Rozszerzoną Kartę Erasmusa, w ramach 
której jest realizowana naukowa wymiana studencka i praktyki, 
są prowadzone szkolenia dla administracji. Biuro Współpracy 
Międzynarodowej nawiązało stałą współpracę z Departamen-
tem Informacji i Promocji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Dzięki utworzeniu Erasmus Student Network pod-
jęto współpracę ze studentami zainteresowanymi kontaktami 
międzynarodowymi, a także studiami na PK. W ramach tej 
współpracy były organizowane wykłady i spotkania (Fundacji 
Fullbrighta oraz dr. Saryusza-Wolskiego, prof. Piotra Kłodkow-
skiego, prof. Jacka Davisa), konferencje, a także szkoły letnie.

Z myślą o wizerunku Politechniki

W sporcie często można usłyszeć stwierdzenie, że najlep-
szą obroną jest atak. W mijającej kadencji przyjęliśmy zasadę, 
że najlepszą formą promocji Politechniki Krakowskiej jest jej ak-
tywność w środowisku naukowym i gospodarczym, aktywność 
zewnętrzna jako uczelni angażującej się w rozwój innowacyjne-
go potencjału badawczego i edukacyjnego regionu oraz kraju, 
a także jako uczelni o wymiarze międzynarodowym. PK weszła 
w skład nowo powołanych klastrów: Klastra Technologii Informa-
cyjnych, Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii, 
Międzyregionalnego Klastra Innowacyjnych Technologii. Współ-
tworzyła zespół badawczy w projekcie „Foresight technologicz-
ny dla województwa małopolskiego”. Była też aktywna w innych 
przedsięwzięciach. W ostatnich dniach maja została podpisana 
umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy UJ, 
PK, AGH i czołową, światową fi rmą informatyczną CISCO. 

Nasza uczelnia zaznaczyła bardzo dobrze swoją obecność 
w środowisku akademickim Krakowa, współorganizując Noc Na-
ukowców w 2007 r. oraz organizując Festiwal Nauki w 2008 r.

Należy też pokreślić, że do poprawy i umocnienia pozycji 
PK wydatnie przyczyniły się: Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości prowadzące liczne kursy, szkolenia, organi-
zujące studia podyplomowe w kraju i za granicą (na Ukrainie), 
Centrum Transferu Technologii, Centrum Sportu i Rekreacji 
(czołowe miejsce studentów PK w kraju w narciarstwie alpej-
skim), Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia.

Jednym z przedsięwzięć promujących naszą uczelnię w śro-
dowisku akademickim i gospodarczym są badania losów absol-
wentów, ale widziane i oceniane także przez przedsiębiorców. 
Przynoszą one bardzo dobre informacje na temat zmian i dosto-
sowywania programów kształcenia do potrzeb pracodawców nie 
tylko w wymiarze krajowym, ale i międzynarodowym (na przykład 
HEDESCO — koordynowany przez PK projekt, w którym uczest-
niczy pięć uczelni europejskich). Został złożony nowy projekt 
międzynarodowy pt. „Zwiększenie dostępności osób niepełno-
sprawnych do edukacji” z udziałem siedmiu uczelni europejskich 
z Anglii, Niemiec, Węgier, Ukrainy i Polski, Politechnika Krakow-
ska jest w nim wiodącą uczelnią.

Nie sposób przedstawić wszystkich aspektów działalności 
władz uczelni i poszczególnych jej zespołów w mijającej kaden-
cji. W dużym stopniu skorzystano z wyników i zaleceń pokontrol-
nych audytora wewnętrznego. Wiele jest jeszcze do zrobienia, 
nie wszystkie bowiem zamierzenia zostały w pełni zrealizowa-
ne. Wyrażam jednak przekonanie, że była to kadencja korzyst-
na z punktu widzenia rozwoju Politechniki Krakowskiej.

Józef Gawlik
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O potrzebie rozwijania wymiany międzynarodowej na 
uczelniach nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać. Wynika 
to z dokonujących się przemian cywilizacyjnych, społecz-
nych i politycznych w naszym regionie i na świecie. Nauka 
i szkolnictwo wyższe, podobnie jak inne dziedziny, podle-
gają procesom globalizacji. Coraz więcej młodych ludzi na 
całym świecie podejmuje studia poza krajem rodzinnym.

Szacuje się, że w 2006 r. takich „globalnych” studentów 
było na świecie około 2,5 mln. Najwięcej z nich, bo ponad 1,2 
mln wybrało kraje Europy1. Udział naszego kraju w tej liczbie 
był, niestety, bardzo niewielki. W 2005 r. w Polsce studiowało 
zaledwie nieco ponad 10 tys. obcokrajowców. Tymczasem na-
sze członkostwo w Unii Europejskiej, likwidacja granic i barier 
formalnych dla mobilności studentów i naukowców oznacza 
nieuchronny proces integracji szkolnictwa wyższego i nauki. 
Jeśli nie potrafi my przyciągać studentów i naukowców z zagra-
nicy, to zapewne postępujący rozwój mobilności i wymiany bę-
dzie skutkować odpływem coraz większej ich liczby z naszego 
kraju. Integracja szkolnictwa wyższego i nauki została uznana 
przez rządy krajów europejskich za niezbędny warunek i etap 
w strategii rozwoju potencjału ekonomicznego i wzmacniania 
konkurencyjności naszego kontynentu.

1 The Observatory on Borderless Higher Education, 2007.

Polska w Europejskim 
Obszarze Szkolnictwa
Wyższego

Cytowane wielokrotnie przy 
różnych okazjach dokumenty —
„Konwencja lizbońska” i „Dekla-
racja bolońska” — formułują ideę 
Europejskiego Obszaru Szkolni-
ctwa Wyższego. Zebrani w Lon-
dynie w maju 2007 r. ministrowie 
odpowiedzialni za szkolnictwo 
wyższe w krajach uczestniczą-
cych w realizacji Procesu Boloń-
skiego potwierdzili determinację 
swych rządów, by tę ideę zreali-
zować w ciągu najbliższych kilku 
lat. W oświadczeniu końcowym stwierdzają m.in.: „korzystając 
z bogactwa i różnorodności naszego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, tworzymy EOSW oparty na zasadach autonomii 
uczelni, wolności akademickiej, równości szans i demokracji, 
który ułatwi mobilność, zwiększy zatrudnialność oraz wzmocni 
atrakcyjność i konkurencyjność Europy”.

Proces Boloński jest intensywnie wdrażany także i w na-
szym kraju. Jego kluczowym elementem jest mobilność pra-
cowników uczelni i studentów. Dzięki rosnącej wymianie nasze 
uczelnie stają się coraz bardziej „międzynarodowe”. Wyjazdy 
za granicę i przyjazdy z zagranicy na seminaria, spotkania kon-
ferencje, etc. stają się codziennością. Nikogo nie dziwi już język 
obcy na korytarzach, dziedzińcu czy w salach wykładowych. 
Przyjmujemy jako oczywiste, że wykłady profesora z zagranicy 
czy obrady konferencyjne są prowadzone w języku angielskim, 
bez tłumaczenia na język polski. Budowany jest Europejski Ob-
szar Szkolnictwa Wyższego.

Determinacja resortu

Procesy integracji i towarzyszące im umiędzynarodowienie 
uczelni będą zapewne nadal postępować. Wprowadzony przed 
kilku laty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
system zachęt fi nansowych dla uczelni (różne składniki umię-
dzynarodowienia w algorytmie dotacji) stwarza po temu dobre 
warunki. System zaowocował w ubiegłym roku znaczną popra-
wą budżetu tych wydziałów naszej uczelni, które mają rozbudo-
waną wymianę międzynarodową. I tak np. w 2007 r. Wydział Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej uzyskał z tytułu różnych form 
wymiany dodatkowo prawie 900 tys. zł. I choć kwotę tę wypada 
pomniejszyć o koszty wymiany, to w efekcie — w trudnej sytuacji 
fi nansowej wydziału — był to dodatkowy zastrzyk środków.

Deklarowana przez nowe kierownictwo resortu determina-
cja, by wspierać umiędzynarodowienie, pozwala mieć nadzieję, 
że system będzie nadal utrzymany. Także w ostatnich propozy-
cjach reformy MNiSzW2 znalazło się wiele odniesień i postulatów 

2 „Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy szkolnic-
twa wyższego”, 2008.

Politechnika Krakowska 
coraz bardziej międzynarodowa
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dotyczących umiędzynarodowienia uczelni. Proponuje się m.in. 
„zwiększenie liczby studentów spoza kraju”, wyraźne uwzględnie-
nie w ocenie dorobku naukowego pracowników kryterium „inter-
nacjonalizacji” i wreszcie „dostosowanie kierunków studiów i me-
tod akredytacji do wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego”. Program działań w zakresie zarządzania uczelniami 
obejmuje m.in.: „przybliżenie pojęcia i struktury kierunków stu-
diów do praktyki istniejącej w Europejskim Obszarze Szkolnictwa 
Wyższego, (...) wprowadzenie wiz studenckich dla studentów ob-
cokrajowców, (...) zintensyfi kowanie wymiany międzynarodowej 
polskich uczonych, (...) włączenie polskich uczonych pracujących 
za granicą w dydaktykę, (...) ułatwienia wizowe dla naukowców 
z krajów pozaeuropejskich, (...) wprowadzenie karty Stałego Po-
bytu dla wybitnych naukowców z zagranicy podejmujących pracę 
w Polsce”, a także możliwość ujęcia w minimach kadrowych „pro-
fesorów obcokrajowców w większym wymiarze niż obecnie”. Nie-
zależnie od losów proponowanej reformy szkolnictwa wyższego 
wydaje się pewne, że od mądrze prowadzonej polityki umiędzy-
narodowienia polskich uczelni nie może już być odwrotu.

Istotny element strategii rozwoju

Jak na tle opisanych procesów i polityki kierownictwa re-
sortu wygląda sytuacja na Politechnice Krakowskiej? Przypo-
mnijmy, że jedną z pierwszych decyzji rektora obecnej kadencji 
w dziedzinie struktury było powołanie (czy raczej odtworzenie 
w nowej postaci) Biura Współpracy Międzynarodowej. Teraz 
wchodzimy stopniowo w fazę, gdy wymiana międzynarodowa 
przestaje być dodatkiem do głównego nurtu działania, a staje 
się istotnym elementem strategii rozwoju uczelni — nową ja-
kością w jej funkcjonowaniu. Dotyczy to szczególnie Wydziału 
Architektury, Wydziału Mechanicznego czy Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, gdzie z różnych powodów wymiana 
rozwinęła się bardziej intensywnie już wcześniej.

Można najogólniej wyróżnić trzy obszary działania w zakre-
sie umiędzynarodowienia uczelni. Są to: 
– rozwijanie wymiany w celu odbywania tzw. studiów częścio-

wych jedno- lub dwusemestralnych, a także różnorodnych 
krótkich form pobytu (szkół letnich, warsztatów, praktyk stu-
denckich itp.);

– pozyskiwanie kandydatów z zagranicy na studia odpłatne, 
zdobywanie „rynków zbytu”;

– realizacja nauczania w językach obcych pojedynczych 
przedmiotów oraz pełnych programów na wszystkich trzech 
poziomach studiów.

Satysfakcjonująca wymiana

W pierwszym z wymienionych obszarów mamy stosun-
kowo duże osiągnięcia. Zasadniczą rolę odgrywa tu wymia-
na w ramach programu Erasmus. Politechnika Krakowska 
uzyskała w 2007 r. tzw. Kartę Erasmusa w pełnym zakresie. 
Oznacza to, że możemy korzystać ze wszystkich form progra-
mu: wymiany studenckiej (Student Mobility), wymiany pracow-
niczej (Staff Mobility) oraz praktyk studenckich (Erasmus Train-
ing). Mamy obecnie podpisane umowy o wymianie w ramach 
programu z ponad 100 uczelniami w Europie. W bieżącym 
roku na PK przyjechało ponad 80 studentów z uczelni euro-

pejskich, a z naszej uczelni wyjechało 
ponad 150 studentów. W porównaniu do 
wielu renomowanych, większych uczel-
ni w Polsce wynik ten można uznać za 
bardzo dobry. Poprawiła się proporcja 
studentów przyjeżdżających w stosunku 
do wyjeżdżających. Jest to istotne, gdyż 
bolączką wielu uczelni polskich jest właś-
nie bardziej niekorzystny (jeden do trzech 
i mniej) stosunek liczby studentów przy-
jeżdżających do wyjeżdżających.

Mamy również wiele, bo aż 54 umowy 
bilateralne o współpracy z uczelniami spo-
za Europy. Wśród nich najznaczniejsza to 
prowadzona niemal od 20 lat przez Wydział 
Architektury wymiana z uniwersytetem sta-
nowym University of Tennessee w Knox-
ville w Stanach Zjednoczonych. W tym 
roku gościmy stamtąd 18 studentów i taka 
sama liczba naszych studentów studiuje 
na wydziale w Knoxville. Mamy wresz-
cie szereg mniejszych wymian z bardziej 

W przeprowadzanych dorocznie rankingach pol-
skich uczelni wymiana międzynarodowa zyskuje coraz 
większe znaczenie jako składnik oceny. W ostatnim 
rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” tzw. umię-
dzynarodowienie studiów znalazło się wśród pięciu 
najważniejszych kryteriów. Uwzględniono m.in. „dosto-
sowanie studiów do europejskiego poziomu”, a także 
„ofertę zajęć w językach obcych”. Także ranking ty-
godnika „Newsweek”, w którym uczelnie oceniane są 
przez pracodawców, odnosi się pośrednio również do 
tego zagadnienia. Badania przeprowadzone dla tygo-
dnika wykazały np., że wśród cech absolwenta, które 
decydują o jego zatrudnieniu, na pierwszym miejscu 
jest znajomość języków obcych. Inne cenione przez 
pracodawców kwalifi kacje są również często zdoby-
wane dzięki uczestnictwu w programach wymiany 
międzynarodowej.

University of Tennessee w Knoxville, Wydział Architektury (widok od ulicy)
Fot.: Anna Dvořak

NASZA POLITECHNIKA 3/2008

8

Te
m

at
 n

um
er

u



„egzotycznymi” regionami: z Japonią — Kitami University, 
Austra lią — University of Tasmania, Singapurem — National 
University of Singapore i inne. Na Wydziale Architektury studiu-
ją w letnim semestrze tego roku akademickiego trzy studentki 
z Australii i jedna z Nowej Zelandii. Równocześnie cztery na-
sze studentki kończą bieżący semestr na Wydziale Architektury 
University of Tasmania w Australii.

Gra o wielkie pieniądze

Drugi z wymienionych obszarów działań w zakresie umię-
dzynarodowienia to „poszukiwanie nowych rynków”, skąd 
mogliby przyjeżdżać do nas kandydaci na studia. Nie jest 
to zadanie łatwe. Zaciętą walkę o „globalnego studenta” od 
lat toczą najlepsze uniwersytety świata, posługując się m.in. 
profesjonalnymi fi rmami tzw. „rekruterów”. Chodzi o wielkie 
pieniądze. Na przykład dochody uzyskiwane przez Australię 
z tytułu „sprzedaży” miejsc na uniwersytetach od jakiegoś już 
czasu przekraczają zyski tradycyjnych branż eksportowych 
tego kraju.

Polska, niestety, na „globalnym rynku” szkolnictwa wyż-
szego jeszcze praktycznie nie zaistniała. Nasze szanse na 
pozyskiwanie studentów zagranicznych na studia odpłatne 
są o tyle ograniczone, że nie jesteśmy krajem anglojęzycz-
nym, nasze uczelnie nie mają tak znakomitej reputacji jak te 
w bardziej rozwiniętych krajach i wreszcie nie mamy instytucji 
— jak np. British Council lub DAAD — która promowałaby pol-
skie uczelnie na świecie. Tym niemniej istnieją dla nas, i dla 
naszej uczelni, możliwości i „nisze” w globalnym rynku. Biuro 
Współpracy Międzynarodowej PK we współdziałaniu z Mię-
dzynarodowym Centrum Kształcenia ma już w tym zakresie 
pewne osiągnięcia.

Kierunki promocji

Prowadzimy intensywną działalność promocyjną wśród 
środowisk polonijnych Stanów Zjednoczonych, na Ukrainie 
i w Kazachstanie. Obiecujące z punktu widzenia naszej uczel-
ni, jeśli idzie o możliwości pozyskiwania kandydatów na studia 
magisterskie i doktoranckie, są również Indie i kraje arabskie, 
Egipt oraz Syria, w przyszłości być może Irak. Udział w targach 
edukacyjnych, spotkania z młodzieżą szkolną, współpraca 
z uczelniami w tych krajach skutkują zwiększonym „ruchem” 
na naszych stronach internetowych, zwiększającą się liczbą 
zapytań o możliwości i warunki studiowania na Politechnice 
Krakowskiej.

Wiele wysiłku poświęcono promocji w Stanach Zjednoczo-
nych. Przygotowywany jest w tym roku drugi już wyjazd pro-
mocyjny do ważniejszych ośrodków polonijnych w tym kraju. 
W odróżnieniu od innych regionów, gdzie popytem cieszą się 
prawie wyłącznie zagraniczne studia na poziomie magister-
skim, niekiedy doktoranckim, młodzież w Stanach Zjednoczo-
nych jest zainteresowana wyjazdami na studia pierwszego 
stopnia, ponieważ może później kontynuować kształcenie na 
wyższym poziomie w kraju. A jak wiadomo, w karierze zawo-
dowej bardziej liczą się tam dyplomy uczelni amerykańskich. 
Rząd Stanów Zjednoczonych popiera wyjazdy młodzieży na 
studia do takich krajów jak Polska poprzez system specjalnych 
stypendiów. Stwarza to obiecujące perspektywy dla naszych 
przyszłych ofert studiów w języku angielskim na poziomie li-
cencjackim.

Wysiłek, który warto podjąć

Wkraczamy w trzeci z wymienionych obszarów umiędzy-
narodowienia naszej uczelni. Będzie nim wdrażanie oferty peł-
nych programów studiów w języku angielskim. Występuje tu 
— jak w każdym biznesie — problem trudnego początku. By 
uruchomić program, trzeba zebrać minimalną grupę kandyda-
tów, dla której opłaci się ponieść koszty przedsięwzięcia, ale 
by poszukiwać kandydatów trzeba mieć w zasadzie pewność, 
że program będzie uruchomiony. Jak jest to trudne, przekona-
liśmy się w tym roku na jednym z wydziałów. Na przygotowany 
program studiów magisterskich w języku angielskim z wielkim 
wysiłkiem została zebrana minimalna, opłacalna grupa kandy-
datów z różnych krajów. Rezygnacja jednego z nich i — jak się 
okazało — niedostateczne kwalifi kacje drugiego spowodowa-
ły w ostatniej chwili decyzję o odwołaniu oferty. Zajęcia w zbyt 
małej grupie przyniosłyby wydziałowi straty.

Wdrażanie i rozwój programów w języku angielskim będzie 
wymagać wielkiego wysiłku i determinacji. Wymagać też będzie 
istotnych przystosowań strukturalnych i organizacyjnych na po-
ziomie uczelni, ale przede wszystkim na wydziałach. W sytuacji 
grożącego nam niżu demografi cznego w szkolnictwie wyższym 
i tendencji do spadku liczby kandydatów, mimo znakomitego 
wyniku rankingu tygodnika „Newsweek”, wysiłek ten warto bę-
dzie jednak podjąć.

W Biurze Współpracy Międzynarodowej są przygotowy-
wane zasady obsługi studentów zagranicznych i prowadzenia 
studiów w języku angielskim. Proponuje się w nich podział 
zadań pomiędzy BWM, wydziały uczelni i pion nauczania, 
a także określa procedury dotyczące akceptacji kandydatów 
z zagranicy, ich immatrykulacji, rejestracji wyników w nauce 
etc. Jednak zasady i procedury stwarzają jedynie bardziej 
dogodne ramy dla działania. Potrzebne są jeszcze inicjatywa 
i determinacja jednostek uczelni oraz jej pracowników. Jestem 
przekonany, że nie zabraknie ich nam w budowaniu międzyna-
rodowej pozycji naszej uczelni i że w formującym się Europej-
skim Obszarze Szkolnictwa Wyższego Politechnika Krakow-
ska zajmie znaczące miejsce. 

Krzysztof Bieda

University of Tennessee w Knoxville, wnętrze Wydziału Architektury
Fot.: Marcin Wójcik
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W październiku 2005 r. na podstawie decyzji rektora Po-
litechniki Krakowskiej, prof. Józefa Gawlika zostało reak-
tywowane uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej. 
W ciągu trzech lat liczba instytucji zagranicznych, z który-
mi PK podpisała umowy bilateralne, zwiększyła się o 50 
(w tym 29 nowych umów w ramach programu Erasmus). 
Umożliwiło to naszym studentom wyjazd na studia nawet 
do tak odległych krajów jak Australia, Singapur, Tajwan, 
Korea Południowa czy Meksyk.

O 388 proc. więcej

Na Politechnice zrobiło się bardziej międzynarodowo rów-
nież za sprawą coraz chętniej przyjeżdżających do nas żaków 
z różnych stron świata. Zwiększenie liczby umów dwustron-
nych, a tym samym liczby obcokrajowców studiujących na na-
szej uczelni było możliwe dzięki systematycznemu poszerzaniu 
oferty edukacyjnej w języku angielskim na wydziałach. W roku 
akademickim 2005/2006 Politechnika dysponowała 9 programa-
mi studiów uzupełniających magisterskich oraz 26 przedmiotami 
opracowanymi w języku angielskim. W ciągu ostatnich trzech lat 
nasza oferta zwiększyła się niemalże czterokrotnie (por. wykres)! 
Liczba przedmiotów dostępnych w języku angielskim wzrosła 
o 388 proc., a liczba programów studiów o 44 proc.

W najbliższym roku akademickim nasza uczelnia zaoferu-
je studentom z zagranicy oraz Polakom (niestety, jak na razie 
wyłącznie na Wydziale Inżynierii Środowiska) 127 przedmiotów 
z językiem wykładowym angielskim. Gotowych do uruchomie-
nia jest również 12 programów studiów II stopnia i jeden pro-
gram studiów I stopnia (na Wydziale Mechanicznym; na studia 
w języku angielskim mogą się również zapisywać Polacy).

Do Biura Współpracy Międzynarodowej coraz częściej na-
pływają zgłoszenia od obcokrajowców zainteresowanych pod-
jęciem studiów inżynierskich w języku angielskim. Najwięcej 
zapytań dotyczy takich studiów na Wydziale Architektury. Jego 
oferta edukacyjna jest najbogatsza (zob. tabela), ale wydział, 
niestety, nie przedstawił jeszcze siatek pełnych studiów I i II 
stopnia.

Kierunek: Polonia

Biorąc pod uwagę obecną (i jak się wydaje również przy-
szłą) strategię władz Politechniki Krakowskiej, ukierunkowaną 

na promocję naszej uczelni wśród Polonii zagranicznej, celowe 
wydaje się tworzenie na wydziałach przede wszystkim studiów 
obcojęzycznych I stopnia oraz dążenie do zaoferowania stu-
dentom wspólnych dyplomów (joined degrees) z uczelniami 
amerykańskimi. Dotychczasowe doświadczenia Biura Współ-
pracy Międzynarodowej w dziedzinie promocji PK w środowi-
sku Polonii amerykańskiej potwierdzają tezę, że studenci ame-
rykańscy są bardziej skłonni do odbywania za granicą studiów 
I stopnia. Dzieje się tak z dwóch powodów — podczas studiów 
magisterskich większość osób już pracuje i nie chce rzucać 
pracy, by wyjechać za granicę, a poza tym wolą one posiadać 
amerykański dyplom magistra. 

W ubiegłym roku niżej podpisana przeprowadziła akcję pro-
mocyjną w Minneapolis, Chicago oraz w Nowym Jorku, gdzie 
wygłosiła kilka prezentacji na temat Politechniki Krakowskiej 
oraz studiów w Polsce, udzieliła wywiadów dwóm polonijnym 
radiostacjom w Chicago (Polskie Radio, Wietrzne Radio) oraz 
spotkała się z młodzieżą w Maine Township High School South 
w Chicago. W Nowym Jorku zapoznała z ofertą PK przedstawi-
cieli Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Polonia 
Technica oraz Organizacji Studentów Polskich. Podobna akcja 
została zaplanowana na przełom maja i czerwca br.

W dążeniu do internacjonalizacji

Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej PK 
należy:
– koordynacja współpracy PK z instytucjami partner-

skimi z całego świata, 
– koordynacja wymiany studenckiej i naukowej w ra-

mach programu Erasmus oraz w ramach umów bi-
lateralnych, 

– współpraca z Polsko-Amerykańską Komisją Ful-
brighta,

– zbieranie i udzielanie informacji o ofercie edukacyj-
nej PK w języku angielskim,

– obsługa studentów zagranicznych studiujących na 
PK,

– promocja zagraniczna PK.
BWM podlega prorektorowi ds. współpracy między-

narodowej i regionalnej, prof. Krzysztofowi Biedzie.

Oferta edukacyjna w języku angielskim na poszczególnych wydziałach 

WA WFMilS WIEiK WIL WIŚ WIiTCH WM

przed-
mioty

progra-
my

przed-
mioty

progra-
my

przed-
mioty

progra-
my

przed-
mioty

progra-
my

przed-
mioty

progra-
my

przed-
mioty

progra-
my

przed-
mioty

progra-
my

2006/
2007 57 0 0 0 6 2 0 2 4 0 0 5 0 3

2007/
2008 57 0 13 0 6 2 53 2 5 0 0 5 0 3

2008/
2009 62 0 13 1 2 1 2 39 8 0 11 5 0 4
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Amerykańskie stypendia naszą szansą

W ostatnich kilku latach rząd Stanów Zjednoczonych za-
uważył ogromną potrzebę szkolenia młodego pokolenia za 
granicą w celu poszerzenia jego horyzontów myślowych, 
umożliwienia mu zetknięcia się z inną kulturą i przyswojenia 
języków obcych. Przygotowana została specjalna ustawa, 
znana jako Senator Paul Simon Study Abroad Foundation Act, 
dzięki której można będzie wdrożyć ogólnonarodowy program 
czyniący ze studiów za granicą normę. Dotąd bywały one je-
dynie szansą dla najbogatszych.

Głównym założeniem programu jest przeszkolenie za granicą 
rocznie jednego miliona amerykańskich studentów na studiach 
I stopnia, głównie w krajach rozwijających się — w Chinach oraz 
na Bliskim Wschodzie — ale także w krajach mniej popularnych 
wśród studentów zza Wielkiej Wody, a do takich należy m.in. 
Polska. Studenci będą otrzymywali stypendia, zachęcające ich 
do wyjazdu na częściowe lub pełne studia I stopnia. W chwili pi-
sania tych słów ustawa Senator Paul Simon Study Abroad Foun-
dation Act czeka na akceptację Senatu Stanów Zjednoczonych.

Na uwagę zasługuje także Międzynarodowy Program Sty-
pendialny kongresmena Benjamina Gilmana. Program ma na 
celu fi nansowe wspieranie amerykańskich studentów wyjeż-
dżających na studia I stopnia częściowe lub pełne do krajów 
innych niż Australia i kraje Europy Zachodniej. Preferowane są 
osoby podejmujące studia techniczne.

Oba powyższe programy powinny stanowić impuls dla wy-
działów Politechniki Krakowskiej do opracowania oferty studiów 
I stopnia w języku angielskim, umieszczenia informacji o nich 
na swoich stronach internetowych oraz do podejmowania sta-
rań o wdrożenie wspólnych dyplomów (joined degrees) wraz 
z uczelniami amerykańskimi. Biuro Współpracy Międzynarodo-
wej jest gotowe aktywnie włączyć się w promocję tej oferty.

Katarzyna Baron

Studenci ERASMUSA
mają często
polskie korzenie

Na naszej uczelni mamy coraz więcej studentów z zagrani-
cy. Mało tego, ciągle zwiększa się liczba państw, z których do 
nas przyjeżdżają. Politechnika Krakowska cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem młodzieży zza wschodniej granicy 
— z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu, a nawet z Mołdawii 
— głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, przyciąga ich tu 
Międzynarodowe Centrum Kształcenia, gdzie mogą się na-
uczyć języka polskiego, by potem ubiegać się o przyjęcie na 
wyższą uczelnię. Część z nich decyduje się na podjęcie stu-
diów gdzieś indziej w Polsce, wielu jednak zostaje w Krakowie 
i kilka lat swego życia wiąże z Politechniką.

Drugi powód to, bardzo często, polskie korzenie. Rodziny 
wielu z nich żyły przed laty w Polsce, teraz oni chcą wrócić 
do kraju przodków. Swego rodzaju sentymentalną podróżą do 
korzeni dla wielu „erasmusowców” (sami studenci mówią kró-
cej: „erasmusów”) jest studiowanie przez semestr w Polsce. 
Rozmawiając z nimi, często słyszałam, że mają w Polsce np. 
dziadków, wujostwo, dalszą rodzinę. Dotyczy to zwłaszcza 
tych, którzy są z Niemiec. Polskimi korzeniami rzadko mogą się 
natomiast pochwalić „erasmusowcy” z wysuniętych na zachód 
państw Europy, jak Hiszpania czy Portugalia.

Współpracą z Politechniką Krakowską są również zainte-
resowane uczelnie z bardziej egzotycznych państw. Od kilku 
już lat gościmy na przełomie czerwca i lipca grupkę meksykań-
skich studentów, którzy biorą udział w szkole letniej. W mar-
cu tego roku rozpoczęło u nas kształcenie sześciu studentów 
z Indii. Oby tak dalej.

Ilona Kisielewska

Studenci zagraniczni lubią zwiedzać Kraków. Ta grupa młodzieży 
z Meksyku wdrapała się na kopiec Kościuszki
Fot.: Archiwum

Oferta Politechniki Krakowskiej w języku angielskim

Kampus German University w Kairze
Fot.: Jolanta Rak
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Od prawie dwudziestu trzech lat na Politechnice Krakow-
skiej działa jednostka specjalizująca się w kształceniu cu-
dzoziemców. W tym czasie oferowane przez nią kursy ukoń-
czyło prawie 1000 osób z niemal 60 krajów świata.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK jest renomo-
waną, jedną z pięciu w kraju i jedyną w Krakowie jednostką, 
która posiada uprawnienia do kierowania swoich absolwentów 
na studia w polskich uczelniach publicznych. Wysoka jakość 
kursów przygotowawczych realizowanych w Centrum jest do-
ceniana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej, które każdego roku kieruje do nas kilkudzie-
sięciu stypendystów rządu RP.

W bieżącym roku akademickim na studia w MCK PK przyję-
to 82 obcokrajowców, reprezentujących 21 krajów i 4 kontynen-
ty. W większości przygotowują się do podjęcia w Polsce studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia, ucząc się języka polskiego, 
specjalistycznego słownictwa w wybranych dziedzinach oraz 
uzupełniając wiedzę z przedmiotów kierunkowych. Specjalno-
ścią Centrum jest przygotowanie do studiów architektonicznych 
i na innych kierunkach technicznych, ale nasi studenci wybie-
rają także studia ekonomiczne, humanistyczne lub artystyczne. 
Program kursów jest często przygotowywany indywidualnie. 
Opracowane w jednostce metody dydaktyczne pozwalają na 
niezwykle szybkie przyswajanie języka polskiego i wyrównywa-
nie poziomów kształcenia.

W Centrum studiują też stypendyści Programu Erasmus 
oraz studenci spoza UE, przyjeżdżający na wymianę. Od kilku 
lat oferuje się im krótkie kursy wprowadzające w zakresie pod-
staw języka polskiego i polskiej kultury. W bieżącym roku aka-
demickim po raz pierwszy zostały zorganizowane także kursy 
semestralne, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krótka historia MCK PK

Idea stworzenia przy Politechnice 
Kra kowskiej jednostki specjalizującej 
się w kształceniu cudzoziemców zrodzi-
ła się w Nigerii, gdzie w latach 1972–
1979 przebywał prof. Stanisław Juch-
nowicz, późniejszy założyciel Centrum. 
W 2005 r., w dwudziestolecie powołania 
jednostki, prof. Juchnowicz wspominał: 
— Pobyt w Afryce pozwolił na bliższe po-
znanie ogromnych problemów związanych 
z urbanizacją w krajach rozwijających się, 
problemów ekologicznych, walki z nędzą 
i zacofaniem. Myśl powołania przy Politech-
nice Krakowskiej placówki zajmującej się 
problemami urbanizacji pojawiła się pod ko-
niec mojej misji w Afryce w latach siedem-
dziesiątych. Wtedy też został opracowany 
pierwszy program Ośrodka Kształcenia 
Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. 
Jednostkę powołał 31 lipca 1985 r. minister 
nauki i szkolnictwa wyższego.

W pierwszym okresie istnienia najbar-
dziej potrzebne okazały się kursy przygoto-

wujące zagranicznych kandydatów do studiów na kierunku archi-
tektura i urbanistyka, ale profi l działania i program jednostki rozwijał 
się z biegiem lat. Wobec napływu osób zamierzających podjąć stu-
dia na innych kierunkach technicznych jednostka została zobligo-
wana do poszerzenia i zróżnicowania programów dydaktycznych. 
Sukcesywnie wzrastała też liczba studiujących w Ośrodku cudzo-
ziemców pochodzących z rozwiniętych krajów Europy i Bliskiego 
Wschodu, Azji i obu Ameryk.

W ciągu wielu lat doświadczeń został wypracowany komplek-
sowy system przyjmowania cudzoziemców, nostryfi kacji dyplo-
mów i kierowania na studia, obejmujący współpracę z placów-
kami dyplomatycznymi, urzędami i agencjami rządowymi oraz 
z polskimi uczelniami. Poza dydaktyką w Centrum były realizo-
wane przedsięwzięcia naukowe i projektowe. W 2002 r. Ośrodek 
Kształcenia Urbanistów został przekształcony w Międzynarodo-
we Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a w 2007 r. 
— w Międzynarodowe Centrum Kształcenia.

Aktualna sytuacja Centrum 
i plany rozwoju

Centrum nie tylko przyjmuje studentów kierowanych tu przez 
ministerstwo, ale dzięki rozległym kontaktom międzynarodowym 
prowadzi własną rekrutację. Pozyskiwanie studentów, którzy pła-
cą za studia, pozwala utrzymać jednostkę, zwłaszcza że dotacja 
dydaktyczna pokrywa tylko jedną czwartą kosztów funkcjonowa-
nia, w tym zaledwie połowę wynagrodzeń.

Dzięki przychodom własnym (621 729 zł) w ostatnim roku 
jednostka wypracowała nadwyżkę w wysokości 148 316 zł. 
Poprawiła się fi nansowa płynność Centrum i można zrealizo-
wać pierwsze od wielu lat, niewielkie inwestycje. W najbliższym 
czasie zostanie zmodernizowana pracownia komputerowa.

Oferta dla cudzoziemców

Siedziba MCK PK na terenie osiedla Akademickiego w Czyżynach
Fot.: Jan Zych
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Sytuacja fi nansowa byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie wyjąt-
kowo wysokie koszty eksploatacji budynku, w którym Centrum 
ma siedzibę. Obiekt został wybudowany według standardów 
obowiązujących w latach siedemdziesiątych — szklana elewa-
cja wyziębia wnętrza zimą i powoduje nieznośny upał latem, 
ogromna klatka schodowa oraz hall i pośpiesznie zaadaptowa-
ne, niefunkcjonalne sale dydaktyczne wymagają bardzo pilnie 
remontu. Potrzebne jest także opomiarowanie mediów. Brak 
oddzielnych liczników w budynku powoduje, że na przykład 
w ostatnich latach za oświetlenie kilku sal i zasilanie kilkunastu 
komputerów jednostka jest obciążana kwotą ponad 17 tys. (!) 
złotych rocznie.

Remont jest potrzebny także ze względów estetycznych 
i reprezentacyjnych. Międzynarodowe Centrum Kształcenia jest 
wizytówką PK i kraju. Dla większości młodych ludzi, którzy trafi a-
ją tu z całego świata, Centrum jest miejscem w dużym stopniu 
kształtującym ich obraz Polski.

Od kilku lat liczba studentów Centrum wzrasta o około 10 
proc. rocznie. Potrzeby uczelni w zakresie internacjonalizacji 
są jednak znacznie większe. Polska ma jeden z najniższych 
wskaźników kształcenia cudzoziemców wśród krajów UE. 
Tymczasem o jakości uczelni świadczy między innymi jej umię-
dzynarodowienie. Jednym ze statutowych zadań Centrum jest 
promowanie Politechniki Krakowskiej poza granicami kraju 
i pozyskiwanie kandydatów na studia stacjonarne, podyplo-
mowe i doktoranckie na naszej uczelni. Pracownicy Centrum 
aktywnie angażują się w zagraniczną promocję Politechniki 
podczas targów edukacyjnych i spotkań z potencjalnymi kan-
dydatami na studia w Polsce.

Stale jest rozbudowywana internetowa strona Centrum: 
www.educentre.info, ostatnio wzbogacona o ukraińską wersję 
językową. W realizacji jest wersja rosyjska.

Największym z planowanych przedsięwzięć jest organi-
zacja rekrutacji studentów na terenie Indii. Jest to niezwykle 
obiecujący, ale też trudny rynek. Politechnika musi na nim 
sprostać konkurencji ze strony uczelni brytyjskich, amerykań-
skich, australijskich i innych instytucji edukacyjnych, także 
z krajów UE. Najpoważniejszym problemem jest jednak se-
lekcja kandydatów pod względem ich właściwego przygoto-
wania i rzeczywistej woli podjęcia studiów wyższych w Polsce. 
Jedynym skutecznym sposobem weryfi kacji wydaje się prze-
prowadzanie testów kwalifi kacyjnych w Indiach. Dzięki bardzo 
bliskiej współpracy Międzynarodowego Centrum Kształcenia 
i Biura Współpracy Międzynarodowej PK z Centrum Kształce-
nia Międzynarodowego (International Faculty of Engineering) 

Politechniki Łódzkiej oraz z polsko-indyjską fi rmą SEVENSEAS 
i Ambasadą RP w New Delhi pierwszy tego typu „egzamin 
wstępny” zostanie prawdopodobnie przeprowadzony od 5 do 
6 lipca br. od razu w czterech miastach Indii: Delhi, Kalkucie, 
Chennai i Bombaju. Mamy nadzieję, że ten rodzaj rekrutacji 
spotka się z zainteresowaniem wszystkich jednostek dydak-
tycznych PK. W najbliższych tygodniach po ustaleniu gene-
ralnych zasad egzaminu z naszymi partnerami zewnętrznymi 
szczegółowe treści testów będziemy chcieli przedstawić do 
konsultacji wydziałom PK.

Misja Centrum

Wśród celów MCK PK i zadań realizowanych przez jed-
nostkę szczególne znaczenie ma propagowanie kultury pol-
skiej wśród cudzoziemców oraz promowanie różnorodności 
kulturowej w środowisku akademickim. Pracownicy Centrum 
wierzą, że jego znaczenie wykracza ponad zwykłą użytecz-
ność jako jednostki dydaktycznej. Od dwudziestu trzech lat 
Centrum jest miejscem dialogu i wzajemnego oddziaływania 
młodych ludzi reprezentujących odmienne tradycje kulturowe 
i różne postawy wobec świata. W przyjaznej atmosferze, w ot-
wartej dyskusji staramy się realizować idee tolerancji i sza-
cunku dla innych. Doświadczenia studentów i pracowników 
Centrum wskazują, że są to wartości, które należy i można 
skutecznie kultywować pomimo różnic światopoglądowych, 
etnicznych i kulturowych.

Niezależnie od kursów językowych i wyrównawczych trady-
cją MCK PK są cotygodniowe wykłady dla wszystkich studentów 
Centrum dotyczące procesów urbanizacji, demokratyzacji, war-
tości dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych, ekologii, 
ekonomii ekologicznej, czystego transportu, odpowiedzialnego 
biznesu, uczciwego handlu (fair trade), myślenia systemowego, 
etc. Wszyscy studenci kursów przygotowawczych opracowują 
i prezentują (po polsku!) raporty na temat problemów urbaniza-
cji w krajach, z których pochodzą.

Nakreślona wiele lat temu przez prof. Juchnowicza misja 
jednostki doskonale wpisuje się dziś w ogłoszony przez ONZ 
program Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 
2005–2014. Studenci Centrum mają okazję bezpośrednio wy-
mieniać poglądy i doświadczenia dotyczące wielu zakątków 
świata, który jest naszym wspólnym dziedzictwem i wspólną 
przyszłością.

Tomasz Jeleński

Tradycyjne wigilie gromadzą każdego roku studentów i absolwentów Centrum. Oprócz polskich kolęd studenci przygotowują repertuar charaktery-
styczny dla swoich krajów. Relację z ubiegłorocznej wigilii wyemitował Program III Polskiego Radia
Fot.: Jan Zych
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Podstawowym zadaniem szkoły wyższej od czasu po-
wstania średniowiecznych uniwersytetów jest kształcenie 
studentów — przyszłej awangardy rozwiniętego społe-
czeństwa. Badania naukowe wydają się mieć na uczelni 
drugorzędne znaczenie. Lecz przecież ich prowadzenie dla 
każdego nauczyciela akademickiego jest cennym doświad-
czeniem, które przydaje się również w dydaktyce. Tym cen-
niejszym, gdy badania prowadzi się w międzynarodowym 
gronie.

Tematy współpracy

Czego dotyczy współpraca naukowców PK z ośrodkami 
zagranicznymi? Bardzo różnych zagadnień. Przykładowo, 
na Wydziale Inżynierii Lądowej w ostatnich latach wspólnie 
z Narodowym Centrum Systemów Transportu Ministerstwa 
Transportu Stanów Zjednoczonych badano naprężenia reszt-
kowe w szynach i kołach, wraz z konsorcjum jednostek ba-
dawczych z Norwegii pracowano nad programem wdrażania 
zmian w Europejskim Systemie Kolejowym, z konsorcjum 
jednostek badawczych z Wielkiej Brytanii analizowano wpływ 
środowiskowego oddziaływania pojazdu na koszty utrzymania 
infrastruktury, a we współpracy z ThyssenKrupp realizowa-
no projekt doskonalenia jakości eksploatacyjnej infrastruktury 
transportu lotniczego.

Jeden z międzynarodowych programów badawczych rea-
lizowanych na WIL stał się szeroko znany poza murami uczel-
ni. Mowa, oczywiście, o projekcie Caravel, realizowanym 
pod hasłem „Ku nowym sposobom podróżowania”. Obok PK 
uczestniczą w nim Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne. Katedra Systemów Ko-
munikacyjnych naszej uczelni jest bezpośrednim 
realizatorem zadań badawczych, które mają na 
celu uczynienie transportu bardziej przyjaznym 
człowiekowi. Przedsięwzięcie, dofi nansowane 
przez UE, wraz z Krakowem realizuje włoska 
Genua, hiszpańskie Burgos i niemiecki Stutt-
gart. Krakowskim zespołem badawczym kieruje 
prof. Andrzej Rudnicki.

Ekologii służy również projekt realizowany 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej 
we współpracy z Instytutem Sorpcji i Problemów 
Endoekologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. 
W temacie „Mechanochemiczne procesy jako 
zielone syntezy nanostrukturalnych katalizatorów 
i sorbentów w aspekcie ochrony środowiska”, ko-
ordynowanym ze strony PK przez prof. Krystynę 
Wieczorek-Ciurową z Instytutu Chemii i Techno-
logii Organicznej, chodzi m.in. o wyeliminowanie 
z procesów chemicznych niebezpiecznych dla 
środowiska rozpuszczalników.

Publikacjami w renomowanych czasopis-
mach owocuje współpraca, którą z Laboratoire 
de Chimie w École Normale Supérieure de 
Lyon we Francji prowadzi dr hab. inż. Jaro-
sław Handzlik z tego samego instytutu (temat: 
„Structure of isolated molybdenum (VI) oxide 
species on γ-alumina: a periodic DFT study”). 

Natomiast zespół złożony z prof. Andrzeja Barańskiego, prof. 
Jana Ogonowskiego i dr. inż. Radomira Jasińskiego realizuje 
z Państwowym Uniwersytetem Chemiczno-Technologicznym 
w Iwanowie (Rosja) temat „Kwantowochemiczne modelowa-
nie reakcji chemicznych”. Ostatnio wyniki wspólnych badań 
ukazały się na łamach „Polish Journal of Chemistry”.

W znanych laboratoriach

Pracowników naukowych PK można spotkać w najbar-
dziej renomowanych ośrodkach badawczych świata. Warto 
tu wspomnieć szczególnie o Wydziale Mechanicznym, który 
podjął wysiłek włączenia się do projektów skupiających uwa-
gę całego naukowego środowiska. Od 17 lat wydział współ-
pracuje z Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN 
w Genewie — jedną z najbardziej prestiżowych organizacji 
w nauce światowej. Podpisano też umowę z bardzo wysoko 
cenionym ośrodkiem badania ciężkich jonów w Darmstadt 
w Niemczech, co otworzyło wydziałowi drogę do uczestnictwa 
w międzynarodowym projekcie FAIR (Facility for Antiproton 
and Ion Research). Projekt ten staje się teraz drugim co do 
wielkości przedsięwzięciem w dziedzinie budowy akcelerato-
rów cząstek po LHC (Large Hadron Collider) realizowanym 
w CERN.

Prócz wymienionych obszarów współpracy Wydział Mecha-
niczny PK zgłosił akces do dwóch innych projektów w zakresie 
badań jądrowych — Wendelstein 7-X w Greifswaldzie i XFEL 
w Hamburgu (European X-Ray Laser Project). Złożono po-
nadto dwa wnioski dotyczące dużych projektów o charakterze 
interdyscyplinarnym w ramach VII Programu Ramowego Unii 

Nauka ponad granicami

Pracownicy Katedry Informatyki Technicznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej PK podczas rozmów na Technische Universität w Wiedniu w kwietniu br.
Fot.: www.ui.savba.sk/DDECS2008/photo
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Europejskiej. Dotyczą one zastosowania nowoczesnych mate-
riałów w technologii lotniczej i budowy instrumentu do badania 
wiązek neutrinowych.

Dużą rolę w realizacji tematów badawczych odgrywają 
utrzymywane latami kontakty między poszczególnymi na-
ukowcami. Przykładowo, prof. Piotr Kulczycki, matematyk, 
specjalista w dziedzinie automatyki i robotyki oraz teorii sy-
stemów, od 10 lat współpracuje z prof. Rafaelem Wisniew-
skim z duńskiego Aalborg University w zakresie inżynierii 
sterowania. W wyniku prowadzonych wspólnie prac powstało 
dziewięć publikacji w czasopismach naukowych wysokiej ran-
gi (jak np. „IEEE Transaction on Automatical Control”). Prof. 
Kulczyckiego łączy też wieloletnia współpraca z prof. L. T. 
Koczym z Politechniki Budapeszteńskiej i prof. Radko Ma-
siarem z Politechniki Bratysławskiej, owocująca dokonaniami 
na polu zastosowania logiki rozmytej do zagadnień inżynierii 
i medycyny.

Kojarzenie partnerów

Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o szczególnej roli, 
jaką w rozwijaniu współpracy PK z zagranicznymi ośrodkami 
badawczymi odgrywa Centrum Transferu Technologii. Współ-
czesne badania naukowe wymagają dużych środków fi nan-
sowych, a największym ich źródłem na świecie są dziś pro-
gramy ramowe UE. Kraje wspólnoty postawiły sobie za cel 
zapewnienie gospodarce europejskiej wysokiej konkurencyj-
ności. Drogą do tego jest wzmacnianie zaplecza naukowego 
i technologicznego przemysłu. Obecny VII Program Ramowy 
zaplanowano na lata 2007–2013. Jego całkowity budżet to 
niebagatelna suma ponad 50 mld euro. Nic więc dziwnego, 
że naukowcy PK, których działalność silnie wiąże się z gospo-
darką, chcą uczestniczyć w podziale tego tortu. Tu zaczyna 
się rola CTT.

Ponieważ UE wymaga, by strumień pieniędzy z progra-
mów ramowych płynął niemal wyłącznie do zespołów ba-
dawczych, CTT zajmuje się wyszukiwaniem partnerów do 
współpracy. Jedną z form działania Centrum na tym polu jest 
pomoc w tworzeniu ofert wejścia do projektu, zwanych profi la-
mi ofertowymi, które następnie zamieszcza się na portalu in-
ternetowym CORDIS, zawierającym informacje o wszystkich 
projektach UE. CTT ze środków pozyskanych z UE fi nansuje 
również wyjazdy naukowe naszych badaczy za granicę.

Wśród różnych metod kojarzenia jednostek badawczych, 
poszukujących możliwości współpracy, CTT nie zaniedbuje też 
sposobu bardziej tradycyjnego, jakim jest wydawanie katalo-
gów z ofertami. Trafi ają one na wiele imprez targowych, a także 
do przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli. Dwa lata temu 
Centrum wydało nawet poradnik „Jak znaleźć partnera zagra-
nicznego do badań, rozwoju i innowacji”.

Nie tylko dla profesorów

We współpracy międzynarodowej w zakresie badań nauko-
wych na Politechnice Krakowskiej biorą udział zarówno osoby 
najbardziej utytułowane, mające największe doświadczenie, 
a tym samym i rozległe kontakty zagraniczne, jak i młodzi pra-
cownicy, a nawet studenci. Ci ostatni korzystają z dobrodziej-
stwa licznych umów PK z różnymi uczelniami na całym świecie 
czy też z programu Socrates.

Właśnie z niego skorzystał student Łukasz Adamus z Wy-
działu Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, który swoją 
pracę magisterską „Siły promieniowe działające na wirnik ma-
szyny asynchronicznej w stanach dynamicznych” przygoto-
wał w 2006 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie 
(Niemcy). Z tego samego wydziału Paweł Maciejasz i Andrzej 
Sobaś w ubiegłym roku wykonali swe prace magisterskie 
w Szwajcarii. To z kolei efekt umowy podpisanej między PK 
a University of Applied Sciences of Western Switzerland we 
Fryburgu, koordynowanej przez prof. Tadeusza J. Sobczyka 
z Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii.

W uznaniu zasług

Nie można też pominąć udziału badaczy z Politechniki 
Krakowskiej w rozlicznych międzynarodowych gremiach na-
ukowych. Nasi profesorowie sprawują w nich niejednokrotnie 
wysokie funkcje. Dowodem uznania dla ich pozycji naukowej 
w Europie i świecie są międzynarodowe konferencje i sym-
pozja, których organizację powierza się Politechnice Krakow-
skiej.

Przykładowo, w roku ubiegłym PK była gospodarzem IX In-
ternational Conference on Frontiers of Polymers and Advanced 
Materials — konferencji na temat polimerów i zaawansowanych 
materiałów, mającej miejsce już po raz drugi w Polsce za spra-
wą prof. Jana Pielichowskiego. Z kolei dzięki staraniom prof. 
Tadeusza Sobczyka gościliśmy w 2007 r. IEEE International 
Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Elec-
tronics and Drives — szóstą konferencję poświęconą zagad-
nieniom diagnostyki maszyn i napędów energoelektronicznych. 
Ważnym wydarzeniem w życiu uczelni był również X Międzyna-
rodowy Kongres Architektów Krajobrazu zorganizowany przez 
Instytut Architektury Krajobrazu PK i Kapitułę Architektury Kraj-
obrazu. Kluczową rolę odegrał w tym przypadku prof. Aleksan-
der Böhm.

*
Powyższy przegląd aktywności badawczej pracowników 

PK w wymiarze międzynarodowym jest z konieczności bar-
dzo wyrywkowy, daleki od całościowego ujęcia zagadnienia. 
O wszystkim nie sposób wspomnieć — nie tylko z powodu 
ograniczonego miejsca na łamach, ale także dlatego że ani 
uczelnia, ani wydziały nie dysponują zbiorczymi, kompletnymi 
danymi. Może warto byłoby zatem wprowadzić jakąś formę 
rejestrowania tego dość istotnego fragmentu naszej działal-
ności, chociażby mając na uwadze potrzeby promocji, bo jest 
się czym pochwalić.

Lesław Peters

Tekst powstał na podstawie informacji dostarczo-
nych przez jednostki uczelni. Wszystkim osobom za-
angażowanym w zebranie danych składam serdeczne 
podziękowania.

Autor
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Wydział Architektury

Dziekan
Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
Urodzony w 1942 r. w Radomiu. Po studiach na Politechnice Kra-
kowskiej obronił w 1966 r. pracę dyplomową z wyróżnieniem. Zwią-
zawszy się z PK (z Zakładem Projektowania Budynków Mieszkal-
nych), uzyskał tu doktorat i habilitację. W 2001 r. otrzymał tytuł 
naukowy profesora. Po raz pierwszy funkcję dziekana Wydziału 
Architektury powierzono mu w kadencji 2005–2008. Jest przewod-
niczącym Sekcji Kompozycji Architektonicznej Oddziału PAN w Kra-
kowie i przewodniczącym Sekcji Architektury Komitetu Architektury 
i Urbanistyki PAN. Specjalista w dziedzinie architektury mieszka-

niowej i użytkowej oraz urbanistyki. Był kuratorem IX i X Międzynarodowego Biennale Ar-
chitektury w Krakowie. Wykładał w szkołach architektury w Las Palmas, Sewilli i Wenecji. 
Obok działalności dydaktycznej i naukowej zajmuje się projektowaniem architektonicznym. 
Jest m.in. współautorem projektu nowego budynku Biblioteki PK.

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

Dziekan 
Dr hab. inż. Marek Stanuszek
Urodzony w 1955 r. w Nowym Sączu. Studia ukończył w 1979 r. na 
Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Podjął 
pracę w Uczelnianym Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczenio-
wej, by w 1993 r. zostać jego kierownikiem. Doktorat i habilitację 
uzyskał na PK. Miał udział w tworzeniu Wydziału Fizyki Technicznej 
i Modelowania Komputerowego. Obecnie jest dyrektorem Instytutu 
Modelowania Komputerowego oraz pełnomocnikiem rektora PK do 
spraw informatyzacji uczelni. Naukowo zajmuje się głównie zagad-
nieniami numerycznego modelowania wiotkich układów powłokowo-

-cięgnowych oraz problemami projektowania systemów informatycznych. Jest autorem lub 
współautorem około 50 prac naukowych i recenzji. Prywatnie: uprawia sport — najchętniej 
narciarstwo, pływanie, tenis ziemny i stołowy, a także lubi dobrą muzykę i odrobinę fi lozofi i.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Dziekan 
Dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
Urodzony w 1952 r. w Mielcu. Studiował w Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, a następnie w Akademii Górniczo-Hut-
niczej, którą ukończył w 1977 r. Pracę doktorską obronił również 
w AGH, habilitację zaś uzyskał w Instytucie Elektrotechniki w War-
szawie. Na Politechnice Krakowskiej zaczął pracować w 1977 r. Od 
czasu powołania w 1991 r. Wydziału Inżynierii Elektrycznej związał 
się z Instytutem Elektromechanicznych Przemian Energii. Obecnie 
kieruje Zakładem Napędów Przekształtnikowych. Od 2005 r. jest 
dziekanem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Spe-

cjalista w dziedzinie modelowania matematycznego, projektowania 
i konstrukcji układów przekształtnikowych i napędów elektrycznych oraz wielofazowych sil-
ników indukcyjnych. Autor 80 publikacji, w tym dwu podręczników akademickich.

Prodziekani:

Dr inż. Sławomir Kordowiak
Dr inż. Adam Warzecha

Władze wydziałów Politechniki Krakowskiej
na kadencję 2008–2012

7 maja 2008 r. na zebraniach wydziałowych kolegiów elektorów Politechniki Krakowskiej zostali wybrani dziekani na 
kadencję 2008–2012. 14 maja (w jednym przypadku w późniejszym terminie) kolegia wybrały również prodziekanów. 

Funkcje powierzono następującym osobom:

Prodziekani:

Dr inż. arch. Jacek Czubiński 
Dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
Dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, 
prof. PK

Prodziekani:

Dr hab. Włodzimierz Jelonek
Dr inż. Krystyna Rzegocińska-Pełech
Dr hab. Jerzy Sanetra, prof. PK
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Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
Urodzony w 1946 r. w Bydgoszczy. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
ukończył w 1969 r. z tytułem magistra chemii. Pracując w przemyśle, uzyskał 
doktorat w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i habilitację na 
Politechnice Warszawskiej. Od 1995 r. związany z Politechniką Krakowską. 
W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W 2002 r. 
został dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PK. Zaj-
muje się głównie technologią chemiczną ze szczególnym uwzględnieniem 
związków chromu i fosforu oraz inżynierią środowiska, w tym m.in. czystymi 

technologiami, metodami utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków. Na jego dorobek składają się 
4 monografi e, 187 opublikowanych artykułów, 135 referatów na konferencjach (wielu międzynaro-
dowych), liczne opracowania wykonane dla przemysłu oraz 58 patentów i zgłoszeń patentowych.

Wydział Inżynierii Lądowej

Dziekan 
Dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PK
Urodzony w 1956 r. w Krakowie. Studiował do 1980 r. na Wydziale Budowni-
ctwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, gdzie następnie uzyskał doktorat 
i habilitację. Ta ostatnia została wyróżniona przez ministra infrastruktury. Jest 
przewodniczącym Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej 
PAN. Specjalizuje się w dynamice konstrukcji i ocenie szkodliwego wpływu 
drgań parasejsmicznych na ludzi i konstrukcje budynków. Ma w swoim do-
robku 97 publikacji. Dla wielu realizowanych przez siebie prac naukowo-ba-
dawczych uzyskał fi nansowanie z budżetu państwa; wiele innych wykonał 

też na rzecz podmiotów gospodarczych i sądów. Jest m.in. laureatem I nagrody Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa im. prof. I. Stelli-Sawickiego. Prywatnie kolekcjonuje polskie 
znaczki i monety z okresu międzywojennego oraz uprawia turystykę górską.

Wydział Inżynierii Środowiska

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Urodzona we Wrocławiu. Od czasu studiów związana z Politechniką Krakow-
ską, nieprzerwanie pracuje w tej samej jednostce uczelni — Katedrze Hy-
drauliki i Dynamiki Wód (wcześniej: Zakładzie Hydrauliki i Hydromechaniki), 
którą od lat kieruje. Jej praca doktorska została wyróżniona indywidualną 
nagrodą ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, a rozprawa habili-
tacyjna nagrodą Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN. Tytuł na-
ukowy profesora otrzymała w 2004 r. Była przez dwie kadencje (1993–1999) 

prorektorem PK ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką. Specjalizuje się w hydraulice 
rzecznej, rozwijając swe zainteresowania naukowe również w kierunku inżynierii i gospodarki wod-
nej, szczególnie problemów ochrony przed powodziami. Jest autorem lub współautorem prawie 
100 publikacji, w tym 11 wydawnictw książkowych. Przewodniczyła Radzie Programowej Krakow-
skiego Parku Technologicznego. Jest przewodniczącą Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-
-Ściekowej, działającej przy prezydencie Krakowa.

Wydział Mechaniczny

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
Urodzony w 1955 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Krakowskiej i od III roku studiów równolegle w AGH. W 1978 r. został 
uznany za najlepszego studenta PK, rok później otrzymał dyplom z wyróż-
nieniem. Na PK obronił pracę doktorską i uzyskał habilitację. Tytuł profesora 
nauk technicznych otrzymał w wieku 48 lat na wniosek Politechniki Śląskiej. 
Od 20 lat zajmuje się komputerową analizą obrazu, często współpracując 
w tej dziedzinie z lekarzami. Jest autorem lub współautorem ponad 100 pub-
likacji naukowych. Współzałożyciel trzech polskich towarzystw naukowych. 

Wiedzę teoretyczną wykorzystuje m.in. w projektowaniu grafi ki użytkowej. Prywatnie jest miłośni-
kiem sportu, przede wszystkim narciarstwa alpejskiego i czynnym członkiem sekcji badmintona przy 
Klubie Uczelnianym AZS. Twórca licznych rysunków satyrycznych, za pomocą których lubi żartobli-
wie komentować problemy nauki.

Prodziekani:

Dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
Dr hab. inż. Adam Polak, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj

Prodziekani:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Dr inż. Otmar Vogt

Prodziekani:

Dr hab. inż. Joanna Dulińska 
Dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK
Dr inż. Mariusz Maślak
Dr inż. Michał Pazdanowski

Prodziekani: 

Dr inż. Agnieszka Generowicz
Dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK
Dr inż. Andrzej Potocki
Dr inż. Stanisław Rybicki
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Podczas uroczystego posiedzenia
Senatu naszej uczelni 18 kwietnia 
br. po raz piętnasty została nada-
na godność honorowego profesora 
Poli techniki Krakowskiej. Tym razem 
uho-noro wano profesora Wernera 
Brilona z Ruhr Universität Bochum 
w Niemczech. O przyznanie tytułu 
wnioskowa ła Rada Wydziału Inżynie-
rii Lądowej PK.

Werner Brilon urodził się 25 lute-
go 1944 r. Dyplom inżyniera uzyskał 
w 1969 r., a stopień naukowy doktora 
w 1974 r. na Uniwersytecie w Karlsruhe. 
Tytuł profesora otrzymał w 1986 r. Na Ruhr 
Universität Bochum, gdzie pełnił funkcję 
dyrektora instytutu i dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej, pracuje od 1983 r.

Prof. Brilon ma ogromny dorobek 
naukowy i organizacyjny. Jest wybitnym 
specjalistą w zakresie teorii i praktyki pro-
jektowania dróg i inżynierii ruchu, co po-
twierdza jego członkostwo i funkcje pełnio-
ne w gremiach naukowych w Niemczech 
i poza ich granicami. Profesor ma znaczą-
ce zasługi w zakresie współpracy nauko-
wej i dydaktycznej z Instytutem Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK. Współpraca trwa ponad 20 
lat i obejmuje m.in.: działania w ramach 
Programu TEMPUS, w tym organizację 
pobytu stypendystów z PK na Ruhr Uni-
versität Bochum i w innych niemieckich 
ośrodkach naukowych; przygotowanie 
i prowadzenie w Krakowie i Budapeszcie 
kursów tematycznych dla pracowników 
naszej uczelni i innych polskich politech-

nik; udostępnianie tzw. lecture notes do 
kilku przedmiotów, a także organizację 
części tzw. study tour dla kilkunastu stu-
dentów i pracowników Politechniki na 
terenie Niemiec. Należy również wspo-
mnieć o udziale niemieckiego badacza 
w konferencjach naukowych o zasięgu 
międzynarodowym organizowanych przez
PK, corocznym przyjmowaniu dyploman-
tów PK w ramach Programu SOCRATES 
oraz wspólnych pracach badawczych, 
głównie w zakresie przepustowości i pro-
jektowania skrzyżowań. Współpraca i wy-
miana doświadczeń znacząco przyczyni-
ły się do podniesienia poziomu dydaktyki 

Werner Brilon
profesorem honorowym Politechniki Krakowskiej

oraz prac doktorskich w Instytucie Dróg, 
Kolei i Mostów PK, a także prac badaw-
czych wykonywanych przez Instytut dla 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i ich 
realizacji.

Podczas uroczystości nadania tytułu 
honorowego profesora przebieg postę-
powania nominacyjnego przedstawił pro-
rektor ds. współpracy międzynarodowej 
i regionalnej PK, prof. Krzysztof Bieda, 
a sylwetkę prof. Wernera Brilona przybli-
żył dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, 
prof. Jacek Śliwiński. Dyplom i medal po-
twierdzające nadanie godności honoro-
wego profesora Politechniki Krakowskiej 
wręczył prof. Brilonowi rektor Politechniki 
Krakowskiej, prof. Józef Gawlik.

Następnie, jak nakazuje tradycja, głos 
zabrał nowo mianowany profesor honoro-
wy. W swoim wystąpieniu odniósł się do 
wieloletniej współpracy z PK. Poruszył 
problem efektu cieplarnianego i wpływu 
ruchu drogowego na jego powstawanie. 
Zwrócił uwagę na możliwość zmniejsze-
nia emisji dwutlenku węgla i tlenku azo-
tu, generowanych w dużej części przez 
transport indywidualny, poprzez zmianę 
środków transportu na proekologiczne, 
głównie komunikację zbiorową. Uroczy-
stość, w której uczestniczył m.in. konsul 
generalny Republiki Federalnej Niemiec 
w Krakowie dr Thomas Gläser, zakoń-
czyło odsłonięcie nazwiska Honorowego 
Profesora na tablicy pamiątkowej oraz 
tradycyjna lampka wina.

Teresa Marszalik

Od pewnego czasu społeczność Po-
litechniki Krakowskiej niepokoiły próby 
przejęcia nieruchomości uczelni w Jano-
wicach przez spółkę „Remin”. 5 marca 
2008 r. sąd pierwszej instancji wydał wy-
rok zakazujący spółce naruszania w jaki-
kolwiek sposób praw własności Politech-
niki Krakowskiej do owej nieruchomości, 
w szczególności przez: „zakazanie stro-

nie pozwanej przechodzenia, przejeż-
dżania i przegonu po tej nieruchomości 
oraz wchodzenia do znajdujących się 
na tej nieruchomości budynków”. Pełno-
mocnicy pozwanej spółki 7 kwietnia br. 
złożyli apelację, wnosząc o zmianę wy-
roku w całości i oddalenie powództwa.

Jak informuje kanclerz PK Lucjan 
Tabaka, 20 maja br. przed Sądem Okrę-

Wygraliśmy spór o Janowice

gowym w Tarnowie odbyła się rozpra-
wa apelacyjna. Sąd Okręgowy odrzucił 
apelację w całości, utrzymując posta-
nowienia sądu pierwszej instancji. Tym 
samym wyrok z 5 marca 2008 r. upra-
womocnił się.

(R.)

Fot.: Jan Zych
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Kronika
5 kwietnia — 31 maja

7 IV Dzień Międzynarodowy na PK zorganizowany przez Komisję Zagraniczną Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PK. Cel — rozwi-
nięcie wymiany międzynarodowej w zakresie praktyk studenckich.

15 IV Happening Zrównoważonej Mobilności promujący ideę zrównoważonego transportu: jeżdżenie rowerem, środkami komunikacji pub-
licznej i wspólne użytkowanie samochodów. Akcja zorganizowana przez Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK.
WAMPIRIADA — studencka akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów PK oraz 
Samorząd Studentów PK.

16 IV Spotkanie środowiska naukowego i akademickiego z prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem, podczas którego omówiono wyni-
ki prac Zespołu ds. Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.

22–25 IV III Studencki Festiwal Kultury PK zorganizowany przez Samorząd Studentów PK.
24 IV Dzień Integracji organizowany przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych PK. Otwarcie wystawy Fundacji Sztuki Osób Niepeł-

nosprawnych w Galerii PK „Gil”.
Otwarcie w Muzeum PK wystawy pt. „Politechnika Krakowska — kraje bliskie i dalekie: Afryka”, prezentującej wkład pracowników PK 
w rozwój Afryki. Wykład pt. „Afryka Zachodnia: środowisko, kultura, rozwój — z doświadczeń projektowania miast Nigerii” wygłosił prof. 
Stanisław Juchnowicz.

24–26 IV Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Łódzkiej.
Spotkanie prorektora PK ds. nauki z władzami powiatu gorlickiego. Omawiano sprawy: zapotrzebowania regionu na projekty ba-
dawcze, promocji PK w regionie oraz promocji regionu przez PK, placówek zamiejscowych PK, studiów podyplomowych, patronatu 
wydarzeń organizowanych przez PK.

5–9 V Wizyta rektora PK i dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK na Ukrainie:
1. Uczestnictwo w Konferencji Młodych Naukowców na Uniwersytecie Agrotechnicznym w Kamieńcu Podolskim.
2. Przedłużenie umowy o współpracy z Uniwersytetem Narodowym w Chmielnickim.
3. Podpisanie porozumienia pomiędzy Polsko-Ukraińskim Centrum Jakości przy Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim a Cen-
     trum Jakości PK.

5–11 V „Tydzień Bibliotek” zorganizowany przez Bibliotekę PK we współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, Studenckim Cen-
trum Radiowym „Nowinki” i TVP Kraków.

8–9 V VI Konferencja Rektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych zorganizowana przez AGH oraz PK.

III Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach — diagnostyka 
i zapobieganie” zorganizowane przez Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

8–10 V Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych” zorga-
nizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK i Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa 
Geografi cznego.

12 V Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa — spotkanie z minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarą Kudrycką.
Wernisaż pokonkursowej wystawy „Woda” w Galerii PK GIL.

14–16 V Międzynarodowa Konferencja „International Seminar on Polymeric Materials for Environmental Applications” zorganizowana przez 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Otwarcie wystawy pt. „Młodzi architekci z Moskwy” zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa i PK.

19 V Wizyta Antonia Castro oraz Jose Oliveiry — przedstawicieli portugalskiej fi rmy „EVIVA” SA (z siedzibą w Krakowie), zajmującej się 
energetyką wiatrową.
Wizyta przedstawiciela Via University College — Rogera Howarda Taylora oraz przedstawicieli Northumbria College. Podpisanie 
umowy o współpracy.
Spotkanie przedstawicieli uczelni partnerskich Uniwersytetu w Coventry w Ery pod Paryżem i PK (współpraca w ramach programu 
Erasmus).

20 V VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i eksperymentalne podstawy budowy aparatury przemysłowej” zorganizo-
wana przez Katedrę Aparatury Przemysłowej WM PK. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Michała Dyląga.

27 V Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie wspierania rozwoju sektora IT w Krakowie i województwie małopol-
skim pomiędzy: województwem małopolskim, gminą Kraków, UJ, AGH i PK oraz Cisco System.
Podpisanie umowy dotyczącej współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Fachhochshule Hildesheim Holzminden-Göttingen 
i PK.

28 V Otwarcie uczelnianej debaty „Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie 
prawnym”.

28–30 V VII Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ. 2008 pt. „Inżynieryjne problemy odnowy zespołów zabytków” zorganizowana w To-
maszowicach przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, pod patronatem prezydenta Krakowa.

29–30 V Seminarium pt. „Doświadczenia ze stosowania skal GSI” zorganizowane przez Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK.

Opracowała: Teresa Marszalik
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK 18 kwietnia 2008 r.

Senat PK przyjął uchwały w sprawie:
− planowanej liczby miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na PK 

w roku akademickim 2008/2009;
− powołania uczelnianych komisji rekrutacyjnych — Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

ds. Studiów Stacjonarnych w składzie: dr hab. inż. Rafał Palej, prof. PK (przewodni-
czący), mgr Anna Pawlik (sekretarz), dr inż. arch. Jacek Czubiński, dr hab. Ludwik 
Byszewski, prof. PK, dr inż. Sławomir Kordowiak, dr hab. inż. Witold Cecot, prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Żurek, dr hab. inż. Bogdan Wolski, prof. PK, dr hab. inż. Jan 
Duda, prof. PK, Maria Urban (przedstawiciel URSS) oraz Uczelnianej Komisji Re-
krutacyjnej ds. Studiów Niestacjonarnych w składzie: dr hab. inż. Rafał Palej, prof. 
PK (przewodniczący), mgr Ewa Wołoszyn (sekretarz), dr inż. arch. Jacek Czubiński, 
dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK, dr inż. Adam Warzecha, dr hab. inż. Tadeusz 
Tatara, prof. PK, prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek, dr hab. inż. Bogdan Wolski, prof. 
PK, prof. dr hab. inż. Kazimierz Golec, Maciej Ślósarz (przedstawiciel URSS);

− zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich na PK”;
− uchwalenia planu fi nansowego działalności dydaktycznej na rok 2008;
− wyboru dr Klaudii Węc na przedstawiciela jednostek pozawydziałowych w Radzie 

Bibliotecznej;
− podjęcia działań zmierzających do powołania Międzyuczelnianego Centrum Inży-

nierii Środowiska i Geodezji.

Posiedzenie Senatu PK 30 maja 2008 r.
Senat PK przyjął uchwały w sprawie:
− zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia prze-

widzianych do uruchomienia w roku akademickim 2009/2010;
− zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laurea-

tów i fi nalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dzie-
dziny wiedzy w roku akademickim 2009/2010;

− przystąpienia Politechniki Krakowskiej do konkursu na kierunki zamawiane, kursy 
wyrównawcze oraz programy stypendialne, organizowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”;

− tworzenia własnego funduszu stypendialnego Politechniki Krakowskiej;
− zmian w „Regulaminie Centrum Transferu Technologii PK”;
− akceptacji planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe Politechniki Krakow-

skiej na rok 2008 (aktualizacja);
− sprzedaży działki należącej do PK.

Opracowała: Teresa Marszalik
Zarządzenia:
Nr 9 z 26 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej „In-
strukcji postępowania na wypadek pożaru”.
Nr 10 z 31 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Studentów Niepełno-
sprawnych.
Nr 11 z 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2008/2009.
Nr 12 z 8 kwietnia 2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych.
Nr 13 z 11 kwietnia 2008 r. Zasady odpłatności i przyznawania miejsc w domach stu-
denckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2008/2009.

Pisma okólne:
Nr 12 z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Kształcenia 
w zakresie Inżynierii Mediów Elektronicznych (IME).
Nr 13 z 24 kwietnia 2008 r. w sprawie składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok 
akademicki 2008/2009.

Opracowała: Marlena Wolska

Pracownicy PK

Doktorzy 
habilitowani

dr hab. inż. Janusz Chodur

Urodził się 16 czerwca 1950 r. 
w Nowym Wiśniczu. Jest absolwentem 
Liceum Ogólnokształcącego w Bochni. 
Studiował na Wydziale Budownictwa 
Lądowego Politechniki Krakowskiej. 
W 1973 r. obronił pracę dyplomową pt. 
„Projekt koncepcyjny skrzyżowania ul. 
Kilińskiego, Tarnowskiej i Krakowskiej 
w Nowym Sączu” i uzyskał tytuł magi-
stra inżyniera budownictwa drogowego. 
1 grudnia 1973 r. rozpoczął pracę w In-
stytucie Dróg, Kolei i Mostów (obecnie 
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej) 
Politechniki Krakowskiej na stanowisku 
asystenta. W 1983 r., po obronie pracy 
doktorskiej pt. „Badania wpływu wahań 
ruchu na efektywność sterowania syg-
nalizacją świetlną o stałym programie”, 
napisanej pod kierunkiem doc. dr. hab. 
inż. Mariana Tracza, objął w tym insty-
tucie etat adiunkta naukowo-dydaktycz-
nego.

23 stycznia 2008 r. Rada Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej PK na podstawie 
dorobku naukowego oraz rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Funkcjonowanie skrzy-
żowań drogowych w warunkach zmien-
ności ruchu” nadała mu stopień doktora 
habilitowanego nauk technicznych w dy-
scyplinie budownictwo, specjalność: in-
żynieria ruchu.



NASZA POLITECHNIKA 3/2008

21

In
fo

rm
ac

je

Jego zainteresowania badawcze 
i naukowe dotyczą budownictwa drogo-
wego i inżynierii ruchu, przede wszyst-
kim rozwiązań skrzyżowań drogowych 
i ich eksploatacji, przepływu potoków 
ruchu na odcinkach dróg oraz złożonych 
procesów ruchu drogowego na skrzyżo-
waniach (2,5-miesięczny staż naukowy 
poświęcony modelowaniu procesów 
ruchu na skrzyżowaniach drogowych 
w Ruhr-Universität Bochum w 1992 r.); 
danych ruchowych do wymiarowania 
skrzyżowań, zwłaszcza procedur okre-
ślania obecnych i przewidywanych 
natężeń miarodajnych; estymacji prze-
pustowości oraz oceny warunków ru-
chu na skrzyżowaniach różnych typów. 
Szczególną rolę w prowadzonych przez 
niego badaniach odgrywa identyfi kacja 
empiryczna oraz modelowanie symu-
lacyjne, na podstawie których tworzy 
metody obliczeniowe znajdujące prak-
tyczne zastosowanie w projektowaniu 
i w eksploatacji (jako instrukcje obo-
wiązujące w pionie GDDKiA). Efektami 
swoich badań dr hab. Janusz Chodur 
posługuje się również w działalności dy-
daktycznej.

Gruntowną znajomość zagadnień 
projektowania i eksploatacji skrzyżo-
wań oraz wieloletnie doświadczenie 
w rozwiązywaniu trudnych zagadnień 
projektowych i ruchowych wykorzystuje, 
opiniując projekty obiektów drogowych 
oraz w ekspertyzach takich obiektów 
eksploatowanych w różnych miastach. 
Jest autorem lub współautorem kilkuna-
stu opinii przekształceń układów komu-
nikacyjnych lub przebudowy skrzyżowań 
drogowych wykonanych na zlecenie Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz administracji samorządowej. 
Współuczestniczył w tworzeniu kon-
cepcji rozwiązań złożonych problemów 
ruchowych na drogach poza terenami 
zabudowy i w miastach. Znaczna część 
prac dotyczyła też sterowania ruchem na 
skrzyżowaniach odosobnionych i skoor-
dynowanych.

W dorobku naukowym ma 60 pub-
likacji (w języku polskim, angielskim 
i niemieckim), w tym artykuły w zeszy-
tach naukowych PAN, w czasopismach 
zagranicznych oraz wytyczne i instruk-
cje projektowania w formie podręczni-
ków. Szczególnie ważne są „Wytyczne 
projektowania skrzyżowań drogowych” 
(GDDKiA, Warszawa 2001 r.) oraz 
zestaw instrukcji dotyczących metod 
obliczania przepustowości skrzyżo-
wań drogowych (GDDKiA, Warszawa 

2004 r.). Prezentował swój dorobek na 
wielu ważnych konferencjach i sympo-
zjach międzynarodowych, m.in. „Inter-
national Symposium on Transportation 
and Traffi c Theory” oraz „International 
Symposium on Highway Capacity”.

Prowadzi wykłady na różnych spe-
cjalnościach studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych m.in. z przedmiotów 
takich, jak: inżynieria ruchu, organi-
zacja i sterowanie ruchu drogowego, 
drogi miejskie i parkingi, budownictwo 
komunikacyjne, projektowanie dróg. Do 
jego obowiązków dydaktycznych nale-
żą również ćwiczenia audytoryjne oraz 
projektowe. Prowadził także wykłady 
z inżynierii ruchu miejskiego w ramach 
Studium Podyplomowego „Zarządzanie 
rozwojem i eksploatacją w miejskiej ko-
munikacji zbiorowej” oraz wykłady na 
kursach dla projektantów i administracji 
drogowej w zakresie planowania syste-
mów transportu i inżynierii ruchu, metod 
projektowania skrzyżowań drogowych, 
metod obliczania przepustowości i oce-
ny warunków ruchu na skrzyżowaniach 
oraz audytu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

Wypromował 79 dyplomantów (65 
z tytułem magistra oraz 14 z tytułem in-
żyniera). Od 1981 do 1999 r. pełnił funk-
cję opiekuna Koła Naukowego Inżynierii 
Ruchu. Referaty studentów-członków 
KNIR były nagradzane na kilku uczelnia-
nych sesjach kół naukowych.

Dr hab. inż. Janusz Chodur jest 
członkiem Zespołu Problemów Komuni-
kacyjnych Komisji Budownictwa Krakow-
skiego Oddziału PAN, Sekcji Inżynierii 
Komunikacyjnej, Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej PAN. Od 1985 do 2000 r. 
był członkiem Sekcji Sterowania Ruchem 
Komitetu Transportu PAN. Od 1984 r. 
jest specjalistą w Ośrodku Rzeczoznaw-
stwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych 
SITK (specjalność: inżynieria ruchu dro-
gowego).

Za działalność naukowo-badawczą 
nagradzany przez ministra nauki, szkol-
nictwa wyższego i techniki, ministra edu-
kacji narodowej oraz wyróżniony przez 
ministra transportu i budownictwa za 
publikację pt. „Metody obliczania prze-
pustowości: skrzyżowań bez sygnali-
zacji świetlnej, rond, skrzyżowań z syg-
nalizacja świetlną” (praca zespołowa) 
w 2006 r. Wielokrotny laureat Nagrody 
Rektora PK za osiągnięcia naukowo-ba-
dawcze oraz dydaktyczne. Odznaczony 
Honorową Odznaką PK oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

dr hab. inż. Marek S. Kozień

Urodził się 8 sierpnia 1965 r. w Kra-
kowie. W 1984 ukończył naukę w klasie 
o profi lu matematycznym w krakowskim 
V LO im. A. Witkowskiego. Studiował 
na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Krakowskiej, na kierunku podsta-
wowe problemy techniki (specjalność: 
mechanika stosowana). Pracę magi-
sterską dotyczącą analizy modelu wie-
lowarstwowego połączenia klejowego 
z uwzględnieniem obciążeń termicznych 
(promotorem był prof. Stanisław Mazur-
kiewicz) obronił z wyróżnieniem w 1989 
r. W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych z zakresu mechaniki teore-
tycznej i technicznej na podstawie pracy 
doktorskiej pt. „Wpływ geometrii układu 
połączonych płyt i powłok na przepływ 
energii drgań” napisanej pod kierunkiem 
prof. Józefa Nizioła (praca wyróżniona 
przez Radę Wydziału Mechanicznego 
PK). W 2006 r. opublikował monogra-
fi ę pt. „Promieniowanie akustyczne płyt 
i powłok o małej wyniosłości” (Monogra-
fi a nr 331, Wydawnictwo PK), która stała 
się podstawą kolokwium habilitacyjnego. 
W 2007 r. Rada Wydziału Mechaniczne-
go PK nadała mu stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nauk technicznych 
w zakresie mechaniki, specjalność: dy-
namika układów materialnych — wibro-
akustyka.

Od 1989 r. pracuje w Instytucie Me-
chaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
[obecnie Instytut Mechaniki Stosowanej 
(M-1)] na Wydziale Mechanicznym PK. 
Początkowo był zatrudniony na stanowi-
sku asystenta stażysty (1989), następ-
nie asystenta (1995) i adiunkta (1999). 
Obecnie jest adiunktem naukowo-dydak-
tycznym ze stopniem doktora habilitowa-
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nego w Katedrze Dynamiki Układów Ma-
terialnych. Od 2001 r. pracuje również 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej w Nowym Sączu (Zakład Inżynierii 
Mechanicznej Instytutu Technicznego). 
Był wykładowcą, starszym wykładowcą 
(od 2006 r.), a obecnie jest profesorem 
nadzwyczajnym tej uczelni.

Jego zainteresowania naukowe do-
tyczą analizy i optymalizacji drgań struk-
turalnych układów powierzchniowych 
o ciągłym rozłożeniu masy z punktu 
widzenia minimalizacji promieniowanej 
mocy akustycznej (drgania determini-
styczne i losowe, drgania układów po-
łączonych elementów) oraz akustyki 
strukturalnej (analiza teoretyczna i do-
świadczalna przepływu energii drgań) 
i biomechaniki. 

Dr hab. inż. Marek Kozień opracował 
oryginalną inżynierską metodę osza-
cowania promieniowanego dźwięku na 
podstawie znajomości drgań struktury 
i doświadczalną metodę wyznaczania 
wektora natężenia strukturalnego dla fal 
giętnych w belkach i płytach na podstawie 
pomiarów przemieszczeń w wybranych 
punktach na powierzchniach zewnętrz-
nych elementów w kierunkach równoleg-
łych do tych płaszczyzn (wzór użytkowy 
Urzędu Patentowego RP, 1999).

Od 1991 r. wspólnie z Pracownią 
Akustyki Strukturalnej i Materiałów Inteli-
gentnych AGH w Krakowie prowadzi ba-
dania nad drganiami powierzchniowymi 
układów ciągłych z naklejonymi nań war-
stwami elementów piezoelektrycznych 
i nad aktywnym i pasywnym tłumieniem 
drgań tych elementów z punktu widzenia 
promieniowania dźwięku (20 wspólnych 
prac). Z Katedrą Anatomii Collegium Me-
dicum UJ współpracuje od 1997 r. Prace 
dotyczą zastosowania metod mechaniki 
analitycznej, teorii eksperymentu i me-
chaniki ciał odkształcalnych w analizie 
zagadnień biomechaniki człowieka w za-
kresie ortopedii (22 wspólne prace). Od 
2006 r., współpracując z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie, prowadzi 
również badania nad modelowaniem 
matematycznym w zagadnieniach orga-
nizacji i zarządzania (2 wspólne prace).

Realizował 6 projektów badawczych fi -
nansowanych przez KBN oraz jeden grant 
europejski. Jest współautorem 9 prac 
prowadzonych na zlecenie przemysłu. 
Recenzował 6 artykułów w czasopismach 
naukowych, w tym 4 w języku angielskim. 
W 1991 r. odbył trzymiesięczny staż na-
ukowy w Katedrze Mechaniki Teoretycz-
nej na Politechnice w Mons (w ramach 
programu Tempus). Wygłaszał referat na 

seminarium w Instytucie Mechaniki Tech-
nicznej Uniwersytetu Johannesa Keplera 
w Linzu. Uczestniczył w specjalistycznych 
kursach prowadzonych przez Międzyna-
rodowe Centrum Nauk Mechanicznych 
(CISM) w Udine. Od 2000 r. współpracuje 
z Europejskim Ośrodkiem Fizyki Cząstek 
CERN w Genewie, dla którego prowadził 
analizy dotyczące wybranych zagadnień 
wytrzymałości soczewek magnetycznych 
(projekt Gran Sasso) oraz segmentów łą-
czących do akceleratora cząstek (projekt 
Large Hadron Colider).

Opublikował 27 artykułów i 12 
streszczeń w czasopismach nauko-
wych krajowych i zagranicznych, 39 ar-
tykułów i 13 streszczeń w materiałach 
konferencji krajowych i zagranicznych 
kongresów (m.in. ICIAM’95, ICIAM’99, 
ICTAM’04, ICSV’06, EAA Acoust.’06, 
KMP’07). Wiele spośród wspomnianych 
prac ma charakter samodzielny. W 2000 
r. wydał podręcznik dla studentów wyż-
szych szkół technicznych pt. „Ćwiczenia 
laboratoryjne z miernictwa dynamiczne-
go” (Wydawnictwo PK).

Należy do wyróżniających się dydak-
tyków — prowadził wykłady z dwudzie-
stu przedmiotów (z przedmiotu mecha-
nics and strength of materials w języku 
angielskim), a zajęcia dydaktyczne dla 
studentów PK, PWSZ w Nowym Sączu, 
UJ i UEK. Jest promotorem prac magi-
sterskich (PK) i inżynierskich (PWSZ).

Zawsze chętnie angażował się w pra-
ce organizacyjne na rzecz Wydziału Me-
chanicznego — od 1999 r. jest członkiem 
Rady Wydziału, w latach 2000–2004 był 
członkiem wydziałowej komisji rekrutacyj-
nej (w latach 2000–2003 jej sekretarzem). 
Uczestniczył także w pracach zespołów 
przygotowujących konferencje naukowe: 
ICNO’90 (Kraków, 1990), GAMM’91 (Kra-
ków, 1991), Trefftz Method (Kraków, 1996), 
Wpływ Wibracji na Otoczenie (Kraków — 
Janowice, 1998, sekretarz Komitetu Orga-
nizacyjnego), OSA 06 (Zakopane, 2006).

Jest laureatem Nagrody Rektora 
PK (dwukrotnie) oraz Nagrody Rekto-
ra PWSZ w Nowym Sączu. W 2002 r. 
otrzymał I nagrodę Komitetu Mechani-
ki PAN za cykl prac z zakresu analizy 
drgań i przepływu energii w elementach 
konstrukcyjnych, a w 2003 r. II nagrodę 
w Ogólnokrajowym Konkursie im. Profe-
sora Jana Szmeltera na Prace z Mecha-
niki Technicznej. W 2006 r. został wyróż-
niony Honorową Odznaką PK.

Członek Polskiego Towarzystwa Aku-
stycznego (w latach 2002–2005 w komi-
sji rewizyjnej Oddziału Krakowskiego) 
i Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Jest żonaty. Żona Ewa jest doktorem 
nauk ekonomicznych, adiunktem w Kate-
drze Podstaw Organizacji i Zarządzania 
UEK. Syn Adam (ur. 1996) uczęszcza do 
Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Krakowie (fortepian). 
Śpiewa też w Chórze Chłopięcym Filhar-
monii Krakowskiej.

Doktorzy
Wydział Architektury

dr inż. arch. Katarzyna Łakomy (A-8) 
— „Miejskie rezydencje typu vila urbana 
przełomu XIX i XX w. w tkance urbani-
stycznej miasta przemysłowego (na przy-
kładzie Katowic)”; promotor: prof. dr hab. 
inż. arch. Anna Mitkowska, recenzenci: 
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-
-Winnicki (PŚ), dr hab. inż. arch. Zbigniew 
Białkiewicz, prof. PK; 20 V 2008 r.

Wydział Inżynierii Środowiska

dr inż. Robert Płoskonka (Ś-3) — „Me-
toda optymalnej lokalizacji rezerw zbior-
nikowych w systemie dystrybucji wody”, 
promotor: dr hab. inż. Krzysztof Knapik, 
recenzenci: dr hab. inż. Marian Kwiet-
niewski, prof. PW, prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Dąbrowski (PK); 23 IV 2008 r. Pra-
ca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Anna Kiełbus (M-6) — „Wielokry-
terialna ocena jakości wyrobów przemysłu 
maszynowego”, promotor: prof. dr hab. 
inż. Józef Gawlik, recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Adam Hamrol (PP), dr hab. inż. 
Wojciech Zębala, prof. PK; 28 V 2008 r.

dr inż. Paweł Ślusarczyk (studia dokto-
ranckie) — „Analiza wpływu wybranych 
parametrów konstrukcyjnych na statecz-
ność i kierowalność motocykla”, promotor: 
dr hab. inż. Witold Grzegożek, prof. PK, re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Woj-
ciech (ATH w Bielsku-Białej), prof. dr hab. 
inż. Józef Knapczyk (PK), 28 V 2008 r.

dr inż. Jacek Wojs (M-4) — „Kształto-
wanie charakterystyk automatu sprzęg-
łowego ze względu na drgania wzdłużne 
samochodu dla niepełnosprawnych”, 
promotor: dr hab. inż. Witold Grzego-
żek, prof. PK; recenzenci: dr hab. inż. 
Kazimierz M. Romaniszyn, prof. ATH 
w Bielsku-Białej, prof. dr hab. inż. Józef 
Knapczyk (PK), 28 V 2008 r.



NASZA POLITECHNIKA 3/2008

23

In
fo

rm
ac

je

W połowie maja Krakowem po 
raz kolejny zawładnął Festiwal Na-
uki. Głównym organizatorem impre-
zy, która zdobyła sobie trwałe miej-
sce w kalendarzu najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych miasta, była 
po raz pierwszy Politechnika Kra-
kowska. Przez cztery dni Kraków żył 
wykładami i dyskusjami naukowymi, 
pokazami prac badawczych i ekspe-
rymentów, a także występami arty-
stycznymi i konkursami. A wszystko 
to pod hasłem „Technika — Środo-
wisko — Zdrowie”. Krótko mówiąc, 
było… ciekawie.

Na inaugurację — koncert

Pierwszy dzień festiwalowego ma-
ratonu — 14 maja — zdominowały wy-
darzenia artystyczne. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługiwał koncert 
inauguracyjny w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej Akademii Muzycznej, a także 
spektakle teatralne „Trans-Atlantyk, czyli 
antyrobota polska” (gościnny występ Te-
atru im. S. Żeromskiego w Kielcach) oraz 
„Elektra — Twarze” — oba wprowadzone 
do programu festiwalu przez Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną. Tego dnia rów-
nież odbył się wernisaż wystawy „Woda”, 
na której pokazano plon specjalnej edycji 
konkursu fotografi cznego zorganizowa-

nego przez Politechnikę Krakowską.
Najbardziej widowiskowa część festi-

walu — Festyn Nauki, czyli prezentacja 
uczelni i jednostek badawczych w 31 
namiotach oraz występy artystyczne na 
estradzie na Rynku Głównym — rozpo-
częła się nazajutrz. W samo południe 
odbyło się ofi cjalne otwarcie z udziałem 
wiceprezydent Krakowa Elżbiety Lęczna-
rowicz, która zadeklarowała, że odwiedzi-
ła wszystkie namioty. Witając przybyłych, 
rektor PK prof. Józef Gawlik podkreślił, iż 
wydarzenie to jest szczególnym świętem 
społeczności akademickiej, ale także 
świętem wszystkich, którzy przyszli na 
Rynek. Zauważył, że festiwal dowodzi, 
iż nauka uprawiana na uczelniach nie 
jest wcale odległa od codziennego życia. 
Ceremonię otwarcia poprzedził występ 
Chóru Akademickiego PK „Cantata”.

Pokazy i występy

W namiotach i obok nich w ciągu 
wszystkich trzech dni festynu nie bra-
kowało atrakcji. Na stoiskach Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego buchał dymem 
model wulkanu, a także pokazywano 
palenie fajki wodnej i plamy słoneczne, 
Uniwersytet Rolniczy przedstawił małe 
zoo (z wężami egzotycznymi i młodym 
krokodylem), Akademia Górniczo-Hutni-
cza urządziła pokaz poszukiwania złota 

poprzez płukanie złotonośnego piasku 
(niestety, złoto imitował inny błyszczący 
metal). W namiocie Instytutu Fizyki Ją-
drowej PAN wystawiono detektor, który 
będzie fragmentem największego akce-
leratora świata w Europejskim Laborato-
rium Fizyki Cząstek CERN pod Genewą. 
Część prezentacji adresowano specjal-
nie do dzieci.

Duże zainteresowanie budziły też 
pokazy zorganizowane tym razem 
w trzech (rok temu były dwa) namiotach 
naszej uczelni. Można było zobaczyć 
m.in. mikroprocesorowe klocki Lego, sy-
stem pomiaru drgań wykonywanych na 
modelu kolejki, mały samochód miejski 
o napędzie elektrycznym, realizowane 
w Krakowie zadania międzynarodowego 
projektu Civitas-Caravel i założenia idei 
zrównoważonej mobilności, zaskakujące 
nieraz doświadczenia z fi zyki i chemii, 
a towarzyszyła temu wystawa fraktali 
Jana Zycha oraz wystawy prac dyplo-
mowych studentów Wydziału Architektu-
ry. Prowadzone były też warsztaty rzeź-
biarskie, a obok namiotów odbywały się 
warsztaty rysunkowe.

Na estradzie ustawionej obok Wie-
ży Ratuszowej nie tylko występowały 
zespoły artystyczne poszczególnych 
uczelni, ale odbywały się także różne 
pokazy. Podczas jednego z nich Aka-
demia Wychowania Fizycznego przed-
stawiła problemy, na jakie natrafi ają 
ludzie niepełnosprawni, poruszający 
się na wózkach. Można też było zoba-
czyć pokaz aerobiku. Naszą uczelnię 
reprezentowała Sekcja AZS PK „Karate 
Kyokushin” oraz Sekcja Tańca Towa-
rzyskiego AZS PK „Bawinek”, a także 
znakomita Krakowska Orkiestra Staro-
miejska, której jednym z patronów jest 
nasza uczelnia. Nowością wprowadzoną 
przez Politechnikę były występy teatrów 
ulicznych z pokazami ognia, grami ulicz-
nymi i spektaklem w wykonaniu aktorów 
na szczudłach. Odbywały się na Rynku 
Głównym tuż po zakończeniu prezenta-
cji w namiotach.

Panele i wykłady

Prócz widowiskowych pokazów na 
płycie Rynku Głównego festiwal ofero-
wał bogaty program dla bardziej wyma-
gającej publiczności. Pod tym względem 
prym wiodła Politechnika Krakowska, 
która zorganizowała siedem paneli dys-
kusyjnych na atrakcyjne tematy. 15 maja 
Wydział Inżynierii Lądowej przygotował 
dyskusję pod hasłem „Budownictwo 
przyjazne człowiekowi” (moderator: prof. 

Święto nauki w namiotach

Fot.: Jan Zych
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Janusz Kawecki), Wydział Inżynierii 
i Technologii Chemicznej wziął na war-
sztat „Niekonwencjonalne źródła energii” 
(moderator: dr hab. inż. Janusz Magiera, 
prof. PK), a Wydział Inżynierii Środowi-
ska podjął temat „Ocieplenie klimatu” 
(moderator: dr inż. Piotr Gryglaszewski).

Następnego dnia Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej przedsta-
wił debatę „Nowoczesne źródła światła” 
(moderator: dr hab. inż. Zbigniew Pora-
da, prof. PK), Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki Stosowanej zorganizował 
dyskusję zatytułowaną „Cząstki, pola, 
kwanty, fale” (moderator: dr hab. Piotr 
Zieliński, prof. PK), a tematem spotkania 
zorganizowanego przez Wydział Me-
chaniczny były „Osiągnięcia inżynierii 
biomedycznej w ochronie zdrowia” (mo-
derator: dr hab. inż. Grzegorz Milewski, 
prof. PK). W ostatnim dniu festiwalu Wy-
dział Architektury przeprowadził panel 
„Nowa architektura Polska. Harmonia, 
chaos i człowiek” (moderator: dr inż. 
arch. Marta Urbańska). Debaty odbywały 
się w pawilonie „Kotłownia” przy ul. War-
szawskiej. Uczestniczyli w nich nie tylko 
przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, 
lecz również zaproszeni specjaliści z in-
nych krakowskich instytucji naukowych. 

Panele dyskusyjne i wykłady zor-
ganizowały też niektóre inne uczelnie. 
Uniwersytet Jagielloński przygotował de-
batę z udziałem gości z innych szkół wyż-
szych i dziennikarzy „Media — czwarta 
władza?” oraz panel „Dwie kultury. Czy 
humanistyka i nauki przyrodnicze opisu-
ją odmienne światy?”. Wykład „Klinika 
papieru — o diagnozowaniu i leczeniu 
książek” był połączony z wirtualną wy-
cieczką do Kliniki Papieru Biblioteki 
Jagiellońskiej. Na Papieskiej Akademii 
Teologicznej można było posłuchać dys-
kusji zatytułowanej „Biblijne panaceum. 
Uzdrawiająca moc słowa Bożego”.

Dla ciała i dla ducha 

Hasło festiwalowe „Technika — Śro-
dowisko — Zdrowie” znalazło odzwier-
ciedlenie w znaczącym udziale Col-
legium Medicum UJ, które w swojej 
siedzibie przy ul. św. Anny przygotowało 
bogaty program pokazów i prezentacji 
połączony z bezpłatnymi badaniami ciś-
nienia krwi, poziomu glukozy itp. Była 
nawet nauka szycia… chirurgicznego 
— można było własnoręcznie przyszyć 
zastawkę serca! Lecz i w tej, zdawałoby 
się obcej inżynierom, dziedzinie Poli-
technika Krakowska nie oddała całkowi-
cie pola, czego dowodem wspomniany 
panel dyskusyjny „Osiągnięcia inżynierii 
biomedycznej w ochronie zdrowia”.

Integralną częścią całej imprezy 
były wydarzenia kulturalne przygotowa-
ne głównie przez uczelnie artystyczne. 
w tym przypadku ostatnie słowo nale-
żało jednak do naszej uczelni. Finałową 
imprezą Festiwalu Nauki w Krakowie był 
bowiem spektakl „Gra z Ferdydurke” we-
dług Witolda Gombrowicza w reżyserii 
Tomasza Piaseckiego wystawiony na 
deskach Teatru Zależnego. Nawiasem 
mówiąc, niektórzy goście, którzy przybyli 
na przedstawienie, dopiero przy tej oka-
zji dowiedzieli się, że Politechnika Kra-
kowska dysponuje własną sceną.

Bogactwo i różnorodność imprez fe-
stiwalowych mogły oszałamiać. A także 
wprawić w niemałe zakłopotanie ambit-
nego uczestnika, który stawał w obliczu 
trudnego wyboru między kilkoma cieka-
wymi wydarzeniami, dziejącymi się w tym 
samym czasie. Tak obfi ty program można 
byłoby rozpisać nawet na cały miesiąc!

*
Wiele ciepłych słów i ofi cjalne po-

dziękowania, jakie napłynęły na PK od 
innych organizatorów festiwalu po jego 
zakończeniu, świadczą o tym, że jako 
główny organizator wypełniliśmy dobrze 
nasze zadanie. Złożyła się na to wytężo-
na praca różnych jednostek PK. 

Jednym z pierwszych działań organi-
zacyjnych był wybór Rady Programowej 
festiwalu. Jej przewodnictwo objął rektor 
PK, prof. Józef Gawlik. Potem przyszedł 
czas na rozpisanie przetargu mającego 
wyłonić fi rmę, która zajmie się logisty-
ką. Na uczelni główny ciężar przygoto-
wań spadł na Dział Promocji kierowany 
przez Elżbietę Niechciał. To tu powstał 
scenariusz całego festiwalu, a następ-
nie koordynowano wydarzenia dziejące 
się na Rynku Głównym. Lidia Ponanta, 

dyrektor administracyjny PK, podkre-
śla zaangażowanie wielu osób — także 
z Sekretariatu Rektora, Działu Gospo-
darczego i Działu Technicznego — które 
dołożyły wszelkich starań, aby wszystko 
dobrze poszło.

Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że za rok — jeśli Politechnika Krakowska 
otrzyma zadanie zorganizowania kolej-
nego festiwalu — będzie jeszcze lepiej. 

Lesław Peters

Organizatorzy Festiwalu Nauki 
w Krakowie:

Politechnika Krakowska — organizator
 główny
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego 
 w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
 w Krakowie
Papieska Akademia Teologiczna
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
 PAN

W festiwalu uczestniczyli też:

Instytut Języka Polskiego PAN
Konsulat Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Krakowie
Konsulat Generalny Republiki Francuskiej 
w Krakowie
Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
Stowarzyszenie MENSA POLSKA
Park Edukacyjny OGRÓD DOŚWIADCZEŃ

Patronat honorowy 
nad festiwalem objęli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
— Barbara Kudrycka
Wojewoda Małopolski — Jerzy Miller
Marszałek Województwa Małopolskiego 
— Marek Nawara
Prezydent Miasta Krakowa 
— Jacek Majchrowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego — Andrzej Sztorc
Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa 
— Małgorzata Radwan-Ballada

Uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych 
przygotowanych przez PK był prof.  Andrzej 
Szczeklik z Collegium Medicum UJ
Fot.: Jan Zych
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21 i 22 kwietnia br. obradowało 
w Lipsku Polsko-Niemieckie Forum 
Naukowe. Spotkanie zostało zorga-
nizowane przez polskie Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
federalne Ministerstwo Edukacji i Ba-
dań Naukowych.

Obrady otwarły minister prof. Barbara 
Kudrycka oraz minister rządu federalnego 
Anette Schavan. W swych wypowiedziach 
podkreśliły duże znaczenie, jakie rządy 
obu krajów przywiązują do wzmocnienia 
współpracy w zakresie badań naukowych. 
Jest to istotny warunek zwiększenia efek-
tywności współpracy polsko-niemieckiej 
we wszystkich dziedzinach. Celem spot-
kania było przedstawienie dobrych przy-
kładów polsko-niemieckiej współpracy 
naukowej oraz nakreślenie perspektyw 
dalszego jej rozwoju.

Forum poprzedziły prace polsko-nie-
mieckich grup roboczych, które zajmo-
wały się wybranymi problemami, między 
innymi: współpracy instytu cjo nalnej, in-
strumentów wspierania współpracy na-
ukowo-badawczej, roli sieci w bilateralnej 
i europejskiej współpracy naukowo-ba-
dawczej, współpracy w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju i badań środowisko-
wych oraz współpracy w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych.

W raportach grup roboczych, a tak-
że w toku dyskusji sformułowano wiele 
wniosków i wytycznych na przyszłość. 
Szczególny nacisk położono na wspie-
ranie młodych naukowców we wszelkich 
inicjatywach i projektach związanych 
z współpracą. Podkreślano znaczenie 
kontaktów indywidualnych i inicjatyw 
„oddolnych”. Jako jeden z prioryteto-
wych obszarów działania wskazywano 
prowadzenie wspólnych studiów dok-
torskich i magisterskich. Stwierdzono 
jednak, że wciąż jeszcze istnieją bariery 
rozwoju polsko-niemieckiej współpracy 
naukowo-badawczej. Są to między in-
nymi odmienne priorytety w programach 
krajowych, brak dostatecznej informacji 
o programach badawczych, wreszcie 
liczne przeszkody natury prawnej, jak 
na przykład utrudnienia w formalnym 
uczestnictwie obcokrajowców w projek-
tach badawczych.

Przedstawiciel Fundacji A. Hum-
boldta prof. Walter Koschmal mówił 
o utrzymującej się, niestety, już od lat 
siedemdziesiątych tendencji spadku 
liczby polskich stypendystów. Zapew-

nił jednak, że ta prestiżowa fundacja 
dołoży wszelkich starań, by przyciągać 
większą liczbę kandydatów z Polski. Mi-
nister Barbara Kudrycka poinformowała 
o tworzeniu Polsko-Niemieckiej Fundacji 
Naukowej. Stwierdziła, że Fundacja już 
w istocie działa, a oczekujemy teraz na 
ofi cjalne podpisanie dokumentów. W tym 
celu minister Anette Schavan ma wkrót-
ce przyjechać do Polski.

Choć większość przedstawionych 
w czasie spotkania w Lipsku wniosków 
i zaleceń miała charakter ogólnych po-

Spotkanie naukowców z Polski i Niemiec w Lipsku

Promocja w Syrii
Od 11 do 14 kwietnia 2008 r. Politechnika Krakowska skorzystała z okazji do 

przedstawienia swojej oferty edukacyjnej na stoisku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego podczas Targów Edukacyjnych „Akademia” Syria 2008 w Damaszku. Zna-
komicie zorganizowana impreza pozwoliła zaprezentować naszą uczelnię młodym 
Syryjczykom. Odwiedzający byli zainteresowani zarówno studiami w języku angiel-
skim, jak i kursami przygotowującymi do studiów prowadzonych po polsku. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się materiały o Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK. 
Spore zainteresowanie budziły również informacje o Politechnice na ulotkach w języ-
ku arabskim.

(R.)

stulatów, to zarówno bardzo wysoka ran-
ga, jaką nadano wydarzeniu, duża liczba 
uczestniczących w forum wybitnych na-
ukowców i polityków z Polski i Niemiec, 
wreszcie towarzysząca spotkaniu bar-
dzo pozytywna atmosfera pozwalają 
mieć pewność, że przyszłe inicjatywy 
i projekty związane z polsko-niemiecką 
współpracą w zakresie nauki i badań 
zyskają przychylność i wsparcie mini-
sterstw obu krajów.

(KB)

Polskie stoisko na Targach Edukacyjnych „Akademia Syria 2008” w Damaszku 
Od lewej: Jolanta Rak (PK), Piotr Poraziński (Ambasada Polski w Damaszku)
Fot.: Beata Zielińska
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Znaczne zainteresowanie spo-
łeczności Politechniki Krakowskiej 
wzbudził wykład, który 10 kwietnia 
br. wygłosił na naszej uczelni prof. 
Ludwik Tomiałojć z Muzeum Przyrod-
niczego Uniwersytetu Wrocławskie-
go w ramach otwartego posiedze-
nia Konwentu Seniorów PK. Wykład 
zatytułowany „Zjawisko ocieplenia 
klimatu i jego skutki” był zachętą do 
szerokiego wprowadzania energetyki 
odnawialnej i ograniczenia nawyków 
konsumpcyjnych, które zwiększają 
produkcję gazów cieplarnianych.

Gość Politechniki rozpoczął od stwier-
dzenia, że zjawisko ocieplania się klimatu 
na naszej planecie jest faktem niezbitym, 
potwierdzonym przez wyniki długotrwa-
łych badań. Zmiany klimatyczne do-
strzegła już przyroda, o czym świadczą 
zmiany w występowaniu roślinności. 
Pytaniem otwartym pozostaje natomiast 
kwestia, w jakim stopniu człowiek jest 
odpowiedzialny za te zmiany, a w jakim 
są one efektem procesów naturalnych. 
Należy się też zastanowić, jak możemy 
się bronić przed skutkami ocieplenia.

Prof. Tomiałojć zwrócił uwagę na ra-
port ogłoszony przez FAO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa), który wykazał, że aż 60 proc. 
dostających się do atmosfery tlenków 
azotów pochodzi z gnojowicy i odchodów 
zwierząt hodowlanych. Innym znaczącym 
źródłem gazów cieplarnianych jest nasza 

energetyka, która wyma-
ga zmiany. Stawiać nale-
ży przede wszystkim na 
oszczędzanie energii, co 
robi już Unia Europejska. 
W Polsce, niestety, ciągle 
jeszcze mamy gospodar-
kę dwukrotnie bardziej 
energochłonną niż w pań-
stwach najbardziej rozwi-
niętych. Siedem miliardów 
ludzi — konkludował prof. 
Tomiałojć — nie może żyć 
tak rozrzutnie, jak wtedy 
gdy naszą planetę za-
mieszkiwał jeden miliard.

Konieczne jest też 
przechodzenie na wyko-
rzystanie odnawialnych 
źródeł energii. Niemcy za-
mierzają korzystać z nich niemal całko-
wicie około 2040 r. A Kalifornia już dziś 
pozyskuje z ogniw słonecznych prawie 
4000 MW. Barierą w rozwoju tej gałęzi 
energetyki jest jej wysoka cena. O ile 
wyprodukowanie 1 kWh z węgla kosztu-
je 5 eurocentów, to 1 kWh pochodząca 
z energii Słońca wiąże się z wydaniem 
20 eurocentów. Jednak obie te ceny 
stale zbliżają się do siebie — zapewnił 
prof. Tomiałojć. Produkowane są już np. 
lodówki zasilane energią słoneczną. 
Polskę uważa się za kraj niezbyt do-
brze nasłoneczniony, ale Niemcy i inne 
państwa leżące na podobnych szero-

Brońmy się przed ociepleniem klimatu

kościach geografi cznych rozwijają już 
ten dział energetyki z powodzeniem. 
Bardzo dobrym miejscem dla energety-
ki solarnej byłyby u nas zbocza Karpat.

W konkluzji swego wystąpienia prof. 
Ludwik Tomiałojć stwierdził, że polska 
energetyka powinna się tak zmienić, by 
stała się energetyką obywatelską.

Po referacie odbył się pokaz słyn-
nego, nagrodzonego Oscarem fi lmu 
„Niewygodna prawda” z udziałem Ala 
Gore’a — autora książki pod tym samym 
tytułem. 

(lp)

W pierwszej połowie maja br. z wi-
zytą na Ukrainie przebywali rektor 
Politechniki Krakowskiej, prof. Józef 
Gawlik i dyrektor Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości PK, 
dr Adam Tabor. Głównym celem po-
bytu było podpisanie nowych umów 
o współpracy z Uniwersytetem Naro-
dowym w Chmielnickim, a także udział 
w polsko-ukraińskiej konferencji mło-
dych naukowców.

Współpraca z Uniwersytetem w 
Chmielnickim, zapoczątkowana ze strony 
PK przez Wydział Mechaniczny, w ciągu 
lat objęła różne jednostki naszej uczelni. 
Jej efektem jest m.in. powołanie do życia 

Polsko-Ukraińskiego Centrum Jakości, 
które działa dzięki wsparciu ośrodka kie-
rowanego przez dr. Adama Tabora.

5 maja br. została podpisana nowa 
umowa między PK a ukraińskim uniwer-
sytetem. Przewiduje ona m.in. zwiększe-
nie mobilności studentów, staże, wymianę 
pracowników naukowych i doktorantów, 
współpracę przy wydawaniu skryptów, 
pomocy dydaktycznych i monografi i oraz 
wydawanie wspólnych publikacji. Doku-
ment zawiera też punkty dotyczące współ-
pracy społeczno-ekonomicznej (m.in. 
przedsięwzięcia z udziałem przedsię-
biorstw), kulturalnej i sportowej. Umowę 
podpisali prorektor UN w Chmielnickim, 

Umowy z Uniwersytetem w Chmielnickim 

prof. M. P. Wojnarenko (w zastępstwie 
rektora uczelni, prof. M. Skyby) i rektor 
PK prof. Józef Gawlik.

6 maja br. zawarto też porozumie-
nie o dalszej współpracy pomiędzy Pol-
sko-Ukraińskim Centrum Jakości UN 
w Chmielnickim a CSiOSJ PK. Podpisy 
pod dokumentem złożyli dyrektorzy obu 
jednostek — dr inż. G. Drapak i dr inż. 
A. Tabor.

Delegacja Politechniki Krakowskiej 
uczestniczyła też w IV Międzynarodowej 
Konferencji Młodych Naukowców „Infor-
matyka i mechanika”, zorganizowanej 
w Kamieńcu Podolskim.

(lp)

Prof. Ludwik Tomiałojć przedstawia książkę Ala Gore’a na temat
zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych
Fot.: Jan Zych
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Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości Politechniki Kra-
kow skiej uruchomiło jako jedna 
z pierwszych jednostek w kraju dwu -
semestralne studia podyplomowe 
„Za rządzanie chemikaliami w przed-
siębiorstwie ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozporządzenia REACH”. 
W studiach uczestniczy 30 osób z ca-
łej Polski.

REACH (Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals) to obowiązują-
cy od 1 czerwca 2007 r. w państwach Unii 
Europejskich system, który ustana wia obo-
wiązek rejestracji wszystkich substancji 
chemicznych wchodzących w skład prepa-
ratów produkowanych lub importowanych 
w ilości co najmniej jednej tony rocznie. 
Substancje powodujące istotne zagro-
żenie dla zdrowia ludzi lub środowiska 
będą poddawane bardziej restrykcyjnej 
ocenie i procedurze udzielania zezwoleń. 
Studia są przeznaczone dla kadry kie-
rowniczej i specjalistów z przedsiębiorstw 
branży chemicznej, kadry menedżerskiej 
oraz pracowników przedsiębiorstw innych 
branż, stosują cych substancje, preparaty 
i wyroby che miczne, a także specja listów 
inspekcji państwowych odpowiedzialnych 
za kontrolę i nadzór nad produkcją, obro-

tem i stosowaniem chemi-
kaliów w Polsce. Jednym 
z celów uruchomienia stu-
diów jest przeciwdziałanie 
zjawisku niedostosowania 
polskich przedsiębiorstw do 
europejskich norm postę-
powania z chemikaliami.

W uroczystości inau-
guracyjnej, która odbyła 
się 29 marca br., uczestni-
czył rektor PK prof. Józef 
Gawlik oraz przedstawi-
ciele współorganizatora 
studiów — Centrum Szko-
leń Specjalistycznych 
EKOFUTURA Sp. z o.o. 
z Łodzi z prezesem zarządu Lechem 
Majką, a także prezes Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego Wojciech Lu-
biewa-Wieleżyński.

Kolejną nowością CJ jest też zorga-
nizowanie, wspólnie z krakowskim od-
działem Instytutu Przemysłu Skórzanego 
w Łodzi, szkolenia „System rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosownych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów
REACH w praktyce MSP”.

19 września 2007 r. sejm przyjął usta-
wę o zmianie ustawy „Prawo budowlane”. 

Centrum Jakości PK rozszerza ofertę

w związku z jej postanowieniami Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Zarządców Nie-
ruchomości „NASZ DOM” w Krakowie 
wspólnie z CSiOSJ PK przygotowało dwa 
duże szkolenia: „Sporządzanie świade-
ctwa charakterystyki energetycznej bu-
dynku” i „Szkolenie przygotowujące dla 
osób ubiegających się o uprawnienia do 
sporządzania świadectwa charakterysty-
ki energetycznej budynku”.

W przygotowaniu są studia podyplo-
mowe „Audyt energetyczny budynków”.

(R.)

Rektor PK prof. Józef Gawlik inauguruje studia podyplomowe na 
temat zarządzania chemikaliami
Fot.: Jan Zych

22 kwietnia br. w Auli A3 Wydziału 
Mechanicznego PK nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Centrum Szkoleniowego 
Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 
Firmy HAAS (HTEC – HAAS Technical 
Education Center). W spotkaniu wzięło 
udział kilkudziesięciu przedstawicieli 
przemysłu i pracowników uczelni.

Główne cele nowego Centrum przed-
stawił na wstępie dyrektor Instytutu Tech-
nologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji 
PK prof. Wojciech Zębala, po czym prof. 
Krzysztof Szuwalski, dziekan Wydzia-
łu Mechanicznego zapoznał zebranych 
z bieżącym procesem intensywnej mo-
dernizacji wyposażenia sprzętowego 
laboratoriów badawczych Wydziału. 
Z krótkim rysem historycznym fi rmy 
HAAS i opisem usytuowania na rynku 
obrabiarek CNC w Stanach Zjednoczo-
nych i na świecie wystąpił dyrektor ge-
neralny HAAS Automation Europe, Peter 
Hall. Siegfried Keller w krótkim wystąpie-
niu przedstawił swoją fi rmę Keller CNC 

z Wuppertalu (Niemcy), która zajmuje się 
tworzeniem systemów oprogramowania 
CAM, ich upowszechnianiem i szkolenia-

mi w zakresie wdrażania oprogramowa-
nia CAM dla potrzeb CNC HAAS.

Strategię marketingową HAAS na 
rynkach europejskich scharakteryzował 
Wojciech Ratyński, wiceprezes zarządu 
fi rmy Abplanalp Consulting. Stwierdził 
on, iż nowe Centrum jest jednym z og-
niw powstającego systemu wspierania 
przemysłowych klientów i użytkowników 
obrabiarek CNC HAAS. Firma HAAS, 
która jest niekwestionowanym liderem 
w produkcji obrabiarek (ponad 40 proc. 
rynku w Stanach Zjednoczonych jest 
zdominowane przez produkty tej fi rmy), 
zamierza otworzyć w europejskim ob-
szarze gospodarczym około 200 swoich 
przedstawicielstw.

Wojciech Ratyński przekazał prof. 
Zębali tablicę upamiętniającą uroczyste 
otwarcie Centrum oraz certyfi kat upraw-
niający do nadawania uprawnień opera-
tora obrabiarek CNC HAAS.

(R.)

Nowe centrum szkoleniowe w Czyżynach

Prof. Wojciech Zębala z tablicą upamiętniają-
cą otwarcie Centrum
Fot.: Piotr Gibas
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Na Politechnice Krakowskiej po-
wstał model funkcjonalny małego po-
jazdu przeznaczonego do ruchu miej-
skiego. Autko jest dziełem studentów 
naszej uczelni i ich kolegów z Akade-
mii Sztuk Pięknych. Ma umożliwiać 
dojazd do pracy i powrót do domu.

Gdy w 2005 r. powstał pierwszy pro-
jekt pojazdu, zakładano, że będzie to 
miejski samochód hybrydowy, osiągają-
cy prędkość maksymalnie około 80 km/
h. Przewidywano wyposażenie go w nie-

Hybrydą do pracy?

wielki silnik spalinowy i silnik elektryczny 
też o niezbyt dużej mocy. Później jednak 
koncepcja została zmieniona. Postano-
wiono stworzyć hybrydę typu „recharge” 
o możliwie dużym zasięgu przy wyko-
rzystaniu napędu elektrycznego (obec-
nie produkowane hybrydy, takie jak np. 
Toyota Prius, mają bardzo mały zasięg).

Ma to być typowy pojazd miejski lub 
— jak to się określa w Stanach Zjedno-
czonych — samochód sąsiedzki. Jego 
planowany zasięg wynosiłby około od 60 

do 70 km przy wykorzystaniu standardo-
wych akumulatorów ołowiowych (tanich, 
lecz bardzo ciężkich). Przewidziane jest 
zastosowanie znacznie lżejszych (pra-
wie sześciokrotnie w porównaniu z aku-
mulatorami ołowiowymi) akumulatorów 
litowo-polimerowych. Maksymalna pręd-
kość tego pojazdu, wynosząca około 45 
km/h, pozwala w wielu krajach Europy na 
podróżowanie bez prawa jazdy. Umiesz-
czony na pokładzie agregat prądotwór-
czy ma spełniać zadania „ratunkowe” 
w przypadku braku zewnętrznego źród-
ła prądu lub jeśli użytkownik po prostu 
zapomni naładować akumulatory. Kon-
cepcja zakłada możliwość poruszania 
się pojazdem z wykorzystaniem samego 
agregatu z prędkością około 30 km/h.

Istniejący pojazd, który pokazano 
publicznie podczas ostatniego Festiwa-
lu Nauki, jest modelem funkcjonalnym, 
służącym do oceny założeń projekto-
wych, nie zaś prototypem samochodu. 
Obecnie posiada tylko napęd elektrycz-
ny oraz zabudowany agregat. Praca 
została wykonana niewielkim kosztem 
przez studentów PK pod opieką prof. 
Witolda Grzegożka z Katedry Budowy 
Pojazdów Samochodowych na Wydzia-
le Mechanicznym. Wygląd zewnętrzny 
auta zaprojektowali studenci ASP pod 
merytoryczną opieką dr. Marka Liśkiewi-
cza. Brakuje jeszcze odpowiedniego ste-
rownika. Studenci będą mieli nad czym 
pracować.

(R.)

Prof. Witold Grzegożek
Fot.: Piotr Gibas

Fot.: Dariusz Kusia

Model pojazdu był jedną z atrakcji tegorocznego Festiwalu Nauki w Krakowie
Fot.: Jan Zych
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KSIĄŻKA NAUKOWA

Teresa Crespo, Zbigniew Hajto, „Introduction to differential Galois Theory”, Monograph with an ap-
pendix by Juan J. Morales-Ruiz, 2007, s. 94, 20 zł
Monografi a ta oparta jest na wykładach różniczkowej teorii Galois, prowadzonych przez autorów na Uni-
wersytecie Barcelońskim oraz Politechnice Krakowskiej. Zawarty w książce materiał, będący semestralnym 
wykładem teorii Galois równań różniczkowych liniowych, został uzupełniony dodatkiem napisanym przez 
profesora Politechniki Katalońskiej Juana Moralesa-Ruiza, przedstawiającym współczesne zastosowania 
rozwiniętej teorii do zagadnienia całkowalności systemów hamiltonowskich.

PODRĘCZNIKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

Magdalena Stańczak-Strząska, „Ochrona środowiska w transporcie. Wybrane zagadnienia”, 2007, 
s. 108, 15 zł
Pomoc dydaktyczna przeznaczona dla studentów kierunków technicznych, a w szczególności transportu. 
Stanowi syntezę wiedzy z zakresu ochrony środowiska w obszarze polskiego prawodawstwa, wymogów Unii 
Europejskiej (wprowadzonych dyrektyw) oraz działań instytucji europejskich, jak Europejska Agencja Ochro-
ny Środowiska. W pierwszej części przedstawiono wiadomości z zakresu ochrony powietrza, wód oraz gleb 
przed szkodliwym wpływem transportu, zaproponowano też działania dotyczące ochrony przed hałasem ko-
munikacyjnym, a w drugiej zaprezentowano narzędzia, które pozwalają na estymację emisji zanieczyszczeń 
i obliczanie kosztów korzystania ze środowiska czy wspomagają projektowanie zadrzewiania dróg.

Beata Vogt, „Podstawy rzutów Monge’a w zadaniach”, wyd. 4, 2007, s. 248, 20 zł
Kolejne wydanie popularnego podręcznika, który oprócz tematów przeznaczonych do samodzielnego roz-
wiązywania przez studentów zawiera również rozwiązania zamieszczonych zadań z podanym schematem 
postępowania. Z uwagi na niewielką liczbę godzin dydaktycznych z przedmiotu geometria wykreślna i geo-
metria wykreślna i grafi ka inżynierska podręcznik ten daje studentom możliwość ponownego przeanalizowa-
nia poznanych konstrukcji, co jest szczególnie ważne dla studiujących w trybie zaocznym, którzy często nie 
mają innej możliwości, by wyjaśnić wyłaniające się w toku indywidualnej pracy niejasności czy wątpliwości.

Maciej Siwczyński, „Drgania i chaos”, 2007, s. 214, 16 zł
Podręcznik jest adresowany do osób znających matematykę na poziomie wykładanym na wyższych uczel-
niach technicznych, jednakże nie zawsze jest w pełni precyzyjny i najczęściej nie zawiera dowodów twier-
dzeń. Dokładnie opisano proces przechodzenia generatora cyfrowego ze stanu stabilnego w stan chaosu 
oraz sposoby ilościowego ujęcia chaosu za pomocą funkcji niezmienniczej miary, wykładników Lapunowa 
czy funkcji korelacji. Wiele kwestii dotyczących inicjacji drgań w układach w pełni cyfrowych i w automatach 
dyskretnych opisano po raz pierwszy w literaturze przedmiotu.

Bogdan Olszowski, „Wybrane metody numeryczne”, 2007, s. 268, 19 zł
Podręcznik zawiera materiał wykładowy wyselekcjonowany według pewnego subiektywnego kryterium wy-
boru i dostosowany do dość wąsko nakreślonych ram przedmiotu, realizowanego w ograniczonym wymiarze 
godzin. Mogą z niego jednak korzystać również i ci studenci, którzy pragną powtórzyć sobie wiadomości 
podstawowe, np. przed egzaminem dyplomowym. Przedmiotem rozważań są wyłącznie funkcje rzeczywiste 
tylko jednej zmiennej rzeczywistej. Wyjątek stanowią układy liniowych i nieliniowych równań algebraicznych 
o wielu zmiennych rzeczywistych. W każdym rozdziale podręcznika zamieszczono proste przykłady oblicze-
niowe do samodzielnego rozwiązania, w czym mogą być bardzo pomocne programy komputerowe, których 
wersje źródłowe podano. Programy te należy adaptować do aktualnych możliwości sprzętowych i można je 
ulepszać, w prostszych przypadkach wystarczający będzie zwykły kalkulator kieszonkowy.

Nowości Wydawnictwa PK
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MONOGRAFIE

Andrzej Winnicki, „Viscoplastic and internal discontinuity models in analysis of structural concrete”, 
Monografi a 349, 2007, s. 210, 25 zł
Prace własne i pogłębione studia literaturowe, związane z zastosowaniem teorii sprężystości i lepko-plastycz-
ności, mechaniki kompozytów, mechaniki betonu i konstrukcji żelbetowych oraz znajomość metody elementów 
skończonych, a także kontakty z wybitnymi naukowcami w wymienionych dziedzinach stały się dla autora inspi-
racją do sprecyzowania tematyki badawczej, której podsumowaniem jest ta publikacja.
W pracy przedstawiono dwa stosunkowo nowe podejścia do analizy betonu konstrukcyjnego (tzn. konstrukcji 
wykonanych z niezbrojonego betonu lub żelbetu). Sformułowania te mogą być traktowane jako przydatne i pro-
ste alternatywy do istniejących teorii wzbogaconych gradientowo i nielokalnych, stosowanych w obliczeniowej 
mechanice materiałów z osłabieniem.

Mateusz Gyurkovich, „Współczesne muzeum w strukturze miasta”, Monografi a nr 350, s. 114, 15 zł
Praca jest skróconą wersją wyróżnionego doktoratu, obronionego na Wydziale Architektury. Autor przedstawił tu 
wyniki badań i poszukiwania odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia lokalizacji nowych muzeów w kształ-
towaniu przestrzeni publicznych w mieście. Zaprezentowany materiał badawczy jest bogaty zarówno w formie 
przykładów, jak i studiów literaturowych. Opisane, przebadane i porównane obiekty o zróżnicowanych założe-
niach programowych, przestrzennych i funkcjonalnych należą do znakomitych dzieł współczesnej architektury.

Wojciech Marek, „Studium dawkowania paliwa w interaktywnym systemie zasilania silnika spalinowego 
o zapłonie iskrowym”, Monografi a nr 351, s. 114, 20 zł
Tematyka tej monografi i, omawiająca dawkowanie paliwa w interaktywnym systemie zasilania silnika spalino-
wego o zapłonie iskrowym, jest bardzo aktualna. Przedstawione przez autora zadania dotyczą podstawowych 
problemów związanych z zagadnieniami wymiany masy i energii w układach regulacji ze sprzężeniem zwrotnym 
w silnikach spalinowych. Badania mają duże znaczenie praktyczne, gdyż dają możliwość zastosowania zapro-
ponowanych rozwiązań do spalinowych zespołów napędowych.

CZASOPISMO TECHNICZNE

„Czasopismo Techniczne”, z. 8/2007, seria Chemia z. 1-Ch/2007, s. 184
Na niniejszy zeszyt „Czasopisma Technicznego” serii Chemia złożyło się 20 artykułów o zróżnicowanej tematy-
ce. Autorami artykułów są zarówno pracownicy Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, jak również osoby 
niezwiązane z Politechniką Krakowską. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej Biblioteki Cyfrowej (www.biblos.pk.edu.pl).

Książki można nabyć:
— w Redakcji Wydawnictwa PK (Kraków, ul. Podchorążych 1),
— w kioskach na terenie Uczelni (Kraków, ul. Warszawska 24 i al. Jana Pawła II 37),
— w Głównej Księgarni Naukowej (Kraków, ul. Podwale 6),
— w Księgarni Technicznej (Kraków, ul. Podwale 4),
— za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwo.pk.edu.pl.
Polecamy!

Nowości wydawnicze 
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK
Adam Tabor: „Odlewnictwo”
Podręcznik został podzielony na 11 rozdziałów. Pierwszych dziewięć dotyczy podstaw krystalizacji odlewów, 
wzrostu kryształów, segregacji w stopach odlewniczych, modyfi kacji, charakterystyki materiałowej stopów 
— głównie staliwa, żeliwa i surówek oraz stopów metali nieżelaznych, wybranych technik wytwarzania form 
i rdzeni, specjalnych metod formowania i odlewania. Rozdział 10. obejmuje tworzenie klasycznej dokumentacji 
technologicznej wykonania przykładowych odlewów.

Ostatni rozdział stanowi zupełną nowość w publikacjach poświęconych tej tematyce, dotyczy bowiem no-
watorskiego sposobu projektowania technologii wytwarzania modeli, form i rdzeni za pomocą metod kompute-
rowych. Wykorzystanie osiągnięć informatyki pozwala, przykładowo, z dużą dokładnością obliczyć za pomocą 
metody elementów skończonych rozkłady temperatur w odlewie, którego jeszcze nie ma. Przytoczone przykłady 
wykorzystania tych nowoczesnych narzędzi w istotny sposób podnoszą wartość pracy. 
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Książka obejmuje praktycznie całość zagadnień odlewnictwa, od jego tradycyjnych korzeni aż do osiąg-
nięć ostatnich lat. Lekturę ułatwia stosunkowo prosty język, bowiem autor, znający dobrze opisywane problemy 
z własnej praktyki, unika nadmiaru fachowego żargonu.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych, studiujących na kierunkach: inżynieria materia-
łowa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn oraz dla inżynierów i technologów zajmujących się pro-
jektowaniem i technologią wykonywania odlewów. Książka liczy 464 strony, zawiera 431 rysunków i schematów, 
89 tabel oraz skorowidz rzeczowy.

Leszek Wojnar

Krzysztof Zarębski: „Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Akwizycja danych pomiarowych”
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w ogromnej większości opiera się na różnorodnych bazach da-
nych lub raczej bazach wiedzy. Aby mogły one powstać, niezbędne jest zgromadzenie odpowiedniego zasobu 
informacji. Książka została poświęcona właśnie dziedzinie zajmującej się pozyskiwaniem i przetwarzaniem da-
nych pomiarowych. Intencją autora było przybliżenie problematyki akwizycji danych i zwrócenie uwagi na naj-
ważniejsze, jego zdaniem, zagadnienia związane z komputerowo wspomaganym procesem pomiarowym. Praca 
liczy 301 stron, jest bogato ilustrowana schematami i rysunkami.

Do książki dołączono płytkę CD z kodem źródłowym programu obsługi komputerowo wspomaganego syste-
mu pomiarowego, działającego w rzeczywistym laboratorium badawczym. Program został stworzony za pomocą 
zintegrowanego środowiska programistycznego TestPoint, któremu poświęcono znaczącą część podręcznika.

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, 
mechanika i budowa maszyn oraz dla inżynierów zajmujących się wszelkiego rodzaju badaniami i pomiarami. Au-
tor jest pracownikiem Zakładu Materiałoznawstwa Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego PK.

Adam Tabor

„Biblioteka miejscem spotkań” 
— pod tym hasłem przebiegał V Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek. Na PK ob-
chody zainaugurowano 5 maja br. wy-
stawą „Biblioteka — przestrzeń idei”, 
połączoną z prelekcją architekta Bar-
tłomieja Homińskiego, który przedsta-
wił rolę współczesnej biblioteki w ży-
ciu mieszkańców miast.

Bibliotekarze PK przygotowali wie-
le atrakcji. Światło dzienne ujrzał drugi, 
przygotowany głównie z myślą o stu-
dentach numer „Bibliodniówki”, w którym 
poza wskazówkami, jak efektywnie ko-
rzystać z dobrodziejstw biblioteki, można 

było znaleźć ciekawostki o jej pracowni-
kach. Podczas szkoleń i warsztatów zor-
ganizowanych przez Oddział Informacji 
Naukowej zainteresowani poznawali 
m.in. tajniki tworzenia bibliografi i załącz-
nikowej opartej na bazach danych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
piknik połączony z wielkim grillowaniem, 
i to nie tylko z powodu smakołyków, ale 
i dlatego że była to wspaniała okazja, by 
zapoznać się z bogatą ofertą biblioteczną. 
Bibliotekarze z entuzjazmem odpowiadali 
na wszystkie pytania (nawet te niezwiąza-
ne z pracą). Podczas pikniku wręczono 
nagrody uczestnikom konkursów prze-

prowadzonych wcześniej 
za pośrednictwem strony 
WWW biblioteki. Wśród 
czytelników „Bibliodniów-
ki”, którzy poprawnie od-
powiedzieli na kilka pytań, 
wybrano dziesięciu szczęś-
liwców, którym całkowicie 
anulowano opłatę za prze-
trzymywanie książek.

W atrakcje obfi tował 
także wtorkowy wieczór, 
6 maja. Wspólnie z samo-
rządem studenckim zorga-
nizowano pokaz fi lmowy 

na wolnym powietrzu, w miasteczku aka-
demickim w Czyżynach. Pomimo niskiej 
temperatury doborowe towarzystwo, za-
pał i gorące serca zagwarantowały uda-
ną imprezę.

Biblioteka pomyślała również o swo-
ich emerytowanych pracownikach. Z oka- 
zji przypadającego 8 maja Dnia Biblio-
tekarza odbyło się spotkanie seniorów. 
Obecna kadra miała niepowtarzalną 
okazję do wymiany poglądów z bardziej 
doświadczonymi kolegami po fachu.

Uwieńczeniem pracowitego tygodnia 
było ognisko integracyjne dla pracowni-
ków biblioteki. Śpiewano, ucztowano, we-
selono się we wspaniałym gronie i pięknej 
okolicy nad zalewem w Kryspinowie.

Biblioteka zaprezentowała się jako 
miejsce nowoczesne, otwarte na nowe 
technologie, przyjazne dla użytkowników. 
Serdeczne podziękowania za pomoc 
należą się sponsorom: Studio ACORD, 
UNISON Sp. z o.o., Mag Stone Kielce, 
PRO-ORTO-DENT Sp. z o. o., Restau-
racja „U Romana”, piekarnia HENPOL,
InPost, Salon Meblowy KLER, The Lorenz 
Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., IEEE, 
ABE Marketing, ProQuest/CSA, EBSCO, 
ELSEVIER, Ovid, IOP Publi shing.

Anna Donnersberg

Biblioteka PK

Majówka pod znakiem książki

Fot.: Ze zbiorów Biblioteki PK
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Konfl ikty są nieustannie obec-
ne w ludzkim życiu, stanowią jego 
nieodłączną część. Występują 
w formie zewnętrznych bądź we-
wnętrznych przeżyć, a przede 
wszystkim ujawniają się w rela-
cjach z innymi ludźmi. Środowi-
sko akademickie nie jest pod tym 
względem wyjątkowe.

Początek debaty

Uczelnia jako wspólnota dialogu, 
platforma wymiany poglądów, ściera-
nia się argumentów, miejsce otwarte 
na nowe idee, a także miejsce tworze-
nia relacji z drugim człowiekiem i nauki 
funkcjonowania w grupie w naturalny 
sposób stwarza warunki, w których 
z jednej strony kształtuje się postawa 
tolerancji wobec odmienności i posza-
nowania godności osobistej każdego 
człowieka, rozwijają się umiejętności 
współpracy niezależnie od różnic po-
litycznych, ideowych i wyznaniowych, 
z drugiej zaś strony właśnie tu ujaw-
niają się z całą mocą wszelkie różnice 
i sprzeczności. Może to następować 
zarówno na płaszczyźnie student — na-
uczyciel akademicki, jak i w stosunkach 
między studentami czy tylko nauczycie-
lami akademickimi.

W marcu bieżącego roku Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego przy współudziale Centrum 
Pozasądowego Rozwiązywania Sporów 
zorganizował międzynarodową konfe-
rencję „Rozwiązywanie sporów w środo-
wisku akademickim”. Wzięli w niej udział 
specjaliści z amerykańskiego Georgia 
State University, brytyjskiego Civil Me-

diation Council oraz przedstawiciele 
wyższych uczelni w Polsce. Rozpoczęto 
tym samym debatę dotyczącą znaczenia 
diagnozowania oraz sposobów rozwią-
zywania konfl iktów formalnych i funkcjo-
nalnych istniejących w strukturze spo-
łeczności akademickiej.

Istnienie różnic i konfl iktów między 
ludźmi, również w rzeczywistości akade-
mickiej, nie jest ani dobre, ani złe. Kon-
fl ikt jest jednak często postrzegany jako 
zjawisko, które posiada tylko negatyw-
ne aspekty i przynosi niszczące efekty. 
Tymczasem nie można zapominać, że 
spór odpowiednio prowadzony i rozwią-
zywany w konstruktywny sposób może 
rodzić także pozytywne skutki1.

Niewątpliwie istnieje konieczność 
podejmowania działań uświadamiają-
cych zagrożenia płynące z ignorowania 
sytuacji trudnych, ujawniających się 
w różnych obszarach organizacji pracy 
na wyższych uczelniach. Problem jest 
wielowątkowy i musi być rozpatrywany, 
a także rozwiązywany w szerokim za-
kresie systemowych działań formalnych, 
zapobiegawczych i interwencyjnych.

Działanie zapobiegawcze

Aby przybliżyć zagadnienia rozwią-
zywania konfl iktów akademickich, przy-
taczamy w dużym uproszczeniu opis 
wybranych kwestii.

Co to jest konfl ikt i spór? Czasem 
używa się tych dwu terminów zamiennie. 
Konfl ikt to forma rywalizacji między nie-

1 Por.: M. Czeladzka, „Społeczność aka-
demicka a alternatywne metody rozwiązywania 
sporów”, Materiały Konferencyjne, UW, 6 mar-
ca 2008 r.

możliwymi do pogodzenia potrzebami, 
celami, dążeniami lub ideami, istnieją-
cymi w rzeczywistości lub w wyobra-
żeniach stron; „sytuacja, w której jedna 
ze stron występuje z twierdzeniem, żą-
daniem, roszczeniem czy skargą, które 
druga strona kwestionuje”2.

Dynamika rozwoju konfl iktu. Od-
powiedzialność za konfl ikt ponoszą 
wszyscy jego uczestnicy, z których każ-
dy postrzega pozostałych jako problem. 
Brak porozumienia prowadzi do posze-
rzania płaszczyzny konfl iktu.

Przechodzenie od kwestii szczegól-
nych do ogólnych powoduje generaliza-
cję problemu. Konfl ikt narasta, kiedy roz-
mawia się o drugiej osobie, a nie z drugą 
osobą. W dalszych etapach dochodzi do 
reakcji i eskalacji „oko za oko”, polaryza-
cji, aż powstaje antagonizm, a w końcu 
— wrogość.

Przyczyny powstawania konfl ik-
tów. W praktyce konfl ikty są wywoływa-
ne przez takie czynniki, jak: relacje mię-
dzy ludźmi (silne emocje, negatywne, 
powtarzane zachowania, niezrozumienie 
lub stereotypy, brak słów lub słaba ko-
munikacja), dane (brak danych, błędne 
dane, różne opinie w kwestiach kluczo-
wych, odmienne sposoby interpretacji 
danych, brak jednolitych zasad oceny 
procedur), interesy (pragnienia, troski, 
lęki wynikające z potrzeby bezpieczeń-
stwa czy z poczucia: dostatku, przyna-

2 D. M. Trubek, „Gerichre in ihrem Kon-
text. Der Konfl iktansatz in der Forschung zur 
Ziviljustiz” [w:] „Alternativen in der Ziviljustiz”, 
Koln 1982, s. 335, cyt. za: L. Morawski, „Pro-
ces sądowy a instytucje alternatywne (Na 
przykładzie sporów cywilnych)”, PiP 1993, nr 
1, s. 21 [w:] Materiały Konferencyjne, op. cit.

Uczelnia przyjazna
Rozwiązywanie sporów w środowisku akademickim

Uczestnikami konferencji, z inicjatywy rektora Politechniki Krakowskiej, prof. Józefa Gawlika, byli autorzy niniejsze-
go artykułu: dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) — senator PK, 
przewodnicząca Uczelnianej Komisji Pojednawczej PK, Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów; 
dr Klaudia Węc (Centrum Pedagogiki i Psychologii) — koordynator i autor Programu Rozwoju Osobistego dla Środowiska 
Studenckiego, prowadząca od 2005 r. Akademicki Punkt Pomocy Psychopedagogicznej oraz inż. Jacek Przędzik (Wydział 
Mechaniczny) — społeczny inspektor pracy. 

Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach, których celem było zidentyfi kowanie potencjalnego konfl iktu akade-
mickiego, przedyskutowanie jego elementów, dynamiki i sposobów rozwiązania.
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leżności, bycia docenionym, kontroli nad 
swoim życiem), struktury (nierówna po-
zycja, nierówna kontrola nad zasobami, 
struktury organizacyjne), wartości i inne 
(osadzenie sytuacji, określenie ról, ogra-
niczenia czasowe czy wynikające z odle-
głości lub dystansu).

Negocjacje — mediacje — arbi-
traż i (lub) sąd państwowy. Wyróżnia 
się cztery podstawowe modele rozwią-
zywania i rozstrzygania sporów: model 
kontraktowy (negocjacje), koncyliacyjny 
(mediacje), arbitrażowy oraz sądowy. 
Metody te mogą występować sekwen-
cyjnie albo równolegle.

„Socjologiczna teoria konfl iktów 
formułuje zalecenie, zgodnie z którym 
»w dobrze zorganizowanym wymiarze 
sprawiedliwości rozwiązywanie konfl iktów 
powinno w miarę możliwości rozpoczy-
nać się na jak najniższym poziomie insty-
tucjonalizacji i formalizacji, a przejście na 
wyższy poziom powinno się zasadniczo 
dokonywać dopiero wtedy, gdy wyczer-
pano możliwości rozwiązania konfl iktu na 
niższym poziomie«3. W praktyce oznacza 
to organizację dostępnych form rozwiązy-
wania sporów według schematu: nego-
cjacje — mediacje — arbitraż i (lub) sąd 
państwowy. Ruch alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów zmierza do tego, 
aby uzupełnić zauważalną lukę między 
istniejącymi mechanizmami typu konsen-
sualnego (negocjacje) i adjudykacyjnego 
(postępowania sądowe i arbitrażowe)”4.

Metody pojednawcze. Metody po-
jednawcze rozwiązywania konfl iktów są 
alternatywnymi metodami wobec istnie-
jących (system sądownictwa powszech-
nego). Za królową metod alternatywnych 
uważa się mediację.

Mediacja to z defi nicji „niewiążące 
interwencje neutralnej osoby trzeciej, 
która pomaga stronom sporu w nego-
cjowaniu porozumienia”5 lub „dobro-
wolne negocjacje między jednostkami 
lub grupami pozostającymi w konfl ikcie 
z udziałem mediatora, mającego za 
zadanie podtrzymywanie i ułatwianie 
przebiegu tych negocjacji bez narzuca-
nia stronom rozstrzygnięcia”6. Mediacja 

3 Ch. Bühring-Uhle, „Arbitration and Medi-
ation in International Business”, 1996, s. 273, 
cyt. za: R. Morek, „Mediacja: podstawowe za-
gadnienia”, Materiały Konferencyjne, s. 2.

4 R. Morek, ibidem.
5 D. M. Trubek, op. cit.
6 E. Bieńkowska, „Mediacja w polskim 

prawie karnym”, Przegląd Prawa Karnego, 
1998, nr 18, s. 21 oraz tejże „Istota i zna-
czenie mediacji”, Katowice 1999, s. 22, cyt 
za: R. Morek, „Mediacja: podstawowe zagad-
nienia”, op. cit., s. 2.

jest narzędziem efektywnego i kon-
struktywnego „zarządzania konfl iktami”. 
Cechuje ją: efektywność, szybkość, 
niskie koszty, poufność, zapewnienie 
uczestnikom wpływu na przebieg i wy-
nik postępowania, poprawa wizerunku 
instytucji, edukacja stron konfl iktu, roz-
wijanie kreatywności.

Działania interwencyjne

Odrębnym problemem jest rozwią-
zywanie sporów i konfl iktów zaistnia-
łych. Szczególne znaczenie mają w ta-
kim przypadku negocjacje i mediacje 
jako nowoczesne procedury systemu 
zarządzania konfl iktami. I tak, idea po-
zasądowego rozwiązywania sporów 
stała się jednym z najważniejszych 

postulatów warszawskiej konferencji. 
Chodzi o wypracowanie systemowych 
metod zarządzania konfl iktami zamiast 
unikania konfrontacji z sytuacjami trud-
nymi.

Uniwersytet Warszawski powołał do 
życia Centrum Rozwiązywania Sporów 
i Konfl iktów, prowadzące działalność na 
rzecz popularyzacji mediacji oraz innych 
polubownych metod rozwiązywania spo-
rów, również na rzecz przedsięwzięć, 
których podstawowym celem jest pro-
mowanie nowej kultury rozwiązywania 
konfl iktów i sporów.

Potraktowanie konfl iktu jako proble-
mu do rozwiązania nie jest łatwe. Wyma-
ga odpowiednich predyspozycji, wielo-
stronnych umiejętności i doświadczenia.

Obecność na tej konferencji repre-
zentantów różnych instytucji PK świad-
czy o znaczeniu, jakie pracownicy oraz 
studenci wiążą z komfortem pracy na-
ukowo-dydaktycznej i administracyjnej. 
Najważniejszym postulatem formuło-
wanym przez biorących udział w kon-
ferencji specjalistów było przekonanie 
o potrzebie zaangażowania wielu jed-
nostek uczelnianych w poprawę jakości 
kontaktów interpersonalnych, które bez-
pośrednio oddziaływają na jakość funk-
cjonowania. Zadanie niełatwe do zrea-
lizowania w środowisku, które kieruje 
się odmiennymi interesami formalnymi 

Autorzy proszą Czytelników 
szczególnie zainteresowanych 
tematyką artykułu o kontakt bez-
pośredni lub poprzez Redakcję 
„Naszej Politechniki”.

Dodatkowe źródła informa-
cji: www.mediacje.wpia.edu.pl 
lub www.moderator.wroc.pl oraz 
wydawnictwa „Biblioteka Mode-
ratora”.

Fot.: Jan Zych
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Minął — chyba bezpowrotnie 
— wiek nauki dobrej, niosącej 
nadzieję, optymistycznej, prawie 
szczęśliwej. Zaczął się wiek nauki 
niebezpiecznej, a może nawet na-
uki nieszczęścia.

W ostatnich kilkudziesięciu latach 
liczba ludności zamieszkującej ziemię 
wzrosła trzykrotnie, produkcja przemy-
słowa zwiększyła się kilkanaście razy, 
przede wszystkim jednak wzmocniła się 
siła, z jaką ludzie oddziałują na otocze-
nie. Obecnie już nie kilka, jak w XIX w., 
ale kilkanaście procent populacji wpły-
wa destruktywnie na układy przyrodni-
cze. Mamy świadomość, że dotychcza-
sowe kierunki działania w sferze nauki, 
techniki i ich gospodarcze następstwa 
doprowadziły ludzkość na krawędź 
przepaści. Nie można nadal utrzymy-
wać modelu „rozwoju” uformowanego 
w czasach rewolucji przemysłowej — 
aktywność techniczną, nastawioną na 
ilość i aktywność ekonomiczną, której 
celem jest zysk, powinno zastąpić dzia-
łanie ogólniejsze, ekologiczne, o celach 
globalnych. Jednak nie wystarczy zmia-
na metod postępowania. Nowej sytuacji, 
w jakiej znajduje się cywilizacja, powin-

no odpowiadać nowe myślenie, zarów-
no w perspektywie dnia dzisiejszego, 
jak i jutra.

Podstawowym zadaniem współczes-
nego świata jest wzbogacenie mechani-
zmu ekonomicznego rachunkiem kosz-
tów społecznych i przyrodniczych. Nie 
bez znaczenia będzie także — zwłaszcza 
że nadchodzi era Pacyfi ku, a więc czas 
konfrontacji cywilizacji amerykańskiej 
z cywilizacjami Wschodu, chińską i arab-
ską — tworzenie ogólnej strategii działa-
nia, szukanie globalnego porozumienia 
i nowego układu silnych, sprawnie działa-
jących organizacji międzynarodowych.

Konieczne są ograniczenia

W 1900 r. po drogach jeździło oko-
ło osiem tysięcy pojazdów silnikowych, 
obecnie jest ich... ponad pół miliarda! 
Co ciekawe, 86 proc. tych pojazdów 
użytkuje zaledwie 20 proc. ludności 
w najbogatszych krajach. Szacuje się, 
że w 2050 r. liczba samochodów wzroś-
nie do około dwóch miliardów. Tylko od 
1950 r. zużycie paliw wzrosło pięciokrot-
nie. Niesie to określone konsekwencje 
przyrodnicze. Transport drogowy emitu-
je obecnie w Europie 24 proc. dwutlenku 
węgla, na całym świecie — prawie 20 
proc.! Do 2010 r. emisja gazów cieplar-
nianych z sektora transportu w Europie 
wzrośnie aż o 40 proc.

Topnienie lodowców, susze, gwałtow-
ne powodzie są następstwem ocieplania 
się klimatu. Na terenach, którym grozi 
zalanie (jeśli założyć, że poziom morza 
podniesie się o 1–2 m), żyje prawie pół-
tora miliarda ludzi! Wprawdzie w 1997 r. 
84 kraje uprzemysłowione podpisały 
w Kioto porozumienie, które nakłada na 
nie obowiązek ograniczenia w latach 
2008–2012 emisji gazów cieplarnianych, 
jednak największy ich producent — Sta-
ny Zjednoczone1 — kilka lat później od-
mówił ratyfi kacji umowy.

Jeśli chcemy zahamować nieko-
rzystne zmiany w zakresie ekologii, to 

1 W Stanach Zjednoczonych żyje tylko 4 
proc. ludności świata, a kraj ten produkuje 
prawie 24 proc. (23,7 proc.) trafi ających do 
atmosfery gazów cieplarnianych (dwutlenek 
węgla, metan, tlenek azotu).

Potrzebujemy nowego 
stylu działania

i nierzadko osobistymi. Jednak rozpo-
wszechnianie wiedzy i wypracowywanie 
umiejętności radzenia sobie w trudnej 
sytuacji budzi nadzieję na lepsze kon-
takty międzyludzkie.

Ogromną rolę odgrywają działania, 
które mają poprawić relacje interperso-
nalne poprzez nabywanie kompetencji 
komunikacyjnych, zrozumienie zasad 
funkcjonalności struktur uczelnianych, 
a przede wszystkim poprzez odwoływa-
nie się do poczucia wspólnoty interesów 
wszystkich grup akademickich. Postulat 
ten był jednym z najważniejszych wnio-
sków kończących warszawską konfe-
rencję.

Potrzebna jest nowa kultura rozwią-
zywania konfl iktów i sporów, a także po-
dejmowanie szeroko rozumianych dzia-
łań zapobiegawczych, podnoszących 
świadomość i wiedzę wykładowców, 
studentów i pracowników administra-
cyjnych. Wszystkie te działania pomo-
gą zoptymalizować skuteczność pracy 
i funkcjonowanie w środowisku akade-
mickim.

A może na Politechnice 
Krakowskiej?

Biorąc pod uwagę doświadczenia, 
jakie zaprezentował podczas konferencji 
Uniwersytet Warszawski, autorzy artyku-
łu postulują, aby w przyszłości została 
powołana na naszej uczelni organizacja, 
która wychodziłaby naprzeciw wnioskom 
sformułowanym na konferencji (w dzie-
dzinie diagnozowania konfl iktów, jak i ich 
rozwiązywania).

Wydaje się, że istotną rolę mogłoby 
spełniać w tym zakresie Centrum Pe-
dagogiki i Psychologii PK. Warto wspo-
mnieć, że pewne działania prowadzące 
do realizowania tego postulatu są po-
dejmowane na Politechnice Krakow-
skiej od trzech lat, choć z pewnością 
są nadal zbyt słabo rozpowszechnione 
zarówno wśród pracowników, jak i stu-
dentów7.

Krystyna Wieczorek-Ciurowa,
Klaudia Węc, Jacek Przędzik

7 Por.: K. Węc, „Pomoc psychopedago-
giczna”, Nasza Politechnika, nr 1/2007 oraz 
K. Wieczorek-Ciurowa, W. Kosiński, W. Trza-
ska, J. Chmielewski, „Uczelnia przyjazna 
— zapobiegajmy patologiom w środowisku 
akademickim”, Nasza Politechnika, nr 
4(58)/2006. Fot.: Jan Zych
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konieczne są ograniczenia. To samo do-
tyczy rynku, zakresu liberalizmu w sferze 
gospodarczej. Społeczeństwa nie wolno 
utożsamić z organizacją, której celem 
jest produkcja dóbr przeznaczonych 
na sprzedaż. Trzeba odwoływać się do 
wyższych wartości, jak choćby odpowie-
dzialność za przyszłe pokolenia. Odwrót 
od cywilizacji konsumpcyjnej, skłanianie 
się do życia prostszego zaczyna stano-
wić signum temporis.

Formowanie strategii i kontrola prze-
biegu procesów gospodarczych w skali 
państwa, a także świata leży w społecz-
nym interesie. Kontrola powinna przede 
wszystkim dotyczyć tych, którzy mają 
największy wpływ na sytuację ekologicz-
ną ziemi. A najwięcej energii i surowców 
zużywają — w istocie rzeczy marnotra-
wią — kraje tzw. bogatej Północy. To 
one produkują również najwięcej zanie-
czyszczeń.

Trzy tony śmieci na osobę

Sama kontrola nie będzie skuteczna, 
jeśli nie przeciwstawimy się sposobowi 
życia, w którym zasadą jest konsumpcja 
dla samej konsumpcji. W wielu krajach 
wydawanie pieniędzy na zakup coraz to 
nowych produktów traktowane jest ni-
czym patriotyczny obowiązek. Taki styl 
życia rozpowszechniają media, szkoła 
i politycy. Hołdowanie tzw. fi lozofi i do-
statku i wyboru przybiera nieraz skrajne 
formy, okazuje się np., że koncerny me-
dialne nie sprzedają już ludziom informa-
cji, ale... ludzi reklamodawcom!

Do czego prowadzi nieograniczo-
na produkcja, nastawiona wyłącznie na 

wzrost i zysk? Kraje Unii Europejskiej 
wytwarzają rocznie prawie półtora miliar-
da ton stałych odpadów, tzn. prawie trzy 
tony śmieci w przeliczeniu na osobę! Tak 
samo wygląda sytuacja w Stanach Zjed-
noczonych.

A co z innymi konsekwencjami? Po-
stęp techniczny, będąc instrumentem 
władzy, służy zdobywaniu i utrwalaniu 
przewagi ekonomicznej, co prowadzi do 
pogłębiania się podziału świata na bied-
nych i bogatych. (W 1991 r. wartość ma-
jątku 200 najbogatszych osób na świecie 
znacznie przekraczała łączny dochód 40 
proc. mieszkańców, około 2,4 mld ludno-
ści naszej planety). 

Zmienia się także sposób produkcji 
— coraz częściej tzw. knowledge wor-
kers za pomocą komputerów i sterowa-
nych przez nie robotów wykonują pracę, 
która dotąd należała do całego sztabu 
osób... Praca ludzka, nawet tania, prze-
staje się liczyć, ponieważ automaty wy-
konują te same czynności znacznie do-
kładniej, lepiej. W efekcie w skali całego 
świata narasta bezrobocie.

Określenie słusznych w wymiarze 
globalnym, a przy tym społecznie apro-
bowanych kierunków rozwoju nauki 
i techniki jest najważniejszym zadaniem 
współczesności. Rozpatrujemy prob-
lem dotyczący nie tylko inżynierów bu-
dowlanych czy techników, ale również 
przyrodników i humanistów. Najważ-
niejsze jest znalezienie właściwej relacji 
pomiędzy ogólnymi uwarunkowaniami 
świata, w którym żyjemy, a tym, co robi-
my. Chodzi o dyskusję nad spójną poli-

tyką rozwoju naukowego i technicznego 
obecnie, w czasie, który nie jest przecież 
prostą projekcją przeszłości.

My, ludzie nauki i techniki ingerujemy 
aktualnie w układy przyrodnicze na wiel-
ką skalę. Mury oddzielające naukę od 
życia zostały zburzone przez podmuch 
bomby zrzuconej na Hiroszimę. Nauka 
i technika przestały być neutralne, au-
tonomiczne i mogą zmienić los całych 
narodów. Jakie więc są, a jakie powinny 
być ograniczenia naszego naukowego 
i technicznego działania?

Nauka — dobro absolutne?

Można powiedzieć, że nauka to okno, 
przez które patrzymy na świat. Niestety, 
nie jesteśmy w stanie zobaczyć przez 
nie wszystkiego. Nauka zajmuje się tym, 
co wymierne, a cała równie ważna dla 
człowieka sfera ma wymiar psychicz-
ny. Jednak dążenie do współbrzmienia 
obydwu tych sfer w makro- i mikroskali 
i określenie sposobów realizacji tego za-
miaru wydaje się najważniejsze. 

Przez tysiąclecia układ człowiek — 
otoczenie, środowisko był zdrowy. Możli-
wości i cele cywilizacji miały ten sam wy-
miar i były zbieżne. Obecnie jest inaczej. 
Pytamy o kierunek, w jakim pędzi nowa 
cywilizacja przemian naukowo-technicz-
nych. Czy istnieje w ogóle taki kierunek? 
Czy mamy świadomość celów? Czy jest 
nim państwo atomu? Państwo inżynierii 
genetycznej? A może państwo wszech-
wiedzących komputerów? I czy na pewno 
ta wizja jest atrakcyjna dla wszystkich?

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych



NASZA POLITECHNIKA 3/2008

36

A
rt

yk
uł

y

Nauka i technika, które stanowiły przez 
wieki symbol wielkości człowieka i miały 
go doprowadzić do dobrobytu i szczę-
ścia, budzą obecnie niepokój i lęk. Jesz-
cze trzydzieści lat temu Miłosz w swych 
„Widzeniach nad Zatoką San Francisco” 
pisał: „Technika jest skondensowaną, 
utrwaloną w dotykalnych kształtach cno-
tą”. Jakże mało pozostało z tej „cnoty”. 
Wiele osób traci obecnie wiarę w tech-
niczną cywilizację i nie aprobuje już czyn-
ników, które ją stworzyły. Wielu chętnie 
oddałoby korzyści wynikające z rozwoju 
nauki i techniki w zamian za odsunięcie 
zagrożeń, jakie te korzyści ze sobą niosą. 
Zróżnicowane, ale coraz liczniejsze grupy 
społeczne formują front wobec wspólne-
go wroga, jakim stały się produkty nauki 
i postępu technologicznego.

Nauka i technika nie są dobrami ab-
solutnymi. Są pożyteczne, jeśli działają 
we właściwych, społecznie określonych 
granicach i respektują w pełni zewnętrz-
ne uwarunkowania (przyrodnicze, spo-
łeczne, kulturowe i inne). Gdy je prze-
kraczają, stają się destrukcyjne.

Korzyści lokalne — straty globalne

Aktualne możliwości nauki i techniki 
znacznie przekroczyły próg naszego ro-
zumienia, nie pojmujemy tego, co uczeni 
robią i po co to robią. Zresztą, sami na-
ukowcy i inżynierowie tego nie wiedzą. 
Nie tylko tzw. „przeciętny obywatel”, 
ale również elita nie jest w stanie pojąć 
ani przewidzieć konsekwencji następu-
jących lawinowo przemian naukowych 
i technicznych. Zmiany następują tak 
szybko, że nie da się ich kontrolować. 
Nowa rzeczywistość wykracza poza 
zdolność naszej percepcji.

W tej sytuacji należy zrobić rachunek 
strat i zysków. Trzeba zwolnić tempo 
i zdobyć się na rezygnację z pożytków 
postępu naukowo-technologicznego, aby 

uchronić się przed zagroże-
niami jego niekontrolowane-
go rozwoju.

Lansowany przez boga-
tych system życia, którego 
głównym wyznacznikiem jest 
gromadzenie i użytkowanie 
dóbr materialnych wymaga 
takich rozmiarów produkcji, 
że grozi to zniszczeniem 
środowiska przyrodniczego. 
Jako ci, którzy przyczyniali 
się do forsowania material-
nego modelu rozwoju, po-
winniśmy obecnie — gdy tak 
istotnie zmieniły się warunki 

— dołączyć do grona, w którym wy-
tyczną działania jest samoograniczenie 
w sferze materialnej, a szeroki rozwój 
w sferze kulturalnej. Zamiast ilościowych, 
rzeczowych mierników poziomu życia 
potrzebujemy kryteriów jakościowych, in-
telektualnych. Nie możemy rezygnować 
z doraźnych korzyści, jakie daje nauka 
i technika, ale ogólny interes środowiska 
wyznacza cenę, jaką można za te pożyt-
ki zapłacić. A dotychczas płaciliśmy cenę 
za wysoką. Liczyliśmy lokalne korzyści, 
a straty ponosiliśmy globalne.

Jakiej politechniki potrzebujemy?

Nauka, postęp techniczny są potrzeb-
ne, ale z uwzględnieniem uwarunkowań 
nie tylko ekonomicznych, ale również 
ekologicznych, społecznych i politycz-
nych. Muszą nastąpić zaślubiny słów 
science i common sense. Innymi słowy, 
trzeba iść za głosem Bertranda Russe-
la, który choć sam był uczonym, w arty-
stycznym skrócie myślowym postulował2, 
aby naukę stale uzupełniać mądrością.

Należy zacząć od kształcenia mło-
dzieży. Myślenie analityczne warto 
uzupełnić przez myślenie syntetyczne, 
treści techniczne należy ograniczyć na 
korzyść wiedzy o człowieku i środowi-
sku. Na pierwszy plan powinny wysunąć 
się przedmioty, które przyczynią się do 
stworzenia ideologicznej wizji działania 
i rozwiną zdolność komunikowania się 
z otoczeniem. Bez takiego intelektual-
nego kształtowania młodzieży nie bę-
dzie można liczyć na to, by młodzi ludzie 
uwzględniali w swej zawodowej dzia-
łalności interdyscyplinarne, systemowe 
zależności; bez osadzenia w przestrzeni 
historycznej ich wiedza, służąca jedynie 
chwili bieżącej, stanie się nie tylko bez-
użyteczna, ale wręcz szkodliwa.

2 B. Russsel, Przedmowa [w:] „The Scien-
tifi c Outlook”, London 1946.

Zmiany w sposobie kształcenia 
w ogóle, a na politechnikach zwłaszcza, 
muszą być gruntowne. Konieczna jest 
baza przedmiotów ogólnych, eliminacja 
lub ograniczenie specjalności. Politech-
nikę powinien kończyć nie tyle inżynier, 
co człowiek z wyższym wykształceniem, 
zorientowany w kierunku techniki.

Uważam, że wydziały budownictwa, 
architektury i inżynierii środowiska po-
winny zastąpić obecnie funkcjonujące 
wydziały budowlane. Warto się też za-
stanowić nad tym, czy uczelnia technicz-
na, politechnika w obecnym kształcie ma 
sens? Czy raczej nie należałoby kształ-
cić studentów na uniwersytecie, w któ-
rego strukturze znalazłyby się wydziały 
techniczne? 

Powinniśmy także zadbać o to, aby 
istniał związek między potrzebami rynku 
pracy a ofertą szkół wyższych. Absol-
went powinien lokować produkty swego 
działania nie tylko w przestrzeni gospo-
darczej, ale i społecznej.

Nowe uformowanie wydziału i szkoły 
wyższej, zmiany w programach naucza-
nia, zwłaszcza akcentowanie przed-
miotów o wymiarze ogólniejszym to 
krok w kierunku społeczeństwa wiedzy. 
Oczywiście, nie jest to możliwe bez
interdyscyplinarnego sposobu myślenia, 
nowych metod dialogu z różnymi środo-
wiskami zawodowymi, a także działań, 
które odtworzą pozytywny obraz nauki 
w świadomości społecznej.

Sens ograniczeń

Aby uprawiać naukę, trzeba udowod-
nić, że to działanie ma gospodarczy i spo-
łeczny sens. Ślepy pęd do nowości jest 
złym doradcą. Tak więc społeczeństwu 
jest potrzebna nie gospodarka wzrostu, 
ale gospodarka równowagi. Postęp nie 
jest kategorią absolutną, a innowacje 
powinny być społecznie kontrolowane.

Produkujemy coraz wspanialsze 
maszyny i urządzenia, obmyślamy co-
raz bardziej wyrafi nowane konstrukcje, 
ale korzysta z nich człowiek, taki sam 
jak dwa i cztery tysiące lat temu, bo 
z tymi samymi odczuciami, dążeniami 
i pragnieniami. Odczuciami, dążeniami 
pragnieniami, które można zaspokoić 
i zrealizować bez nauki, bez techniki, 
bez nowoczesności.

Warto więc, abyśmy akcentowa-
li i rozwijali w nauce i technice te sfery, 
które mają wymiar niematerialny, hu-
manistyczny. W istocie inżynier nie jest 
kreatorem rzeczywistości. Staje się nim 
wtedy, gdy nie poprzestaje na funkcji 

Fot.: Jan Zych
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Subkontynent indyjski — krai-
na kontrastów w skali niespotykanej 
nigdzie na świecie. Kraj kojarzony 
powszechnie z zacofaniem i niespra-
wiedliwym systemem kastowym. Kraj, 
w którym aż 25 proc. ludzi żyje poniżej 
granicy ubóstwa. Kolebka indoeuro-
pejskiej kultury, miejsce narodzin ty-
siąca bogów, jedyna w świecie cywili-
zacja homeostazy…

Jakie są Indie dzisiaj? Czy współ-
czesny Europejczyk jest w stanie je 
zrozumieć? Już dziesięć lat po wprowa-
dzeniu pierwszych liberalnych reform go-
spodarczych Indie stały się czwartą, naj-
większą gospodarką świata z produkcją 
wartą ponad 4 biliony dolarów rocznie. 
Wśród ośmiu najbogatszych ludzi świata 
aż czterej są dzisiaj obywatelami Indii.

Ponad jedną czwartą informatyków 
zatrudnionych w Dolinie Krzemowej 
w Stanach Zjednoczonych stanowią 
Hindusi. Wielu z nich zajmuje wysokie 
stanowiska w branży. Zdolni, praco-
wici, o otwartych umysłach — tacy są 
absolwenci szkół średnich w Indiach. 
Z pełną świadomością swojej warto-
ści ruszają na podbój świata, przede 
wszystkim Stanów Zjednoczonych, Au-
stralii, Nowej Zelandii oraz tradycyjnie 
Zjednoczonego Królestwa. A dlaczego 
nie Polska?

Podczas mojej wizyty w Delhi spot-
kałam dziesiątki osób zajmujących się 
rekrutacją na studia zagraniczne. Miałam 
okazję zobaczyć, jak znakomicie jest to 
zorganizowany przemysł. Informacje 
i reklama są wszechobecne, większość 
z nich proponuje studia w krajach anglo-
języcznych. To prawie 80 proc. całego 
rynku. Europa, zwłaszcza Niemcy, do-
piero wchodzą na rynek, 
inne kraje, w tym Polska 
są właściwie nieobecne.

Współczesne Delhi 
to 18-milionowe miasto 
ze znakomicie zorgani-
zowaną infrastrukturą. 
Znajduje się tu kilkana-
ście uczelni i setki szkół 
średnich. Jednak to 
wciąż zbyt mało i dlatego 
część Hindusów musi 
szukać wykształcenia za 
granicą. O tym, że Indie 
mają olbrzymi potencjał, 
wiedziałam od dawna, 
dopiero jednak teraz mia-
łam możliwość wykorzy-
stania go dla Politechniki 
Krakowskiej.

Razem z uczelniami z Łodzi i Wroc-
ławia zorganizowaliśmy w listopadzie 
2007 r. wspólną akcję promocyjną w kil-
ku indyjskich miastach. Efektem naszej 
pracy były artykuły w miejscowych gaze-
tach, a wiedza o Polsce, dzięki spotka-
niom w szkołach i na uczelniach, dotarła 
do potencjalnych studentów. Rozsądek 
kazał korzystać z pomocy fachowców. 
Akcja promocyjna w Indiach była zatem 
udana również dzięki temu, że współ-
organizatorami byli znający środowisko 
miejscowi rekruterzy.

Po raz drugi PK pojawiła się w In-
diach w połowie kwietnia 2008 r. Tym 
razem skoncentrowaliśmy się na spot-
kaniach z fi rmami rekrutującymi. Polska 
zaistniała już w świadomości indyjskiej 
młodzieży i naszym zadaniem jest teraz 
przekonać rekruterów, że warto studio-
wać w Polsce. Czy nam się udało? Mam 
nadzieję, że to dobry początek.

Czeka nas jeszcze sporo pracy, ale 
miarą naszego sukcesu może być fakt, 
że jedna z największych fi rm rekrutu-
jących Hindusów na studia za granicą 
umieściła na swoich wizytówkach obok 
Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Korei 
i Stanów Zjednoczonych Polskę, jako je-
dyny kraj europejski.

W listopadzie br. jest planowana ko-
lejna akcja promocyjna w Indiach. Tym 
razem będzie to Forum Edukacyjne 
w Delhi, Bombaju i Kalkucie. Inicjatorem 
przedsięwzięcia jest Ambasada Polska 
w Indiach, współorganizatorami polskie 
uczelnie, liczące na pozyskanie studen-
tów. Mam nadzieję, że wśród nich nie 
zabraknie i nas.

Jolanta Rak

Indie — nasza szansa

Wnętrze zabytkowego obserwatorium astronomicznego w Delhi
Fot.: Jolanta Rak

i koszcie konstrukcji, ale interesuje się 
tym, co myśli i czuje użytkownik jego 
dzieła. Mistrz ze Stagiry, Arystoteles mó-
wił wyraźnie, że téchnē to wiedza teore-
tyczna i umiejętności praktyczne, które 
czynią tę wiedzę użyteczną i przyjazną 
dla człowieka.

Nie wszystko, co robimy jako in-
żynierowie, naukowcy, jest przyjazne 
dla człowieka. Każdego z nas dotyczy 
fragment wiersza pewnej sławnej pani 
z Krakowa:

„Obmyślam świat wydanie drugie
Wydanie drugie poprawione”.

Józef Głomb
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W Zdyni, pod Gorlicami od 1 do 4 
maja odbywał się 46. „Energetyczny” 
Rajd Politechniki Krakowskiej. Jest 
to doroczna impreza, której grono 
uczestników i sympatyków stale roś-
nie. W tym roku do Zdyni przyjechało 
ponad 6 tys. rajdowiczów z całej Pol-
ski.

Na miejsce imprezy studenci zo-
stali przywiezieni rajdowym pociągiem, 
większość z nich opuszczała słoneczny 
Kraków, a znalazła się w zachmurzonym 
i deszczowym miejscu, w którym trudno 
było rozbić namiot z powodu błota. Po-
goda nie była jednak w stanie zniechęcić 
młodych ludzi przygotowanych przecież 
na niewygody, które niesie ze sobą bi-
wakowanie.

Wielu uczestników rajdu wzięło udział 
w wędrówkach szlakami górskimi. Do 
Zdyni doszli między innymi z Grybowa, 
Krynicy czy Szymbarku.

— W piątek rajdowa „grupa wyciecz-
kowa” wyszła na Rotundę, a następnie 
na Jaworzynkę Koniezniańską, do Ko-
niecznej. Było cudownie, a w trakcie 
marszruty nie padało — mówi Sławomir 
Suwaj, organizator wędrówek szlaka-
mi górskimi. — W sobotę wyszliśmy ze 
Zdyni na Popowe Wierchy i dalej w stro-
nę Radocyny i z powrotem trasą leśną 
do Zdyni. Trasy były dostosowywane 
do możliwości i chęci grupy, która była 
z tego powodu bardzo zadowolona i ak-
tywna. Po drodze podziwialiśmy pejzaże 
Beskidu Niskiego z Magórą Wątkowską 

oraz Małostowską — dodaje.
Osoby, które nie pałały chęcią zdo-

bywania gór i zostały na miejscu, nie 
mogły narzekać na brak zajęć i atrakcji. 
Już pierwszego dnia uczestnicy tłumnie 
wzięli udział w koncertach, a także w ca-
łonocnej zabawie tanecznej. Porządku 
i bezpieczeństwa pilnowali ochroniarze, 
czuwały także specjalne patrole złożone 
ze studentów, członków sztabu organizu-
jącego imprezę. Z daleka można ich było 
poznać po pomarańczowych, odblasko-
wych kamizelkach i identyfi katorach.

Rajdowiczom pogorszyły się humory 
na drugi dzień, gdy po południu zaczął 
padać bardzo silny deszcz. Niektórzy 
stwierdzili, że mają dosyć chodzenia 
w przemokniętych butach, spania w za-
błoconych namiotach i opuścili Zdynię. 
Na tych, którzy zostali, czekały konkur-
sy sportowe i inne atrakcje, jak paintball 
i ścianka wspinaczkowa. Gwiazdą wie-
czornego koncertu zespołów studen-
ckich był Maleo Reggae Rockers.

— Zaproszenie Maleo, podobnie jak 
Pawła Kukiza z zespołem Piersi było 
z naszej strony ukłonem w stronę ze-
szłorocznego sztabu, któremu zależało, 
aby jedna z tych kapel zagrała podczas 
koncertu w ramach 45. Rajdu. Wtedy się 
nie udało. Mamy więc podwójny sukces 
— powiedział na zebraniu sztabu szef 
rajdu, Sławomir Olejnik.

W sobotę kolejne grupy studentów 
opuszczały pole namiotowe. Wytrwa-
li wzięli udział wieczorem w niezwykle 

46. Rajd PK: Zamawialiśmy inną pogodę!
udanym koncercie Pawła Kukiza i zespo-
łu Piersi. Mimo deszczu i zimna wszyscy 
świetnie się bawili. W niedzielę rano od-
był się tradycyjny konkurs na „Najniepo-
trzebniejszą Rzecz Na Rajdzie”. Wśród 
nominowanych znalazły się między in-
nymi: okulary przeciwsłoneczne, moja 
dziewczyna („nie wozi się drzewa do 
lasu”), telefon komórkowy (tylko na jed-
nej trzeciej terenu był zasięg i to słaby), 
a także patrol i ochrona na bramie głów-
nej. Konkurs wygrała gumowa opona.

Z każdej strony, każdego dnia, 
o każdej porze, gdziekolwiek pojawiła 
się większa grupa studentów, było sły-
chać hymn Politechniki Krakowskiej: 
„Więc wstań, do góry głowę wznieś, 
śpiewaj naszą pieśń/ PK górą jest, górą 
jest, górą jest/ tak to jest”, a także przy-
śpiewki poszczególnych wydziałów, np.: 
„Wydział Mechaniczny, Wydział Mecha-
niczny jest najbardziej dynamiczny/ Me-
chaniczny Wydział, Mechaniczny Wy-
dział ma największy wódki przydział”. 
Były też piosenki z dedykacjami dla in-
nych uczelni.

Z początkowych 6 tys. uczestników 
rajdu do końca imprezy wytrwało nieco 
ponad 800 osób.

— Zamawialiśmy inną pogodę. Mu-
szę sprawdzić, kto ze sztabu organiza-
cyjnego jest odpowiedzialny za pogodę 
i wyciągniemy konsekwencje — żartuje 
szef Rajdu, Sławomir Olejnik.

Dorota Czyż

Siatkarska drużyna AZS Politechniki 
Krakowskiej zakończyła swoje występy 
w II lidze na szóstym miejscu. Biorąc 
pod uwagę, że zespół przed sezonem 
był kompletowany — jak powiedział sam 
trener — trochę „z łapanki”, można mó-
wić o sukcesie ligowego debiutanta.

Niewiele zresztą brakowało, by repre-
zentanci PK mogli powalczyć o miejsce na 
podium. Przed ostatnim meczem rozgry-
wek zasadniczych mieli 29 punktów — tyle 
samo co FART Kielce — i realne szanse 

wejścia do fazy play-off z prawem gry 
o awans do I ligi. Ostatni mecz grali właś-
nie z zespołem kieleckim. Nasi mieli dobry 
początek, w pierwszym secie nawet pro-
wadzili 14:11, ale potem inicjatywa prze-
szła w ręce gospodarzy i mecz zakończył 
się przegraną 0:3. Zabrakło nam fartu…

W tej sytuacji pozostało rozegrać 
jeszcze dwa mecze o piąte miejsce 
z RCS Radom. Mecze, jak to się mówi, 
o pietruszkę. Oba kluby wnioskowały 
o ich odwołanie, ale związek siatkarski 

nie wyraził na to zgody. W tej sytuacji 
AZS PK wystawił skład rezerwowy i oba 
mecze przegraliśmy w stosunku 0:3 na 
wyjeździe i 1:3 u siebie.

Pozostała satysfakcja z udanego 
w sumie sezonu, bo prognozowanie na 
jego początku, że nasz zespół zakończy 
rozgrywki na szóstym miejscu, było am-
bitnym zamierzeniem. Teraz z niecierpli-
wością oczekujemy, jak nasi będą sobie 
radzić jesienią.

(lp)

Klub Uczelniany AZS PK

Udany sezon siatkarzy
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15 kwietnia br. dziedziniec Poli-
techniki Krakowskiej przy ul. War-
szawskiej 24 wzięli we władanie mi-
łośnicy wszelkich form transportu 
przyjaznych środowisku. Zespół 
projektu CARAVEL przy współpracy 
Rady Osiedla Domów Studenckich 
PK zorganizował Happening Zrów-
noważonej Mobilności. Promowano 
transport publiczny, poruszanie się 
po mieście rowerami, system car-
pooling.

W trakcie imprezy studenci i pra-
cownicy PK zarejestrowani w systemie 

„Jedzmyrazem” lub nim zainteresowani 
otrzymali specjalne gadżety (koszulki, 
kamizelki odblaskowe, breloki na kluczy-
ki). Zespół projektu CARAVEL udzielał 
obszernej informacji na temat tego in-
nowacyjnego i proekologicznego narzę-
dzia. Dużo śmiechu było podczas kon-
kursu na jak największe „napełnienie” 
samochodu — zwycięska ekipa liczyła 
27 osób!

W ramach kontynuacji ubiegłorocznej 
akcji zbierano wpisy do „Księgi Rowerzy-
stów Politechniki Krakowskiej” — bazy 
danych o pracownikach i studentach, 
dojeżdżających rowerami zarówno na 
uczelnię, jak i korzystających z jedno-

Happening na PK, 
czyli rowerem zdrowiej

śladów w celach rekreacyjnych. Księga 
to również swego rodzaju zaproszenie 
do przyłączenia się do Klubu Rowerzy-
stów Politechniki Krakowskiej, który ma 
powstać na naszej uczelni z inicjatywy 
studentów.

Rowerzyści otrzymali odblaskowe 
opaski, podnoszące ich bezpieczeństwo, 
naklejki na rowery z logo PK, gadżety 
z logo projektu oraz książeczki „Kraków 
na kółkach” z wyczerpującą informacją 
na tematy związane z rowerami, m.in. 
z mapą tras rowerowych w Krakowie. 
Podczas happeningu policja przepro-

wadziła akcję znakowania rowerów, 
natomiast zaprzyjaźniony sklep rowero-
wy udzielał bezpłatnych usług serwiso-
wych.

Sezon rowerowy na PK otworzył 
uroczyście rektor PK, prof. Józef Gaw-
lik, który przeciął wstęgę na jednym 
z nowo zamontowanych stojaków ro-
werowych, a następnie przejechał ro-
werem wraz z innymi uczestnikami 
happeningu po ulicach kampusu. Nad 
wszystkim czuwał prof. Andrzej Rudni-
cki, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogo-
wej i Kolejowej PK. 

(R.)

Pod hasłem 
integracji

Coraz częściej mówi się i pisze 
o barierach, z jakimi stykają się oso-
by niepełnosprawne. Studenci Po-
litechniki Krakowskiej postanowili 
zmierzyć się z tym problemem. 24 
kwietnia na kampusie przy ulicy War-
szawskiej 24 zorganizowali „Dzień 
Integracji”. Była to wspólna inicja-
tywa Zrzeszenia Studentów Niepeł-
nosprawnych PK oraz Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów PK.

Seria imprez rozpoczęła się w Gale-
rii GIL, gdzie ogłoszono wyniki konkur-
su fotografi czno-grafi cznego „Sprawna 
Rzeczywistość” i wręczono nagrody. 
Nadesłane prace ukazywały niekiedy 
absurdalne sytuacje, na jakie napotyka-
ją osoby niepełnosprawne w życiu co-
dziennym i w pracy. Drugim punktem 
programu był występ grupy teatralnej 
„Stańczyk”.

Później w Pawilonie Konferencyjno-
-Wystawowym „Kotłownia” odbyło się 
seminarium „Niepełnosprawni na uczel-
ni i w kulturze”. Pełnomocnik rektora PK 
ds. osób niepełnosprawnych, mgr inż. 
Jan Ortyl przedstawił możliwości niesie-
nia pomocy osobom niepełnosprawnym 
przez uczelnię. Przewodniczący ZSN 
PK Jacek Merdalski mówił o tym, co 
zrzeszenia studentów niepełnospraw-
nych krakowskich uczelni robią na 
rzecz osób niepełnosprawnych, podej-
mujących nie lada wyzwanie — studia. 
Helena Maślana, prezes Fundacji Sztu-
ki Osób Niepełnosprawnych, przed-
stawiła referat „Art-terapia i promocja 
twórczości osób niepełnosprawnych na 
przykładzie działalności FSON”. Otwar-
ta została wystawa prac artystów pro-
mowanych przez Fundację. W ramach 
Dnia Integracji odbył się też budzący 
duże zainteresowanie pokaz szermier-
ki na wózkach pod kierunkiem trenera 
Wojciecha Ryczka.

W organizacji imprez bardzo dużą 
pomoc okazały Danuta Zajda i Ewa 
Szczupak z Działu Promocji PK. Przed-
sięwzięcie docenił, obejmując nad nim 
patronat honorowy, prorektor ds. dydak-
tyki PK — prof. Rafał Palej.

Jacek Merdalski

Na pierwszym planie prof. Andrzej Rudnicki — animator happeningu
Fot.: Jan Zych
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Studenci Politechniki Krakowskiej 
tradycyjnie w czasie krakowskich ju-
wenaliów zorganizowali Czyżynalia 
2008. Przebiegały one pod hasłem 
„ALOHA PK”. Na terenie miasteczka 
studenckiego PK odbył się cykl im-
prez, koncertów, pokazów, konkur-
sów i dyskotek.

Czyżynalia rozpoczęły się we wtorek, 
6 maja, ale rozmachu nabrały dopiero we 
czwartek. Tego dnia nie brakowało atrak-
cji (jak skoki na bungee), a po zmroku 
można było zobaczyć start balonu i po-
kaz teatru ognia. Zwieńczeniem dnia był 
plenerowy koncert z udziałem zespołów 
Tabu i Ira. Bawiło się na nim kilka tysięcy 
ludzi. W piątkowy poranek studenci udali 
się spod akademików specjalnie wynaję-
tym ikarusem na Rynek Główny, by tam 
dołączyć do juwenaliowego pochodu 
i na scenie reprezentować Politechnikę 
wśród innych krakowskich uczelni. Wie-
czorem odbyła się impreza w rytmach 
klubowych w SCK „Kwadrat”. W sobotę 
wieczorny występ Kabaretu Moralnego 
Niepokoju ściągnął do „Kwadratu” tłu-
my sympatyków kabaretu. Już na go-
dzinę przed występem nie było wolnych 
miejsc. A po kabaretonie rozpoczęła 
się… dyskoteka, która dobiegła końca, 
gdy na zewnątrz już świtało.

Czyżynalia „ALOHA PK”

W dniach od 22 do 25 kwietnia stu-
denci Politechniki Krakowskiej zorgani-
zowali Festiwal Kultury. W jego ramach 
odbyła się cała seria imprez, nie zabrakło 
znanych i cenionych artystów. Pierwsze-
go dnia festiwalu została otwarta wysta-
wa prac Bronisława Chromego (szerzej 
na ten temat na s. 42), rzadko prezentu-
jącego swe prace na ekspozycjach cza-
sowych w kraju, a na zamknięcie odbył 

Sławy na studenckim festiwalu

się koncert jazzowy z udziałem Jarosła-
wa Śmietany i Wojciecha Karolaka. Wy-
stąpiła też Karen Edwards (na zdjęciu), 
światowej sławy amerykańska pianistka 
i wokalistka soulowa, mająca na swym 
koncie role w kilku fi lmach muzycznych. 
W przeszłości Edwards koncertowała 
m.in. ze Stevie Wonderem, a obecnie 
stale współpracuje z Princem.

(R.)

Fot.: Jan Zych

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że 
tegoroczne Czyżynalia były wielkim 
sukcesem. Różne atrakcje, gwiazdy 
i interesujący harmonogram sprawiły, że 
tysiące ludzi doskonale się bawiło. Nie 
dziwi fakt, że studenci Politechniki Kra-
kowskiej dumnie śpiewają przy każdej 
okazji hymn swojej uczelni: „Więc wstań, 
do góry głowę wznieś, śpiewaj naszą 
pieśń, PK górą jest, górą jest…”.

Ilona Kisielewska

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych
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Przed jej nazwiskiem fi gurują 
litery: dr inż. Tytuł inżyniera (i ma-
gistra) otrzymała na Politechnice 
Krakowskiej. Natomiast doktorat ma 
w dziedzinie… nauk humanistycz-
nych. Uzyskała go na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jakby tego było mało, 
dziś pełni równolegle dwie bardzo od-
mienne funkcje — dyrektora jednostki 
pozawydziałowej PK i kierownika ze-
społu folklorystycznego.

Na naszej uczelni dr inż. Władysława 
Maria Francuz jest przede wszystkim dy-
rektorem Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii. To jednostka, w której obecni i przy-
szli inżynierowie zdobywają umiejętności 
niezbędne w pracy nauczycielskiej, pod-
czas występowania na forum publicznym, 
a także bardzo przydatne, gdy trzeba sta-
rać się o pracę. Obowiązków w Centrum 
nie brakuje, tym bardziej że placówka 
stale podnosi swój poziom i dostosowuje 
działania do wymagań zmieniającego się 
rynku pracy. Niewątpliwie ma swój wkład 
w uzyskanie przez PK pierwszego miej-
sca w rankingu tygodnika „Newsweek”.

Jednak w Krakowie, w kraju i za gra-
nicą dr inż. Francuz jest bardziej znana 
jako kierownik Zespołu Pieśni i Tańca 
„Małe Słowianki”. Jej przygoda z tą grupą 
trwa już 33 lata. „Małe Słowianki” powstały 
w 1975 r. Początkowo, przez pierwsze 15 
lat istnienia, były Reprezentacyjnym Ze-
społem Krakowskiej Chorągwi ZHP (nota-
bene noszącej imię tego samego patrona 
co Politechnika Krakowska — Tadeusza 
Kościuszki). Nie przez przypadek. Harcer-
stwo bardzo silnie wpisało się w życiorys 
Władysławy Francuz. Tak silnie, że zdo-
była wszystkie stopnie instruktorskie — ze 
stopniem harcmistrza włącznie!

„Małe Słowianki” — mające swoją 
siedzibę w Centrum Młodzieży im. dr. 
H. Jordana w Krakowie — to 300-oso-
bowy zespół dzieci i młodzieży (od 6 do 
19 lat). Występują w nim uczniowie 90 
krakowskich szkół. Ale przy specjalnych 
okazjach na estradzie obok młodych arty-
stów pojawiają się także ich rodzice, któ-
rzy tańczyli w „Małych Słowiankach”, gdy 
jeszcze sami byli dziećmi. Można więc 
czasem zobaczyć np. mamę dzielnie 
sekundującą na estradzie piątce swoich 
pociech. Władysława Francuz mówi o ze-
spole, że jest wielką artystyczną rodziną. 

W sumie przez wszystkie lata śpiewało 
i tańczyło w nim ponad 3500 osób.

16 maja br. zespół dał dwutysięcz-
ny koncert! Jubileuszowy występ odbył 
się w Nowohuckim Centrum Kultury 
i uświetnił zakończenie akcji „Pola Na-
dziei”, zorganizowanej przez Krakowskie 
Hospicjum św. Łazarza. Z tej okazji gra-
tulacje na ręce kierownika „Małych Sło-
wianek” przesłała m.in. Elżbieta Lęczna-
rowicz, wiceprezydent Krakowa.

Zespół ma w repertuarze prze-
de wszystkim polskie tańce narodowe 
z pięciu regionów kraju — krakowskiego, 
rzeszowskiego, lubelskiego, śląskiego 
i łowickiego. Podczas występów prezen-
tuje też tańce i piosenki siedmiu narodów 
słowiańskich. Możemy poznać folklor Sło-
wacji, Ukrainy, Rosji, Macedonii, Serbii, 
Białorusi i Bułgarii. Ich występy są ozdobą 
konferencji, sympozjów i kongresów na-
ukowych. Zespół koncertował w 26 kra-
jach Europy, Ameryki Północnej i Środko-
wej oraz Azji. Ponad sto razy uczestniczył 
w zagranicznych festiwalach i spotka-
niach artystycznych. Szczególnym prze-
życiem dla „Małych Słowianek” były dwie 
wizyty w Watykanie, gdzie w 1995 i 1998 
r. zostały przyjęte przez Jana Pawła II. 
Dwukrotnie też (1999 i 2002 r.) zespół 
występował podczas pożegnania opusz-
czającego Polskę Ojca Świętego.

Wśród różnych honorów, jakie spot-
kały Władysławę Francuz z tytułu pracy 
z dziećmi i młodzieżą, najważniejsze 
jest zapewne odznaczenie nadane jej 
przez dzieci — słynny Order Uśmiechu. 
Otrzymała je w 1986 r. (nr legitymacji 
307).

Moje pasje

2000 razy „Małe Słowianki”

Prowadzenie zespołu to nie tylko pra-
ca artystyczna i dydaktyczno-wychowaw-
cza. Doświadczenia zdobyte na tym polu 
opiekunka zespołu wykorzystuje w swej 
działalności na Politechnice. „Małe Sło-
wianki” budzą też zainteresowanie na 
innych krakowskich uczelniach. Na ich te-
mat na Uniwersytecie Jagiellońskim, Aka-
demii Pedagogicznej i Akademii Wycho-
wania Fizycznego powstało już 15 prac 
magisterskich i jedna praca licencjacka.

Dla dr inż. Władysławy Marii Francuz 
przygotowywanie podopiecznych do ko-
lejnych występów to przede wszystkim 
prawdziwa przygoda życia. Przygoda 
zresztą nie jedyna, bo z równie wielkim 
zaangażowaniem, jak o „Małych Sło-
wiankach”, Pani Dyrektor mówi o prowa-
dzonym przez siebie Centrum. Ale to już 
zupełnie inny temat.

Lesław Peters

„Małe Słowianki” podczas jubileuszowego występu
Fot.: Andrzej Oleszko

        Dr inż. Władysława Maria Francuz
        Fot.: Jan Zych
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„Człowiek w sztuce — rzeźba i ma-
larstwo” — wystawa prac Bronisława 
Chromego w Galerii „Kotłownia” (14 
kwietnia — 9 maja 2008 r.)

Na prośbę studentów PK fragment 
swego bogatego dorobku przedstawił na 
naszej uczelni jeden z najwybitniejszych 
polskich artystów — Bronisław Chromy. 
Ten rzeźbiarz, medalier, malarz, uczeń 
Xawerego Dunikowskiego urodził się 
w 1925 r. w Leńczach koło Lanckoro-
ny. Dyplom ASP w Krakowie uzyskał 
w 1956 r. 

Tworzy w metalu i w granicie. Jest 
autorem wielu pomników oraz wpisanych 

w pejzaż Krakowa rzeźb, m.in. Smoka 
Wawelskiego koło Smoczej Jamy pod 
Wawelem (1969). Dzieła artysty można 
oglądać w wielu muzeach i galeriach 
na całym świecie. Tym razem artysta 
zaserwował przekrój swojej twórczości, 
od najstarszych rzeźb „Cyklu oświęcim-
skiego” (1958) po projekt pomnika psa 
Dżoka. 

Dla Chromego wszystko jest inspira-
cją, stąd olbrzymia rozpiętość motywów 
i treści — od podniosłych i wielkich po 
drobne. Można powiedzieć, że artysta 
był kuratorem swojej wystawy. Usta-

Metal — ulubione tworzywo Chromego

wiał, aranżował, przenosił rzeźby na 
równi ze studentami, a było co nosić i… 
podziwiać. Miniplener przed „Kotłow-
nią” przyciągał wzrok: Kolarze, Skalne 
nuty i Pieśniarka zapraszali do wnętrza, 
a wewnątrz — rzeźby i obrazy z ma-
zurskich plenerów. Podczas wernisażu 
rektor PK, prof. Józef Gawlik zauważył, 
że artysta często sięga po metal — ma-

teriał używany powszechnie też 
przez inżynierów.

Wystawa towarzyszyła III Stu-
denckiemu Festiwalowi Kultury 
zorganizowanemu przez Uczel-
nianą Radę Samorządu Studen-
tów. Na pamiątkę tego wydarze-
nia mistrz wykonał okazjonalny 
medal, który żartobliwie nazwał 
„pomnikiem kieszonkowym”. 
Współorganizatorem wystawy 
była Fundacja Bronisław Chromy 
Art. Już po zamknięciu ekspozy-
cji dowiedzieliśmy się, że jedną 
z rzeźb przedstawionych na PK 
— projekt pomnika Mikołaja Ko-
pernika — będzie można oglądać 
stale w siedzibie Polskiej Akade-
mii Umiejętności, której artysta 
przekazał to dzieło w darze.

Danuta Zajda
Zdjęcia: Jan Zych

Bronisław Chromy



NASZA POLITECHNIKA 3/2008

43

K
al

ej
do

sk
op

Autor wystawy tak pisze o swoich 
pracach:

„Plakaty polityczne z okresu opozycji 
antykomunistycznej odnoszą się do wy-
darzeń z tamtego czasu, tzn. od końca 
lat 70. do początku lat 90. Służyły celom 
propagandowym i lepszemu samopo-
czuciu. Były doraźnym, syntetycznym 
komentarzem i opisem rzeczywistości, 
ekspresją myśli i formy.

Moje zaangażowanie polityczne było 
„dodatkiem”, wynikiem kontekstu. Pla-
kat oparłem na konstrukcji malarskiej, 
której przesłaniem i celem była wolność 
i równość form malarskich: realistycz-

Galeria A

Plakaty z lat 80.
— Stanisław Koba
7 maja — 5 czerwca 2008 r.

nych, grafi cznych, teksto-
wych; wolność semantyczna 
i symboliczna; wolność kolo-
ru od dialektyki temperaturo-
wej i kompozycyjnej. 

Tą wolnością w świecie 
obrazowym jest biel. Wszyst-
kie elementy na płaszczyźnie 
bieli są równoprawne, auto-
nomiczne, nie ścierają się, 
nie hierarchizują w żadnym 
planie. Jest to rodzaj demo-
kracji w obrazie. Biel je jed-
noczy.

W plakatach (planszach, 
ulotkach, kartkach) deklaracja politycz-
na szła w parze z deklaracją formalną. 
W głównym przekazie politycznym cho-
dziło o to (i chodzi nadal), aby czerwień 

zastąpić bielą, a nie czernią. Rzeczywi-
stą wolnością w obrazie i w życiu spo-
łecznym jest BIEL”.

Wystawa prac 2. edycji konkursu zo-
stała zorganizowana przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów oraz Zrzeszenie 
Studentów Niepełnosprawnych Poli-
techniki Krakowskiej. Pokazano na niej 
wszystkie prace nadesłane na konkurs. 
Jury w składzie: Konrad Karol Pollesch 
(przewodniczący) oraz Marcin Smerecki 
(NZS), Jacek Merdalski (ZSN), Grze-
gorz Zachara (NZS, sekretarz jury) wy-
typowało laureatów konkursu. I miejsce 
przyznano Łukaszowi Salawie, II miejsce 
— Norbertowi Piórze, III miejsce — Ane-
cie Wyłupek. Od ogłoszenia wyników 
konkursu 24 kwietnia br. rozpoczęto na 
Politechnice Krakowskiej obchody Dnia 
Integracji (zob. s. 39).

Woda — fotografi e
12 maja — 6 czerwca 2008 r.

Otwarty konkurs fotografi czny „Woda” 
stanowił integralną część Festiwalu Na-
uki w Krakowie. Organizatorami specjal-
nej edycji konkursu byli Instytut Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii 
Środowiska PK i Dział Promocji PK. Ho-

norowy patronat sprawowali — prezyden-
ta Krakowa i rektor PK.

Na konkurs zgłosiło się 76 osób, któ-
re zaprezentowały ponad 230 fotografi i. 
Jury konkursowe złożone z artystów 
fotografi ków ZPAF — Konrada K. Pol-
lescha (przewodniczący), Adama Gry-
czyńskiego, Jana Zycha oraz pracow-
nika naukowego IIiGW PK — dr Marii 
Wit (sekretarz) wybrało, nagrodziło i wy-
różniło udziałem w wystawie 77 prac 35 
autorów.

I nagrodę zdobyła Agnieszka Mier-
nik ze Skarżyska-Kamiennej, II nagro-
dę — Ewa Hajduk (absolwentka UJ), 
III nagrodę — ex aequo Bogna Kwiat-

kowska-Baster i Krystyna Wazl. Wyróż-
niono: Wojciecha Domagałę, Joannę 
Harpulę, Izabelę Kanadys, Zbigniewa 
Latałę, Marcina Limanowskiego, Grze-
gorza Pabisia, Dominika Stanisławskie-
go — otrzymali pamiątkowe albumy. Dla 
pozostałych autorów wyróżnieniem było 
zaprezentowanie ich prac na wystawie 
pokonkursowej.

Fraktale — Jan Zych
9 czerwca — 15 września 2008 r.

„Fraktale” Jana Zycha były prezen-
towane w jednym z namiotów w trakcie 

Festiwalu Nauki w Krakowie. 
Ekspozycja cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, dla-
tego grafi ki zostały pokazane 
również  w galerii, w miejscu, 
w którym odbiór nie jest za-
kłócony przez inne prezenta-
cje, tak jak to miało miejsce 
na Rynku. Serdecznie zapra-
szamy do oglądania wystawy 
codziennie w godzinach ot-
warcia czytelni studenckiej.

Opracowała:
Danuta Zajda

Galeria GIL

„Sprawna rzeczywistość” 
— fotografi e
14 kwietnia — 9 maja 2008 r.
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W programie:
„Kaczo” Bogusława Schaeffera
Reżyseria: Edward Żentara, występują: Jagoda Pietruszkówna, Tomasz Piasecki, Edward Żentara
„Emigranci” Sławomira Mrożka
Reżyseria: Tomasz Piasecki, obsada: Tomasz Piasecki, Edward Żentara
„Kubuś Fatalista i jego pan” Denisa Diderota
Reżyseria: Tomasz Piasecki, obsada: Beata Wojciechowska, Jacek Milczanowski, Tomasz Piasecki
„Lekcja” Eugene’a Ionesco,
Reżyseria: Szczęsny Wroński, obsada: Jagoda Pietruszkówna, Szczęsny Wroński, Edward Żentara
„Polak w Europie” według Sławomira Mrożka — Edward Żentara
„Audiencja IV” Bogusława Schaeffera — Edward Żentara

Gościnnie:
„Profesja pani Warren” George’a Bernarda Shawa
Realizacja spektaklu: Anna Sokołowska, udział biorą: Agnieszka Wilkosz, Anna Sokołowska, 
Włodzimierz Jasiński, Maciej Maciejewski (PWST), Jacek Milczanowski, Bogdan Słomiński /To-
masz Piasecki
STeN — „Prochazka w divadle”
Reżyseria: Miro Prochazka, scenografi a: Jerzy Rudzki, występują: Lidia Bogaczówna i Beata 
Wojciechowska

TEATR ZALEŻNY
scena POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

15–21 sierpnia 2008 r.
Lato Teatralne STeN

24 sierpnia — 4 września 2008 r.
X Lato Teatralne Stowarzyszenia Dialog

Wystawa poplenerowa studentów 
Wydziału Architektury PK członków Koła 
Naukowego „Sztuka”. Opiekunem na-
ukowym Koła jest prof. art. mal. Ewa 
Gołogórska-Kucia. W majowym plene-
rze uczestniczyli: Anna Gałka, Magdale-
na Maśnica, Karolina Michalik, Joanna 
Szwed, Adam Domagalski, Artur Ignarski, 
Tomasz Gniadek, Marek Lisiński. Opie-
kę artystyczną sprawowała mgr art. mal. 
Agnieszka Kucia. Wystawa poplenerowa 

Galeria Kotłownia

Poronin 2008 — malarstwo
19 maja — 27 czerwca 2008 r.

gości w „Kotłowni” już po raz drugi. Zapra-
szamy do obejrzenia pięknych górskich 
pejzaży widzianych oczami studentów.

Zbiorniki wodne — prace 
dyplomowe studentów 

Joanna Dziomba, Stanisław Świerz, 
Joanna Burda, Marcin Skalski, 
Tomasz Gaber
12–30 maja 2008 r.

Wystawa prac dyplomowych stu-
dentów Wydziału Architektury PK towa-
rzyszyła Festiwalowi Nauki w Krakowie. 
Prace: „Park wypoczynkowy w Często-
chowie”, „Zagospodarowanie terenu wo-
kół projektowanego zbiornika wodnego 
Kąty — Myscowa na rzece Wisłoce”, 

„Założenie sportowo-parkowe Kraków — 
Przylasek Rusiecki”, „Rekultywacja ka-
mieniołomu w Wierchomli Wielkiej” oraz 
projekt rewitalizacji uzdrowiska Goczał-
kowice Zdrój zaprezentowano w galerii 
„Kotłownia”. Z kolei w trakcie Festiwalu 
Nauki (14–17 maja br.) w namiotach PK 
zostały pokazane prace dyplomowe po-
święcone architekturze nad Wisłą („Re-
witalizacja Bulwaru Rodło” Pawła Tora, 
„Jazz Forum — zespół sal koncertowych” 
Rafała Zielińskiego) oraz architekturze 
na wodzie („Kaplica na wodzie” Moniki 
Chlebek, „Valencia del Mar — projekt 
urbanistyczno-architektoniczny zespołu 
kulturalno-edukacyjnego sportów wod-
nych” Mateusza Albrichta, „Rewitalizacja 
stoczni Dąbie w Krakowie” Piotra Śpie-
waka i Magdaleny Szostak-Śpiewak).

Danuta Zajda








