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To już czwarty numer „Naszej Politechniki”, który 
ukazuje się w nowej postaci. Z opinii, które dotarły 
do redakcji po ukazaniu się trzech pierwszych nu-
merów, mamy prawo wnioskować, że wprowadzone 
zmiany spotkały się z życzliwym przyjęciem Czytel-
ników. Bardzo nas to cieszy i obliguje do dalszej 
usilnej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy 
dopiero na początku drogi. Za wszystkie głosy do-
tyczące naszego dwumiesięcznika serdecznie dzię-
kujemy. Czekamy na dalsze.

Intencją redakcji jest drukowanie tekstów mogą-
cych zainteresować możliwie jak najszersze grono 
Czytelników. Temu celowi służyła w szczególności 
publikacja eseju o. Jacka Salija „Patriotyzm dzi-
siaj” (nr 1/2008) oraz artykułów Krzysztofa Knapi-
ka i Jerzego Banasia „Krakowskie Towarzystwo 
Techniczne a powstanie Politechniki Krakowskiej” 
(nr 2/2008), Krystyny Wieczorek-Ciurowej, Klaudii 
Węc, Jacka Przędzika „Uczelnia przyjazna. Roz-
wiązywanie sporów w środowisku akademickim” 
i Józefa Głomba „Potrzebujemy nowego stylu dzia-
łania” (oba w nr 3/2008).

Zamiar ów kontynuuje w numerze niniejszym 
tekst Jacka Jaśtala „Po co inżynierowi etyka?”, 
poruszający zagadnienia, z którymi w życiu zawo-
dowym będzie mieć do czynienia każdy absolwent 
naszej Politechniki. Wielu Czytelników zainteresuje 
zapewne również artykuł Andrzeja Flagi, Grzego-
rza Kimbara i Piotra Matysa „Wiatr i śnieg już nam 
niegroźne”, poruszający wprawdzie dość specjali-
styczne zagadnienia, lecz warty uwagi ze względu 
na opisanie nowatorskich prac badawczych wyko-
nanych na PK. Natomiast w tekście Anny Seredyń-
skiej „Wypalenie zawodowe nauczycieli — przy-
czyny i profi laktyka” część wykładowców zapewne 
znajdzie echo własnych doświadczeń i refl eksji.

Jednak „Nasza Politechnika” powinna być głów-
nie forum wymiany informacji i myśli o sprawach, 
które składają się na życie uczelni. W obecnym nu-
merze celowi temu służy przede wszystkim obszer-
na rozmowa z prof. Kazimierzem Furtakiem — no-
wym rektorem Politechniki Krakowskiej. Z wywiadu 
dowiadujemy się o zamierzeniach i oczekiwaniach 
Jego Magnifi cencji związanych z rozpoczynającą 

się kadencją. Można rzec, że to „lektura obowiązko-
wa” dla każdego pracownika uczelni.

Aby pismo należycie spełniało rolę forum wymia-
ny informacji, potrzebny jest szeroki udział społecz-
ności akademickiej w jego tworzeniu. Współpraca ta 
trwa od lat i można chyba powiedzieć, że stała się 
tradycją „Naszej Politechniki”. Korzystając z okazji, 
wszystkim naszym Autorom chciałbym przekazać 
wyrazy wdzięczności za to, że — poświęcając swój 
czas — bezinteresownie zasilają łamy pisma cenny-
mi informacjami i artykułami. Serdecznie dziękuję!

Jednocześnie zwracam się do tych z Państwa, 
którzy dotąd jeszcze nie wspierali własnym piórem 
(czy też raczej klawiaturą komputera) „Naszej Poli-
techniki”, a z racji wypełnianych na uczelni zadań 
mogliby wzbogacić dwumiesięcznik interesującymi 
treściami. Wiem, że w natłoku codziennych zajęć, 
w nawale piętrzących się terminów i spraw oczeku-
jących na pilne załatwienie może to być niełatwe. 
Proszę jednak mieć na uwadze, iż nierzadko infor-
macja ukazująca się w „Naszej Politechnice” bywa 
jedyną formą powiadomienia społeczności całej 
uczelni o znaczącym fakcie, który miał miejsce na 
wydziale, w instytucie czy zakładzie. 

Jest też jeszcze jeden aspekt zagadnienia. 
Prasa — niezależnie od spełnianej na co dzień roli 
przekaźnika aktualności — bywa też wartościowym 
źródłem dla historyków. Po latach na podstawie 
materiałów znajdujących się w starych gazetach 
i czasopismach można odtworzyć fakty dawno już 
zapomniane, a przecież w istotny sposób składają-
ce się na obraz minionej rzeczywistości. Nie inaczej 
jest w przypadku naszego dwumiesięcznika. Reje-
strując wydarzenia bieżące, pismo pełni rolę kroniki 
uczelni. Tworzy swego rodzaju dokumentację dla 
przyszłych badaczy dziejów Politechniki Krakow-
skiej. Stwarza szansę lepszego utrwalenia faktów, 
które szybko przemijają. 

Warto i o tym pamiętać, gdy brak czasu i liczne 
obowiązki bieżące stają na drodze zamiarowi na-
pisania tekstu dla „Naszej Politechniki”. Co zosta-
wiam Państwu pod rozwagę.

Lesław Peters

Od redaktora

Szanowni Państwo
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— Po wyborze na stanowisko rektora Politechniki Kra-
kowskiej pierwszą Pana decyzją, jaką poznała społeczność 
uczelni, była zmiana podziału zadań między przyszłymi 
prorektorami. W szczególności postanowił Pan Rektor 
utworzyć dwa nowe stanowiska — prorektora ds. studen-
ckich i prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą. 
Czemu ma to służyć?

— Celem jest rozdzielenie dwóch różnych grup zadań. 
Prorektor ds. studenckich będzie zajmował się bieżącymi 
sprawami studentów, zarówno w zakresie toku studiów, jak 
i socjalnymi oraz będzie uczestniczył w ważniejszych impre-
zach organizowanych przez samorząd, AZS i inne organizacje 
studenckie. Oznacza to duże obciążenie czasowe. Natomiast 
jednym z zadań prorektora ds. kształcenia będzie przygoto-
wywanie podstaw przyszłej dydaktyki, a więc kreowanie no-
wych kierunków studiów, nauczania w języku angielskim (cze-
go teraz prawie nie ma), e-learningu. Uwolniony od bieżących 
spraw studenckich będzie mógł się zająć takimi problemami 
jak analiza rynku edukacyjnego oraz tworzenie na uczelni 
bazy dla przyszłych kierunków studiów, a także współpraca 
z innymi uczelniami w celu tworzenia makrokierunków stu-
diów. To nowa forma kształcenia, która powinna zwiększyć 
atrakcyjność naszej oferty dydaktycznej. Bardzo ważnym ele-
mentem w zakresie jego obowiązków będą zagadnienia zwią-
zane z jakością nauczania.

Poza tym nasza uczelnia przyjmuje, moim zdaniem, zbyt 
mało studentów zagranicznych. Nie chodzi o wymianę na jeden 
semestr lub rok, ale o rozwinięcie kształcenia obcokrajowców 
w pełnym wymiarze — od pierwszego do ostatniego semestru. 
Dlatego prorektor zajmujący się sprawami przyszłej dydaktyki 
będzie miał też w swej gestii współpracę międzynarodową na-
szej uczelni. Jego zadaniem będzie m.in. pozyskiwanie studen-
tów z zagranicy.

— Mamy też na uczelni nowe stanowisko prorektora 
ds. ogólnych, które powierzył Pan jednemu z dotychczaso-
wych prorektorów. Co tu się zmieni?

— Różnica między tym, co miał w zakresie obowiązków do-
tychczasowy prorektor ds. rozwoju, a tym, czym ma się zajmo-
wać prorektor ds. ogólnych, będzie niewielka. Zmiana wynika 
również z tego, że nazwa stanowiska „prorektor ds. rozwoju” 
bywała różnie postrzegana. Pełniłem tę funkcję w kadencji 
2002–2005 i zauważyłem, że często myślano, iż zajmuję się 
na przykład rozwojem kadry, rozwojem dydaktyki. Tymczasem 
prorektor ds. rozwoju powinien mieć w swej pieczy przede 
wszystkim rozwój bazy materialnej oraz działania zewnętrzne, 
które ten rozwój wspomagają i sprzyjają mu. Określenie „pro-
rektor ds. ogólnych” będzie mniej mylące. A ponieważ chodzi 
o kontynuowanie spraw, które zostały rozpoczęte, dlatego za-
proponowałem, aby tę funkcję pełnił prof. Wacław Celadyn. 
Wymienione obszary działania nie wyczerpują, oczywiście, peł-
nego zakresu obowiązków prorektora ds. ogólnych.

— Funkcja prorektora ds. nauki pozostała, przynajmniej 
nominalnie, bez zmian.

— W tym przypadku zakres obowiązków będzie bardzo 
podobny do tego, który miałem, pełniąc tę funkcję w minionej 
kadencji. Oczekuję, że prorektor ds. nauki w większym stop-
niu zaangażuje się w takie nowe zagadnienia, jak współpraca 
zespołów naszej uczelni w ramach powołanych klastrów i plat-
form technologicznych. Być może z tego powodu trzeba będzie 
uwolnić go od zajmowania się studiami doktoranckimi, ale to 
jeszcze kwestia do dyskusji.

— A czy w perspektywie najbliższych czterech lat do-
strzega Pan Rektor potrzebę zmian w strukturze całej Poli-
techniki Krakowskiej?

— Zmiany w strukturze uczelni są nieodzowne i muszą na-
stąpić, co wynika z przemian otaczającej nas rzeczywistości 
oraz uwarunkowań wewnętrznych. Deklaruję jednak, że będą 
to zmiany wcześniej konsultowane. Dyskusje powinny być 
wszak szybkie, nie przeciągać się w czasie, ale jednocześnie 
obejmować jak najszersze grono zainteresowanych.

Jeśli porównamy strukturę Politechniki Krakowskiej ze 
strukturą innych uczelni w kraju, to nasza jest bardzo rozdrob-
niona. Nasze zakłady czy katedry są małe pod względem li-
czebności kadry. Ten stan nie odpowiada tendencjom obser-
wowanym obecnie w Polsce i Europie. W małych zespołach 
trudno o wymienność funkcji, trudno też starać się o większe 
tematy badawcze. I dlatego musi dojść do zmian w strukturze 

Zmiany są nieodzowne
Rozmowa z prof. Kazimierzem Furtakiem
rektorem Politechniki Krakowskiej od 1 września 2008 r.

     Fot.: Jan Zych
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organizacyjnej uczelni. Dyskusja na ten temat była prowadzona 
na Politechnice jeszcze w poprzednich kadencjach. Na przy-
kład w kadencji rektora Marcina Chrzanowskiego propozycjami 
zmian zajmowała się komisja, której przewodniczył prof. Gwidon 
Szefer. Żadnych decyzji jednak wtedy nie podjęto. W minionej 
kadencji powstał zespół pod przewodnictwem rektora Józefa 
Gawlika. Zespół ten opracował założenia w obszarze badań 
naukowych i dydaktyki, które miały być podstawą zmian struk-
turalnych, lecz i tym razem dyskusje nie skończyły się konkret-
nymi wnioskami i działaniami. Prowadzone dyskusje świadczą 
jednak o tym, że o zmianach strukturalnych 
myśli się na Politechnice od dawna i że po-
winny one nastąpić. Odkładanie działań „na 
potem” nie jest w tym przypadku rozwią-
zaniem właściwym. Czas szybko ucieka, 
a grzech zaniechania może nas kosztować 
zbyt wiele w przyszłości.

Trzeba wziąć pod uwagę, że struktu-
ra naszej uczelni była tworzona przez lata 
i w dużej mierze odzwierciedla to, co niosła 
ze sobą tradycja. Teraz przyspieszenie w za-
kresie dydaktyki, a zwłaszcza w dziedzinie 
badań naukowych i współpracy z gospodar-
ką oraz współpracy z zagranicą, wymusza 
nowe myślenie i nowe zasady działania. 
Dlatego od początku kadencji będę dążył do tego, by Senat 
Politechniki Krakowskiej zajął się tymi problemami. To wiąże 
się również z koniecznością likwidacji zbytniego rozdrobnienia 
kadry w celu wzmocnienia jednostek organizacyjnych najniż-
szego szczebla (katedr, zakładów). Nade wszystko potrzebne 
jest opracowanie strategii działania Politechniki, gdyż tylko dla 

realizacji konkretnych celów będzie można skutecznie zabie-
gać o poparcie społeczności akademickiej naszej uczelni.

— Niż demografi czny z jednej strony, a rosnąca popu-
larność studiów zagranicznych z drugiej uszczuplają liczbę 
kandydatów na uczelnie krajowe. Czy wynika z tego realne 
zagrożenie dla naszej uczelni? 

— Na szczęście zdecydowana większość kierunków stu-
diów cieszy się u nas wystarczająco dużą popularnością. Ale to 
nie znaczy, że będzie tak zawsze. Jesteśmy świadkami bardzo 
dynamicznego rozwoju rynku edukacyjnego. Na innych uczel-
niach powstają te same kierunki, które my prowadzimy. Rów-
nież z tego powodu powstało stanowisko prorektora ds. kształ-
cenia, który będzie badał i analizował potrzeby rynku oraz nasze 
możliwości, tak abyśmy mogli wprowadzać zmiany zachęcające 
młodych ludzi do studiów na Politechnice Krakowskiej.

— Pomówmy teraz o bardzo ważnym aspekcie funkcjono-
wania każdej uczelni technicznej, o współpracy z gospodar-
ką. Czy dostrzega Pan Rektor szanse na osiąganie lepszych 
efektów w tej dziedzinie? A mówiąc wprost — czy uczelnia 
może dzięki tej współpracy poprawić swój budżet?

— Poszczególne wydziały w różnym stopniu są zaangażo-
wane we współpracę z gospodarką. Nierównomierny jest też 
poziom tej współpracy w poszczególnych latach. Przykładowo, 
rok ubiegły był pod tym względem dobry, poprzedni zaś gor-
szy — mówię o latach kalendarzowych, bo w takich okresach 
rozlicza się fi nanse uczelni. Poziom współpracy zależy w dużej 
mierze od aktywności naszych pracowników, ale również od za-
potrzebowania samej gospodarki. To obszar aktywności bardzo 
nam potrzebny, ale nie o wszystkim decydujemy. Pojawiła się 
jednak nowa jakość w tej dziedzinie. To duże projekty realizowa-
ne przez zespoły czy też grupy zespołów Politechniki Krakow-
skiej i innych uczelni wspólnie z dużymi podmiotami gospodar-
czymi. Z naszym potencjałem mamy duże szanse uczestniczyć 
w takich pracach, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju 
polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej. Na razie jednak 
robimy to w zbyt małym stopniu.

— Wynika z tego, że otwierają się przed nami duże moż-
liwości.

— Te możliwości istnieją, ale nie przyjdą do nas same. Aby 
z nich skorzystać, potrzebna jest bardzo duża aktywność pra-
cowników Politechniki. Bierność jest w tym przypadku czymś 

w rodzaju grzechu zaniechania. Jest to 
grzech zbyt często popełniany. I muszę 
powiedzieć, że o rozgrzeszenie w tym za-
kresie nie będzie łatwo.

— Ale sam Pan Rektor powiedział, 
że wiele zależy od drugiej strony. Jak 
obecnie wygląda zapotrzebowanie go-
spodarki na innowacje? Przez długie 
lata polski przemysł bardzo słabo inte-
resował się rodzimą myślą techniczną.

— Dochodzimy do trudnego problemu 
o charakterze, w pewnym sensie, nawet 
politycznym. Pytanie brzmi: jaka jest na-
sza gospodarka? Czy oddziały fi rm za-
chodnich, które są u nas, to jest polska 

gospodarka, czy to nie jest polska gospodarka? Czy fi rmy 
matki będą chciały zlecać badania nam, czy raczej wybiorą 
jednostki badawcze w macierzystym kraju? Potencjał uczelni 
technicznych w Polsce jest znacznie większy od zapotrzebo-
wania na innowacje funkcjonującej w Polsce gospodarki (nie-
zależnie od tego, czy mamy do czynienia z fi rmami typowo 

Fot.: Jan Zych
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polskimi, czy też konsorcjami międzynarodowymi). I dlatego 
o tematy badawcze z przedsiębiorstw, wraz z nimi realizowa-
ne, trzeba konkurować i umieć zabiegać. Same nie przyjdą. 
Jest to jednocześnie test dla naszej rzeczywistej obecności 
w życiu gospodarczym. Jeżeli nie będziemy tego robić w spo-
sób energiczny, to tego typu prace będą realizować zespoły 
z innych uczelni.

— Skoro już jesteśmy przy fi nansach Politechniki, pro-
szę powiedzieć, jak ocenia Pan wykorzystanie na naszej 
uczelni środków z funduszy strukturalnych?

— Odpowiedź może być tylko jedna: zawsze może być 
większe! Nasz potencjał pozwala nam uzyskiwać więcej. Ale 
znów trzeba wziąć pod uwagę, że nie są to środki łatwe do po-
zyskania. Według mojego rozeznania nasza uczelnia pod tym 
względem jest w środku stawki: nie jesteśmy liderami w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych, ale i nie jesteśmy na szarym 
końcu. Nie o miejsca jednak chodzi. Boli przede wszystkim, 
że nasz potencjał badawczy jest angażowany w zbyt małym 
stopniu. To jest wyzwanie dla naszych zespołów badawczych, 
z których niestety tylko część podejmuje się konkurować na 
rynku. Jeżeli chwalimy się, że jesteśmy wspaniali, to dobrze, 
ale potwierdźmy to nie tylko słowami, ale przede wszystkim 
czynami i wynikami pracy. Optymizmem napawa jednak ko-
rzystna tendencja, którą obserwowaliśmy w ostatnim roku. Oby 
była to tendencja trwała.

— Teraz, na odmianę, pomówmy o wydawaniu pienię-
dzy. Mam na myśli planowane na naszej uczelni inwesty-
cje. Jakie mamy pod tym względem możliwości i które in-
westycje uważa Pan Rektor za najistotniejsze?

— Powiedzmy otwarcie: nie stać nas pod względem fi nan-
sowym na samodzielną realizację wszystkich potrzeb nakre-
ślonego programu inwestycyjnego. Został on celowo „skrojony” 
na wyrost, aby zwiększyć możliwość aplikowania o dodatkowe 
fundusze inwestycyjne. Stać nas na uzupełnianie fi nansowania, 
które otrzymujemy oraz remonty i niewielkie zadania inwestycyj-
ne. Od wielu lat mówimy o konieczności budowy biblioteki, pil-
nie są potrzebne nowe pomieszczenia. To dla nas priorytet, tym 
bardziej że będzie to budynek wielofunkcyjny, mieszczący m.in. 
aulę oraz część dydaktyczną i pomieszczenia kameralne. Gdyby 
udało się pozyskać fi nanse na ten cel, oczy-
wiście przy odpowiednim wkładzie z naszej 
strony, rozwiązałoby to nasze podstawowe 
problemy lokalowe. Czy uda się osiągnąć 
ten cel w pierwszej kolejności? Zobaczymy.

Poza tym trzeba dążyć do pełnej inte-
gracji terytorialnej poszczególnych wydzia-
łów. W tej chwili nasze jednostki są bardzo 
rozproszone. Na przykład Wydział Archi-
tektury ma trzy lokalizacje. Wydział Fizyki, 
Matematyki i Informatyki Stosowanej jest 
w dwóch miejscach. Wydział Inżynierii Lądowej znajduje się 
przy Warszawskiej i w Czyżynach. Takie rozbicie utrudnia pro-
wadzenie dydaktyki, a częściowo także zarządzanie. Dlatego 
scalanie jednostek trzeba kontynuować i zmierzać do jego za-
kończenia jeszcze w tej kadencji.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierw-
sza to konieczność jak najszybszego przyjęcia strategii rozwoju 
uczelni. Chodzi m.in. o to, aby planowane i realizowane inwe-
stycje były podporządkowane rozwojowi uczelni w zakresie 
kształcenia studentów oraz badań naukowych. Taka strategia, 
która będzie poddana szerokiej, ale szybkiej dyskusji, jest już 
przygotowana.

Problem drugi ma zupełnie inny charakter. Często słyszy się, 
że nasza uczelnia w porównaniu z innymi uczelniami — tutaj 
wymienia się te, które rozwijają się najbardziej dynamicznie — 
przeznacza zbyt mało środków na rozwój bazy materialnej. Po-
mijam, ile dodatkowych środków te wiodące uczelnie pozyskują 
z narzutów na realizowane prace badawcze. Boli to, że często, 
a nawet zbyt często słowa te wypowiadają pracownicy, którzy 
poza dydaktyką nie robią na uczelni ani dla uczelni nic więcej.

— Uczelnie krakowskie rywalizują 
między sobą o studentów, ale jedno-
cześnie też ze sobą współpracują. Jak 
wypadamy w tej dziedzinie?

— W kwestii rywalizacji i współpra-
cy uczelni krakowskich musimy bardzo 
wyraźnie rozdzielić kształcenie studen-
tów oraz badania naukowe. Rywalizacja 
w zakresie pozyskiwania kandydatów jest 
faktem. Do tego jesteśmy jednak przy-
zwyczajeni i przygotowani. Jednocześnie 

w dotychczasowych rozmowach z rektorami elektami części 
krakowskich uczelni wskazywałem na możliwość prowadzenia 
wspólnych makrokierunków studiów. Natomiast w zakresie ba-
dań naukowych współpraca jest realizowana w ramach takich 
przedsięwzięć jak klastry czy platformy technologiczne. Istnieje 
Akademickie Centrum Nowych Technologii (AKCENT) założo-
ne przez cztery uczelnie, ale rolę wiodącą odgrywają w nim 
Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza, a Uni-
wersytet Rolniczy i Politechnika Krakowska są zaangażowane 
w mniejszym stopniu. Będę się starał, aby te wspólne przed-
sięwzięcia były bardziej nagłośnione, żeby był lepszy dopływ 
informacji na ich temat do naszych pracowników i zespołów 

Trzeba dążyć do peł nej 
integracji terytorial nej 
poszczególnych wy-
działów.

Fot.: Jan Zych
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badawczych. Chciałbym, aby w tym zakresie aktywność Poli-
techniki się zwiększyła. Poza tym zacząłem prowadzić rozmo-
wy z rektorami innych uczelni w celu znalezienia dodatkowych 
obszarów, w których moglibyśmy prowadzić współpracę.

— Politechnika Krakowska ma wiele podpisanych umów 
z partnerami zagranicznymi. Przyjeżdża do nas wielu gości 
z zagranicy. Czy mamy coś jeszcze na 
tym polu do zrobienia? 

— Ależ tak! Musimy znacznie efektyw-
niej wykorzystywać te umowy. To prawda, 
że podpisaliśmy dużo umów, lecz część 
z nich ledwo się tli. Proszę zwrócić uwagę: 
ile projektów prowadzimy wspólnie z part-
nerami zagranicznymi? Ilu mamy studen-
tów z zagranicy? Czy mamy grupy studen-
tów zagranicznych studiujących w języku 
obcym? W ostatnich kadencjach zrobiono 
bardzo wiele w zakresie rozwoju współ-
pracy międzynarodowej. Jednak wobec 
dużych możliwości jest jeszcze wiele do 
zrobienia — tak w zakresie dydaktyki, jak 
również badań naukowych. Chodzi również 
o zwiększenie skuteczności działań.

— Przy różnych okazjach widuje się jednak na naszej 
uczelni sporo studentów obcokrajowców, często nawet 
o innym kolorze skóry… 

— To są najczęściej studenci kształcący się w ramach pro-
gramu Erasmus. Przyjeżdżają na semestr lub rok i wyjeżdżają. 
A mnie chodzi o to, żeby na Politechnice Krakowskiej były całe 
grupy odbywające pełne studia. Na pytanie, ile jest grup studen-
ckich, odpowiedź brzmi: nie ma żadnej. Nie mówię o wymianie, 
która jest potrzebna i którą niewątpliwie trzeba rozwijać. Mam 
na myśli takich obcokrajowców, którzy nie przyjeżdżaliby tutaj 
jako studenci uczelni zagranicznej, ale zostawali naszymi stu-
dentami przez pięć lat. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
liczba studentów przyjeżdżających do nas w ramach wymiany 

jest podobna do liczby naszych studentów wyjeżdżających za 
granicę. To sukces, którego inni nam zazdroszczą.

— Ale czy to realne, aby przyjeżdżali do nas całymi 
grupami?

— Mamy na przykład duże kontakty z Polonią amerykań-
ską. Być może uda się znaleźć grupy studentów ze Stanów 

Zjednoczonych, którzy nawet jeśli nie 
mówią po polsku, chcieliby odbyć stu-
dia w kraju swoich rodziców czy dziad-
ków. Tym bardziej że jakość kształcenia 
na Politechnice jest wysoka, a uczelnia 
cieszy się dużą renomą. Trudno wyro-
kować, czy to się uda, ale prób w tym 
kierunku nie można zaniechać. Cie-
kawe mogą być również inne kierunki 
poszukiwań.

— Jeszcze jeden trudny problem: 
jak przyciągać do pracy na Politech-
nice młodych, zdolnych ludzi, któ-
rych przemysł i fi rmy zagraniczne 
kuszą lepszymi płacami?

— Jeśli chodzi o warunki fi nanso-
we, jesteśmy, podobnie jak inne uczelnie, na bardzo słabej 
pozycji, ale nie na straconej. Nie stać nas, aby młodemu pra-
cownikowi na dzień dobry zapewnić duże zarobki. Co może 
być naszym atutem? Zapewnienie młodemu człowiekowi 
szybkiego rozwoju naukowego, stworzenie możliwości ba-
dawczych, szansa kontaktu z międzynarodowym środowi-
skiem naukowym. Istnieje jeszcze taka możliwość, że młody 
pracownik nauki trafi  do zespołu, który pozyska duży projekt 
badawczy i otrzyma szansę udziału w jego realizacji, co wią-
że się z dodatkowym wynagrodzeniem. Ale nie ma co liczyć 
na duże podwyżki pensji. W tym kontekście jeszcze raz po-
jawia się problem potencjału badawczego katedr i zakładów, 
a także zaangażowania i pozycji kierowników tych jednostek. 
Z całą pewnością atutem dla młodych pracowników jest moż-
liwość zapewnienia im mieszkania w Domu Asystenta.

— Zetknąłem się ostatnio z opinią, wyrażoną zresztą 
poza naszą uczelnią, że w szkole technicznej nie ma miej-
sca na przedmioty humanistyczne, że politechnika ma 
tylko porządnie wykształcić inżyniera pod kątem zawodo-
wym. Co Pan Rektor o tym sądzi?

— Uważam, że naszym zadaniem jest szerokie kształcenie 
młodych ludzi, również w zakresie humanistycznym. Absolwent 
uczelni musi teraz posiadać tzw. umiejętności miękkie — nego-
cjacji, komunikacji, kontaktowania się z innymi ludźmi, współ-
pracy. Bez tego nie jest dziś w pełni inżynierem. Kształcenie 
w tym zakresie w ramach procesu dydaktycznego jest więc nie 
tylko potrzebne, ale wręcz konieczne, jeżeli naszymi absolwen-
tami mają być pełnowartościowi inżynierowie.

— Dodałbym do tego jeszcze kwestie etyczne, na które 
naukowiec czy inżynier natrafi a w swej pracy zawodowej.

— Tak, włączam to do tego samego obszaru wykształcenia 
pozatechnicznego. Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób 
osiągnąć to przy szczupłości godzin, przy napiętych progra-
mach. Część tych zajęć można uwzględnić w siatkach godzin, 
część może funkcjonować w programach nadobowiązkowych. 
Z pewnością nie możemy się ograniczyć jedynie do przekazy-
wania treści technicznych.

— W mediach w ostatnich latach dużo się mówiło i pi-
sało o problemie walki z plagiatami na uczelniach. Czy ten 
problem istnieje na Politechnice Krakowskiej?Fot.: Jan Zych

Absolwent uczelni musi 
teraz posiadać tzw. umie-
jętności miękkie — nego-
cjacji, komunikacji, kon-
taktowania się z innymi 
ludźmi, współpracy. Bez 
tego nie jest dziś w pełni 
inżynierem.
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— Słyszałem o takich przypadkach, ale dotyczy-
ło to wydarzeń z dość odległej przeszłości. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat nie zetknąłem się z tym prob-
lemem. Być może wynika to z charakteru uczelni. 
Większość prac dyplomowych polega na tym, że 
trzeba coś zaprojektować, coś obliczyć, coś zbadać. 
Tego nie da się odpisać od kogoś innego. Przykłado-
wo, na polonistyce czy historii jest łatwość w prze-
pisywaniu cudzych prac. Natomiast, gdy prowadzi 
się dyplomy, zadaje się za każdym razem inne dane 
wyjściowe. Student nie ma od kogo przepisać, nawet 
gdyby chciał. Być może z tego powodu o plagiaty 
jest na Politechnice trudniej i, na całe szczęście, ten 
problem nas nie dotyczy.

— Sporo uwagi poświęca się ostatnio na na-
szej uczelni systemowi oceny nauczycieli akade-
mickich przez studentów. Czego można po nim 
oczekiwać?

— Niezależnie od tego, że jest to wymóg formal-
ny, który musimy spełnić, uważam, że wprowadzenie tego typu 
oceny pozwoli wyeliminować skrajne zachowania niektórych 
pracowników. Dochodzą bowiem do mnie czasem informacje 
o zdarzeniach, które nie powinny mieć miejsca. Na przykład kil-
kudziesięciu studentów pierwszego roku miało okazję na pierw-
szym wykładzie usłyszeć takie słowa: „Po co was tu tylu przy-
szło?! I tak więcej jak trzech na następny semestr nie przejdzie”. 
Wiem też, że nie wszystkie zajęcia się odbywają. Inne zajęcia 
rozpoczynają się z opóźnieniem, a kończą przed czasem. Zda-
rzają się przypadki powielania tych samych zadań np. z zakresu 
projektowania przez kolejne lata. Przekazywane są nieaktualne 
treści w zakresie przedmiotów zawodowych. Są to, co prawda, 
rzadkie, jednostkowe przypadki, ale trzeba położyć im kres. 
Jeśli będzie wiadomo, że studenci o takich zdarzeniach napi-
szą i staną się one szerzej znane, to pracownicy będą bardziej 
zwracać uwagę na to, co mówią i robią.

Jeden z argumentów wytaczanych 
przeciwko zasięganiu opinii o nauczy-
cielach akademickich poprzez ankieto-
wanie studentów brzmiał: pracownika 
będą oceniać studenci, którzy mogli ani 
raz nie przyjść na wykład. Stawiana jest 
kwestia rzetelności ankiety. Sądzę jed-
nak, że jeżeli będzie ona funkcjonować 
przez dłuższy czas, wszyscy się do niej 
przyzwyczają i spełni pożyteczną rolę. 
Mimo początkowych obaw co do obiektywności metody uwa-
żam, że jest to droga w dobrym kierunku.

— Spróbujmy teraz ocenić Samorząd Studentów, który 
odgrywa na uczelni dość istotną rolę.

— Nie czuję się w tej mierze zbyt kompetentny, gdyż przez 
ostatnie sześć lat niewiele miałem z samorządem wspólnego. 
Widzę jednak, że obecny samorząd jest dużo aktywniejszy od 
poprzedniego w Senacie Politechniki oraz w Radzie Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej, w której posiedzeniach uczestniczę. Po 
wyborach do samorządu jesienią ubiegłego roku rektor Gawlik 
zorganizował spotkanie ścisłego kolegium rektorskiego z sa-
morządem, na którym studenci przedstawili bardzo bogaty pro-
gram świadczący o ich dużym zaangażowaniu w sprawy uczel-
ni. Oferta Samorządu Studentów była bogata w treści i rozległa 
tematycznie. Oprócz imprez tradycyjnych pojawiły się nowe. 
Aktywny jest także Samorząd Doktorantów. To samo dotyczy 
Klubu Uczelnianego AZS oraz działalności Centrum Sportu 

i Rekreacji. Widzę, że AZS i Centrum wkładają wiele wysiłku, 
by Politechnika Krakowska zajmowała wysokie lokaty w ogól-
nopolskich rankingach sportowych, a także w rankingu uczelni 
krakowskich. Jest to tendencja, która utrzymuje się od wielu lat. 
Chciałbym, aby na naszej uczelni między władzami różnego 
stopnia i Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami 
studenckimi wytworzyły się partnerskie stosunki, na przykład 
poprzez współorganizowanie ważnych przedsięwzięć oraz im-
prez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Abyśmy tworzyli 
jedną społeczność akademicką nie tylko w sensie formalnym.

— Panie Rektorze, w Krakowie pojawiły się dwa nowe 
uniwersytety — Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet 
Rolniczy. Do zmiany nazwy szykują się następne uczelnie. 
Co my na to?

— Chodzi głównie o akademie, które według ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym” z 2005 r. zostały 
umieszczone na samym końcu hierarchii 
uczelni. Uczelnie techniczne, nawet te, 
które już spełniają wymogi formalne zwią-
zane z uzyskaniem miana uniwersytetu, 
nie spieszą się ze zmianą nazwy. Nie 
ulegają koniunkturze. Argumentują, że 
pod swymi dotychczasowymi nazwami są 
znane jako dobre fi rmy. Proszę zwrócić 
uwagę, że na razie ani jedna politechnika 
nie zmieniła nazwy. Politechnika jest na-

zwą wystarczająco dobrą i brzmi dumnie.
My, nawet gdybyśmy chcieli, nie spełniamy w tej chwili wy-

mogu posiadania prawa doktoryzowania w 12 dyscyplinach. 
W ostatniej kadencji uzyskaliśmy prawo do doktoryzowania 
tylko w jednej dyscyplinie (transport) na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej. Brakuje nam jeszcze jednej dyscypliny. Wydział Mecha-
niczny wystąpił o prawa dla trzech, ale do tej pory nie uzyskał 
uprawnień w żadnej z nich. O krok od spełnienia kryteriów jest 
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej i stosow-
ny wniosek jest tam już przygotowywany.

— A jak już spełnimy ten brakujący warunek?
— Wtedy dopiero poważna debata na temat ewentualnej 

zmiany nazwy będzie miała sens. Ostatnio Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło założenia do zmia-
ny ustawy. Nie wiadomo, czy będą podtrzymane rozwiązania 
dotychczasowej ustawy w tym zakresie. Może się okazać, że 
kwestia nazwy straci na znaczeniu. Dlatego na razie róbmy 

Fot.: Jan Zych

Dochodzą do mnie cza-
sem informacje o zdarze-
niach, które nie powinny 
mieć miejsca.
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swoje i rozwijajmy się. O naszej sile i randze nie świadczy na-
zwa. Analogicznie do znanego powiedzenia: nie nazwisko zdo-
bi człowieka, tylko człowiek nazwisko.

— Co Pan Rektor sądzi o pomyśle resortu, aby podzielić 
uczelnie na kilka kategorii i lepiej fi nansować najlepsze?

— Jeżeli chodzi o wydzielenie tzw. uczelni fl agowych, au-
torzy tego pomysłu zaczynają się z niego wycofywać. Jestem 
przeciwny uczelniom fl agowym. Jeśli już, powinny być to ra-
czej dyscypliny fl agowe lub fl agowe kierunki kształcenia. Nie 
ma w Polsce uczelni, która byłaby duża 
i miała silne wszystkie wydziały, kierunki 
studiów i dyscypliny naukowe. Spróbuj-
my więc najpierw wspomagać kierunki 
czy dyscypliny. Nie mam wątpliwości, że 
do tego prędzej czy później dojdzie, ale 
nie powinno to działać jak gilotyna, lecz 
być procesem rozłożonym w czasie.

— Czy należy zlikwidować habi-
litację?

— Nie można od razu powiedzieć, 
że nie ma habilitacji. Można natomiast 
uprościć procedury. Można na przykład 
zrezygnować z kolokwium habilitacyj-
nego, a oceny dokonywać na podstawie 
dorobku, tak jak jest w przypadku uzyskania tytułu profesora. 
Tego typu rozwiązanie można byłoby zaakceptować. Natomiast 
całkowita likwidacja, według mnie, przyniosłaby wiele szkody, 
a nie pożytku. W wielu dyscyplinach technicznych obniżył się 
w Polsce poziom doktoratów. Jako członek komisji ministra in-
frastruktury, Komisji ds. Nagród za Prace Inżynierskie, Magi-
sterskie, Doktorskie i Habilitacyjne, otrzymuję do oceny prace 
z różnych ośrodków i widzę, że generalnie poziom prac doktor-
skich nie wzrasta. A pamiętajmy, że doktorat, gdyby nie było ha-
bilitacji, stałby się przepustką do profesury. Poza tym habilitacja 
jest okresem wytężonej pracy i dużej aktywności naukowej. Nie 
wierzę, że zniesienie habilitacji zwiększyłoby aktywność nauko-
wą pracowników. Na początku lat dziewięćdziesiątych mówiło 
się, że zmniejszenie pensum dla asystentów i adiunktów z 270 
do 210 godzin przyspieszy robienie doktoratów i habilitacji. Nic 
takiego nie nastąpiło. Mówienie, że zniesienie habilitacji pod-
niesie aktywność naukową młodych pracowników nauki, jest, 
moim zdaniem, tylko — najdelikatniej mówiąc — pobożnym 
życzeniem.

— Wracając jeszcze do spraw uczelni, chciałem spytać, 
w jakim stopniu lata 2008–2012 będą dla Politechniki Kra-
kowskiej czasem kontynuacji, a w jakim stopniu okresem 
zmian?

— Zamierzam kontynuować to wszystko, co do tej pory było 
dobre i jest aktualne, a jednocześnie szybko i skutecznie rea-
gować na zmiany, które niesie życie. Chcę też, żeby przewidy-
wać rozwój zdarzeń kilka lat do przodu. Chodzi o to, żeby być 
wśród pierwszych uczelni, które będą się wpisywać w nowe 
trendy — tak w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia 
studentów. Tradycja jest rzeczą ważną, dotychczasowe osiąg-
nięcia są ważne, zdecydowana większość tego, co działo się 
na Politechnice Krakowskiej przez ponad 60 lat, była dobra, 
a nawet bardzo dobra. Ale nie wszystko odpowiada wymaga-
niom współczesności. Poza tym samą tradycją nie da się żyć 
i dobrze dzięki niej prosperować. Stąd konieczność zmian, któ-
re muszą być stale wprowadzane.

— A co na progu kadencji budzi największą troskę Pana 
Rektora?

— Zbyt małe zaangażowanie pracowników uczelni w po-
dejmowanie trudnych, dużych zadań, wyzwań współczesno-
ści oraz zbyt duża obojętność na zmiany zachodzące poza 
uczelnią i związana z tym pasywność. Z moich obserwacji in-
nych uczelni, które szybciej się rozwijają, wynika, że jesteśmy 
zbyt mało aktywni. Pracownicy Politechniki w większym stop-
niu powinni utożsamiać się z jej dobrem i przyszłością. U czę-
ści z nich potrzebna jest zmiana postaw i chęć zrozumienia 
dzisiejszych zasad funkcjonowania szkoły wyższej. Zbyt wielu 

zajmuje postawę wyczekującą, patrzy 
„z boku”. 

— Panie Rektorze, poza pracą jest 
jeszcze życie prywatne. Czy teraz nie 
zabraknie Panu na nie czasu? 

— Chociaż jestem autorem lub 
współautorem 12 książek i ponad 270 
publikacji, mam na koncie kilkadziesiąt 
zrealizowanych projektów, prowadziłem 
granty, przez ostatnie dwie kadencje 
byłem prorektorem, a przez dwie po-
przednie dziekanem — nie ma tygodnia, 
żebym nie wybrał się raz lub dwa ze 
znajomymi na kolację. Mało tego, nigdy 
nie pracuję w niedzielę i w sobotę po 

południu. Dużo udzielam się społecznie. Jestem m.in. przewod-
niczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, sze-
fem Rady Programowej ds. Rozwoju Infrastruktury Transpor-
towej Krakowa, zaangażowałem się w budowę Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się”. Trzeba po prostu wcześnie wstawać 
i późno kłaść się spać. I radośnie biec przez życie, ciesząc się 
tym, co zrobiło się dla innych. 

— Czy jest w tym biegu jeszcze czas na jakieś własne 
zainteresowania?

— Byłem kiedyś akademickim wicemistrzem Polski w skoku 
w dal i w trójskoku w kategorii uczelni technicznych, ale to od-
ległe lata. Teraz w rubryce hobby piszę: „turystyka samocho-
dowa”, jednak traktuję to z przymrużeniem oka, bo prawdziwa 
turystyka była wtedy, gdy się szło z plecakiem w góry. A ja jeż-
dżę autem i oglądam. Swego czasu bardzo interesowały mnie 
pierwsze, najwcześniejsze lata chrześcijaństwa. Dużo o tym 
czytałem. Interesuje mnie też historia moich stron rodzinnych, 
okolic Jarosławia. Ponieważ niegdyś były to ziemie ruskie, na-
leżałoby szukać źródeł we Lwowie lub Kijowie. Odkładam więc 
ten temat na emeryturę, kiedy już Ukraina wstąpi do Unii Euro-
pejskiej i łatwiej będzie podróżować na Wschód.

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Lesław Peters

Zdecydowana większość 
tego, co działo się na Poli-
technice Krakowskiej przez 
ponad 60 lat, była dobra, 
a nawet bardzo dobra. Ale 
nie wszystko odpowiada wy-
maganiom współczesności.

Fot.: Jan Zych
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Prof. dr hab. Józef Nizioł — 
jako czwarty w historii Politech-
niki Krakowskiej jej były rektor 
— został obdarzony godnością 
doktora honoris causa uczelni. 
Uroczystość nadania tytułu odby-
ła się 19 czerwca br. w sercu naj-
starszego polskiego uniwersyte-
tu, w auli Collegium Maius UJ. Na 
ceremonię przybyło wielu gości 
z ośrodków naukowych w Polsce 
i za granicą.

Wniosek o przyznanie najwyższej 
godności, jaką może nadać polska uczel-
nia, zgłosiło siedmiu profesorów tytu-
larnych Wydziału Mechanicznego PK: 
Jerzy Cyklis, Michał Dyląg, Jan Kazior, 
Stanisław Michałowski, Jan Ryś, Krzysz-
tof Szuwalski i Wojciech Zalewski. Swoją 
propozycję wnioskodawcy uzasadnili wy-
jątkowo wysoką pozycją naukową prof. 
Nizioła, a także jego wybitnymi zasługami 
dla macierzystej uczelni. Funkcję promo-
tora doktoratu honorowego powierzono 
prof. Michałowskiemu. Uchwałę o na-
daniu prof. Józefowi Niziołowi godności 
doktora honoris causa Senat Politechniki 
Krakowskiej przyjął 14 marca 2008 r.

Fakty te przypomniał dziekan Wydzia-
łu Mechanicznego PK, prof. Krzysztof 
Szuwalski podczas uroczystości w Col-
legium Maius. Laudację wygłosił prof. 
Stanisław Michałowski, który w konkluzji 
swego wystąpienia stwierdził: „Całe ak-
tywne i bogate życie zawodowe, poświę-
cone działalności naukowo-dydaktycznej, 
związał prof. Nizioł z Politechniką Kra-
kowską. Dzięki swej wszechstronności 
i niezwykłemu zaangażowaniu zyskał 
autorytet wybitnego uczonego, pedagoga 
i organizatora, łączącego umiejętnie pra-
cę naukową i dydaktyczną z działalnością 
organizacyjną i społeczną”.

Łaciński tekst dyplomu doktorskiego 
odczytał prorektor PK prof. Krzysztof Bie-
da, który prowadził całą uroczystość.

Dyplom stwierdzający nadanie god-
ności doktora honoris causa wręczył i ja-
ko pierwszy złożył gratulacje prof. Józef 
Gawlik, rektor Politechniki Krakowskiej.

Po odśpiewaniu przez Chór Akademi-
cki PK „Cantata” pieśni „Gaudeamus” głos 
zabrał Doktor Honorowy. W pierwszych 
słowach złożył hołd swoim rodzicom, 

przypominając, że to oni wpoili mu takie 
wartości, jak pracowitość, odpowiedzial-
ność i poszanowanie ludzi. Zebrani wy-
słuchali następnie wykładu prof. Nizioła 
— „Drgania — wróg czy przyjaciel?”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: kar-
dynał Franciszek Macharski, doktorzy h.c. 
PK prof. Jarosław Mikielewicz z Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 
i prof. Zbigniew Engel z AGH oraz delega-
cja Państwowego Uniwersytetu Chemicz-
no-Technologicznego w Iwanowie w Rosji 
z rektorem Oskarem Kojfmanem, a także 
rektorzy, prorektorzy i profesorowie wielu 
polskich uczelni.

Prof. Józef Nizioł jest 36. doktorem 
honoris causa Politechniki Krakowskiej.

(LP)

Prof. Józef Nizioł doktorem honoris causa
Politechniki Krakowskiej

Fot.: Jan Zych

Bogata biografi a prof. Józefa Ni-
zioła to przykład życia poświęconego 
nauce i macierzystej uczelni. Kiedyś, 
w młodości, uprawiał wspinaczkę 
wysokogórską i penetrował jaskinie, 
ale pasję tę (a z czasem również za-
miłowanie do zwykłej turystyki) pod 
naporem rosnących obowiązków za-
wodowych złożył na ołtarzu nauki. 
A przecież początki nie wskazywały, 
że tak potoczy się jego życie.

Urodził się 2 marca 1938 r. w Krze-
mienicy koło Łańcuta — niewielkiej, 
choć historycznej, bo liczącej sobie 
ponad 650 lat wiosce. Pierwsze na-
uki, jeszcze w okresie wojny, pobierał 
u swego wuja, Michała, któremu za-
wdzięcza podstawy edukacji. Później 
były lata nauki szkolnej w trudnych wa-
runkach powojennych. Już wtedy dało 
o sobie znać zainteresowanie naukami 
ścisłymi. Profesor szczególnie ciepło 
wspomina nauczycieli z Liceum im. 
Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, któ-
rzy przygotowali go do startu w trzech 
olimpiadach przedmiotowych — che-
micznej, fi zycznej i matematycznej.

Jako jedyny w klasie nie należał do 
Związku Młodzieży Polskiej, młodzieżo-
wej przybudówki PZPR, wobec czego 
dyrektor szkoły prorokował, że nie zo-

Matematyk, który został mechanikiem
stanie przyjęty na studia. Jednak jako je-
den z laureatów olimpiady matematycz-
nej szczebla ogólnopolskiego uzyskał 
prawo podjęcia studiów bez egzaminu 
wstępnego. Wybrał matematykę na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Trafi ł tu na tak 
znakomitych profesorów, jak: Stanisław 
Gołąb, Franciszek Leja, Stanisław Ło-
jasiewicz czy Tadeusz Ważewski. Dziś 
przyznaje, że wiele się od nich nauczył. 
Pracę magisterską „Pierwszy problem 
dyfuzji” obronił w 1961 r. u prof. Mirosła-
wa Krzyżańskiego.

Po studiach podjął pracę jako asy-
stent na Politechnice Krakowskiej, gdzie 
w Katedrze Mechaniki Technicznej po-
szukiwano właśnie matematyka. Tu 
również miał szczęście spotkać na swej 
drodze wybitnych specjalistów, którzy 
bardzo mu pomogli w rozwoju nauko-
wym. Byli to przede wszystkim profeso-
rowie Stefan Ziemba, Władysław Bogusz 
i Kazimierz Piszczek. Pod kierunkiem 
tego ostatniego w 1967 r. obronił na Wy-
dziale Mechanicznym PK pracę doktor-
ską „Nieliniowe probabilistyczne metody 
analizy drgań elementów konstrukcyj-
nych”, za którą uzyskał wyróżnienie.

Wysoko ceniony na uczelni, już pięć 
lat później został mianowany docentem, 
a następnie powierzono mu funkcję pro-
dziekana Wydziału Mechanicznego. 
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Habilitację uzyskał w 1975 r., a jego roz-
prawa habilitacyjna „Dynamika żyrosko-
pów ze szczególnym wyróżnieniem żyro-
skopu całkującego w nieliniowym ujęciu 
deterministycznym i probabilistycznym” 
została wyróżniona i otrzymała nagrodę 
ministra. Tytuł profesora nadzwyczaj-
nego nadano mu w 1981 r. Profesorem 
zwyczajnym został w 1987 r.

Profesor Józef Nizioł jest uznanym 
autorytetem w dziedzinie mechaniki nie-
liniowej. W swej pracy naukowej w pew-
nym okresie dużo uwagi poświęcał ży-
roskopom. Później jednak skupił się na 
problematyce tłumienia drgań w maszy-
nach i urządzeniach, szczególnie zaś na 
kwestiach zmniejszania wibracji oddzia-
łujących na człowieka. Jego prace mają 
ogromne znaczenie praktyczne, bowiem 
drgania maszyn i urządzeń bywają przy-
czyną bardzo poważnych schorzeń.

Prace uczonego można zaliczyć do 
pięciu grup zagadnień:
— dynamika żyroskopów pod działa-

niem wymuszeń stochastycznych 
w ujęciu nieliniowym,

— minimalizacja drgań w układach cią-
głych dyskretnych i hybrydowych,

— analiza wytrzymałościowa i wytęże-
niowa dużych obiektów przemysło-
wych i maszyn budowlanych, a szcze-
gólnie maszyn do robót ziemnych,

— wibroizolacja maszyn i narzędzi 
ręcznych na stanowiskach pracy, jak 
i u ich producenta,

— bierne oraz aktywne metody obniża-
nia wibroaktywności kabin maszyn 
drogowych i budowlanych.
Wyniki badań prof. Nizioła zosta-

ły opublikowane w 10 książkach i 170 
artykułach naukowych drukowanych 
w specjalistycznych pismach krajowych 
i zagranicznych, m.in. w „Journal of So-
und and Vibration”, „Nonlinear Vibration 
Problems” i „Machine Dynamics”. Re-
zultaty swoich prac uczony prezentował 
również na licznych konferencjach mię-
dzynarodowych, w tym na Światowym 
Kongresie Teorii Maszyn i Mechanizmów 
w Suchumi w 1967 r.

Nie mniej ważny jest zastęp specjali-
stów, jacy wykształcili się pod kierunkiem 
prof. Józefa Nizioła. Wypromował on 21 
doktorów, z których 12 uzyskało za swe 
prace doktorskie wyróżnienia, a 11 nagro-
dy różnych ministrów, 7 byłych doktoran-
tów zajmuje obecnie stanowiska profesor-
skie, w tym 2 poza Polską (w Niemczech 
i Serbii). Prof. Nizioł był też recenzentem 
ponad 40 prac doktorskich obronionych 
na 7 uczelniach i w PAN oraz ponad 40 
rozpraw habilitacyjnych.

Do najważniejszych zasług uczone-
go zalicza się stworzenie własnej szko-
ły naukowej — znanej nie tylko w kraju 
szkoły mechaniki nieliniowej.

Znaczące miejsce w dorobku prof. 
Nizioła zajmuje współpraca z gospodar-
ką. Warto tu wymienić kilka przykładów. 
Dla przedsiębiorstwa BSiPE Energopro-
jekt w Krakowie badacz opracował wy-
tyczne do projektowania linii elektroener-
getycznych najwyższych napięć, przy 
czym jego tłumiki drgań linii elektroener-
getycznych okazały się lepsze od tłumi-
ków Stackbridge’a, co pozwoliło w la-
tach dziewięćdziesiątych wyeliminować 
kosztowny import. Współpraca z CBK 
„MADRO” pozwoliła uruchomić produk-
cję drogowych walców wibracyjnych 
o zwiększonej efektywności zagęszcza-
nia gruntu przy równoczesnym obniżeniu 
wibroaktywności kabin. Efektem współ-
pracy z Kombinatem Przemysłowym 
Huty Stalowa Wola w latach 1984–2001 
było obniżenie hałasu w kabinach ca-
łej generacji spycharek gąsienicowych. 
Z kolei wieloletnia współpraca z Hutą im. 
Sendzimira doprowadziła do wydłużenia 
pracy mostów przeładunkowych o ponad 
6 lat. Takie fi rmy jak „CELAMA” Cieszyn, 
WSK Mielec czy WSK Świdnik dzięki ba-
daniom prof. Nizioła zaczęły produkować 
lub używać narzędzi zapewniających 
bezpieczniejszą pracę.

Na Politechnice uczony pełnił wie-
le odpowiedzialnych funkcji łącznie 
z tą najważniejszą — rektora. W latach 
1972–1976 był prodziekanem ds. badań 

na Wydziale Mechanicznym. W latach 
1976–1981 był dyrektorem Międzywy-
działowego Instytutu Fizyki PK, a w okre-
sie 1981–1987 r. był prorektorem. Obo-
wiązki prorektorskie przyjął ponownie na 
krótko w 1990 r. w zastępstwie chorego 
kolegi. 30 października 1990 r. –— pod-
czas pierwszych wyborów władz Poli-
techniki Krakowskiej zorganizowanych 
w Polsce w pełni demokratycznej — zo-
stał powołany na stanowisko rektora 
uczelni. Pełnił tę funkcję przez dwie ka-
dencje, do 1996 r., dostosowując w tym 
czasie uczelnię do warunków działa-
nia w kraju po przełomie ustrojowym. 
Szczególną uwagę poświęcił rozwinięciu 
studiów doktoranckich.

Dorobek naukowy, dydaktyczny 
i or ganizatorski badacza spotkał się 
z uznaniem wielu gremiów. Prof. Ni-
zioł jest członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Umiejętności (w któ-
rej przewodniczy Sekcji Teorii Budowy 
i Eksploatacji Maszyn w Międzywy-
działowej Komisji Nauk Technicznych), 
członkiem rzeczywistym Akademii Nauk 
Federacji Rosyjskiej, członkiem Komi-
tetu Mechaniki PAN. W latach 1996–
–1999 był członkiem Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego VI kadencji.

Tytuł doktora honoris causa nadały 
mu uprzednio Uniwersytet Technologicz-
no-Chemiczny w Iwanowie (Rosja, 1994) 
i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie (2006).

Lesław Peters

Z okazji uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa PK prof. Józef Nizioł otrzymał obraz 
w prezencie od delegacji z Iwanowa 
Fot.: Jan Zych
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Kronika
czerwiec

5 VI Otwarte posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Wykład Floyda A. Wyczalka ze Stanów Zjednoczonych.
5–7 VI Plenarne zgromadzenie Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Główne tematy: sprawozdanie fi nansowe i spra-

wozdania z działalności KRASP za rok 2007; wynagrodzenia pracowników uczelni publicznych; projekt założeń reformy systemu 
nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego; usytuowanie towarzystw naukowych w polskim systemie prawnym; utworzenie 
Polskiej Agencji Wymian. 

6 VI Polsko-niemieckie seminarium „Partnerstwo dla innowacji — badania na rzecz zrównoważonego rozwoju w budownictwie” 
zorganizowane przez Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik — Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa w sali konferencyjnej PK „Kotłownia”.

11 VI Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Główne tematy: aktualizacja regulaminu KRSWK, omówienie 
wyników badań ankietowych studentów w zakresie warunków zakwaterowania w Krakowie, przedstawienie propozycji działań 
w stosunku do Radia Akademickiego, wybranie laureatów nagrody Phil Epistemoni, zatwierdzenie wniosków tymczasowej 
Rady Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych dotyczących jego dalszych losów, 
sprawozdanie przewodniczącego KRSWK z działalności Kolegium w latach 2005–2008, wybory władz KRSWK na kadencję 
2008–2012, informacja o zawieszeniu wydawania „Dziennika Akademickiego”, informacja o likwidacji Poradni Chorób Środo-
wiskowych dla Szkół Wyższych.

12 VI Uroczyste spotkanie absolwentów rocznika 1948 — pierwszego rocznika studentów Wydziału Inżynierii Lądowo-Wodnej — 
z okazji 60-lecia uzyskania absolutorium.

13 VI Podpisanie umowy dotyczącej wymiany w zakresie studiów doktoranckich pomiędzy Fachhochschule Münster a Politechniką 
Krakowską.

16 VI Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu Studenckiego „Architektura Betonowa — Gra Brył Elementarnych — Dom w Krajobrazie” 
zorganizowanego przez Katedrę Architektury Mieszkaniowej Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architek-
tury PK.

17 VI Zakończenie Sesji Studenckich Kół Naukowych — wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych kół naukowych na PK.
19 VI Uroczystość nadania prof. Józefowi Niziołowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

19–20 VI Zjazd Absolwentów WA z roku 1958 — 50-lecie ukończenia studiów.
20 VI Ostatnie posiedzenie Senatu PK w kadencji 2005–2008.
23 VI Konferencja pt. „Sieć metropolitalna a struktura przestrzenna Małopolski. Interpretacje, koncepty a problemy rozwoju i współ-

pracy”, zorganizowana przez Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury PK oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego.

24 VI W CTT PK odbyło się posiedzenie komisji konkursu „Innovator Małopolski”. Konkurs wyłoni najbardziej innowacyjną spośród 
19 małych i średnich fi rm małopolskich, które przystąpiły do współzawodnictwa.
Wernisaż wystawy Jerzego Galosa pt. „Świat ustami malowany” w Galerii PK „Kotłownia”.

26 VI Zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych „Szkoła Biznesu”. Wręczenie dyplomów absolwentom.
3 VII Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Opracowała: Teresa Marszalik
Zapowiedzi

10–12 IX Sympozjum „Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej” organizowane przez Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji 
Wydziału Mechanicznego PK we współpracy z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

19–20 IX Konferencja „Technologie Geodezyjne w Inżynierii i Nawigacji” GEO’08 organizowana w Krakowie przez Zakład Geodezji 
i Kartografi i Środowiska Instytutu Geotechniki Wydziału Inżynierii Środowiska PK we współpracy z Sekcją Geodezji na Wy-
działach Niegeodezyjnych Komitetu Geodezji PAN.

7–8 X Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Projektowania i Wyposażenia Technologicznego: Systemy — Oprzyrządowa-
nie — Proces” SOP’ 2008 oraz XI International DAAM Workshop CA Systems and Technologies organizowane przez Instytut 
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii 
Komitetu Budowy Maszyn PAN.

9–11 X Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT — AUTOPROGRES 2008 — „Motoryzacja w Dobie Zrównoważo-
nego Rozwoju Świata”, organizowana przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mecha-
nicznego PK, Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie, Komisję Motoryzacji Krakowskiego Oddziału PAN, Polskie 
Towarzystwo Naukowe Motoryzacji, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.

15–17 X IX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne ENERGODOM 2008 „Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploa-
tacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię” organizowane przez Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowe-
go Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK, Komisję Budownictwa PAN i Małopolską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

16–17 X Konferencja Naukowa „Transport a Logika Formy Urbanistycznej. Projekty dla Polskich Metropolii” organizowana przez 
Politechnikę Krakowską.

24–25 X XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Serce Miasta — THE HEART OF THE CITY” organizowana przez Zakład Kom-
pozycji Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK.

14–15 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Defi niowanie Przestrzeni Architektonicznej: Dzieło Architektoniczne w Przestrzeni 
Współczesnego Miasta” organizowana przez Instytut Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury PK.
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK 20 czerwca 2008 r.
Senat PK przyjął uchwały w sprawie:

− opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń Politechniki Krakowskiej;
− odwołania Marii Urban — przedstawiciela Samorządu Studentów PK ze składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i powołania jako 

przedstawiciela Samorządu Studentów PK Magdaleny Szymańskiej;
− przystąpienia Politechniki Krakowskiej do konkursu na kierunki zamawiane, kursy wyrównawcze oraz programy stypendialne organizo-

wanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”;
− zatwierdzenia zweryfi kowanego sprawozdania fi nansowego za 2007 r.;
− przyjęcia planu rzeczowo-fi nansowego na 2008 r.;
− upoważnienia rektora PK prof. Józefa Gawlika do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu 20 czerwca 2008 r.

Senat zajął stanowisko w sprawie niekorzystnych od wielu lat tendencji w zarządzaniu nauką i edukacją w Polsce, wyrażając zaniepo-
kojenie w związku z pogarszającym się stanem fi nansowania nauki w naszym państwie:

„Z niepokojem społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej obserwuje niekorzystne od wielu lat tendencje w zarządzaniu nauką 
i edukacją w Polsce. Pomimo zgodności w deklaracjach o strategicznej roli nauki dla rozwoju gospodarczego kraju jej rola jest w rzeczy-
wistości spychana na margines w polityce społeczno-gospodarczej kraju. Wzrost gospodarczy nie przekłada się na zapowiadany wzrost 
realnych nakładów na naukę; aktualny poziom nakładów w wysokości 0,88 proc. PKB jest krytycznie niski. Od czterech lat wynagrodzenia 
utrzymują się na niezmienionym poziomie, a wieloetatowość nie jest rozwiązaniem tego problemu. Uczelnie publiczne podjęły działania re-
strukturyzacyjne, przy równoczesnym znacznym wzroście liczby kształconych studentów, ale nie są w stanie w zaistniałej sytuacji kształcić 
na wysokim poziomie i równocześnie prowadzić badań naukowych, mających wspomagać innowacyjny rozwój gospodarczy kraju.

Zmiany w polityce rzeczywistego, a nie tylko deklaratywnego inwestowania w wiedzę, uwzględniającego stabilną politykę fi nansowania 
uczelni publicznych, pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz inwestycje wspomagające badania nauko-
we, uważamy za fundamentalne dla utrzymania Polski w grupie państw, które powinny i mogą wnieść istotny wkład w rozwój gospodarczy 
Europy.

Senat Akademicki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nie jest zwolennikiem działań konfrontacyjnych, ale w pełni popie-
ra zaniepokojenie środowiska w związku z pogarszającym się stanem fi nansowania nauki w naszym państwie.

Senat Akademicki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w trosce o przyszłość nauki i rozwój gospodarczy Polski zwraca się 
z apelem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie skutecznych działań, zapewniających środowisku akademickiemu należną 
rolę i pozycję w społeczeństwie poprzez zagwarantowanie odpowiedniego poziomu fi nansowania”.

Opracowała: Teresa Marszalik

Zarządzenia
Nr 14 z 5 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (R2).
Nr 15 z 16 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny nauczycieli akademickich na podstawie hospitacji.
Nr 16 z 16 czerwca 2008 r. „Regulamin wykorzystania własnego funduszu stypendialnego Politechniki Krakowskiej”.
Nr 17 z 16 czerwca 2008 r. „Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej”.
Nr 18 z 18 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej „Regulaminu przyznawania i najmu lokalu mieszkalnego 
w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej”.
Nr 19 z 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfi nansowanych z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG oraz innych funduszy pokrewnych tworzonych 
przez państwa współpracujące z krajami członkowskimi UE.
Nr 20 z 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego „Regulaminu studiów na PK”.
Nr 21 z 2 lipca 2008 r. zmieniające „Zarządzenie nr 12 z 8 kwietnia 2008 r. »Regulamin zamówień publicznych«”.
Nr 22 z 2 lipca w sprawie „Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej”.
Nr 23 z 2 lipca w sprawie zmiany „Regulaminu premiowania pracowników PK niebędących nauczycielami akademickimi”.
Nr 24 z 4 lipca 2008 r. w sprawie „Regulaminu organizacyjnego Politechniki Krakowskiej”.

Pisma okólne
Nr 14 z 12 maja 2008 r. w sprawie powołania Laboratorium Silników Wysokoprężnych (M-46).
Nr 15 z 12 maja 2008 r. w sprawie pobierania opłat za przeprowadzanie czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.
Nr 16 z 16 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przewidzianych do uruchomienia 
w roku akademicki 2009/2010.
Nr 17 z 19 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Przyznanie Miejsc w Domu Asystenta.
Nr 18 z 1 lipca 2008 r. w sprawie planu rzeczowo-fi nansowego na 2008 r.
Nr 19 z 1 lipca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Architektury Przemysłowej na Zakład Architektury Miejsc Pracy (A-26) w Instytucie 
Projektowania Architektonicznego.

Decyzja Rektora
Nr 5 z 18 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłat dewizowych za studia wnoszonych przez studentów cudzoziemców w roku akade-
mickim 2008/2009.

Decyzja Kanclerza
Nr 2 z 12 czerwca 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej.

Opracowała: Marlena Wolska
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Pierwsza w tym roku promocja dok-
torów habilitowanych i doktorów na 
Politechnice Krakowskiej odbyła się 
11 czerwca br. w Sali Senackiej. Nowo 
promowanym towarzyszyli ich opieku-
nowie naukowi, rodziny i przyjaciele. Po 
przedstawieniu sylwetek promowanych 
doktorów habilitowanych i doktorów 
rektor, w asyście prorektora ds. nauki 
i dziekanów wydziałów, wręczył dyplo-
my potwierdzające otrzymanie stopnia 
naukowego. Przed odebraniem dyplo-
mów nowo mianowani doktorzy złożyli 
uroczyste ślubowanie.

Dyplom doktora habilitowanego otrzy-
mali:
• dr hab. inż. Janusz Chodur z Wydzia-

łu Inżynierii Lądowej,
• dr hab. inż. Marek Kozień z Wydziału 

Mechanicznego,
• dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko 

z Wydziału Mechanicznego,
• dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz 

z Wydziału Architektury.

Dyplom doktora nauk technicznych 
otrzymali:

z Wydziału Architektury
• dr inż. Marcin Furtak
• dr inż. Wiesława Gadomska
• dr inż. Przemysław Kilarski
• dr inż. Andrzej K. Kłosak
• dr inż. Justyna Kobylarczyk
• dr inż. Katarzyna Łakomy
• dr inż. Izabela Sykta

z Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej
• dr inż. Sławomir Michałowski
• dr inż. Elżbieta Skrzyńska

z Wydziału Inżynierii Lądowej
• dr inż. Marek Bauer
• dr inż. Krzysztof Kozioł
• dr inż. Marek Pańtak 
• dr inż. Przemysław Ruchała
• dr inż. Izabela Tylek
• dr inż. Krzysztof Zima

z Wydziału Inżynierii Środowiska
• dr inż. Rafał Gwóźdź
• dr Mariola Kędra
• dr inż. Agnieszka Kowalczyk
• dr inż. Robert Płoskonka

z Wydziału Mechanicznego
• dr inż. Rafał Bogucki
• dr inż. Grzegorz Brak
• dr inż. Anna Kiełbus
• dr inż. Robert Kupiec
• dr inż. Aneta Liber-Kneć
• dr inż. Grzegorz Struzikiewicz
• dr inż. Paweł Ślusarczyk
• dr inż. Robert Talarczyk
• dr inż. Jacek Wojs

Rektor prof. Józef Gawlik pogratu-
lował wszystkim nowo promowanym 
i zwracając się do doktorów powiedział, 
że nadany im stopień naukowy jest po-
twierdzeniem kwalifi kacji, daje dodat-
kowe uprawnienia i dla wielu będzie to 
początek kariery. Zwrócił uwagę, że po-

siadana wiedza za dwa, trzy lata może 
okazać się nieaktualna i trzeba będzie 
poszukiwać nowych rozwiązań. W roz-
woju gospodarczym ciągle słyszy się 
o innowacjach. Jest to istotny aspekt do-
brze rozwijającej się gospodarki, a pra-
cownicy naukowi są szczególnie prede-
stynowani do tego, aby to innowacyjne 
myślenie nieść w miejsca, gdzie pracują, 
aby mogły powstawać nowe pomysły 
i przedsięwzięcia, które będą stymulo-
wać rozwój gospodarczy. Rektor życzył 
wszystkim nowo promowanym, aby 
spełniły się ich marzenia, chociaż często 
będzie to oznaczało wiele wyrzeczeń, 
również dla ich rodzin. Podziękował ro-
dzinom nowo promowanych i życzył im, 
aby umiały czerpać zadowolenie z suk-
cesów swoich bliskich i aby to wspólne 
działanie było powodem do satysfakcji.

Prorektor prof. K. Furtak poinformo-
wał zebranych, że prof. J. Gawlik, rektor 
PK został „naukowym dziadkiem”, po-
nieważ dyplom doktora odebrał pierwszy 
doktor, którego promotorem jest były 
doktorant rektora.

Teresa Marszalik

*
Przy okazji czerwcowej uroczystości 

dowiedzieliśmy się, że nowo promowa-
ni doktorzy czas wolny poświęcają na 
różne zajęcia dalekie od spraw nauki, 
niekiedy nawet dość oryginalne. Dr hab. 
inż. Beata Niezgoda-Żelasko czas po 
pracy dzieli między narciarstwo, koszy-
kówkę i pielęgnowanie ogrodu. Dr inż. 
Robert Talarczyk zajmuje się lepidopte-
rologią — kolekcjonuje motyle. Dr inż 
Aneta Liber-Kneć jest fi latelistką. Dr inż. 
Grzegorz Brak lubi górskie wędrówki, ale 
także modelarstwo.

Tak odmienne zagadnienia jak infor-
matyka i architektura kościołów gotyckich 
interesują dr. inż. Grzegorza Struzikiewi-
cza. Mało tego, obie te pasje łączy dodat-
kowo z… boksem i wschodnimi sztukami 
walki. Natomiast dr inż. Jacek Wojs jest 
zapalonym turystą, ma nawet specjalność 
przewodnika tatrzańskiego. Ponadto in-
teresuje się muzyką klasyczną i poezją, 
przy czym w tej ostatniej dziedzinie sam 
jest twórcą. Napisał m.in. słowa piosenki 
„Lanckoroński anioł”, nagranej przed ro-
kiem na płytę CD w wykonaniu Skaldów. 
Utworu można posłuchać również na 
stronie internetowej Lanckorony.

(lp)

Promocje doktorskie

Fot.: Piotr Gibas
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Profesor Edward Lisowski

Urodził się 14 listopada 1955 r. w Ka-
mionce (województwo podkarpackie). Po 
ukończeniu Technikum Samochodowe-
go w Rzeszowie studiował na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej 
(1975–1980), gdzie w 1984 r. ukończył 
również studia doktoranckie.

Od 1980 r. jest związany z Instytu-
tem Maszyn Roboczych Politechniki 
Krakowskiej. Początkowo był zatrudnio-
ny jako pracownik naukowo-technicz-
ny, inżynieryjno-techniczny. W 1989 r., 
po obronie pracy doktorskiej pt. „Za-
wór hamujący wciągarki żurawia hy-
draulicznego, analiza teoretyczno-do-
świadczalna”, napisanej pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Kazimierza Szewczyka, 
objął stanowisko asystenta naukowo- 
-dy daktycznego, następnie adiunkta. 
W 1999 r. Rada Wydziału Mechanicz-
nego na podstawie dorobku naukowego 
oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Kształ-
towanie charakterystyk hydraulicznych 
zaworów hamujących układów napę-
dowych maszyn roboczych” nadała mu 
stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie „budowa 
i eksploatacja maszyn”, specjalność 
„maszyny robocze”. W 2002 r. został 
profesorem PK, a w 2003 r. Second 
(Visiting) Professor Bergen University 
of Technology (BUT) w Norwegii. 27 
maja 2008 r. prezydent RP nadał mu 
tytuł naukowy profesora.

Zainteresowania naukowe prof. Ed-
warda Lisowskiego dotyczą systemów 

CAD (szczególnie SolidWorks, Pro/En-
gineer, Autodesk Inventor i AutoCAD). 
Swoją wiedzę i doświadczenie Profesor 
wykorzystuje w projektowaniu podze-
społów maszyn (np.: pompy, zawory, 
korpusy maszyn) i zaawansowanych 
konstrukcji pojazdów [m.in. autobusy 
szynowe z napędem elektrycznym (linia 
Kraków — Lotnisko Balice) lub spalino-
wym (w Polsce pojazdy marki Partner, 
we Włoszech marki Altus oraz pojazd 
szerokotorowy na Ukrainie); czteroczło-
nowe, elektryczne pojazdy szynowe (li-
nia Warszawa — Łódź)].

Współpracuje m.in. z fi rmami: Del-
phi Kraków (modelowanie połączeń wci-
skowych na płytkach elektronicznych), 
Chemet — Tarnowskie Góry (wspólny 
grant celowy na uruchomienie produkcji 
cystern kriogenicznych), ZNTK Klucz-
bork (opieka informatyczna i oprogra-
mowanie stanowisk diagnostycznych), 
SolidExpert Kraków (szkolenia z zakre-
su systemów CAD) oraz z niemieckimi 
fi rmami GATEX — Hamburg (projekty 
cystern kolejowych, badania MES), 
Sachs Engineering (optymalizacja 
i modelowanie CAD), a także norweską 
fi rmą Mecmar AS (modelowanie i mul-
timedialne projektowanie systemów na-
pędu statków).

Od 2006 r. uczestniczy w realizacji 
Facility of Antiproton and Ion Research 
— międzynarodowego programu badań 
nad antyprotonami (budowa detektora 
„Panda” w GSI Darmstad Niemcy). Od 
2007 r. jest członkiem jego komitetu na-
ukowego. W tej dziedzinie współpracuje 
również z Instytutem Fizyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Podjął także współpracę naukowo- 
-badawczą z Uniwersytetem Technicz-
nym w Chmielnickim (rozwój dyskretnych 
metod modelowania), Uniwersytetem 
Technicznym w Bergen (integracja me-
tod modelowania 3D z rapid prototyping) 
oraz z Monash Melbourne University 
(integracja zadań FEMEA z systemami 
CAD).

Opublikował 10 książek (4 współ-
autorskie), m.in. monografi ę „Automa ty-
zacja i integracja zadań projektowania 

z przykładami dla systemu Pro/Engine-
er Wildfi re” (Wydawnictwo PK, 2007), 
podręcznik „Modelling Parts, Assem-
blies and Kinematics in Pro/En gineer 
Wildfi re” (Bergen University College, 
2006), „Modelowanie elementów ma-
szyn i urządzeń w systemie CAD 3D 
SOLIDWORKS z aplikacjami COSMOS-
WORKS i FLOWORKS” (wraz z Woj-
ciechem Czyżyckim, Wydawnictwo PK, 
2008) oraz 17 (10 współautorskich) arty-
kułów w czasopismach w języku polskim, 
38 artykułów w materiałach kongresów 
i konferencji krajowych i 52 artykuły 
w materiałach kongresów i konferencji 
zagranicznych. Opracował 50 paten-
tów i wzorów użytkowych. Ma również 
w swoim dorobku 12 niepublikowanych 
prac projektowych. Od 2000 r. uczest-
niczy w konferencjach organizowanych 
przez Fluid Power Net International.

Na Politechnice Krakowskiej pełnił 
funkcje: kierownika Zakładu Grafi ki Inży-
nierskiej (1998–2003), dyrektora Insty-
tutu Maszyn Roboczych (2002–2003), 
kierownika Zakładu Grafi ki Komputero-
wej i Modelowania (od 2003), od 2005 
jest zastępcą dyrektora Instytutu Infor-
matyki Stosowanej na Wydziale Mecha-
nicznym.

Prof. Edward Lisowski ma duże do-
świadczenie dydaktyczne. Wypromował 
5 doktorów, jest opiekunem 5 kolejnych 
doktorantów. Ponadto pod jego kierun-
kiem powstało ponad 100 prac dyplomo-
wych. Prowadzi koło naukowe, które 12 
razy zajęło pierwsze miejsce podczas 
Sesji Studenckich Kół Naukowych na 
PK. W kwietniu tego roku zorganizował 
w ramach programu Socrates — Era-
smus pierwszy na PK kurs informatyczny 
dla studentów i wykładowców z sześciu 
krajów europejskich. Co roku dzięki na-
wiązanym porozumieniom z uczelniami 
w Holandii, Szwecji, Danii, Norwegii wy-
jeżdża za granicę pod jego opieką kilku 
studentów.

Prywatnie: jest żonaty, ma troje dzie-
ci. Lubi pracować fi zycznie i majsterko-
wać. Odpoczywa aktywnie, uprawiając 
sport — pływa, jeździ na nartach, rowe-
rze, gra w piłkę siatkową.

Pracownicy PK

Profesorowie tytularni
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Profesor Janusz Magiera

Urodził się w 1942 r. Szkołę średnią 
ukończył w Nowym Sączu. W 1969 r., po 
ukończeniu studiów magisterskich, pod-
jął pracę zawodową w Katedrze Inżynie-
rii Chemicznej na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Krakowskiej, a pięć lat póź-
niej na tym Wydziale obronił z wyróżnie-
niem pracę doktorską pt. „Powierzchnia 
kontaktu międzyfazowego w kolumnie 
ekstrakcyjnej z dyskami wirującymi”. 
Prowadził wieloletnie badania nad dys-
persją wzdłużną przy przepływach wielo-
fazowych. W ramach badań odbył roczny 
staż naukowy na Technische Uniwersität 
Berlin pod kierunkiem prof. H. Brauera, 
a także półtoraroczny staż naukowy na 
Technische Uniwersität Bergakademie 
Freiberg. Staże zaowocowały rozprawą 
habilitacyjną, którą prof. Janusz Magiera 
obronił w 1986 r. na TU Bergakademie 
Freiberg. Od 1986 do 1987 był na rocz-

nym stażu zawodowym w Zakładach 
Farmaceutycznych Polfa (obecnie Pliva 
Kraków). W 1987 r. objął stanowisko do-
centa na PK, a w 2001 r. został miano-
wany profesorem nadzwyczajnym PK. 
W kwietniu 2008 r. prezydent RP nadał 
mu tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1990–1994 reprezento-
wał Firmę „Instal” na rynku austriackim 
i niemieckim. W tym czasie Uniwersytet 
Techniczny w Wiedniu oraz Uniwersy-
tet Techniczny w Berlinie nostryfi kowały 
jego dyplom ukończenia studiów i nada-
nia stopnia doktora.

Prof. Janusz Magiera rozwinął ba-
dania dotyczące rerafi nacji olejów prze-
pracowanych oraz konwersji energii sło-
necznej do energii cieplnej. Współpracuje 
z takimi uczelniami za granicą, jak: Tech-
nische Uniwersität Berlin, Technische 
Uniwersität Bergakademie Freiberg, Mo-
skiewski Państwowy Uniwersytet Inżynie-
rii i Ekologii. W 2006 r. był organizatorem 
międzynarodowej, pierwszej tego typu 
w Polsce Konferencji „Odnawialne Nośni-
ki Energii dla Zrównoważonego Rozwoju 
Miast Historycznych”, odbywającej się 
pod auspicjami UNESCO.

W dorobku naukowym ma ponad 
110 opublikowanych prac, 2 monogra-
fi e („Axiale Dispersion der Gasphase 
in Blasen- und Wirbelschichtsaulen”, 
„Rerafi nacja olejów przepracowanych”), 
7 patentów oraz współautorstwo skryp-
tów dla studentów. Jest autorem lub 
współautorem ponad 30 opracowań 
dla przemysłu, które w znacznej części 
zostały wykorzystane i zastosowane 
w praktyce.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla 
studentów kierunku inżynieria chemicz-
na i procesowa z przedmiotów takich, 
jak: odnawialne źródła energii, konwer-
sja energii słonecznej do energii ciepl-
nej, podstawy inżynierii procesowej, 
przepływy wielofazowe i wymiana cie-
pła. Na studiach podyplomowych z za-
kresu odnawialnych zasobów i źródeł 
energii, organizowanych przez Akade-
mię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Ochro-
ny i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla, 
prowadzi zajęcia z przedmiotu energe-
tyka słoneczna.

Na Politechnice Krakowskiej prof. 
Janusz Magiera pełnił m.in. funkcję pro-
dziekana Wydziału Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej, przez dwie kadencje 
był dyrektorem Instytutu Inżynierii Che-
micznej i Procesowej. Obecnie kieruje 
Zakładem Procesów Podstawowych 
i Urządzeń Ochrony Środowiska PK. 
Uczestniczy także w pracach Senackiej 
Komisji ds. Rozwoju Uczelni PK.

Jest członkiem Ogólnopolskiego 
i Międzynarodowego Towarzystwa Ener-
gii Słonecznej oraz Podsekcji Przepły-
wów Wielofazowych Komitetu Mechaniki 
PAN.

Za swoją pracę uzyskał wiele nagród 
i wyróżnień, w tym 3 nagrody ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego — I i II 
stopnia oraz nagrodę zespołową.

Prywatnie: żonaty, ma jedną córkę. 
Entuzjasta literatury faktu, dobrego wina 
i tradycyjnej polskiej kuchni. W wolnym 
czasie uprawia turystykę górską i jeździ 
na nartach.

Urodzona 3 sierpnia 1962 r. w Kra-
kowie. W 1981 r. ukończyła krakowskie 
XII Liceum Ogólnokształcące. Tytuł ma-
gistra inżyniera mechanika o specjalno-
ści „systemy i urządzenia energetycz-
ne” (kierunek: urządzenia chłodnicze 
i klimatyzacyjne) uzyskała na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej 
w 1986 r. W trakcie studiów była stypen-
dystką MNTiSZW oraz dwukrotną laure-
atką konkursu Primus Inter Pares.

W październiku 1986 r. podjęła pracę 
zawodową na Politechnice Krakowskiej, 
na stanowisku asystenta-stażysty w Ze-
spole Chłodnictwa i Klimatyzacji Instytu-

tu Aparatury Przemysłowej i Energetyki. 
Od 1987 do 1993 r. pracowała na stano-
wisku asystenta naukowo-badawczego. 
Stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych uzyskała w 1992 r. na mocy 
uchwały Rady Wydziału Mechanicznego 
PK. Praca doktorska pt. „Minimalizacja 
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych wymienników ciepła o rozwiniętych 
powierzchniach wymiany ciepła” została 
wyróżniona. Od 1993 r. jest zatrudniona 
jako adiunkt w Zakładzie Chłodnictwa 
i Klimatyzacji Instytutu Aparatury Prze-
mysłowej i Energetyki. 5 grudnia 2007 r. 
Rada Wydziału Mechanicznego PK na 

Doktor habilitowany

Doktor habilitowany Beata Niezgoda-Żelasko
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podstawie dorobku oraz rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Wymiana ciepła i opory 
przepływu zawiesiny lodowej w przewo-
dach” nadała jej stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie „budowa i eksploatacja 
maszyn”, specjalność „urządzenia chłod-
nicze i klimatyzacyjne”.

W latach 1987–1988 przebywała na 
półrocznej praktyce przemysłowej w za-
kładach BMW w Monachium. Od paź-
dziernika 1989 r. do grudnia 1990 r. jako 
stypendystka DAAD odbyła staż nauko-
wy w Instytucie C Termodynamiki na Uni-
wersytecie Technicznym w Monachium.

Zainteresowania naukowe dr hab. 
inż. Beaty Niezgody-Żelasko dotyczą za-
równo modelowania procesów cieplnych 
i przepływowych, zachodzących w róż-
norodnych urządzeniach, np. kabinach 
maszyn roboczych, wymiennikach cie-
pła oraz w urządzeniach pomiarowych, 
jak również wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, akumulacji ciepła, racjo-

nalnego stosowania pomp ciepła w wa-
runkach polskich, projektowania pomp 
ciepła i modelowania ujęć dolnych źródeł 
ciepła pomp ciepła. Ponadto w centrum 
jej uwagi znajdują się także zagadnienia 
przepływów i wymiany ciepła cieczy nie-
newtonowskich (zawiesin).

Wyniki swoich prac naukowych 
opublikowała w 31 artykułach w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych 
(w 8 z listy fi ladelfi jskiej) oraz przedsta-
wiała na konferencjach krajowych (21) 
i zagranicznych (7). Podsumowaniem 
prac poświęconych zagadnieniom zwią-
zanym z projektowaniem pomp ciepła 
była publikacja książkowa „Przykłady 
obliczeniowe” ([w:] W. Zalewski, „Pompy 
ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termo-
elektryczne”).

Jej działalność dydaktyczna jest 
związana z kształceniem na kierunku 
„mechanika i budowa maszyn” (specjal-
ność: urządzenia chłodnicze i klimatyza-
cyjne) na Wydziale Mechanicznym PK. 

Prowadzi zajęcia projektowe, laborato-
ria, ćwiczenia oraz wykłady z przedmio-
tów takich, jak: wymiana ciepła i masy, 
projektowanie i eksploatacja systemów 
chłodniczych, pompy ciepła, wybrane 
zagadnienia z techniki cieplnej, regula-
cja i pomiary, regulacja urządzeń chłod-
niczych i klimatyzacyjnych, projektowa-
nie wymienników ciepła, fi zyka niskich 
temperatur, komputerowe wspomaganie 
prac inżynierskich. Była promotorem 
47 prac dyplomowych, z których jedna 
uzyskała w 2001 r. I nagrodę na ogól-
nopolskim konkursie prac dyplomowych 
Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, 
natomiast druga — w 2008 r. II nagrodę 
Związku Pracodawców oraz II nagrodę 
organizacji PROZON na III Krajowym 
Konkursie Prac Dyplomowych Krajowe-
go Forum Chłodnictwa.

Prywatnie: uprawia sport, lubi muzy-
kę, fi lmy własne i obce oraz zajmuje się 
pielęgnacją ogrodu. Jest mężatką i ma 
syna.

Wydział Architektury

dr Małgorzata Kadelska (osoba spoza 
PK) — „Piękno dzieła sztuki w odniesie-
niu do rangi estetycznej, urbanistycznej 
i krajobrazowej olsztyńskich osiedli typu 
miasto-ogród”; promotor: prof. dr hab. 
inż. arch. Anna Mitkowska, recenzenci: 
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Młynar-
czyk (UWM w Olsztynie), dr hab. inż. 
arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, 24 
VI 2008 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Tadeusz Mederski (osoba spoza 
PK) — „Wpływ zmian lepkości środo-
wiska reakcyjnego na kinetykę proce-
su powstawania wybranych polimerów 
liniowych”, promotor: prof. dr hab. inż. 
Andrzej Gawdzik (UO), recenzenci: prof. 
zw. dr hab. inż. Józef Szarawara (PŚ), 
prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski (PK), 
1 VII 2008 r.

dr Magdalena Kwiatkowska (C-2) 
— „Stereochemiczne i kinetyczne studia 
[2+4] cykloaddycji cyklopentadienu ze 
sprzężonymi nitroalkenami”, promotor: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Barański, re-
cenzenci: dr hab. Danuta Rasała, prof. 
AŚ w Kielcach, dr hab. inż. Jarosław 
Handzlik (PK); 1 VII 2008 r.

Wydział Inżynierii Środowiska

dr inż. Marek Prymon (Ś-4) — „System 
klimatyzacji z akumulacją ciepła w ele-
mentach struktury budynku”; promotor: 
dr hab. inż. Jacek Schnotale, prof. PK, 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Halina Ko-
czyk (PP), dr hab. inż. Marian Hopko-
wicz, prof. PK, 18 VI 2008 r.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Urszula Ferdek (M-1) — „Drga-
nia regularne i chaotyczne dyskretnych 
układów mechanicznych z ogranicze-
niami przemieszczeniowymi”, promotor: 
dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK, recen-
zenci: dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. 
PL, dr hab. inż. Jacek Snamina (PK); 25 
VI 2008 r.

dr inż. Magdalena Kupiec (M-6) — 
„Optyczno-stykowa metoda pomiarów 
współrzędnościowych”, promotor: dr 
hab. inż. Jerzy Sładek, prof. PK, recen-

zenci: prof. dr hab. inż. Małgorzata Ku-
jawińska (PW), prof. dr hab. inż. Adam 
Ruszaj (PK); 25 VI 2008 r.

dr inż. Anna Matuszewska (osoba spoza 
PK) — „Tribologiczna ocena efektywno-
ści środków smarowych przeznaczonych 
do stalowych węzłów tarcia”, promotor: 
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Insty-
tut Technologii Eksploatacji w Radomiu), 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław 
Zwierzycki (PP), dr hab. inż. Adam Po-
lak, prof. PK, 25 VI 2008 r.

dr inż. Andrzej Sochan (studia doktoran-
ckie) — „Dobór parametrów pracy silnika 
spalinowego o zapłonie iskrowym z obie-
giem Atkinsona w hybrydowym układzie 
napędowym”, promotor: prof. dr hab. inż. 
Bronisław Sendyka; recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Jerzy Merkisz (PP), dr hab. inż. 
Władysław Mitianiec (PK), 25 VI 2008 r.

dr inż. Łukasz Ślusarczyk (M-6) — „Me-
toda predykcji zużycia ostrza w wybra-
nych warunkach toczenia”, promotor: dr 
hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK, re-
cenzenci: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław 
Pytko (AGH), prof. dr hab. inż. Adam Ru-
szaj (PK), 25 VI 2008 r.

Doktorzy



NASZA POLITECHNIKA 4/2008

17

In
fo

rm
ac

je

21 czerwca 2008 r. zmarł w Krakowie 
w wieku 84 lat profesor Julian Pałka — spe-
cjalista w dziedzinie geotechniki i budowni-
ctwa, związany z Politechniką Krakowską 
od 1962 r.

Był absolwentem Wydziału Inżynie-
ryjno-Budowlanego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach (1945–1949). Przez 13 lat 
pracował w Katedrze Statyki Budowli tej 
uczelni, łącząc obowiązki naukowo-dy-
daktyczne z profesją konstruktora, projek-
tanta i kierownika pracowni w Centralnym 
Biurze Studiów i Projektów Budownictwa 
Przemysłowego w Gliwicach (1949–1952), 
a następnie projektanta i rzeczoznawcy 
w Zespole Dokumentacyjnym Spółdziel-
ni Pracy w Warszawie (1959–1962). Na 
śląskiej uczelni pełnił funkcję kierowni-
ka Zakładu Fundamentowania (od 1955) 
i prodziekana Wydziału Budownictwa Prze-
mysłowego i Ogólnego (1959–1960).

W 1962 r. związał się z Politechniką 
Krakowską. Na Wydziale Budownictwa 
Wodnego naszej uczelni kierował Katedrą 
Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. 
W 1970 r. z jego inicjatywy powstał Insty-
tut Geotechniki, którego był dyrektorem do 
końca swej pracy (z kilkuletnią przerwą) 
na PK. W latach 1965–1966 był prodzie-
kanem, a w latach 1966–1970 dziekanem 
Wydziału Budownictwa Wodnego. Przez 
wiele kadencji zasiadał w Senacie PK.

Działalność naukowa Profesora znala-
zła odzwierciedlenie w 120 pracach nauko-
wych, wśród których znajdują się monogra-
fi e, artykuły i referaty naukowe dotyczące 
oryginalnych rozwiązań w dziedzinie ba-
dań właściwości podłoża gruntowego oraz 
nowoczesnych metod posadowienia. 
Bogate doświadczenie zawodowe oraz 
rozległa wiedza zaowocowały ponad 500 
ekspertyzami i około 280 pracami projek-
towymi, wdrażającymi nowatorskie metody 
posadowienia obiektów. Profesor opraco-
wał 26 patentów, 2 wzory użytkowe oraz 5 
wniosków racjonalizatorskich w dziedzinie 
metod badawczych w geotechnice i tech-
nologii posadowień.

W centrum uwagi Profesora zawsze 
znajdowała się młoda kadra naukowa. Był 
promotorem wielu prac doktorskich, au-
torem recenzji prac doktorskich, habilita-
cyjnych oraz wniosków o tytuł profesora. 
Wykazał się dbałością o wysoki poziom 
kształcenia m.in. jako autor bądź współau-

tor 9 skryptów z dziedziny mechaniki grun-
tów i fundamentowania.

Należał do wielu instytucji i stowarzyszeń 
naukowych, m.in.: International Society of 
Soil Mechanics and Fundation Engineering, 
Polskiego Komitetu Geotechniki (wieloletni 
przewodniczący Zarządu Oddziału Mało-
polskiego), Sekcji Mechaniki Gruntów, Skał 
oraz Fundamentowania PAN, Komisji Bu-
downictwa PAN w Krakowie, Komisji Nauk 
Technicznych PAN, Polskiego Towarzystwa 
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Był 
członkiem Rady Programowej i rzeczoznaw-
cą PZITB w Krakowie, konsultantem i dorad-
cą naukowym w Biurze Studiów i Projektów 
Przemysłu Hutniczego „Biprohut”, doradcą 
naukowym naczelnego dyrektora Przedsię-
biorstwa Przemysłowego „Budostal”, konsul-
tantem przy budowie Huty „Katowice”.

Za wybitne osiągnięcia naukowe, dy-
daktyczne oraz współpracę z gospodarką 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
i Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Na rodowej.

Profesora Juliana Pałkę cechowała umie-
jętność współpracy ze środowiskiem nauko-
wym i technicznym, życzliwość dla studentów 
i współpracowników oraz gotowość do po-
szukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie, 
której poświęcił swoje naukowe i zawodowe 
życie — geotechnice. Zasłużył sobie tym na 
uznanie środowiska naukowego i zawodowe-
go oraz wdzięczność współpracowników.

Jan Gaszyński

Wspomnienia

Zbigniew Błochowiak

16 czerwca 2008 r. odszedł od nas 
profesor Zbigniew Błochowiak, specjalista 
w dziedzinie technologii i organizacji bu-
downictwa, ceniony nauczyciel akademi-
cki. Miał 86 lat.

Pracę na Politechnice Krakowskiej roz-
począł w 1954 r. Był współtwórcą Katedry 
Technologii i Organizacji Budowy, później 
jednym z organizatorów Instytutu Techno-

logii i Organizacji Budownictwa na Wydzia-
le Inżynierii Lądowej PK. Przez wiele lat 
kierował Zakładem Ekonomiki i Organizacji 
Budownictwa, a w latach 1976–1982 peł-
nił funkcję dyrektora Instytutu Technologii 
i Organizacji Budownictwa.

Trudno przecenić doświadczenie, jakie 
zdobył w zakresie wykonawstwa budowla-
nego. Jako wybitny specjalista w tej dzie-
dzinie miał wyraźny wpływ na kształcenie 
kadry inżynierów. Wielu absolwentów, któ-
rzy dziś zajmują eksponowane stanowiska 
w instytucjach naukowych i branżowych, 
zawdzięcza mu dobre przygotowanie do 
pracy. Wypromował wielu doktorów nauk 
technicznych.

Pozostawił prace z metodologii projek-
towania realizacji budowy i zarządzania 
w inżynierii procesów budowlanych, był 
współautorem wielotomowej monografi i 
z zakresu budownictwa betonowego.

Pracował przede wszystkim dla Uczel-
ni, ale wraz z zespołem młodych kole-
gów w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji 

Budownictwa przygotowywał również 
projekty na potrzeby budownictwa i prze-
mysłu budowlanego. Wiele jego koncep-
cji z zakresu technologii budownictwa 
z powodzeniem stosowano w praktyce 
budowlanej.

Za wzorową, pełną zaangażowania pra-
cę naukową i dydaktyczną był wielokrotnie 
odznaczany i nagradzany. Otrzymał m.in.: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotą Odznakę za Pracę Społeczną dla 
Miasta Krakowa, Honorową Odznakę Poli-
techniki Krakowskiej. Był członkiem Sekcji 
Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Ko-
mitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Do końca interesowały go sprawy 
Uczelni i macierzystego Instytutu. Uczest-
niczył w konferencjach naukowych, semi-
nariach i instytutowych spotkaniach. Był 
niezwykle aktywny. 

Profesor pozostanie w naszej pamięci 
jako człowiek pełen optymizmu i zawsze 
chętny do pomocy innym.

Janusz Biernacki 

Julian Pałka
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Politechnika Krakowska wraz z Ko-
misją Budownictwa krakowskiego 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Pol-
skim Związkiem Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa, Małopolską Okrę-
gową Izbą Inżynierów Budownictwa 
oraz Społecznym Komitetem Odnowy 
Zabytków Krakowa zorganizowały VIII 
Konferencję Naukowo-Techniczną „In-
żynieryjne Problemy Odnowy Staro-
miejskich Zespołów Zabytkowych”. 
Obrady toczyły się od 28 do 30 maja 
2008 r. w zabytkowym dworze w Toma-
szowicach koło Krakowa. 

Konferencja miała charakter interdy-
scyplinarny. W wykładzie wprowadza-
jącym „Ocalić dla potomnych narodo-
we pamiątki...” prof. Franciszek Ziejka 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego scha-
rakteryzował działania podejmowane 
w przeszłości przez polskich naukowców 
i miłośników Krakowa na rzecz ochrony 
spuścizny narodowej. Poszczególne wy-
stąpienia dotyczyły zagadnień materia-
łowych, technologicznych, badawczych, 
projektowych, konserwatorskich, kon-
strukcyjnych, geotechnicznych, także 
związanych z infrastrukturą oraz trwa-
łością i zabezpieczeniem zabytkowych 
zespołów architektonicznych i urbani-
stycznych, a nawet kwestii archeologicz-

nych. W referatach sponsorowanych, 
o znacznym ładunku badawczym, za-
prezentowano nowe spojrzenie na kon-
serwatorską rzeczywistość.

Podkreślano, że gospodarka rynko-
wa — narzucając konieczność takiego 
gospodarowania obiektami zabytkowymi, 
aby przynosiły zysk, który szybko zniwe-
luje nakłady fi nansowe poniesione na ich 
rewaloryzację — wpływa m.in. na rozwój 
nowych metod naukowo-badawczych, np. 
związanych z określeniem nośności kon-
strukcji i jej elementów, jak również sprzy-
ja stosowaniu nowoczesnych technologii 
w badaniach i rekonstrukcji obiektów. 

Konferencja stanowiła forum dysku-
sji dla środowiska naukowego, badaw-

Ratujmy zabytki!
czego i twórczego inżynierów, architek-
tów i konserwatorów. Konfrontacje opinii 
wydawanych na podstawie przedstawio-
nych prac, własna interpretacja zdarzeń 
i faktów w kategorii przyczyn i skutków 
— wszystko to pomaga w zabezpiecza-
niu materialnych dóbr przeszłości i przy-
czynia się do wypracowania nowych, 
lepszych metod konserwacji obiektów 
zabytkowych.

Optymizmem napawa fakt, iż za-
cieśniająca się przyjazna współpraca 
pomiędzy konserwatorem, architektem 
i specjalistą konstruktorem może przy-
nieść ciekawe wyniki w dziedzinie ochro-
ny kulturowego dziedzictwa, dorobku 
świadczącego o narodzie, który go stwo-
rzył i który go pielęgnuje.

Spotkanie zgromadziło naukowców 
z polskich uczelni technicznych, arty-
stycznych i humanistycznych oraz pro-
jektantów i specjalistów w dziedzinie 
konserwacji, rewaloryzacji i adaptacji 
zabytków. Uczestniczyli w nim również 
goście z Włoch, Litwy i Niemiec. W 9 
sesjach tematycznych wygłoszono w su-
mie 45 referatów. Patronem konferencji 
był prezydent Krakowa, prof. Jacek Maj-
chrowski.

Zbigniew Janowski

Od 22 do 24 kwietnia na Państwo-
wym Uniwersytecie Chemiczno-Tech-
nologicznym w Iwanowie odbywała się 
VII Regionalna Konferencja Studencka 
„Fundamentalne Nauki — Specjaliści 
Nowego Wieku”. Młodzi ludzie przed-
stawili wiele ciekawych wykładów.

W bloku wykładów poświęconych 
chemii organicznej i technologii prezen-
tacje wygłosili m.in. studenci Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK 
— Bartosz Marzec (V rok), Beata Cze-
chowska (IV rok), Monika Baranek (IV 
rok) oraz mgr inż. Marek Piątkowski 
(opiekun grupy). W dziedzinie archi-
tektury prezentację przedstawiła Anna 
Wojciechowska (II rok). Za najlepsze 
referaty uznano wystąpienia „Microwa-
ve-assisted Modyfi cation of Natural Po-
lymers” mgr. inż. Marka Piątkowskiego 
(I miejsce) oraz „Poly(aspartic acid) as 
a Drug Carrier” Bartosza Marca (II miej-
sce).

W wolnych chwilach uczestnicy kon-
ferencji poznawali język i kulturę Rosji. 
Wycieczki po Iwanowie i okolicznych 
miastach pozwoliły im poznać piękno 
miejscowej architektury. Szczególnie 
urzekająca była serdeczność i gościn-
ność Rosjan.

W ramach wymiany w maju gościli-
śmy w Krakowie grupę studentów z Iwa-
nowa, którzy zaprezentowali ciekawe 
referaty w języku angielskim na Studen-
ckiej Sesji Kół Naukowych PK.

(R.)

Zabytkowy dwór w Tomaszowicach koło 
Krakowa — miejsce obrad
Fot.: Piotr Bukowski

Studenci spotkali się w Iwanowie

Uczestnicy konferencji w Iwanowie, w tym studenci PK, razem z Walentyną Borusową, prorek-
torem ds. kontaktów zagranicznych UCT w Iwanowie
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Od 14 do 16 maja na Wydziale 
Inżynierii i Technologii Chemicznej 
Po litechniki Krakowskiej odbywała 
się międzynarodowa konferencja na-
ukowa — 3rd International Seminar 
on Modern Polymeric Materials for 
Environmental Applications. Spot-
kanie zorganizowała Katedra Chemii 
i Technologii Tworzyw Sztucznych 
PK pod auspicjami Międzywydziało-
wej Komisji Nauk Technicznych Pol-
skiej Akademii Umiejętności.

Tematyka konferencji obejmowała 
zagadnienia związane z otrzymywaniem, 
charakteryzowaniem właściwości i za-
stosowaniem w ochronie środowiska no-
woczesnych materiałów polimerowych, 
m.in. polimerów biodegradowalnych, 
polimerów stosowanych w ogniwach 
słonecznych, hybrydowych układów or-
ganiczno-nieorganicznych oraz nano-
kompozytów polimerowych. Ten obszar 
badawczy cieszy się obecnie bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony pra-
cowników ośrodków naukowych prowa-
dzących badania podstawowe oraz spe-
cjalistów z przemysłu.

Konferencja polimerowa
Konferencję ot wo-

rzyli prof. Krzysztof 
Bieda, prorektor ds. 
współpracy między-
narodowej i regio-
nalnej PK, prof. Le-
szek Stoch z MKNT 
PAU oraz prof. Zbig-
niew Żurek, dziekan 
Wydziału Inżynierii 
i Technologii Che-
micznej PK. W spot-
kaniu uczestniczyło 
około 60 osób repre-
zentujących wiodą-
ce krajowe ośrodki 
na ukowe, a także 
goście zagranicz-
ni, m.in. z Wiel-
kiej Brytanii, Nie-
 miec i Włoch. Na podkreślenie zasługuje 
udział młodych badaczy, doktorantów, 
którzy mieli możliwość zaprezentowania 
wyników swych badań naukowych i kon-
sultacji z doświadczonymi pracownika-
mi naukowymi. Konferencja, w zgodnej 
opinii uczestników, okazała się udanym 

przedsięwzięciem — zarówno ze wzglę-
du na program naukowy, jak i możliwość 
zapoznania się z zabytkami starego Kra-
kowa. Za trzy lata odbędzie się następ-
ne, czwarte spotkanie.

Krzysztof Pielichowski

Uczestnicy konferencji, od lewej: dr Aleksander Prociak (PK), prof. 
Marek Kozłowski (PWr), mgr Stanisław Frąckowiak (PWr)
Fot.: Jacek Wójcik

23 października na Politechnice 
Krakowskiej odbędą się Inżynierskie 
Targi Pracy przeznaczone przede 
wszystkim dla tegorocznych absol-
wentów szkół wyższych, studentów 
ostatnich lat oraz tych, którzy ukoń-
czyli edukację jakiś czas temu, ale 
zamierzają szukać nowej pracy. Or-
ganizatorem targów jest Biuro Ka-
rier PK.

Targi, jak w latach ubiegłych, odbędą 
się w Hali Sportowej przy ul. Kamiennej 
17. Będziemy gościć dwudziestu kilku 
wystawców reprezentujących wszystkie 
branże, w zakresie których kształci Po-
litechnika. Zaprosiliśmy pracodawców, 
z którymi współpracujemy od wielu lat 
i tych, którzy w tym roku po raz pierwszy 
kontaktowali się z naszą uczelnią. Udało 
się nam także pozyskać trzech sponso-
rów, fi rmy: Baden-Wurttemberg Interna-
tional, Woodward Governor Poland oraz 
Robobat Polska.

Jesteśmy pewni, że targi przynio-
są wszystkim wymierne korzyści. Dla 
pracodawców jest to szansa na zatrud-
nienie dobrych specjalistów wybranych 
branż (o kwalifi kacjach naszych absol-
wentów świadczy pierwsze miejsce PK 
w rankingu szkół wyższych przepro-
wadzonym przez tygodnik „Newsweek 
Polska” w maja br.), a także okazja 
do poszerzenia współpracy z jednost-
ką naukową, jaką jest nasza uczelnia. 
(W tegorocznej ankiecie dla pracodaw-
ców znajdzie się np. punkt związany ze 
zgłaszaniem propozycji prac dyplomo-
wych dla studentów PK). Targi, ułatwia-
jąc powstawanie nowych form koope-
racji z działającym na uczelni Centrum 
Transferu Technologii, dają w dalszej 
perspektywie większe możliwości roz-
woju przedsiębiorczości akademickiej. 
Jest to bardzo ważne, bo z diagnozy 
działania przedsiębiorczości w woje-
wództwie małopolskim (problematyką 

tą zajmowaliśmy się w lipcu podczas 
jednego ze spotkań zorganizowanych 
w ramach Małopolskiego Partnerstwa 
na rzecz Kształcenia Ustawicznego, 
którego Biuro Karier jest członkiem) 
wynika, że okres 2006–2008 nadal 
charakteryzuje się niskim poziomem 
przeżywalności fi rm. Co trzecia istnieje 
zaledwie 3 lata; jest to najniższy wskaź-
nik w Europie. Jednym z powodów tego 
zjawiska, jak podaje 50 proc. badanych 
pracodawców, jest brak wykwalifi ko-
wanych pracowników (kryzys dotyczy 
zwłaszcza hotelarstwa i turystyki), 
a także niedobór specjalistów na wyż-
sze stanowiska. W tym kontekście istot-
ne staje się więc rozwijanie współpra-
cy między gospodarką i światem nauki 
oraz zwiększanie udziału placówek ba-
dawczych, szkół wyższych w realizacji 
programów ramowych UE.

Jolanta Tyszkowska-Paździerko

Przed nami kolejne Inżynierskie Targi Pracy
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6 maja na Politechnice Krakow-
skiej odbyło się seminarium polsko-
-niemieckie zatytułowane „Partner-
stwo dla innowacji — badania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju w bu-
downictwie”. Celem spotkania adre-
sowanego głównie do polskich i mię-
dzynarodowych fi rm, działających na 
rynku budowlanym, była prezentacja 
Instytutu Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych PK oraz wspólnej ofer-
ty badawczej Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik (IBP) i Wydziału Inżynierii 
Lądowej.

Pierwszy referat seminarium zatytuło-
wany „Turystyka naukowa vs. współpra-
ca zinstytucjonalizowana — niemiecko-
-polskie innowacyjne sieci współpracy 
na rzecz przemysłu oraz nauki” wygłosił 
Mathias Rauch. Następnie prof. Klaus 
Sedlbauer przedstawił szeroki zakres 
badań i rozwój fi zyki budowli w Instytucie 
Fraunhofera. Dr Hartwig Künzel, kierow-
nik Wydziału Higrotermiki IBP, omówił 
higrotermiczne aspekty projektowania 
budowlanego i rozwoju materiałów na 
podstawie doświadczeń polowych oraz 
symulacji numerycznych.

Kolejna prezentacja odbyła się w ję-
zyku polskim. Prof. Jan Radoń, absol-
went PK oraz wieloletni współpracownik 
IBP przedstawił nowy program kompute-

rowy do symulacji budynków w codzien-
nej praktyce projektowej. Christof Ry-
marczyk, szef zespołu IBP zajmującego 
się technologią betonu, omówił perspek-
tywy technologii betonu. Na zakończenie 
ofi cjalnej części seminarium dr Tomasz 
Kisilewicz przedstawił prace badawczo-
-doświadczalne prowadzone w Zakła-
dzie Budownictwa Ogólnego i Przemy-
słowego w zakresie projektowania bu-
dynków niskoenergetycznych.

Seminarium, które odbyło się w sali 
konferencyjnej „Kotłownia”, zostało zor-
ganizowane przez Zakład Budownictwa 
Ogólnego i Przemysłowego Wydziału 
Inżynierii Lądowej oraz Fraunhofer-In-
stitut für Bauphysik (IBP) — Fraunho-
fer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa 
(MOEZ). Delegacji Instytutu Fraunho-
fera przewodniczył dyrektor prof. Klaus 
Sedlbauer, a delegacji MOEZ — wice-
dyrektor Mathias Rauch. Przybyłych 
gości i uczestników seminarium powitali 
prorektor PK prof. Kazimierz Furtak oraz 
dziekan WIL prof. Jacek Świński.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania profesorom Jackowi Śli-
wińskiemu i Stanisławowi Gacy za czyn-
ne wspieranie kontaktów z IBP oraz po-
moc w organizacji seminarium.

Tomasz Kisilewicz
Wiesław Ligęza 

Polsko-niemieckie partnerstwo dla innowacji

Niemieckie Stowarzyszenie 
im. Josepha von Fraunhofera 
(MOEZ) składa się z ponad 80 
jednostek badawczych, w tym 
z 56 instytutów badawczych zlo-
kalizowanych w kilkudziesięciu 
niemieckich miastach. Badania 
prowadzone przez instytuty nale-
żące do stowarzyszenia dotyczą 
niemal wszystkich dziedzin wie-
dzy, poczynając od medycznej 
terapii komórkowej i immunologii, 
poprzez technologie nanoelektro-
niczne, a kończąc na systemach 
transportowych.

Instytut Fizyki Budowli Fraun-
hofera (IBP), z siedzibami w Mo-
nachium i Stuttgarcie, należy do 
najbardziej znanych europejskich 
ośrodków badawczych w swojej 
dziedzinie. Realizowane w nim 
projekty dotyczą wszystkich kla-
sycznych gałęzi fi zyki budowli, 
jak: fi zyka cieplna i wilgotnościo-
wa, akustyka, oświetlenie, ale 
również badań materiałowych, 
chemii budowlanej, higieny i bio-
logii budowlanej, a także techno-
logii betonu.

30 czerwca na Politechnice Kra-
kowskiej rozpoczęła się kolejna edycja 
Szkoły Letniej dla studentów z uczelni 
partnerskiej Universidad de Monterrey 
(UDEM) z Meksyku. W tym roku po raz 
pierwszy Instytut Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków Wydziału Ar-
chitektury PK gościł 15-osobową grupę 
studentów z Monterrey, którzy przez dwa 
tygodnie szkolili się na kursie „Projekto-
wanie konserwatorskie”, prowadzonym 
przez prof. Andrzeja Kadłuczkę. Koordy-
natorką zajęć była dr inż. arch. Anna Bo-
jęś-Białasik. W sierpniu troje studentów 
Wydziału Architektury PK wyjedzie na 
wymianę studencką do Meksyku.

Równolegle na Wydziale Mechanicz-
nym PK trwały zajęcia Szkoły Letniej, 
w których uczestniczyła 17-osobowa 
grupa studentów z UDEM. Była to już 

trzecia edycja tej-
że szkoły, w tym 
roku poświęcona 
zaawansowanym 
technikom wytwa-
rzania. Koordyna-
torem zajęć był dr 
inż. Józef Kłaput. 

Niestety, w tym 
roku nie obyło się 
bez problemów 
żołądkowych na-
szych gości. Już 
w pierwszych dniach pobytu w Krakowie 
studenci zatruli się jedzeniem, które ze 
względu na brak lodówek w akademi-
kach PK trzymali w pokojach. Jak nas 
poinformowano w administracji Osiedla 
Studenckiego PK, brakuje środków fi -
nansowych na zakup lodówek dla miesz-

Gościliśmy Meksykanów

kańców domów studenckich. W związku 
z tym część studentów kupuje ten sprzęt 
na własny rachunek, a wyprowadzając 
się z akademika, odsprzedaje go kolej-
nym osobom. To nie jest dobra wizytów-
ka uczelni.

KaB.

Fot.: Jan Zych
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Od 13 do 14 maja na Wydziale In-
żynierii Lądowej PK gościła grupa ame-
rykańskich profesorów inżynierii lądowej 
pod przewodnictwem prof. Andrzeja No-
waka z University of Nebraska w Lincoln, 
profesora honorowego PK. Do Krakowa 
przyjechali specjaliści, których zainte-
resowania naukowe koncentrują się 
głównie na problemach niezawodności 
konstrukcji i analizie probabilistycznej, 
projektowaniu konstrukcji mostowych, 

mechanice gruntów i inżynierii komuni-
kacyjnej.

W pierwszym dniu wizyty odbyło 
się seminarium naukowe „Advances in 
Structural and Transportation Engineer-
ing”, którego organizatorem był Instytut 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. 
Wygłoszone referaty wywołały żywą 
dyskusję. Następnego dnia goście zwie-
dzili zabytki Krakowa, a część grupy od-
wiedziła również KL Auschwitz. W skład 

Polsko-amerykańskie seminarium na WIL
amerykańskiej delegacji wchodzili: B. R. 
Ellingwood, (Georgia Institute of Tech-
nology, Atlanta), G. T. Fry (Texas A&M 
University, College Station), D. R. Mertz  
(University of Delaware, Newark), R. Mi-
chałowski (University of Michigan, An Ar-
bor), L. R. Rilett (University of Nebraska, 
Lincoln).

(WL, AW)

Od 2 do 7 czerwca gościł na Po-
litechnice Krakowskiej Floyd A. Wy-
czalek, dyrektor The Censors Foun-
dation w Stanach Zjednoczonych. 
5 czerwca na otwartym spotkaniu 
Konwentu Seniorów PK wygłosił wy-
kład pt. „Wizja polityki energetycznej 
Stanów Zjednoczonych” („A Vision of 
United States Energy Policy”). Pre-
zentacja była poświęcona problemom 
energetycznym i ochronie środowi-
ska naturalnego najbardziej uprzemy-
słowionych krajów świata.

Wyczerpujące się zasoby ropy naf-
towej w Stanach Zjednoczonych oraz 
konieczność uniezależnienia się od im-
portu tego surowca z krajów arabskich 
wymuszają wzmożenie wdrażania zna-
nych i nowych technologii pozyskiwa-
nia energii m.in. z węgla kamiennego 
i reakcji jądrowych, polegających na 
fuzji jądrowej deuteru i trytu. Prelegent 
zwrócił szczególną uwagę na uzyskiwa-
nie paliw płynnych z węgla kamiennego 
(Coal To Liquid Technology) przez roz-
wijanie technologii SASOL (Suid Afrika-
anse Stegnkool en Olie — South African 
Coal and Oil Company) oraz stosowanie 
czystych technik spalania węgla (Clean 
Coal Technology) przez jego gazyfi ka-
cję. Aby efektywniej wydobywać ropę 
naftową i zmniejszać efekt cieplarniany, 
proponuje się tłoczenie dwutlenku węgla 
do złóż ropy naftowej i węgla kamienne-
go w celu zwiększenia ciśnienia w tych 
złożach, co umożliwi wypływ ropy nafto-
wej bądź metanu ze złóż już wcześniej 
wyczerpanych.

Prezentacja miała na celu zwrócenie 
uwagi na zbieżność polityki energetycz-

nej Stanów Zjednoczonych i krajów Unii 
Europejskiej, w tym Polski, w kontekście 
stopniowego ograniczania zużycia czy-
stego węgla. Po prezentacji odbyła się 
ożywiona dyskusja na temat palących 
problemów energetycznych i ochrony 
środowiska naturalnego.

W trakcie pobytu w Krakowie Floyd A. 
Wyczalek spotkał się z prof. Wacławem 
Celadynem, prorektorem PK ds. rozwoju 
uczelni, a także z przedstawicielami Wy-
działu Mechanicznego oraz Wydziału In-
żynierii i Technologii Chemicznej.

Bogdan Fijałkowski
Władysław Mitianiec

O perspektywach energetycznych na PK

Floyd A. Wyczalek długie lata 
pracował w koncernie General 
Motors. Prowadził m.in. prace 
dotyczące ogniw paliwowych 
i pojazdów elektrycznych. Obec-
nie jest dyrektorem The Censors 
Foundation — fundacji doradza-
jącej rządowi Stanów Zjedno-
czonych w sprawach energetyki. 
Misją fundacji jest promowanie 
pojazdów elektrycznych, bezpie-
czeństwa w transporcie, ochro-
na środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwo energetyczne 
Stanów Zjednoczonych.

Floyd A. Wyczalek (drugi z lewej) w towarzystwie członków Konwentu Seniorów PK
Fot.: Jan Zych 
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Zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa 
budzą obecnie duże zainteresowanie. 
Wynika to m.in. z zaostrzania wymagań 
i standardów światowych dotyczących 
bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i in-
stalacji oraz ich obsługi, a także z polityki 
Wspólnoty Europejskiej, której dyrektywy 
obowiązują także w naszym kraju.

Absolwent inżynierii bezpieczeństwa 
będzie przygotowany do rozwiązywa-
nia interdyscyplinarnych problemów 
z zakresu szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa maszyn, urządzeń i instalacji. 
Będzie umiał identyfi kować zagrożenia 
techniczne oraz przeciwdziałać im i je 
prognozować. Będzie mógł oceniać ry-
zyko zawodowe, ograniczać lub minima-
lizować szkody i organizować systemy 
ratownictwa. Nabyta wiedza pozwoli mu 
także np. na efektywne działania związa-
ne z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
na stosowanie zasad ergonomii w pro-
jektowaniu i modernizacji stanowisk 
pracy, na organizowanie i prowadzenie 

specjalistycznych szkoleń, prowadzenie 
kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń 
wypadkowych i chorób zawodowych. Ab-
solwent będzie umiał posługiwać się ko-
mercyjnym oprogramowaniem kompute-
rowym, opanuje także wiedzę z zakresu 
nowoczesnych metod diagnozowania.

Ponadto w trakcie studiów nabę-
dzie umiejętności identyfi kacji zagro-
żeń środowiska pracy i środowiska 
naturalnego, prowadzenia działań pro-
fi laktycznych, ograniczających wypad-
ki, choroby zawodowe, awarie oraz od-
powiednie umiejętności organizowania 
i przeprowadzania akcji ratowniczych. 
Posiądzie też znajomość prawa doty-
czącego bezpieczeństwa pracy i środo-
wiska naturalnego. Będzie umiał doko-
nać oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć na środowisko. Będzie 
znał metody magazynowania i utyliza-
cji odpadów niebezpiecznych, a także 
zagrożenia wynikające z oddziaływa-
nia drgań, hałasu, fal elektromagne-

tycznych, promieniowania, zapylenia 
niewłaściwego mikroklimatu. W razie 
potrzeby dobierze, stosownie do wy-
stępujących zagrożeń, środki ochrony 
zbiorowej oraz osobistej. Będzie dys-
ponował podstawową wiedzą w zakre-
sie systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem i środowiskiem zewnętrznym 
(ISO 14 000 oraz PN-OHSAS 18 000).

Studia stacjonarne I stopnia (7 seme-
strów) będą przygotowywać absolwentów 
do pracy m.in. przy atestacji urządzeń 
technicznych, w ratownictwie, w jednost-
kach administracji terenowej, w fi rmach 
wdrażających i eksploatujących układy 
bezpieczeństwa, w przedsiębiorstwach 
eksploatujących środki transportu, w ze-
społach badających przyczyny wypadków 
itp. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwo-
lą uzyskać certyfi kat specjalisty i eksperta 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Po uzy-
skaniu licencjatu możliwe będzie podjęcie 
studiów II stopnia. 

(R.)

Nowe kierunki studiów

W roku akademickim 2008/2009 na Politechnice Krakowskiej będą prowadzone dwa nowe kierunki studiów, 
oba na Wydziale Mechanicznym. Są to — inżynieria bezpieczeństwa oraz inżynieria biomedyczna. Ich powoła-
nie wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów w obu dziedzinach.

Inżynieria bezpieczeństwa

Jednym z największych sektorów 
przemysłu światowego, jako fragmentu 
przemysłu ochrony zdrowia, jest inżynieria 
biomedyczna. Budżet tego sektora ocenia 
się na ponad 200 mld euro rocznie, a jego 
rozwój postępuje w tempie 7 proc. rocz-
nie. Również w Polsce nauki inżynierskie 
w medycynie przeżywają prawdziwy roz-
kwit. Możliwości zatrudnienia absolwen-
tów tych studiów, już dziś bardzo duże 
i zróżnicowane, przez najbliższe lata będą 
się stale powiększały.

Inżynieria biomedyczna, jako nowy 
kierunek studiów I stopnia na Politech-
nice Krakowskiej, będzie kontynuacją 
specjalności o tym samym charakterze, 
która ma 15-letnią tradycję. Słuchacze 
zdobędą specjalistyczne wykształce-
nie w zakresie biomechaniki urazów, 

inżynierii klinicznej oraz bioinżynierii 
stomatologicznej i technik dentystycz-
nych. Przedmioty kierunkowe dadzą 
młodym ludziom wiedzę m.in. z zakresu 
biomechaniki inżynierskiej, sztucznych 
narządów i technicznego wspomagania 
funkcji człowieka, mechatroniki i inży-
nierii biomateriałów. Studenci uzyskają 
umiejętność projektowania urządzeń 
biotechnicznych (z zastosowaniem no-
woczesnych metod obliczeniowych), 
wspomagających funkcje człowieka. Po-
nieważ rośnie znaczenie diagnostycz-
nych technik komputerowych w medy-
cynie, program zajęć uwzględnia takie 
przedmioty, jak: aparatura medyczna, 
biocybernetyka, radiologia, metody cy-
frowego przetwarzania sygnałów czy 
techniki obrazowania medycznego.

Istotną częścią wykształcenia absol-
wenta kierunku inżynieria biomedyczna 
będzie również wiedza o podstawach 
zarządzania w służbie zdrowia.

Absolwenci inżynierii biomedycznej 
będą przygotowani do współpracy z le-
karzami w zakresie eksploatacji, konser-
wacji, odbioru technicznego i atestacji 
urządzeń medycznych, a także obsługi 
systemów diagnostycznych, baz danych 
i informatyki medycznej. Będą mogli zna-
leźć zatrudnienie w placówkach służby 
zdrowia, w biurach projektowo-konstruk-
cyjnych, jednostkach odbioru technicz-
nego, fi rmach zaopatrujących w sprzęt 
medyczny oraz w instytucjach naukowo-
-badawczych i konsultingowych.

(GM)

Inżynieria biomedyczna
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W kwietniu i maju br. pod patrona-
tem rektora Politechniki Krakowskiej, 
prof. Józefa Gawlika odbyły się ob-
rady Uczelnianej Sesji Studenckich 
Kół Naukowych, którą we współpra-
cy z prorektorem ds. dydaktyki, prof. 
Rafałem Palejem przygotowała prof. 
Barbara Tal-Figiel, pełnomocnik rek-
tora ds. studenckich kół naukowych. 
Zaprezentowano 173 referaty i jedną 
wystawę prac malarskich.

Wydział Architektury: sesji prze-
wodniczył prof. Wojciech Buliński. Wy-
głoszono 27 referatów, a KN „Sztuka” 
przedstawiło wystawę prac zatytułowa-
ną „Poronin 2008”. I miejsce przyznano  
Kindze Kasprzyckiej (IV rok) za referat 
pt. „Sanatorium »Karpaty« w Worochcie 
na Huculszczyźnie” (KN Podole), opie-
kun — dr inż. arch. Jacek Czubiński oraz 
Agnieszce Szkiłondź (V rok) za referat 
pt. „Skarby zamku w Sobótce Górce” 
(KN Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków), opiekun — prof. dr hab. inż. 
arch. Andrzej Kadłuczka.

Wydział Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki Stosowanej: studenci przed-
stawili 16 referatów. Sesję prowadził dr 
Maciej Duras. I nagrodę otrzymał Pa-
weł Karbowniczek (V rok) za referat pt. 
„Fraktalne i chaotyczne własności pod-
zbiorów przestrzeni zespolonej opisa-
nych rekurencyjnie na przykładzie zbioru 
K0,1” (KN KWARK), opiekun — dr hab. 
Tadeusz Lesiak.

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej: przedstawiono 10 re-
feratów. Sesję prowadził dr inż. Wojciech 
Mysiński. I nagrodę otrzymał Łukasz Baj-
da (V rok) za referat pt. „Autonomiczny 
robot-wartownik” (KN Techniki Cyfrowej), 
opiekun — dr inż. Wojciech Mysiński.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej: wygłoszono 30 referatów 
(w tym 12 w języku angielskim), 5 prac 
przedstawili studenci z Państwowego 
Chemiczno-Technologiczego Uniwersy-
tetu w Iwanowie, a jedną studenci z TU 
Bergakademie Freiberg. Sesji przewod-
niczyli prodziekan prof. Andrzej Barański 
oraz prof. Krzysztof Pielichowski. I miej-
sce przyznano Katarzynie Gacy (V rok) 
za referat pt. „Polyurethane Foams Mo-
difi ed with Rapeseed Oil-based Polyols” 
(KN Chemików), opiekun — dr inż. Alek-

sander Prociak oraz Rafałowi Niekurza-
kowi (IV rok) za referat pt. „Rozważania 
nad kierunkami zastosowań produktów 
powstających w procesie odwodornienia 
propanu do propenu w obecności CO2” 
(KN Chemików), opiekun — dr inż. Piotr 
Michorczyk.

Wydział Inżynierii Lądowej: sesji 
przewodniczył dr inż. Andrzej Więckow-
ski. Wygłoszono 31 referatów. I nagro-
dę otrzymali: Marcin Nowak (III rok) za 
referat pt. „Poszukiwanie maksymalne-
go ugięcia dla wspornika ściskanego 
i zginanego” (KN Mechaniki Budowli), 
opiekun — dr inż. Paweł Latus; Michał 
Kozdrój (IV rok) za referat pt. „Robot 
Millennium — wybrane zagadnienia 
modelowania 3D” (KN Konstrukcji Żel-
betowych „Conkret”), opiekun — dr inż. 
Teresa Seruga; Anna Mamak (V rok) 
za referat pt. „Technologia bioobiektów 
wznoszonych z surowców miejscowych” 
(KN Organizacji), opiekun — dr inż. An-
drzej Więckowski; Izabela Kwaśniak 
(V rok) za referat pt. „Biobudynki z su-
rowców miejscowych realizowane obec-
nie” (KN Organizacji), opiekun — dr inż. 
Andrzej Więckowski.

Wydział Inżynierii Środowiska: 
wygłoszono 17 referatów. I nagrodę 
wręczono Renacie Oliwie, Adrianowi 
Molędzie, Grzegorzowi Tarnowskiemu 
(V rok) — autorom referatu pt. „Badanie 
efektywności sortowania odpadów zmie-
szanych” (KN Gospodarki Odpadami), 
opiekun — dr inż. Zbigniew Grabowski.

Wydział Mechaniczny: sesji prze-
wodniczyła prof. Jolanta Stacharska-
-Targosz. Wygłoszono 42 referaty, 
w tym 5 autorstwa studentów z Czech, 
Rumunii, Szwecji, Finlandii i Holandii. 
I miejsce zajęli: Katarzyna Cibor, Jakub 
Miszczuk (III rok) za referat pt. „Bada-
nia metalografi czne stopu Wooda” (KN 
Inżynierii Materiałowej), opiekun — dr 
inż. Józef Kłaput; Dawid Piotrowski, 
Tomasz Banyś (V rok) za referat pt. 
„Model robota o strukturze równoległej 
sterowany z wykorzystaniem systemu 
operacyjnego LinuxRT” (KN Automaty-
ki i Robotyki), opiekun — mgr inż. To-
masz Więk.

Uroczyste zakończenie Sesji Stu-
denckich Kół Naukowych, podczas któ-
rego rozdano nagrody i wręczono dy-
plomy, odbyło się 17 czerwca br. w Sali 
Senackiej PK. W uroczystości uczestni-
czyli: prorektor ds. dydaktyki prof. Ra-
fał Palej, pełnomocnik rektora ds. stu-
denckich kół naukowych prof. Barbara 
Tal-Figiel, dziekani i prodziekani, opie-
kunowie kół naukowych oraz studenci. 
Podkreślono, że referaty prezentowały 
bardzo wysoki poziom merytoryczny. 
W trakcie uroczystości podziękowano 
rektorom, dziekanom i pozostałym na-
uczycielom akademickim za bezintere-
sowny trud włożony we wzorowe przy-
gotowanie tegorocznej sesji.

Beata Fryźlewicz-Kozak

Uczelniana Sesja 
Studenckich Kół Naukowych

Fot.: Jan Zych
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Tegoroczne spotkanie dla uczelnia-
nych koordynatorów Programu „Era-
smus” zostało zorganizowane w czerw-
cu przez przedstawicieli Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Główna część seminarium doty-
czyła zasad realizacji tzw. działań zde-
centralizowanych w roku akademickim 
2008/2009. Podczas sesji tematycznych 
dyskutowano na temat wyjazdów szkole-

Letnie warsztaty „Erasmusa”

niowych pracowników, organizacji prak-
tyk studenckich oraz struktury biura pro-
gramów międzynarodowych. Na ostatni 
z wymienionych tematów prelekcję wy-
głosiła przedstawicielka Sekcji Programu 
„Erasmus” na Politechnice Krakowskiej 
— Joanna Kasprzyk. W ramach spot-
kania zostały również przeprowadzo-
ne warsztaty poświęcone praktycznym 
aspektom asertywności. 

Istotną korzyścią, wynikającą z orga-
nizacji tego typu konferencji, jest wymia-
na informacji pomiędzy pracownikami 
biur współpracy z zagranicą, co — jak 
mamy nadzieję — umożliwi współdzia-
łanie polskich uczelni w rozwoju między-
narodowej mobilności.

(R.)

Wacław Ptak, Adam Tabor: „Metody oceny jakości wyrobów metalowych. 
Inżynieria produkcji spawalniczej”

Podręcznik zawiera charakterystykę metod oceny jakości wyrobów metalowych i moduło-
wego systemu oceny zasad certyfi kacji wyrobów w UE, a także zasad doskonalenia jakości 
wyrobów metalowych. W zakresie inżynierii spawalniczej podręcznik podaje kryteria oceny 
spawalności operatywnej materiałów konstrukcyjnych, technologiczne charakterystyki metod 
spawania, zasady wyboru techniki spawania, zasady doboru kształtu ukosowania brzegów 
łączonych elementów i spawalniczych materiałów dodatkowych, omawia zależność jakości 
złącza od pozycji spawania oraz zasady doboru zasilaczy łuku spawalniczego do spawania 
metodą MMA, GMA i GTA, jak i zasady projektowania produkcji spawalniczej. Przedstawiono 
również metodykę opracowania specyfi kacji technicznej dla wyrobów metalowych.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych szkół technicz-
nych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Książka, wydana w nakładzie 300 egzemplarzy, została sfi nansowana przez Instytut Inży-
nierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego PK oraz Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości PK.

„Zarządzanie środowiskowe — ISO 14 000”, praca zbiorowa pod redakcją Adama 
Tabora. Tom III: „Gospodarka odpadami i ochrona gruntów”

Po dwóch latach od ukazania się dwutomowej monografi i „Zarządzanie środowiskowe 
— ISO 14 000” okazało się, że pracę tę należy poszerzyć o pewne ważne zagadnienia. Cen-
trum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK postanowiło przygotować kolejne dwa 
tomy monografi i. Tom III zatytułowany „Gospodarka odpadami i ochrona gruntów” opisuje ta-
kie zagadnienia, jak: gospodarka odpadami komunalnymi, analiza LCA, ochrona środowiska 
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi oraz dokumentacja systemu 
zarządzania środowiskowego. Autorami są: Agnieszka Generowicz, Elżbieta Korzeniowska-
-Rejmer, Jacek Sacharczuk, Adam Tabor, Stanisław Truś.

Planowany tom IV będzie dotyczył m.in. ochrony powietrza, jakości wody i jej uzdatniania, 
jakości ścieków i metod ich oznaczania, jak również będzie zawierał regulacje prawne w zakre-
sie jakości wody (Ramowa Dyrektywa Wodna).

Nowości wydawnicze
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK
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W maju br. na PK rozstrzygnięto 
studencki konkurs architektoniczny 
na opracowanie koncepcji zagospo-
darowania przestrzennego rejonu 
kluczowego dla rozwoju Gdyni. Pra-
ce konkursowe zostały zaprezento-
wane podczas I Międzyuczelnianych 
Warsztatów Urbanistycznych zorga-
nizowanych przez Towarzystwo Ur-
banistów Polskich Oddział Wybrzeże 
i Urząd Miasta Gdynia.

Celem warsztatów było opracowanie 
koncepcyjnych projektów urbanistycz-
nych obszarów Gdyni wskazanych przez 
organizatorów. Tematem opracowania 
zespołu studentów, uczestniczących 
w zajęciach prowadzonych przez Zakład 
Projektowania Miast i Planowania Prze-
strzennego PK, był rejon Międzytorza 
— obecnie ogromnego torowiska poło-
żonego pomiędzy dworcem kolejowym 
Gdynia Główna a nabrzeżem portowym. 
Zespoły z innych uczelni — Politechni-
ki Gliwickiej, Politechniki Warszawskiej 
i Politechniki Wrocławskiej przygotowały 
projekty dotyczące innych obszarów mia-

„Międzytorze” — rozstrzygnięcie konkursu studenckiego
sta. Materiał posłuży w dalszych pracach 
studialnych odnoszących się do scena-
riuszy rozwoju miasta i modernizacji jego 
struktury funkcjonalno-przestrzennej.

W konkursie zorganizowanym na PK 
I nagrodę otrzymały studentki Justyna 
Dziura i Ewa Gajda. Ich pracę nagro-
dzono za czytelną ideę funkcjonalno-
-przestrzenną, interesującą koncepcję 
terenów zielonych oraz właściwe powią-
zanie nowej części miasta z istniejącą 
tkanką miejską. II nagrodę otrzymali Ma-
rek Trejta i Michał Warykiewicz. Pracę tę 
charakteryzowały: poprawna zasada po-
wiązań z miastem, interesujące założe-
nia programowe, a także wysoki poziom 
i czytelność prezentacji. Równorzędne 
wyróżnienia uzyskała praca Rafała Kno-
pa i Aleksandry Jackowskiej oraz praca 
Kamili Gawron i Blanki Gruzińskiej.

Podsumowując wyniki konkursu dr 
hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, prof. 
PK, stwierdził, że studentom udało się 
pogodzić rygory warsztatowe ze swo-
bodą twórczą, jaka jest niezbędna na 
tym etapie dojrzewania świadomości 

artystycznej przyszłych architektów ur-
banistów.

W uroczystości wręczenia nagród 
i wernisażu prac, który odbył się 5 
czerwca na Wydziale Architektury PK, 
wzięli udział: dr hab. inż. arch. Piotr Lo-
rens, prof. PG, dziekan WA PK prof. Da-
riusz Kozłowski, dyrektor Instytutu Pro-
jektowania Miast i Regionów dr hab. inż. 
arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, prof. 
PK, studenci oraz goście.

Ze strony Zakładu Projektowania 
Miast i Planowania Przestrzennego 
opiekunami zespołów byli: dr inż. arch. 
Tomasz Bajwoluk, dr inż. arch. Monika 
Gołąb-Korzeniowska, dr inż. arch. Da-
niel Ogrodnik, dr inż. arch. Bogusław 
Podhalański, dr inż. arch. Matylda Wdo-
wiarz-Bilska, mgr inż. arch. Agnieszka 
Wójtowicz-Wróbel

Pod adresem: http://pl.yotube.com/
watch?v=mVJFN-4tSyg można zoba-
czyć animację jednego z nagrodzonych 
rozwiązań.

(R.)

Inspirował ich beton
Na Wydziale Architektury PK została 

rozstrzygnięta kolejna, ósma już edycja 
Konkursu Studenckiego „Architektura 
Betonowa — Gra Brył Elementarnych 
— Dom w Krajobrazie”. W tym roku pięć 
nagród równorzędnych podzieliły między 
siebie same panie: Aleksandra Cicha, 
Barbara Fiszer, Małgorzata Sowa, Anna 

Zapart i Dominika Zielińska. Wyróżnienia 
otrzymali następujący studenci: Jerzy 
Galus, Karolina Małozięć, Radosław No-
wak, Justyna Piwowarczyk, Michał Sobo-
lewski, Mateusz Szydło, Kamil Walczyk. 

Konkurs organizowany jest przez Ka-
tedrę Architektury Mieszkaniowej PK we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Pro-

ducentów Cementu. Uroczystość ogło-
szenia wyników i rozdania nagród, którą 
prowadził dziekan Wydziału Architektury 
PK prof. Dariusz  Kozłowski, odbyła się 
16 czerwca.

(R.)

Nagrodzone prace — Aleksandry Cichej  i Barbary Fiszer



NASZA POLITECHNIKA 4/2008

26

In
fo

rm
ac

je

Instytut Konstrukcji Maszyn PK 
zorganizował w pierwszych dniach 
lipca (od 1 do 5) sympozjum dla dok-
torantów — 5th Fluid Power Net Inter-
national Symposium — poświęcone 
problematyce hydraulicznych i pneu-
matycznych układów napędowych 
i sterujących. Przedstawione wystą-
pienia dotyczyły projektowania ele-
mentów, badania elementów i układów 
sterowania, syntezy i analizy układów, 
modelowania i symulacji komputero-
wej, użycia sztucznej inteligencji, mo-
nitoringu i diagnostyki, oszczędności 
energii, zastosowania nowych cieczy 
roboczych, w tym wody.

W dyskusji, a także podczas roz-
mów w kuluarach podejmowano problem 
zwiększenia sprawności układów, obniże-
nia hałasu, wprowadzenia elektroniki do 
sterowania, podniesienia ciśnienia i tem-
peratury pracy, niezawodności i trwałości 
elementów, jak również zastosowania 
proekologicznych cieczy roboczych. 
Goś ciem honorowym był prof. Wolfgang 
Backé z Uniwersytetu w Aachen, nestor 
i światowej klasy ekspert w dziedzinie na-
pędów i sterowania hydraulicznego, który 
przyznał nagrodę za najlepszy referat wy-
głoszony w czasie sesji plenarnych.

Sympozjum odbywało się pod 
patronatem sieci naukowo-badaw-
czej Fluid Power Net International. 
Samo stowarzyszenie Fluid Po-
wer Net zostało powołane w 1998 
r. przez profesorów Andrzeja Gar-
bacika, ówczesnego dyrektora 
Instytutu Maszyn Roboczych PK, 
J. Steckiego z Australii, F. Conra-
da z Danii i M. Grahla-Madsena 
z Norwegii, a Politechnika Kra-
kowska była organizatorem i miej-
scem pierwszych dwóch spotkań 
naukowych (w 1998 i 2000 r.). 
Cykliczne sympozja doktorantów 
odbywają się od 2000 r. 

W czasie tegorocznego sympozjum 
wybrano przewodniczącego FPNI. Przez 
najbliższe dwa lata funkcję tę będzie pełnił 
dr Robert Rahmfeld z Niemiec. Do zarzą-
du stowarzyszenia FPNI powołano także 
przedstawiciela doktorantów — Petra Ko-
narika z Uniwersytetu w Ostrawie. W skład 
wybieralnych władz FPNI od dwóch ka-
dencji wchodzi dr inż. Andrzej Sobczyk, 
kierownik Pracowni Napędów Hydraulicz-
nych w Instytucie Konstrukcji Maszyn PK.

Sympozjum otworzył rektor PK prof. Jó-
zef Gawlik, a wykład wprowadzający doty-
czący znaczenia innowacji i transferu tech-

Sympozjum dla doktorantów

nologii w dziedzinie napędów płynowych 
wygłosił prof. M. Grahl-Madsen. W spotka-
niu uczestniczyli doktoranci z różnych kra-
jów całego świata. Należy podkreślić liczny 
udział doktorantów Wydziału Mechanicz-
nego PK (przedstawili 14 prac).

Szczegółowe informacje wraz ze 
zdjęciami można znaleźć na stronie: 
http://fpniphd08.pk.edu.pl/.

Następne spotkanie zorganizuje Pur-
due University w West Lafayette, w Sta-
nach Zjednoczonych.

(R.)

Fot.: Jan Zych

Niebawem wkroczymy w nowy rok 
akademicki. Czy będzie to rok zapo-
wiadanej reformy szkolnictwa wyż-
szego? 

„Szkolnictwo wyższe i nauka potrze-
bują solidnej reformy — ale nie rewolucji, 
tę robili poprzednicy. Celem strategii liz-
bońskiej, która musi być zrealizowana do 
2010 roku, jest m.in. wykorzystanie przez 
Polskę ogromnych unijnych środków na 
badania i nowoczesne technologie. Bez 
reformy większość tych pieniędzy, może 
nawet 80 proc., przepadnie” — powie-
działa szefowa resortu nauki, prof. Barba-
ra Kudrycka dziennikowi „Polska Gazeta 
Krakowska” jeszcze w listopadzie ubie-
głego roku, wkrótce po objęciu urzędu. 
„Planując reformę, warto się skupić nie na 
fi nansowaniu studiów, ale przede wszyst-
kim na badaniach naukowych i inwesty-
cjach” — dodała, zapewniając jednocześ-
nie: „Przygotowanie założeń do reformy 
nie zajmie dłużej niż trzy miesiące. Potem 

trzeba będzie przygotować projekty i roz-
począć procedury legislacyjne”.

Nieco później w wywiadzie udzielo-
nym „Rzeczpospolitej” pani minister po-
wiedziała też: „W Polsce musimy prze-
prowadzić dokładną analizę kierunków 
studiów. Ich waga dla rozwoju kraju i ja-
kość kształcenia decydowałyby o stopniu 
dofi nansowania przez rząd. Można więc 
wyobrazić sobie dobre kierunki z dzie-
dziny nauk podstawowych, które będą 
miały zapewniony strumień fi nansowa-
nia z budżetu. Można wyobrazić sobie 
również sytuację odwrotną, że z kolei 
słabe kierunki studiów nie przetrwają”. 

Minister Kudrycka jest zwolennicz-
ką likwidacji habilitacji. W kwietniu br. 
tak uzasadniała ten pomysł na łamach 
„Gazety Wyborczej”: „W Polsce tylko 
14 proc. naukowców habilituje się przed 
czterdziestką! Najwięcej — 55 proc. — 
uzyskuje ją między 40. a 50. rokiem ży-
cia. Nominacje profesorskie wręcza się 

zwykle 60-latkom. Zniesienie habilitacji 
ma pozwolić na to, żeby młodsi ludzie 
szybciej mogli zajmować wyższe stano-
wiska — nie tylko kierowników projektów 
badawczych, ale również kierowników 
katedr, instytutów, zakładów”.

16 kwietnia br. z rektorami szkół wyż-
szych spotkał się premier Donald Tusk. 
Odnosząc się do kwestii zniesienia ha-
bilitacji, premier powiedział: „Będziemy 
jeszcze w tym gronie długo dyskutowali 
nad celowością tego kierunku zmian, ale 
chcę zadeklarować pełną determinację 
rządu w takich odważnych zmianach, 
nawet jeśli one będą budziły kontrower-
sje” (cyt. za „Gazetą Wyborczą”). 

Równocześnie w mediach sugero-
wano wielokrotnie, że w przypadku za-
powiadanej rekonstrukcji rządu minister 
Barbara Kudrycka może stracić zajmo-
wane w nim stanowisko.

(LP)

Reforma ante portas?
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Centrum Transferu Technologii PK 
zawarło ostatnio cztery umowy licen-
cyjne z przedsiębiorcami dotyczące ko-
mercjalizacji wyników prac badawczych 
naukowców z Politechniki Krakowskiej. 
Innowacyjne rozwiązania odnosiły się do 
chemii polimerów i chemii przemysłowej. 

Dwie umowy upoważniają do korzy-
stania z rozwiązania objętego patentem 

Centrum Transferu Technologii

Lato z komercjalizacją
przyznanym przez Urząd Patentowy 
RP, a dwie pozwalają kontrahentom ko-
rzystać z rozwiązań chronionych jako 
poufne know-how PK. Mówią one rów-
nież o długotrwałej współpracy, która 
może przybrać formę szerszą niż tylko 
upoważnienie do korzystania z włas-
ności intelektualnej. Zawarcie umów 
przyniosło oprócz wymiernych korzy-

ści fi nansowych poszerzenie zakresu 
współpracy naszej uczelni z sektorem 
gospodarczym. Rosnące znaczenie 
własności intelektualnej dla nowoczes-
nej gospodarki pozwala sądzić, że ko-
lejne sukcesy CTT PK są tylko kwestią 
czasu.

Łukasz Wściubiak

Od 8 do 12 czerwca CTT PK 
uczestniczyło w Targach „Nauka dla 
Gospodarki” zorganizowanych w ra-
mach Międzynarodowych Targów „In-
nowacje — Technologie — Maszyny” 
w Poznaniu. To największa w kraju 
prezentacja dorobku i potencjału ba-
dawczego polskiej nauki stosowanej.

W tym roku nasza ekspozycja zna-
lazła się wśród stoisk wybranych branż 
przemysłu, co znacznie ułatwiło nawią-
zanie bezpośrednich kontaktów, które 
— mamy nadzieję — przyniosą konkret-
ne rezultaty w przyszłości. Specjaliści 
w dziedzinie transferu technologii z PK 
wzięli udział w spotkaniach przedstawi-
cieli przemysłu i nauki, inicjujących rea-

Oferta Politechniki Krakowskiej dla przemysłu

lizację nowego projektu i działanie Cen-
trum Doradztwa i Zgłaszania Potrzeb na 
Innowacje.

Była to również doskonała oka-
zja do promowania bazy ofert Poli-
techniki Krakowskiej dla przemysłu 
(www.s2b.transfer.edu.pl) jako narzę-
dzia wymiany informacji i podstawy 
współpracy nauki z przemysłem.

Na Targach „Nauka dla Gospodarki” 
swoją innowacyjną ofertę zaprezen-
towały jednostki naukowo-badawcze, 
fi rmy i instytucje wspierające proces 
transferu technologii — w sumie 1400 
fi rm z kilkudziesięciu krajów. Nasz 
udział w targach dofi nansowało MNISW 
ze środków programu „Kreator innowa-

cyjności. Wsparcie innowacyjnej przed-
siębiorczości akademickiej”. Targi zwie-
dziło 22 tys. osób.

Aktywizując środowisko akademi-
ckie, CTT PK przeprowadziło wios-
ną cykl szkoleń dofi nansowanych ze 
środków MNISW w ramach programu 
„Kreator innowacyjności. Wsparcie in-
nowacyjnej przedsiębiorczości akade-
mickiej”.

Trzydziestu uczestników kursu 
„Innowacyjny przedsiębiorca”, któ-
rych wy łoniono z grupy siedemdzie-
sięciu ośmiu chętnych, zapoznało się 
z formalno-prawnymi aspektami pro-
wadzenia działalności gospodarczej 

Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec
(z elementami prawa gospodarczego 
i patentowego, zasadami zarządzania 
jakością), z podstawami księgowości, 
możliwościami pozyskiwania funduszy 
na rozwój fi rmy oraz sposobami poszu-
kiwania partnerów do współpracy tech-
nologicznej.

W szkoleniu „Przedsiębiorczy na-
ukowiec” wzięło udział dwudziestu pię-
ciu pracowników naukowych (przysłano 
sześćdziesiąt pięć zgłoszeń). Kurs do-
tyczył komercjalizacji wyników badań 
naukowych — źródeł fi nansowania, 

Fot.: Marlena Marek

metod organizacji i tworzenia projek-
tów badawczo-wdrożeniowych. Jego 
uczestnicy zapoznali się z dobrymi przy-
kładami współpracy w transferze tech-
nologii oraz z prawnymi kwestiami tego 
zagadnienia.

Druga edycja szkoleń rozpocznie się 
w październiku. Informacje pod adre-
sem: www.transfer.edu.pl.

Opracowała: Marlena Marek
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Na pierwszy rzut oka pytanie to 
wygląda raczej niedorzecznie. To tro-
chę tak, jakbyśmy wątpili, czy inży-
nier jest naprawdę człowiekiem i czy 
aby na pewno jego też obowiązują 
zasady mówiące o tym, że nie powin-
no się kraść i oszukiwać. Oczywiście, 
inżynier jest człowiekiem i jak każdy 
człowiek powinien zachowywać się 
przyzwoicie — nikt chyba nie ma co 
do tego wątpliwości. Tytułowe pyta-
nie ma jednak mimo wszystko głęboki 
sens i warto się nad nim zastanowić.

Etyka — czyli co?

Kiedy mówimy o etyce, mamy na 
myśli przede wszystkim świadomą, inte-
lektualną refl eksję nad tym, jak powinni-
śmy się zachowywać i jakie wartości na-
leży realizować w złożonych sytuacjach 
życiowych. Chodzi zatem o coś więcej 
niż o proste wskazanie: „Rób tak, a nie 
inaczej, wszyscy przecież wiedzą, że 
tak trzeba”. Albo nawet gorzej: „Przecież 
wiesz, że tak się robi”. Często wszak nie 

wiadomo, „co trzeba”, jakie postępowa-
nie będzie właściwe, co tak naprawdę 
powinniśmy uczynić w sensie etycznym, 
a nie na przykład mając na względzie je-
dynie swoją korzyść czy wygodę. Rów-
nie jasne jest, że z tego, iż „coś się tak 
robi”, nie wynika, że jest to postępowa-
nie w głębokim sensie właściwe.

Trzeba zatem starannie odróżnić 
moralność, czyli zestaw faktycznie reali-
zowanych wartości, postaw i przekonań, 
najczęściej bezrefl eksyjnie przyjmowa-
nych w danej grupie czy społeczeństwie, 
od etyki, czyli fi lozofi czno-naukowej re-
fl eksji nad zadaniami i wartościami, któ-
re powinny być realizowane.

Jak uprawia się etykę? Oczywiście, 
zazwyczaj ustalenia etyki pokrywają się 
z faktycznym stanem moralności, ale tak 
wcale być nie musi: często ludzie nie 
widzą nic złego na przykład w łapów-
karstwie czy oszustwach podatkowych, 
choć dość prosta refl eksja nad funkcjo-
nowaniem społeczeństwa wystarcza, 
by uświadomić sobie, że jest to postę-
powanie etycznie niewłaściwe. Czasem 

jednak refl eksja ta nie jest 
taka prosta: wymaga wielkiej, 
szczegółowej wiedzy na temat 
kwestii fi lozofi czno-światopo-
glądowych (czyli wiedzy fi lozo-
fi cznej), na temat funkcjonowa-
nia społeczeństwa (czyli wiedzy 
socjologicznej) i na temat me-
chanizmów reakcji człowieka 
(czyli wiedzy psychologicznej). 
Niekiedy także wiedzy na temat 
specyfi ki zagadnienia, do które-
go odnoszą się dane działania 
(czyli wiedzy fachowej).

Każdy chyba rozumie, że 
aby zajmować się na przykład 
etycznymi aspektami medycy-
ny, trzeba uwzględniać zarów-
no kwestie fi lozofi czne dotyczą-
ce życia, śmierci i integralności 
duchowo-psychocielesnej czło-
wieka, społeczne aspekty funk-
cjonowania medycyny, często 
bardzo złożone psychologiczne 
przeżycia pacjenta, ale również 
trzeba mieć głęboką wiedzę na 
tematy związane ze stosowa-

niem nadzwyczaj dziś już skompliko-
wanych procedur medycznych. W od-
niesieniu do tak złożonych przypadków 
zazwyczaj dochodzi do rozmijania się 
moralności potocznej i etyki. Co wię-
cej, nawet ludzie o bardzo świadomych 
i trwale uformowanych postawach etycz-
nych borykają się wtedy z pytaniem: „Jak 
mam postąpić?”.

Dzieje się tak przede wszystkim dla-
tego, że często nie jesteśmy w stanie 
określić, jak powinniśmy się zachować 
w sytuacjach dla nas nowych, przekra-
czających niejako nasze życiowe do-
świadczenie i wiedzę. Najczęściej zbyt 
łatwo uogólniamy wtedy swoje — mniej 
lub bardziej wyrobione — wyczucie mo-
ralne, co często okazuje się niewystar-
czające i prowadzi do rażąco niewłaści-
wych wyborów. A świat naszych działań 
to dziś świat gwałtownie zmieniających 
się technologii i relacji społecznych 
— nowe typy sytuacji zaskakują nas nie-
ustannie!

I tu właśnie pomocą ma służyć ety-
ka, a dokładniej mówiąc, jeden z jej 
działów, czyli tak zwana etyka stoso-
wana. W przypadku pewnych rodzajów 
aktywności problemy są bowiem na tyle 
wyraziste, że można pokusić się o syste-
matyzację związanych z nimi moralnych 
dylematów i wskazanie ogólnych kie-
runków ich rozwiązywania. Najbardziej 
typowe przykłady etyki stosowanej to 
etyka medyczna (bioetyka, etyka lekar-
ska), etyka biznesu, etyka dziennikarska 
czy etyka prawnicza. Oczywiście, żadne 
zalecenia etyki stosowanej nie zwalniają 
z osobistego namysłu i moralnej odpo-
wiedzialności. Są jednak bardzo pomoc-
ne w podejmowaniu konkretnych decyzji 
oraz w kształtowaniu postaw ludzi, któ-
rzy, przygotowując się do wykonywania 
danego zawodu, powinni poznać rów-
nież jego specyfi kę od strony etycznej. 
Zalecenia te pomagają także w ustaleniu 
granic odpowiedzialności prawnej na po-
ziomie uregulowań formalnych.

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyż-
sze wyjaśnienia, to nasze tytułowe pyta-
nie staje się nieco bardziej zrozumiałe. 
W istocie rzeczy brzmi ono tak: „Czy ist-
nieje etyka inżynierska?”.

Etyka inżynierska (I)

Po co inżynierowi etyka?

28
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Inżynier — czyli kto?

Aby można było mówić o etyce inży-
nierskiej, to — zgodnie z tym, co zosta-
ło powiedziane — musi istnieć pewna 
wyraźnie odmienna specyfi ka zawodu 
inżyniera w stosunku do innych zawo-
dów. I znów każdy powie: inżynier nie jest 
oczywiście lekarzem, prawnikiem, dzien-
nikarzem czy przedsiębiorcą! Różnice 
w stylu pracy to jednak za mało, by mówić 
o etycznej specyfi ce zawodu. Wszak ma-
tematyk pracuje inaczej niż aktor, nie mó-
wimy jednak o etyce matematyki ani ak-
torstwa w takim sensie, w jakim mówimy 
o etyce medycznej czy nauczycielskiej. 
Do tego, by można było mówić o etycznej 
specyfi ce jakiegoś zawodu, muszą być 
spełnione pewne warunki. Aby je wska-
zać, musimy się zastanowić na samą 
istotą działalności inżynierskiej.

Jeślibyśmy zapytali inżynierów prak-
tyków, naukowców, a zapewne także 
i studentów, co uważają za ważne dla 
wykonywanego, rozwijanego lub przy-
swajanego fachu, większość z nich po-
wiedziałaby zapewne coś mniej więcej 
takiego: „Nie ma nauk inżynierskich 
bez matematyki, fi zyki, chemii itd.”. Ale 
inżynierowie nie czują się matematyka-
mi czy fi zykami, ponieważ dyscypliny te 
interesują ich tylko o tyle, o ile można 

je wykorzystać do rozwiązy-
wania praktycznych proble-
mów (oczywiście, określenie 
„praktyczne problemy” jest 
dość umowne, czasem są to 
problemy bardzo mocno „teo-
retyczne”!). 

Z jednej strony mamy za-
tem wiedzę z zakresu nauk 
ścisłych, z drugiej — konkret-
ne problemy do rozwiązania. 
Takie połączenie nazywa się 
często naukami stosowanymi. 
Do uprawiania tego rodzaju 
działalności sama wiedza za-
zwyczaj nie wystarcza — po-
trzebne jest także praktyczne 
doświadczenie, zawodowa 
intuicja, a także świadomość 
celów. Wiedza, metody, do-
świadczenie, a także cele się 
jednak zmieniają. Dziś nikt nie 
buduje samochodu tak, jak 
robiono to sto lat temu, wszy-
scy też dziś rozumiemy, że 
projektując nowe urządzenia 
musimy dbać o środowisko, 
czego świadomość jeszcze 
kilka dekad temu była raczej 
niewielka.

Ostatecznie można zatem, 
powtarzając znane defi nicje, po wiedzieć 
tak: nauki techniczne to połą-
czenie wiedzy, umiejętności 
i zdolności osądu związa-
ne z wyko rzystaniem nauk 
ścisłych do rozwiązywania 
problemów praktycznych 
w sposób uznany za rzetelny, 
zgodnie z historycznie zmie-
niającymi się metodami lub 
praktykami. Podobnie można 
jednak zdefi niować na przy-
kład praktykę lekarską czy 
ekonomiczną. Różnica musi 
zatem tkwić jeszcze w czymś 
innym — w określeniu celu, 
do którego inżynier ma dą-
żyć. Nie chodzi, oczywiście, 
o cele szczegółowe, raczej 
o cel w sensie czegoś osta-
tecznego, najbardziej podsta-
wowego, tego, co uważamy 
za kluczową wartość związa-
ną z daną działalnością.

Dla lekarza wartością tą 
będzie zdrowie i życie, dla 
ekonomisty — pomnażanie 
dóbr czy też zasobność kie-
rowanej przezeń fi rmy i zwią-
zanych z nią ludzi, szerzej: 
wspólnoty. Dla inżyniera taką 

wartość wskazać trudniej, choć ogólnie 
można powiedzieć, że jest nią posze-
rzanie możliwości oddziaływania czło-
wieka na środowisko, w którym żyje, tak 
by to życie było bezpieczniejsze i lepiej 
zaspokajało wszelkie ludzkie potrzeby. 
Dawniej przez środowisko rozumiano 
świat przyrody, dzisiaj jasne jest też, że 
przeobrażenia techniki zmieniają same-
go człowieka i świat społeczny. Co to 
jednak znaczy „bezpieczniej” i „lepiej”? 
Technika zmienia świat — czy aby jednak 
zawsze na „bezpieczniejszy” i „lepszy”?

Etyka inżynierska — czyli po co 
to komu?

Określiliśmy etykę jako refl eksję nad 
powinnościami, działalność technicz-
ną natomiast jako działalność związaną 
z dążeniem do realizacji pewnej warto-
ści: wartości panowania nad naturalnym 
i społecznym środowiskiem człowieka. 
Jak się ma ta wartość do pozostałych war-
tości i ogólnoludzkich powinności? I jak ją 
realizować w praktyce, by nie dochodziło 
do konfl iktów owych wartości i pojawiania 
się sprzecznych powinności?

Etyka inżynierska ma jakby dwie 
strony — ogólną i szczegółową. Po 
pierwsze, stara się ogólnie określić, na 
czym polega w danym momencie, na 
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danym poziomie rozwoju cywilizacyjnego 
realizacja wartości kluczowych dla nauk 
technicznych, a także na czym polega-
ją nieodmiennie pojawiające się wraz 
z rozwojem techniki nowe zagrożenia 
i konfl ikty wartości. Po drugie, stara się 
pomóc inżynierom w określeniu moral-
nych powinności w ich codziennej, prak-
tycznej działalności zawodowej. Pierwszy 
zespół zagadnień nazywa się czasami 
makro etyką, czasami wprost etyką lub 
aksjologią techniki (aksjologia to nauka 
o wartościach) i jest dziś uznawany za 
podstawowy dział fi lozofi i techniki. Zespół 
drugi to mikroetyka lub etyka inżynierska 
w sensie węższym, właściwym.

Istotą makroetyki inżynierskiej jest 
pewna głęboko wpisana w działalność 
techniczną sprzeczność: z jednej stro-
ny działalność ta jest nastawiona na 
zmianę, wynalezienie czegoś lepszego, 
innowacyjność. Z drugiej strony, zmia-
na zawsze niesie ryzyko. Inżynier musi 
umieć połączyć te dwie sprawy. Jak 
zobaczymy, czasem jest to niezmiernie 
trudne, zwłaszcza że, paradoksalnie, 
wraz z rozwojem techniki ryzyko zagro-
żeń rośnie, a nie maleje.

Istotę mikroetyki wyznaczają nato-
miast specyfi czne warunki pracy inży-
niera: z jednej strony jest profesjonalistą 
o wysokiej wiedzy fachowej, pozwala-
jącej na autonomiczne wyznaczanie 
celów działań, z drugiej jednak strony 
pracuje w złożonych zespołach projek-
towych, dla wielkich, kierujących się 
przede wszystkim celami ekonomicz-
nymi fi rm i korporacji. I znów, pogodze-
nie tych dwóch sprzecznych wymogów 
bywa czasem wręcz niemożliwe i rodzi 
bardzo silne napięcia wewnętrzne oraz 
poważne moralne dylematy — także dla-
tego, że wielkie instytucje żyją własnym 
życiem i rządzą się własnymi wewnętrz-
nymi racjami, wobec których jednostka 
często pozostaje bezradna.

Jeślibyśmy mieli zatem wskazać hasło-
wo główne zagadnienia etyki inżynierskiej, 
byłyby to: ryzyko, bezpieczeństwo, inno-
wacyjność, praca zespołowa. A wszystko 
razem składa się na odpowiedzialność. 
Łatwo nazwać, trudniej szczegółowo za-
nalizować tak, by wynikał z tego jakiś po-
żytek, zarówno dla refl eksji nad ogólnymi 
celami działalności technicznej, jak i dla 
konkretnych ludzi pracujących w organi-
zacjach związanych z techniką.

Jacek Jaśtal
jjastal@pk.edu.p

Rysunki pochodzą z L. Ficacci, „Gio-
vanni Battista Piranesi. The Complete Et-
chings”, Taschen, Köln 2000.

W tunelu aerodynamicznym Labo-
ratorium Inżynierii Wiatrowej Politech-
niki Krakowskiej stworzono pierwsze 
w Polsce stanowisko badawcze do 
prowadzenia symulacji wpływu wia-
tru na obciążenie śniegiem dachów. 
Posłużyło ono do badań wiatrowych 
i wiatrowo-śniegowych na modelu za-
daszenia Stadionu Miejskiego w Po-
znaniu zaprojektowanego na potrze-
by turnieju UEFA EURO 2012.

Niezbędność badań modelowych

Obciążenie śniegiem jest jednym 
z podstawowych obciążeń środowisko-
wych, na jakie są wystawione budowle, 
szczególnie ich konstrukcje dachowe. 
W pierwszym etapie projektowania każ-
dej konstrukcji da-
chowej usytuowanej 
w naszej strefi e kli-
matycznej należy 
ustalić przewidywane 
rozkłady obciążenia 
ciężarem śnieżnej po-
krywy, która może się 
zgromadzić na niej 
w zimie.

W większości ty-
powych przypadków 
możliwe jest zastoso-
wanie prostej proce-
dury określenia takich 
rozkładów za polską 
normą1. Norma przed-
stawia kilka typowych 
geometrii dachowych. 
Na podstawie wielo-
letniego doświadczenia w realizacji bu-
dowli o kształtach odpowiadających tym 
geometriom określono konfi guracje ob-
ciążenia, jakie zwykle na nich występują. 
Gdyby było możliwe poznanie ogólnych 
i uniwersalnych praw rządzących tymi 
zjawiskami, można by też przewidywać 
rozkłady obciążenia śniegiem dla do-

1 PN-EN 1991-1-3, „Eurokod 1. Oddzia -
 ływania na konstrukcje, Część 1–3 oddzia ły-
wania ogólne — Obciążenie śnie-giem”.

wolnego budynku. Jednak takich praw 
i wynikających z nich modeli matema-
tycznych praktycznie nie znamy.

Zjawiska wpływające na ostatecz-
ny kształt pokrywy śnieżnej są złożone 
(rys. 1). Jeżeli projektowany budynek 
w przybliżeniu odpowiada schematom 
normowym, możliwe jest ekstrapolowa-
nie zapisów normowych czy też ustale-
nie obciążenia na podstawie interpola-
cji kilku schematów. Jednak projektuje 
się także struktury, których kształtu nie 
da się (nawet w przybliżeniu) dopaso-
wać do żadnego ze schematów nor-
mowych, jak w przypadku zadaszenia 
Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Nie-
odzowne stają się wówczas badania 
modelowe spełniające podstawowe 
kryteria podobieństwa2.

Zjawiska kształtujące obciążenie 
śniegiem

Pierwszym etapem formowania 
się pokrywy śnieżnej jest opad śniegu. 
W wyższych partiach atmosfery, w wy-
niku działania czynników pogodowych, 

2 G. Kimbar, A. Flaga, „A new approach to 
similarity criteria for predicting a snow load in 
wind-tunnel experiments”, Snow Engineering 
VI, Whistler B. C., Canada, 2008.

Wiatr i śnieg
już nam niegroźne
Nowatorskie badania 
w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK

Rys. 1. Zjawiska wpływające na ostateczny kształt pokrywy śnieżnej
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tworzą się kryształki lodu. Centrum każ-
dej drobiny jest jądro kondensacji, na 
przykład cząstka pyłu. Jeżeli taka cząst-
ka znajdzie się w otoczeniu przesyco-
nej pary wodnej o temperaturze poniżej 
0°C, to następuje na niej wzrost krysz-
tału lodowego. Cząstki lodowe poddane 
sile ciężkości i siłom aerodynamicznym, 
wynikającym z ich ruchu względem po-
wietrza, kierują się ku podłożu. Już na 
etapie opadu śniegu może dojść do róż-
nic w grubości pokrywy śnieżnej w róż-
nych miejscach, jeżeli opad ten zacho-
dzi w warunkach działania wiatru. Każdy 
z aktów opadu powoduje powstanie pier-
wotnej pokrywy śnieżnej — nowej war-
stwy świeżego śniegu. Spąg pokrywy 
śnieżnej może składać się z kilku warstw 
pochodzących z różnych opadów.

Podczas długotrwałego zalegania 
śniegu na gruncie lub na dachu dochodzi 
do zmian jego właściwości. Zmiany opar-
te są głównie na przemianach fazowych 
wody. Czynnikami wywołującymi zmiany 
są głównie: wiatr, wilgotność i temperatu-
ra powietrza. Najbardziej charakterystycz-
nym zjawiskiem jest ciągłe zwiększanie 
się gęstości pokrywy śnieżnej w czasie.

Naturalnie, wzrost temperatury po-
wyżej 0°C powoduje stopnienie części 
lub całości pokrywy śnieżnej i poja-
wienie się wody w stanie ciekłym. To 
także powoduje zwiększenie gęstości 
śniegu, a po ponownym obniżeniu 
temperatury — powstanie lodu. Pod-
wyższenie temperatury może wynikać 
z ocieplenia się powietrza na skutek 
zjawisk pogodowych, ale także za-

chodzi pod wpływem ciepła płynącego 
z wnętrza budynku. Same przemiany 
pokrywy śnieżnej nie powodują zmiany 
obciążenia śniegiem, ponieważ masa 
nie jest transportowana, a zwiększe-
niu gęstości towarzyszy zmniejszenie 
grubości tej pokrywy.

Najoczywistszym przypadkiem prze-
mieszczania się masy pokrywy śnieżnej 
jest sytuacja, w której pokrywa zosta-
nie częściowo lub w całości stopiona. 
Jeżeli podłoże, na którym się znajduje, 
jest chłonne (w szczególności chodzi 
o grunt), to woda powstała na spodzie 
warstwy śniegu przesączy się w głąb 
tego podłoża. W pozostałych przypad-
kach (czyli na przykład na dachach) 
woda będzie w przybliżeniu zachowy-
wać się tak jak woda deszczowa.

Rys. 2. Przestrzeń pomiarowa tunelu aerodynamicznego

       Model stadionu na stanowisku badawczym w tunelu aeorodynamicznym LIW PK
       Fot.: Jan Zych
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Pokrywa śnieżna na powierzch-
niach nachylonych może się zsunąć 
pod wpływem własnego ciężaru. Długo-
trwałym procesem przemieszczającym 
masy śniegu jest przenoszenie śniegu 
przez wiatr. Cząstki tworzące pokrywę 
śnieżną są ze sobą powiązane. Jednak 
przy dostatecznie silnym działaniu wia-
tru wiązania te mogą zostać rozerwane. 
Oswobodzone cząstki powtórnie two-
rzą dyspersję śnieżną i tak jak podczas 
opadu są transportowane przez wiatr.

W przypadku ogólnym na powierzch-
ni pokrywy śnieżnej dochodzi do dwóch 
przeciwstawnych procesów — unosze-
nia i osadzania się cząstek. Jeżeli w ja-
kimś obszarze unoszenie przeważa nad 
osadzaniem, mówi się, że w tym miejscu 
następuje erozja, czyli wywołany działa-
niem wiatru ciągły ubytek pokrywy śnież-
nej. Jeżeli osadzanie cząstek przeważa 
nad unoszeniem, następuje akumulacja 
wtórna. W uproszczeniu można powie-
dzieć, że do erozji dochodzi w rejonach 
wystawionych na bezpośrednie działanie 
wiatru, natomiast do akumulacji w miej-
scach osłoniętych — w cieniu aerody-
namicznym przeszkody. Stąd często 
pojawiające się worki śnieżne, czyli wy-
sokie warstwy śniegu, na zawietrznych 
stronach przeszkód (nadbudówek, attyk) 
i większe obciążenie połaci zawietrznej 
na dachach dwuspadowych.

Stanowisko badawcze

Na potrzeby badań symulacji obcią-
żenia dachów śniegiem w tunelu aero-
dynamicznym, w jego sekcji drugiej 
zamontowano pod sufi tem dozownik 
materiału symulującego śnieg (rys. 2). 

Urządzenie składa się z nieruchomej 
podstawy — ramy stalowej o wymiarach 
108x220 cm, obitej blachą perforowaną 
o oczku 6x20 mm oraz z ruchomego 
sita złożonego również z ramy stalowej 
o wymiarach 100x210 cm, obitej iden-
tyczną blachą perforowaną. Sito jest 
przymocowane do ścian tunelu za po-
mocą łożysk suwakowych, co umożliwia 
ruch w kierunku osi tunelu. Dodatkowo, 
aby uniknąć zwiewania materiału z sita, 
zainstalowano drewnianą skrzynię. Sito 
jest napędzane silnikiem prądu zmien-
nego przez przekładnię ślimakową i mi-
mośród, silnik zaś zasila falownik, co 
umożliwia płynną regulację szybkości 
oscylacji sita.

Wynikiem pojedynczego ekspery-
mentu jest pomiar kształtu pokrywy 
utworzonej na modelu przez „sztuczny 
śnieg”. W pomiarach zastosowano me-
todę fotogrametryczną, która polega na 
obróbce fotografi i wykonywanych mie-
rzonemu obiektowi.

Na suwnicy w tunelu aerodynamicz-
nym umieszczono uchwyt, w którym 
zamocowano cyfrowy aparat fotogra-
fi czny oraz źródło światła laserowego. 
Dzięki układowi optycznemu promień 
laserowy jest rozszczepiany i tworzy 
pionową płaszczyznę światła lasero-
wego. W efekcie na mierzonym obiek-
cie wyświetla się czerwona linia, która 
jest fotografowana. Aparat fotografi czny 
i źródło światła laserowego pozostają 
względem siebie w stałym położeniu, 
więc kształt sfotografowanej linii od-
zwierciedla kształt pionowego przekroju 
mierzonego obiektu. Układ pomiaro-
wy jest umieszczony na suwnicy, więc 
można go przemieszczać nad modelem 

oraz uzyskać kształt wielu przekrojów 
i w konsekwencji otrzymać przybliżony 
kształt powierzchni nagromadzonego 
na dachu „sztucznego śniegu”.

Suwnica została wyposażona w urzą-
dzenie umożliwiające precyzyjne zatrzy-
mywanie w odstępie 2 cm. Fotografi e 
przetwarza się za pomocą własnego 
programu komputerowego — poprzez 
cyfrową obróbkę obrazu i odpowiednie 
przekształcenie geometryczne z fotografi i 
uzyskuje się precyzyjny kształt mierzonej 
powierzchni we współrzędnych (x, y, z) 
przestrzeni pomiarowej.

Badania Stadionu Miejskiego 
w Poznaniu

Podstawowym celem badań pro-
jektowanego zadaszenia Stadionu 
Miejskiego w Poznaniu było określenie 
maksymalnie niekorzystnych rozkładów 
obciążenia śniegiem wywołanych przez 
opad śniegu w warunkach działania 
wiatru oraz przyjęcie na ich podstawie 
uproszczonych schematów obciążenia, 
które zostały wykorzystane w trakcie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 
analizowanej konstrukcji. Badania były 
prowadzone od października 2007 r. do 
stycznia 2008 r.

Model stadionu został wykonany 
w skali 1:200 w pracowni projektowo- 
-plastycznej „Model-Art” w Poznaniu, 
a jego pełne oprzyrządowanie zreali-
zowano w pracowni modelarskiej La-
boratorium Inżynierii Wiatrowej. Szcze-
gólną uwagę w procesie modelowania 
zwrócono na odwzorowanie geome-
tryczne zarówno szczegółów ustroju 
konstrukcyjnego zadaszenia, jak też 

Rys. 3. Po lewej: schemat podstawowy obciążenia śniegiem, po prawej: schemat po redystrybucji pokrywy śnieżnej



NASZA POLITECHNIKA 4/2008

33

A
rt

yk
uł

y

innych elementów architektoniczno-
-urbanistycznych, które mają wpływ na 
przepływ wiatru wokół modelu, a zatem 
i na sposób formowania się obciążenia 
śniegiem.

Łącznie wykonano 10 eksperymen-
tów: 5 symulujących zachowanie się 
dyspersji śnieżnej w warunkach opadu 
i 5 symulujących redystrybucję pokrywy 
śnieżnej, wywołaną działaniem wiatru. 
Każdy z 5 eksperymentów różnił się kie-
runkiem napływu powietrza, co umożliwi-
ło pełne oddanie warunków panujących 
w miejscu lokalizacji budynku.

Pierwszym etapem badań było od-
powiednie modelowanie profilu pręd-
kości i turbulencji napływu. Następnie 
używając sita, dozowano do przestrze-
ni pomiarowej „sztuczny śnieg” (każdo-
razowo około 50 l startego styropianu), 
który przez około 5 min. osadzał się na 
modelu budynku. W przypadku ekspe-
rymentów dotyczących opadu warstwę 
sztucznego śniegu, jaka powstała na 
modelu, mierzono za pomocą meto-
dy fotogrametrycznej. Symulację re-
dystrybucji rozpoczynano podobnie. 
Po ustaniu opadu i osadzeniu się na 
modelu pokrywy „sztucznego śniegu” 
prędkość wiatru była zwiększana, tak 
by doszło do erozji. Badania prowa-
dzono aż do ustalenia się warunków 
równowagi, to jest przez około 15 min. 
Także w tym przypadku poddana re-
dystrybucji pokrywa była mierzona fo-
togrametrycznie.

Tunel aerodynamiczny 
w LIW PK

Podstawowe wymiary geome-
tryczne przestrzeni pomiarowej 
tunelu aerodynamicznego:
● szerokość — 2,2 m,
● wysokość — od 1,4 m na 

początku do 1,6 m na końcu 
przestrzeni pomiarowej,

● długość — 10 m.
Formowanie profi lu prędko-

ści średniej wiatru i turbulencji 
atmosferycznej odbywa się 
w pierwszej części przestrzeni 
pomiarowej, na długości ponad 
6 m, za pomocą odpowiednich 
siatek turbulizacyjnych, barier, 
iglic i klocków o regulowanej me-
chanicznie wysokości.

Wentylator osiowy, jedno-
stopniowy, o sprawności rzędu 
0,8–0,9, ma średnicę zewnętrzną 
2,72 m. Prędkość końca łopaty 
dochodzi do około 100 m/s. Jest 
umieszczony po stronie ssącej 
tunelu aerodynamicznego; zasi-
lany silnikiem prądu zmiennego 
o mocy 200 kW o obrotach nomi-
nalnych 750 obr./min. i sterowany 
falownikiem. Maksymalna średnia 
prędkość przepływu w przestrze-
ni pomiarowej wynosi 40 m/s.

Wyniki badań

Dane otrzymane bezpośrednio z po-
miarów zostały przetworzone, a wyniki 
opublikowane3. Łącznie opracowano 
9 schematów obciążenia gotowych 
do zastosowania w procesie projek-
towym.

Najpierw uzyskano tzw. podstawowy 
schemat obciążenia śniegiem, ujmują-
cy samo zjawisko opadu śniegu przez 
uwzględnienie częstości występowa-
nia wiatrów o określonych kierunkach 
w miejscu lokalizacji obiektu w zimie. 
Prócz tego stworzono 8 schematów od-
zwierciedlających proces redystrybucji 
pokrywy śnieżnej, poprzez modyfi kację 
schematu podstawowego danymi po-
chodzącymi z odpowiednich ekspery-
mentów.

Jako wyniki podano wartości współ-
czynnika kształtu dachu μ (rys. 3). Aby 
otrzymać charakterystyczne wartości 
obciążeń, wystarczy przemnożyć te war-
tości przez charakterystyczne obciąże-
nie gruntu śniegiem, które dla Poznania 
wynosi s0 = 0,9 kN/m2.

Andrzej Flaga, Grzegorz Kimbar, 
Piotr Matys

3  A. Flaga, G. Kimbar, P. Matys, „Wind-
tunnel tests for snow load prediction on 
a roof of the Municipal Stadium in Poznań”, 
Snow Engineering VI, Whistler B. C., Canada 
(w druku).

Fot.: Jan Zych
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Termin „wypalenie zawodowe” 
stał się bardzo popularny w ostatnich 
latach. Jest to znak większej wrażli-
wości ludzi na problem, który istniał 
zawsze, a nie był zdiagnozowany. 
Z wyraźniejszym dostrzeganiem pro-
blemu wiążą się również próby po-
szukiwania dróg profi laktyki. Są to 
metody zarówno polepszające funk-
cjonowanie osobiste, jak również 
zwracające uwagę na relacje inter-
personalne i problemy związane z or-
ganizacją zakładu pracy.

Interesujące jest, iż prowadzone 
badania dotyczą głównie nauczycieli 
szkół podstawowych i średnich różnych 
typów. W zasadzie z jakiegoś powodu 
brakuje badań dotyczących nauczy-
cieli szkół wyższych. Tymczasem oni 
również, z wielu powodów, mogą ulec 
wypaleniu. Bardzo istotny jest fakt, iż 
muszą łączyć w swojej roli dwie różne 
funkcje — dydaktyka i naukowca. Aby 
się utrzymać w pracy na uczelni, trzeba 
się wykazać zarówno w pracy ze stu-
dentami, jak również w badaniach na-
ukowych. Chociaż bywają tacy, którzy 
obydwie te funkcje wykonują świetnie 
i tacy, którzy myślą, że je tak wykonu-
ją. Większość musi się jednak uczyć je 
łączyć, wykonując jedną z pasją powo-
łania, a drugą traktując z trochę mniej-
szym entuzjazmem.

Defi nicje i narzędzia

Pierwszy opis zjawiska wypalenia 
zawodowego pochodzi z roku 1974 
i został sporządzony przez Herberta 
J. Freudenbergera. Określił on wypa-
lenie zawodowe jako „stan wyczerpa-
nia jednostki spowodowany nadmier-
nymi zadaniami stawianymi jej przez 
fizyczne lub społeczne środowisko 
pracy”1. Klasyczną definicję stworzyła 
jednak Christina Maslach, określając 
wypalenie zawodowe jako „psycholo-
giczny zespół wyczerpania emocjonal-
nego, depersonalizacji oraz obniżone-
go poczucia dokonań osobistych, który 

1 E. Bilska, „Jak feniks z popiołów, czyli 
syndrom wypalenia zawodowego”, Niebieska 
Linia nr 4(33)/2004, s. 3–7.

może wystąpić u osób pracujących 
z innymi ludźmi w pewien określony 
sposób”2.

Między defi nicjami widać podstawo-
wą różnicę. H. Freudenberger nie zawę-
ża swojego rozumienia do konkretnych 
zawodów. Poza tym nie opisuje szerzej 
samego syndromu. Ch. Maslach pisze 
o trzech składowych syndromu wypale-
nia zawodowego. Pierwszy z nich to wy-
czerpanie emocjonalne3. Charakteryzuje 
się ono zniechęceniem do pracy, zmniej-
szającym się zainteresowaniem sprawa-
mi zawodowymi, obniżoną aktywnością, 
pesymizmem, napięciem psychofi zycz-
nym, drażliwością oraz zmianami soma-
tycznymi. Depersonalizacja zaś, która 
jest drugim czynnikiem wypalenia, wiąże 
się z obojętnością, dystansowaniem wo-
bec problemów wychowanka, powierz-
chownością, skróceniem czasu oraz 
sformalizowaniem kontaktów, cynizmem 
i obwinianiem innych o niepowodzenia. 
Ostatni czynnik, czyli obniżone poczucie 
dokonań osobistych, charakteryzuje się 
widzeniem swojej pracy w negatywnym 
świetle.

Ch. Maslach prowadziła badania 
wśród zawodów społecznych — pracow-
ników opieki społecznej, pielęgniarek 
psychiatrycznych, prawników udziela-
jących porad ubogim ludziom, pracow-
ników opieki nad dziećmi, psychologów 
klinicznych i psychiatrów zatrudnionych 
w szpitalu psychiatrycznym, wśród per-
sonelu więziennego i lekarzy4. Wraz z S. 
Jackson stworzyły najbardziej popularne 
narzędzie do badania poziomu wypale-
nia zawodowego — Maslach Burnout 
Inventory. W polskiej wersji kwestiona-
riusz składa się z 22 pozycji testowych: 9 
z nich dotyczy wyczerpania emocjonal-
nego, 5 — depersonalizacji, zaś 8 — ob-

2 Ch. Maslach, „Wypalenie — w perspe-
ktywie wielowymiarowej”, tł. J. Radzicki, [w:] 
„Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobie-
ganie”, pr. zb. pod red. H. Sęk, Warszawa 
2004, s. 15.

3 Por.: E. Bilska, tamże.
4 Por.: Ch. Maslach, „Wypalenie się: utra-

ta troski o człowieka”, tł. J. Radzicki, [w:] P. G. 
Zimbardo, F. L. Ruch, „Psychologia i życie”, 
Warszawa 1994, s. 623–628.

niżonego poczucia dokonań osobistych5. 
Do narzędzia dołączona jest skala od 0 
do 6 stopni.

Poza tym klasycznym narzędziem 
istnieje również kilka innych, które bada-
ją np. własną ocenę wypalenia, 49 czyn-
ników wypalenia, zdrowie zawodowe, 
uczucia i emocje powstające w miejscu 
pracy6. Najpopularniejszym, poza kwe-
stionariuszem stworzonym przez Ch. 
Maslach, jest Burnout Measure opra-
cowany przez Ayalę Pines oraz Eliota 
Aronsona. Zawiera 31 pozycji testowych 
dotyczących wyczerpania, które jest 
oceniane w 7-stopniowej skali.

W poszukiwaniu przyczyn

Autorka wspomnianego powyżej na-
rzędzia jest również twórczynią bardzo 
ciekawego podejścia do problemu wy-
palenia7. Stwierdza, iż główna przyczyna 
wypalenia zawodowego pracownika tkwi 
w jego potrzebie sensu życia. Niegdyś 
religia nadawała życiu sens. Jednak gdy 
została przez wielu odrzucona, źródłem 
sensu stała się praca. Pines pisze: „Re-
ligia dostarcza lepszej odpowiedzi na 
problemy egzystencjalne niż praca (gdyż 
Bóg nie zawodzi), ludzie próbujący zna-
leźć sens egzystencjalny poprzez pracę 
częściej wypalają się niż ludzie, którzy 
sens swego istnienia czerpią z wiary 
religijnej. Dlatego jednym z możliwych 
wyjaśnień tak częstego występowania 
wypalenia w obecnych czasach jest 
sekularyzacja społeczeństwa”8. A. Pi-
nes i E. Aronson określają wypalenie 
zawodowe jako „stan fi zycznego, emo-
cjonalnego i psychicznego wyczerpania 

5 Por.: T. Pasikowski, „Polska adaptacja 
kwestionariusza Maslach Burnout Inventory”, 
[w:] „Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapo-
bieganie”, op. cit., s. 135–148.

6 Por.: W. B. Schaufeli, D. Enzmann, 
N. Girault, „Przegląd metod pomiaru wypale-
nia zawodowego”, tł. M. Żywicki, [w:] „Wy pa-
lenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie”, 
op. cit., s. 113–134.

7 Por.: A. M. Pines, „Wypalenie — w pers-
pektywie egzystencjalnej”, tł. J. Radzicki, [w:] 
„Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobie-
ganie”, op. cit., s. 32–57.

8 Tamże, s. 33.

Wypalenie zawodowe nauczycieli 
Przyczyny i profi laktyka
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spowodowany przez długotrwałe zaan-
gażowanie w sytuacje, które są obciąża-
jące pod względem emocjonalnym”9.

Ważne jest spostrzeżenie A. Pines, 
że wypaleniu ulegają osoby najbardziej 
oddane pracy, takie, które rozpoczynają 
ją z wzniosłymi celami, dużymi oczeki-
waniami i silną motywacją10; takie, które 
spodziewały się czerpać z niej poczucie 
znaczenia.

Matthias Burish, pisząc o wypaleniu 
zawodowym, wprowadza termin za-
burzonych epizodów działania11. Jeśli 
mówimy o niezaburzonych epizodach, 
stwierdzamy, że dana osoba, aby osiąg-
nąć cel, angażuje się, wykorzystując 
swój model świata. Formułuje swoje 
oczekiwania co do czasu, zasobów, ko-
rzyści, ryzyka. Jeśli osiąga cel, motyw 
zostaje zaspokojony i odnosi sukces. 
Jednak może się to nie udać. Pierwszym 
powodem jest utrudnienie osiągnięcia 
celu. Następny to udaremnienie motywu 
i blokada celu. Kolejny to niewystarcza-
jąca nagroda, zaś ostatni to nieocze-
kiwane efekty uboczne. Pojedynczy 
zaburzony epizod działania powoduje 
pierwotny stres, ale nieudane próby po-
radzenia sobie z sytuacją prowadzą do 
stresu wtórnego. Z takim stresem można 
się uporać, tworząc bardziej realistyczny 
model świata, ale może się to skończyć 
porażką, prowadząc do wypalenia.

Helena Sęk, proponując społeczno-
poznawcze podejście do problemu wypa-
lenia zawodowego, defi niuje je jako „ze-
spół objawów pojawiających się u osób 
wykonujących zawody, w których bliski 
kontakt interpersonalny, pełen zaangażo-
wania, i cechy osobowości profesjonalisty 
stanowią podstawowe instrumenty czyn-
ności zawodowych, decydujące o pozio-
mie wykonywania zawodu, o sukcesach 
i niepowodzeniach zawodowych”12. 
Wskazuje na czynniki wpływające na roz-
wój wypalenia — te związane z cechami 
podmiotu oraz społeczne13.

Do pierwszych zalicza przekonania 
zawodowe. Jeśli są skrajne, kategorycz-

9 Tamże, s. 35.
10 Por.: tamże, s. 32–57.
11 Por.: M. Burish, „W poszukiwaniu teo-

rii — przemyślenia na temat natury i etiologii 
wypalenia”, tł. M. Żywicki, [w:] „Wypalenie za-
wodowe. Przyczyny i zapobieganie”, op. cit., 
s. 58–82.

12 H. Sęk, „Uwarunkowania i mechanizmy 
wypalenia zawodowego w modelu społecznej 
psychologii poznawczej”, [w:] „Wypalenie za-
wodowe. Przyczyny i zapobieganie”, op. cit., 
s. 84.

13 Por.: tamże, s. 83–112.

ne i nieracjonalne, występuje zagroże-
nie wypaleniem. Inną cechą podmiotową 
jest typ kontroli, jaki charakteryzuje daną 
osobę (utrzymywanie, unikanie, dozna-
wanie oraz zmaganie). Unikanie z reguły 
prowadzi do wypalenia. Zmaganie zaś 
w zależności od jego efektów.

Trzeba również wymienić zasoby, 
które pomagają przeciwdziałać wypale-
niu. Są to: doświadczenie skuteczności 
zadaniowej, interpersonalnej, organiza-
cyjnej i uogólnionej. Brak rozwoju wy-
mienionych zasobów odpornościowych 
powoduje poczucie nieskuteczności, tak 
mocno związane z wypaleniem zawo-
dowym i pogłębiane dodatkowo przez 
czynniki środowiskowe, zwłaszcza przez 
pozbawienie wsparcia społecznego.

Wypalenie w zawodzie 
nauczyciela

Uczenie innych jest powiązane ze 
specyfi cznymi stresami. Z badań prze-
prowadzonych na różnych grupach 
zawodowych wynika, że nauczycie-
le plasują się na drugim miejscu pod 
względem ryzyka wystąpienia chorób 
serca i układu krążenia14. Okazuje się, 
że czas pracy nauczycieli, wbrew ogól-
nej opinii, jest źródłem stresów. Wiąże 
się to z dyspozycyjnością nauczyciela, 
który z konieczności przynosi pracę do 
domu.

Nauczyciel akademicki jest pod tym 
względem w szczególnej sytuacji. W za-

14 Por.: R. Kretschmann, „Stres w za-
wodzie nauczyciela”, tł. J. Mink, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

sadzie jego praca naukowa jest, a nawet 
musi być wykonywana poza wyliczonymi 
ściśle godzinami. Nie jest to więc jedynie 
kwestia wielogodzinnej pracy w domu, 
ale i dodatkowych godzin spędzanych 
w zakładzie pracy nad różnymi doświad-
czeniami.

Kolejnej przyczyny wypalenia zawo-
dowego można szukać w konieczności 
łączenia pracy w kilku miejscach. Rów-
nież ta sytuacja dotyka nauczycieli aka-
demickich, którzy pracują na kilku uczel-
niach i z tego powodu niejednokrotnie nie 
mogą zaangażować się w pełni w jednym 
miejscu pracy. Zmęczenie takim życiem 
może z kolei wywoływać zniecierpliwie-
nie i prowadzi do traktowania studenta 
jako zła koniecznego. Jest to, niestety, 
pierwszy krok do depersonalizacji.

Następnym wymienianym przez ba-
daczy źródłem wypalenia bywa nadmiar 
obowiązków i trudności z utrzymaniem 
autorytetu w szkołach. Autorytet nie jest 
współcześnie czymś rozumianym jako 
przynależny pozycji nauczyciela. Jest 
na różne sposoby podważany i trzeba 
go zdobywać. Taka sytuacja powoduje 
wiele stresów i może być przyczyną wy-
palenia zawodowego.

W miarę upływu czasu nauczyciel 
ma coraz większe problemy z radzeniem 
sobie z nierzeczową krytyką i wygórowa-
nymi wymaganiami. Brakuje mu też siły, 
sprawności fi zycznej, odporności na ha-
łas i długą pracę. Badania zaś mówią, że 
równocześnie wzrasta jego cierpliwość 
i umiejętność oddzielania życia osobi-
stego i rodzinnego od zawodowego.

U nauczycieli akademickich wymóg 
łączenia dwóch rodzajów obowiązków 

Fot.: Jan Zych
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może prowadzić do traktowania pracy 
jako swoistego sposobu robienia karie-
ry. Kończy się wtedy pasja, powołanie, 
a zaczyna wyścig szczurów. Niestety, 
w miarę upływu czasu te problemy na-
rastają. Trzeba ogromnej siły charakte-
ru i pracy nad sobą, by oprzeć się takim 
tendencjom.

W latach 1991–1993 zbadano naj-
bardziej stresogenne obszary w zawo-
dzie nauczyciela w Polsce15. Ich wyni-
ki potwierdziły wnioski sformułowane 
w badaniach zagranicznych. Wymienio-
no więc: niewielkie zarobki, niski prestiż 
społeczny zawodu, zachowania i cechy 
uczniów, przeładowane programy na-
uczania i ciągłe ich zmiany, nadmierne 
i sprzeczne wymagania przełożonych, 
stałe zagrożenie oceną ze strony kontro-
lujących pracę oraz niekorzystne warun-
ki pracy i brak wyposażenia.

Profi laktyka

H. Sęk podaje w swoim artykule kon-
kretne metody zapobiegania wypaleniu 
w zawodzie nauczyciela. Po pierwsze, 
wymienia aktywne podejście do za-
dań i trudności zawodowych, następnie 
— radzenie sobie poprzez innowacje, 
rozwój zawodowych kompetencji. Pro-
ponuje pozytywne podejście do ocenia-
nia zdarzeń i dokonywanie zmian przede 
wszystkim w sobie. Metody zapobiega-
nia wypaleniu zostały również uogólnio-
ne przez innych autorów.

Pisząc o przeciwdziałaniu wypaleniu 
zawodowemu, A. Woźniak-Krakowian 
wymienia trzy sfery działania16. Pierwsza 
to analiza własnego systemu wartości. 
Jest ona związana z autorefl eksją nad 
racjami, które organizują naszą działal-
ność. Jest to pytanie, dlaczego się tru-
dzimy, dlaczego podejmujemy konkretne 
zadania, jakie są rzeczywiste motywy 
naszego działania. Drugą sferą jest ana-
liza wypalenia egzystencjalnego w so-
bie. Wypalenie zawodowe pojawia się, 
gdy oczekiwania co do kosztów, jakie 
człowiek ponosi i zysków, jakie uważa, 
że mu się należą, nie są spełnione. Ana-
lizując wypalenie egzystencjalne, trzeba 
podjąć refl eksję nad realizmem włas-
nych oczekiwań, nad tym, w jakim stop-
niu praca zawodowa może nadać życiu 
sens. Trzecia sfera to analiza samego 

15 Por.: H. Sęk, „Wypalenie zawodowe 
u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości za-
pobiegania”, [w:] „Wypalenie zawodowe. Przy-
czyny i zapobieganie”, op. cit., s. 149–167.

16 Por.: A. Woźniak-Krakowian, „Syndrom 
boga”, Niebieska Linia nr 4(33)/2004, s. 13–15.

wypalenia zawodowego, stwierdzenie, 
na ile mu ulegamy.

Jörg Fengler, omawiając zapobieganie 
wypaleniu i radzenie sobie z jego objawa-
mi, również wymienia trzy sfery17. Pierwsza 
to osobiste radzenie sobie z problemem, 
konieczność zachowania dystansu w sto-
sunku do klientów. Jako środki zaradcze 
wymienia inicjatywy autoterapii, jak: tech-
niki relaksacyjne, doświadczanie sztuki, 
nagradzanie samego siebie, umiejętność 
zatrzymywania negatywnego myślenia, 
codzienne praktyki (np. pisanie dzien-
nika, listów, modlitwa, ćwiczenie swojej 
zdolności współpracy z innymi, regulacja 
bliskości wobec wychowanków związana 
z utrzymaniem dystansu, dbanie o prze-
rwy w pracy, dobra lektura).

Druga sfera jest związana z kontak-
tami interpersonalnymi. Można te od-
działywania opisać terminem „wsparcie 
społeczne”. Składają się na nie: wsparcie 
emocjonalne, wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów, wsparcie praktyczne i mate-
rialne oraz integracja społeczna. Mówiąc 
konkretnie, to zespół kolegów w pracy 
może pomóc poprzez pozytywne infor-
macje zwrotne. Taką metodą, stosowaną 
w zespołach koleżeńskich, jest tzw. su-
perwizja. Pozwala ona uzyskać informa-
cje zwrotne od kolegów na temat własnej 
pracy i odniesień do wychowanków. In-
formacje są podawane w takim klimacie, 
by pomagały, a nie niszczyły. Najczęściej 
stosuje się ją w psychoterapii, ale rów-
nież na polu wychowawczym.

Ostatnią sferą przeciwdziałania wy-
paleniu jest instytucja, która może pomóc 
w odciążeniu pracownika, np. poprzez 
zmienianie czasu pracy i obowiązków, 
regulowanie wielkości grup, z którymi 
nauczyciele pracują. Pomocą mogą być 
opłacane przez zakład pracy szkolenia, 
regularne urlopy. Bardzo ważny jest 
również przepływ informacji w zakładzie 
pracy, jasne i podawane w bezpośredni 
sposób informacje zwrotne. Istotny jest 
też udział w decydowaniu o sprawach 
instytucji, w której jest się zatrudnionym.

Nawiązując do pracy na uczelni, tutaj 
również profi laktyka przebiega w trzech 
płaszczyznach. Pierwsza wiąże się ze 
sferą osobistą. Poznanie siebie, świa-
domość swojego powołania do zawodu, 
słabych i silnych stron to mocna pod-
stawa do przeciwdziałania wypaleniu. 
Ważna jest również umiejętność jasne-
go wyznaczenia granic, oddzielenia ży-
cia osobistego od zawodowego. Istotne 

17 Por.: J. Fengler, „Pomaganie męczy”, 
tł. K. Pietruszewski, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańska 2000, s. 157–185.

jest odpoczywanie. Nawet od twórczego, 
naukowego poszukiwania warto czasem 
odpocząć. 

Druga płaszczyzna to kontakty z ko-
legami. Wydaje się, że w środowisku 
naukowym zbyt mały nacisk kładzie się, 
niestety, na współpracę zamiast kon-
kurencji. A przecież ucząc studentów, 
mówi się im o konieczności współpracy 
w dziele twórczym. 

Trzecia płaszczyzna to instytucja. 
Na uczelni obowiązują podobne zasa-
dy jak w innych gałęziach szkolnictwa. 
Każdego twórczego pracownika należy 
wspierać, by mógł się rozwijać, by jego 
kreatywność nie przerodziła się w bez-
pieczną przeciętność.

Podsumowując, trzeba podkreślić, iż 
nie na wszystko mamy wpływ. Nie mamy 
wpływu często na instytucję, w jakiej pra-
cujemy; na system, w jaki ta instytucja 
jest wbudowana ani na kolegów z pracy, 
zupełnie — na wychowanków, z którymi 
przychodzi nam pracować. Mamy nato-
miast wpływ na to, czy nasze oczekiwa-
nia są realistyczne, czy znamy siebie wy-
starczająco i gdzie szukamy sensu życia. 
Mówiąc krótko, możemy tak kształtować 
samych siebie, by przeciwstawić się syn-
dromowi wypalenia zawodowego, a gdy 
się pojawi, umieć sobie z nim poradzić.

Anna Seredyńska

Anna Seredyńska — urodzo-
na w Krakowie w 1971 r. W latach 
1990–1995 studiowała pedagogi-
kę resocjalizacyjną na UJ, w la-
tach 1993–1999 fi lozofi ę i teolo-
gię na PAT w Krakowie. W 2004 
r. obroniła doktorat z teologii du-
chowości. Od 2004 r. zatrudniona 
jako adiunkt w Wyższej Szkole 
Filozofi czno-Pedagogicznej „Ig-
natianum” w Katedrze Pedagogiki 
Resocjalizacyjnej. Prowadzi zaję-
cia z metod pracy socjalnej oraz 
pedagogiki porównawczej. Od 
2006 r. kształci się w Krakowskim 
Centrum Psychodynamicznym 
w dziedzinie psychoterapii, rów-
nocześnie odbywając staż psy-
choterapeutki w Hospicjum św. 
Łazarza w Krakowie oraz w Fun-
dacji Pro Bono w Krakowie.

Wykład został wygłoszony na Poli-
technice Krakowskiej 16 stycznia 2008 r. 
na zaproszenie Chrześcijańskiego Fo-
rum Pracowników Nauki i PK.
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12 czerwca 2008 r., 60 lat po uzy-
skaniu absolutorium spotkali się 
w murach Politechniki Krakowskiej 
absolwenci Wydziału Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej. Rozpoczynali studia 
w 1945 r., kiedy Politechnika działała 
pod szyldem Wydziałów Politechnicz-
nych Akademii Górniczej w Krakowie, 
w 1948 r. byli pierwszym rocznikiem 
jej absolwentów.

Absolwenci z 1948 r. z uznaniem 
wspominali swoich nauczycieli akade-
mickich, którzy w trudnych powojennych 
czasach, naznaczonych przez niedo-
statek, także podręczników i pomocy 
naukowych, przekazywali im wiedzę 
teoretyczną i dzielili się praktycznymi 
umiejętnościami projektanta, inżynie-
ra, wyniesionymi z pracy przy budowie 
dróg, mostów, regulacji rzek, wodocią-
gów i kanalizacji. To im wielu absolwen-
tów z rocznika 1948 zawdzięcza swe 
naukowe pasje (tytuł profesora uzyskało 
8 osób, stanowisko docenta — 5 osób, 
a stopień doktora nauk technicznych 
— 4), dobre przygotowanie do pracy na 
dyrektorskich stanowiskach fi rm budow-
lanych w Polsce, Europie i na Bliskim 
Wschodzie czy w administracji państwo-
wej i samorządowej.

Niezwykłe jest i to, że przetrwały 
przyjaźnie zadzierzgnięte przed 60 laty. 
Zdaniem Józefa Fiszera i Mieczysława 
Kamieńskiego jest to niewątpliwa za-
sługa śp. prof. Romana Ciesielskiego, 

Zjazd pierwszych absolwentów 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej

który potrafi ł cementować środowisko, 
począwszy od czasu studiów.

Czternasty zjazd koleżeński rozpo-
czął się Mszą św. odprawioną za dusze 
zmarłych Profesorów i Kolegów w Bazy-
lice św. Floriana w Krakowie. Następnie, 
zgodnie z tradycją, uczestnicy zjazdu 
spotkali się w Instytucie Mechaniki Bu-
dowli, gdzie powitał ich dyrektor Instytu-
tu, prof. Janusz Kawecki, a dziekan prof. 
Jacek Śliwiński zapoznał z aktualną sy-

tuacją Wydziału Inżynierii Lądowej. Mie-
czysław Kamieński przypomniał historię 
kolejnych zjazdów, bogato ilustrując swą 
wypowiedź fotografi ami (wszyscy goście 
zostali obdarowani pamiątkowymi płyt-
kami CD przygotowanymi specjalnie z tej 
okazji przez Instytut Mechaniki Budowli). 
Uczestników zjazdu przyjął również rek-
tor prof. Józef Gawlik i rektor elekt prof. 
Kazimierz Furtak.

(R.)

Uczestnicy koleżeńskiego spotkania w 60 lat po uzyskaniu dyplomów PK

Spotkali się po 50 latach od ukoń-
czenia studiów na Wydziale Architek-
tury. Zjechali nie tylko z całej Polski, 
ale także z różnych krajów — Francji, 
Danii, Szwecji, Kanady, a nawet Au-
stralii. Powrócili do miejsc, w których 
pół wieku temu słuchali wykładów 
i zdawali egzaminy.

Zjazd absolwentów WA, którzy stu-
diowali w latach 1952–1958, odbył się 19 
i 20 czerwca br. Rozpoczęła go Msza św.
w Bazylice św. Floriana w Krakowie odpra-
wiona w intencji osób, które odeszły z gro-

Architekci pół wieku po dyplomie

na dawnych studentów. Później ze brani 
zapoznali się z dzisiejszymi warunkami 
pracy wydziału. Szczególnie czuli się po-
ruszeni w sali noszącej imię ich dawnego 
mistrza — prof. Adama Mściwujewskiego. 
W spotkaniu wziął udział prodziekan Wy-
działu Architektury, prof. Zbigniew Zuziak, 
a także prof. Witold Cęckiewicz, który pro-
wadził zajęcia ze słuchaczami tego roku 
przeszło pół wieku temu. Do dziś pamięta, 
że był to niesłychanie zżyty rok.

Później uczestnicy zjazdu przenie-
śli się do dworu w Tomaszowicach na 

bankiet połączony z koncertem oraz 
wspólne śpiewy przy ognisku. Tomaszo-
wice opuścili dopiero następnego dnia, 
podjąwszy uprzednio postanowienie, że 
podobne spotkania w tym miejscu będą 
się odtąd odbywać co roku. Jak mówi 
Maria Chronowska, główna organiza-
torka zjazdu, cała impreza przebiegała 
we wspaniałym nastroju. Uczestniczyło 
w niej ponad 50 osób.

(lp)
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Już po raz piąty odbył się zjazd 
absolwentów Wydziału Budownictwa 
Lądowego z roku 1968. Na spotkanie, 
które odbyło się 31 maja i 1 czerwca, 
przybyło 70 koleżanek i kolegów, czyli 
około 65 proc. absolwentów.

Zjazd rozpoczął się uroczystym 
spotkaniem w Sali Senackiej. Znamie-

40-lecie absolwentów „Lądówki”
nitymi gośćmi byli: niezapomniany dzie-
kan WBL prof. Stefan Piechnik, nasza 
wspaniała dr inż. Krzysztofa Piechnik 
— wymagający nauczyciel, ale uczą-
cy nas w sposób bezstresowy oraz 
dziekan elekt prof. Tadeusz Tatara, 
który przedstawił zebranym aktualny 
wizerunek naukowo-dydaktyczny WIL. 

Następnie uczestnicy zjazdu zwiedzili 
budynek wydziału, w tym sale wykłado-
we noszące imiona Izydora Stelli-Sawi-
ckiego oraz uczących nas profesorów 
— Bronisława Kopycińskiego, Jerzego 
Ciesielskiego i Romana Ciesielskiego. 
Była to szczególna chwila wspomnień 
i refl eksji. Wyjątkowym momentem było 
złożenie kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą Jana Pawła II. Później odbył się 
wieczór wspomnień.

W drugim dniu spotkaliśmy się na 
Mszy św. w kościele św. Floriana, od-
prawionej w intencji osób, które odeszły 
z naszego grona oraz w intencji nas 
i wszystkich pracowników WIL. Rozsta-
nie nastąpiło na „barce” pod Wawelem. 
Wszyscy żegnali się do następnego 
spotkania za 2 lata.

Wiesław LigęzaZjazd absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego 1968–2008
Fot.: Piotr Bukowski

W maju tego roku pracownicy 
Katedry Maszyn i Urządzeń Energe-
tycznych oraz Zakładu Chłodnictwa 
i Klimatyzacji Instytutu Aparatu-
ry Przemysłowej i Energetyki wraz 
ze studentami III i IV roku kierunku 
energetyka wyruszyli na wyprawę na-
ukową po krajach Europy Środkowej 
i Południowej.

Wyjazd pozwolił skonfrontować wie-
dzę teoretyczną z praktyką, z różnymi 
technologiami produkcji — od trady-
cyjnego sposobu odlewania zaworów 
w znajdującej się na obrzeżach Wied-
nia fi rmie Herz, po zautomatyzowaną 
linię produkcyjną włoskiej fi rmy Aermec, 
znanej z wytwarzania m.in. urządzeń 
do zapewniania komfortu cieplnego. 
Uczestnicy wyprawy zwiedzili również 
spalarnię śmieci (Instalacja Termiczne-
go Przekształcania Odpadów) w Spit-
telau pod Wiedniem, której elewację 
zaprojektował słynny architekt Frie-
densreich Hundertwasser. Zakład jest 
przykładem symbiozy techniki, ekologii 
i sztuki oraz dowodem ograniczania 
„optycznego zanieczyszczenia środowi-
ska” w Wiedniu.

Studencka wyprawa Korzystając z gościnności prof. Hat-
muta Spliethoffa, dyrektora Instytutu 
Energetyki Uniwersytetu Technicznego 
w Monachium, studenci porównali dzia-
łalność tej jednostki naukowej z praca-
mi prowadzonymi w Katedrze Maszyn 
i Urządzeń Energetycznych PK. Fa-
scynująca była również wizyta w mo-
nachijskim Muzeum Techniki, wiosce 
olimpijskiej, na najnowocześniejszym 
stadionie piłkarskim Allianz Arena czy 
w Muzeum BMW, w którym prezento-
wany jest bolid Formuły 1 wykorzysty-
wany w zawodach m.in. przez naszego 
rodaka, Roberta Kubicę.

Niezapomniane wrażenie zrobiły rów-
nież legendarne miasta, takie jak Wene-
cja, Padwa, Werona, a nocleg w Alpach 
na wysokości 1300 m n.p.m. oraz dłuż-
sza wizyta w malowniczej miejscowo-
ści Monselice (nawet strajk komunikacji 
włoskiej nie przeszkodził członkom wy-
prawy w delektowaniu się krajobrazem 
podczas rowerowej wycieczki) stanowiły 
prawdziwe urozmaicenie. Śmiałkom nie 
zabrakło również energii, aby wdrapać 
się na szczyt największej na świecie 
skoczni narciarskiej w słoweńskich Al-
pach, w miejscowości Planica.

Wyprawa nie odbyłaby się, gdyby nie 
życzliwość rektora PK, prof. Józefa Gaw-
lika, dziekana WM, prof. Krzysztofa Szu-

walskiego, pełnomocnika dziekana WM 
ds. praktyk studenckich dr. hab. inż. Mar-
ka Brzeżańskiego, opiekuna studenckich 
kół naukowych PK prof. Barbary Tal-Fi-
giel, dyrekcji Instytutu Aparatury Przemy-
słowej i Energetyki oraz gdyby nie hoj-
ność sponsorów: Elektrowni Skawina SA 
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej SA w Krakowie.

Iwona Wójcik, Tomasz Sobota,
Kamila Berek

Wizyta w zakładach Herza w Wiedniu
Fot.: Kamila Berek
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W dzień przykładna pani bibliote-
karka, ułożony bibliotekarz, spełnia-
jący życzenia użytkowników bibliote-
ki... A po godzinach? Taniec, śpiew, 
żeglarstwo, hokej… Stres i zmęczenie 
wywołane pracą najlepiej rozładowy-
wać poprzez hobby.

Piotr Pitala Junior, magazynier za-
trudniony w Filii Biblioteki PK w Domu 
Studenckim nr 4, od dwóch lat gra w ho-
keja. Zaczęło się zwyczajnie, dzięki ko-
ledze, który otworzył lodowisko (swoją 
drogą ciekawy pomysł na interes). Gru-
pa znajomych, niezupełnie mających po-
jęcie o grze w hokeja, spotykała się dwa 
razy w tygodniu, by chociaż na chwilę 
oderwać się od szarej rzeczywistości. 
Dzięki pomocy starszych znajomych, 
którzy od lat grają w hokeja, młodzi spor-
towcy szybko pojęli zasady gry. Trudne 
początki związane z brakiem niezbęd-
nego sprzętu zmieniły się w niezwykłą 
przygodę w chwili, gdy każdy zakupił 
kask, kije i krążki hokejowe. Profesjo-
nalne ochraniacze można było zastąpić 
innymi, na przykład narciarskimi. 

A skąd u magazyniera umiejętność 
jazdy na łyżwach? Najpierw była obo-
wiązkowa nauka jazdy na lodzie w pod-
stawówce. Później częste wyprawy na 
rolki pozwoliły rozwinąć umiejętności na 
tyle, aby zacząć grać w hokeja. Jednak 
takie hobby to nie tylko przyjemność 

i spotkania ze znajomymi (zwłaszcza 
z wdzięczną publicznością), ale także 
ciężka praca, męczące treningi oraz kon-
tuzje. I choć te ostatnie nie zdarzają się 
nagminnie, to trzeba przyznać, że roz-
cięte warga czy łuk brwiowy, obite gole-
nie — to codzienność w tej dyscyplinie 
sportu. Dziś Piotr Pitala zaczyna myśleć 
o grze w amatorskiej lidze hokejowej. Nie 
jest to wszak jedyne zajęcie, jakiemu się 
poświęca w wolnych chwilach. Mówi:

— Gram w hokeja, siatkę, piłkę, ko-
sza i na konsoli…

A jakim pasją oddają się bibliote-
karki Politechniki Krakowskiej? Śpiew, 
taniec i folklor to całe życie autorki tych 
słów, pracującej w Filii Biblioteki PK na 
Wydziale Mechanicznym. Na próby Stu-
denckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kato-
wice” zaprowadziło mnie poszukiwanie 
nowości oraz chęć poznania nowych 
ludzi i poprawienia kondycji fi zycznej. 
Czasy studenckie wprawdzie dawno 
minęły, jednak zaangażowanie w dzia-
łalność zespołu wciąż stanowi ważną 
część mego życia. 

Członkiem grupy może zostać każdy, 
wystarczy odrobina zapału i pragnienie 
przeżycia przygody. A tych nie braku-
je... Któż nie chciałby zwiedzać świata?! 
Odwiedzić Meksyk, Argentynę, Portu-
galię, Cypr czy Sycylię? Kto oparłby się 
pokusie porozmawiania z Senegalczy-
kiem, skosztowania narodowego trunku 
Bułgara czy przymierzenia spódniczki 
mieszkańca Wysp Wielkanocnych? 
A to tylko niektóre z atrakcji, jakie daje 
przynależność do zespołu. Koncerty 
stwarzają możliwość poznawania osób 
z pierwszych stron gazet. Trzeba jednak 
pamiętać, że zespół wymaga także po-

Moje pasje

Bibliotekarze po godzinach

święceń. Kilkugodzinne próby przez trzy 
wieczory w tygodniu, rezygnacja z in-
nych zajęć czy spotkań na rzecz koncer-
tu, nieustanne uwzględnianie w swoim 
życiu planów zespołowych oraz liczne 
kontuzje (głównie kolan i kręgosłupa) 
— to cena, jaką musi zapłacić każdy 
tancerz.

Przygoda z tańcem ludowym jest 
niezwykłym doświadczeniem, ale rów-
nie fascynujące może być żeglarstwo. 
Od trzynastego roku życia oddaje się 
mu Wojciech Turek — informatyk Biblio-
teki PK. Żagle to dla niego coś więcej 
niż tylko rozrywkowe pływanie. Gdyby 

mógł, poświęciłby się tej pasji całkowi-
cie. Na razie jednak wygospodarowuje 
przynajmniej jeden miesiąc w roku, aby 
popływać ze znajomymi, a także by 
prowadzić na Mazurach obozy szkole-
niowe i turystyczne dla młodzieży. Dzię-
ki swej pasji przeżył wspaniały start 
w regatach. Niestety, ta przygoda trwa-
ła krótko. Dlatego forma regat mu nie 
odpowiada — zbyt dużo przygotowań 
i stosunkowo mało samego pływania. 
Co zatem jest najważniejsze? Tygodnie 
spędzone na wodzie, gdy nie musi się 
dopłynąć do konkretnego celu ani niko-
go wyprzedzić.

O pasjach bibliotekarzy Politechniki 
Krakowskiej można by opowiadać godzi-
nami… Malarstwo, podróże, narty, ukła-
danie bukietów… Każdy z nas ma swoje 
małe, popołudniowe tajemnice. 

Agnieszka Ucieszyńska
Fot.: Z archiwum Autorki
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Dzień Dziecka
3–20 czerwca 2008 r.

Wystawa plastyczna prac dzieci pra-
cowników PK ma wieloletnią tradycję 
i cieszy się dużą popularnością wśród 
milusińskich. W bieżącym roku uczest-
niczyło w niej 94 dzieci w wieku 3–16 
lat. W trakcie spotkania uczestnicy zo-
stali uraczeni słodkościami i obdarowani 
materiałami pomocnymi w dalszej pracy 
twórczej. Fundatorami słodko-malarskich 
atrakcji są: Sekcja Spraw Socjalnych, 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
oraz Rada Uczelniana Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. 

W imieniu dzieci, Rady Programowej 
i pracowników Galerii dziękuję za okaza-
ną szczodrość i pomoc w zorganizowa-
niu tej szczególnej wystawy.

Opracowała:
Danuta Zajda

Galeria Kotłownia

Jerzy Galos — Świat ustami malowany
24 czerwca — 25 lipca 2008 r.

Jerzy Galos (ur. 1964) absolwent Za-
sadniczej Szkoły Budowlanej w Oświęci-
miu. Związany z Fundacją Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych, od 2004 r. stypen-
dysta SZAMUIS (Światowy Związek 
Artystów Malujących Ustami i Stopą), 
w Polsce AMUN.

Malowaniem zainteresował się 
w 1992 r., po wypadku, który spowodo-
wał paraliż. Pierwsze prace malowane 
ustami zaczęły powstawać w 1999 r. 
Najchętniej maluje farbami olejnymi, 
akwarelowymi oraz temperą. Ulubiona 
tematyka to: pejzaże, martwa natura 
i zwierzęta. Obrazy powstają dość wolno. 
Malowanie ustami jest bowiem dużym 
wysiłkiem fi zycznym, nie bez znacze-

nia jest też odległość 
płótna lub papieru od 
twarzy malującego, bo 
trudno objąć wzrokiem 
całą pracę.

W Galerii „Kotłow-
nia” gościł po raz dru-
gi i tak jak przed 4 laty 
usłyszał wiele ciepłych 
słów od prof. Stefana 
Dousy, przewodniczą-
cego Rady Programo-
wej. W trakcie wernisa-
żu chętnie odpowiadał 
na pytania, opowiadał 
o pracy twórczej.

D. Z.

Rys.: Leszek Wojnar

Na koniec numeru...








