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Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci
Wychowankowie i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Święta Bożego Narodzenia, jak zawsze, niosą ze sobą wiele radości
i nadziei, ale skłaniają również do refl eksji nad minionym okresem 
i planami na nadchodzący Nowy Rok. 
Życzę, żeby przy Waszym świątecznym stole nie zabrakło spokoju, 
optymizmu i rodzinnego ciepła.
Życzę też, aby radość, spokój i wyjątkowa atmosfera świąt 
oraz błogosławieństwo Bożej Dzieciny 
towarzyszyły Wam i Waszym Najbliższym przez cały 2009 rok. 
Aby był to rok spełnienia wszystkich planów zawodowych i innych
zamierzeń, by przyniósł wiele zadowolenia z własnych dokonań 
i sukcesów najbliższych. 
Wam i Waszym Rodzinom życzę także zdrowia i szczęścia 
w każdym dniu Nowego Roku.

Kazimierz Furtak
Rektor

Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Z radością pragnę Państwa poinformować, że Senat Aka-
demicki naszej uczelni już na drugim posiedzeniu w tej kaden-
cji, w dniu 24 października, przyjął „Strategię rozwoju Politech-
niki Krakowskiej”. Jest to ważne wydarzenie, gdyż przyjęcie 
„Strategii...” pozwoli z jednej strony na opracowywanie strategii 
wydziałowych — na co bardzo liczę — a z drugiej strony, reali-
zacja celów i zadań ułatwi koncentrację działań na najważniej-
szych dla uczelni kierunkach rozwoju.

Przy tej okazji warto przypomnieć (pisałem o tym poprzed-
nio) cel nadrzędny, którym jest przekształcenie Politechniki 
Krakowskiej w innowacyjny i przedsiębiorczy uniwersytet tech-
niczny, realizujący na równych prawach misję edukacyjną oraz 
badawczą w połączeniu z transferem technologii i produktów 
do gospodarki. Obecnie szczególnie ważna jest druga część 
tego celu, gdyż skończyły się bezpowrotnie czasy pełnego fi -
nansowania szkół wyższych przez ministerstwo. W związku 
z tym uczelnie, w tym także Politechnika Krakowska, muszą 
pozyskiwać część środków na funkcjonowanie i eksploatację, 
a nawet na wynagrodzenia ze źródeł pozabudżetowych.

Jest jeszcze drugi powód, dla którego przywiązujemy wiel-
ką wagę do innowacyjności i przedsiębiorczości — stan fi nan-
sów naszej uczelni. Przez wiele lat istotnymi zastrzykami fi -
nansowymi były przychody ze sprzedaży działek w Czyżynach 

na obszarze Krakowskiego Parku Technologicznego (dawna 
nazwa: Specjalna Strefa Ekonomiczna). Owo źródło łatwych 
przychodów, wynikających tylko z faktu posiadania, jest już na 
wyczerpaniu. W Czyżynach pozostały tereny przeznaczone na 
rozbudowę kampusu PK, Centrum Kongresowe oraz działki, 
które są objęte postępowaniem sądowym. Piszę o tym dlate-
go, że dane przygotowane przez Kwesturę dotyczące stanu 
fi nansów uczelni (bilans) za 2007 rok bez uwzględniania przy-
chodów i wydatków związanych z działkami wykazują defi cyt 
w wysokości około 1,5 mln złotych. To jest właściwy obraz kon-
dycji fi nansowej Politechniki Krakowskiej w 2007 r., a nie wy-
nikający z danych uwzględniających jednorazowe wpływy, na 
które w następnych latach już nie ma szansy.

Na początku kadencji zapowiadałem spotkania z kolegium 
dziekańskim poszerzonym o dyrektorów Instytutów poszcze-
gólnych wydziałów. Pierwsze takie spotkanie odbyłem 19 listo-
pada na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Było 
ono — z mojego punktu widzenia — bardzo pożyteczne i mam 
nadzieję, że przyniesie spodziewane efekty. Poza tym spotka-
nie to potwierdziło słuszność podjętej inicjatywy. Mam nadzieję, 
że kolejne spotkania na wydziałach będą również udane.

Kazimierz Furtak 
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Współczesność niesie mieszkańcom przodujących 
w rozwoju krajów niespotykany jak dotychczas postęp, 
rozwój techniki, zamożność i możliwości działań. Czas 
przyśpieszył. Żyjemy w coraz szybszym tempie. Mimo 
utyskiwań i mimo wielu chorób cywilizacyjnych żyjemy 
coraz dłużej i lepiej. Zdecydowanej większości społecz-
ności krajów, które weszły w etap poprzemysłowy, te 
zmiany przyniosły wymierne korzyści i są pozytywnie 
odbierane. 

Globalizacja, która w różnych zakresach zawsze istniała1, 
wraz z rozwojem elektronicznych sieci łączności w latach 90. 
zdecydowanie przyśpieszyła. Świat stał się bardziej otwarty, 
znany i dostępny, co w sprzężeniu zwrotnym przyczyniło się 
do dalszego postępu i rozwoju. To co wydaje się najbardziej 
pasjonujące i porywające, zwłaszcza dla młodego pokolenia, 
to rozwój współczesnej techniki, możliwości jej zastosowań 
i wykorzystania. Jest to zrozumiałe, bo, jak słusznie stwierdza 
Edwin Tytyk (2007), rozwój techniki należy do największych 
osiągnięć intelektualnych człowieka.

Waldemar Furmanek (1998) wyróżnia trzy podstawowe 
elementy, które człowiek w swoich działaniach wykorzystuje: 
materię, energię i informację. W różnych okresach kolejne te 
czynniki były najistotniejsze dla rozwoju. W okresie historycz-
nym wiodące było pozyskiwanie materiałów do użytku i ob-
róbki. XIX stulecie poszerzyło nasze możliwości dzięki dostar-
czeniu energii, coraz obfi tszej i tańszej. Dziś postęp wiąże się 

1 Przejawy globalizacji istniały od zarania dziejów, choć kontak-
ty, podróże, wymiana towarów i idei były znacznie ograniczone. Na 
szczególną rolę i udział w czynnikach globalizacyjnych nauki i kształcenia 
na poziomie wyższym zwraca uwagę Bianka Siwińska (2007). Trudno 
się nie zgodzić, że wymiana myśli, idei i pewna forma solidarności 
i współpracy pomiędzy uczonymi i cieszącymi się, jak na owe czasy, 
sporą autonomią uczelniami, istniała od średniowiecza. W sposób istot-
ny pomagał tu język, bo osoby wykształcone w całej Europie mówiły po 
łacinie, po łacinie też pisano. Każdy znał dwa języki — ojczysty i łacinę. 
Umożliwiało to przepływ wykładowców, studentów i książek.

Znamienne jest, że nasz król Stefan Batory, z pochodzenia książę 
siedmiogrodzki, którego językiem ojczystym był węgierski, nigdy nie 
nauczył się mówić po polsku. Z senatorami i ze współpracownikami 
w kierowaniu Rzeczypospolitą Obojga Narodów, a także z żoną, Anną 
Jagiellonką, porozumiewał się po łacinie (sic!).

z informacją, wyrażoną w rozwoju nauki, postępie technicznym 
i technologicznym, w możliwościach dostępu i przetwarzania 
danych. Nic dziwnego, że młode pokolenie z pasją przyjmuje 
nowinki techniczne, poświęca coraz więcej czasu na naukę 
i dokształcanie, że chce poznawać, doświadczać, odkrywać 
i tworzyć. Mamy to w sobie atawistycznie zakodowane. Nasi 
przodkowie: łowcy, zbieracze i odkrywcy z okresu paleolitu 
przez setki tysięcy lat doskonalili swoje umiejętności w walce 

Homo mensura rerum

Albert Einstein stwierdził kiedyś, że postęp technologiczny jest jak topór w dłoniach patologicznego zbrodnia-
rza. Trudno się dziwić genialnemu fi zykowi. Formułując przełomowe teorie, objaśniał zasady rządzące naturą, lecz 
gdy do sprawy wmieszali się inżynierowie i, korzystając z tych zasad, skonstruowali bombę atomową, świat stanął 
na krawędzi zagłady.

Większość dzieł techniki projektuje się z myślą o ułatwieniu ludziom życia, lecz i w tym przypadku człowiek 
miewa poważne kłopoty. Inżynierowie coraz lepiej rozumieją, że ich projekty powinny nie tylko zapewniać popraw-
ne funkcjonowanie gotowych konstrukcji, lecz także uwzględniać bezpieczne ich użytkowanie. Jest rzeczą oczy-
wistą, że każdy budynek musi być tak zaprojektowany, by przebywanie w nim nie niosło zagrożenia dla zdrowia 
lub życia. Lecz współczesne wymagania idą dalej. Od architektury oczekuje się, że będzie odpowiadać również 
zasadom ergonomii i postulatom ekologii. CZŁOWIEK, coraz bardziej uzależniony od TECHNIKI, stawia jej nowe 
wymagania.

Odzwierciedlenie tych problemów znajdujemy w pracach specjalistów działających na Politechnice Krakow-
skiej. Dwie z nich publikujemy.

Widok z dachu katedry w Mediolanie
Fot.: Jan Zych
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o przetrwanie, w walce z przyrodą, w dążeniu do poprawy 
warunków egzystencji, w odkrywaniu i tworzeniu narzędzi, 
w udomowianiu i wykorzystaniu zwierząt. Jesteśmy z natury 
ciekawi i gotowi ponosić ryzyko, pragniemy nowości, chcemy 
odkrywać, poznawać i tworzyć2. Pierwszy etap podboju kosmo-
su — powstanie rakiet, sputników, zakładanie stacji orbitalnych 
i lądowanie na Księżycu — można tłumaczyć wyścigiem zbro-
jeń, „zimną wojną” i konkurencją wielkich mocarstw, dla których 
opanowanie przestrzeni kosmicznej oznaczało przewagę nad 
przeciwnikiem. Ale obecnie ta argumentacja jest nieaktualna. 
Coraz realniejsze plany podróży na Marsa można tylko uzasad-
nić naszą, genetycznie zakodowaną, dążnością do ekspansji, 
do poznawania, do pokonywania coraz to nowych trudności 
i do osiągania coraz śmielszych celów.

Zmienia się też charakter naszej pracy. W przeciwieństwie 
do epok minionych, gdzie liczyła się przede wszystkim siła na-
szych mięśni, fi zyczna sprawność i kondycja, obecnie prym 
wiodą zdolności i możliwości intelektualne. Nie darmo mówi 
się, że w okresie informacjonalizmu i lawinowego postępu 
w nauce i technice podstawowym zadaniem intelektualisty jest 
stały rozwój własnego intelektu. Zachodzące zmiany wcale nie 

2 Porównaj omówienie aspektów ryzyka w życiu i w pracy za-
wodowej dokonane przez Ryszarda Studenskiego w książce „Ryzyko 
i ryzykowanie” (2004).

oznaczają, że mniej pracujemy, że praca jest mniej ciężka. Zu-
żywamy mniej energii, ale znacznie bardziej nadwerężamy sy-
stem nerwowy. Nie pracujemy mniej, pracujemy inaczej i w inny 
sposób obciążamy nasz organizm.

Człowiek wyposażony we współczesną technikę dysponuje 
ogromnymi możliwościami operacyjnymi, mocami wytwórczy-
mi i sprawczymi. Jak wielkie i jak szkodliwe mogą być konse-
kwencje błędów tu popełnionych uświadomiła nam w roku 1986 
awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu. Błędy popełnione 
w jej sterowni są odczuwalne do dziś.

Im więcej techniki, im więcej możliwości i sił operacyjnych, 
tym istotniejszy jest stan poczucia dobrostanu człowieka, wa-
runkujący jego sprawność, wydajność, minimalizację błędów, 
a także dobre samopoczucie, zaangażowanie emocjonalne 
w wykonywane czynności, gotowość do działań, ochoczość, 
entuzjazm oraz ogólne zadowolenie.

W tym pędzie do nowości coraz silniej zaznacza się statycz-
ność naszej konstytucji somatycznej, mentalnej i emocjonalnej. 
Oczywiście ewoluujemy w dostosowaniu do nowych warunków 
życia i obciążeń nowymi formami aktywności, ale efekty naszej 
ewolucji będą zauważalne w przeciągu czasu wyznaczonego 
tysiącami, dziesiątkami tysięcy, a nawet setkami tysięcy lat. Co 
więcej, przez nasz humanitaryzm i dzięki postępowi w medycy-
nie zakłóciliśmy naturalny proces selekcji ewolucyjnej, a więc 
trwający miliony lat bezwzględny proces eliminacji osobników 
słabszych, ułomnych, mniej zdrowych i mniej odpornych, mniej 
sprawnych, mniej zaradnych, zapobiegliwych i mniej przedsię-
biorczych. Nie wiemy, jakie będą tego biologiczne konsekwen-
cje w ciągu kilku kolejnych pokoleń.

Architektura jest sztuką i umiejętnością łączącą w sobie 
wiele wątków. Jest sztuką będącą wyrazem przekonań twórcy, 
ale też sztuką użytkową. Tworzy ramy i atmosferę aktywności, 
a szerzej ramy życia człowieka. Jak każdy wytwór techniki archi-
tektura ma jeden podstawowy cel — służyć człowiekowi. Służyć 
w aspekcie funkcjonalnym i użytkowym, ale także w tworzeniu 
doznań estetycznych i wrażeniowych. To bowiem człowiek jest 
układem odniesienia, celem, a zarazem wyznacznikiem grani-
cy słuszności. Jego dobro i jego odczucie dobrostanu są celem 
naczelnym, a zarazem motorem rozwoju cywilizacyjnego, bez 
czego traci on swoją rację bytu.

Pojmowanie istoty architektury, kryteria jej wartościowania 
i oceny, a także cele estetyczne przed nią stawiane ulegały 
w czasie zasadniczym zmianom. Najdłużej, bo od tzw. Wielkiej 
Teorii zapoczątkowanej w starożytności przez pitagorejczy-
ków, aż do okresu modernizmu, za naczelne zadanie uważano 
tworzenie piękna, zgodnie z wyrażoną jeszcze przez Platona 
idealistyczną zasadą zgodności trzech naczelnych dla człowie-
ka wartości: prawdy, dobra i piękna. Natomiast sama defi nicja 
piękna i jego ideał, a więc co należy uznać za piękne, ulegały 
zmianom. Zmiany te zachodziły coraz prędzej, tak że XIX wiek 
przyniósł najwięcej różnych, czasem sprzecznych ze sobą, 
defi nicji i teorii absolutnego piękna architektonicznego oraz 
wskazań, jak go osiągnąć, w ramach obiektywnego pojmo-
wania estetyki. Obiektywnego, gdyż wydawało się, że będzie 
można znaleźć uniwersalne reguły, gwarantujące piękno dzie-
ła3. Z czasem przewagę zyskało pojmowanie subiektywne, by 
w XX stuleciu zupełnie zakwestionować piękno jako naczelny 
cel sztuki (Tatarkiewicz 1988).

3 Porównaj omówienie teorii architektonicznych do XIX wieku 
włącznie w książce Milutina Borissavliéitcha, „Les théeories de 
l’architecture” (1951).

Gmach biblioteki w Nicei
Fot.: Jan Zych
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Pojmowanie architek-
tury, jej zadań i roli, najle-
piej odzwierciedlają chyba 
kolejne defi nicje. Popular-
nie mówi się, że defi nicji 
architektury jest multum, 
zapewne ponad tysiąc i że 
każdy twórca tworzy włas-
ne ujęcie4. Są one różne, 
począwszy od tych, które 
kładą nacisk na prozaicz-
ną użyteczność, poprzez 
akcentowanie sztuki bu-
dowania i konstruowa-
nia, po te idące najdalej 
w kierunku pełnej swobo-
dy twórcy, głoszące, że 
architektura jest dekoracją 
lub, że zaczyna się tam, 
gdzie kończy się funkcja. 
Wśród tej obfi tości zwra-
ca uwagę swoją logiką, 
prostotą i uniwersalnością 
ujęcie najstarsze. Otóż 
wspomniany już Marcus 
Vitruvius Pollio, zwany 
popularnie Witruwiuszem, 
zasłynął jako autor najstarszego znanego traktatu o architek-
turze: De architectura libri decem. Traktat ten powstał najpraw-
dopodobniej pomiędzy rokiem 20 a 10 przed Chrystusem5. 
W części teoretycznej, w trzecim ogólnym podziale architek-
tury, określanym jako klasyczny i będącym niejako symbolem 
całej części teoretycznej, Witruwiusz wyróżnia w architekturze 
następujące czynniki: fi rmitas, czyli solidność, utilitas, czyli uży-
teczność i venustas, czyli piękno, które ma miejsce, gdy forma 
jest przyjemną i elegancką słusznością proporcji swych części. 
Ten podział wydobywający trzy główne determinanty architek-
tury: formę, funkcję i konstrukcję, został określony jako triada 
witruwiańska6. To holistyczne ujęcie, przetłumaczone i zinter-
pretowane jako równoprawność i równowaga funkcji, konstruk-
cji i formy, przetrwało ponad dwadzieścia wieków. Mimo upływu 
czasu, mimo zmian metod i technologii budowlanych, mimo 
inaczej rozumianej roli społecznej i oddziaływania architektury, 
mimo kolosalnego dorobku twórczego i teoretycznego, wydaje 
się nie tylko najstarszym, ale i najbardziej uniwersalnym i ciągle 
aktualnym ujęciem istoty architektury w naszym kręgu cywiliza-
cyjnym. Znowu zatem potwierdza się rzymskie przysłowie: nihil 
novi sub sole.

Ergonomia, jako nauka stosowana, czyli zorientowana na 
aktualne problemy relacji człowiek — wytwory techniki, zmie-
nia pole swoich rozeznań i badań. Obecnie jest wiele nieroz-
wiązanych problemów podyktowanych przemianami cywiliza-
cyjnymi, w zniwelowaniu których wkład ergonomii może być 

4 Chyba najbardziej znana jest autorska defi nicja Le Corbusiera: 
„Architektura jest mądrą, skorygowaną grą brył w świetle” (Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret, 1966).

5 Traktat Witruwiusza został odnaleziony dopiero w roku 1414, 
w klasztorze benedyktyńskim na Monte Cassino. Znany nam jest 
z odpisów, w wersji niekompletnej, między innymi bez rycin.

6 Porównaj omówienie triady witruwiańskiej przez Tadeusza 
Gawłowskiego w: „W stronę piękna architektury — dążenia, drogi, 
etapy” (1997).

Dom Kultury w Grazu
Fot.: Jan Zych

istotny. Z rozeznań teoretycznych, aspekty mechanizmów 
neuronalnych funkcjonowania człowieka i aspekty biologiczne, 
psychologiczne i społeczne wykorzystania czasu wydają się 
najistotniejsze. Na znaczeniu zyskują też elementy psycholo-
gii stosowanej w zakresie relacji interpersonalnej. Z zagadnień 
środowiskowych aktywności człowieka ciągle aktualne jest 
zwalczanie hałasu. Natomiast w aplikacyjnym zakresie aktyw-
ności zawodowej w rozwiniętych społeczeństwach zaintere-
sowanie skupia się na problematyce zakresów najsilniej roz-
wijanych i warunkujących dalszy rozwój cywilizacyjny, a więc 
na tworzeniu i przetwarzaniu informacji oraz na prowadzeniu 
badań i kształceniu na najwyższym poziomie. Zagadnienia te 
obejmują rozeznania we wszystkich trzech podstawowych za-
kresach ergonomii: fi zycznej, poznawczej i makroergonomii. 
To czym może ergonomia służyć architekturze, to oprócz za-
sobów informacji o człowieku i o uwarunkowaniach środowi-
skowych jego aktywności, położenie nacisku na potrzebę hu-
manocentrycznego ukierunkowania twórczości. Taką potrzebę 
widział już przed laty Juliusz Żórawski, głosząc: „Architektura 
powstała jako wynik działania człowieka, w służbie człowie-
kowi, tym samym musi być zależna od jego budowy psycho-
somatycznej, tradycji kulturowych i historii społeczności” (Ga-
włowski 1997; s. 8). 

Autor ma też nadzieję, że lektura jego wywodu będzie choć-
by skromnym przyczynkiem do umocnienia takiego percypo-
wania i oceny rzeczywistości technicznej oraz podstaw aksjolo-
gicznych jej tworzenia.

Maciej Złowodzki

Artykuł jest fragmentem książki „O ergonomii i architektu-
rze” opublikowanej przez Wydawnictwo PK w 2008 r.
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Wkroczenie w nowy okres w rozwoju urbanistycznym 
świata zarysowuje się jako wynik szybko postępujących 
procesów społecznych, zmierzających w kierunku koncen-
tracji ludności w miastach. Stanowią one obecnie środowi-
sko życia dla połowy ludności globu, a szacuje się, że do 
2030 r. będą zamieszkiwane przez prawie dwie trzecie całej 
populacji. W krajach Unii Europejskiej żyje w nich ponad 
80 proc. mieszkańców. 

Ekologia miasta 
i koncepcja zrównoważonego rozwoju

Rozdzielanie ekosystemów, destabilizacja terenów zielo-
nych i wchłanianie ich na rzecz kolejnych inwestycji stały się 
przyczyną poszukiwań optymalnej wielkości współczesnego 
miasta, koncepcji rozwoju wewnątrzmiejskiego, a także wdra-
żania ekologicznych zasad przekształcania obszarów śród-
miejskich w ramach działań na rzecz rozwoju zrównoważone-
go. Miasta europejskie postrzegają go jako klucz do swojego 
przetrwania jako środowiska życia człowieka.

Ekofi lozofi a i powiązana z nią ekologia miasta bazują na 
założeniu, że wszelka działalność człowieka powinna być opar-
ta na ścisłych relacjach z przyrodą. Nowy paradygmat w kul-
turze i związana z nim hierarchia wartości wymaga kształto-
wania środowiska zbudowanego zgodnie z zasadami ekologii 
miasta (ochrona bogactw naturalnych i ekosystemu). Wiąże 
się to z nową polityką w zakresie rozwoju nauk, edukacji, fi -
nansowania, a także społeczną na rzecz kształtowania doj-
rzałości ekologicznej mieszkańców. Oczekuje się bowiem od 
nich dostosowania do nowego stylu życia, wykształcenia przy-
jaznego stosunku do środowiska, odmiennego od przyjętego 
tradycyjnie, szczególnie w „epoce przemysłowej”, która dopro-
wadziła na przestrzeni ostatnich dwustu lat do emancypacji 

człowieka ze świata przyrody, lokalnych kryzysów i katastrof 
ekologicznych.

Zakłada się, że — podobnie jak przedindustrialne miasto 
zostało wyparte przez miasto przemysłowe — kształtująca się 
obecnie trzecia generacja miejskich aglomeracji stworzy nowe, 
zrównoważone systemy urbanistyczne, oparte na naśladowa-
niu metabolizmu przyrody i łączące w jeden system — wspólny 
organizm — wszystkie elementy różnorodnych biotopów zwie-
rzęcych i roślinnych wraz ze środowiskiem życia człowieka. Po-
dejście do miasta jak do ekosystemu, w którym żyje człowiek, 
powoduje, że elementy przyrody stają się jego integralnymi 
składnikami. Model taki wydaje się dzisiaj być może nadal abs-
trakcją, ale widoczne jest, że wiele miast europejskich zmierza 
w kierunku jego realizacji.

„Era ekologii” wiąże się ze szczególnym rozwojem nauk hu-
manistycznych i biologicznych, m.in. wskutek potrzeby oparcia 
nowych technologii budowlanych, konstrukcji i rozwiązań ma-
teriałowych na obserwacji procesów przyrodniczych i budowy 
organizmów żywych.

Analiza współczesnych tendencji w transformacji struktury 
miejskiej wskazuje na rewolucyjne zmiany w użytkowaniu ziemi. 
Poszukuje się wszelkich jej rezerw, dąży do uzyskania równo-
wagi między nową a rewaloryzowaną substancją, koncentracji 
i integracji różnorodnego programu urbanistycznego oraz prze-
kształcania miasta w układy mniej uciążliwe dla otoczenia przy-
rody. Uważa się, że największą szansą dla ochrony terenu jest 
realizacja koncepcji rozwoju miasta „do wewnątrz”, polityka prze-
strzenna oparta na rewitalizacji i odzyskiwaniu obszarów we-
wnątrzmiejskich na zasadzie eliminowania funkcji uciążliwych, 
m.in. przemysłu, obiektów kolejowych, szpitalnych, militarnych, 
portowych. Wprowadzanie na te tereny nowej i przekształcanie 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jest oparte na poszukiwa-
niu różnorodnych form kontaktu mieszkańców z przyrodą, co ma 

stanowić ekwiwalent atrakcyjności 
mieszkania na obrzeżach, zapobie-
gając migracji funkcji mieszkaniowej 
z terenów śródmiejskich. 

Przekształcanie terenów 
śródmiejskich 

Dostosowanie rozwoju miasta, 
jako systemu antropogenicznego, 
do modelu zgodnego z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju, tworzą-
cego środowisko życia przyjazne 
przyrodzie i mieszkańcom, oznacza 
m.in. dążenie do uzyskania struktury 
urbanistycznej oszczędnej i zwartej. 
Przez pojęcie miasta oszczędnego 
rozumiemy umiejętność użytkowania 
nie tylko terenu, jak już wyżej wspo-
mniano, ale i innych zasobów natu-
ralnych, m.in.: wody, energii, surow-
ców, materiałów (recykling), także 
gospodarkę czasem mieszkańców 
oraz zasobami istniejącej zabudowy.

Ekologia w śródmieściach

Centrum Turynu 
Fot.: Jan Zych
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Przemiany zachodzące w podejściu do przekształcania te-
renów śródmiejskich w ostatnim dwudziestoleciu, szczególnie 
w krajach Unii Europejskiej, charakteryzuje promowanie zasad 
ekologii miasta poprzez realizację programów, które wpływają 
bezpośrednio na poprawę środowiska i jakości życia na tych 
terenach — czyli na bezpieczeństwo ekologiczne, komfort fi -
zyczny i psychiczny mieszkańców. Przekształcanie terenów 
śródmiejskich dokonywane jest w różnych skalach: od całych 
dzielnic, osiedli, zespołów mieszkaniowych po pojedyncze bu-
dynki. Realizacja idei rozwoju miasta „do wewnątrz” jest uwa-
żana za jedno z priorytetowych zadań w najbliższych dziesię-
cioleciach. Obejmuje zarówno wprowadzanie nowej zabudowy, 
jak i sanację istniejącej, stale wzrastającej substancji budowla-
nej wymagającej odnowy. Akcje pilotażowe, prowadzone przez 
rządy i władze lokalne, pełnią szczególną rolę jako pola do-
świadczalne, pomocne w ocenie proponowanych modeli dzia-
łań na rzecz ekologii miasta, doboru technologii, materiałów, 
koncepcji energetycznej.

Istotny dorobek w przekształcaniu śródmieść w ramach 
działań na rzecz ekologii miasta charakteryzuje: Niemcy, Au-
strię, Danię, Szwecję, Finlandię i Holandię, kraje, w których 
w ostatnich latach powstały nowe koncepcje ekologicznych 
zespołów mieszkaniowych, oparte na własnych, indywidu-
alnych propozycjach i wypracowanych kryteriach oceny ja-
kości rozwiązań. W wyniku wymiany istniejącego programu 
promuje się wprowadzanie zwartych, energooszczędnych 
systemów zabudowy o południowej orientacji budynków, 
w których są stosowane wszelkie formy łączenia rozwiązań 
na rzecz oszczędności terenu, energii, odzyskiwania ciepła, 
wody (wtórny obieg), ekologicznych, podlegających recy-
klingowi materiałów. Promuje się rozwiązania zwiększające 
atrakcyjność śródmieścia przez ograniczanie szkodliwych 
emisji i wykorzystanie energii słonecznej. Sprzyja temu rea-
lizacja autonomicznych pod względem energetycznym ze-
społów mieszkaniowych, a także jednostek w różny sposób 
zintegrowanych z istniejącą zabudową, m.in. montowane na 
dachach (duńskie prototypy energooszczędnych domów „Sol-
tag” i „Atika”, holenderski program czasowych domów „Pa-
rasites”). Należy wymienić też działania na rzecz zwiększa-
nia intensywności zabudowy poprzez jej uzupełnianie (ideał 
— średniowieczne miasto) i osłaniania wszelkich przestrzeni 
(m.in. krycie przeszkleniami dziedzińców). Łączenie jedno-
stek w zwarte zespoły, intensywna, skoncentrowana, oszczę-
dzająca teren zabudowa jest korzystna zarówno z punktu wi-
dzenia ekonomii, jak i ekologii oraz zrównoważonego rozwoju 
społecznego. Proponowane są też strategie powiększania 
w śródmieściu terenów zielonych w każdej skali, od rozbudo-
wy większych jej systemów (np. kolonizacja przez parki) po 
pojedyncze obiekty — drzewa, zielone ściany i dachy.

W krajach Unii Europejskiej istotny jest dorobek niemie-
cki z uwagi na wkład w badania nad modelem niskoener-
getycznych i pasywnych, zero- i plusenergetycznych zespo-
łów mieszkaniowych. Zrównoważone modele i standardy 
w rewaloryzacji terenów śródmiejskich wprowadzano tu już 
z początkiem lat 80. XX w. (Berlin, blok 103, Kreuzberg, 
fabryka UFA, Tempelhof, budynki przy Potsdasmer Platz). 
Do ważnych doświadczeń zalicza się śródmiejskie reali-
zacje w Stuttgarcie (dzielnica Burgholtzhof) i we Frybur-
gu (program „miasto słoneczne”, zrównoważone dzielnice 
Rieselfeld i Vauban) oraz w Ratyzbonie (dzielnica Unterer 
Wöhrd), koncepcję miasta słonecznego w Poczdamie (mo-
del biotopu). Z doświadczeń austriackich znane są działania 

w regionie Vorarlberg, Mäder — idea słonecznego miasta 
Linz Pichling. Wielkie osiągnięcia w omawianej dziedzinie 
ma Holandia (wśród licznych m.in. ekologiczna rewitaliza-
cja terenów poszpitalnych — Wilhelmina Hospital Grounds, 
Amsterdam). Kraje skandynawskie uzyskały przodującą po-
zycję w dziedzinie ochrony środowiska na arenie międzyna-
rodowej. Od połowy lat 80. XX w. są wdrażane rozwiązania 
służące zintegrowaniu wymogów ekologii z projektowaniem 
urbanistycznym i planowaniem przestrzennym. Szczególnie 
dotyczy to recyklingu materiałów, odzyskiwania wody oraz 
minimalizacji konsumpcji energii przez wykorzystywanie od-
nawialnych jej źródeł, głównie z zastosowaniem pasywnych 
systemów słonecznych.Taki charakter mają zespoły miesz-
kaniowe na terenie Kopenhagi, wzniesione w ramach do-
świadczalnych akcji, poszukujących modelu zrównoważonej 
przestrzeni miejskiej (1990–1996). 

Podobne cele ekologii urbanistycznej realizowane są 
w Szwecji. Wśród przykładów można wymienić rewita-
lizację poprzemysłowych i poportowych terenów Västra 
Hamnen wraz z nowym kompleksem mieszkaniowym BO 
01 oraz zrównoważoną rewitalizację obszaru Augustenborg 
(w ramach akcji Green City) w Malmö, zespół mieszkanio-
wy Nornan w Landskronie, a także zespoły mieszkaniowe 
Sztokholmu (m.in. dzielnicę Hammarby Sjöstad wzniesioną 
na poprzemysłowych, wewnątrzmiejskich obszarach). W ra-
mach duńskich osiągnięć należy wymienić realizację na 
śródmiejskich, pomilitarnych terenach ekologicznego zespo-
łu mieszkaniowego Őster Fælled w Kopenhadze oraz szero-
ką akcję pilotażową, obejmującą ekologiczną rewaloryzację 
dzielnicy Vesterbro również w Kopenhadze (23 bloki, 4 tys. 
mieszkań). Przykładem ekologicznej rewaloryzacji, opartej 
na koncepcji „zeroemisyjnego” miasta, są też prace podję-
te w krajach południowej Europy, m.in. na terenie dzielnicy 
Gas-Kerameikos w Atenach, w Grecji oraz rewaloryzacja 
urbanistyczna obszaru Saline — Ostia Antica w Rzymie.

Podsumowanie
Należy stwierdzić, że wszystkie opisane wyżej działania 

związane z wprowadzaniem proekologicznych, a szczególnie 
chroniących teren oraz energooszczędnych rozwiązań w ur-
banistyce i architekturze na terenach śródmiejskich zmienia-
ją istniejącą tkankę zabudowy, przekształcając współczesne 
miasto w organizm poszukujący integracji ze środowiskiem 
przyrody.

Analiza przykładów wykazuje, że proponowane są rozwią-
zania architektoniczno-urbanistyczne o odmiennym podejściu 
do realizacji idei kształtowania przyjaznego przyrodzie środo-
wiska oraz wyznaczania standardu życia mieszkańców wedle 
jakości zasobów natury: powietrza, gleby, fl ory i fauny, dostępu 
do słońca. Łączą one potrzeby ekologii, ekonomii oraz potrzeby 
społeczne, obejmując, m.in.:
– efektywną gospodarkę zasobami poprzez wprowadzanie 

nowej, oszczędzającej teren i energię zabudowy o ekolo-
gicznych rozwiązaniach (m.in. w zakresie stosowanych ma-
teriałów, odnawialnych źródeł energii, energooszczędnej 
konstrukcji zabudowy o charakterze niskoenergetycznym, 
plusenergetycznym lub autonomicznym pod względem zu-
życia energii);

– kształtowanie zabudowy na podstawie znajomości aktual-
nych i stale rozwijanych metod i kryteriów oceny zrównowa-
żonych budynków (m.in. Eco Effect, BRE, LEED);
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– dążenie do równowagi elementów trwałych i wymiennych 
zarówno w strukturze budynku, jak i strukturze urbanistycz-
nej, korzystanie z materiałów miejscowych, podlegających 
recyklingowi lub odzyskiwanych;

– ekologiczną, urbanistyczną odnowę, adaptację, konserwa-
cję i rewitalizację istniejącej struktury miejskiej (podtrzyma-
nie tradycji i historii miejsca), odtworzenie równowagi w roz-
mieszczeniu różnorodnego programu, dostosowanego do 
potrzeb wszystkich grup mieszkańców;

– urbanistyczną integrację różnorodnych programów, opty-
malne rozmieszczenie programu: mieszkanie — miejsce 
pracy, minimalizację infrastruktury, priorytet dla pieszych, 
rowerów, transportu zbiorowego;

– przyrodę i zintegrowanie jej w każdej postaci z wszystkimi 
elementami miejskiej zabudowy (green urbanity);

– obszar społeczny: komfort mieszkańców (fi zyczny i psy-
chiczny), ochrona zdrowia, bezpieczeństwo (ochrona po-
wietrza, kształtowanie przyjaznego domu, mieszkania 
i przestrzeni miejskiej w kontakcie z przyrodą, dla wszyst-
kich, bez przywilejów dla wybranych grup społecznych), 
prowadzenie wszelkiego typu akcji na rzecz edukacji 
wszystkich generacji mieszkańców w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju miast, a także zrównoważonego modelu 
życia (sustainable lifestyle).
Wymienione działania dotyczą zarówno zasad kształtowa-

niu nowej zabudowy, jak i urbanistycznej odnowy i rewitalizacji 
istniejącej struktury śródmiejskiej. Zwraca się uwagę, że histo-
ryczna zabudowa stanowi cenną cząstkę środowiska, zagro-
żonego niejednokrotnie, na równi z przyrodą, procesami urba-
nizacji.

Projektowanie zrównoważone zakłada niepowtarzalność 
warunków miejscowych, a tym samym niepowtarzalność 
każdej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Wiąże 
się ze szczegółową analizą klimatu, topografi i terenu, gleby, 
wody, fl ory i fauny, dostępnych źródeł energii odnawialnej, 
ale też i miejscowej tradycji budowlanej oraz stosowanych 
materiałów. 

Związek koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej z miejscem 
zakłada wykorzystanie wszystkich 
zalet lokalizacji i minimalizowanie 
jej uciążliwości. Ideałem jest kształ-
towanie środowiska życia na te-
renach śródmiejskich zbliżające 
mieszkanie do otoczenia przyrodni-
czego, odzyskujące naturalny kraj-
obraz, wpisujące się w miejscowe 
warunki klimatyczne i otoczenie, 
ale też kulturalną i historyczną toż-
samość.

Zrównoważone działania na te-
renach śródmiejskich wpisują się 
w zasady: uczenia się od przyrody 
(learning from nature), ekspono-
wania przyrody i harmonizowania 
z nią rozwiązań architektoniczno-
-urbanistycznych na zasadzie part-
nerstwa, a nie dominacji. 

Stanisława Wehle-Strzelecka
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nego”, Wyd. PŚl., Gliwice 2007.

12. Ryńska E.D., „Architekt w procesie tworzenia harmonijnego środo-
wiska”, Warszawa 2004.

13. Wehle-Strzelecka S., „Architektura słoneczna w zrównoważonym 
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Dzielnica mieszkalna w Montpelier (Francja)
Fot.: Jan Zych

Artykuł został opublikowany w „Cza so piśmie Technicznym”, 
z. 4-A/2008. Tytuł pochodzi od redakcji.
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Kronika
Październik — listopad

1 X Otwarcie wystawy poplenerowej prac studentów I roku Wydziału Architektury w galerii PK „Kotłownia”.
3 X Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Politechnice Krakowskiej.
4 X Mecz charytatywny pomiędzy drużynami Senatu RP a senatorami wyższych uczelni, pod hasłem: Nauka dla „Akogo”. 

Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, organizowanych przez Centrum Szko-
lenia i Organizacji Systemów Jakości wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Tarnowie.

7 X Wizyta prof. J. Steinbacha, prorektora Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.
Wręczenie prof. J. Gawlikowi medalu przyznanego przez TU Berlin. 
Wizyta przedstawicieli Via University College dotycząca rozwoju współpracy w zakresie podwójnego dyplomowania.

7–9 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Procesowa i Budowa Aparatury Chemicznej” organizowana cyklicznie przez PK 
i Uni wersytet Techniczny w Berlinie.

9–11 X Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT-AUTOPROGRES 2008 „Motoryzacja w dobie zrównoważonego rozwoju świa-
ta”, współorganizowana przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK.

10 X Spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki w sprawie przystąpienia PK do Edukacyjnego Stowarzyszenia Przedsiębior-
czości oraz omówienie form współpracy PK z przemysłem.

11 X Mecz męskiej sekcji siatkówki AZS PK z AKS „Resovia”, wygrany przez AZS PK. Inauguracja sezonu siatkarskiego na PK.
11–12 X Dziesiąta edycja Kursu „System HACCP — zasady, wdrażanie, utrzymywanie”.
15–17 X IX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrze-

bowaniu na energię” ENERGODOM’08, zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej PK.
16 X Podpisanie porozumienia o współpracy naukowej, dydaktycznej i badawczej pomiędzy Guangdong University of Technology (Chiny) a PK.

Podpisanie na kolejne 4 lata „Porozumienia o przeciwdziałaniu narkomanii” oraz „Porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa” pomiędzy komendantem miejskim policji w Krakowie a PK.
Pierwsze w kadencji 2008–2012 posiedzenie Konwentu Seniorów PK.
Otwarcie wystawy poplenerowej studentów I roku Wydziału Architektury PK pt. „Krakowski Kazimierz, park Jordana” w galerii PK 
„Kotłownia”.

16–17 X Konferencja naukowa „Transport a logika formy urbanistycznej”, zorganizowana przez Instytut Projektowania Miast i Regionów Wy-
działu Architektury PK.

17 X Wizyta przedstawicieli z Engineering College of Aarhus z Danii dotycząca podpisania umowy o współpracy w ramach programu Erasmus.
18 X Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzonych przez Centrum Szko-

lenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
23 X Inżynierskie Targi Pracy na PK zorganizowane przez Biuro Karier PK.
24 X Inauguracja Studium Podyplomowego „Szacowanie nieruchomości”, zorganizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

24–25 X XII Międzynarodowa konferencja Naukowa „Serce Miasta — The Heart of the City” zorganizowana przez Instytut Projektowania Ur-
banistycznego Wydziału Architektury PK.

25 X Inauguracja Studium Podyplomowego „Zarządzanie infrastrukturą lotniskową” zorganizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.
Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zorganizowanych przez Centrum Szko-
lenia i Organizacji Systemów Jakości wspólnie z Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku.

27 X Otwarcie wystawy prac studentów I i III roku Wydziału Architektury kierunku architektura krajobrazu pt. „Piekary 2008”.
28 X Podpisanie umowy o współpracy z XII LO w Krakowie.

Ogłoszenie wyników IX Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową „Architektura Betonowa”, organi-
zowanego cyklicznie przez Instytut Projektowania Architektonicznego PK i Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Inauguracja działalności Koła Naukowego Matematyków na PK.
Otwarcie wystawy malarstwa Katarzyny Podniesińskiej w galerii PK „Kotłownia”.

30 X Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych.
Posiedzenie Międzyuczelnianego Centrum Nauk Medycznych.

4 XI Inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Dni Jana Pawła II na PK — seminarium „Piękno — Człowiek — Technika”.

6–7 XI XV Konferencja Naukowa pt. „Założenia rezydencjonalno-ogrodowe, dziedzictwo narodu polskiego”, z cyklu poświęconego sztuce 
ogrodowej i dendrologii historycznej, zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu.
Międzynarodowa Konferencja „Planowanie Przestrzenne w Obszarach Górskich” zorganizowana przez Instytut Projektowania Miast 
i Regionów Wydziału Architektury PK we współpracy z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska oraz 
Instytutem Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

7 XI Inauguracja zajęć na studiach podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakral-
nych, zorganizowanych z inicjatywy PAT oraz PK.

8 XI Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowego systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000, zorganizo-
wanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

10 XI Uroczyste nadanie prof. Józefowi Niziołowi honorowego obywatelstwa miasta Nowy Wiśnicz.
14–15 XI Konferencja „Defi niowanie Przestrzeni Architektonicznej” zorganizowana przez Instytut Projektowania Architektonicznego Wydziału 

Architektury PK 
15 XI Inauguracja studiów podyplomowych — audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budyn-

ków — zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości wspólnie z Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku.
17 XI II Konferencja Nauka dla Biznesu pt. „Współpraca biznesu z nauką szansą na rozwój gospodarczy — giełda kooperacyjna Politechniki 

Krakowskiej”, zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii PK.
18 XI Spotkanie z dyrektorem Międzynarodowej Agencji ds. Technologii, Nauki i Badań w Singapurze oraz przedstawicielami Narodowego 

Uniwersytetu w Singapurze.
20 XI Wykład amerykańskiego astronauty George’a Zamki w sali konferencyjnej PK „Kotłownia”.
27 XI Inauguracja działalności Koła Naukowego Programistów i Miłośników Informatyki WM.
27 XI Otwarcie nowej siedziby Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
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Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK 24 października 2008 r.

Senat PK przyjął uchwały:
• w sprawie powołania członków stałych komisji senackich — 
 Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr obraduje w składzie — prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik (przewodniczący), dr hab. inż. arch. 

Zbigniew Zuziak, prof. PK (WA), prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (WFMiIS), prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki (WIEiK), prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (WIiTCh), dr hab. inż. Andrzej Machowski, prof. PK (WIL), prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch 
(WIŚ), dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK (WM), mgr inż. Szymon Hernik (URSD), Piotr Przybyłkiewicz (URSS), dr Krystyna Romaniak 
(KZ NSZZ „Solidarność”), dr inż. Adam Tabor (RU ZNP);

 Senacka Komisja ds. Dydaktyki obraduje w składzie — prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło (przewodniczący), dr inż. arch. Magdalena 
Kozień-Woźniak (WA), dr Lech Sławik (WFMiIS), dr inż. Sławomir Kordowiak (WIEiK), dr hab. inż. Janusz German, prof. PK (WIL), dr 
inż. Stanisław Rybicki (WIŚ), dr inż. Otmar Vogt (WIiTCh), prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski (WM), mgr inż. Marek Szlachta (URSD), 
Magdalena Szymańska (URSS), dr inż. Elżbieta Chrzanowska (KZ NSZZ „Solidarność”), dr inż. Andrzej Kobielski (RU ZNP);

 Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów obraduje w składzie — dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK (prze-
wodniczący), dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, prof. PK (WA), dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK (WFMiIS), dr 
hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK (WIEiK), dr inż. Ryszard Masłowski (WIL), dr inż. Antoni Bojarski (WIŚ), dr inż. Marek Po-
niewierski (WIiTCh), dr inż. Andrzej Sobczyk (WM), mgr inż. Bożena Tyliszczak (URSD), Tomasz Haziak (URSS), dr inż. Janusz 
Zajęcki (KZ NSZZ „Solidarność”), mgr inż. Witold Trzaska (RU ZNP);

 Senacka Komisja Statutowa obraduje w składzie — prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński (przewodniczący), prof. dr hab. inż. arch. Maria 
Misiągiewicz (WA), dr hab. Andrzej Karafi at (WFMiIS), dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK (WIEiK), dr inż. Jan Gertz (WIL), dr hab. 
inż. Andrzej Prystaj, prof. PK (WIŚ), dr hab. inż. Roman Popielarz (WIiTCh), prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki (WM), mgr inż. Paweł 
Kos (URSD), Marcin Styrna (URSS), dr inż. Janusz Zajęcki (KZ NSZZ „Solidarność“), dr inż. Adam Tabor (RU ZNP);

 Senacka Komisja Etyki obraduje w składzie — prof. zw. dr hab. Józef Nizioł (przewodniczący), prof. dr hab. inż. arch. Aleksan-
der Böhm, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, prof. dr hab. inż. Antoni Ostoja-Gajewski;

 Konwent Godności Honorowych w składzie — prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (przewodniczący), prof. dr hab. inż. arch. Alek-
sander Böhm, prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło, prof. dr 
hab. inż. Elżbieta Nachlik, prof. zw. dr hab. Józef Nizioł, dr hab. Teresa Winiarska, prof. PK, prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek;

• w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich —
 w grupie profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych powołano — dr. hab. inż. arch. Macieja Złowodzkiego, prof. PK; dr hab. 

Teresę Winiarską, prof. PK; dr. hab. inż. Marka Piekarczyka, prof. PK, dr. hab. inż. Artura Ganczarskiego, prof. PK; w grupie ad-
iunktów i starszych wykładowców — dr. inż. arch. Rafała Zawiszę, dr. inż. Piotra Gryglaszewskiego, dr Anetę Gądek; w grupie 
wykładowców, asystentów, lektorów — mgr. inż. Mirosława Boryczkę, mgr inż. Katarzynę Fabijanowską; w grupie studentów 
— Piotra Polończyka, Krzysztofa Sabika;

• w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. B. Lewickiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej;
• w sprawie zatwierdzenia korekty w planie rzeczowo-fi nansowym na 2008 r.;
• w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej”.

Posiedzenie Senatu PK 28 listopada 2008 r.

Pierwsza część posiedzenia Senatu poświęcona była 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Senatorów i zaproszonych gości powitała wiązanką pieśni wojskowych Krakowska Orkiestra Staromiejska pod dyrekcją Wiesła-

wa Olejniczaka. Po otwarciu uroczystości przez rektora PK prof. Kazimierza Furtaka głos zabrał zaproszony na posiedzenie woje-
woda małopolski Jerzy Miller. W krótkim okolicznościowym przemówieniu powiedział m.in., że dzisiejsza uroczystość i wysłuchanie 
„Mazurka Dąbrowskiego” możliwe było dzięki tym, którzy 90 lat temu wywalczyli o naszą niepodległość. Przystępując do wręcze-
nia zasłużonym pracownikom PK odznaczeń państwowych, stwierdził, że za zaszczyt poczytuje sobie możliwość uhonorowania, 
w imieniu prezydenta RP, tych, którzy kształtują kolejne pokolenia młodych Polaków. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń wykład 
okolicznościowy: „Już Ją widzieli idącą. Poeci w walce o odbudowanie Wolnej Polski” wygłosił prof. Franciszek Ziejka. Uroczystości 
towarzyszył Chór PK „Canata”.

Senat PK przyjął uchwały:
• w sprawie określenia kwot na fi nansowanie remontów ujętych w prowizorium na 2009 r.,
• w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania fi nansowego Politechniki Krakowskiej za rok 2008,
• w sprawie przyjęcia „Aneksu nr 1” do „Aktualizacji nr 3 planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe Politechniki Krakow-

skiej na rok 2008”,
• w sprawie wyboru przewodniczącego Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich — przewodniczącą komi-

sji została prof. arch. Maria Misiągiewicz.
• w sprawie przyjęcia „Regulaminu organizacyjnego Muzeum Politechniki Krakowskiej”,
• w sprawie przyjęcia „Misji Politechniki Krakowskiej”.
• w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie „Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie im. H. Kołłątaja 

a Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki w sprawie utworzenia jednostki międzyuczelnianej pn. Centrum Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji”.
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Zarządzenia:
Nr 28 z 15 października 2008 r. „Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

uczestników studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej”.
Nr 29 z 12 listopada 2008 r. w sprawie kandydatów i rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynają-

cych się w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 oraz działania komisji rekrutacyjnych.
Nr 30 z 17 listopada 2008 r. w sprawie „Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Krakowskiej”.

Pisma okólne:
Nr 20 z 30 października 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Instytutu Pojazdów Szynowych M-8.
Nr 21 z 12 listopada 2008 r. w sprawie składu osobowego kierownictwa uczelni i kierownictw wydziałów w kadencji 2008–

2012.
Nr 22 z 14 listopada 2008 r. w sprawie składu osobowego senackich komisji oraz pełnomocników rektora działających w ka-

dencji 2008–2012.

Komunikat rektora
Nr 3 z 15 października 2008 r. w sprawie służbowych telefonów komórkowych.

Polecenia służbowe rektora:
Nr 2 z 17 października 2008 r. w sprawie prac bilansowych za 2008 r.
Nr 3 z 21 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 

ludzi z budynków Politechniki Krakowskiej.
Opracowała: Marlena Wolska

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Dr Joanna Brzezowska
Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Zofi a Gaweł
Mgr inż. arch. Grażyna Hanuszek-Partyła
Dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK
Maria Kalicka
Prof. dr hab. inż. Marek Książek
Dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Dr inż. arch. Małgorzata Mizia
Dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK
Stanisława Potaczek
Dr inż. Krystyna Rzegocińska-Pełech
Dr inż. Henryk Sanecki

Dr Lech Sławik
Inż. Jan Szpak
Dr inż. Maria Wit

Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę

Dr hab. inż. Joanna Dulińska
Dr inż. arch. Anna Kantarek
Inż. Stanisław Kańka
Dr Jan Koroński
Bożena Kośmider
Dr inż. Stanisław Mazoń
Dr inż. arch. Krystyna Paprzyca
Dr inż. Michał Pazdanowski

Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
Mgr Jadwiga Staromiejska
Dr inż. Kazimierz Wojtas

Medal Brązowy za Długoletnią 
Służbę

Dr Piotr Fornal
Dr Robert Gębarowski
Dr inż. Jacek Habel
Dr hab. inż. Jarosław Handzlik
Mgr Agnieszka Kalfas-Fima
Dr inż. Piotr Trzeciak
Dr inż. Sławomir Wybraniec

Opracował: Marek Wójcik

Informacje:

− Prof. Józef Gawlik został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Radomiu.

− Prof. Adam Jagiełło otrzymał Srebrną Odznakę Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za wkład 
w upowszechnianie elektrotechniki i elektroniki w Polsce.

Opracowała: Teresa Marszalik

28 listopada 2008 r. zasłużeni pracownicy Politechniki Krakowskiej zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Medal za 
Długoletnią Służbę — polskie odznaczenie cywilne, ustanowione w czasach II Rzeczypospolitej i odnowione w 2007 r., jest — w myśl 
„Ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach” — „nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wyko-
nywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. W systemie starszeństwa polskich odznaczeń zajmuje 
miejsce za Medalem za Ofi arność i Odwagę, a przed Medalem za Dugoletnie Pożycie Małżeńskie.

Odznaczenia wręczył wojewoda małopolski Jerzy Miller. Ceremonia odbyła się w Sali Senackiej PK.
Poniżej prezentujemy listę osób od znaczonych. Wszystkim gratulujemy!

Odznaczenia
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Doktor habilitowany
Andrzej Winnicki

Urodził się 4 kwietnia 1959 r. w Kra-
kowie. Jest absolwentem I Liceum Ogól-
nokształcącego w Rzeszowie. W latach 
1978–1983 studiował na Wydziale Inżynie-
rii Lądowej Politechniki Krakowskiej (spe-
cjalność: mechanika stosowana). Praca 
magisterska dotyczyła analizy ram płaskich 
z zastosowaniem uogólnionych przegubów 
plastycznych.

W marcu 1984 r. podjął pracę w Za-
kładzie Konstrukcji Żelbetowych Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WIL 
PK na stanowisku asystenta. Staż zawo-
dowy odbył w Biurze Projektów „Cement — 
Wapno — Gips” w Krakowie (1987–1988). 
W 1995 r., po obronie pracy doktorskiej pt. 
„Model betonu przy obciążeniach doraź-
nych. Teoria i weryfi kacja numeryczna dla 
płaskiego stanu naprężenia” (promotorem 
był prof. Czesław Cichoń), za którą otrzymał 
wyróżnienie Rady WIL i nagrodę indywi-
dualną ministra edukacji narodowej, został 
adiunktem w Zakładzie Konstrukcji Żelbeto-
wych PK. W 2008 r. na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej pt. „Viscoplastic and Internal 
Discontinuity Models in Analysis of Struc-
tural Concrete” i kolokwium habilitacyjnego 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK nada-
ła mu stopień naukowy doktora habilitowa-
nego, uznając pracę za wyróżniającą się. 
W listopadzie 2008 r. został mianowany na 
stanowisko kierownika Zakładu Konstrukcji 
Żelbetowych PK.

Zainteresowania naukowe dr. hab. 
inż. Andrzeja Winnickiego początkowo 
dotyczyły numerycznej analizy konstrukcji 
żelbetowych, zwłaszcza płaskich żelbeto-
wych konstrukcji ramowych. Do zajmowa-
nia się tą tematyką zainspirował go prof. 
Zenon Waszczyszyn, który wraz z doc. 
Zbigniewem Parzniewskim zorganizował 
seminarium poświęcone zastosowaniu 
metody elementów skończonych do nieli-
niowej analizy konstrukcji żelbetowej. Od 
1990 r. dr hab. inż. A. Winnicki zajmował 
się opracowaniem modelu zachowania 
się betonu w płaskim stanie naprężenia. 
Wyniki badań — model oraz symulacje 
numeryczne — zostały przedstawione 
w pracy doktorskiej.

Roczne stypendium na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Glasgow University (1997–
1998), gdzie podjął współpracę naukową 

z prof. Nenadem Bičaničem i doktorem 
Chrisem Pearce’em, zaowocowało nowym 
tematem badawczym. Przedmiotem pracy 
dr. hab. inż. A. Winnickiego stał się lepko-
plastyczny model betonu z powierzchnią 
plastyczności Burzynskiego-Hoffmana 
(model został zaimplementowany do pro-
gramu MES FEAP w wersji trójwymiaro-
wej i wszechstronnie przetestowany na 
szczeblu punktu materialnego i dla ele-
mentów konstrukcyjnych żelbetowych 
i betonowych), a wyniki badań w tej dzie-
dzinie stanowiły podstawę monografi i ha-
bilitacyjnej. 

Podczas stażu na McMaster Univer-
sity w Hamilton, w Kanadzie (przebywał 
tu 2001–2002 na zaproszenie prof. Sta-
nisława Pietruszczaka) uczestniczył jako 
Research Associate w projekcie badaw-
czym dotyczącym numerycznej analizy 
bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych 
w elektrowniach. Prowadzone wtedy pra-
ce polegały na opisie silnie zbrojonych 
konstrukcji żelbetowych za pomocą teorii 
uśredniania opartej na założeniach Hilla, 
stosowanych w teorii mieszanin, a opra-
cowany model żelbetu został przekazany 
do użycia fi rmie Hydro Quebec i zastoso-
wany m.in. do analizy numerycznej obu-
dowy bezpieczeństwa istniejącego reak-
tora atomowego Gentilly Power Station 
w Quebecu. Drugi problem badawczy, 
podjęty we współpracy z prof. S. Pietrusz-
czakiem, dotyczył opisu matematyczne-
go rozwoju reakcji alkalia — kruszywo 
w żelbecie. Także wyniki tych prac zostały 
szczegółowo opisane w monografi i habi-
litacyjnej.

Do najważniejszych publikacji dr. hab. 
inż. A. Winnickiego należą: monografi a 
„Viscoplastic and Internal Discontinuity 
Models in Analysis of Structural Concre-
te” (Kraków 2007), „Konstrukcje z betonu 
w płaskich stanach. Komputerowe wspo-
maganie analizy i projektowania” (Kraków 
2002) — książka o charakterze mono-
grafi cznym, napisana wspólnie z Janem 
Szarlińskim i Krzysztofem Podlesiem. 
Ponadto dr hab. inż. A. Winnicki jest au-
torem 9 artykułów w specjalistycznych 
czasopismach (5 z listy fi ladelfi jskiej), 32 
referatów na konferencje, 7 abstraktów 
konferencyjnych.

Uczestniczył w wielu sympozjach 
naukowych, szczególnie ceni udział 
w cyklu konferencji „Euro-C, Computa-
tional Modelling of Concrete Structures” 

organizowanych przez prof. Herberta 
Manga, Rene de Borsta i N. Bičaniča. 
Był zapraszany na seminaria przez Po-
litecnico di Milano (1993), Technische 
Universität w Wiedniu (1992, 1997), 
PZITB w Krakowie (1995) i University of 
Glasgow (2008). Uczestniczył w 3 pro-
jektach badawczych KBN jako wykonaw-
ca, w latach 2000–2003 był kierownikiem 
projektu badawczego „Analiza nume-
ryczna konstrukcji betonowych przy ob-
ciążeniach dynamicznych”. W 1996 r. 
wraz z prof. Jerzym Paminem organi-
zował Summer Course on Mechanics of 
Concrete w ośrodku PK w Janowicach.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
wykłady, ćwiczenia audytoryjne, projek-
ty i laboratoria z przedmiotu konstrukcje 
betonowe. Pod jego kierunkiem powstało 
ponad 30 prac dyplomowych. Działalność 
zawodowa ograniczyła się do projektowa-
nia w okresie stażu zawodowego w Biurze 
Projektów „Cement — Wapno — Gips” 
w Krakowie oraz współudziału w projek-
towaniu kościoła św. Stanisława Biskupa 
w Krakowie na Dąbiu (główny konstruktor 
prof. Jan Szarliński).

Na Politechnice Krakowskiej był człon-
kiem Rady Wydziału WIL PK (1996–1999) 
i Komisji Rozwoju Wydziału. Był członkiem 
Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów 
KILiW PAN, należy do Sekcji Konstrukcji 
Betonowych KILiW PAN. 

W 2007 za swoją pracę został odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Andrzej Winnicki ma rozliczne zainte-
resowania pozazawodowe, do których na-
leżą: muzyka klasyczna, historia wojsko-
wości ze szczególnym uwzględnieniem 
II wojny światowej i broni pancernej, mo-
delarstwo (pojazdy pancerne i samoloty, 
skala 1:72).

Pracownicy PK

Doktor habilitowany



6/2008 NASZA POLITECHNIKA

13

In
fo

rm
a

c
je

1313

Doktorzy

Wydział Architektury

dr inż. arch. Elżbieta Kusińska (A-3) — 
„Woda w założeniach architektoniczno-
-urbanistycznych”; promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Wacław Seruga, recen-
zenci: dr hab. inż. arch. Zbigniew Pasz-
kowski, prof. PSz, dr hab. inż. arch. 
Wojciech Kosiński, prof. PK, 19 XI 2008 
(praca wyróżniona).

Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki Stosowanej

dr Anna Bistroń (F-2) — „Zbiory mi-
nimalne i niezmiennicze w semi-układach 
dynamicznych oraz zachowanie się semi-
-układów dynamicznych w ich otoczeniu”; 
promotor: prof. dr hab. Andrzej Pelczar 
(UJ), recenzenci: prof. dr hab. Aleksander 
Błaszczyk (UŚ), dr hab. Klaudiusz Wójcik 
(UJ), 30 X 2008 r. (praca obroniona na Wy-
dziale Matematyki i Informatyki UJ). 

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Aneta Nowak-Michta (L-1) 
— „Struktura porowatości betonów napowie-
trzonych z dodatkiem popiołu lotnego krze-
mionkowego”; promotor: dr hab. inż. Janusz 
Mierzwa; recenzenci: dr hab. inż. Zbigniew 
Giergiczny, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. Jacek 
Śliwiński (PK), 19 XI 2008 r. 

dr inż. Piotr Pluciński (L-5) — „Nu-
meryczna analiza efektów mechanicznych 
korozji stali zbrojeniowej w betonie”; pro-
motor: prof. dr hab. inż. Czesław Cichoń; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Ło-
dygowski (PP), dr hab. inż. Maria Radwań-
ska, prof. PK, 19 XI 2008 r. 

dr inż. Adam Wosatko (L-5) — „Fini-
te-element analysis of cracking in concrete 
using gradient damage-plasticity” („Nume-
ryczna analiza zarysowania betonu przy 
użyciu gradientowego modelu sprzężonej 
mechaniki uszkodzeń i plastyczności); pro-
motor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK; 
recenzenci: dr hab. inż. Adam Glema, prof. 
PP, dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK, 
19 XI 2008 r. (praca wyróżniona).

Wydział Inżynierii Środowiska

dr inż. Anna Kinga Nowak (C-1) 
— „Ekologiczno-techniczne aspekty 
procesów pozyskiwania koncentratów 
cynku i ołowiu”, promotor: dr hab. inż. 
Andrzej Jarosiński, prof. PK, recenzenci: 
dr hab. inż. Barbara Tora (AGH), prof. dr 
hab. inż. Stanisław Kandefer (PK), 12 XI 
2008 r.

Srebrną Odznakę Polskiego Towa-
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej otrzymał prof. Adam 
Stanisław Jagiełło, kierownik Katedry 
Trakcji i Sterowania Ruchem na Wy-
dziale Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej PK. Odznakę przyznano 
za wkład w upowszechnianie elektro-
techniki i elektroniki w Polsce.

W pierwszej połowie lat 70. prof. Ja-
giełło uczestniczył w założeniu Oddziału 
Krakowskiego PTETiS. Od tego czasu 
jest członkiem zarządu Oddziału. Nie-
jednokrotnie był też jego wiceprzewodni-
czącym. Obecnie po raz kolejny pełni tę 
funkcję. Uczestniczył w wielu przedsię-
wzięciach towarzystwa, takich jak kon-
ferencje i spotkania naukowe, opinio-
wanie tematów przewodów doktorskich 
i habilitacyjnych czy współpraca nauki 
z przemysłem. Łącząc aktywność na 
forum towarzystwa z pracą naukową na 
Politechnice Krakowskiej, prof. Jagiełło 
założył w pierwszej połowie lat 90. koło 

Wyróżnienie dla prof. Adama Jagiełły

PTETiS na Wydziale Inżynierii Elektrycz-
nej i Komputerowej. 

Srebrna Odznaka to najwyższa od-
znaka PTETiS przyznawana indywidual-
nie za zasługi (złota zarezerwowana jest 
dla instytucji i darczyńców).

(lp)

Grono pracowników PK, którzy 
w tym roku przeszli na zasłużoną eme-
ryturę, jest szczególnie duże. Podczas 
tradycyjnego spotkania, będącego for-
mą podziękowania za wieloletnią pracę, 
rektor PK prof. Kazimierz Furtak stwier-
dził, że odkąd pracuje na naszej uczel-
ni (a zebrało się już niemało lat), nie 
pamięta tak znacznego „upływu krwi”. 
Rzeczywiście, na spotkanie zorganizo-

W podziękowaniu za lata pracy

wane 30 września trzeba było zaprosić 
ponad 70 osób, w tym aż dziewięciu 
profesorów. Biorąc jednak pod uwagę, 
że wśród „najmłodszych” emerytów 
znaleźli się ludzie związani z uczelnią 
od dziesięcioleci i ciągle aktywni nauko-
wo, pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze 
przez wiele lat będą nas wspierać swo-
im bezcennym doświadczeniem. 

(lp)

Fot.: Jan Zych

Na pierwszym planie Marek Krzan, z lewej prof. Stanisław 
Mazurkiewicz
Fot.: Jan Zych
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Od kilku lat uczelnie krakowskie 
organizują Dni Jana Pawła II. W bie-
żącym roku od 3 do 6 listopada, 
w trzydziestą rocznicę powołania 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 
ich hasłem przewodnim stało się 
PIĘKNO.

Zachętą do udziału w bogatym pro-
gramie spotkań był przytoczony w za-
proszeniu cytat z „Listu do artystów” 
Jana Pawła II: 
 Kiedy Bóg widział, że było dobre to, 

co stworzył,
 Widział zarazem, że było piękne.
 Relacja między dobrem a pięknem 

skłania do refl eksji.
 Piękno jest bowiem poniekąd widzial-

nością dobra,
 Tak jak dobro jest metafi zycznym 

warunkiem piękna.

Przygotowane przez Politechnikę Kra-
kowską seminarium pt. „Piękno — czło-
wiek — technika” dotyczące budownictwa, 
mechaniki, architektury i chemii w pełni 
potwierdziło istnienie w tych obszarach 
relacji między dobrem a pięknem. 4 listo-
pada w Pawilonie Konferencyjno-Wysta-
wowym PK „Kotłownia” czterech profe-
sorów udowodniło, że technika tworzona 
przez człowieka jest piękna, a sposób 
prezentacji pokazał też piękno dydaktyki. 
Seminarium stało się swego rodzaju kon-
certem „czterech tenorów”.

Jako pierwszy wystąpił prof. Kazi-
mierz Flaga z „Architekturą i estetyką mo-
stów”, przeprowadzając słuchaczy przez 
kilkadziesiąt mostów w różnych stronach 
świata. Wybrane informacje ukazywały 
różnorodne łączenie brzegów rzek (przez 
to i ludzi), fantazje budowniczych i moż-

liwości wykorzystywania 
materiałów.

Druga prezentacja 
autorstwa prof. Józefa 
Gawlika zatytułowa-
na „Piękno i technika. 
Wspólne możliwości” 
zawierała m.in. informa-
cje dotyczące techniki 
szybkiego prototypowa-
nia, biocybernetyki, sie-
ci neuronowych. Swo-
bodna interpretacja 
profesora dodawała 
uroku obrazom.

Kolejne wystąpienie 
„Piękno miasta” należa-

Piękna dydaktyka 
ku pamięci Ojca Świętego

ło do prof. Wojciecha Kosińskiego. Prze-
niósł on słuchaczy do wybranych miast 
świata. Zaskakujące obrazy budowli od 
czasów starożytnych do współczesno-
ści ukazały piękne związki krajobrazu 
z lokalizacją konstrukcji i pomysłem ar-
chitekta. 

Prof. Kosiński był jednocześnie do-
skonałym moderatorem seminarium 
i po swoim wystąpieniu głos oddał prof. 
Krzysztofowi Pielichowskiemu. Przygo-
towany przez niego pokaz refl eksyjnie 
ukazywał obraz fraktali oraz struktury 
atomowej binarnego quasi-kryształu 
ikosaedralnego poprzedzony interesują-
cym i historycznym wyjaśnieniem. Profe-
sor przybliżył słuchaczom „Fascynujący 
i piękny świat chemii”.

Czterej profesorowie, jako mistrzo-
wie o wielkiej i zróżnicowanej wiedzy, 
uzewnętrznili swoje doświadczenie za-
wodowe, wspaniale prezentując piękno 
szczegółu i sensowność całości. Wszyst-
kie wystąpienia były wzorem twórczości 
zawodowo-pedagogicznej.

5 listopada przygotowaną przez Aka-
demię Muzyczną sesję naukową „Wokół 
kategorii piękna w twórczości i naucza-
niu Karola Wojtyły — Jana Pawła II” 
wzbogacił inny mistrz, należący do gro-
na profesorów naszej uczelni, artysta 
rzeźbiarz prof. Stefan Dousa. W utrzy-
manym w osobistym tonie wystąpieniu 
„Spotkania w ciszy” mówił o inspirują-
cym wpływie Ojca Świętego na własną 
twórczość.

Władysława Maria Francuz

Duży sukces odniosło dwoje stu-
dentów Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK. Iwona Sułkowska i Piotr Paleczny 
zdobyli pierwszą nagrodę w między-
narodowym konkursie dotyczącym bez-
pieczeństwa ruchu drogowego „Roads 
to Respect”.

W konkursie zorganizowanym przez 
European Transport Safety Council 
(ETSC) uczestniczyli studenci z Hiszpanii, 
Włoch i Polski. W 2007 r. przedstawiciele 
ETSC odwiedzili te trzy kraje, zachęcając 
do udziału w konkursie młodzież studiują-

cą na uczelniach, w których prowadzi się 
prace z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. W Polsce złożyli wizyty na 
sześciu uczelniach technicznych.

Z PK do udziału w konkursie zgłosi-
ło się troje studentów. Po konsultacjach 
z prof. Marianem Traczem i prof. Sta-
nisławem Gacą zaproponowali ETSC 
wykonanie analizy tzw. „czarnych punk-
tów”. Zostali zakwalifi kowani do udziału 
w tygodniowym obozie w Brukseli, pod-
czas którego wzięli udział w serii wy-
kładów, warsztatów, dyskusji, mogli też 

Studenci PK wygrali konkurs

przedstawić włas-
ne pomysły. Po 
powrocie do kraju 
dopracowali swe 
projekty i wysłali 
je do ETSC. Prace 
Iwony Sułkowskiej 
i Piotra Palecznego 
zostały ocenione najwyżej. Uroczystość 
wręczenia nagród, dyplomów i medali 
odbyła się 1 października w Brukseli.

(R.)

Uczestnicy konferencji na PK, profesorowie (od prawej): Krzysz-
tof Pielichowski, Józef Gawlik, Wojciech Kosiński, Kazimierz 
Flaga, Dariusz Bogdał
Fot.: Jan Zych
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Już po raz dziewiąty odbyło się 
Międzynarodowe Seminarium Na-
ukowo-Techniczne ENERGODOM zor-
ganizowane przez Zakład Budowni-
ctwa Ogólnego i Przemysłowego na 
Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Spot-
kanie dotyczyło zagadnień ważnych 
zarówno dla gospodarki państwa, jak 
i budżetów gospodarstw domowych.

Przedmiotem zainteresowania uczest-
ników seminarium, które trwało od 15 
do 17 października, było budownictwo 
sprzyjające oszczędnemu zużyciu ener-
gii. Problem ten nabiera szczególnego 

znaczenia wobec ciągłego wzrostu cen 
paliw. Podczas sesji otwierającej kon-
ferencję prof. Tadeusz Tatara, dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej, przypo-
mniał, że od XVIII w. wyeksploatowano 
80 proc. zasobów węgla kamiennego, 
jakimi dysponuje Polska. Wobec tego 
koniecznością staje się poszukiwanie 
innych nośników energii i szukanie no-
wych rozwiązań sprzyjających ograni-
czaniu zużycia energii. Prof. Tatara za-
uważył, że rozwiązywaniu problemów 
budownictwa energooszczędnego służy 
m.in. prowadzona na Wydziale Inżynierii 

Lądowej PK specjal-
ność poświęcona tzw. 
obiektom inteligentnym, 
w których systemy ste-
rujące przyczyniają się 
do obniżenia zużycia 
energii.

Otwierając semina-
rium, prof. Kazimierz 
Furtak, rektor PK, prze-
de wszystkim gratulo-
wał pomysłodawcom 
zapoczą tkowanego 
w 1993 r. cyklu konfe-
rencji ENERGODOM, 
gdyż podejmowana na 

By domy oszczędzały energię

nich tematyka nie tylko nie wyczerpała 
się, ale z roku na rok obejmuje coraz 
ważniejsze zagadnienia — i to nie tylko 
w wymiarze krajowym. Rektor zwrócił 
uwagę na zróżnicowany skład osób bio-
rących udział w seminarium. Zjawili się 
na nim ludzie w różnym wieku, zarówno 
naukowcy i projektanci, jak i wykonawcy 
i producenci. 

Pierwszego dnia obrady prowadzono 
na PK w pawilonie „Kotłownia”, by naza-
jutrz przenieść się do sali konferencyjnej 
hotelu „Royal”. Organizatorem semina-
rium był Zakład Budownictwa Ogólnego 
i Przemysłowego na Wydziale Inżynierii 
Lądowej PK wspólnie z Komisją Budow-
nictwa PAN Oddziału w Krakowie (któ-
rej przewodniczy prof. Janusz Kawecki 
z PK) oraz Małopolską Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 
W spotkaniu udział wzięli specjaliści 
z Czech, Słowacji, Niemiec i Ukrainy 
oraz z 13 ośrodków naukowych w Pol-
sce. Na konferencję przygotowano pra-
wie 60 wystąpień. Przewodniczącym 
komitetu naukowego był prof. Antoni 
Stachowicz — pomysłodawca i organi-
zator konferencji.

(lp)

Instytut Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych Poli-
techniki Krakowskiej oraz Przemysło-
wy Instytut Motoryzacji w Warszawie, 
Komisja Motoryzacji Krakowskiego 
Oddziału PAN, Polskie Naukowe Towa-
rzystwo Motoryzacji i Polskie Towarzy-
stwo Naukowe Silników Spalinowych 
zorganizowały 32. Międzynarodową 
Konferencję Motoryzacyjną „KON-
MOT — AUTOPROGRES 2008”.

Tematyka konferencyjnych obrad, 
które toczyły się w Szczawnicy od 9 do 
11 października, dotyczyła problemów 
motoryzacji w kontekście zrównoważo-
nego rozwoju świata, przede wszystkim 
negatywnego wpływ produkcji przemysłu 
motoryzacyjnego na jakość środowiska 
naturalnego. W sesjach poświęconych 
zagadnieniom budowy pojazdów, silni-
kom spalinowym oraz ich eksploatacji 
uczestniczyło 120 osób, reprezentują-

cych wyższe uczelnie, instytuty branżo-
we, fi rmy przemysłu motoryzacyjnego. 
Przedstawiono konkretne osiągnięcia na-
ukowe w ograniczaniu szkodliwego od-
działywania przemysłu samochodowego 
na naturalne otoczenie człowieka. Podję-
to dyskusję nad sposobami jego ochrony 
i poszukiwaniem nowych rozwiązań.

W związku z zachodzącymi zmianami 
w fi nansowaniu badań naukowych pod-
kreślono konieczność integracji środowi-
ska i tworzenia zespołów badawczych, 
obejmujących pracowników z różnych 
ośrodków, jak również wspólnego wystę-
powania o granty krajowe i europejskie. 
Zaapelowano o podejmowanie wspólnych 
prac badawczych z ośrodkami naukowymi 
na Ukrainie i Białorusi. W czasie sesji pod-
sumowującej doceniono poziom meryto-
ryczny referatów, które dodatkowo zostały 
opublikowane w trzech tomach „Czasopis-
ma Technicznego”.

Konferencji towarzyszyło zebranie 
członków Polskiego Towarzystwa Nauko-
wego Motoryzacji oraz Komisji Motoryza-
cji Oddziału Krakowskiego PAN, podczas 
którego przewodniczący PTNM prof. 
Cezary Szczepaniak zrezygnował ze 
względów osobistych z pełnionej funkcji. 
Obowiązki przewodniczącego powierzo-
no prof. Zbigniewowi Pawelskiemu (PŁ). 
Dziękując głównym organizatorom konfe-
rencji, a szczególnie przewodniczącemu 
komitetu organizacyjnego — dr. hab. inż. 
Andrzejowi Mrukowi, prof. PK uczestnicy 
konferencji zadeklarowali chęć spotkania 
się na kolejnej konferencji w 2010 r.

Konferencja była również okazją do 
spotkań na gruncie towarzyskim. W tym 
roku dr Wiesław Pieniążek (PK) i dr 
Krzysztof Olejnik (ITS) zaskoczyli miło 
uczestników konferencji swoimi talenta-
mi muzycznymi.

Witold Jordan

Motoryzacja i zrównoważony rozwój świata

Fot.: Jan Zych



NASZA POLITECHNIKA 6/2008

16

In
fo

rm
a

c
je

Jednym z najbardziej żywotnych 
problemów wielkich miast zajęli się 
uczestnicy ogólnopolskiej konferen-
cji naukowej „Transport a logika for-
my urbanistycznej. Projekty dla pol-
skich metropolii”, która odbyła się na 
Politechnice Krakowskiej 16 i 17 paź-
dziernika. Podczas spotkania dysku-
towano o współzależności pomiędzy 
infrastrukturą transportową a zago-
spodarowaniem przestrzennym tere-
nów wielkomiejskich.

Wszystkie miasta Polski borykają się 
dziś z rosnącym nieustannie ruchem sa-
mochodowym. Szczególnym przykładem 
tego problemu jest Kraków, w którym 
mamy do czynienia z dwoma kwestia-
mi: koniecznością ochrony zabytkowego 
centrum miasta przed nadmiarem samo-
chodów oraz z kłopotami wynikającymi 
z rozrastania się miasta. Ludzie, szu-
kając lepszych warunków życia, prze-

noszą się za miasto i coraz więcej osób 
zamieszkujących tereny podmiejskie 
dojeżdża do Krakowa. Przy niedorozwo-
ju sieci drogowej w godzinach szczytu 
przejazd przez wloty do miasta trwa bar-
dzo długo. Mówił o tym podczas otwar-
cia konferencji prof. Wiesław Starowicz 
— wiceprezydent Krakowa i zarazem 
profesor naszej uczelni.

Jeśli chodzi o ochronę zabytkowego 
centrum miasta, to problemem jest lob-
bing samochodowy. Bywa on tak moc-
ny, że powoduje nawet blokadę decyzji 
administracyjnych. Przykładowo, decy-
zja prezydenta Krakowa o rozszerzeniu 
strefy ruchu uspokojonego napotkała na 
opór grupy radnych, którzy wstrzyma-
li sprawę do czasu wykonania różnych 
analiz, z których część nie jest nawet 
możliwa do zrobienia — mówił prof. Sta-
rowicz. Zadeklarował on, że prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski chętnie 

skorzysta z wniosków 
sformułowanych pod-
czas konferencji.

Z kolei prorektor 
PK prof. Wacław Ce-
ladyn zwrócił uwagę 
na wieloaspekto wość 
spotkania. Relacje po-
między środkami trans-
portu a formą prze-
strzenną miasta nie 
ograniczają się bowiem 
do kwestii funkcjonal-
nych, ale łączą w sobie 
zagadnienia estetyczne 
i dotykają też proble-
mów zdrowotnych. 
Prof. Celadyn zauwa-

Transport i urbanistyka — trudne współistnienie

żył również, że Politechnika Krakowska 
ma to szczęście, iż wydziały zaangażo-
wane w zorganizowanie konferencji — 
architektury i inżynierii lądowej — należą 
do najsilniejszych w Polsce. A powołując 
się na opinię czołowego polskiego spe-
cjalisty prof. Wojciecha Suchorzewskie-
go z Politechniki Warszawskiej, dodał, 
że transport na PK jest najlepszym kie-
runkiem w Polsce. Miło było to słyszeć.

Konferencja składała się z trzech 
bloków problemowych. Pierwszy doty-
czył zagadnień teoretycznych, modelo-
wych. Poszukiwano w nim odpowiedzi 
na pytanie o kondycję polskiej szkoły 
w zakresie modelowania współza-
leżności pomiędzy rozwojem struktur 
przestrzennych a czynnikiem komu-
nikacji. Drugi blok był poświęcony za-
gadnieniom planowania przestrzenne-
go. Zastanawiano się, w jakiej mierze 
problematyka układów transportowych 
jest zapisana w polityce przestrzennej, 
której wyrazem są plany zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów metro-
politalnych. Trzecim nurtem konferencji 
były rozważania, jak działalność na ni-
wie teorii i modelowania oraz w zakresie 
planowania przestrzennego pozostawia 
swój ślad w konkretnych projektach. Na 
zakończenie odbył się interesujący pa-
nel dyskusyjny. 

Pomysłodawcą i sekretarzem nauko-
wym konferencji był prof. Zbigniew Zu-
ziak. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
ośrodków naukowych z całej Polski. Spot-
kanie, które zorganizował Instytut Projek-
towania Miast i Regionów PK, toczyło się 
w sali konferencyjnej galerii „Gil”.

(lp)

Politechnika Krakowska podpisa-
ła umowę o współpracy z Guangdong 
University of Technology w Chinach. 
Umowa przewiduje wymianę nauczycieli 
akademickich i studentów oraz szeroko 
rozumianą współpracę naukową.

Podczas pobytu w Krakowie 16 paź-
dziernika 2008 r. przedstawiciele chiń-
skiej uczelni wysłuchali prezentacji na 
temat PK oraz naszej oferty w języku 
angielskim. Podczas wizyty dr inż. Kry-
styna Porzycka-Semczuk przedstawiła 

Umowa z chińskim uniwersytetem

ofertę Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej oraz oprowadziła gości po 
Wydziale. Goście mieli także możliwość 
obejrzenia laboratoriów komputerowych 
Wydziału Inżynierii Lądowej oraz spot-
kania z prof. Jerzym Paminem — dy-
rektorem Instytutu Technologii Informa-
tycznych WIL. Koordynatorem umowy 
będzie dr inż. Renata Górska z Wydziału 
Architektury. 

(R.)

Wystąpienie prof. Wiesława Starowicza
Fot.: Jan Zych

Po podpisaniu umowy
Fot.: Jan Zych
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Podczas konferencji naukowej 
zorganizowanej 6 i 7 listopada na Po-
litechnice Krakowskiej przez Instytut 
Projektowania Miast i Regionów Wy-
działu Architektury PK architekci, 
specjaliści w dziedzinie gospodarki 
wodnej, komunikacji, także przyrod-
nicy i geografowie z Polski, Słowacji 
i Ukrainy omawiali problemy związa-
ne z projektowaniem przestrzennym 
w terenach górskich, szczególnie 
w paśmie Karpat. Wśród najistotniej-
szych zagadnień, wymagających in-
terdyscyplinarnych badań, znalazły 
się: ochrona środowiska przyrodni-
czego i kulturowego, kształtowanie 
zespołów osiedleńczych, gospo-
darka wodna, tworzenie systemów 
transportowych służących poprawie 
powiązań polsko-słowackich i do-
stępności terenów rekreacyjnych 
w aspekcie zrównoważonego rozwo-
ju ziem górskich. 

Gośćmi konferencji byli nie tylko 
pracownicy naukowi z polskich ośrod-
ków akademickich, ale i z Uniwersytetu 
Technicznego w Bratysławie, Pań-
stwowego Uniwersytetu „Politechnika 
Lwowska” we Lwowie. W obradach 
uczestniczyli również przedstawiciele 

Ministerstwa Infrastruktury z doradcą 
ministra Maciejem Borsą oraz urzę-
dów wojewódzkich, marszałkowskich 
i starostw powiatowych, władze i człon-
kowie krakowskiego oddziału Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich, Izby Urbani-
stów, Izby Architektów, Polskiego Klubu 
Ekologicznego. 

Obecny podczas otwarcia konfe-
rencji wojewoda małopolski, Jerzy 
Miller wyraził nadzieję na wykorzy-
stanie wyników zaprezentowanych 
prac badawczych oraz wniosków we 
współpracy z władzami samorządowy-
mi — gospodarzami terenów górskich. 
Wielu uczestników konferencji podkre-
ślało z kolei konieczność współdziała-
nia z władzami samorządowymi, od-
powiedzialnymi za realizację polityki 
przestrzennej w regionie, jak również 
dostrzegało potrzebę zbliżania teorii 
i praktyki — zacieśniania współpra-
cy pomiędzy projektantami, planista-
mi i naukowcami. Dyskutanci zwrócili 
szczególną uwagę na nieodzowność 
opracowania kryteriów dotyczących 
zakresu możliwych przemian, zwłasz-
cza rozgraniczenia obszarów ochrony 
i aktywizacji. Wymiernym efektem kon-
ferencji jest określenie zakresu współ-

Planowanie przestrzenne w terenach górskich

pracy pomiędzy środowiskiem nauko-
wym w Polsce, na Słowacji i Ukrainie 
w odniesieniu do specyfi ki projektowa-
nia w terenach górskich.

W organizację tej dziewiętnastej 
z kolei konferencji, która kontynuuje cykl 
spotkań poświeconych kierunkom i po-
trzebom przekształceń miast i regionów 
w aspekcie równoważenia rozwoju oraz 
integracji z Unią Europejską, włączyły 
się także inne jednostki PK: Instytut In-
żynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Instytut Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii 
Lądowej, jak również Komitet Architek-
tury i Urbanistyki PAN, Sekcja Planowa-
nia Przestrzennego Komisji Urbanistyki 
i Architektury PAN (Oddział w Krakowie), 
Oddział TUP w Krakowie oraz Okręgo-
wa Izba Urbanistów z siedzibą w Kato-
wicach. Konferencję objęli patronatem 
honorowym: rektor PK, prof. Kazimierz 
Furtak, minister infrastruktury, marszał-
kowie województwa małopolskiego, ślą-
skiego i podkarpackiego oraz wojewoda 
podkarpacki. 

Monika Gołąb-Korzeniowska
Magdalena Marx-Kozakiewicz

18 listopada odbyło się na na-
szej uczelni spotkanie z gośćmi 
z Singapuru — z National University 
of Singapore oraz A*STAR Graduale 
Academy. Podczas spotkania przed-
stawiono ofertę naukową Politech-
niki Krakowskiej.

Goście z zainteresowaniem wysłu-
chali informacji o naszych osiągnięciach 
— profesorach pracujących w CERN, 
architektach wygrywających prestiżowe 
konkursy, pracownikach działających 
w Komisjach Europejskich. Mieli też oka-
zję poznać naszą ofertę dla studentów. 
Szczególnie zainteresował ich fakt, że 
nasi inżynierowie mogą w trakcie stu-
diów rozwijać się również jako humani-
ści poprzez udział w zajęciach fakulta-
tywnych. 

Z naszej strony udział wzięli: pro-
rektor ds. kształcenia i współpracy z za-

Goście z Singapuru

granicą, prof. Dariusz Bogdał, 
dziekan Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, 
prof. PK Piotr Drozdowski 
oraz przedstawiciele innych 
wydziałów i BWM PK. W spot-
kaniu uczestniczyła studentka 
Ilona Kisielewska, przewod-
nicząca Komisji Zagranicznej 
Samorządu Studenckiego, 
która miała okazję przedysku-
tować kwestię zorganizowania 
szkoły letniej dla studentów 
PK w Singapurze. 

Rozmowy z delegacją sin-
gapurską wpisują się w wa-
chlarz działańmających na 
celu rozwijanie kontaktów Poli-
techniki Krakowskiej z partne-
rami spoza Europy

(R.)
Członek delegacji singapurskiej
Fot.: Jan Zych
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Do Złotej Księgi wychowanków Wy-
działu Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej PK uroczyście wpisano kolejnego 
laureata. Marek Lipka, absolwent naszej 
uczelni z 1976 r., z wykształcenia che-
mik i fi lozof, od wielu lat jest zatrudniony 
w międzynarodowym koncernie Foster 
Wheeler Energy Limited. 

Laureat, pomimo humanistycznych 
zainteresowań, związał swoją karie-
rę naukową i zawodową z chemią: 
w 1984 r. obronił doktorat na WIiTCh 
PK, pracował w krakowskim Biurze 
Projektów Bipronaft, a w 1991 r. objął 
funkcję głównego projektanta techno-
loga w Foster Wheeler Energy Limited 
w Reading, w Wielkiej Brytanii. Obec-
nie koordynuje pracę zespołu inży-
nierów technologów, wykonujących 
analizy opłacalności, projekty bazowe, 
techniczne instalacji do wydobycia 
ropy i gazu oraz instalacji rafineryj-
nych i petrochemicznych. Nadzorował 
projekty wykonywane w Polsce, Niem-
czech, Iraku, Anglii, Szkocji, Japo-
nii, Tajlandii i Południowej Korei, we 
Włoszech oraz na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie. Najwyższa wartość pro-
jektowanej inwestycji wynosiła 3 mld 
dolarów, a największy zespół projek-
tantów technologów liczył 70 osób.

Dyplom wręczono Markowi Lipce 
2 października br. podczas inauguracji 
roku akademickiego na WIiTCh.

R. 

Urząd Patentowy RP, obchodzący jubileusz 90-lecia swego istnienia, uhonoro-
wał prof. Józefa Gawlika, rektora PK minionej kadencji, specjalnym grawerowanym 
dyplomem przyznanym w podzięce za owocną współpracę. Wręczenie wyróżnienia 
odbyło się w listopadzie w pawilonie wystawowym należącym do kompleksu pała-
cowego w Wilanowie.

Podziękowanie Urzędu PatentowegoCiekawa oferta
Komisji Fulbrighta

18 listopada odbyła się konfe-
rencja „Po obu stronach Atlanty-
ku: współpraca akademicka między 
Polską a Stanami Zjednoczonymi” 
zorganizowana przez Polsko-Ame-
rykańską Komisję Fulbrighta oraz 
Ambasadę Stanów Zjednoczonych 
w Warszawie. Podczas konferencji, 
która zgromadziła prodziekanów, pra-
cowników biur współpracy z zagra-
nicą wyższych uczelni oraz byłych 
i obecnych stypendystów Fulbrighta, 
omówiono najnowszą ofertę stypen-
dialną Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta. 

Na uwagę zasługuje fakt, że od 
2009 r. komisja zaproponuje nowe sty-
pendia dla studentów oraz pracowników 
naukowych uczelni technicznych. Zo-
stanie również zwiększona pula pozo-
stałych rodzajów stypendiów. Stanie się 
tak dzięki nowej, podpisanej 10 marca 
przez Rzeczpospolitą Polską i Stany 
Zjednoczone umowie o Komisji Ful-
brighta, znacznie zwiększającej fi nan-
sowy udział strony polskiej w Programie 
Fulbrighta.

Przedstawiciele komisji zachęcali 
do zapraszania wybitnych profesorów 
amerykańskich na polskie uczelnie 
wyższe w ramach Fulbright Senior Spe-
cialist Program. Stwarza to doskona-
łą okazję do promocji uczelni oraz do 
nawiązywania osobistych kontaktów, 
owocujących często umową bilateralną 
z daną uczelnią amerykańską i wspól-
nym ubieganiem się o granty badawcze 
fi nansowane przez National Science 
Foundation. To z kolei może prowadzić 
do homogenizacji programów studiów 
I stopnia i oferowania wspólnych lub 
podwójnych dyplomów w ramach pro-
gramu ATLANTIS. 

W związku z częstymi kontaktami 
niżej podpisanej z Polsko-Amerykańską 
Komisją Fulbrighta (udziałem w podob-
nych konferencjach, zorganizowaniem 
wspólnego stoiska wystawienniczego na 
targach NAFSA w Waszyngtonie, zapra-
szaniem profesorów-stypendystów Ful-
brighta na prelekcje na naszej uczelni) 
zaproponowano zorganizowanie podob-
nej konferencji w styczniu 2009 r. na Po-
litechnice Krakowskiej.

Katarzyna Baron

Repr.: Jan Zych

Złoty
wychowanek

PK w Moskwie
Reprezentująca Biuro Współpracy 

Międzynarodowej PK Kamila Rościszew-
ska przedstawiła w połowie listopada 
ofertę dydaktyczną PK na Międzynarodo-
wych Targach Edukacyjnych w Moskwie 
w ramach Global Promotion Project. De-
legaci z  Polski występowali na wspólnym 
stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się oferta uczelni technicznych.

Marek Lipka w towarzystwie prof. PK Barbary 
Tal-Figiel
Fot.: Jan Zych
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Rozstrzygnięta została kolejna, 
dziewiąta już edycja konkursu na naj-
lepszą pracę dyplomową „Architektu-
ra Betonowa” organizowanego przez 
Instytut Projektowania Architektonicz-
nego Politechniki Krakowskiej i Sto-
warzyszenie Producentów Cementu. 
W tym roku wpłynęło 20 prac z sied-
miu wydziałów architektury uczelni 
całego kraju. Wszystkie prace zostały 
zakwalifi kowane do konkursu.

W wyniku obrad, które odbyły się 21 
października, jury przyznało trzy nagro-
dy równorzędne. Otrzymali je: 
— Karol Ciepliński za pracę „Muzeum Ar-

cheologii Morskiej” (promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, PK). 

— Zofi a Mamińska za pracę „Centrum 
Dialogu Czterech Kultur w Łodzi” 
(promotor: dr inż. arch. Maciej Olen-
derek, PŁ). 

— Łukasz Mazij za pracę „Miejsce pa-
mięci Ofi ar Przymusowej Pracy — Ar-
beitslager Riese”  (promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Zbigniew Bać, PWr). 
Przyznane zostały również trzy wy-

różnienia, które otrzymali:
— Michał Kowalczyk za pracę „Centrum 

Promocji Mody przy Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi” (promotor: dr inż. 
arch. Maciej Olenderek, PŁ), 

— Marek Barcik za pracę „Most Sztuki” 
(promotor: prof. dr hab. inż. arch. Da-
riusz Kozłowski, PK). 

Nagrody za betonowe projekty

— Maciej Siuda za pracę „Efekt motyla 
— struktury przestrzenne XYZ” (pro-
motor: dr inż. arch. Ada Kwiatkow-
ska, PWr).
Ogłoszenie wyników konkursu i wrę-

czenie nagród, połączone z otwarciem 
wystawy pokonkursowej, odbyło się 28 
października z udziałem dziekana Wy-
działu Architektury PK prof. Dariusza 
Kozłowskiego i komisarza konkursu prof. 
Marii Misiągiewicz. Każdy z laureatów 

otrzymał dyplom i statuetkę „Architektura 
Betonowa” autorstwa prof. Kozłowskiego. 

Sąd konkursowy obradował w skła-
dzie: przewodniczący — prof. Maciej 
Kysiak (PW), sędzia referent — prof. 
Wojciech Buliński (PK), członkowie jury 
— prof. Krzysztof Gasidło (PŚ), prof. 
Maria Misiągiewicz (PK), inż. Zbigniew 
Pilch (Stowarzyszenie Producentów Ce-
mentu).

(lp)

W pejzaż akademicki Krakowa 
wrastają powoli Warsztaty Studenckie 
„Architektura Betonowa”. W dniach 
22–26 września na Wydziale Archi-
tektury PK oraz na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki AGH odbyła 
się ich trzecia edycja. Zajęcia pro-
wadzono pod hasłem „Ostatni fotel 
— pomnik rzeczy architektonicznej”.

Pomysł warsztatów wyszedł od prof. 
Dariusza Kozłowskiego, dziekana Wy-
działu Architektury PK. Metafora ukryta 
w haśle „Ostatni fotel” dała pretekst do 
poszukiwań i eksperymentów. Chodziło 

Z betonem za pan brat

o to, by stworzyć warunki do odkrycia 
nowych możliwości materii betonowej. 
Uczestnicy warsztatów mieli okazję 
przekonać się, że „lany kamień” jest ide-
alny do tworzenia form racjonalnych lub 
swobodnych, kształtów dowolnych lub 
zdyscyplinowanych geometrią elemen-
tarną.

W trakcie zajęć wysłuchano m.in. 
referatów na temat technologii betono-
wej wygłoszonych przez specjalistów 
z branży cementowej oraz wykładów 
prof. Dariusza Kozłowskiego i prof. Ma-
rii Misiągiewicz o dokonaniach architek-

tów posługujących się tym tworzywem 
współcześnie. Następnie studenci pro-
jektowali i wykonywali prace z betonu. 
W czwartym dniu spotkania odwiedzili 
budowę Muzeum Lotnictwa Polskiego 
i zapoznali się z wykorzystaniem tego 
materiału w architekturze. 

W zajęciach wzięło udział 25 studen-
tów z sześciu polskich uczelni. Organi-
zatorem warsztatów było Stowarzysze-
nie Producentów Cementu.

Zdjęcia z warsztatów prezentujemy 
na III stronie okładki.

(R.)

Nagrodzeni w konkursie
Fot.: Jan Zych
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„Założenia rezydencjonalno-ogro-
dowe, dziedzictwo narodu polskie-
go” — pod takim tytułem już po raz 
piętnasty odbyła się w Krakowie kon-
ferencja w ramach cyklu spotkań po-
święconych sztuce ogrodowej i den-
drologii historycznej. 

Przegląd polskich ogrodów
Spotkanie stało się okazją do pre-

zentacji szerokiego wachlarza polskich 
założeń rezydencjonalno-ogrodowych. 
Przedstawiono m.in. historyczne ogro-
dy rezydencjonalne w Kamieńcu Po-
dolskim, ogrody rezydencji królewskich 
w Niepołomicach i Wilanowie, Willę De-

cjusza na Woli Justowskiej w Krakowie, 
zespół pałacowo-parkowy Potockich 
w Krzeszowicach, rezydencję wypo-
czynkową prezydenta RP w Wiśle, Króli-
karnię w Warszawie i wiele innych mniej 
znanych, choć często nie mniej cennych 
obiektów. Mówiono też o wybranych 
problemach, wiążących się z architektu-
rą ogrodową.

Konferencja została zorganizowana 
wspólnie przez Zakład Sztuki Ogrodowej 
i Terenów Zielonych Instytutu Architek-
tury Krajobrazu PK oraz Sekcję Sztuki 
i Architektury Ogrodowej Komisji Urbani-
styki i Architektury krakowskiego oddzia-
łu PAN. Organizatorem naukowym była 
prof. Anna Mitkowska z PK. Referaty 
wygłosili przedstawiciele ośrodków ba-
dawczych z całej Polski. Naszą uczelnię 
reprezentowali m.in. profesorowie Alek-
sander Böhm i Wojciech Kosiński. Dwu-
dniowe obrady (6–7 listopada) toczyły 
się w Instytucie Botaniki im. Władysława 
Szafera PAN.

(R.)
Uczestnicy konferencji dziękują jej organizatorce, prof. Annie Mitkowskiej
Fot.: Jan Zych

Raz w miesiącu Kawiarnia Nauko-
wa Polskiej Akademii Umiejętności 
i „Dziennika Polskiego” gości intere-
sującą postać nauki. 24 listopada był 
nią uczony z Politechniki Krakowskiej, 
specjalista w dziedzinie projektowania 
architektonicznego, teorii architektu-
ry i urbanistyki oraz psychologii ar-
chitektury — prof. J. Krzysztof Lenar-
towicz. Wygłosił on wykład „Nieznana 
architektura Rzeczypospolitej”.

Prof. Lenartowicz mówił o obiektach 
znajdujących się na dawnych kresach 
wschodnich polski — dziś ziemiach na-
leżących do Białorusi, Litwy i Ukrainy 
— a przez to mało znanych i trudno do-
stępnych. Przedstawił je w kontekście 
takich aspektów architektury, jak: roz-
wiązywanie problemów funkcjonalnych 
(niekiedy niecodziennych), wiedza wy-
magająca współpracy z konstruktorem, 
talent i kreatywność oraz przekaz treści 
pozaprzestrzennych. Uczony szczegól-
nie rozważał wykorzystanie w architektu-

rze przestrzeni opartej na rzucie trójkąta 
równobocznego — przestrzeni fascy-
nującej swoją geometrią i jednocześnie 
mało wygodnej z funkcjonalnego punktu 
widzenia. Ze względu na owe ogranicze-
nia formę tę stosowano tylko w wyjątko-
wych wypadkach, traktując jako meta-

forę, gdy wznoszono kościoły i kaplice 
poświęcone Trójcy Przenajświętszej.

Szeroki horyzont myślowy, na tle 
którego profesor przedstawił poruszone 
kwestie, sprawił, że w dyskusji po wykła-
dzie odwoływano się do zagadnień tak 
odległych od architektury i dziedzictwa 

kulturowego kresów 
jak symetria w świecie 
cząstek elementarnych 
i odkrycia teleskopu 
kosmicznego Hubble’a. 
Spotkanie było zachętą 
do dalszych przemyśleń.

Prof. Lenartowicz 
jest drugim uczonym 
z Politechniki Krakow-
skiej, który wystąpił 
w tym roku w kawiarni 
Naukowej PAU i „Dzien-
nika Polskiego”. W lutym 
br. gościem był chemik 
prof. Jerzy Kapko.

(Ip)

Architektura dawnych kresów

Prof. J. Krzysztof Lenartowicz
Fot.: Anna Kaczmarz
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Wyobrażenie przedstawicieli świa-
ta biznesu o polskich naukowcach 
często sprowadza się do stereotypu 
obłożonego zakurzonymi woluminami 
profesora, który nie ma zielonego poję-
cia o najnowszych trendach w gospo-
darce. Tymczasem Politechnika Kra-
kowska to nowoczesna szkoła wyższa, 
a wyniki prac badawczych jej pracow-
ników mogą zmienić oblicze współ-
czesnego przedsiębiorstwa. Warto, 
aby przedsiębiorcy o tym wiedzieli. 

Jak to zrobić? Temu właśnie celowi 
służyła II Konferencja Nauka dla Bizne-
su „Współpraca biznesu z nauką szan-
są na rozwój gospodarczy — giełda 
kooperacyjna Politechniki Krakowskiej”, 

zorganizowana 17 listopada w sali „Kot-
łownia” PK.

Omówiono możliwości i bariery 
współpracy pomiędzy środowiskiem 
akademickim i gospodarką, także 
w kontekście dofi nansowania ze środ-
ków funduszy strukturalnych. Nie za-
brakło przykładów tzw. „dobrych prak-
tyk”, czyli uwieńczonych sukcesem 
wspólnych przedsięwzięć naukowców 
i biznesmenów. Konferencji towarzy-
szyła giełda kooperacyjna, dzięki której 
przedstawiciele świata biznesu mieli 
również okazję do bezpośredniej wy-
miany doświadczeń, nawiązania no-
wych kontaktów, a przede wszystkim 
do zapoznania się z ofertą Politechniki 
Krakowskiej. Dla każdego wydziału lub 
instytutu PK, który zgłosił chęć udziału 
w giełdzie, przygotowano osobne sta-
nowisko wystawiennicze.

Podczas konferencji ogłoszono wyni-
ki Konkursu Innovator Małopolski 2008, 
organizowanego od trzech lat przez 
CTT Politechnika Krakowska. Zwycię-
skie fi rmy to: Mobile Experts Sp. z o.o., 
Zakład Aparatury Pomiarowej „KWANT” 
Sp. z o.o. oraz Jednostka Ratownictwa 
Chemicznego Sp. z o.o. Nagrodą dla  
laureatów będzie m.in. wyjazd na spon-
sorowaną przez PK wizytę studyjną do 

Centrum Transferu Technologii

Giełda kooperacyjna PK
Kolonii. Jurorzy wyróżnili również fi rmę 
Innowacja Polska Sp. z o.o.

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości, Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego, Politechniki Kra-
kowskiej oraz przedsiębiorcy — w sumie 
ponad 150 osób. Władze uczelni reprezen-
towali — rektor prof. Kazimierz Furtak, pro-
rektor ds. nauki prof. Jan Kazior oraz rektor 
byłej kadencji prof. Józef Gawlik. 

Duże zainteresowanie  zarówno ze 
strony przedstawicieli PK, jak i fi rm świad-
czy o tym, że takie inicjatywy są niezbęd-
ne dla owocnej współpracy. Konferencję 
udało się zorganizować w ramach reali-
zowanego przez CTT PK projektu „Inno-
wacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy 
naukowiec — współpraca szansą na roz-
wój gospodarczy”, współfi nansowanego 
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (Program „Kreator 
innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej”). 

Na III Konferencję Nauka dla Bizne-
su zapraszamy w 2009 r.

Anna Ściobłowska
Agnieszka Kapczyńska-Pacześ

Od lat uczelnie techniczne, w tym 
i nasza, narzekają na poziom przygo-
towania absolwentów szkół średnich 
do studiów technicznych w zakresie 
matematyki. Matematyka bywa też 
czynnikiem, który zniechęca do pod-
jęcia studiów technicznych. Zmianie 
tego stanu rzeczy służy umowa za-
warta między Politechniką Krakowską 
a XII Liceum Ogólnokształcącym im. 
Cypriana Kamila Norwida w Krakowie.

Do podpisania porozumienia przez 
rektora PK prof. Kazimierza Furtaka 
i dyrektora XII LO Ryszarda Nowaka 
doszło 28 października br. Przewiduje 
ono przede wszystkim upowszechnianie 
ciekawych zagadnień matematycznych 
wśród uczniów podczas comiesięcznych 

Ciekawa matematyka dla licealistów

spotkań, a także inne formy kontaktów 
nauczycieli akademickich PK z mło-
dzieżą przejawiającą zainteresowania 
matematyczne. Zajęcia z uczniami mają 
pokazać, że matematyka wcale nie jest 
taka straszna, jak się o niej mówi. 

Zaproponowana została lista tematów, 
na której znalazły się m.in. następujące 
zagadnienia: matematyka wyborcza, ma-
tematyka sprawiedliwego podziału, za-
stosowanie teorii grafów, Stefan Banach 
— analiza funkcjonalna dla niewtajemni-
czonych, liczby zespolone, fraktale, ma-
szyny Turinga oraz paradoksy rachunku 
prawdopodobieństwa. Zajęcia będą prowa-
dzone w sposób niestandardowy, odbiega-
jący od wzoru tradycyjnej lekcji. Problemy 
mają być przedstawiane w formie zagadki, 

do której rozwiązania ma prowadzić wy-
kład. Przewidziane są też takie formy pracy 
z uczniami, jak „burza mózgów”, wykorzy-
stanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania 
innych problemów i liga zadaniowa (mają-
ca zachęcać do samodzielnego poszuki-
wania rozwiązań niekonwencjonalnych). 

Ponadto przewiduje się też indywi-
dualne rozmowy pracowników uczelni 
z uczniami, w tym również przez Internet, 
i umieszczanie materiałów w sieci. Spotka-
nia z uczniami będą okazją do prezentacji 
poszczególnych wydziałów PK i oferowa-
nych kierunków kształcenia. Podjęte dzia-
łania przyczynią się zapewne do zwięk-
szenia liczby uczniów zainteresowanych 
studiami na naszej uczelni. 

(lp)

Stoisko Instytutu Pojazdów Szynowych PK
Fot.: Jan Zych
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W Inżynierskich Targach Pracy, któ-
re odbyły się 23 października w Centrum 
Sportu i Rekreacji Politechniki Krakow-
skiej, wzięło udział 28 wystawców z kra-
ju i z zagranicy. Na duże zainteresowa-
nie targami wśród studentów wpłynęła 
różnorodność fi rm — nie zabrakło tych 
specjalizujących się w automatyce prze-
mysłowej, budownictwie inżynieryjnym 
i przemysłowym, inżynierii ruchu, IT, pro-
dukcji dóbr pierwszej potrzeby (FMCG), 
konsultingu ani przedstawicieli branży 
lotniczej, motoryzacyjnej — jak i większa 
liczba wystawców w porównaniu z ubie-
głymi latami. Według szacunków organi-
zatorów Politechnikę Krakowską odwie-
dziło ponad tysiąc osób.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się nie tylko prezentacje poszczególnych 
fi rm, m.in. MPL Technology, Naftobudowa, 
Woodward Governor Poland, Baden-Würt-
temberg International, Robobat, Capgemi-
ni, Legrand, ArcelorMittal, Fakro, ale także 
oferty pracy. Studenci i absolwenci mieli 

doskonałą okazję, by zdobyć cenne infor-
macje o warunkach pracy, praktykach i sta-
żach bezpośrednio u przedstawicieli fi rm. 

Na stoisku Biura Karier PK można było 
zapoznać się z aktualną bazą ofert pracy, 
pozyskać informacje o bezpłatnych szkole-
niach oferowanych przez Biuro. Pracownicy 
Biura proponowali indywidualne konsultacje 
dotyczące przygotowania dokumentów apli-
kacyjnych dla pracodawców, a także zapra-
szali studentów na indywidualne spotkania, 
mające na celu określenie ich osobowoś-
ciowego profi lu zawodowego na podstawie 
psychologicznych testów predyspozycji za-
wodowych. Zaprezentowano również nową 
stronę internetową Biura Karier — system 
z rozbudowaną bazą danych, służący lep-
szej współpracy między studentami, praco-
dawcami i pracownikami Biura.

Wśród wystawców znalazły się również 
stoiska Centrum Transferu Technologii PK, 
a także Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Krakowie. Udzielano na nich 

Biuro Karier

Zainteresowanie targami pracy wciąż duże
szczegółowych informacji o realizowanych 
projektach przeznaczonych dla studen-
tów i absolwentów uczelni. Dodatkowo 
do udziału w targach zaprosiliśmy Koło 
Naukowe Inżynierii Medycznej PK. Re-
prezentujący je absolwent naszej uczelni 
przedstawił swoją pracę dyplomową pt. 
„Prototyp toru pomiarowego do badania 
wysokości stóp”.

W przygotowaniu oraz promocji tar-
gów pomogły organizacje studenckie 
— I.A.E.S.T.E. i NZS PK. Honorowym pa-
tronem był rektor PK prof. Kazimierz Fur-
tak. Targi sponsorowały fi rmy: Woodward 
Governor Poland, Baden-Württemberg In-
ternational i Robobat. 

Studenci, oceniając targi, podkreślali, 
że dobra organizacja targów oraz boga-
ta oferta prezentujących się fi rm spełniły 
ich oczekiwania. Doświadczenia zdobyte 
podczas tegorocznej edycji Inżynierskich 
Targów Pracy, a także nowe pomysły 
z pewnością pozwolą uatrakcyjnić przy-
szłoroczne spotkanie.

Podczas Inżynierskich Targów Pracy 
Biuro Karier przeprowadziło badanie, któ-
rego celem było rozpoznanie oczekiwań 
pracodawców względem przyszłych pra-
cowników. Wzięło w nim udział 26 fi rm. 
Ankieta składała się z 9 pytań dotyczących 
m.in. stosowanej formy rekrutacji pracow-
ników, najbardziej cenionych obecnie na 
rynku pracy umiejętności zawodowych 
oraz interpersonalnych kandydata do pra-
cy oraz branż, w których — zdaniem pra-
codawców — przyszli absolwenci będą 
mieli największe szanse na zatrudnienie. 
Dodatkowo zapytano o możliwości oraz 
formy odbywania praktyk studenckich 
w poszczególnych fi rmach. W tegorocz-
nym badaniu uwzględniono dwa nowe 
zagadnienia — międzykulturowość oraz 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Wśród form rekrutacji wszyscy pracodaw-
cy wskazali selekcję nadesłanych CV oraz 
rozmowę kwalifi kacyjną. Następnie 21 fi rm 
wybrało wywiad telefoniczny, a 16 — testy 
sprawdzające wiedzę branżową, 9 fi rm sto-
suje case study, a 6 — assessment center.

Najbardziej pożądanymi umiejętnościa-
mi zawodowymi według ankietowanych fi rm 
są: znajomość języków obcych (18), wiedza 

Oczyma pracodawców
branżowa (16), wyższe 
wykształcenie techniczne 
(3) (yob. wykres). Nato-
miast wśród umiejętności 
interpersonalnych praco-
dawcy najbardziej cenią: 
komunikatywność (18), 
pracę w zespole (13), ot-
wartość (5), chęć rozwoju 
(5), zdolności analityczne (4), mobilność (4), 
zaangażowanie i dojrzałość zawodową (2), 
samodzielność (2), innowacyjność (1), pracę 
pod presją czasu (1), sumienność (1).

Ze względu na wykształcenie w czo-
łówce wybranych przez pracodawców 
kierunków, rokujących nadzieje na znale-
zienie pracy przez absolwentów, znalazły 
się: budownictwo (17), elektrotechnika 
i elektronika (14) oraz mechanika (13).

Aż 23 fi rmy odpowiedziały pozytywnie 
na pytanie o umożliwianie studentom odby-
wania praktyk. W 14 przypadkach były one 
płatne. 17 ankietowanych przedsiębiorstw 
daje studentom sposobność do pisania 
prac dyplomowych związanych z profi lem 
działalności fi rmy.

W ramach nowych zagadnień badaw-
czych dotyczących międzykulturowości 

fi rmy oraz zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych ustalono, że 20 fi rm wysyła 
pracowników do swoich zagranicznych od-
działów, a 13 organizuje szkolenia z za-
kresu tematyki międzykulturowej. Połowa 
z uczestniczących w badaniu fi rm (13) 
zatrudnia obecnie osoby niepełnospraw-
ne. Natomiast wśród pracodawców, którzy 
obecnie nie zatrudniają niepełnosprawnych 
pracowników, 7 planuje stworzyć dla nich 
stanowiska pracy.

Mamy nadzieję, że te informację będą 
cenne dla studentów i absolwentów oraz 
samych władz uczelni.

Zespół Biura Karier
Politechniki Krakowskiej
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Dzieje walk o odzyskanie niepod-
ległości były przedmiotem niezliczo-
nych prac historyków, publicystów 
czy pamiętnikarzy. Opisano wszyst-
kie bodaj zrywy powstańcze: od po-
wstania kościuszkowskiego, poprzez 
wojny napoleońskie i Legiony Pol-
skie gen. Henryka Dąbrowskiego, 
powstanie listopadowe, rewolucję 
krakowską, Wiosnę Ludów, powsta-
nie styczniowe aż po Legiony Polskie 
Józefa Piłsudskiego. Przywołano ty-
siące potyczek, a także wielkich i ma-
łych bitew o wolność Polski. Oddano 
cześć dziesiątkom tysięcy żołnierzy 
i powstańców, spiskowców, a także 
tym, którzy trafi li do niewoli, zostali 
uwięzieni w kazamatach warszaw-
skiej Cytadeli, w austriackich twier-
dzach w Kufsteinie czy w Spielbergu, 
w berlińskim Moabicie. Wiele uwagi 
poświęcono tym, których w konwo-
jach popędzono na katorgę lub zesła-
nie syberyjskie.

Słowem i szablą

W pracach, w których omówiono wy-
siłek zbrojny kolejnych pokoleń Polaków 
walczących o wolność, nazwiska poetów 
i pisarzy przywoływano zazwyczaj ubocz-
nie: dla pokazania, że ich wiersze, poe-
maty, powieści czy dramaty miały wpływ 
na podtrzymanie u naszych przodków 
idei walki o odbudowę ojczystego gma-
chu, że utrwaliły poczucie ich narodowej 
tożsamości. Znamienne, że właściwie 
nikt nie przyglądnął się dotychczas bliżej 
sprawie udziału owych pisarzy i poetów 
w polskim czynie zbrojnym. Stało się tak 
może dlatego, że powszechnie przyjmu-
je się, iż główną ich domeną było słowo, 
a nie szabla czy karabin. Warto jednak 
może zadać sobie pytanie, czy rzeczywi-

ście tylko słowem poeci walczyli o wolną 
Polskę? Spróbujmy odpowiedzieć na to 
pytanie, odpowiedź ta pozwoli bowiem 
stworzyć odpowiednie tło dla naszych 
dalszych rozważań. 

Tu i ówdzie pojawiały się informacje 
o udziale tego czy innego z polskich pi-
sarzy w czynie zbrojnym, w tym czy in-
nym powstaniu. Nikt jednak dotychczas 
nie próbował z bliska przyjrzeć się temu 
zagadnieniu. W podstawowym kompen-
dium wiedzy o polskiej literaturze, jakim 
jest „Bibliografi a literatury polskiej” zwa-
na „Nowym Korbutem”, w trzech tomach 
poświęconych romantyzmowi zebrano 
szczegółowe informacje o czterystu kilku-
nastu większych i mniejszych pisarzach 
tej epoki. Około pięćdziesięciu z nich, 
i to pierwszoplanowych, ma w swojej 
biografi i dłużej lub krócej trwający epi-
zod wojenny, powstańczy bądź spisko-
wy, okupiony najczęściej emigracją, ale 
także często więzieniem lub syberyjskim 
zesłaniem. Lista ich jest znamienna. Co 
więcej — biografi e większości z nich 
mogłyby stanowić znakomity materiał do 
sensacyjnych wręcz powieści. Oto kilka 
przykładów.

Michał Czajkowski — autor po-
wszechnie znanych powieści historycz-
nych, przede wszystkim o tematyce 
ukraińskiej. Brał udział w powstaniu 
listopadowym (pod komendą gen. Ka-
rola Różyckiego dosłużył się stopnia 
porucznika). Po klęsce powstania zna-
lazł schronienie we Francji. Związał się 
tu z obozem Hotelu Lambert. Jako wy-
słannik księcia Adama Czartoryskiego 
w 1841 r. udał się do Konstantynopola, 
gdzie utworzył biuro, pełniące rolę pol-
skiej ambasady. W 1850 r., dla uniknię-
cia komplikacji dyplomatycznych mię-
dzy Turcją a Rosją, a przede wszystkim 
dla umożliwienia przedłużenia pobytu 

w Turcji, która była postrzegana przez 
obóz Czartoryskiego jako ważny kom-
ponent antyrosyjskiej koalicji, przyjął 
islam (i nowe nazwisko: Sadyk Pasza). 
W wojnie turecko-rosyjskiej zwanej woj-
ną krymską był naczelnym dowódcą 
sułtańskich Kozaków. Na początku lat 
siedemdziesiątych skorzystał jednak 
z amnestii carskiej i wrócił na Ukrainę. 
Ze względu na głoszone przekonania 
prorosyjskie nie znalazł uznania wśród 
rodaków. Życie zakończył samobójczym 
strzałem w 1886 r. 

Albo inny pisarz: Gustaw Ehrenberg 
— niezwykle popularny w czasach nie-
woli autor tomiku „Dźwięki minionych 
lat” (1835), z czołową, do dziś śpiewa-
ną w Polsce pieśnią pt. „Gdy naród do 
boju...”. Był naturalnym synem cara 
Aleksandra I i generałowej Heleny Rau-
tenstrauchowej (nazwisko otrzymał od 
podwarszawskich młynarzy, których 
odpowiednio opłacono). Otrzymawszy 
staranne wykształcenia w Warszawie, 

Już Ją widzieli idącą...
Poeci w walce o odbudowanie Wolnej Polski

      Prof. Franciszek Ziejka

28 listopada br., podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej z okazji 90. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, wykład wygłosił prof. Franciszek Ziejka — znany literaturoznawca, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Wystąpienie dotyczyło wkładu poetów w odrodzenie Polski po okresie zaborów, kwestii słabo do tej pory opisanej. Szczegól-
nie mało znany jest wątek udziału wielu poetów w walkach z bronią w ręku i złożonej przez nich daniny krwi.

Poniżej drukujemy pełny tekst wykładu. Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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w 1833 r. podjął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Tu związał się z tajnym 
Stowarzyszeniem Ludu Polskiego. Jako 
wysłannik tego stowarzyszenia powró-
cił w 1836 r. do stolicy, gdzie założył 
tajny związek patriotyczny, tzw. święto-
krzyżowców. Ujęty przez policję carską 
został skazany na karę śmierci, zamie-
nioną ostatecznie — po wielu interwen-
cjach — na zesłanie na Sybir. Na Syberii 
spędził 20 lat. Po powrocie w 1858 r. 
osiadł najpierw w Warszawie (założył 
tam rodzinę), by w 1870 r. przenieść się 
do Krakowa. Tu pracował w banku, a na-
stępnie w Muzeum Adriana Baranieckie-
go. Zmarł w 1895 r.

Kolejny poeta: Konstanty Gaszyński, 
najbliższy przyjaciel Zygmunta Krasiń-
skiego. W powstaniu listopadowym do-
służył się stopnia porucznika saperów. 
W 1832 r. wraz z 9-tysięczną rzeszą 
Polaków wyszedł na emigrację. Znalazł 
schronienie w Aix-en-Provence, gdzie 
po ukończeniu studiów prawniczych 
został z czasem redaktorem naczelnym 
głównego pisma kulturalnego Prowansji, 
„Mémorial d’Aix”. Sławę zyskał jako za-
wołany publicysta, a także tłumacz dzieł 
wielkich romantyków polskich na język 
francuski.

Ścigani, więzieni, wypędzani…

Jakże dramatyczne były losy Win-
centego Pola, którego doczesne szcząt-
ki spoczywają w Krypcie Zasłużonych 
na Skałce! Karierę literacką rozpoczął 
jako autor tomiku „Pieśni Janusza”. Po-

tem przyszły inne znane utwory: „Pieśń 
o ziemi naszej”, a także kilka poematów 
(m.in. „Mohort”, „Senatorska zgoda”, „Wit 
Stwosz”). W powstaniu listopadowym 
służył w pułku ułanów litewskich. Ranny 
w jednej z bitew, dosłużył się stopnia po-
rucznika. Po powstaniu przebywał przez 
pewien czas w Niemczech i Francji, po 
czym osiadł w Galicji. Przeżył drama-
tyczne chwile w czasie rabacji galicyj-
skiej (ujęty w jednej z podkrośnieńskich 
wsi przez chłopów, straszliwie pobity, 
został odstawiony do cyrkułu w Jaśle na 
jednym wozie z trupami kilku zamordo-
wanych powstańców). Odsiedział wiele 
miesięcy w lwowskim więzieniu, a w trzy 
lata później, w 1849 r. otrzymał katedrę 
geografi i na UJ. Po trzech latach cesarz 
Franciszek Józef I usunął go jednak 
z uczelni (wraz z trzema innymi profeso-
rami) za przejawianą publicznie patrio-
tyczną postawę.

Czy godzi się nie wspomnieć o Se-
werynie Goszczyńskim, który w polskiej 
literaturze zapisał się jako autor powie-
ści poetyckich „Zamek kaniowski” i „Król 
zamczyska”, a przede wszystkim „Dzien-
nika podróży do Tatrów”, w którym „od-
krył” dla polskiej literatury Podhale i Ta-
try?! Wszak 29 listopada 1830 r. znalazł 
się on w grupie kilkunastu spiskowców, 
którzy uderzyli na Belweder (dowódcą 
oddziału był inny poeta, Ludwik Nabie-
lak). W powstaniu walczył w korpusie 
gen. Józefa Dwernickiego. Po upadku 
powstania przez kilka lat ukrywał się 
w Galicji, prowadząc tu pracę spisko-
wą. Ścigany przez policję austriacką, 

w 1838 r. wyemigrował do Francji, do 
Paryża. Tam wszedł w krąg wyznawców 
Andrzeja Towiańskiego, przez pewien 
czas mieszkał u Słowackiego. Po wojnie 
francusko-pruskiej i dramatycznych prze-
życiach za czasów Komuny Paryskiej po-
wrócił do kraju. Witany entuzjastycznie 
w Krakowie, osiadł ostatecznie we Lwo-
wie. W 1876 r. doczesne jego szczątki 
złożono na Cmentarzu Łyczakowskim. 

Kolejny powstaniec listopadowy: Ig-
nacy Domejko — najbliższy przyjaciel 
Mickiewicza, członek tajnego stowarzy-
szenia wileńskich fi lomatów, autor wier-
szy, a także pamiętników oraz tłumacze-
nia „Medytacji św. Teresy”. W powstaniu 
listopadowym walczył w oddziale gen. 
Dezyderego Chłapowskiego. Brał udział 
w bitwach na Litwie i Żmudzi. Po powsta-
niu — via Prusy — dostał się do Francji. 
Tu ukończył studia geologiczne, po czym 
w 1838 r. wyjechał do Chile. Tam zasłużył 
się jako profesor chemii i mineralogii na 
Uniwersytecie Narodowym w Santiago, 
dzięki czemu przez wiele lat sprawował 
urząd rektora. W 1887 r. odwiedził kraj 
(w Krakowie odebrał dyplom doktora h.c. 
UJ). Jego pogrzeb — na koszt państwa 
chilijskiego — był wielką manifestacją 
narodową. 

Wspomnieć jeszcze trzeba o pięknej 
sylwetce ks. Karola Antoniewicza, zna-
komitego poety (autor m.in. pieśni ma-
jowych i Maryjnych, z najpopularniejszą 
„Po górach, dolinach...”), który najpierw 
walczył w powstaniu, potem założył ro-
dzinę, by — po stracie pięciorga dzieci 
i żony — wstąpić do zakonu jezuitów. Po 
przejściu rabacji w lutym 1846 r. w ciągu 
ośmiu miesięcy prowadził misje wśród 
chłopów (od Bobowej aż po Staniątki). 
W 1850 r., na wiadomość o tragedii Kra-
kowa, jaką był straszliwy pożar, przyje-
chał pod Wawel, by nieść mieszkańcom 
miasta słowa pociechy. Na gruzach koś-
ciołów dominikanów i franciszkanów wy-
głaszał patriotyczne kazania, za co wła-
dze austriackie wypędziły go z miasta. 
Zmarł w 1852 r. w Poznańskiem, w cza-
sie udzielania posługi zarażonym na cho-
lerę mieszkańcom wiosek koło Obry.

Chciałbym też wspomnieć o ks. arcy-
biskupie Szczęsnym Felińskim, autorze 
wielu pism moralizatorskich i wierszy, któ-
ry wziął udział w powstaniu wielkopolskim 
w 1848 r., na jego rękach skonał w Pary-
żu w 1849 r. Juliusz Słowacki, i który — 
jako arcybiskup warszawski — w czasie 
przygotowań do powstania styczniowego 
odmówił zgody na odczytanie w kościo-
łach podległej mu metropolii tekstu wier-
nopoddańczej odezwy władz carskich, 
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za co pokutował przez dwadzieścia lat 
na Syberii. Po powrocie z zesłania osiadł 
w Galicji Wschodniej. Zmarł w pałacu bi-
skupim krakowskim w 1895 r.

Upamiętniła ich poezja

Można byłoby długo jeszcze opowia-
dać dramatyczne dzieje takich poetów-
-żołnierzy, jak Ryszard Berwiński, Antoni 
Malczewski, Zygmunt Miłkowski, Józef 
Bohdan Zaleski, Tomasz Zan, Gustaw 
Zieliński czy Apollo Korzeniowski. Nie 
brakło poetów, którzy na ołtarzu Ojczyny 
złożyli najwyższą ofi arę: swoje życie. Cy-
prian Godebski, znany autor powieści pt. 
„Grenadier fi lozof”, a przede wszystkim 
wstrząsającego „Wiersza do Legiów Pol-
skich”, zginął w wieku 44 lat, prowadząc 
pierwszy batalion swojego pułku piecho-
ty w bitwie z Austriakami pod Raszynem 
(19 kwietnia 1809 r.). Rajnold Suchodol-
ski — twórca tak popularnych wierszy, 
zwanych krakowiakami, jak: „Patrz, Koś-
ciuszko, na nas z nieba” czy śpiewów po-
wstańczych w rodzaju „Dalej, bracia, do 
bułata!” — zmarł w wieku niespełna 26 
lat z ran odniesionych w jednej z najwięk-
szych bitew powstania listopadowego: 
pod Ostrołęką. W innej bitwie powstania 
listopadowego zginął Józef Łapsiński, 
najzdolniejszy bez wątpienia krakowski 
uczeń Mickiewicza, rodem ze Skały, autor 
cennego tomiku wierszy o Krakowie. Mie-
czysław Romanowski, znakomicie zapo-
wiadający się poeta, autor wielu utworów, 
w tym uroczego poematu z dziejów walki 
nowosądeckich mieszczan ze Szwedami 
w 1655 r. pt. „Dziewczę z Sącza”, zginął 
w czasie jednej z bitew powstania stycz-
niowego (pod Józefowem) w wieku zale-
dwie 30 lat – itd., itp.

Jak widać z tego przypomnienia, nie-
mała była danina krwi, cierpienia, którą 
oddali Ojczyźnie polscy poeci z czasów 
niewoli. A przecież przeszli do historii nie 
z powodu przelanej krwi czy przeżytych 
cierpień, ale dzięki swojej twórczości: jako 
ci, którzy w czas zwątpienia i cierpień, 
zsyłek i prześladowań przekonywali za 
Józefem Wybickim — poetą i żołnierzem 
z czasów powstania kościuszkowskiego 
i Legionów Polskich we Włoszech — że 
„Jeszcze Polska nie zginęła!”. Od schył-
ku XVIII w., tzn. od czasu, gdy Polska 
została wymazana z mapy Europy — aż 
po listopadowe dni 1918 r. poezja była 
jedną z najwierniejszych towarzyszek 
narodu polskiego w jego usiłowaniach 
wybicia się na niepodległość. 

Nie miejsce i czas, aby przywoływać 
choćby tylko najważniejsze etapy owej 

wielkiej wędrówki polskiej poe-
zji w poszukiwaniu wolności. 
Należy jednak przypomnieć, że 
po III rozbiorze rozległy się nie 
tylko słowa nadziei zamknięte 
w „Mazurku Dąbrowskiego”. Po-
jawiły się wówczas — w o wiele 
większej liczbie — także słowa 
przerażenia i dramatycznych 
pytań: czy my, Polacy, mamy 
jeszcze jakąkolwiek szansę na 
przeżycie? Adam Czartoryski 
w „Bardzie polskim” z 1795 r., 
kreśląc przerażający widok 
ziem polskich zniszczonych 
przez wrogów, zadawał reto-
ryczne pytanie: „Wielki Boże! 
Gdzie skryłeś ognie Twojego 
czoła?!”1. Franciszek Karpiński 
w „Żalach Sarmaty nad gro-
bem Zygmunta Augusta” żeg-
nał się z szablą i lutnią, bowiem 
uznał, że w obliczu dziejowej 
katastrofy trzeba się rozstać 
z nadzieją:

Zygmuncie, przy twoim grobie,
Gdy nam już wiatr nie powieje,
Składam niezdatną w tej dobie
Szablę, wesołość, nadzieję
I tę lutnię biednę!...
Oto mój sprzęt cały!
Łzy mi tylko jedne
Zostały... 2

Bohater spod Raszyna, Cyprian Go-
debski, z bólem opisywał losy Polaków, 
którzy poszli walczyć przy boku wodza 
Francuzów za wolność Polski, a „w na-
grodę” zostali opuszczeni:

jakież dano wam za to podzięki?
Krew się ścina w mych żyłach, pióro pada

       z ręki,
Boleść zatłumia mowę, nie staje wyrazu!
[........................................................]
Szliście na głos braterstwa; lecz o losie

       srogi!
Ten grób znalazł, ten wróci bez ręki i nogi,
Oddalony od braci, domu i rodziny,
Niejeden pije gorycz, pośród słodkiej

trzciny.3

Pokażemy, że Sarmata
Jeszcze wolnym umie być!

Na niewiele zdało się bohaterstwo 
Polaków, poświęcenie, przelana krew 

1 [A.J. Czartoryski], „Bard polski 1795”, 
Paryż 1840, s. 3. 

2 F. Karpiński, „Poezje wybrane”. Opr. T. 
Chachulski, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1997, BN I 89, s. 193–194.

3 [C. Godebski], „Wiersz do Legiów Pol-
skich”, Warszawa 1805, s. 13.

i blizny. Napoleon nie odbudował Polski 
w 1807 r., gdy tworzył Księstwo War-
szawskie. Nie odbudował jej w pięć lat 
później, gdy wiosną 1812 r. ruszył na 
wielką wyprawę przeciw Moskwie i gdy 
w sercach jakże wielu Polaków zbudziła 
się na nowo nadzieja, o której po latach 
pisał Mickiewicz:

O! wiosno! kto cię widział wtenczas w na-
szym kraju,

Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju;
O! wiosno! kto cię widział jak byłaś kwitnąca
Zbożami i trawami a ludźmi błyszcząca,
Obfi ta we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu!4

W kraju wydanym na pastwę carskich 
oprawców z Nowosilcowem na cze-
le zapanował terror. Zakładający tajne 
patriotyczne związki młodzi ludzie stali 
się ofi arami okrutnych prześladowań. 
Z Wilna, ale i z innych miast polskich, 
raz po raz wyruszały w stronę dalekiej 
Syberii kibitki z okutymi w kajdany Pola-
kami. Byli wśród nich chłopcy, podobni 
do tego, o którym wspomina Sobolewski 
— jeden z bohaterów Mickiewiczowskich 
„Dziadów cz. III”:

Widziałem ich: za każdym z bagnetem
szły warty,

Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak
rekruci

4 A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz” [w:] tegoż, 
„Dzieła”, Warszawa 1995, t. IV, s. 309.
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Z golonymi głowami, na nogach okuci.
Biedne chłopcy! — najmłodszy, dziesięć

lat, nieboże,
Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie

może,
I pokazywał nogę skrwawioną i nagą.
Policmajster przejeżdża, pyta, czego żądał;
Policmajster człek ludzki, sam łańcuch

oglądał: 
„Dziesięć funtów, zgadza się z przepisaną

wagą.”5

Prześladowania odnosiły przeciwny 
do oczekiwań skutek: zagrzewały innych 
do oporu. I do przygotowań do kolejne-
go zrywu walki o niepodległość. Późną 
jesienią 1830 r. wydawało się wielu, że 
tym razem nadszedł upragniony dzień 
wolności. Gdy wieczorem 29 listopada 
1830 r. spiskowi z warszawskiej Szkoły 
Podchorążych ruszyli do szturmu na Bel-
weder, Rajnold Suchodolski wołał:

Dalej bracia do bułata!
Wszak nam dzisiaj tylko żyć;
Pokażemy, że Sarmata
Jeszcze wolnym umie być!

Długo spała Polska święta,
Długo biały orzeł spał:
Lecz się zbudził i pamięta,
Że on kiedyś wolność miał.6

5 A. Mickiewicz, „Dziady. Cz. III” [w:] tegoż, 
„Dramaty”, [w:] „Dzieła”, t. III, s. 142–143.

6 R. Suchodolski, „Śpiew rewolucyjny” 
[wg:] W. Bełza (zebrał), „Ojczyzna w pieśniach 
poetów polskich. Głosy poetów o Polsce”, 
Lwów 1906, s. 92.

Wtórował mu Wincenty Pol, autor 
powszechnie znanego wiersza pt. „Kra-
kusy”:

Grzmią pod Stoczkiem armaty,
Błyszczą białe rabaty,
A Dwernicki na przedzie,
Na Moskala sam jedzie.

„Hej za lance chłopacy!
Czego będziem tu stali?
Tam się biją rodacy,
A myż będziem słuchali?

Chodźwa trzepać Moskala,
Bo dziś Polska powstała!”7

Z Polem pierwsze sukcesy Polaków 
opiewała gromada innych poetów: Fran-
ciszek Kowalski i Stefan Garczyński, Ka-
zimierz Brodziński i Konstanty Gaszyński 
czy Maurycy Goławski. Niestety, mimo 
że na odgłos powstania w Królestwie ru-
szyły Litwa z Ukrainą, nie udało się pobić 
straszliwego wroga z Północy. Wyrosły 
też na polskiej ziemi na nowo tysiące no-
wych mogił. Ci, co przeżyli, dostali się do 
niewoli albo ruszyli na emigrację. Zanim 
przekroczyli granicę rodzinnego kraju, 
niejeden z nich postąpił tak jak ów stary 
ułan Wincentego Pola, który przed prze-
kroczeniem granicy pruskiej w okolicy 
Brodnicy

 zapłakał na boje,
I o lancę tłukł głową;
Chorągiewkę zdarł w dwoje

7 W. Pol, „Pieśni Janusza” [w:] tegoż, 
„Dzieła. Pierwsze wydanie zupełne”, t. 9, se-
ria I: „Poezje”, t. V, Lwów 1878, s. 20–21.

I łzy otarł połową,
I zawiązał garść ziemi,
Drugą ranę obwinął;
I w świat ruszył z młodszymi,
I jak wszyscy gdzieś zginął... 8

Z węzełkiem rodzinnej ziemi 
wychodził polski powstaniec na wy-
gnanie. Niósł ów skarb w nadziei, 
że gdy przyjdzie ostatnia chwila 
rozstania się ze światem, współto-
warzysze jego doli-niedoli posypią 
mu tą ziemią trumnę, aby choć po 
śmierci być blisko swoich ojców 
i dziadów, być blisko ojczyzny!

Wojna bratobójcza

Na polskiej ziemi na nowo 
rozpoczęły się prześladowania. 
Konfi skowano majątki uczestni-
kom powstania, innych osadzano 
w więzieniach. Wobec tylu klęsk 
i niepowodzeń spod pióra Adama 
Mickiewicza wyrywa się strasz-

liwa modlitwa-prośba: o wojnę ludów! 
W 1832 r. dołączył on do „Ksiąg Piel-
grzymstwa Polskiego” utwór tyleż niezwy-
kły, co wspaniały: „Litanię pielgrzymską”. 
Wołał w niej:

Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich 
niewolników,

wygnańców i pielgrzymów polskich
Wybaw nas, Panie.

O wojnę powszechną za Wolność Ludów!
Prosimy Cię, Panie.

O broń i orły narodowe.
Prosimy Cię, Panie.

O śmierć szczęśliwą na polu bitwy.
Prosimy Cię, Panie.

O grób dla kości naszych w ziemi naszej.
Prosimy Cię, Panie.

O niepodległość, całość i wolność Ojczyzn
naszej.

Prosimy Cię, Panie.9

Niestety, Pan Bóg nie wysłuchał 
tej prośby. Toteż kolejne pokolenie Po-
laków zaczęło się przygotowywać do 
walki o wolność. Wielu z nich uznało, 
że na początku 1846 r. nadszedł właś-
ciwy czas, aby upomnieć się o Polskę. 
Poczynili zatem przygotowania do kolej-
nego powstania. Wybuchło ono w lutym 
1846 r. w Krakowie, w dawnej stolicy 
Polski. Historycy są zgodni co do tego, 
że właśnie to powstanie miało najwięk-
sze ze wszystkich powstań narodowych 
polskich szanse na zwycięstwo. Niestety, 

8 W. Pol, op. cit., s. 89.
9 A. Mickiewicz, „Litania pielgrzymska” 

[w:] tegoż, „Dzieła”, t. V, „Proza artystyczna 
i pisma krytyczne”, Warszawa 1997, s. 62.
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tak się nie stało. Na przeszkodzie stanęli 
przebiegli Austriacy: przeciw powstań-
com skierowali galicyjskich chłopów 
z Jakubem Szelą na czele. W czasie za-
pustów 1846 r. spłynęła też Galicja krwią 
bratnią. Pod kosami, cepami i siekierami 
otumanionych przez zaborczą admini-
strację chłopów zginęło ponad tysiąc 
powstańców, ale także kobiet, dzieci, 
księży. Pastwą ognia i okrutnej swawoli 
rabantów padło kilkaset dworów, wiele 
chat, kilkadziesiąt kościołów. W obliczu 
tej kolejnej katastrofy narodowej Kornel 
Ujejski wołał z największym bólem:

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej,
Do Ciebie, Panie, bije ten głos,
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos. 
[...............................................]
O Panie, Panie! ze zgrozą świata
Okropne dzieje przyniósł nam czas,
Syn zabił ojca, brat zabił brata,
Mnóstwo Kainów jest pośród nas.
Ależ o Panie! oni niewinni,
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz,
Inni szatani byli tam czynni;
O! rękę karaj, nie ślepy miecz! 10

Tak oto do dziejów narodowej trage-
dii doszło jeszcze jedno ogniwo: spro-
wokowana przez zaborczą propagandę 
bratobójcza wojna. Długo, bardzo długo 
przyszło płacić chłopom polskim za tę ra-
bacyjną kartę. Jeszcze na początku XX w. 
działacze ruchu ludowego z Wincentym 
Witosem i Jakubem Bojką na czele mu-
sieli wysłuchiwać zarzutów kierowanych 
pod ich adresem, iż są potomkami Szeli! 

Ale przecież nie wszędzie pogrze-
bano pamięć o możliwości odniesienia 
zwycięstwa nad wrogami. Na początku 
lat sześćdziesiątych nasi Ojcowie po-
stanowili siłą biernego oporu zmusić 
Moskali do ustępstw. W ciągu dwóch 
lat 1861–1862 organizowali — wbrew 
zakazom carskiej administracji — poko-
jowe manifestacje i uroczystości religij-
no-patriotyczne. W odpowiedzi Moskale 
zamykali kościoły, brutalnie rozpędzali 
demonstracje, strzelali do bezbronnych 
uczestników manifestacji. Polała się 
krew warszawskich manifestantów wios-
ną 1861 r. Nie na wiele się to zdało. Za-
borcy nie potrafi li wyrwać z serc i umy-
słów Polaków pamięci o ojczyźnie. Toteż 
w styczniowy, mroźny dzień 1863 r. po-
szli młodzi ludzie do lasu, aby na nowo 
podjąć zbrojną walkę o Polskę. Poszli 
tak, jak nawoływał ich anonimowy autor 
piosenki-apelu:

10 K. Ujejski, „Chorał” [w:] tegoż, „Pisma 
wybrane”, Kraków 1955, t. I, s. 128–129. 

Dalej bracia w las!
Czekać już nie czas!
Wszak jużeśmy dość czekali,
I śpiewali i płakali,
Knutowano nas!11

Kilkanaście miesięcy trwało powsta-
nie, w którym regularne oddziały wojsk 
rosyjskich usiłowały rozgromić zbrojne 
w prymitywne strzelby, a często dubel-
tówki gromady powstańców stycznio-
wych. Ostatni oddział powstańczy — ks. 
Stanisława Brzóski — rozgromiono do-
piero w 1865 r. Powstanie styczniowe 
skończyło się klęską. Widocznym śla-
dem po nim były w pierwszym rzędzie 
leśne mogiły, podobne do tej, o jakiej tak 
wzruszająco pisała w „Nad Niemnem” 
Eliza Orzeszkowa. Ale śladem tym były 
także spalone wioski, miasta i miastecz-
ka. Tysiące nowych więźniów popędzo-
no na Sybir. Kilku tysiącom powstańców 
udało się uciec na Zachód... 

Spełniona modlitwa Mickiewicza

Kolejne powstania i zrywy niepod-
ległościowe nie pozwoliły Polakom od-
budować wolnego ojczystego gmachu. 
Zdecydowano się zatem zmienić tak-
tykę: podjęto wielką pracę oświatową 
wśród ludu, aby zbudować 
trwałe podstawy gospodarki 
kraju. Postanowiono praco-
wać „u podstaw”, zająć się 
„pracą organiczną”. Wierzo-
no, że na tej drodze będzie 
można osiągnąć to, czego 
nie udało się zdobyć w wal-
ce zbrojnej. Niestety, także 
i ta droga nie zaprowadziła 
do wymarzonego celu. Ow-
szem, do życia publicznego 
dołączyły pod koniec XIX w. 
niemałe zastępy uświado-
mionego ludu, ale cel osta-
teczny, jakim było odbudo-
wanie niepodległej ojczyzny, 
wciąż pozostawał w dalekich 
mrokach przyszłości. 

Aż do czasu, gdy wy-
powiedziana niegdyś przez 
Adama Mickiewicza modlitwa 
zaczęła stawać się rzeczywi-
stością. W sierpniu 1914 r. 
wybuchła Wielka Wojna. Na-
przeciw siebie stanęły milio-
nowe armie zaborców Polski: 
Rosji, Austrii, Prus, a także 
innych krajów. Rozpoczęła 

11 Cyt. za: W. Bełza, op. cit., 
s. 221.

się wojna na nieznaną dotychczas w hi-
storii skalę. W wojnie tej wzięli udział 
także Polacy. Z krakowskich Oleandrów 
Józef Piłsudski wyprowadził kompanię 
kadrową, która stała się zalążkiem Le-
gionów. Ale nie tylko w Legionach wal-
czyli nasi przodkowie. Dziesiątki tysięcy 
innych ubrali zaborcy w mundury swo-
ich armii i wysłali na wiele frontów. Stało 
się to, czego nie przewidział bodaj nikt 
— że po raz kolejny, we wrogich oko-
pach, syn stanął naprzeciw ojca, brat 
naprzeciw brata. Tak jak w tym wierszu 
Edwarda Słońskiego z września 1914 r. 
pt. „Ta, co nie zginęła”:

Rozdzielił nas, mój bracie,
zły los i trzyma straż —
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.12

W dziejach owej wojny zanotowano 
niejeden podobny do opisanego przez 
poetę fakt historyczny bratobójczej wal-
ki Polaków włączonych siłą do obcych 
armii. Widocznie trzeba było także i tej 
ofi ary, aby wreszcie z popiołów odrodzi-
ła się wolna Polska. Bo jak przekonywał 
ten sam poeta:

O nie myśl o mnie, bracie,
w śmiertelny idąc bój,

12 E. Słoński, „Idzie żołnierz borem, 
lasem... 1914–1915”, Warszawa 1916, s. 7. 
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i w ogniu moich strzałów,
jak rycerz, mężnie stój!

A gdy mnie z dala ujrzysz,
od razu bierz na cel
i do polskiego serca 
niemiecką kulą strzel.

Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni,
że ta, CO NIE ZGINĘŁA,
wyrośnie z naszej krwi.13

W rzeczy samej, w ciągu czterech 
lat okrutnej Wielkiej Wojny straciło życie 
prawie 9 milionów żołnierzy różnych ar-
mii. Równie bolesne straty odnotowano 
wśród ludności cywilnej. Brak informacji 
o wielkości strat, jakie ponieśli w czasie 
tej wojny Polacy. Wiadomo, że były one 
ogromne, idące w setki tysięcy ludzi. 
Wśród tych niezliczonych ofi ar znaleźli 
się także poeci-żołnierze. Był wśród nich 

13 E. Słoński, E. Dębicki, „Ta, co nie 
zginęła”, Warszawa 1915, s. 3–5. 

m.in.: Stanisław Długosz — jeden z naj-
wybitniejszych poetów legionowych, który 
zginął w 1915 r. w wieku 24 lat. Był także 
30-letni porucznik Józef Mączka, cieszą-
cy się wielką sławą poeta Legionów Pol-
skich. Ten sam, który w 1915 r. pisał:

Starych Ojców idziem szlakiem
Przez krew idziem ku wolności!...
Z dawną pieśnią — dawnym znakiem —
My – żołnierze sercem prości, 
Silni wiarą i nadzieją,
Że tam, kędyś, świty dnieją!14

Z tej wielkiej Wojny Ludów, o której 
pisał przed laty Adam Mickiewicz, wy-
łoniła się Wolna i Niepodległa Polska. 
Widziało Ją w swoich snach wielu. „Wi-
dział” Ją w styczniu 1916 r. poeta legio-
nowy, Edward Słoński. Toteż pisał:

Już Ją widzieli idącą
żołnierze nasi w okopach —

14 J. Mączka, „Wstań Polsko moja (Wybór 
wierszy)”, Sandomierz 1997, s. 16. 

koronę miała na głowie
i krew zakrzepłą na stopach.
Już Ją widzieli idącą 
w przedśmiertnych swoich tęsknotach
ci, którzy z ran umierali
w borach i błotach.

Widzieli Ją i mówili,
że tędy droga Jej bieży, 
kędy rząd mogił żołnierskich 
bez krzyżów gdzieś w polu leży.

Widzieli Ją i mówili,
że z łun wyrosła czerwonych,
z żołnierskich głodów i chłodów
i z zasług niezapłaconych.

[.....................................................]

I tam, gdzie wczoraj śmierć była,
Dziś pieśń pod niebo się wzbija:
— Bogarodzica, Dziewica,
Bogiem sławiona Maryja! —15

*
Po 123 latach niewoli, w listopadzie 

1918 r. na mapie Europy na nowo pojawi-
ła się Polska. Ta Polska, o którą walczy-
ły kolejne pokolenia, którą okupiły krwią, 
cierpieniem i niedolą rzesze żołnierzy, 
powstańców, wygnańców, Sybiraków. Ta 
Polska, o której po Jej zmartwychwsta-
niu pisał krakowski poeta, Józef Alek-
sander Gałuszka:

Dźwigali Cię z grobowca — przeszło wiek
dźwigali —

wszyscy, jako kto umiał i wielcy i mali —
wszyscy krwią swą znaczyli kamień grob-

nych wrót,
by się jeno uiścił śniony, wielki cud —
cud Zmartwychwstania --- 16

Powstała Polska, do której zmar-
twychwstania przyczynili się w niemałym 
stopniu pisarze i poeci. Ludzie, którzy 
nie tylko towarzyszyli narodowi w podej-
mowanych wciąż na nowo zrywach, ale 
którzy swoimi wierszami, swoimi dzieła-
mi przyczynili się do rozbudzenia i utrwa-
lenia świadomości narodowej Polaków; 
którzy wbrew wszystkiemu i wszystkim 
nie wątpili, że przyjdzie kiedyś chwila 
odrodzenia Ojczyzny. 

Franciszek Ziejka 
Zdjęcia: Jan Zych

15 [E. Słoński], „Już Ją widzieli idącą... 
[wiersz powstał 18 stycznia 1916] [w:] tegoż, 
„Ta, co nie zginęła. Wybór wierszy Edwarda 
Słońskiego o Polsce, o wojnie i o żołnierzach”, 
Warszawa 1917, s. 11–12.

16 J. A. Gałuszka, „Biesiada kameleonów”, 
Kraków 1921, s. 34.
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W zamieszczonych w dwóch po-
przednich numerach „Naszej Poli-
techniki” uwagach na temat etyki in-
żynierskiej zastanawialiśmy się nad 
jej istotą, a następnie omawialiśmy 
problem odpowiedzialności zawodo-
wej. Zagadnienie odpowiedzialności 
łączy się z kwestią ryzyka. Wskaza-
liśmy na trzy rodzaje ryzyka: ryzyko 
związane bezpośrednio z wykony-
waniem zadań zawodowych, ryzyko 
związane z przemianami cywilizacyj-
nymi generowanymi przez postęp 
techniki oraz ryzyko życiowe, wy-
nikające z konieczności nadążenia 
za rozwojem wiedzy fachowej. Wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym zmianie 
ulega także sam sposób uprawiania 
zawodu inżyniera. Przyjrzyjmy się 
zatem, w jakim kierunku zmiany te 
podążają i jakie w związku z tym po-
jawiają się problemy moralne.

Określając specyfi kę zawodu in-
żyniera z uwagi na kwestie etyczne, 
wskazaliśmy na dwa ważne elementy. 
Po pierwsze uznaliśmy, że zawód ten 
polega na wykorzystaniu wiedzy i umie-
jętności związanych z naukami ścisłymi 
do rozwiązywania problemów praktycz-
nych. Wiedza i umiejętności są jednak 
tylko narzędziem do realizacji celów. 
Pełne określenie specyfi ki jakiejś dzia-
łalności wymaga jeszcze wskazania, 
które cele są godne realizacji. Aby tego 
dokonać, trzeba z kolei odwołać się do 
jakiejś skali wartości. Uznaliśmy zatem, 
po drugie, że naczelną wartością, jaka 
wchodzi tu w grę, jest poszerzanie moż-
liwości oddziaływania człowieka na śro-
dowisko, w którym żyje, tak by to życie 
było bezpieczniejsze i lepiej zaspokajało 
wszelkie ludzkie potrzeby. Środowisko 
należy rozumieć bardzo szeroko — za-
równo w sensie środowiska przyrodni-
czego, jak i świata zjawisk społecznych 
i ekonomicznych.

Nasze rozważania na temat odpo-
wiedzialności pokazały z kolei, jak istot-
ne jest respektowanie oczekiwań od-
biorców i użytkowników efektów pracy 
inżyniera. Połączenie tych trzech ele-
mentów skłania dziś do uznania zawodu 
inżyniera za zawód profesjonalny, w ta-
kim sensie, w jakim za profesję uważało 

się dotychczas zawód lekarza, prawni-
ka czy nauczyciela. Zawody profesjo-
nalne mają swoją wyraźnie widoczną 
specyfi kę z punktu widzenia wymogów 
moralnych. Zanim zastanowimy się nad 
tymi wymogami w kontekście działalno-
ści inżynierskiej, musimy bliżej określić 
warunki, jakie powinny być spełnione, 
by jakiś zawód można było uznać za 
profesję.

Co to jest zawód profesjonalny?

Najczęściej przez zawód profesjo-
nalny rozumiemy zawód, którego wy-
konywanie jest związane z wykorzysta-
niem bardzo specjalistycznej wiedzy, 
której inni członkowie społeczności 
nie mają. Warunek ten to jednak nie 
wszystko. Sposób wykonywania zawo-
du profesjonalnego musi dopuszczać 
autonomię, wyrażającą się zarówno 

Etyka inżynierska (III)

Zawód inżyniera jako profesja

Rys.: Natalia Szyk
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w swobodzie wyboru celów szczegó-
łowych, jak i metod ich realizacji. Bez 
odpowiedniej autonomii nie ma bowiem 
jasno wyznaczonych granic odpowie-
dzialności. Lekarz ostatecznie sam 
ustala, co w danym momencie jest naj-
ważniejsze i jakimi metodami do tego 
dążyć. Autonomicznie podejmuje decy-
zje i sam ponosi za nie odpowiedzial-
ność. Podobnie prawnik czy nauczyciel 
wychowawca.

Autonomia wyraża się zarówno 
w tradycyjnie zakładanej dużej nieza-
leżności w stosunku do przełożonych, 
jak i — na poziomie ogólnym — w nie-
zawisłości organizacji zawodowych 
i jednocześnie ich dużej realnej władzy 
(na przykład w przypadku samorzą-
du lekarskiego czy rad adwokackich). 
W praktyce z ową autonomią bywa róż-
nie, ale nikt nie zaprzeczy, że jej duży 
stopień jest wpisany w istotę niektórych 
zawodów.

Zawód profesjonalny, to zawód, 
w którym powstaje bardzo szczególna 
relacja pomiędzy wykonującą go oso-
bą (czyli profesjonalistą) a odbiorcą 
jego pracy, którego dla uproszczenia 
będziemy nazywać klientem. Relacja 
ta polega na tym, że „klient” dąży do 
osiągnięcia czegoś, co dla niego ma 
fundamentalną wartość, ale czego, 
z racji braku wiedzy fachowej, nie jest 

w stanie osiągnąć bez pomocy profe-
sjonalisty. W przypadku zawodu leka-
rza taką wartością jest zdrowie i życie, 
w przypadku prawnika — realizacja 
uprawnień, w przypadku nauczyciela 
— wiedza. Gdybym wiedział, jak wyle-
czyć się z zawału i na dodatek potra-
fi łbym sam przeprowadzić odpowiedni 
zabieg, nie potrzebowałbym lekarza; 
gdybym potrafi ł sam kompetentnie bro-
nić się przed fałszywymi oskarżeniami 
w sądzie, nie potrzebowałbym adwoka-
ta. Ponieważ jednak tego wszystkiego 
nie umiem, muszę korzystać z wiedzy 
i umiejętności innych — i to korzystać 
bezpośrednio, wchodząc z nimi w spe-
cyfi czne relacje osobowe.

Istota zawodów profesjonalnych 
polega właśnie na tym, że ich przed-
stawiciele, z racji posiadanej wiedzy 
i uprawnień, podejmując autonomicz-
ne decyzje, pomagają „zwykłym lu-
dziom” realizować kluczowe dla danej 
sytuacji życiowej wartości. Często 
(choć z punktu widzenia fi lozofi i nie-
zbyt precyzyjnie) mówimy, że wartości 
te mają charakter autoteliczny. W przy-
padku takich wartości w powszechnym 
przekonaniu nie ma sensu dalej pytać 
o powody dążenia do ich realizacji: ra-
czej na co dzień nie zastanawiam się, 
dlaczego chcę żyć, dlaczego chcę być 
zdrowy, wolny i sprawiedliwie trakto-

wany czy też dlaczego wolę wiedzieć 
więcej niż mniej.

Wartości autoteliczne pozostają 
w opozycji do tak zwanych wartości in-
strumentalnych. Mówimy, że coś posia-
da wartość instrumentalną, jeśli jedynie 
służy do osiągnięcia czegoś innego, na 
przykład lek posiada wartość z uwagi 
na zdrowie, a dobre narzędzie z uwagi 
na cele, do którego zostało stworzone. 
Same w sobie są bezwartościowe: stary 
komputer wędruje na złom, gdy przesta-
je dobrze pełnić związaną z nim funk-
cję. Zawód profesjonalny musi być na-
kierowany na realizację wartości, które 
przez ludzi korzystających z pracy pro-
fesjonalisty są odbierane jako centralne. 
Można więc ostatecznie powiedzieć, że 
profesjonalista to ktoś, kto — posiada-
jąc szczegółową wiedzę i zachowując 
daleko idącą autonomię — służy po-
mocą swoim klientom w realizowaniu 
wartości, które mają dla nich charakter 
autoteliczny.

Czy inżynier to profesjonalista?

Czy podane wyżej kryteria są speł-
nione w przypadku zawodu inżyniera? 
Opinie na ten temat nie są jednoznacz-
ne. Na pewno spełniony jest warunek 
posiadania bardzo specjalistycznej 
wiedzy. Spełnienie pozostałych warun-
ków nie jest oczywiste. Po pierwsze, 
zazwyczaj specyfi ka pracy inżyniera 
nie pozwala na aż taką autonomię, 
jak w przypadku lekarza czy prawni-
ka. Po drugie, inżynier często nie musi 
uprawiać swojego zawodu, wchodząc 
w bezpośrednie relacje z klientem. Po 
trzecie, można dyskutować, czy warto-
ści, których realizowanie uznaliśmy za 
kluczowe dla zawodów inżynierskich, są 
rzeczywiście autoteliczne, a nie jedynie 
instrumentalne, czy nie są realizowane 
jedynie z uwagi na inne, bardziej funda-
mentalne wartości.

Jedno jest pewne — nie znajdzie-
my takiej samej odpowiedzi na te 
wątpliwości dla wszystkich zawodów 
inżynierskich i wszystkich możliwych 
stanowisk, na których inżynierowie 
pracują. Zawód inżyniera bowiem jest 
wykonywany w bardzo zróżnicowany 
sposób. Jeśli jednak skupimy uwagę 
na stałych tendencjach, zauważymy, 
że w miarę rozwoju technologicznego 
i postępujących przemian na rynku 
pracy współczesny inżynier znacznie 
częściej niż dawniej ma bezpośred-
nio do czynienia z klientami, pomaga 
im w realizacji celów, które oni sami 

Rys.: Natalia Szyk
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uznają za ważne i działa przy tym au-
tonomicznie. Zatem nawet jeśli nie 
można powiedzieć, że inżynier zawsze 
występuje w roli profesjonalisty, to bez 
wątpienia bywa dziś profesjonalistą 
znacznie częściej, niż miało to miejsce 
pokolenie lub dwa wcześniej. 

Zaufanie i standardy etyczne

Relacja profesjonalista — klient ma 
pewną istotną z moralnego punktu wi-
dzenia cechę: jest wyraźnie niesyme-
tryczna. Po stronie profesjonalisty jest 
wiedza, ma on prawie pełną kontrolę nad 
sytuacją. Klient natomiast ponosi znacz-

nie większe od profesjonalisty ryzyko 
związane z ewentualnymi błędami. Kie-
dy na przykład oddaję mój samochód do 
naprawy, nie mam prawie żadnej kontroli 
nad tym, co zostało zrobione, czy na-
prawy były rzeczywiście konieczne i czy 
zostały właściwie wykonane. Za ewentu-
alne nierzetelności zapłacę jednak sam 
— albo dosłownie płacąc za zbędne lub 
niewykonane naprawy, albo szerzej, 
ponosząc ryzyko awarii lub nawet wy-
padku, gdy naprawa została wykonana 
niewłaściwie. Dlatego od profesjonalisty 
wymaga się zawsze spełnienia szcze-
gólnie wysokich standardów moralnych, 
tak aby nigdy nie nadużywał zaufania 
klienta.

Rys.: Natalia Szyk

Często nie jest jednak oczywiste, 
jakie zachowania profesjonalisty wo-
bec klienta są jeszcze dopuszczalne, 
a jakie już stanowią nadużycie za-
ufania. Umiejętność właściwego za-
chowania się w takich sytuacjach to 
kwestia moralnego wyczucia, wiedzy 
i wyrobienia odpowiedniej świadomo-
ści etycznej. Pomocne mogą okazać 
się tu profesjonalne kodeksy etyczne. 
Ich celem jest zwrócenie uwagi na naj-
bardziej typowe niedociągnięcia oraz 
wskazania pożądanych wzorców za-
chowań w typowych sytuacjach zwią-
zanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych. Takie kodeksy tworzone 
są także dla zawodów inżynierskich — 
najbardziej znany to kodeks organiza-
cji FEANI (dostępny także na stronie 
internetowej NOT).

Edukacja etyczna

Wyjaśniliśmy powyżej, dlaczego 
edukacja etyczna odgrywa tak ważną 
rolę w przypadku zawodów profesjonal-
nych. Stwierdziliśmy także, że współ-
cześnie następuje wyraźna profesjonali-
zacja zawodu inżyniera. Z tego właśnie 
powodu dąży się do objęcia przyszłych 
adeptów zawodów inżynierskich — czyli 
przede wszystkim studentów — szeroko 
rozumianą edukacją moralną, podobnie 
jak od lat robi się to w stosunku do przy-
szłych lekarzy, prawników, nauczycieli 
czy ekonomistów. Nastawienie to zna-
lazło swój wyraz w Strategii Bolońskiej, 
w której podkreśla się nie tylko znacze-
nie przekazywania wiedzy i umiejętno-
ści, ale także kształtowania właściwych 
postaw.

W obliczu narastających kompli-
kacji współczesnego świata warto 
chyba poświęcić kilkanaście go-
dzin zajęć ze studentami na ogól-
ną refleksję nad celami naszej za-
wodowej aktywności i sposobami, 
w jakie w nawale codziennych za-
wodowych obowiązków budujemy 
relacje z innymi ludźmi. Zwłaszcza 
jeśli ci ludzie muszą zaufać naszej 
wiedzy i solidności, ryzykując czę-
sto znacznie więcej niż my.

Jacek Jaśtal
jjastal@pk.edu.pl

______________
Autor jest pracownikiem Instytutu 

Ekonomii, Socjologii i Filozofi i PK.
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Historia wypraw mostowych, or-
ganizowanych przez Katedrę Budo-
wy Mostów i Tuneli Politechniki Kra-
kowskiej pod kierunkiem piszącego 
te słowa, datuje się od 1991 r., gdy 
po transformacji ustrojowej zaistnia-
ły warunki do wyjazdów na Zachód. 
W latach 1991–2007 zorganizowa-
no 13 takich wypraw o charakterze 
naukowo-technicznym, w ramach 
których zwiedzono obiekty mosto-
we w większości krajów Europy pół-
nocnej, zachodniej i południowo-za-
chodniej.

XIV Wyprawa Mostowa zawitała 
w kraje Europy południowo-wschodniej 
za sprawą mostów na dwóch dużych 
rzekach europejskich — Dunaju o dłu-
gości 2850 km (drugiej pod względem 
długości w Europie) i Dnieprze o długoś-
ci 2285 km (czwartej w Europie). Chcąc 
zrealizować program wyprawy, musie-
liśmy przejechać aż 7000 km, przez 
osiem krajów europejskich: Słowację, 
Węgry, Chorwację, Serbię, Rumunię, 
Bułgarię i ponownie Rumunię, Mołdowę 
i Ukrainę, nie licząc oczywiście Polski. 

Realizację programu rozpoczęliśmy od 
środkowego Dunaju (Štúrovo — Eszter-
gom, Budapeszt) i dalej posuwaliśmy się 
wzdłuż tej rzeki aż do jej ujścia do Morza 
Czarnego. Tu dokonaliśmy, przez mosty 
na Prucie, Dniestrze, Bohu i Dnieprze — 
u ich ujścia do Dunaju lub Morza Czar-
nego — przeskoku do Odessy i na Krym, 
skąd udaliśmy się do Kijowa ze swoimi 
potężnymi mostami na Dnieprze. Stam-
tąd już przez Lwów do Krakowa.

Wyprawa trwała 16 dni, od 5 do 
20 lipca 2008 r. Wzięło w niej udział 
47 uczestników (plus pilot). W gronie 
uczestników oprócz większej grupy 
z Krakowa, były też osoby ze Stara-
chowic, Katowic, Łodzi i Częstochowy, 
Kielc, Gliwic, Siemianowic Śląskich, 
Prudnika, Sosnowca, Cieszyna, Koś-
cieliska, Zakopanego, Tarnawy, Ska-
winy i Wrocławia. Reprezentowali oni 
uczelnie wyższe, mostowe przedsię-
biorstwa projektowe, mostowe przed-
siębiorstwa wykonawcze, administrację 
drogowo-mostową, inne zawody inży-
nierskie, a także zawody humanistycz-
ne i lekarskie.

Z wizytą u Bratanków

Rozpoczęliśmy 5 lipca 2008 r. wczes-
nym rankiem, wyruszając z Krakowa 
przez Chyżne do Štúrova na granicy sło-
wacko-węgierskiej. Stąd do miejscowo-
ści Esztergom na drugim brzegu Dunaju 
prowadzi most Marii-Walerii, ponownie 
otwarty dla ruchu (po zniszczeniach II 
wojny światowej) dopiero 11 październi-
ka 2001 r. Jest to potężny 5-przęsłowy 
most stalowy z lat 1893–1895, z jazdą 
dołem. Rozpiętość środkowego przęsła 
wynosi 119 m. 

W miejscowości Esztergom (po pol-
sku Ostrzyhom) — do XIII w. stolicy Wę-
gier — zwiedziliśmy najstarszą węgierską 
bazylikę, gdzie koronowano w 1000 r. 
pierwszego króla Węgier Stefana I. Pod 
wieczór wjechaliśmy do Budapesztu, do-
konując pierwszego objazdu mostów na 
Dunaju.

Następnego dnia, przy pięknej sło-
necznej pogodzie, zwiedziliśmy mosty 
Budapesztu na Dunaju:
• most Małgorzaty (Margit hid), stalo-

wy, 6-przęsłowy most łukowy z jaz-
dą górą o maksymalnej rozpiętości 
przęseł 100,93 m, zbudowany w la-
tach 1872–1876 i odbudowany po 
zniszczeniach wojennych, w latach 
1946–1948;

• most Łańcuchowy (Széchenyi — Lán-
chid hid), wiszący most łańcuchowy, 
wizytówka Budapesztu, most zbu-
dowany w latach 1839–1849 przez 
Tierneya (Anglika) i Adama (Szko-
ta) Clarków, odbudowany w latach 
1948–1949, o rozpiętości głównego 
przęsła 202,62 m, z charakterystycz-
nymi kamiennymi monumentalnymi 
pylonami,

• most Elżbiety (Erzseébet hid), wiszą-
cy most stalowy zbudowany pierwot-
nie w latach 1887–1903, kompletnie 
przebudowany po zniszczeniach wo-
jennych, w latach 1959–1964. Roz-
piętość głównego przęsła 290 m,

• most Wolności (Szabadság hid), 
stalowy kratownicowy most wspor-
nikowy, 3-przęsłowy o rozpiętości 
głównego przęsła 175 m, zbudowany 

Przeprawy przez Dunaj i Dniepr
XIV Wyprawa Mostowa

Część I

Most Łańcuchowy w Budapeszcie
Fot.: Kazimierz Flaga
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w latach 1894–1896, odbudowany 
w latach 1945–1946. Most o pięknej 
sylwetce: głowice czterech wieżyczek 
nad fi larami zdobią tulury, mistyczne 
ptaki ze starowęgierskich legend,

• most Petöfi ego (Petöfi  hid), stalo-
wy, 3-przęsłowy most kratownicowy 
z jazdą górą, o nowoczesnej sylwet-
ce, zbudowany w latach 1933–1937, 
odbudowany w latach 1945–1952,

• most Lágymányosi, najmłodszy sta-
lowy most drogowy w Budapeszcie, 
zbudowany w latach 1992–1995, 
zaprojektowany w stylu postmoder-
nistycznym,

• kolejowy most południowy (Déli hid, 
najstarsza i najważniejsza przepra-
wa kolejowa przez Dunaj), zbudo-
wany w latach 1873–1877, odbudo-
wany po zniszczeniach wojennych 
w latach 1948–1953; sąsiaduje bez-
pośrednio z mostem Lágymányosi.
Pora opuścić piękny Budapeszt, 

bo czeka nas w tym dniu jeszcze wie-
le atrakcji turystycznych i mostowych. 
Dalej mamy wspaniałą plejadę mostów 
przez Dunaj, od Budapesztu do granicy 
chorwackiej. Są to w kolejności:
• most Pentele w Dunaújvaros, 60 km 

na południe od Budapesztu, oddany 
do użytku w 2007 r. Główną nurtową 
część całej przeprawy autostrady A8 
stanowi stalowy most łukowy z jaz-
dą dołem o rozpiętości 307,8 m. To 
most o największej rozpiętości na 
Węgrzech. Cała konstrukcja dwóch 
nachylonych do środka łuków była 
zmontowana na lewym brzegu rzeki, 
po czym umieszczono ją na barkach 
i przetransportowano w położenie 
docelowe,

• most Beszédes József w Dunaföl-
dvar jest jednym z dwóch starych 
obiektów na Dunaju w południowej 
części Węgier. Zbudowany w latach 
1928–1930, odbudowany w latach 
1948–1951, był mostem kolejowo-
-drogowym, w 2001 r. zlikwidowano 
zintegrowany z jezdnią tor,

• most Szent László w Szekszárd 
o całkowitej długości 916 m (520 m 
most nurtowy i 196 m most zalewo-
wy), zbudowany w 2002 r. jest mo-
stem stalowym, belkowym, o stałej 
wysokości konstrukcyjnej 3,78 m,

• most Türr István w Baja zbudowano 
w latach 1906–1909 jako kolejowo-
-drogowy. Po wojnie most odbudo-
wano w 1950 r., a w 1989 r. posze-
rzono go o obustronne wsporniki 
z pomostem ortotropowym, dla ruchu 
drogowego.

W Chorwacji i Serbii

W trzecim dniu wyprawy po zwie-
dzeniu Pécsu (czwartego pod wzglę-
dem wielkości miasta Węgier) udaliśmy 
się do Chorwacji, kierując się do Osi-
jeku. Z mostów Osijeku obejrzeliśmy 
3-przęsłowy most stalowy o przekroju 
w kształcie skrzynki jednokomorowej 
o zmiennej wysokości konstrukcji oraz 
wiszącą stalową kładkę dla pieszych 
o rozpiętości głównego przęsła 210 m, 
szerokości 5 m, zbudowaną w latach 
1979–1980.

Opuściwszy Osijek, pojechaliśmy na 
przejście graniczne z Serbią i pod wie-
czór byliśmy w miejscowości Novi Sad, 
uważanej za najbardziej zachodnie mia-
sto w Europie Wschodniej. Wszystkie 
trzy miejscowe mosty przez Dunaj zo-
stały zniszczone podczas bombardowań 
w 1999 r., lecz dziś są już odbudowane. 
Należą do nich: 
• most Varadinski z 1945 r., odbudo-

wany w 2000 r., stalowy, belkowy 
most 3-przęsłowy;

• most Wolności zbudowany w latach 
1976–1981, zniszczony 3 kwietnia 
1999 r. podczas nalotów NATO, blo-
kował żeglugę na Dunaju. Po trwa-
jącej 2 lata odbudowie został 8 paź-
dziernika 2005 r. ponownie oddany 
do użytku. Most podwieszony, stalo-
wy, 2-pylonowy o rozpiętości główne-
go przęsła 351 m;

• most „Marsala Tito” z 1946 r., sta-
lowy, drogowy most kratownicowy 
o schemacie 3-przęsłowej belki ger-
berowskiej. Przęsło o rozpiętości 

130 m ma obustronne przewiesze-
nia o wysięgu 36 m, na których są 
zawieszone krótkie przęsła o roz-
piętości po 51 m. 
Czwarty dzień wyprawy (8 lipca) roz-

poczęliśmy od zwiedzania stolicy Serbii, 
Belgradu oraz mostów na rzece Sawie, 
która w mieście tym wpada do Dunaju. 
Zobaczyliśmy:
• nowy most kolejowy, podwieszony, 

2-pylonowy, o rozpiętości głównego 
przęsła 254 m, długość głównego 
mostu 557,9 m,

• stary most kolejowy, położony w po-
bliżu nowego mostu kolejowego,
3-przęsłowy, w dalszym ciągu eks-
ploatowany,

• most Gazela, w pobliżu starego mo-
stu kolejowego, 3-przęsłowy most 
rozporowy, będący kombinacją mo-
stu belkowego i łukowego,

• most Brankov, 3-przęsłowy, belkowy 
most stalowy o rozpiętościach przę-
seł 81,5+261+81,5 m i zmiennej 
wysokości od 4,8 do 9,8 m. Zbudo-
wany w 1957 r. nosi imię serbskie-
go poety Branko Radičevicia. Most 
ten składa się z dwóch oddzielnych 
konstrukcji mostowych o identycz-
nej wysokości i identycznych roz-
piętościach przęseł, 

• stary Sawski most drogowo-tram-
wajowy, zbudowany w latach 1966–
1967, składa się ze środkowego 
stalowego przęsła łukowego z jazdą 
górą o rozpiętości 106,3 m oraz obu-
stronnych przęseł bocznych (w licz-
bie 4).

Łukowy most w Pentele w Dunaújvaros
Fot.: Kazimierz Flaga
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Co zostało z mostu Trajana?

Do Rumunii pojechaliśmy przez 
Požarevac, wybierając piękną widokowo 
drogę wzdłuż przełomu Dunaju, od miej-
scowości Golubac aż do zapory Djerdap 
na Dunaju. W Golubac zwiedziliśmy rui-
ny twierdzy, gdzie w 1428 r. poległ jeden 
z najsłynniejszych rycerzy Europy — Za-
wisza Czarny. 

Piąty dzień wyprawy rozpoczęli-
śmy od zwiedzania ruin starożytnego 
mostu Trajana na Dunaju. Most zbu-
dowany w latach 103–105 przez Apol-
lodorosa z Damaszku (tego samego, 
który wzniósł rzymski Panteon) miał 
1134,9 m długości i był wsparty na 20 
kamiennych filarach o wysokości 18,6 
m i szerokości 13,55 m. Łukową kon-
strukcję nośną przęseł o rozpiętości 
38 m, szerokości 15 m i wysokości 19 
m wykonano z bali dębowych. Obec-
nie widoczne są tylko 2 filary, jeden 
w Drobecie (w pobliżu ruin rzymskie-
go castrum), a drugi nieopodal Kosto-
li w Serbii. Obejrzeliśmy ocalały filar 
tego mostu w Drobecie oraz ruiny ca-
strum, na terenie którego stoi dumne 
popiersie Apollodorosa.

Kolej na stolicę Bułgarii, Sofi ę. Mia-
sto nie ma większej rzeki. Są tu tylko 
dwa mosty historyczne (Lwów i Orłów) 
na potoku Władajska. Późnym popołu-
dniem udajemy się przez Ruse nad Du-
najem do stolicy Rumunii — Bukaresztu. 
Po drodze zwiedzamy dwa interesujące 
mosty na rzece Jantra w miejscowości 
Biała, położone blisko siebie –

• Biały Most, dzieło genialnego odro-
dzeniowego artysty samouka Nikoły 
Ficzewa, którego kamienny pomnik 
znajduje się nieopodal mostu. Most 
ten został zbudowany w 1870 r., 
gdy w pobliżu rezydował główno-
dowodzący wojsk rosyjskich oraz 
sztab, na czele którego stał na-
stępca tronu, późniejszy car Alek-
sander III. Most ma długość 267 m 
i szerokość 9 m, 

• 3-przęsłowy łukowy most żelbetowy, 
przęsła łukowe sklepione o zmiennej 
rozpiętości, podtrzymują pomost za 
pośrednictwem żelbetowych nadłu-
czy (po 6 w każdym przęśle). Od ze-
wnątrz beton ma okładziny kamien-
ne, dla nawiązania do omówionego 
wyżej Białego Mostu.
Nasza wizyta w Bukareszcie, w siód-

mym dniu wyprawy, była krótka. Dalsza 
droga prowadziła do miejscowości Fe-
teşti, gdzie na odnodze Dunaju Borcea 
Branch znajdują się dwa interesujące 
mosty: 
• kratownicowy, kolejowy most wspor-

nikowy (systemu Gerbera) — Borcea 
Railway Bridge — o rozpiętościach 
przęseł 3x140 m, z jazdą dołem; 
składa się z jednego przęsła 2-wspor-
nikowego i dwóch wolnopodpartych 
przęseł zawieszonych, o rozpiętości 
po 90 m. Most prowadzi jednoto-
rową linię kolejową. Był wykonany 
w latach 1891–1895. Do mostu od 
strony Cernavody prowadzą długie 
estakady. Łączna długość mostu wy-
nosi 920 m,

Most Wolności w Nowym Sadzie
Fot.: Kazimierz Flaga

• kratownicowy most kolejowo-drogo-
wy (Borcea Highway and Railway 
Bridge), usytuowany w pobliżu i rów-
nolegle do mostu wyżej opisanego, 
zbudowany w 1987 r. ze względu 
na rosnący ruch kolejowy i drogowy 
z Niziny Wołoskiej do Dobrudży i nad 
Morze Czarne. 
W miejscowości Cernavoda, poło-

żonej nad głównym korytem Dunaju, 
podziwialiśmy z góry i z dołu dwa kolej-
ne potężne mosty na Dunaju. Mosty te 
znajdują się na tym samym ciągu kole-
jowym i drogowym, co wyżej opisane 
mosty w Feteşti. Mają również podobną 
konstrukcję, ale większe długości i roz-
piętości przęseł, a także są wyżej wy-
niesione nad poziom Dunaju. Pionowa 
skrajnia żeglugowa wynosi tu bowiem 
30 m — dla starego mostu kolejowego 
i 25 m — dla nowego mostu kolejowo-
-drogowego. Mosty te to:
• Cernavoda King Karol I Railway 

Bridge — 5-przęsłowy, kratowni-
cowy most wspornikowy (systemu 
Gerbera) o rozpiętościach przęseł 
2x140+190+2x140 m. Składa się 
on z dwóch przęseł 2-wsporniko-
wych, na których są zawieszone 
trzy przęsła wolnopodparte o roz-
piętości po 90 m. Łączna długość 
mostu wynosi 1661,9 m. Zbudowa-
ny był w latach 1891–1895 według 
projektu rumuńskiego inżyniera 
Anghela Saligny,

• Cernavoda Highway and Railway 
Bridge, 3-przęsłowy most kratowni-
cowy z jazdą dołem, o rozpiętościach 
przęseł 140+190+140 m. Most zbu-
dowany w 1987 r., łączna długość 
1593 m.

*
Czas opuścić te fascynujące mosty 

i udać się w dalszą drogę. Kierujemy się 
w stronę ostatniego mostu na Dunaju 
— Giurgeni–Vadu Oii-Highway Bridge. 
Zbudowany w latach 1966–1970 na 
drodze międzynarodowej E60, jest sta-
lowym, 5-przęsłowym mostem belko-
wym z przęsłami o zmiennej wysokości, 
o rozpiętościach 120+3x160+120 m, 
plus dwa wiadukty dojazdowe z betono-
wych belek sprężonych o rozpiętościach 
po 45 m. Obiekt mieści 4 pasy ruchu dla 
samochodów plus dwa chodniki dla pie-
szych i ma szerokość 17,3 m. Łączna 
długość mostu 1464,4 m.

Kazimierz Flaga
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Noc Naukowców to ogólnoeu-
ropejski projekt, którego celem jest 
przybliżenie młodzieży pracy uczelni, 
centrów badawczych i instytutów na-
ukowych. Chodzi o wzbudzenie cieka-
wości i fascynacji przedmiotem oraz 
metodą badań naukowych, by przeła-
mać stereotyp pracownika nauki jako 
człowieka sztywnego, pozbawionego 
ludzkich uczuć.

Już poprzednia Noc Naukowców, pi-
lotowana w naszym regionie przez Ma-
łopolski Urząd Marszałkowski, przeszła 
oczekiwania organizatorów. Po przetar-
tych szlakach ruszyła Małopolska Noc 
Naukowców 2008. W piątkowy wieczór, 
26 września, ponad 150 pracowników 
nauki objaśniało swój warsztat, gawę-
dziło, bawiło się wraz z publicznością 
jednocześnie w 24 miejscach w Kra-
kowie, Tarnowie i Nowym Sączu (oraz 
w kilkuset miejscach w Europie). Cho-
dziło nie tyle o promocję nauki jako ta-
kiej, ale o przedstawienie środowiska 
naukowego jako — wbrew stereotypom 
— barwnej, atrakcyjnej i kreatywnej 
grupy, której przykład może pomóc 
młodemu człowiekowi w wyborze drogi 
życiowej jako alternatywnej w stosun-
ku do rozreklamowanych wizji karier 
w świecie biznesu, rozrywki, polityki czy 
mediów.

Nasza uczelnia zaprezentowała się 
tej nocy w sposób wyrazisty. Tłumy od-
wiedziły Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, gdzie przedstawiono cie-
kawe i efektowne eksperymenty. Po-
pularnością cieszyły się pokazy na Wy-
dziale Mechanicznym w Czyżynach. Nie 
narzekali na frekwencję też architekci, 
którzy… zaaresztowali ponad 400 osób! 
Dopomogli im w tym pracownicy Cen-
trum Transferu Technologii oraz Muzeum 
Politechniki Krakowskiej, gospodarujący 
w zabytkowym budynku aresztu zespo-
łu koszarowego arcyksięcia Rudolfa, 
w którym za „dobrych, dawnych czasów” 
stacjonował 13. Pułk Piechoty im. Guido-
balda von Strahemberga zwany „Dzieć-

mi Krakowa”. I właśnie tej nocy dawni 
gospodarze znów pojawili się w tym 
budynku! Byli w ciemnogranatowych 
mundurach ze złotymi szamerunkami 
i wyłogami koloru malinowego. Wcieli-
li się w nich członkowie Krakowskiego 
Klubu Kolekcjonerów, zrzeszeni w sto-
warzyszeniu kultywującym tradycję tego 
najbardziej polskiego pośród austro-wę-
gierskich pułków. 

Blok prezentacji został poświęcony 
terenom zaniechanym, porzuconym: 
powojskowym, poprzemysłowym, poko-
munikacyjnym i zasadniczemu pytaniu: 
„co i jak z takimi terenami robić?”. Te-
reny i obiekty fortyfi kacyjne, dawne fa-
bryki, wyrobiska, dworce kolejowe dają 
z jednej strony okazję do spontanicznej 
i nieokiełznanej komercjalizacji (by nie 
powiedzieć: wewnętrznej kolonizacji), 
z drugiej jednak — do niecodziennych 
i niezwykłych adaptacji na cele kultu-
ry, turystyki, ekologii czy upamiętniania 
ważnych i dramatycznych wydarzeń. Al-
ternatywę dla pozornie jedynego, dewe-
loperskiego wykorzystania „krajobrazów 
zaniechanych” starają się od wielu lat 
stworzyć pracownicy naukowi i studenci 
ze współpracujących ze sobą uczelni, 
kół i towarzystw naukowych. 

Instytut Architektury Krajobrazu 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej oraz działające przy nim 
Studenckie Koło Naukowe „Architec-
tura Militaris”, Katedra Górnictwa Od-
krywkowego na Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hut-
niczej oraz prężnie działające KN „Skal-
nik”, wreszcie Akademia Pedagogiczna 
i zasłużone Studenckie Koło Naukowe 
Historyków im. Joachima Lelewela, 
a także Polskie Towarzystwo Historycz-
ne z jego wyjątkowym (w skali kraju!) 
Oddziałem Nowotarskim — to ponad 
setka młodych ludzi, którzy są na swój 
sposób pionierami w przypominaniu 
tego, co zapomniane i w proponowa-
niu, jak chronić i właściwie adaptować 
„niechciane dziedzictwo” ostatnich, 

burzliwych 250 lat kończącej się epoki 
industrialnej.

Spotkanie przygotowano jako wiele 
krótkich, kilkunastominutowych prezen-
tacji multimedialnych, podzielonych na 
serie tematyczne. Jedne gromadziły wię-
cej, inne nieco mniej zainteresowanych. 
Grupy uczestników wymieniały się. 
Przez budynek dawnego aresztu przewi-
nęło się tego wieczora ponad czterysta 
osób.

Najpierw zwiedzający trafi ali na eks-
pozycję Muzeum PK, by otrzymać so-
lidną porcję wiedzy o historii budynku 
i obejrzeć jego plany, a nawet pozwolić 
się zamknąć w celi razem z pluszowym 
szczurem (nieco przewrotną maskotką 
budynku). Równocześnie w głównej sali 
wykładowej (czyli na dawnym wewnętrz-
nym spacerniaku) urządzono praktyczną 
lekcję z prawie 7000 lat historii fortyfi -
kacji w... 20 minut. Tak zaczął się blok 
zatytułowany „Ars magna — architectura 
militaris”. 

Otrzymawszy klucz do systemów 
fortyfi kacji, zgromadzeni mogli posłu-
chać zarówno o najstarszych budow-
lach (o liczącej 3200 lat cytadeli Gla 
w Beocji mówił student II roku archeolo-
gii na Wydziale Historycznym UJ, Szy-
mon Wielgus, a więc „naukowiec w sta-
dium larwalnym”), jak i o fortyfi kacjach 
Konfederatów Barskich w Tyńcu (Adam 
Domagalski, student V roku Wydziału 
Architektury PK) i w Lanckoronie (dr 
Piotr Sadowski z Nowotarskiego Od-
działu PTH). O Tadeuszu Kościuszce, 
jako inżynierze wojskowym, opowie-
dział piszący te słowa, zaś o Twierdzy 
Kraków — doktorant UJ, członek AKN 
„Architectura Militaris”, mgr Marcin Ja-
kub Mikulski, który stanął także na wy-
sokości zadania, gdy do budynku wkro-
czył patrol cesarsko-królewskiego 13. 
Pułku Piechoty (w służbie asystencyj-
nej) i na pół godziny posadził „do kozy” 
autora niniejszego artykułu, prowadzą-
cego wówczas prezentację. Historycy 
w mundurach opowiedzieli o fenomenie 

Noc Naukowców w „Areszcie”

W poprzednim numerze „Naszej Politechniki” informowaliśmy o sukcesie, jakim był udział Politechniki Kra-
kowskiej w imprezach ostatniej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Poniżej zamieszczamy szerszą relację 
z bloku prezentacji przygotowanych przez Wydział Architektury PK.
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armii Najjaśniejszego Pana, która prze-
grała wojnę, lecz... wygrała pamięć, 
pozostawiając kilkaset budowli fortecz-
nych i garnizonowych, a przy okazji 
dwa zespoły Politechniki Krakowskiej 
— koszary na Warszawskiej i przebu-
dowany na szkołę kadetów pałac na 
Łobzowie. 

O austro-węgierskim dziedzictwie 
fortyfi kacyjnym nad Adriatykiem, w twier-
dzy Pola (dziś Pula w Chorwacji) opo-
wiedzieli brawurowo Kasper Jakubow-
ski i Jan Kocieniewski, studenci V roku 
Wydziału Architektury PK, uczestnicy 
tegorocznych warsztatów architek-
tonicznych w adriatyckiej fortecy. Od 
2002 r. trwa bowiem bliska współ-
praca Ministerstwa Kultury Republiki 
Chorwacji, Chorwackiego Oddziału 
ICOMOS i naszej uczelni. Co roku stu-
denci pod okiem ekspertów wykonują 
inwentaryzacje i sporządzają projekty 
rewaloryzacji fortów i baterii bazy daw-
nej cesarskiej i królewskiej marynarki 
wojennej.

W końcu granatowe mundury z XIX 
w. zastąpiły polskie przedwrześniowe 
kurtki, zrzutowe battle-dressy i góral-
skie swetry. — weszli „Chłopcy od Lam-
parta”. Grupa rekonstrukcyjna o nazwie 
„Podhale w ogniu”, kultywująca pamięć 
gorczańskich partyzantów, tych, którzy 

w czas okupacji nieśli „ślebodę” i tych, 
którzy po 1945 r. podjęli beznadziejną 
walkę w szeregach oddziału „Błyska-
wica”, „Wiarusy” i innych. Podhalańscy 
historycy (pośród nich są m.in. na-
uczyciele, policjanci, pracownicy wiej-
skich ośrodków kultury) od trzech lat 
współpracują z Gorczańskim Parkiem 
Narodowym i Instytutem Architektury 
Krajobrazu. Powstaje dzięki nim jedy-
ny w swoim rodzaju katalog miejsc hi-
storycznych w Gorcach. Zatarte ślady 
partyzanckich ziemianek, koliby, służą-
ce leśnym oddziałom, pola zrzutowe, 
miejsca katastrof samolotów, okopy, 
wreszcie mogiły są skrupulatnie bada-
ne i inwentaryzowane. O realizowanym 
projekcie „Gorczańskie Cienie” opowie-
dzieli — komendant oddziału Michał 
Maciaszek i historyk Dawid Golik (ten 
ostatni trzymając w rękach pistolet ma-
szynowy Sten).

Część pamiątkowych miejsc zosta-
nie wyeksponowana, część pozosta-
nie niedostępna w głębi rezerwatów 
GPN. Rodzi się książka, powstała cie-
kawa praca dyplomowa na kierunku 
architektura krajobrazu, w programie 
brali i biorą udział studenci Wydziału 
Architektury PK. Grupa rekonstruk-
cyjna z Podhala wpisała się w cykl 
prezentacji nazwany „Milknące echa” 

— o historii zapisanej w kra-
jobrazie i o jej utrwalaniu. 

Wstrząsające wrażenie 
wywarł trójgłos — dr inż. arch. 
Urszuli Forczek-Brataniec 
z Instytutu Architektury Kra-
jobrazu, Macieja Dziedziaka, 
studenta V roku europeistyki 
na UJ, pełniącego funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Ak-
tywnej Ochrony Cmentarzy 
I Wojny Światowej „Crux Ga-
liciae” oraz Mateusza Palki, 
studenta V roku Akademii Pe-
dagogicznej, z Sekcji Historii 
Wojskowości KN Historyków. 
Ukazali oni realia i praktykę 
rozpoznania i ochrony za-
chodniogalicyjskich cmenta-
rzy wojennych z okresu I woj-
ny światowej. 

Kolejnej części referatu 
patronował lotnik amery-
kańskiej 15. Armii Powietrz-
nej z lat II wojny światowej. 
W jego postać i mundur 
przyoblekł się Mateusz Pal-
ka. Opowiedział o „załogach 
dwudziestolatków”, odbywa-
jących latem i jesienią 1944 r. 

bardzo trudne misje bombowe z baz 
we Włoszech na cele na Śląsku: zakła-
dy chemiczne w Blachowni i Kędzie-
rzynie, w Czechowicach, Zdzieszowi-
cach oraz w Trzebini i Oświęcimiu. Ten 
aspekt wojny powietrznej jest bardzo 
mało znany. Mgr szt. Dominik Syno-
wiec rozbudował stronę historyczną 
referatu o ciekawy i tajemniczy aspekt 
poszukiwań, interpretacji i konserwacji 
wraków lotniczych. Temat podsumo-
wał mgr inż. arch. krajobrazu Arka-
diusz Sordyl, którego projekt dyplomo-
wy, wykonany pod kierunkiem prof. PK 
Zbigniewa Myczkowskiego, dotyczył 
zagospodarowania wybrzeża Wisły na 
Zabłociu jako pamiątkowego Bulwaru 
Lotników Alianckich. Nieopodal tego 
miejsca nocą z 16 na 17 sierpnia 1944 
r. rozbił się Liberator RAF-u, powraca-
jący z misji zrzutowej dla Armii Krajo-
wej. Koncepcja dyplomowa została 
zauważona przez media oraz władze 
Krakowa i na mocy uchwały Rady Mia-
sta Krakowa będzie realizowana.

Ostatnią serię prezentacji, nazwa-
ną „Jak to się robi?”, rozpoczęli odziani 
w paradne mundury górnicze członko-
wie Koła Naukowego „Skalnik”, działa-
jącego pod kierownictwem naukowym 
dr inż. Anny Ostręgi z Wydziału Górni-
ctwa i Geoinżynierii AGH. Sylwia Cygan 
pokazała przykłady adaptacji terenów 
pogórniczych — kopalni, wyrobisk, 
szybów wyciągowych i hałd, a nawet 
wielkich koparek i zwałowarek. Szymon 
Sypniowski opowiedział o zwykłych 
i niezwykłych zastosowaniach surow-
ców, pozyskiwanych metodami gór-
niczymi. Z kolei architekci krajobrazu 
Anna Fecko, Marta Chrząszczyk i Bar-
tłomiej Mleczko, niedawni absolwenci 
Wydziału Architektury PK, zapytali: „No 
i co Wy NATO?”, prezentując, przewi-
dziany do realizacji projekt ekspozycji 
plenerowej i kameralnej z okazji 60-le-
cia NATO w krakowskim Muzeum Lotni-
ctwa Polskiego. 

Ostatnia prezentacja, przygotowana 
przez adiunktów Instytutu Architektury 
Krajobrazu, Jadwigę i Krzysztofa Wiel-
gusów, była poświęcona niedocenianej, 
a potężnej sile napędowej dla „odzyski-
wania” zaniechanych krajobrazów, jakim 
jest turystyka kulturowa.

Wydawało się, że po godzinie 24 
przyjdzie tylko poskładać sprzęt i zdjąć 
plakaty. Nadzieja była jednak płonna. 
Dyskusja trwała do 2.30.

Krzysztof Wielgus

Największą atrakcją była możliwość wspólnego 
sfotografowania się z „postaciami z przeszłości” 
na schodach dawnego aresztu
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Trzy lata temu cała Polska przyłą-
czyła się do pomocy ofi arom tsunami 
w południowo-wschodniej Azji. Jed-
noczyliśmy się z dotkniętymi hura-
ganem Katrina. Poruszeni ogromem 
zniszczeń wielokrotnie mobilizowali-
śmy się do działania. Krakowscy stu-
denci nie czekają na kataklizm, aby 
ruszyć z pomocą. Dwa razy w roku 
studenci Politechniki Krakowskiej 
organizują akcję krwiodawstwa pod 
wpadającym w ucho hasłem — Wam-
piriada. Akcja promuje ideę honoro-
wego oddawania krwi.

Wampiriada przybliża ideę krwiodaw-
stwa, rozwiewa wątpliwości, przekonuje 
do ratowania życia. Bo Twoja krew ratuje 
życie nawet trzech osób. Krew jest lekiem, 
którego nie da się zastąpić. Krew jest le-
kiem, do stworzenia którego nie trzeba 
miesięcy spędzonych w laboratoriach. 
Każdy z nas go posiada, czemu więc tak 
rzadko dzielimy się nim z innymi?

Świetnie przeprowadzona akcja stu-
dentów Politechniki Krakowskiej może to 
zmienić. Dzięki zaangażowaniu człon-
ków Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów PK przybyło 96 litrów krwi, 96 litrów 
ratujących życie.

Przygotowania rozpoczęły się wcześ-
niej: pozyskiwano patronaty władz uczel-
ni, medialne, sponsorów, drukowano 
plakaty, przygotowywano gadżety, rezer-
wowano salę. Organizatorzy akcji, dbali 
o dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.

Największy nacisk położono na 
nagłośnienie akcji, tak by informacja 
o Wampiriadzie wyszła poza bramy na-
szej uczelni. W promocji akcji wspierały 
nas media, takie jak Radio Kraków czy 
„Gazeta Krakowska”. Każdy więc, nie 
tylko żak, mógł oddać swoją krew.

Pierwszego dnia akcji liczba zgła-
szających się osób przewyższyła ocze-
kiwania organizatorów. Kolejki nie od-
straszyły zdeterminowanych studentów. 
W sumie 13 i 14 listopada chęć oddania 
krwi zadeklarowało 269 osób, a krew po-
brano od 213 osób. 

Honorowym krwiodawcom wykona-
no m.in. bezpłatne badania poziomu 
cukru i wzroku oraz wręczono upomin-
ki. Studenci podzielili się słodyczami 
z wychowanicami domu dziecka w Kra-
kowie w związku z towarzyszącą Wam-
piriadzie akcją „Smerfnij czekoladę”. 
Ponadto studenci mieli okazję zadbać 
o swoje interesy — prawie 200 osób 
poparło inicjatywę przywrócenia ulg ko-
munikacyjnych. 

Podczas dwudniowej akcji pobrano 
aż 96 litrów czystej krwi. 269 osób po-
kazało, że potrafi  i chce pomagać. Wy-
starczyło 13 lub 14 listopada odwiedzić 
Politechnikę Krakowską, poddać się pro-
stym badaniom i na 20 minut położyć się 
na fotelu. I w 20 minut uratować komuś 
życie. Czyż nie warto?

Emilia Wawrzynkowska 

Twoje 20 minut ratuje życie

Fot.: Jan Zych

Semestralnik
niepełnosprawnych

Na początku grudnia ukazał się 
drugi numer Krakowskiego Semestral-
nika Studentów Niepełnosprawnych 
(KSSN), redagowany przez studentów 
niepełnosprawnych krakowskich uczelni 
— PK, AGH, UE, UJ, UP i PAT. Można 
w nim znaleźć m.in. relacje z zawodów 
sportowych, spotkań integracyjnych, 
a także porady psychologa i prawnika 
oraz artykuły dotyczące funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych na uczelniach. 
Czasopismo narodziło się z inicjatywy 
studentów, jego głównym celem jest po-
kazanie, iż środowisko akademickie jest 
otwarte na osoby niepełnosprawne. 

Gazetka jest dostępna w siedzibie re-
dakcji, m.in. w Biurze ds. Studentów Nie-
pełnosprawnych PK i w Zrzeszeniu Stu-
dentów Niepełnosprawnych PK, w Domu 
Studenckim nr 4 „BALON” (pok. 601). 
Z myślą o osobach słabo widzących se-
mestralnik jest również wydawany w wer-
sji elektronicznej na płytkach CD oraz 
zamieszczany na stronie internetowej 
http://www.zsn.agh.edu.pl/kssn (można 
powiększać tekst i grafi kę). Dla osób nie-
widomych przygotowaliśmy wersję umoż-
liwiającą wydruk pismem Braille’a. 

Wszystkich gorąco zachęcamy do 
współpracy. Artykuły oraz oferty współ-
pracy prosimy przesyłać pod adresem: 
kssn@academica.org.pl. Zachęcamy 
także do udziału w konkursie na nazwę 
i logo gazetki.

Jacek Merdalski
Redakcja KSSN

Drugi w konkursie 
ASTORA

Łukasz Banaś, student kierunku auto-
matyka i robotyka Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Krakowskiej, zdobył 
drugie miejsce w konkursie na najlepszą 
pracę dyplomową wykonaną z zastoso-
waniem produktów oferowanych przez 
krakowską fi rmę ASTOR. Nagrodzona 
praca nosi tytuł „Integracja informacji 
w rozproszonych systemach sterowania 
produkcją”. Pierwsze miejsce przypad-
ło studentowi Politechniki Poznańskiej, 
Andrzejowi Niechciałowi, a wyróżnienie 
przyznano Jarosławowi Hojnie z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 28 listopada w siedzibie fi rmy. Laure-
atom serdecznie gratulujemy!

R.
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Przemiany związane z procesem 
bolońskim są dla polskiego syste-
mu szkolnictwa wyższego szansą, 
którą należy umiejętnie wykorzystać 
— przekonywali redaktorów prasy 
akademickiej, słuchaczy seminarium 
dotyczącego zaangażowania Polski 
w realizację procesu bolońskiego, 
członkowie Zespołu Ekspertów Bo-
lońskich. Seminarium zorganizowa-
ne 23 października w warszawskiej 
Szkole Głównej Handlowej rozpoczę-
ło XVI Zjazd Redaktorów Gazet Aka-
demickich.

Z ofi cjalnych raportów, oceniających 
w kategoriach ilościowych wdrażanie 
narzędzi procesu bolońskiego, wynika, 
że sytuacja Polski nie jest zła — udało 
się rozpowszechnić system ECTS, stu-
dia trójstopniowe, rozwinąć system za-
pewniania jakości, trwają prace nad kra-
jowym systemem kwalifi kacji. Niepokój 
budzą jednak dane mówiące, iż nadal 
najlepszym polskim „towarem” ekspor-
towym jest kapitał intelektualny, a także 
głosy, że przemiany procesu bolońskie-
go w Polsce polegają na mechanicznym 
dostosowywaniu się do wzorców edu-
kacji w krajach zachodnich, a niektóre 
z działań sprawiają wrażenie biurokra-
tycznych przeszkód.

W problematykę przemian proce-
su bolońskiego, ich istotę wprowadził 
uczestników seminarium dr inż. Tomasz 
Saryusz-Wolski, członek Zespołu Eks-
pertów Bolońskich, pracownik Politech-
niki Łódzkiej. Uzasadniając koniecz-
ność reformowania polskiego systemu 
szkolnictwa wyższego w duchu założeń 
„Deklaracji bolońskiej” i innych precyzu-
jących ją dokumentów, zwrócił uwagę 
na przejrzystość struktury Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a tak-
że współpracę stanowiącą o dynamice 
przemian w tym obszarze.

Prof. Stanisław Chwirot z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, również 
ekspert boloński, były przewodniczący 
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 
podzielił się refl eksją na temat studiów 
dwustopniowych. Wskazał na społecz-
ne przesłanki wyboru tego modelu, 
takie jak: podyktowana dynamicznym 
rozwojem rynku pracy zmiana znacze-
nia wykształcenia i dyplomu, potrzeba 
ustawicznego kształcenia i mobilność. 
Podkreślił także ekonomiczną efektyw-
ność studiów wielostopniowych, wynika-

jącą z racjonalnego i dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb kształtowania 
ścieżek kształcenia i jego czasu. Ko-
mentując wprowadzanie studiów wielo-
stopniowych w Polsce, zwrócił uwagę na 
niechęć środowiska akademickiego (za-
rzut „europejskiej fanaberii”, „obniżania 
poziomu kształcenia”, automatyzm we 
wprowadzaniu studiów dwustopniowych 
jako innej nazwy dla studiów 5-letnich), 
wyrażającą się i w tym, że obecnie na 
17 kierunkach studiów, w stosunku do 
ogólnej liczby 118, zamiast uelastycznić, 
ograniczono możliwości kształcenia (na 
11 utrzymano cykl 5-letni, a na 2 dopusz-
czona taką możliwość, w odniesieniu do 
4 ograniczono możliwość kształcenia tyl-
ko do studiów I stopnia).

Prof. Ewa Chmielecka z SGH w War-
szawie mówiąc o zaletach ram kwalifi kacji 
— narzędzia potrzebnego, by porówny-
wać kwalifi kacje studentów i absolwen-
tów, uznawać ich dyplomy poza granicami 
kraju, a tym samym ułatwiać mobilność 
— podkreśliła, iż opracowany krajowy 
projekt na dniach zostanie poddany kon-
sultacjom. W swoim wykładzie wskazała 
też na zagrożenia związane z asymetrią 
przepływu kadr — coraz więcej polskich 
pracowników nauki i studentów wybiera 
zagraniczne szkoły wyższe i ośrodki ba-
dawcze, niestety nasze uczelnie nadal są 
dla Zachodu nieatrakcyjne. 

Pomimo że sprawy procesu boloń-
skiego zdominowały tematycznie XVI 
Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich 
udało się podjąć dyskusję o problemach 
stricte zawodowych. Zastanawialiśmy 
się, czy gazety uczelniane są miejscem 
na debatę, a jeśli tak, to jaką? Czy może 
są jedynie „materiałem promocyjnym”, 
w którym nie wypada podejmować trud-
nych dla środowiska akademickiego te-
matów ani krytykować, przestrzegając 
zasad „akademickiej poprawności”. 

Do udziału w dyskusji panelowej, 
która toczyła się 24 października w Fun-
dacji Rektorów Polskich w Warszawie, 
zaproszono: prof. Adama Budnikow-
skiego (rektor SGH), prof. Włodzimierza 
Lengauera (prorektor UW ds. badań na-
ukowych i współpracy z zagranicą), prof. 
Tomasza Boreckiego (dyrektor Instytutu 
Problemów Współczesnej Cywilizacji, 
rektor SGGW w latach 2002–2008), 
prof. Włodzimierza Wieczorka (prorektor 
PW ds. studenckich). Debatę prowadziła 
prof. Janina Jóźwiak (dyrektor Instytutu 

Statystyki i Demografi i SGH, rektor SGH 
w latach 1993–1999).

Wypada jeszcze podziękować orga-
nizatorom tegorocznego zjazdu — re-
dakcjom „Gazety SGH”, „Uniwersytet 
Warszawski” oraz Fundacji Rozwoju Sy-
stemu Edukacji za to, że stworzyłyoka-
zję do wspólnej refl eksji nad istotnymi 
zadaniami prasy akademickiej, również 
w kontekście popularyzacji wiedzy na 
temat celów procesu bolońskiego. Wszy-
scy mogliśmy wykorzystać tę szansę.

Katarzyna Tyńska

Wykorzystać szansę

Studenci o rynku 
pracy

W dniach 10–12 października w Za-
kopanem odbyła się VII Ogólnopolska 
Konferencja Samorządów Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Organiza-
cji tego spotkania podjęła się Uczel-
niana Rada Samorządu Studentów 
Politechniki Krakowskiej. 

Tematyka konferencji dotyczyła rynku 
pracy. Mówiono o obecnej sytuacji, pro-
gnozach i perspektywach zawodowych 
dla absolwentów różnych kierunków. Po-
ruszone zagadnienia dotyczyły również 
edukacji w Polsce w kontekście rynku 
pracy i zachodzących na nim zmian. 
Uczestnicy konferencji mieli okazję za-
poznać się z najbardziej aktualnymi da-
nymi. Prelekcje wygłosili przedstawiciele 
Głównego Urzędu statystycznego w Kra-
kowie, Tatrzańskiej Izby Gospodarczej 
oraz fi rm: Manpower, Sedlak & Sedlak 
i Michelin. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele samorządów studentów 
z uczelni całego kraju. 

Wybór miejsca konferencji nie był 
przypadkowy. Decydując się na Zakopa-
ne, brano pod uwagę, że region jest jed-
nym z najdynamiczniej rozwijających się 
obszarów w kraju, zarówno pod wzglę-
dem turystycznym, jak i w zakresie dzia-
łań marketingowych. 

Honorowy patronat na konferencją 
przyjęli rektor PK prof. Kazimierz Furtak 
oraz prezydenta Zakopanego — Janusz 
Majcher.

Ilona Kisielewska
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Już po raz trzeci Samorząd Dokto-
rantów Politechniki Krakowskiej zor-
ganizował Ogólnopolskie Seminarium 
Naukowe pod nazwą „Nauka i Prze-
mysł”. Od początku swego istnienia 
seminarium służy nie tylko wymianie 
doświadczeń pomiędzy doktorantami 
z całej Polski, ale przede wszystkim 
stwarza możliwość nawiązania kontak-
tu i współpracy pomiędzy przedstawi-
cielami fi rm a młodymi naukowcami. 

Obecne seminarium, które odbyło się 
24 października, było poświęcone prob-
lematyce transferu technologii z uczelni 
do fi rm, przy szczególnym uwzględnieniu 
udziału w tych procesach doktorantów 
i młodych pracowników nauki. Zapre-
zentowane zostały referaty ukazujące 
osiągnięcia doktorantów charakteryzują-
ce się dużą innowacyjnością. 

Seminarium otworzył prorektor PK ds. 
nauki prof. Jan Kazior. Wykład inaugura-
cyjny „Sterowanie optymalne w budow-
nictwie i transporcie” wygłosił prorektor 
PK ds. studenckich prof. Leszek Mikulski. 
W swym wystąpieniu z pogranicza bu-
downictwa i mechaniki przedstawił prob-
lemy dotyczące budowli inteligentnych. 
Ponieważ seminarium odbywało się na 
Wydziale Mechanicznym, nie mogło za-
braknąć prezentacji pracownika tegoż 
wydziału. Prof. Stanisław Michałowski 
przedstawił zagadnienia związane z inte-
ligentnymi układami napędowymi.

Doktoranci i transfer technologii

Później głos zabrali doktoranci. Jako 
pierwszy swoją prezentację przed-
stawił Jarosław Błyszko ze Szczeci-
na. Mówiono m.in. o wykorzystaniu 
technologii GPS w inżynierii, zużyciu 
ciernym cylindrów silnika spalinowego 
oraz organizacji systemów produkcji 
i wytwarzania. Seminarium podsumo-
wał wykład prof. Krzysztofa Pielichow-
skiego na temat nanokompozytów po-
limerowych.

Sponsorami seminarium były fir-
my: SKALSKI, VIESSMANN, RZGW, 

Fot.: Piotr Gibas

MPEC SA oraz prorektor ds. studen-
ckich, dziekan Wydziału Architektury, 
dziekan Wydziału Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej oraz dziekan Wydzia-
łu Mechanicznego. Do grona patronów 
honorowych spotkania należeli m.in.: 
minister nauki i szkolnictwa wyższe-
go prof. Barbara Kudrycka, prezydent 
Krakowa, prof. Jacek Majchrowski. Na 
czele Komitetu Naukowego stanął rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak. 

Marek Szlachta

Laureaci wyróżnienia I stopnia, od lewej: Mateusz Wełmiński, Małgorzata Łapaj i Jakub Kowalczyk
Fot.: Jan Zych

W gronie ośmiu laureatów ogólno-
polskiego konkursu „Projekt Łazienki 
2008” znaleźli się studenci i absolwen-
ci Politechniki Krakowskiej. Konkurs 
został zorganizowany po raz dziesiąty 
i wzbudził olbrzymie zainteresowanie. 
Nadesłano rekordową liczbę 240 prac. 
Nagrodzone projekty zostały pokaza-
ne ostatnio na wystawie zorganizowa-
nej na Wydziale Architektury PK. 

Przed uczestnikami konkursu posta-
wiono zadanie przygotowania projektu 
koncepcyjnego toalety publicznej w Ta-
trzańskim Parku Narodowym. Obiekt ten 
miałby stanąć nieopodal Wodogrzmo-
tów Mickiewicza, przy czerwony szlaku 
do Morskiego Oka. Ponieważ jezioro 
przyciąga każdego roku prawie 800 tys. 

Z myślą o tatrzańskich turystach

dokończenie na str. 41
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Dla jednych szansa, której nie moż-
na zmarnować, według innych okazja 
poza zasięgiem przeciętnego śmier-
telnika. O czym mowa? O Programie 
Erasmus, realizowanym w ramach 
większego projektu Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, zwanego Life-
long Learning Programme (LLP) i za-
planowanego na lata 2007–2013. Pro-
gram umożliwia pracownikom uczelni 
wyższych wyjazd szkoleniowy za 
granicę do innej placówki naukowej, 
w celu podniesienia kwalifi kacji zawo-
dowych. 

Postanowiłyśmy wykorzystać szansę 
i spróbować swych sił. W tym przedsię-
wzięciu uczestniczyły: mgr inż. Marzena 
Marcinek (kierownik Oddziału Informacji 
Naukowej Biblioteki PK), mgr Krystyna 
Kaczmarczyk (Oddział Wydawnictw Cią-
głych BPK i specjalista ds. PR), mgr Mar-
ta Stąporek (OIN BPK) oraz mgr Joanna 
Radzicka (OIN BPK). Wybierając uczelnię 
partnerską, brałyśmy pod uwagę bibliote-
ki uczelni technicznych porównywalnych 
z Politechniką Krakowską pod względem 
liczby studentów i pracowników naukowych 
oraz profi lu kształcenia. Po zapoznaniu się 
z działalnością kilku bibliotek uczelni speł-
niających te kryteria wybrałyśmy Bibliotekę 
Uniwersytetu Technicznego w Tallinie.

Szkolenie trwało 10 dni (9–18 
września). W pierwszym etapie gości-

łyśmy z jednodniową wizytą w Biblio-
tece Politechniki w Rydze. W trakcie 
kilkugodzinnego spotkania dyrektor Aija 
Janbicka oraz kadra kierownicza przed-
stawiły prezentacje dotyczące działal-
ności Biblioteki, jej historii, współpracy 
krajowej i zagranicznej, również infor-
macje o uczestnictwie w projektach mię-
dzynarodowych (DEDICATE, Electronic 
Thesis and Dissertations, Development 
of Information Literacy) oraz szkoleniach 
bibliotecznych i warsztatach z wykorzy-
staniem elektronicznych źródeł dla stu-
dentów. Na zakończenie spotkania zwie-
dzałyśmy Bibliotekę.

Zwieńczeniem wizyty w stolicy Łotwy 
było zwiedzanie starego miasta, wpisane-
go na listę światowego dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego UNESCO oraz 
stanowiącego jedno z największych w Eu-
ropie skupisk architektury secesyjnej.

Zasadniczym celem podróży była 
Biblioteka Uniwersytetu Technicznego 
w Tallinie (Tallinn University of Tech-
nology Library). Politechnika w Tallinie 
powstała w 1919 r. jako Akademia Tech-
niczna, a w 1936 r. została przekształco-
na w uniwersytet. Na ośmiu wydziałach 
studiuje prawie 12 tys. studentów, per-
sonel naukowy i administracyjny stanowi 
1903 pracowników (dane z 2007 r.). Jest 
to jedyna uczelnia o profi lu technicznym 
w kraju. W tym roku politechnika obcho-

dziła 90. rocznicę powstania. Z tej okazji 
zorganizowano uroczystą galę z udzia-
łem prezydenta Estonii Toomasa Ilvesa 
oraz imprezy towarzyszące, w których 
miałyśmy przyjemność uczestniczyć. 

Pracownicy TUTL mile zaskoczy-
li nas swoją wielką gościnnością oraz 
zaangażowaniem w realizację naszego 
programu. Przygotowali cykl prezenta-
cji i spotkań dopasowanych do naszych 
zainteresowań przedstawionych przez 
nas uprzednio w indywidualnych progra-
mach.

W trakcie pobytu w TUTL zapozna-
łyśmy się z pracą: Oddziału Informa-
cji Naukowej (działalność, współpraca 
oddziału z uczelnią, prowadzone kursy 
i szkolenia, szkoła letnia dla pracow-
ników), Oddziału Gromadzenia (roz-
wój kolekcji bibliotecznej i zarządzanie 
nią, współpraca z konsorcjum ELNET), 
Oddziału Dokumentacyjno-Bibliogra-
fi cznego (bazy danych tworzone przez 
Bibliotekę), konsorcjum ELNET i elektro-
nicznym katalogiem ESTER.

Ponadto dyrektor TUTL Jüri Järs 
zapoznał nas z zasadami współpracy 
krajowej i zagranicznej biblioteki, przed-
stawił projekt nowego gmachu biblio-
tecznego, który ma zostać oddany do 
użytku w przyszłym roku akademickim 
oraz oprowadził po ogromnym kampusie 
uczelni. Dzięki staraniom wicedyrektor 
TUTL Gerdy Koidla mogłyśmy uczest-
niczyć w wycieczce szkoleniowej do Bi-
blioteki Narodowej Estonii.

W Tallinie zwiedziłyśmy ciekawe 
muzea, spacerowałyśmy po starym mie-
ście, podziwiając piękne zabytki. Jest się 
czym zachwycać, ponieważ starówka 
Tallina została wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa kulturalnego i przyrod-
niczego UNESCO.

Dzieląc się wrażeniami z naszego 
wyjazdu szkoleniowego do Tallina, za-
chęcamy do uczestnictwa w Programie 
Erasmus oraz korzystania z możliwości, 
jakie stwarzają pracownikom uczelni inne 
programy. Jest to wspaniała i niepowta-
rzalna przygoda, dająca szansę zdobycia 
wiedzy, poznania nowych ludzi z tej samej 
branży, wymiany poglądów i pomysłów. 
Praktyczne rozwiązania, zaobserwowane 
podczas wizyty w tallińskiej bibliotece, za-
owocują udoskonaleniem usług oferowa-
nych użytkownikom Biblioteki Politechniki 
Krakowskiej.

Joanna Radzicka

W bibliotekach Rygi i Tallina

Budynek Biblioteki Politechniki w Rydze
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Przebywający w Polsce astronauta 
amerykański George Zamka odwiedził 
20 listopada Politechnikę Krakowską. 
W sali konferencyjnej pawilonu „Kot-
łownia”, wypełnionej po brzegi głów-
nie przez studentów i zaproszonych 
krakowskich licealistów, wygłosił od-
czyt „NASA dziś i jutro: wahadłowiec 
kosmiczny i programy Constellation”. 
Mówił o historii i perspektywach lo-
tów kosmicznych.

Wizyta amerykańskiego gościa wią-
zała się z 50. rocznicą utworzenia ame-
rykańskiej agencji kosmicznej NASA. 
Sięgając do przeszłości, astronauta 
przypomniał m.in. historię pierwszego 
lądowania ludzi na Księżycu w 1969 r., 
a więc w czasach, gdy młodych słucha-
czy nie było jeszcze na świecie, a sam 
prelegent był dzieckiem. Następnie 
przedstawił program budowy nowych ra-
kiet i statków kosmicznych, które około 
2014 r. zastąpią wahadłowce kosmiczne. 
Za ich pomocą NASA zamierza wznowić 
podróże na Księżyc, a w dalszej per-
spektywie wysłać ludzi na Marsa.

Odczyt wzbudził duże zainteresowa-
nie słuchaczy. Z sali padło wiele pytań, 
zarówno specjalistycznych dotyczących 
technologii wypraw kosmicznych, jak 
i bardziej ogólnych. Odpowiadając już 
na pierwsze z nich, astronauta musiał 
„tłumaczyć się” z problemu zaśmiecania 

kosmosu przez pozostające na orbicie 
bezużyteczne fragmenty rakiet i innych 
obiektów. Na pytanie o możliwość ist-
nienia poza Ziemią istot inteligentnych 
Georga Zamka zapewnił, że nikogo ta-
kiego podczas swego lotu nie spotkał, 
co wzbudziło wesołość całej sali. Zapy-
tany o warunki, jakie trzeba spełniać, by 
zostać astronautą, podkreślił znaczenie 
dobrego wykształcenia.

George Zamka urodził się w 1962 r. 
Po studiach pierwszego stopnia (z ma-
tematyki) został pilotem w marynarce 
wojennej. Podczas operacji „Pustynna 
Burza” wykonał 66 lotów bojowych nad 
Irakiem i Kuwejtem. Spędził w powietrzu 
ponad 4 tys. godzin, pilotując ponad 30 
typów samolotów. Po ukończeniu stu-
diów drugiego stopnia dołączył w 1998 
r. do zespołu kandydatów do lotu kos-
micznego. Na przełomie października 
i listopada 2007 r. przebywał na pokła-
dzie Międzynarodowej Stacji Kosmicz-
nej. Spędził na orbicie 15 dni.

Wizytę astronauty na PK zorganizo-
wał Instytut Fizyki Wydziału Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki Stosowanej wspól-
nie z Konsulatem Generalnym Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie. Spotkanie 
prowadził dziekan WFMiIS, dr hab. inż. 
Marek Stanuszek.

(lp)

Gość z kosmosu

George Zamka roztacza wizję przyszłych podróży kosmicznych
Fot.: Jan Zych

turystów, wskazane jest zastąpienie pro-
wizorycznych sanitariatów toaletą zapro-
jektowaną specjalnie dla tego miejsca. 

Wyniki konkursu ogłoszono 9 czerw-
ca br. na Zamku Ujazdowskim w War-
szawie. Najwyższą nagrodę przyznano 
pracy Karola Murlaka z Warszawy. Wy-
różnienie I stopnia przypadło w udziale 
zespołowi z Krakowa, w którego skła-
dzie byli studenci Wydziału Architektu-
ry PK — Kuba Kowalczyk i Małgorzata 
Łapaj oraz student Krakowskiej Szkoły 
Wyższej — Mateusz Wełmiński i archi-
tekt Andrzej Kowalczyk. Wyróżnienie II 
stopnia przypadło w udziale Agnieszce 
Zaborskiej-Jagiełło również z Krakowa, 
która w 2007 r. ukończyła Wydział Ar-
chitektury PK. Nowością tegorocznego 
konkursu było przyznanie wyróżnienia 
internautów. Głosowanie na stronie 
organizatora konkursu wygrały dwie 
zeszłoroczne absolwentki PK — Anna 
Macek i Magdalena Hończak. Uzyskały 
one 643 głosy. 

Przyznając wyróżnienie I stopnia ze-
społowi z udziałem studentów PK, jury 
zwróciło uwagę na poszukiwanie przez 
autorów projektu współczesnego cha-
rakteru w tradycyjnej defi nicji architektu-
ry Podhala, na próbę stworzenia „miej-
sca” o funkcji innej niż czysto użytkowa, 
ale oznaczającej szlak jako miejsce do 
„zapamiętania” oraz na wpisanie obiektu 
w otoczenie przy zachowaniu odpowied-
niej skali oraz lokalizacji na terenie prze-
znaczonym pod inwestycję. 

W skład sądu konkursowego, które-
mu przewodniczyła prof. Ewa Kuryłowicz 
z Politechniki Warszawskiej, weszli: prof. 
Aleksander Böhm z PK, architekt Piotr 
Nawara, dyrektor TPN Paweł Skawiński 
i Przemysław Powalacz, prezes zarządu 
fi rmy Sanitec Koło, która organizuje kon-
kurs „Projekt Łazienki” od 1998 r. Od trzech 
lat jego uczestnikom stawia się zadanie 
przygotowania projektów koncepcyjnych 
toalet publicznych, wolno stojących, w miej-
scowościach o dużym nasileniu ruchu 
turystycznego. Rok temu prace były prze-
znaczone dla Kazimierza Dolnego, a przed 
dwoma laty projektowano toaletę dla Helu.

Pokonkursowa wystawa prac nagro-
dzonych w tym roku została otwarta 26 
listopada na IV piętrze budynku Wydziału 
Architektury przy ul. Warszawskiej. Moż-
na ją oglądać do 20 grudnia br.

(lp)

Z myślą o...
dokończenie ze str. 39
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Niektórzy określiliby go mia-
nem człowieka renesansu. Próbuje 
swych sił jako astronom, fizyk, hi-
storyk, pisarz, informatyk. Na Po-
litechnice Krakowskiej prowadzi 
zajęcia z pogranicza matematyki 
i informatyki. Jednocześnie bada 
zjawisko zwane zanieczyszczeniem 
świetlnym. To dr Tomasz Ściężor 
— wykładowca na Wydziale Inżynie-
rii Środowiska, pracownik Katedry 
Wodociągów, Kanalizacji i Monito-
ringu Środowiska.

Tak różne zainteresowania rozwi-
nęły się u niego jeszcze w szkole pod-
stawowej. Najpierw była astronomia, 
w której odnalazł swój sposób na ży-
cie. Pierwsze wspomnienie kontaktu 
z astronomią to rok 1973 — pięćsetna 
rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. 
W prasie pojawiło się wtedy wiele arty-
kułów dotyczących obserwacji gwiazd. 
Zainteresowania młodego człowieka 
popierał ojciec, który zakupił synowi 
pierwszy atlas nieba. 

Potem Tomasz Ściężor zaczytywał 
się w powieściach science fi ction. Sześć 
razy był w kinie na „Gwiezdnych woj-
nach”. Nie podjął jednak studiów astro-
nomicznych. Wiedział, że trudno byłoby 
znaleźć pracę po tym kierunku. Ukończył 
fi zykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a doktoryzował się — również z fi zyki 
— na Akademii Górniczo-Hutniczej. As-
tronomia pozostała natomiast jego wiel-
ką pasją.

Najbardziej interesują go komety 
i aktywność Słońca — słowem to, co 
się zmienia. Mówi, że niebo to wielkie 
darmowe kino, które poza oglądaniem 
pozwala także na odkrywanie. Jego 
badania zanieczyszczenia świetlnego 
zaczęły się od chęci sprawdzenia obie-
gowej opinii, według której z miasta 
nie da się zobaczyć komety — właś-
nie z powodu nagromadzenia świateł 
na zwartym obszarze. Okazało się to 
nieprawdą. Dr Ściężor postanowił da-
lej badać problem. Gdy rozpoczynał 
pracę nad tym zagadnieniem, w Pol-
sce nie zajmował się nim jeszcze nikt. 
Mówi, że w tej dziedzinie jest w kraju 
pionierem.

Zapytany o znaczenie swoich ba-
dań, uśmiecha się szeroko i tłumaczy, 
że zbyt duże nagromadzenie źródeł 
światła wpływa bardzo negatywnie na 
wiele elementów naszego życia i może 
być zabójcze dla środowiska. Ubolewa, 
że Amerykanie czy nawet nasi sąsiedzi, 
Czesi, zajmują się tą tematyką od lat, 
gdy w Polsce prace na ten temat dopie-
ro raczkują.

Na badania zanieczyszczenia świet-
lnego dr Ściężor otrzymał grant unijny. 
Jego zespół składa się pracowników Po-
litechniki Krakowskiej, Instytutu Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej i Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Członkowie zespołu 
codziennie, przez dwa lata, będą doko-
nywać pomiarów i porównywać wyniki, 
by wykazać poziom skażenia świetlnego 
w atmosferze Krakowa i oszacować jego 
szkodliwość.

Tomasz Ściężor jest też propagato-
rem astronomii. O rganizuje obozy as-
tronomiczne. Wspomina, że kiedyś jeź-
dził z młodzieżą (i nie tylko) na Polanę 
Kudłaczy koło Pcimia, potem na Halę 
Łabowską, zaś teraz organizuje wypady 
do Cichej Doliny w Roztokach Górnych. 
W ich trakcie uczestnicy dowiadują się, 
„co i jak obserwować”. Za dnia biorą 
udział w prelekcjach, a w nocy wspólnie 
oglądają niebo. Ściężor żartuje, że bę-
dąc na obozie, nigdy nie wie, kiedy się 
wyśpi, bo w Bieszczadach niebo jest tak 
piękne, a powietrze tak przejrzyste, że 
chce się je nieustannie oglądać. Dlatego 
obozowicze, chronieni przed zimnem ko-

cami, nieraz całymi nocami wpatrują 
się w gwiazdy.

Warto podkreślić, że dr Ścię-
żor bierze udział w koordynowaniu 
ogólnoświatowej akcji obserwowa-
nia komet, organizowanej przez 
Uniwersytet Harvarda. Od 1994 r. 
jest koordynatorem wszystkich ob-
serwatorów w Polsce, lecz począt-
kowo organizował także działania 
uczestników białoruskich, litewskich 
i szwedzkich. Do dziś spotyka się 
— jako koordynator Centrum Ob-
serwacji Komet — z innymi pasjo-
natami podglądania nieba w każdą 
parzystą środę miesiąca w lokalu 

klubu astronomicznego Regulus w Pro-
kocimiu. Właśnie w te dni zaintereso-
wani tematyką „gwiezdną” mogą wziąć 
udział w regularnie organizowanych 
prelekcjach.

Zapytany o własne największe do-
konanie w dziedzinie astronomii, dr 
Ściężor mówi, że było nim opracowa-
nie metody określania zanieczyszcze-
nia świetlnego. Nie uważa tego jednak 
za swoje dzieło życia. Najbardziej jest 
bowiem dumny ze swej aktywności na 
polu… historii. Mówi, że fi zycy — nie 
wiedzieć czemu — często są zafascy-
nowani historią. Jego zainteresowały 
niegdyś badania genealogiczne. Pierw-
szą pracą historyczną, jaką opubli-
kował, było nieduże wydawnictwo pt. 
„Klecza pod Wadowicami”, opisujące 
dzieje miejscowości, z której pochodzi 
jego żona. Niedawno wydał książkę 
pt. „Historyczny Prokocim”. Praca nad 
tą monografi ą wiązała się z godzinami 
szukania i wertowania dokumentów, 
odświeżania zapomnianych już wy-
darzeń i ciągłego pisania. Właśnie tę 
książkę autor uważa za swe życiowe 
dokonanie.

Największe marzenie Tomasza Ścię-
żora wiąże się wszak z astronomią. 
Chciałby na własne oczy zobaczyć eks-
plozję gwiazdy supernowej. Nie zdarzyło 
się to od kilkuset lat, pozostaje więc tylko 
z nadzieją patrzeć w niebo...

Michał Mieluch

Moje pasje

Wpatrzony w niebo

Dr Tomasz Ściężor
Fot.: Jan Zych



6/2008 NASZA POLITECHNIKA

43

K
al

e
jd

o
s

ko
p

Piekary 2008 — praktyka 
zawodowa: malarstwo
27 października — 19 listopada

Wystawa prezentuje wybrane prace 
z obowiązkowej letniej praktyki studentów 
I i III roku Wydziału Architektury kierunku 
architektura krajobrazu. Opiekunami ple-
neru „Piekary 2008”, w którym w pierw-
szych dniach lipca wzięło udział około 
100 osób, byli: prof. szt. Ewa Gołogórska-
-Kucia, dr szt. inż. arch. Marcin Barański, 
dr szt. art. grafi k Ryszard Grazda, dr hab. 
szt. art. rzeźbiarz Józef Wąsacz. 

Autorzy prac to: Agata Bednarczyk, 
Marta Bochenek, Katarzyna Elwart, Ewa 
Furlepa, Anna Janisz, Anna Jarecka, 
Wojciech Kądziołka, Martyna Klimkie-
wicz, Maria Kołodziej, Lidia Kołtunowicz, 
Joanna Krupka, Agata Lęcznar, Justyna 
Lubińska, Kinga Magdoń, Luiza Mali-
nowska, Anna Miłek, Mateusz Morski, 
Katarzyna Paśnik, Radosław Pysiak, Ka-
tarzyna Różycka, Magdalena Sadlik, Jo-
anna Sejmej, Anna Steuer, Małgorzata 
Sych, Karolina Szybiak, Olga Weselak, 
Olena Zapolska.

Galeria GIL

Grafi ka — Jacek Zaborski
21 listopada — 12 grudnia

Jacek Zaborski — urodzony w 1953 
r. w Katowicach, absolwent Wydziału 
Grafi ki ASP w Krakowie (dyplom uzyskał 
w Pracowni Wklęsłodruku prof. Mieczy-
sława Wejmana i Pracowni Plakatu prof. 
Adama Makarewicza w 1978 r.). Od 
1982 r. zatrudniony na Uniwersytecie 
Pedagogicznym. 

Uprawia grafi kę warsztatową, głów-
nie w technice wklęsłodruku i litografi i. 
Obecnie pracuje na stanowisku pro-
fesora UP. Swe prace przedstawiał na 
ponad stu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Pro-
wadzi Pracownię Litografi i oraz ćwicze-
nia z rysunku. Jest laureatem nagród 
i wyróżnień w konkursach na grafi kę 
miesiąca okręgu ZPAP w Krakowie 
oraz m.in.: nagrody regulaminowej na 
X Międzynarodowym Triennale Grafi ki 
we Frechen (Niemcy 1993), I nagrody 
ministra kultury i sztuki na Międzyna-

rodowej Wystawie Litografi i w Galerii 
ZPAP w Warszawie (1999), nagrody 
regulaminowej na Triennale 2003. Jego 
prace znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie.

W Galerii A Wydziału Architektury 
prezentowany jest aneks do wysta-
wy Jacka Zaborskiego, prace z cyklu 
„Sfi nks”

Danuta Zajda
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Katarzyna Podniesińska 
— malarstwo
28 października — 21 listopada

Krakowska pastelistka i historyk 
sztuki, absolwentka Instytutu Historii 
Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Obecnie pracuje jako kustosz w Dziale 
Grafi ki Muzeum Narodowego w Krako-
wie. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków oraz Stowarzysze-
nia Pastelistów Polskich. Wyróżniona na 
II Międzynarodowym Biennale Pasteli 
(Nowy Sącz 2004) oraz na Krakowskim 
Salonie Zimowym 2005. Od 1995 r. pre-
zentuje swoje prace na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych. Bajkowy świat 
Katarzyny Podniesińskiej po raz czwar-
ty gości w galeriach Politechniki Kra-
kowskiej. Na ostatniej wystawie można 
prześledzić kolejne fascynacje artystki, 
znalazły się tam urokliwe krakowskie po-
dwórka, martwe natury, pejzaże, tajem-
nicze ogrody i najnowsze prace z cyklu 
„Koncerty” i „Zabawy”.

Danuta Zajda

Sprostowanie
W numerze 5. „Naszej Politechniki” na s. 40, wymieniając osoby przedstawione 

na zdjęciach na III stronie okładki, omyłkowo podaliśmy imię p. Janusza Szlachty. 
Zainteresowanego i Czytelników serdecznie przepraszamy.

Redakcja

Na koniec numeru...

Transfer technologii...
Fot.: Jan Zych

Rys.: Leszek Wojnar

Galeria Kotłownia
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