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Oficjalne powitanie sześćdziesiątego piątego roku akade-
mickiego na Politechnice Krakowskiej odbyło się 5 październi-
ka w gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego. Tradycji stało 
się zadość: było przemówienie rektora, uroczysta immatryku-
lacja studentów, wykład inauguracyjny i pieśń „Gaudeamus”. 
Była też część artystyczna, wypełniona szlagierami między-
wojnia.

„Politechnika Krakowska stara się kształcić dobrych inżynierów, 
którzy są jednocześnie światłymi liderami w swoim otoczeniu. Służą 
temu nie tylko prowadzone na uczelni zajęcia z przedmiotów spoza 
ścisłego kanonu studiów inżynierskich, ale również działalność wykra-
czająca poza tematykę techniczną” — powiedział prof. Kazimierz Fur-
tak, rektor PK. Jego przemówienie zawierało podsumowanie zarówno 
tych przejawów życia akademickiego, które są powodem do zadowo-
lenia, a nawet dumy, jak i tych, które budzą troskę władz uczelni. (Tekst 
przemówienia drukujemy na s. 4–7).

Do immatrykulacji przystąpiło po dwóch studentów I roku z każ-
dego wydziału, wybranych spośród tych, którzy w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów. Rektor wypo-
wiedział tradycyjną formułę: „Otwieram rok akademicki 2009/2010 
na Politechnice Krakowskiej. Niechaj będzie dobry, szczęśliwy 
i pomyślny. Quod felix, faustum, fortunatumque sit!”.

„Jest dla mnie niezwykłym zaszczytem zaproszenie na tę in-
augurację” — stwierdziła Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju 
regionalnego, która przybyła wygłosić wykład inauguracyjny. Pani 
minister wyjawiła, że do grona absolwentów PK należy jej ojciec. 
(Tekst wykładu publikujmy na s. 7–8). 

Ceremonia w Teatrze im. J. Słowackiego zakończyła cykl ob-
chodów 50-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Kra-
kowskiej. Z tej okazji członek Zarządu Głównego SWPK Jerzy 
Noworyta podzielił się z zebranymi refleksją na temat zróżnicowa-
nych dróg życiowych absolwentów naszej uczelni. Mówiąc o latach 
studiów na PK, podkreślił: „Nie spotkałem nikogo, kto uznałby ten 
czas za stracony”.

Podczas uroczystości dr inż. Michał Maniowski z Wydziału Me-
chanicznego PK został uhonorowany Nagrodą im. Profesora Zbi-
gniewa Engela, która służy promowaniu wyróżniających się badaczy 
AGH i PK przed 35. rokiem życia. Laureat otrzymał dyplom i statuet-
kę zaprojektowaną przez Bronisława Chromego.

Do aktywnego uczestniczenia w życiu uczelni zachęcał pierw-
szorocznych studentów Tomasz Haziak, wiceprzewodniczący Sa-
morządu Studenckiego PK.

Po części oficjalnej odbył się koncert „Powróćmy jak za daw-
nych lat” w wykonaniu Ewy Romaniak i Kwartetu Muzycznego Je-
rzego Sobeńki. Artyści przedstawili wiązankę popularnych w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego piosenek kabaretowych 
i filmowych, w tym szlagiery „Sexappeal” i „Miłość ci wszystko wy-
baczy”, przeplecione instrumentalnymi wykonaniami standardów 
muzyki rozrywkowej (np. tango „Jalousie”). 

Na ceremonię przybył metropolita krakowski, ks. kard. Stani-
sław Dziwisz, a także sekretarz generalny Polskiej Akademii Umie-
jętności prof. Jerzy Wyrozumski. 

Tego samego dnia początek roku akademickiego młodzież 
świętowała po swojemu na Osiedlu Studenckim PK w Czyżynach, 
gdzie odbył się piknik. W hali sportowej przy ul. Kamiennej rozegra-
no mecz siatkówki pomiędzy pracownikami uczelni (drużynie prze-
wodził prorektor prof. Dariusz Bogdał) a zespołem dydaktycznym 
Centrum Sportu i Rekreacji. Zwyciężyła reprezentacja CSiR 2:1.

*
Uroczystość inauguracyjną poprzedziło złożenie przez przed-

stawicieli władz uczelni kwiatów na płycie upamiętniającej przysię-
gę Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym oraz pod tablicą ku 
czci naszego patrona w budynku głównym i pod jego pomnikiem 
na dziedzińcu. 

W Bazylice św. Floriana odbyło się nabożeństwo. W homilii skiero-
wanej do społeczności akademickiej naszej uczelni bp Józef Guzdek 
przypomniał, że nauczyciel akademicki jest nie tylko wykładowcą, ale 
i wychowawcą. „Wychowawca zaś musi być w życiu wierny prawdom, 
które sam głosi. Musi być pod wieloma względami wzorem. Takie są 
oczekiwania” — pokreślił ks. biskup.

Lesław Peters

Politechnika Krakowska szkołą
przyszłych liderów

Laureat Nagrody  
im. Profesora Zbigniewa Engela

Dr inż. MICHAŁ MANIOWSKI urodził 
się w 1976 r. w Krakowie, na Kazimierzu. 
Był najlepszym studentem na Wydziale 
Mechanicznym PK. Studia magisterskie 
ukończył w 2000 r. z wyróżnieniem. 
Doktorat (na temat budowy pojazdów 
samochodowych) obronił w 2005 r. też 
z wyróżnieniem. Pracował w ośrodku 
badawczo-rozwojowym firmy należącej 
do branży motoryzacyjnej. W 2007 r. 
wrócił na PK jako adiunkt w Zakładzie Dynamiki i Konstrukcji 
Pojazdów Szynowych. Stara się pracować nad zagadnienia-
mi, które owocują konkretnymi zastosowaniami. W czasach 
szkolnych grywał jazz na gitarze elektrycznej. Uprawia sport 
i turystykę, od wielu lat biorąc udział w górskich maratonach 
rowerowych. Coraz więcej uwagi poświęca sportom motoro-
wym. W roku ubiegłym został kartingowym mistrzem Wydziału 
Mechanicznego PK.
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Pani Minister, Eminencjo, Księże Kardynale,  
Drodzy Goście, Szanowni Państwo!

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki inauguruje 
dzisiaj, w pięknej scenerii Teatru im. Juliusza Słowackiego, sześć-
dziesiąty piąty rok działalności. W okresie swojego istnienia nasza 
uczelnia wykształciła 63 tys. 220 magistrów inżynierów i inżynie-
rów, wypromowała 1745 doktorów i 404 doktorów habilitowanych. 
Wśród 1144 nauczycieli akademickich naszej uczelni jest 93 profe-
sorów tytularnych i 142 doktorów habilitowanych oraz 909 pomoc-
niczych pracowników naukowo-dydaktycznych. Kadrę nauczającą 
wspiera 877 pracowników niebędących nauczycielami akademicki-
mi, zatrudnionych w administracji centralnej oraz Bibliotece, cen-
trach i jednostkach usługowych, a także na wydziałach. Na naszej 
uczelni prowadzimy studia na 19 kierunkach, w tym studia zama-
wiane na 6 kierunkach. Na uczelni działają 74 koła naukowe, w któ-
rych swoje zainteresowania naukowe rozwija kilkuset studentów. 
W sumie kształcimy ponad 15 tys. studentów i doktorantów.

Podczas tegorocznej rekrutacji przyjęliśmy na studia stacjonar-
ne 3 tys. 818 studentów, około 800 osób (21 proc.) więcej niż w ro-
ku 2008. Jest to m.in. wynik poszerzenia oferty dydaktycznej oraz 
wzrostu liczby kandydatów. Na studia niestacjonarne przyjęliśmy 
1529 studentów — około 200 mniej niż w poprzednim roku. Mniej-
sza liczba kandydatów na studia niestacjonarne jest problemem 
nie tylko naszej uczelni, ale praktycznie wszystkich uczelni publicz-
nych, w tym technicznych. W sumie jednak przyjęliśmy 5 tys. 347 
studentów, o 534 (11 proc.) więcej niż w 2008 r.

Chciałbym podkreślić, że nie obniżamy poprzeczki, jeżeli cho-
dzi o kryteria przyjęć. W tym roku na części kierunków wymagania 
dla kandydatów były wyższe niż w roku poprzednim. Tym bardziej 
serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy uzyskali indeks Poli-
techniki Krakowskiej. Wszystkim studentom, a zwłaszcza studen-
tom pierwszego roku życzę sukcesów w nauce oraz radosnego, 
ale roztropnego uczestnictwa w życiu studenckim.

Zwiększenie liczby studentów idzie w parze z dbałością o po-
ziom, jakość kształcenia. W styczniu tego roku wdrożyliśmy ankietę 
w wersji elektronicznej, służącą ocenie sposobu prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Zyskała ona wysokie noty zespołów Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej, które wizytowały naszą uczelnię. Zostało wpro-
wadzone w życie zarządzenie dotyczące hospitacji zajęć. Została 
utworzona baza danych porządkująca zlecanie zajęć dydaktycznych. 
Dokonaliśmy przeglądu sal wykładowych i seminaryjnych pod kątem 
możliwości ich wyposażenia w środki multimedialne. Na wydziałach: 
Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Lądowej, In-
żynierii i Technologii Chemicznej oraz Mechanicznym przygotowano 
pierwsze pełne oferty kształcenia w języku angielskim.

Rozpoczęliśmy prace związane z wprowadzeniem e-learnin-
gu. Starania te powinny ułatwić studiowanie wszystkim studentom, 
a przede wszystkim studiów niestacjonarnych.

Na etapie wdrażania jest program „Wirtualny dziekanat”. Zosta-
ła opracowana i wdrożona ankieta elektroniczna do oceny pracy 
dziekanatów. Te narzędzia wskażą kierunki zmian, które pozwolą 
na poprawę funkcjonowania tych bardzo ważnych jednostek admi-
nistracyjnych i na odciążenie bardzo obciążonych pracą zespołów 
administracyjnych naszej uczelni.

Ważną rolę na styku student — absolwent — praca zawodo-
wa pełni Biuro Karier. Współpracuje ono z pracodawcami polski-
mi i zagranicznymi, organizując na Politechnice Inżynierskie Targi 
Pracy oraz Dni Branżowe. Co roku odwiedza je ponad tysiąc osób. 
Pracodawcy przedstawiają kilkadziesiąt ofert pracy, praktyk bądź 
stażu. W ciągu ostatniego roku akademickiego do biura trafiło po-
nad 1600 ofert pracy oraz praktyk dla studentów i absolwentów. 
Biuro przeszkoliło w tym okresie z zakresu tematyki tzw. umiejęt-
ności miękkich około 800 osób.

Rozwijamy studia doktoranckie. Uczestniczymy w programach 
pomocowych dla doktorantów, realizowanych głównie przez Urząd 
Marszałkowski. Korzysta z nich 87 doktorantów, z ogólnej liczby 174, 
co stanowi 50 proc. Uzyskana z tego tytułu kwota — to 870 tys. zł. 
Ponadto znacząco wzrosła na PK liczba uczestników studiów po-
dyplomowych — z około 700 w roku ubiegłym do 1600 w roku aka-
demickim 2008/2009. Znaczna w tym zasługa Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości.

Silną stroną Politechniki Krakowskiej jest międzynarodowa wy-
miana studentów. Możemy się poszczycić tym, że liczba studentów 
przyjeżdżających na Politechnikę przewyższa liczbę studentów naszej 
uczelni wyjeżdżających za granicę w ramach programów międzynaro-
dowych. W roku akademickim 2008/2009 na PK studiowało w sumie 
432 studentów zagranicznych; 83 z nich w Międzynarodowym Cen-
trum Kształcenia. Podpisano 28 nowych umów w ramach Programu 
ERASMUS, a liczba osób deklarujących chęć wyjazdu w ramach tego 
programu wzrosła ponad dwukrotnie (ze 135 w roku akademickim 
2008/2009 do 283 w roku akademickim 2009/2010). Do 130 wzrosła 
liczba słuchaczy w Międzynarodowym Centrum Kształcenia.

Z myślą o studiujących u nas obcokrajowcach powołaliśmy do 
życia Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studenckiej Politechniki 
Krakowskiej. Jego działalność wzbogaci ofertę aktywnego wypo-
czynku studentów w czasie wolnym od zajęć i przyczyni się do in-
tegracji studiującej na naszej uczelni młodzieży z różnych krajów 
oraz ułatwi jej kontakt z naszymi studentami.

Omawiając sprawy związane z kształceniem studentów, nie 
można nie odnieść się do ważnego współcześnie problemu hu-
manizacji studiów technicznych. Politechnika Krakowska stara się 

Uczelnię najlepiej promuje  
wysoka jakość kształcenia

Przemówienie rektora PK prof. Kazimierza Furtaka  
wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010
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kształcić dobrych inżynierów, którzy są jednocześnie światłymi 
liderami w swoim otoczeniu. Służą temu nie tylko prowadzone na 
uczelni zajęcia z przedmiotów spoza ścisłego kanonu studiów in-
żynierskich, ale również działalność wykraczająca poza tematykę 
techniczną, między innymi organizowane przez Centrum Pedago-
giki i Psychologii otwarte wykłady, prowadzone przez specjalistów 
z różnych dziedzin, wystawy w galeriach PK, spektakle na scenie 
Teatru Zależnego. Szansę na rozwój talentu daje też uczelniany 
chór „Cantata” oraz Klub Taneczny „Bawinek”.

Nie można pominąć również tak ważnego obszaru jak aktyw-
ność studencka w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowana przede 
wszystkim w ramach Klubu Uczelnianego AZS, wspomaganego 
merytorycznie i organizacyjnie przez pracowników Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Niewątpliwym atutem Politechniki Krakowskiej jest liczne grono 
asystentów i młodych doktorów. To pozwala nam z optymizmem 
patrzeć w przyszłość. Jednak w porównaniu z innymi uczelniami, 
także technicznymi, rozwój kadry jest mniej dynamiczny, pomimo 
dużego potencjału samodzielnych pracowników, wysokiej oceny 
prestiżu kadry oraz relatywnie dużej liczby (w skali uczelni) asy-
stentów i adiunktów. Pewnym problemem jest również podejmo-
wanie przez naszych pracowników dodatkowego zatrudnienia, co 
jest, zresztą, bolączką nie tylko naszej uczelni.

Na Politechnice Krakowskiej zauważa się nierównomierny 
rozwój kadry w poszczególnych jednostkach. Zróżnicowany jest 
również potencjał naukowy w jednostkach różnych szczebli. Są 
dyscypliny, w których zbyt długo czeka się na awanse naukowe 
pracowników. W minionym roku akademickim tylko 4 naszych pra-
cowników uzyskało tytuł profesorski, 10 — stopień doktora habilito-
wanego, 45 — stopień doktora nauk technicznych.

W celu poprawy tej sytuacji zostały opracowane nowe kryteria 
parametrycznej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dy-
daktycznych, a w przygotowaniu są zasady parametrycznej oceny 
instytutów, katedr i zakładów. Zostały ustanowione nagrody spe-
cjalne rektora dla młodych pracowników naukowych, realizujących 
prace habilitacyjne i doktorskie oraz dla ich promotorów, a także 
publikujących i cytowanych w renomowanych czasopismach za-
granicznych.

Opracowano uczelniane standardy prowadzenia zajęć dy-
daktycznych oraz standardy warunków pracy dla wszystkich grup 
pracowniczych. Pozwoli to zmniejszyć dysproporcje w warunkach 
pracy poszczególnych jednostek PK. Służyć temu mają również 
spotkania władz uczelni z kolegiami dziekańskimi.

Na uznanie zasługuje wzrost zaangażowania i aktywności pra-
cowników w poszukiwaniu nowych źródeł przychodów oraz finan-
sowania badań naukowych, szczególnie w ramach programów UE, 
funduszy strukturalnych oraz w ramach współpracy z gospodarką. 
O aktywności naszych pracowników świadczy fakt, że aktualnie re-
alizujemy 28 projektów finansowanych z funduszy UE. W ramach 
działalności naukowo-badawczej pozyskaliśmy 20 mln 628 tys. 
558 zł. Ponadto uzyskaliśmy znaczne — jak na wielkość uczelni 
— fundusze z projektów strukturalnych w ramach programów eu-
ropejskich: „Kapitał Ludzki” (45 mln 804 tys. 92 zł), „Innowacyjna 
Gospodarka” (1 mln 153 tys. 738 zł) oraz „Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny” (MRPO, 9 mln 380 tys. 194 zł).

Efekty działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 
2008/2009 to 33 książki i monografie, 19 przyznanych patentów, 
10 złożonych projektów wynalazczych, 2 umowy licencyjne oraz 9 
realizowanych projektów celowych, kończących się pracami wdro-
żeniowo-inwestycyjnymi.

Politechnika Krakowska jest średniej wielkości uczelnią, jak 
na polskie warunki, ale o dużym potencjale i aspiracjach, a także 
o dużych możliwościach; uczelnią, która ma ambicje równać do 
najlepszych w zakresie jakości kształcenia i badań naukowych, 
stać się centrum innowacji oraz transferu technologii i produktów 
do gospodarki.

Już na początku kadencji przyjęliśmy „Strategię rozwoju Poli-
techniki Krakowskiej”. To pierwszy tego typu dokument na naszej 

uczelni tak kompleksowo wskazujący kierunki działania oraz defi-
niujący podstawowe cele, które chcemy osiągnąć i zadania, które 
musimy wykonać, aby te cele zrealizować.

Realizując bardzo ważne współcześnie przesłanie „Strategii...” 
dotyczące przedsiębiorczości oraz aktywności we wspólnej prze-
strzeni badawczej krajowej i europejskiej, wprowadziliśmy zasadę 
zmniejszania pensum dydaktycznego pracowników realizujących 
duże projekty badawcze. Wspomagana jest w dalszym ciągu akredy-
tacja laboratoriów badawczych. W opracowaniu znajduje się katalog 
unikatowej i cennej aparatury badawczej — zwiększy on możliwość 
jej wykorzystania oraz pozwoli na racjonalizację nowych zakupów 
aparaturowych. Zostało powołane Biuro Projektów Strukturalnych 
i Międzynarodowych oraz Zespół ds. Rozliczeń Projektów Międzyna-
rodowych. Biuro pomoże pracownikom oraz zespołom naszej uczelni 
w przygotowaniu wniosków, natomiast druga z wymienionych jedno-
stek — w realizacji uzyskanych grantów i ich rozliczaniu. Nowo powo-
łane jednostki będą wspierane przez wysoko oceniane w środowisku 
akademickim i gospodarczym Centrum Transferu Technologii PK. 

Wprowadzono zmiany organizacyjne, a wraz z nimi nowy „Re-
gulamin organizacyjny”. Celem jest podniesienie jakości obsługi 
administracyjnej sfery dydaktycznej i naukowo-badawczej przez 
administrację uczelnianą, a także poprawa obsługi administracyj-
nej realizowanych przedsięwzięć. 

Potrzebna jest dalsza decentralizacja w zakresie szeroko ro-
zumianego zarządzania, pozwalająca na zwiększenie kompetencji 
i odpowiedzialności jednoosobowych organów wszystkich szczebli, 
od kierowników katedr i zakładów poprzez dyrektorów instytutów do 
dziekanów wydziałów włącznie. W związku z tym organom jednooso-
bowym oraz władzom administracyjnym zostały przekazane daleko 
idące pełnomocnictwa. Działania systemowe w tym zakresie są utrud-
nione przez istniejące prawodawstwo państwowe, nakładające na rek-
tora w wielu obszarach działania jednoosobową odpowiedzialność.

Nie bez znaczenia dla realizacji założonych celów są kwestie 
finansowe, lokalowe, uregulowanie ciągnących się latami — nie 
z winy uczelni — spraw własności i dysponowania posiadanym mie-
niem (problem dotyczy pojedynczych przypadków, zdecydowana 
większość spraw związanych z uregulowaniem praw własnościo-
wych i możliwości sprawowania nadzoru właścicielskiego została 
pomyślnie zakończona), a także sprawny system informatyczny.

W ostatnim roku wprowadzono zobiektywizowane zasady kwa-
lifikacji zadań remontowych zgłaszanych przez jednostki uczel-
ni. W roku bieżącym zawarto 69 umów na zadania remontowe 
w obiektach dydaktycznych, administracyjnych oraz domach stu-
denckich na łączną kwotę prawie 6 mln zł. Zostały uporządkowane 
zasady najmu i dzierżawy nieruchomości. Po raz pierwszy w histo-
rii PK zawarto umowę na ubezpieczenie całego mienia uczelni.

Na dobrej drodze jest uregulowanie spraw związanych z prze-
kazaniem Uniwersytetowi Jagiellońskiemu domów studenckich 
przy ulicy Bydgoskiej, będących własnością PK. Została podpisana 
umowa z nowym dzierżawcą pałacu w Janowicach, co jest zasłu-
gą władz poprzedniej kadencji. Uregulowania wymaga natomiast 
sprawa dworku w Woli Zręczyckiej. 

5/2009 NASZA POLITECHNIKA

��

In
au

gu
ra

cj
a 

20
09

/2
01

0

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



Otrzymane z MNiSW kolejne dofinansowanie umożliwiło dokoń-
czenie remontu dawnej stołówki w Czyżynach, dzięki czemu popra-
wiły się warunki pracy Międzynarodowego Centrum Kształcenia, 
Klubu Studenckiego „Kwadrat” oraz Klubu Tanecznego „Bawinek”, 
a także zostały stworzone warunki do działalności wspomnianego 
już Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studenckiej. Duże plany 
związane z działalnością tych jednostek organizacyjnych idą w parze 
z chęcią dalszego rozwoju wymiany międzynarodowej studentów.

Również dofinansowanie z MNiSzW pozwoliło nam na kontynu-
ację, z perspektywą zakończenia w najbliższych miesiącach, kapital-
nego remontu budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 
Zaawansowane są prace związane z termomodernizacją i wymianą 
instalacji wewnętrznych na tym Wydziale. Realizacja inwestycji po-
zwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu o 29 proc.

Dzięki wsparciu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Kra-
kowa zostanie zakończony w tym roku remont elewacji pałacu w Łob-
zowie. Prowadzone są też prace wewnątrz budynku w celu przysto-
sowania dawnych pomieszczeń Centrum Sportu i Rekreacji, a także 
Działu Poligrafii oraz Wydawnictwa PK na potrzeby Wydziału Fizyki, 
Matematyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Architektury. Jest 
to jednocześnie początek szeroko zakreślonego programu, mającego 
na celu integrację terytorialną wydziałów. Uzyskane fundusze z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (9 mln 380 tys. 
194 zł, w ramach Działania 1.2a — „Rozwój infrastruktury dydaktycz-
nej szkolnictwa wyższego”) to duży zastrzyk finansowy, który pozwoli 
nam znacznie przyspieszyć modernizację bazy dydaktycznej.

Specjalną troską objęliśmy studentów i pracowników niepełno-
sprawnych. Pod kątem tej grupy użytkowników skorygowano pro-
jekty techniczne remontów budynków, rozbudowywany jest także 
Ośrodek Sportowy w Żywcu. Z myślą o osobach niepełnospraw-
nych zakupiono specjalistyczny sprzęt, tak aby umożliwić im spę-
dzanie wakacji również nad wodą i na wodzie.

Dobrze funkcjonująca uczelnia — to również prawidłowo funk-
cjonujący system informatyczny. W bieżącym roku został zmoder-
nizowany system komputerowy, obsługujący rekrutację i „wirtualny 
dziekanat”. Zakupiono i zainstalowano 4 serwery, pracujące rów-
nolegle oraz wdrożono system równoważący obciążenie tych ser-
werów, co między innymi ułatwiło rejestrację kandydatów na stu-
dia. Rozbudowywana jest bezprzewodowa sieć EduRoam. Dział 
Informatyzacji opracował aplikację i wdrożył system ankietowy, za 
pomocą którego dokonywana jest ocena nauczycieli akademickich 
przez studentów, uruchamiana jest ocena pracy dziekanatów. 
Wdrożono system audytu legalności oprogramowania.

Politechnika Krakowska jest na tyle dużą uczelnią, że jej funk-
cjonowanie musi być w dużej mierze skodyfikowane. Wydajemy 
więc wiele zarządzeń, pism okólnych oraz komunikatów. Uregu-

lowane zarządzeniami zostały między innymi sprawy dotyczące 
danych osobowych oraz mobbingu.

Jedną z podstaw dobrego funkcjonowania uczelni są wysoko 
kwalifikowane kadry administracyjne i techniczne. Dlatego od po-
czątku kadencji przyjęto zasadę, że wszystkie stanowiska w admi-
nistracji są obsadzane w drodze konkursów otwartych. Przynosi to 
dobre rezultaty. Nowo przyjęci pracownicy wykazują dużo inwencji, 
zgłaszają nowe pomysły i dobrze aklimatyzują się w naszym śro-
dowisku akademickim.

Działalność badawcza i duże tematy badawcze wymagają współ-
pracy z innymi uczelniami, także zagranicznymi. Jednak naszymi na-
turalnymi partnerami są i pozostaną uczelnie krakowskie oraz polskie 
uczelnie techniczne. Dlatego jeszcze raz dziękuję Państwu Rektorom 
za przybycie na naszą uroczystość. Traktuję to jako kolejną zapowiedź 
dalszej, bardzo dobrze rozwijającej się od lat współpracy. 

Intensyfikacja współpracy z uczelniami krakowskimi powinna 
prowadzić do kontynuowania wspólnych badań naukowych, jak 
choćby te zapoczątkowane w ramach Akademickiego Centrum 
Naukowo-Technicznego AKCENT Małopolska, klastrów (Mało-
polsko-Podkarpacki Klaster Czystych Energii, Małopolski Klaster 
Technologii Informacyjnych, Klaster „Krakowska Strefa Dizajnu”), 
platform i konsorcjów służących realizacji konkretnych programów 
badawczych oraz Krakowskiego Parku Technologicznego.

Innym przykładem współpracy międzyuczelnianej jest Centrum 
Nowych Technologii Medycznych, prowadzone wspólnie przez Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Górniczo-
-Hutniczą oraz Politechnikę Krakowską, a także reaktywowane radio 
akademickie „Radiofonia”, radio wszystkich krakowskich uczelni.

Politechnika Krakowska ma wiele podpisanych umów z uczel-
niami zagranicznymi. Jednak efektywność współpracy z nimi jest 
bardzo zróżnicowana. Zamierzamy dokonać przeglądu tych umów 
pod kątem możliwości intensyfikacji współpracy oraz uzyskania 
wymiernych efektów w zakresie badań naukowych, kształcenia 
studentów, staży młodych pracowników i doktorantów, a także wy-
miany wizytujących profesorów.

Politechnika Krakowska, jako uczelnia techniczna typu aka-
demickiego, jest przygotowana do podejmowania współczesnych 
wyzwań i rozwiązywania problemów, jakie niesie dzień dzisiejszy 
i jakie przyniesie przyszłość. Jest przygotowana do rozwiązywania 
ważnych problemów na bazie badań stosowanych, wspomaganych 
badaniami podstawowymi. Jesteśmy i chcemy być nadal uczelnią 
ponadregionalną, ale Kraków i południowo-wschodnia Polska, 
a ściślej województwo małopolskie, są nam najbliższe. Jesteśmy 
przygotowani do rozwiązywania problemów naszego województwa 
i regionu oraz stołecznego miasta Krakowa. Taką ofertę składam 
na ręce wojewody, marszałka oraz prezydenta.

Jednym ze strategicznych kierunków działalności powinna 
być współpraca uczelni z podmiotami gospodarczymi. Dziękuję 
serdecznie za przybycie tak licznemu gronu przedstawicieli firm 
i instytucji, które z nami współpracują. Z tym obszarem działalno-
ści wiąże się także współpraca uczelni z wychowankami. To temat 
ważny, gdyż ich potencjał jest wykorzystywany tylko w niewielkim 
zakresie. A przecież nie ma lepszych ambasadorów w administracji 
i gospodarce, w urzędach i instytucjach niż nasi wychowankowie.

Ważnym elementem współczesnego funkcjonowania uczelni 
jest szeroko rozumiana promocja. Dlatego Politechnika jest obec-
na na różnego rodzaju imprezach naukowych, targach, imprezach 
otwartych, w środkach masowego przekazu. W tym roku po raz ko-
lejny Politechnika Krakowska była głównym organizatorem cieszą-
cego się bardzo dużym zainteresowaniem krakowian i odwiedzają-
cych nasze miasto turystów Festiwalu Nauki w Krakowie, w którym 
uczestniczy całe lokalne środowisko akademickie. Uczestniczyła 
w Targach Edukacyjnych, Inżynierskich Targach Pracy, w między-
narodowych wirtualnych targach edukacyjnych, Nocy Naukowców, 
konferencji „Dni Jana Pawła II” i wielu innych. 

Promocji uczelni będzie służyć ustanowione w czerwcu „Święto 
Szkoły”. Po raz pierwszy w tym roku zostały zorganizowane między 
innymi: kampania billboardowa promująca PK, spoty reklamowe 
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Inaugurację roku akademickiego poprzedziło złożenie kwiatów pod pom-
nikiem patrona PK, Tadeusza Kościuszki, przez przestawicieli kierowni-
ctwa uczelni. Na zdjęciu od lewej: prof. Jan Kazior, dyr. Lidia Ponanta, 
prof. Dariusz Bogdał i rektor PK prof. Kazimierz Furtak



w środkach komunikacji miejskiej, dynamiczne kreacje internetowe 
w edukacyjnych portalach internetowych oraz w portalu ONET.pl.

Bardzo ważna dla promocji uczelni jest możliwość komunikacji i po-
zyskiwania informacji. W lipcu została uruchomiona nowa strona inter-
netowa PK. Będziemy się starać, aby była prawdziwą skarbnicą wiedzy 
o naszej uczelni i zawierała najnowsze wiadomości o jej działalności, 
sukcesach i troskach oraz możliwości współpracy. Powołana została 
Redakcja Serwisów Internetowych PK, która będzie nad tym czuwać.

Uczelnię promuje też działalność wykraczająca poza sferę na-
ukową i dydaktyczną: wystawy organizowane w naszych galeriach 
i w Muzeum PK, wykłady otwarte, spektakle na scenie Teatru Zależne-
go oraz inne działania wspomniane przy okazji humanizacji studiów. 

W promocji uczelni ważną rolę odgrywa uczelniane czasopismo 
„Nasza Politechnika”, a także Biblioteka, która jest bardo wysoko 
oceniana w środowisku akademickim, pomimo bardzo skromnej 
bazy lokalowej. Zbiory naszej biblioteki to prawie 256 tys. książek, 77 
tys. czasopism, 35 tys. zbiorów specjalnych, 398 tys. norm i paten-
tów, 23 tys. mikroform. Biblioteka Politechniki Krakowskiej zapew-
nia użytkownikom szeroki dostęp do publikacji elektronicznych oraz 
możliwość korzystania ze zbiorów elektronicznych poza uczelnią. 

Najlepiej jednak promują uczelnię: jej nowoczesna baza 
dydaktyczna, wysoka jakość kształcenia i badań naukowych, 
a przede wszystkim jej studenci i wychowankowie. Będziemy 
ciągle zachęcać te środowiska do pomocy w promowaniu uczelni 
i wspomagać je w tym. Liczymy też na współpracę Samorządu 
Studentów, AZS-u i innych organizacji studenckich.

Dostojni Goście, Drodzy Państwo,
Z podanych, tylko wybranych informacji, wynika, że w ostatnim 

roku na Politechnice Krakowskiej wiele zrobiono. Było to możliwe 
dzięki harmonijnej współpracy i wysiłkowi wielu pracowników i ze-
społów oraz studentów. Za to zaangażowanie i wysiłek serdecznie 
dziękuję prorektorom, Senatowi oraz komisjom senackim i rektor-
skim, pełnomocnikom rektora, dziekanom wydziałów oraz kierow-
nikom jednostek wydziałowych i pozawydziałowych, administracji 
uczelni — centralnej i wydziałowej. Dziękuję wszystkim pracowni-
kom i studentom zaangażowanym na rzecz uczelni. 

Szczególne podziękowania kieruję do władz państwowych i sa-
morządowych, rektorów uczelni z nami współpracujących, naszych 
wychowanków i przyjaciół oraz tak zwanego otoczenia gospodar-
czego, wszystkich tych, którzy są nam życzliwi i nas wspomagają. 
Proszę o dalszą współpracę i wierzę, że będzie owocna. 

Na koniec życzę nam wszystkim, w rozpoczynającym się roku 
akademickim, dużo zdrowia, pomyślności osobistej i zawodowej, 
sukcesów oraz satysfakcji z osiągnięć. Życzę opieki Opatrzności.

Jednak, jaki to będzie rok, zależy przede wszystkim od nas sa-
mych. Dlatego zapraszam całą społeczność akademicką Politech-
niki Krakowskiej do pracy na rzecz pomyślności i rozwoju naszej 
Ojczyzny, Małopolski, Krakowa, a przede wszystkim naszej uczelni 
— także każdego z nas.

Tytuł pochodzi od redakcji.
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Rola uczelni w rozwoju kraju i regionów
Wykład inauguracyjny Elżbiety Bieńkowskiej,  
minister rozwoju regionalnego

Polska znalazła się dziś w historycznym momencie. Coraz 
skuteczniej wykorzystujemy szansę, jaką zyskaliśmy pięć lat 
temu, wstępując do Unii Europejskiej. Na naszych oczach do-
konuje się ogromny cywilizacyjny skok.

Pomimo tego że nasz kraj otrzymał fragment budżetu unijnego, 
to potrafiliśmy go spożytkować z wielkim sukcesem. Możemy sobie 
pogratulować zaangażowania i energii włożonej w wykorzystywa-
nie napływających środków. W bardzo dużym stopniu gratulacje te 
należą się uczelniom, bo to właśnie szkoły wyższe, obok samorzą-
dów i przedsiębiorstw, należą do największych beneficjentów tych 
funduszy.

Dziś powinniśmy patrzeć daleko wprzód, podobnie jak robio-
no to w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mówiąc o his-
torycznym momencie dla Polski, mam na myśli program reform 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tak jak wówczas, musimy myśleć 
o tym, co chcemy osiągnąć za 20, 30 lat. Rząd pracuje obecnie 
nad kompleksowym pakietem dokumentów strategicznych, dla któ-
rych punktem wyjścia jest dokument „Polska 2030”, zawierający 
długookresową strategię. Jej realizacja będzie określona przez 
osiem dokumentów niższego rzędu. Należy do nich „Kapitał ludz-
ki”, który daje ogromne pole do popisu uczelniom. One to bowiem 
przekuwają kapitał ludzki w kapitał intelektualny.

Mamy skłonność do traktowania dokumentów strategicznych 
po macoszemu, gdyż nie obiecują one natychmiastowych efektów 
finansowych. Jeżeli jednak zrezygnujemy z planowania na ileś lat 
naprzód, planowania dla naszych dzieci, i nie będziemy wyznaczać 
sobie ambitnych celów, to skażemy się na rolę księgowych, wyda-
jących pieniądze zamiast inwestować w długofalowy rozwój kraju.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne jest za do-
kument noszący nazwę „Krajowa strategia rozwoju regionalnego”. 
W strategii tej przyjęliśmy zupełnie nowe założenia rozwoju polskich 
regionów. Zamierzamy przede wszystkim wzmacniać ich silne strony, 
w tym również szkoły wyższe. Wszak to w nich rodzą się innowacje, 
rodzi się rozwój. Szkoły wyższe, jako fundamentalne instytucje zaufa-
nia społecznego, są jedną z głównych sił napędowych wpływających 
na wzrost konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że są regiony — należy do 
nich też Małopolska — których znaczne obszary nie podlegają 
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bezpośredniemu wpływowi miasta stołecznego (w przypadku Ma-
łopolski Krakowa). Konieczne jest indywidualne wspieranie tych 
obszarów, które bez tej pomocy nie poradzą sobie. Wspieramy za-
tem silnych, wyciągając pomocną dłoń do tych, którzy potrzebują 
specjalnej interwencji państwa. Na tym polega nowy wymiar polityki 
regionalnej. 

Szkoły wyższe stoją w obliczu bardzo poważnego zadania. 
Przez ostatnie lata byliśmy w Polsce świadkami bezpreceden-
sowego boomu edukacyjnego. Mamy ogromną liczbę studentów. 
Uczelnie zaczynają trochę zmieniać swe nastawienie w kwestii 
tego, co jest naszą piętą achillesową — kwestii współpracy 
z przemysłem. Zmiany te dokonują się również dzięki możliwości 
korzystania z funduszy europejskich. Nie mamy, zresztą, powo-
dów do wielkich zmartwień — w Unii Europejskiej są kraje, np. 
Hiszpania, będące pod tym względem w gorszej sytuacji. 

Realizowany obecnie cały wachlarz programów europejskich 
i związane z tym środki dają nam ogromne możliwości działania. 
Z punktu widzenia szkół wyższych dostępne są trzy ścieżki finan-
sowania. Po pierwsze — infrastruktura. Mamy w tym zakresie za-
późnienia, ale nie tak duże, jak mogłoby się wydawać. Druga ścież-
ka — to studenci, doktoranci i kadra naukowa, czyli kapitał ludzki. 
Trzecia to przedsiębiorcy, a celem jest wiązanie nauki z biznesem, 
zresztą również poprzez pieniądze na badania naukowe.

W obecnym budżecie Unii Europejskiej bezpośrednie wsparcie 
dla uczelni wynosi 6 miliardów euro. To ogromna kwota. Właśnie 
dlatego mówię, że znaleźliśmy się w momencie historycznym, prze-
łomowym, ponieważ nie było dotąd takiego strumienia pieniędzy na 
wybrane dziedziny życia w Polsce. Musimy zatem te środki dobrze 
wykorzystać. Do tej pory nam się to udawało, ale trzeba pamiętać, że 
budżet na lata 2004–2006 był znacznie mniejszy. Teraz chodzi o to, 
aby napływające środki procentowały w następnych latach; żeby 
dzięki nim przybywało nam studentów, którzy po pięciu latach nauki 
będą dobrze przygotowani, zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Muszę wspomnieć jeszcze o jednym, ponieważ są na sali re-
prezentanci kilku województw Polski Wschodniej. Rząd realizuje 
program „Rozwój Polski Wschodniej”. Najmocniejszym punktem 
tego programu, przyjętego dla pięciu najbardziej potrzebujących 
województw, są szkoły wyższe. Widać już teraz, że uczelnie naj-
szybciej, najaktywniej i — mam nadzieję — najefektywniej będą 

mogły za kilka lat pochwalić się różnymi efektami tego programu.
Wszystkie środki europejskie, i nie tylko one, również inne 

środki publiczne, muszą się multiplikować, a po drugie muszą przy-
nosić założone na początku efekty. To nie jest strumień dochodzą-
cy do wszystkich, którzy wyciągają ręce. Kiedy słyszę narzekania 
na bariery biurokratyczne związane z pozyskaniem tych środków, 
zawsze mówię, że to nie są i nigdy nie będą pieniądze łatwe. To 
zawsze będą pieniądze trudne. I cieszmy się, że w Polsce jest tylu 
chętnych na te środki, bo w krajach sąsiadujących z nami, w Cze-
chach czy na Węgrzech, chętnych jest już znacznie mniej. To efekt 
kryzysu, a pewnie i inne czynniki też grają rolę.

Pieniędzy unijnych nie dostaje się tylko dlatego, że ktoś 
wyciąga po nie rękę. Pieniądze są przyznawane na konkretne 
cele. Uczelnie świetnie o tym wiedzą, co widać po realizowanych  
przez nie projektach. Podobnie jak cała Polska, mają już za sobą 
ten swoisty rozbieg w postaci pierwszego budżetu unijnego. Pod 
względem wykorzystania nowego budżetu UE jesteśmy w tej 
chwili na drugim miejscu w Europie, po Niemczech. Myślę, że za 
miesiąc lub dwa zajmiemy pozycję lidera. 

W naszym kraju możemy dziś wybierać najlepsze projekty. Mo-
żemy — myśląc o przyszłości — wybierać te projekty, które za kilka 
lat przyniosą największe efekty. Ale musimy też myśleć o tym, jak 
nasz kraj powinien wyglądać za lat 20 lub 30. Nawet jeśli takie pro-
gnozy potem miałyby się nie sprawdzić.

Trzeba więc wykorzystać energię, która jest we wszystkich — za-
równo w młodych ludziach, którzy korzystają z całego wachlarza pro-
gramów dotyczących szeroko rozumianej edukacji, jak i w szkołach 
wyższych, a przede wszystkim w samorządach. Otrzymywane z UE 
środki pozwalają nam zwiększyć dynamikę rozwoju. Bez nich zapew-
ne zrobilibyśmy to samo, ale trwałoby to następne 20 lub 30 lat. Dys-
ponując nimi, możemy osiągnąć założone cele kilka razy szybciej. 

Życzę wszystkim państwu — rektorom i osobom zarządzają-
cym uczelniami, a także studentom — aby, podejmując działania 
skierowane na pozyskanie jak największej ilości środków, mieli cały 
czas na uwadze potrzeby rynku pracy; aby nasza młodzież, opusz-
czając uczelnie, szła w życie możliwie jak najlepiej przygotowana. 
Bez tych młodych ludzi, bez inwestowania w ich edukację, niewiele 
byśmy w następnych latach osiągnęli. Życzę państwu pomyślnego 
roku, a także sukcesów w latach następnych.
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Odczytany fragment z Ewangelii św. Łukasza (Łk 10, 25–
–37) mówi o dramacie, jaki rozegrał się przy drodze wiodącej 
do Jerycha. Oto zbójcy napadli niewinnego człowieka, którego 
okradli i zadali mu wiele ran. Zamiast miłości i braterstwa dały 
o sobie znać agresja zbójców oraz obojętność mijających na-
padniętego.

Chrystus nie wzywa do odwetu, ale pochwala czyn miłosier-
ny Samarytanina. Zło należy dobrem zwyciężać. Sam, podej-
mując czyny miłosierne, zachęca do tego swoich wyznawców.

Pojawia się jednak pytanie o zbójców. Nie brakuje i dziś lu-
dzi, którzy działają ze szkodą przeciwko bliźniemu. Jak ogra-
niczyć ich liczbę? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii: Przez 
kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń! Jezus założył 

szkołę, do której przyjął 12 uczniów. Przez trzy lata intensywnie 
kształtował ich umysły i serca, aby im wreszcie powiedzieć: „Idź-
cie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Tylko formując 
ludzkie umysły i serca, można ograniczać liczbę zbójców. „Po-
znacie prawdę i prawda was wyzwoli”. Świat zagrożony współ-
czesnymi formami barbarzyństwa woła o świętych profesorów 
i świętych wychowawców; woła też o świętych uczniów. 

Msza św. na początek nowego roku akademickiego jest 
czasem modlitwy o Boże błogosławieństwo dla uczelni, ale 
też czasem pogłębionej refleksji nad jakością i stylem po-
sługi kadry naukowej. Spotkanie z Mistrzem z Nazaretu jest 
okazją do postawienia sobie kilku pytań przez nauczycieli 
akademickich:

Mistrz i uczeń
Homilia wygłoszona przez ks. biskupa Józefa Guzdka podczas nabożeństwa  
poprzedzającego inaugurację roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej
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♦ Czy studenci mogą mi „powierzyć swoją nadzieję”? Czy 
będą mogli znaleźć we mnie oparcie? Młodzież przekracza 
próg uczelni w nadziei spotkania z mistrzem prowadzącym 
w stronę poznania prawdy.

♦ Czy w sposobie przekazu wiedzy zachęcam do dialogu 
i wspólnego odkrywania prawdy? To pytanie trzeba stawiać 
zwłaszcza dziś, gdy zanika relacja mistrz — uczeń. Zasady 
rozliczania kadry akademickiej nie promują indywidualnej pra-
cy ze studentem, ta zaś jest niezwykle czasochłonna. Student 
oprócz pisania testów powinien spotykać się także twarzą 
w twarz ze swoim mistrzem i znać brzmienie jego głosu. 

♦ Czy dbam wystarczająco o własny rozwój? Czy systema-
tycznie prowadzę badania naukowe? Czy mam czas na 
współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i na re-
gularne publikacje?

♦ Czy przyczyniam się do budowania wspólnot nauczających 
i uczących się w ramach uczelni? Jakie jest moje zaangażowa-
nie w różne formy życia kulturalnego i społecznego uczelni?

♦ Czy mogę uczciwie powiedzieć do studentów — powtarzając za.
św. Augustynem — „Karmię was tym, czym sam żyję”? Nauczy-
ciel akademicki jest nie tylko wykładowcą, ale i wychowawcą. 
Wychowawca zaś musi być w życiu wierny prawdom, które gło-
si. Musi być pod wieloma względami wzorem — takie są ocze-
kiwania. Ks. prof. J. Tischner pouczał, że „Wychowawca musi 
ryzykować sobą. W krainie kłamstwa jego prawdomówność 

musi być większa niż prawdomówność wychowanka. W krai-
nie niesprawiedliwości jego sprawiedliwość musi przewyższać 
poczucie sprawiedliwości jego wychowanków. W krainie niena-
wiści i podejrzliwości on musi być bardziej prosty i jawny. (…) 
w sprawach podstawowych musi być o pół kroku przed wycho-
wankiem”. (J. Tischner, „Etyka solidarności”, s. 80). Niezwykle 
ważne jest, aby prawda i życie szły w parze. „Z dobrych dobrzy 
się rodzą” — zauważył Mistrz z Czarnolasu.
Refleksja na początek roku akademickiego potrzebna jest 

także studentom. W czasach, kiedy wyższe uczelnie porówny-
wane są do hipermarketu, a wiedza stała się towarem, powin-
ni odkryć, że poza uzyskaniem konkretnej, użytecznej wiedzy 
trzeba także zyskać zrozumienie dla życia zorientowanego na 
prawdę. Spotkanie z Nauczycielem z Nazaretu skłania do po-
stawienia sobie kilku pytań:
♦ Czy zdobywanie wiedzy i szukanie prawdy jest moją pasją?
♦ Czy akceptuję relacje mistrz — uczeń?
♦ Czy jest we mnie zwyczajna wdzięczność wobec mistrza?
♦ Czy obok uczestnictwa w zajęciach i zdawania egzaminów 

angażuję się w budowanie środowiska akademickiego, które 
jednoczy studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych? 
Jakie jest moje zaangażowanie w pracę w kołach naukowych, 
samorządzie studenckim, w kluby dyskusyjne, duszpasterstwo 
akademickie, wolontariat czy sport? Tworzenie ducha uczelni 
to zadanie dla wszystkich, nie tylko wybranych.

♦ Czy pozostaję wierny wartościom wyniesionym z rodzinne-
go domu, katechezy i nauczania Kościoła? Zagubienie lub 
rozmycie hierarchii wartości, wolność, która przeradza się 
w swawolę, pociąga za sobą różne formy zniewoleń. Nie-
rzadko przyczynia się do porażki nie tylko na studiach, ale i 
w życiu osobistym.
Z pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytania rodzi 

się nadzieja, że będzie nam przybywać ludzi wykształconych, 
szlachetnych i wrażliwych na drugiego. Po prostu dobrych.

„Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka 
i społeczeństwa, jak posługa myślenia” — powiedział Jan Paweł 
II podczas spotkania ze środowiskiem akademickim w kolegia-
cie św. Anny w Krakowie. Wasza obecność w Bazylice św. Flo-
riana dowodzi tego, że jest w was odwaga myślenia. Patrzycie 
na swoje życie przez pryzmat powołania i pytacie o wierność 
zadaniom wyznaczonym przez Opatrzność. Każdy z nas jest 
na innym etapie, w innym miejscu, ale wobec każdego z nas 
Bóg ma swoje oczekiwania.

Życzę, aby dzisiejsze spotkanie z Mistrzem z Nazaretu przy-
czyniało się do wzrostu odpowiedzialności za wspólnotę, której 
na imię Politechnika Krakowska. Tak wiele od was zależy. Zaś 
tam, gdzie potrzeba wsparcia z góry, niech Bóg błogosławi. 
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Kronika

Sierpień — wrzesień — październik

19 VIII Wizyta delegacji z FH Niederhein w celu omówienia dalszej współpracy z PK.
24 VIII Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa — prezentacja wizji rozwoju Krakowa na podstawie projektu zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
24–29 VIII Kurs edukacyjno-szkoleniowy dla grupy studentów polskiego pochodzenia z Chmielnickiego na Ukrainie, zorganizo-

wany przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
27 VIII Spotkanie z przedstawicielami AGH i CM UJ w sprawie działalności Międzyuczelnianego Centrum Technik Medycznych.

1 IX Inauguracja obozu „Adapciak” na PK.
4 IX Wręczenie nominacji na stanowiska dyrektorów instytutów PK.
7 IX Uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Marcina Chrzanowskiego.

7–9 IX XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania, zorganizowana przez Katedrę Wytrzymałości 
Materiałów Instytutu Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

9–11 IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo Podziemne 2009”, zorganizowana przy współudziale PK.
10 IX Spotkanie z prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w sprawie omówienia wspólnych programów ba-

dawczych. 
10–11 IX IV Seminarium „WIBROSZYN 2009” — „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na 

budynki i ludzi w budynkach — diagnostyka i zapobieganie”, zorganizowane przez Instytut Mechaniki Budowli Wy-
działu Inżynierii Lądowej PK.

14 IX Spotkanie AGH — PK — UJ z młodzieżą w celu promocji studiów na kierunkach technicznych, matematycznych i przy-
rodniczych.
Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników PK na temat odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w szkołach wyższych.

15 IX Otwarcie międzynarodowej Konferencji „MAX — Kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych powodzeniem 
strategii zarządzania ruchliwością”, zorganizowanej przez Katedrę Systemów Komunikacyjnych Instytutu Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

17 IX Otwarcie krakowskiej części obrad międzynarodowej konferencji naukowej „Symmetry of Forms and Structures”.
18 IX–16 X Szkolenia okresowe pracowników PK z zakresu BHP zorganizowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów 

Jakości PK.
19 IX Uroczystość 40-lecia wręczenia dyplomów absolwentom WIL PK.

Uroczystość 50-lecia wręczenia dyplomów absolwentom WA PK.
21 IX Wizyta przedstawicieli Narodowego Uniwersytetu w Singapurze w ramach współpracy partnerskiej.
26 IX Otwarcie wystawy „70-lecie polskich szkół nad Balatonem” w Muzeum PK.
27 IX „Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe diagnostów i osób zajmujących się badaniami technicznymi pojazdów”. 

Prezentacja oferty edukacyjno-szkoleniowej Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK oraz promocja 
książki „Vademecum diagnosty”.

28–30 IX Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Poznańskiej.
1 X Spotkanie z pracownikami PK odchodzącymi na emeryturę.

3–4 X X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kry-
zysu”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości PK.

5 X Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej.
. Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK.

Zapowiedzi

5–6 XI Konferencja „Genius loci w sztuce ogrodowej”, organizowana przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych 
Instytutu Architektury Krajobrazu, Wydziału Architektury PK.

13–14 XI Konferencja „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”, organizowana przez Instytut Projektowania Architektonicznego.
27 XI IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Przemysł”, organizowana przez Samorząd Doktorantów PK.

Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK 25 września 2009 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
— opłat za studia prowadzone w języku angielskim;
— opłat za studia dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej;
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Zarządzenia
Zarządzenie nr 26 z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu ustalania 5 proc. naj-

lepszych absolwentów Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20 proc. 
umorzenia kredytu lub pożyczki studenckiej.

Zarządzenie nr 27 z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu ustalania 5 proc. 
najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej, którzy 
mogą ubiegać się o 20 proc. umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.

Zarządzenie nr 28 z 17 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 29 z 17 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
uczestników studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 30 z 16 września 2009 r. w sprawie zmian w „Regulaminie pracy 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Zarządzenie nr 31 z 21 września 2009 r. w sprawie zmiany „Zarządzenia nr 13 
z 27 kwietnia 2009 r. o ochronie danych osobowych na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 32 z 22 września 2009 r. w sprawie wykazu i kompetencji prorek-
torów.

Pisma okólne
Pismo okólne nr 29 z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komi-

sji Likwidacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od 1 września 
2009 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Pismo okólne nr 30 z 15 września 2009 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w okresie od 1 października 2009 r. do 30 września 
2012 r.

Pismo okólne nr 31 z 1 października 2009 r. w sprawie składu osobowego senac-
kich komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów.

Pismo okólne nr 32 z 1 października 2009 r. w sprawie zmian nazwy Zakładu Za-
rządzania i Sterowania w Transporcie (L-34).

Polecenie służbowe rektora
Polecenie służbowe nr 8 z 21 września 2009 r. w sprawie audytu legalności opro-

gramowania prowadzonego w jednostkach administracji centralnej.

Decyzja rektora
Decyzja nr 5 z 3 września 2009 r. w sprawie opłaty pobieranej w roku akademickim 

2009/2010 w związku z ponownym wpisem na listę studentów osób, wobec których 
została uchylona decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów.

Decyzja kanclerza 
Decyzja nr 2 z 12 sierpnia 2009 r. Cennik opłat za wynajem ogólnodostępnych sal 

konferencyjnych obowiązujący od 1 września 2009 r.

Opracowała: Marlena Wolska

Portal .
dla naszej biblioteki

Wniosek Politechniki Krakowskiej, 
opracowany przez Bibliotekę PK, uzy-
ska dofinansowanie w ramach dzia-
łania 2.3 Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka. Dzięki temu 
powstanie portal o charakterze spo-
łecznościowym.

W wyniku konkursu ogłoszonego 
przez MNiSW w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(2007–2013) Biblioteka Politechniki Kra-
kowskiej otrzyma dotację na realizację 
projektu „SUW — zintegrowany system 
wymiany wiedzy i udostępniania akade-
mickich publikacji z zakresu nauk tech-
nicznych”.

System SUW będzie służył do udo-
stępniania w sieci różnego typu materia-
łów naukowych, dydaktycznych i innych 
powiązanych z działalnością Politechniki 
Krakowskiej. Będzie to uniwersalne re-
pozytorium zasobów cyfrowych i jedno-
cześnie system umożliwiający ich publi-
kowanie oraz wymianę opinii pomiędzy 
użytkownikami. System ma posiadać ce-
chy portalu społecznościowego — dane 
mają być wprowadzane i korygowane 
przez użytkowników. 

Projekt pozwoli tworzyć i integrować 
cyfrowe publikacje pracowników PK, 
wspomagające prowadzenie pracy dy-
daktycznej i badań naukowych, a także 
umożliwi wymianę wiedzy z zakresu 
techniki za pośrednictwem dedykowa-
nej platformy. System będzie się skła-
dał z 4 elementów: biblioteki cyfrowej, 
która utrzyma dotychczasową struktu-
rę; repozytorium do przechowywania 
e-publikacji; bazy podręczników (mate-
riały i wykazy lektur będą wprowadzane 
przez pracowników PK); systemu mo-
derowanej komunikacji użytkowników 
(m.in. strony osobiste, fora tematyczne, 
system publikowania recenzji, zgłasza-
nia uwag i sugestii).

Zaplanowano warsztaty z zakresu 
obsługi nowo powstałego systemu, 
szkolenia dla redaktorów, autorów oraz 
spotkania z użytkownikami, m.in. „Dni 
Open Access”, 

Dorota Buzdygan

Autorka jest kustoszem dyplomowanym, 
na PK pełni funkcję zastępcy dyrektora 
Biblioteki PK.

— powołania senackich komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów;
— powołania senackich komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów;
— aktualizacji planu inwestycji na roboty budowlane i projektowe Politechniki .
  Krakowskiej na rok 2009;
— wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem.

tm 
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Pracownicy PK

Profesor tytularny

Piotr Zieliński
Urodził się w 1955 r. w Nowym Targu. 

Zawód naukowca przepowiedziano mu 
już w czteroklasowej szkole podstawo-
wej w Czorsztynie. Jako uczeń V Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Witkowskie-
go w Krakowie oglądał przedstawienia 
Krakowskiego Teatru Międzyszkolnego. 
W klasie maturalnej uczyła go matema-
tyki niezapomniana profesor Bronisława 
Małkowa. Ze studiów fizyki na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim (1974–1979) naj-
lepiej zapamiętał zajęcia z teorii grup 
prowadzone przez profesor Antoninę 
Kowalską. Ukończył Państwową Szkołę 
Muzyczną II Stopnia w Krakowie. Wiele 
zawdzięcza promotorowi swej pracy dok-
torskiej poświęconej przejściom fazowym 
w kryształach molekularnych (Uniwersy-
tet Jagielloński, 1983 r.) — profesorowi 
Krzysztofowi Parlińskiemu, który polecił 
go kierującemu Laboratorium Kryszta-
łów Molekularnych Uniwersytetu I w Lille 
(Francja), nieżyjącemu już profesorowi 
René Fouretowi.

W trakcie wieloletniej współpracy z tym 
ośrodkiem wykonał szereg prac z zakresu 
struktury, dynamiki i polimorfizmu mate-
riałów molekularnych, m.in. czterobromo-
metanu i benzylu, a także zapoznał się 
z metodami opisu powierzchni i innych 
układów niskowymiarowych za pomocą 
technik funkcji Greena, wypracowanych 
w międzynarodowym zespole specja-

listów w dziedzinie fizyki powierzchni, 
kierowanym przez profesora Leonarda 
Dobrzyńskiego z Lille. Praktyczne za-
stosowanie tych metod do modelowania 
struktur i dynamiki powierzchni kryszta-
łów stało się przedmiotem jego habilitacji 
w roku 1994 w Instytucie Fizyki Jądrowej 
w Krakowie. Tytuł profesora nauk fizycz-
nych uzyskał 3 kwietnia 2009 r.

Jest autorem i współautorem ponad 
80 prac naukowych. Za najciekawsze wy-
niki swych badań uważa: wykrycie przej-
ścia fazowego ze struktury kwadratowej 
do heksagonalnej w dwuwymiarowym 
krysztale jonowym [z Krystyną Żabińską, 
„Acta Physica Polonica” A74, 479 (1988)], 
opracowanie modelu Isinga ze stanami 
o różnym stopniu degeneracji [z Wilfrie-
dem Schranzem i in., „European Physical 
Journal B24, 155 (2001)], wykazanie ist-
nienia fal powierzchniowych w pasmach 
radiacyjnych w materiałach o ujemnym 
współczynniku Poissona [z Dominikiem 
Trzupkiem, „Physical Review Letters” 
103, 075504 (2009)] oraz stwierdzenie 

spontanicznego łamania symetrii w przej-
ściu od systemu modalnego do tonalne-
go w muzyce europejskiej [w: „Symmetry 
and Structural Properties of Condensed 
Matter”, ed. T. Lulek i in., „World Scienti-
fic”, Singapore (2001), p. 449].

Działalność dydaktyczną zaczynał na 
Uniwersytecie w Lille, co pozwoliło mu 
opanować komunikację w języku fran-
cuskim. W Instytucie Fizyki na Wydziale 
Fizyki, Matematyki i Informatyki Stoso-
wanej Politechniki Krakowskiej pracuje 
od 2004 r. Prowadzi wykłady i ćwiczenia 
z fizyki powierzchni i układów niskowy-
miarowych oraz z mechaniki ośrodków 
ciągłych dla studentów kierunku „fizyka 
techniczna”, a z fizyki ogólnej dla stu-
dentów różnych kierunków. W ramach 
specjalności „grafika komputerowa i mul-
timedia” na kierunku „informatyka” pro-
wadzi zajęcia z fizyki i fizjologii dźwięku. 
Wypromował 3 magistrów i 3 doktorów.

Od 2006 r. sprawuje obowiązki kie-
rownika Zakładu Badań Strukturalnych 
Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewod-
niczańskiego PAN w Krakowie. Pełnił 
funkcję sekretarza Rady Naukowej tego 
Instytutu, a obecnie jest zastępcą prze-
wodniczącego. 

Jest laureatem Nagrody Naukowej 
im. H. Niewodniczańskiego (1997 r.). 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(2005 r.). 

W wolnych chwilach wędruje w miej-
sca przypominające dawny Czorsztyn. 
Lubi rozwiązywać zadania z harmonii 
i uważa, że czynne uprawianie muzyki 
może mieć znaczenie w łagodzeniu skut-
ków braku zdolności matematycznych.

Wydział Architektury
dr inż. arch. Justyna Zalewska-Gry-

cuk (PB) — „Miejskie galerie handlowe 
w  Polsce od 1990 do 2008 roku. Próba 
identyfikacji czynników kształtujących 
obecną ich postać”, promotor: prof. dr 
hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski (PK), 
recenzenci: dr hab. inż. arch. Maciej Ky-
siak, prof. PW (PW), prof. dr hab. inż. 
arch. Wojciech Buliński (PK), 30 IX br.

dr inż. arch. Anna Sikora (A-5) — „Wy-
korzystanie kamieniołomów dla funkcji 
wypoczynku i rekreacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem Krakowa”, promotor: prof. 
dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz (PK), 
recenzenci: dr hab. inż. arch. Krzysztof 
Gasidło, prof. PŚl (PŚl), dr hab. inż. arch. 
Marek Kowicki, prof. PK (PK); 30 IX br.

Wydział Środowiska
dr inż. Aleksandra Polok-Kowalska.

— „Zespolone ujęcia wody z uwzględnie-
niem kryteriów techniczno-ekonomicz-
no-niezawodnościowych oraz ochrony 
ichtiofauny”, promotor: dr hab. inż. Bar-
bara Budziło, prof. PK, recenzenci: prof. 

dr hab. inż. Jan Pawełek (UR w Krako-
wie), prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrow-
ski (PK), 7 X 2009 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Paulina Nogowczyk — 

„Kształtowanie charakterystyk wspoma-
gania układu kierowniczego przy wyko-
rzystaniu przyśpieszenia poprzecznego 
pojazdu”, promotor: dr hab. inż. Witold 
Grzegożek, prof. PK, recenzenci: prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Lozia (PW), dr hab. 
inż. Andrzej Gajek (PK); 1 VII 2009 r.

Doktorzy
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Wspomnienia

Zbigniew Kucia
Choć od 1962 r. mógł się czuć kra-

kowianinem, stanowczo zaprzeczał. — 
Z ziemią brzeską łączy mnie wszystko. 
Tutaj wszystko się zaczęło — mówił bez 
namysłu. Owo „wszystko” dla Zbignie-
wa Kuci dotyczyło niewątpliwie sportu, 
który wypełniał bez reszty całe jego 
życie. Najpierw jako zawodnika, potem 
instruktora i trenera oraz nauczyciela 
akademickiego.

Urodził się 10 sierpnia 1942 r. w Oko-
cimiu. Jak każdy chłopiec z Okocimia 
wcześnie przypiął do butów narty, by 
szusować na Kamieńcu. Z początku 
ścigał się z kolegami dla zabawy. 
Szybko jednak trafił do sekcji w Oko-
cimskim. Wspominał, że do klubu przy-
szła wtedy mocna grupa utalentowa-
nych narciarzy.

Byli na tyle dobrzy, że — ćwicząc na 
okocimskich pagórkach — z powodze-
niem rywalizowali z góralami. Jego nar-
ciarskie sukcesy pozwoliły mu zdobyć II 
klasę sportową, co było istotne, gdy po 
skończonym liceum wybrał studia na 
AWF w Krakowie. Jednak o tym wybo-
rze nie zadecydowały jedynie sukcesy 
odnoszone w narciarstwie.

W zimie jeździł na nartach, od wios-
ny pojawiał się na boisku piłkarskim. 
— Właściwie, to nie było wtedy sportu, 
jakiego bym nie uprawiał — podkreślał 
Kucia. — Grałem z kolegami w piłkę 
nożną i ręczną, ćwiczyliśmy gimnastykę. 
Nie miałem sobie równych w powiecie 
w biegu na sto metrów, uzyskując wyniki 
poniżej 12 sekund.

W 1958 r., mając 16 lat, zadebiuto-
wał w piłkarskiej III lidze. Gdy wywal-
czył miejsce w podstawowym składzie 
Okocimskiego, strzelał sporo goli. Duet 
napastników, Zbigniewów — Dulem-
by i Kuci — był postrachem bramkarzy. 
Obaj byli bardzo szybcy. Z pewnym ża-
lem po latach wspominał, że trenerzy nie 
potrafili w pełni wykorzystać ich predys-
pozycji. 

Na AWF ponownie spotkał się z pra-
cującym wówczas na uczelni Romual-
dem Meusem. Piłki nożnej nie wybrał 
jednak na specjalizację. Do zawodu 
postanowił tak się przygotować, żeby 
wykorzystywać zarówno lato, jak i zimę. 
Dlatego skończył specjalizację trenerską 
z narciarstwa i pływania. Był także in-
struktorem żeglarstwa.

Ze znalezieniem pracy nie miał prob-
lemu, bo właśnie człowieka z takimi kwa-
lifikacjami poszukiwała Politechnika Kra-
kowska. Od 1968 r. pracował w Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu PK, 
a przez ostatnie 13 lat nieprzerwanie mu 
szefował. Dzięki jego staraniom zostało 
ono przekształcone w okazałe uczelnia-
ne Centrum Sportu i Rekreacji, którego 
został dyrektorem. 

— Tak się szczęśliwie złożyło, że za 
mojej kadencji kierowania Centrum Spor-
tu i Rekreacji powstały dwa piękne obiek-
ty przy ulicy Kamiennej i alei Jana Pawła 
II — mówił z dumą. — W tych obiektach 
dysponujemy kortami tenisowymi, boksa-
mi do squasha, krytą halą do gry w piłkę 
nożną, halą do piłki koszykowej i siatko-
wej, z bogato wyposażonymi siłowniami, 
salami fitnes oraz komfortowym zaple-
czem do odnowy biologicznej. 

Gdy był trenerem sekcji narciarskiej 
i snowboardowej Klubu Uczelnianego 
AZS Politechniki Krakowskiej, jego za-
wodnicy wielokrotnie przodowali w spor-
towej rywalizacji polskich uczelni, nie 
mając sobie równych przede wszystkim 
w narciarstwie. Bogatą tradycję mają 
rozgrywane w Zakopanem od 1953 r. Mi-
strzostwa PK w Narciarstwie Alpejskim. 
Znakomity poziom, wspaniała atmosfera 
i świetna organizacja zawodów to nie-
wątpliwe zasługa Zbigniewa Kuci. Sam 
stawał na starcie, wygrywając mistrzo-
stwa w grupie pracowników, a uzyskane 
wyniki często plasowały go w czołowej 
dziesiątce wśród studentów.

Co roku w marcu lub kwietniu za-
praszał na Kasprowy na Mistrzostwa 
PK w Narciarstwie Alpejskim i Snow-
boardzie, a w sezonie letnim nad Je-
zioro Żywieckie do Ośrodka Szkole-
nia Żeglarskiego na regaty. Ośrodek, 
dysponujący wysokiej klasy sprzętem 
pływającym i w pełni wyposażonym 
zapleczem, oferował studentom (nie 
tylko zresztą im) szkolenia żeglarskie 
i windsurfingowe w formie zorganizo-
wanych kursów. W ciągu 35 lat wy-
szkolono tu około pięciu tysięcy że-
glarzy i sterników jachtowych. Trzeba 
podkreślić, że ośrodek był w głównej 
mierze jego dziełem. To on zainicjował 
zakup gruntu, budowę domków, zago-
spodarowanie terenu.

— Początki były bardzo trudne, bo 
uczelnia nie miała na ten cel pieniędzy. 
Materiały budowlane i niektóre formal-
ności załatwiałem „na wariackich papie-
rach” — wspominał. 

Organizacja sportowego życia uczel-
ni to tylko wycinek jego życia. Pod au-

spicjami PZN prowadził centralne kursy 
dla nauczycieli akademickich. Przez 12 
lat pełnił funkcję wiceprezesa PZN ds. 
narciarstwa masowego, w latach 2001–
2006 pracował w zarządzie Komitetu Or-
ganizacyjnego Pucharu Świata w Zako-
panem. Jakby tego było mało, w 1988 r. 
stał się współzałożycielem Stowarzysze-
nia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa 
PZN i przez wiele lat mu prezesował. 
Bardzo zależało mu na upowszechnia-
niu sportu, dlatego wymyślił, a potem 
był koordynatorem Mistrzostw Polski 
Amatorów w Slalomie Gigancie, imprezy 
przyciągającej każdego roku setki miłoś-
ników tej dyscypliny. 

Kalendarz Zbigniewa Kuci był 
szczelnie wypełniony, jednak zawsze 
potrafił znaleźć czas na odwiedzenie 
chociaż raz w tygodniu Brzeska. Nie po 
to wszak, by wylegiwać się bezczynnie 
w rodzinnym domu. Miał jeszcze jedną 
pasję, której oddawał się z upodoba-
niem ponad 40 lat. Na ścianach jego 
domu brakuje miejsca na okazałe trofea 
myśliwskie. 

— Polowanie, obcowanie z naturą to 
najwspanialszy relaks. Pozwala zapo-
mnieć o pracy i codziennej gonitwie. To 
także świetny sport, wymagający kondy-
cji i niemałych umiejętności — mówił.

Ostanie minuty swojego życia spę-
dził „na swoim obiekcie” na Czyżynach 
wśród koleżanek, kolegów z Centrum 
Sportu oraz młodzieży z uczelnianego 
AZS. Do końca był aktywny, pełen chę-
ci do pracy, nowych pomysłów, planów 
i marzeń, które pewnie już „gdzieś tam” 
na nowo realizuje…

Dariusz Pyko 

Tekst oparto na artykule Marka Kotfisa 
opublikowanym w „Brzeskim Magazynie 
Informacyjnym BMI”.
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Adam Bar
18 września 2009 r. zmarł dr inż. 

Adam Bar, adiunkt w Katedrze Dynamiki 
Układów Materialnych Instytutu Mecha-
niki Stosowanej PK. Pożegnaliśmy Przy-
jaciela i Kolegę.

*
Adam Bar całe dorosłe życie związał 

z Wydziałem Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej. Na początku była to Katedra 
Mechaniki Technicznej, po przekształ-
ceniach w 1970 r. — Instytut Mechaniki 
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, a w koń-
cu — Instytut Mechaniki Stosowanej. Po 
rocznym stażu w 1969 r. został zatrud-
niony na stanowisku asystenta. W 1977 
r., po obronie pracy doktorskiej pt. „Drga-
nia belki sprężystej w poprzecznym stru-
mieniu gazu w ujęciu deterministycznym 
i probabilistycznym” (praca została wy-
różniona nagrodą ministra) awansował 
na stanowisko adiunkta, na którym pra-
cował do ostatnich chwil swojego życia.

Jego zainteresowania naukowe były 
bardzo rozległe — od mechaniki anali-
tycznej, poprzez drgania układów dys-
kretnych, ciągłych i dyskretno-ciągłych, 
dynamiki maszyn, diagnostyki technicz-
nej aż po wibroizolację. Cieszył się opi-
nią uznanego znawcy tych zagadnień 
i fachowca nie tylko w środowisku kra-
kowskim, ale także w kraju.

Publikacje ogłaszane w czasopis-
mach krajowych i zagranicznych stano-
wiły pokłosie prowadzonych przez nie-
go prac inżynierskich. Dotyczyły m.in. 
ustalenia kryterium zmęczeniowego 
przewodów linii elektroenergetycznych 
najwyższych napięć, a w konsekwencji 
— znacznego zwiększenia ich żywotno-
ści, badań dynamicznych dużych obiek-

tów przemysłowych, takich jak mosty 
przeładunkowe i skipowe w Hucie im. 
T. Sendzimira w Krakowie; zwiększenia 
efektywności pracy drogowych walców 
wibracyjnych oraz ochrony ich operato-
rów przed drganiami ogólnymi i lokalny-
mi; obniżenia wibracji narzędzi ręcznych 
(dr inż. Adam Bar kierował zespołem 
specjalistów zajmujących się obniżeniem 
wibracji łańcuchowych pilarek ręcznych); 
przyczyn powstawania w walcarkach 
typu „kwarto” drgań samowzbudno-para-
metrycznych, powodujących falistość po-
dłużną i poprzeczną wyrobów finalnych, 
jak walcowane na zimno blachy i taśmy. 

Dzięki dużej wiedzy z dziedziny dy-
namiki dr inż. Adam Bar dążył do uprosz-
czenia modeli fizycznych badanych ukła-
dów, co pozwalało na lepszą interpretację 
fizyczną i wyciąganie prawdziwych wnio-
sków ogólnych. Posiadał umiejętność 
współpracy z innymi ludźmi, a do zespo-
łów badawczych wnosił zawsze wiele in-
nowacyjnych pomysłów i optymizmu.

Był doskonałym dydaktykiem. Pro-
wadził wykłady i ćwiczenia z mechaniki 
ogólnej, teorii drgań, dynamiki maszyn 
i dynamiki układów zautomatyzowanych. 
Podczas zajęć ze studentami umiejęt-
nie wprowadzał nowe elementy ze swo-
ich prac badawczych. Potrafił cierpliwie 
i w jasny sposób tłumaczyć trudne zagad-
nienia. Był powszechnie przez studentów 
lubiany. Pomimo że nie pracował w jed-
nostce dyplomującej i jako wymagający 
nauczyciel nie wybierał łatwych tematów, 
był promotorem kilku prac dyplomowych 
i przejściowych. W czasie wakacji prowa-
dził terenowe praktyki dla studentów. 

Jego dorobek naukowy obejmuje kil-
kadziesiąt publikacji, w tym osiem z tzw. 
listy filadelfijskiej, a także raporty i prace 
dla przemysłu. Był współautorem dwóch 

monografii; jedna z nich została nagro-
dzona w 2006 r. przez rektorów AGH 
i PK. Ukończył też swoją rozprawę habi-
litacyjną, która przed złożeniem do druku 
wymagała zaledwie drobnych poprawek. 
Niestety, w ciągu ostatnich miesięcy nie 
miał sił, by tego dokonać.

Za swoją pracę był wielokrotnie na-
gradzany przez rektora PK. Laureat 
nagród ministerialnych, uhonorowany 
Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Od-
znaką PK.

 W naszej pamięci pozostanie jako 
prawy, skromny i życzliwy człowiek.

W imieniu kierownictwa 
Instytutu Mechaniki Stosowanej, 
 przyjaciół, koleżanek i kolegów 

Józef Nizioł

Wielu pracowników Politechniki Kra-
kowskiej przyjęło z żalem wiadomość 
o śmierci Marii Kopycińskiej. Na PK pra-
cowała ponad 20 lat, a jej więź z uczelnią 
nie ograniczyła się jedynie do kontaktów 
zawodowych. Przez prawie 30 lat znali-
śmy ją również jako żonę prof. Bronisła-
wa Kopycińskiego, byłego rektora PK. 
Odeszła 16 września 2009 r.

Maria Łodzińska-Kopycińska urodzi-
ła się 21 marca 1924 r. w Bitkowie w ów-
czesnym województwie stanisławow-
skim na kresach II Rzeczypospolitej (dziś 
Ukraina). Była córką pracownika prze-

mysłu naftowego. Edukację, przerwaną 
przez wybuch II wojny światowej, konty-
nuowała na Węgrzech, najpierw w szkole 
francuskiej w Budapeszcie, a następnie 
w polskiej szkole w Boglárze. Po wojnie, 
po studiach romanistycznych I stopnia 
na UJ, pracowała w instytucjach związa-
nych z przemysłem naftowym, począt-
kowo w Krośnie, później w Krakowie. 
Przez kilka lat była zatrudniona przez 
Pracownię Sztuk Plastycznych. 

W 1958 r. podjęła pracę na Politechni-
ce Krakowskiej, gdzie była zatrudniona na 
różnych stanowiskach administracyjnych, 

Maria Łodzińska-Kopycińska



5/2009 NASZA POLITECHNIKA

1�

In
fo

rm
ac

je

m.in. jako sekretarz rektora, zastępca 
kierownika Działu Nauki oraz specjali-
sta w Instytucie Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych. Pracę na PK połączyła ze 
studiami eksternistycznymi na UJ, za-
kończonymi obroną pracy magisterskiej 
z zakresu romanistyki.

Znajomość kilku języków obcych 
(w tym biegła francuskiego) połączona 
z wieloletnim doświadczeniem pracy 
na uczelni technicznej uczyniły zeń wy-
soko kwalifikowaną tłumaczkę tekstów 
specjalistycznych. Dzięki monitorowaniu 
przez nią fachowej literatury obcojęzycz-
nej Instytut Materiałów i Konstrukcji Bu-
dowlanych unikał dublowania badań pro-
wadzonych w zagranicznych ośrodkach 
naukowych.

Wieloletnia znajomość z prof. Broni-
sławem Kopycińskim, rektorem PK w la-
tach 1956–1965, początkowo ogranicza-
jąca się do kontaktów na płaszczyźnie 
zawodowej, przerodziła się po latach 
w związek małżeński zawarty w 1980 
r. W tym samym roku Maria Łodzińska-.
-Kopycińska skorzystała z uprawnień 
do przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę, ale nadal interesowała się sprawami 
Politechniki. W grudniu 2007 r. była goś-
ciem honorowym uroczystości nadania 
imienia profesora Kopycińskiego sali wy-
kładowej na Wydziale Inżynierii Lądowej. 
Zaledwie kilka dni przed śmiercią dostar-
czyła swoje wspomnienie z pobytu na 
Węgrzech w okresie II wojny światowej 
przeznaczone na wystawę poświęconą 
szkołom polskim na Węgrzech w latach 
1939–1944.

Odeszła osoba ceniona i szanowana, 
dla której Politechnika Krakowska była 
czymś więcej niż tylko miejscem pracy.

(ps)

Odeszli:
Jerzy Tworek, nauczyciel 

akademicki, adiunkt w instytucie 
Materiałów i Konstrukcji Budow-
lanych na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej PK – zmarł 24 lipca 2009, 
miał 55 lat.

Elżbieta Zygulska, emeryto-
wany pracownik administracyjny, 
pracowała w Instytucie Inżynierii 
Drogowej i Kolejowej – zmarła 
14 września 2009 r.

25 września 2009 r. już po raz trze-
ci świat nauki otworzył swoje podwoje 
przed szerszą publicznością. Uczelnie 
w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu 
zaprosiły wszystkich zainteresowanych 
pokazami Małopolskiej Nocy Naukow-
ców do swoich, zazwyczaj niedostęp-
nych dla ogółu, laboratoriów, sal semi-
naryjnych oraz instytutów badawczych.

W tym roku na Politechnice Krakow-
skiej prezentacje przygotowali pracownicy 
naukowi dwóch wydziałów — Wydziału 
Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Lą-
dowej. Centrum wszystkich wydarzeń był 
uczelniany kampus w Czyżynach (al. Jana 
Pawła II 37), gdzie zorganizowano serię 
wykładów, pokazy laboratoryjne (m.in. pod 
hasłem: „Poznaj samochód od kuchni”; „Jak 
działa nowoczesna elektrownia?”; „Jak po-
goda wpływa na budynki?”), quizy z zakre-
su nauk technicznych oraz warsztaty, na 
których najmłodsi uczestnicy Małopolskiej 
Nocy Naukowców mogli próbować włas-
nych sił w zakresie mechaniki (sterowa-

Politechniczna Noc Naukowców

nie robotem, wykrajanie własnego przed-
miotu ze styropianu) oraz najnowszych 
osiągnięć informatycznych (projektowanie 
stron www). Motto imprezy w Czyżynach 
brzmiało: „Energia — człowiek — technika. 
Jak współczesny człowiek odnajduje się 
w świecie nowoczesnych technologii oraz 
niesamowitych osiągnięć technicznych”.

*
Noc Naukowców stanowi część ogól-

noeuropejskiej inicjatywy Komisji Europej-
skiej finansowanej ze środków 7. Progra-
mu Ramowego. Odbywa się co roku w tym 
samym dniu w kilkuset miastach Europy.

Magdalena Wójtowicz 
wojtowicz@transfer.edu.pl 

www.transfer.edu.pl 

Autorka jest pracownikiem Centrum 
Transferu i Technologii PK.
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Wśród osób, które szczególnie 
przyczyniły się do rozwoju Politech-
niki Krakowskiej, jest prof. dr hab. 
inż. Marcin Chrzanowski. Uczony ten 
budował prestiż szkoły nie tylko jako 
znany specjalista w dziedzinie me-
chaniki uszkodzeń i reologii, lecz tak-
że sprawując odpowiedzialne funk-
cje, łącznie z najwyższą — funkcją 
rektora, pełnioną w latach 2002–2005. 
Okazją do podziękowania za zasługi 
dla uczelni była sesja zorganizowana 
7 września w związku z przypadającą 
w tym roku siedemdziesiątą rocznicą 
urodzin profesora.

W tych 70 latach mieści się 45 lat 
niestrudzonej pracy na rzecz Politechni-
ki Krakowskiej. Przypomniał je w przed-
stawionej na wstępie laudacji prof. Ja-
nusz German, wychowanek i przyjaciel 
Jubilata. Oprócz faktów na temat do-
konań zawodowych (przedstawiamy je 
na następnych stronach) nie zabrakło 
też porcji informacji o życiu prywatnym. 
Zebrani mogli się więc dowiedzieć, że 
w wolnych chwilach prof. Chrzanow-
ski lubi grać na keyboardzie oraz ma-
lować akwarele, a także oddaje się… 
stolarstwu, wykonując różne użyteczne 
przedmioty.

W imieniu społeczności akademickiej 
gratulacje, podziękowania i życzenia 
składał Jubilatowi rektor PK, prof. Kazi-
mierz Furtak. Podkreślił jego osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne oraz w zakresie 
rozwoju bazy naukowej i dydaktycznej 
uczelni. Powiedział też: „Dziękować 
należy za wychowanie wielu pokoleń 
inżynierów, wielu młodych pracowników 
nauki, ale również za życzliwość, z jaką 
spotykali się wszyscy ci, którzy współ-
pracowali z prof. Marcinem Chrzanow-
skim; którzy potrzebowali jego pomo-
cy; którzy z czymkolwiek się do niego 
zwracali”. Prof. Furtak życzył Jubilatowi 
zadowolenia z osiągnięć wychowanków 
i następców.

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
prof. Tadeusz Tatara wyraził nadzieję, po-
dzielaną, jak się zdaje, przez wszystkich 
obecnych, że przed dostojnym jubilatem 
jest jeszcze wiele lat pracy. Następnie 
odczytał uroczysty adres zawierający 
podziękowania za lata owocnej pracy 
dla dobra wydziału i uczelni. Do tych po-
dziękowań dołączył się również dyrektor 

Instytutu Mechaniki Budowli PK, prof. 
Janusz Kawecki. 

Gościem specjalnym uroczystości był 
prof. Stefan Piechnik, wieloletni kierow-
nik Katedry Wytrzymałości Materiałów, 
którą następnie objął prof. Marcin Chrza-
nowski. Prof. Piechnik wspominał bardzo 
dobrą współpracę ze swoim znakomitym 
wychowankiem. „W bardzo wielu przy-
padkach porozumiewaliśmy się praktycz-
nie bez słów. Dawało mi to pewien kom-
fort, bowiem Marcin zarówno w słowie 
mówionym, jak i w pisanym bije mnie na 
głowę” — mówił z humorem prof. Piech-
nik, nawiązując do humanistycznego 
wykształcenia, które prof. Chrzanowski 
wyniósł z domu rodzinnego.

Za wiele ciepłych, życzliwych słów 
Jubilat zrewanżował się zebranym gar-
ścią osobistych wspomnień i refleksji 
o swojej drodze naukowej i o rodzinie. 

W uroczystej sesji, która odbyła się 
w pawilonie konferencyjno-wystawowym 
„Kotłownia”, udział wzięli przedstawi-
ciele nauki z całego kraju, szczególnie 
z uczelni technicznych. Obecne były też 
żona jubilata — dr inż. Halina Chrzanow-
ska, również wieloletni pracownik nauko-
wy PK, i córka — dr Marta Wodnicka.

Lesław Peters

W 70-lecie prof. Marcina Chrzanowskiego

Uczelnia składa podziękowania

Z okazji jubileuszu prof. Marcina 
Chrzanowskiego ukazało się okolicznoś-
ciowe wydawnictwo, w którym zamiesz-
czono wypowiedź autobiograficzną Jubi-
lata oraz charakterystykę jego dorobku 
naukowego, dydaktycznego i organiza-
cyjnego. Teksty poprzedza słowo wstęp-
ne rektora Kazimierza Furtaka.

Fotoreportaż z sesji jubileuszowej 
znajduje się na II stronie okładki.
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Główne miejsce w biografii prof. 
Marcina Chrzanowskiego zajmuje 
prawie półwieczny związek z Poli-
techniką Krakowską. Profesor zapi-
sał się w zbiorowej pamięci społecz-
ności Politechniki przede wszystkim 
jako człowiek, któremu przypadła 
w udziale misja kierowania uczelnią 
na początku XXI w. Również w pracy 
naukowej i w dydaktyce ma imponu-
jący dorobek.

Między poezją a inżynierią
Urodził się 13 marca 1939 r. w Mości-

cach koło Tarnowa, w rodzinie inżyniera 
mechanika, specjalisty w zakresie ma-
szyn cieplnych. Fakt ten miał zaważyć 
na jego drodze życiowej. Ojciec, Stani-
sław Chrzanowski, należał do kadry kie-
rowniczej Państwowej Fabryki Związków 
Azotowych w Mościcach. Za odmowę 
pracy po wkroczeniu we wrześniu 1939 
r. Niemców (którzy przestawili zakłady 
na produkcję dla wojska) wraz z grupą 
innych polskich inżynierów został wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego. 
Szczęśliwie przeżył Auschwitz.

Po wojnie Chrzanowscy przenieśli 
się do Krakowa. Ojciec w 1950 r. podjął 
pracę na Politechnice Krakowskiej. W la-
tach 1956–1965 pełnił funkcję prorekto-
ra i jednocześnie jednego z najbliższych 
współpracowników rektora, prof. Broni-
sława Kopycińskiego. Tymczasem syn 
w 1952 r. ukończył szkołę podstawową 
im. św. Floriana, w 1956 r. zdał maturę 
w renomowanym liceum im. Króla Jana 
Sobieskiego i stanął wobec konieczno-
ści wyboru dalszej drogi życia. Przykład 
kariery akademickiej ojca nie był tym, co 
by pociągało młodego Marcina Chrza-
nowskiego. Wolał pisać wiersze, marzył 
o karierze artystycznej. Uważał, że jeśli 
już miałby studiować na Politechnice, 
jak oczekiwał tego ojciec, to tylko na Wy-
dziale Architektury. Uświadomiono mu 
jednak, że nie ma w tym kierunku uzdol-
nień. Wybrał wówczas Wydział Budow-
nictwa Lądowego, mający wszak coś 
wspólnego z architekturą. 

Przedmiotem, który początkowo 
sprawiał mu szczególne trudności, była 
mechanika. Cóż za kaprys losu! Właśnie 
owa mechanika po latach stała się jego 
specjalnością i źródłem sukcesów nauko-

wych. Dyplom magistra inżyniera uzyskał 
w 1962 r. Tematem pracy był analog elek-
tryczny do obliczania ram przestrzennych. 
W tym czasie odbył też staż asystencki 
w Katedrze Matematyki PK u prof. Alek-
sandra Lisowskiego. Następnie krótko 
pracował na AGH i w Krakowskim Biu-
rze Projektów w pracowni doc. Tadeusza 
Kantarka. Gdy w 1964 r. pojawiła się moż-
liwość powrotu na PK, skorzystał z niej 
i został asystentem w Katedrze Wytrzy-
małości Materiałów. Od tego czasu też 
datuje się początek zainteresowań Mar-
cina Chrzanowskiego bezpieczeństwem 
konstrukcji inżynierskich — analizą moż-
liwości ich uszkodzenia w wyniku dzia-
łania obciążeń stacjonarnych (pełzanie), 
jak i zmiennych (zmęczenie). Tematyka 
ta stała się nurtem dominującym w pracy 
naukowej Profesora. 

Ku mechanice uszkodzeń 
Dziś przyznaje, że ol-

brzymią rolę na początku 
jego drogi naukowej ode-
grał spotkany jeszcze 
podczas studiów prof. 
Stefan Piechnik, ceniony 
specjalista w dziedzinie 
mechaniki budowli. „Bez-
pośredniość i koleżeń-
stwo, jakie mi ofiarował 
niewiele przecież star-
szy »kolega« (w wieku 
mojego brata!), uniosło 
mnie ku karierze, o jakiej 
nawet nie marzyłem” 
— napisał po latach. To 
właśnie Stefan Piechnik 

po rocznym pobycie w Szwecji 
wrócił z tematem, który stał się 
zalążkiem doktoratu Marcina 
Chrzanowskiego i wpłynął na 
dalsze jego zainteresowania 
naukowe. Była to mechanika 
uszkodzeń. 

Pracę doktorską „Zniszcze-
nie kruche w warunkach pełza-
nia ustalonego przy jednoosio-
wym niejednorodnym stanie 
naprężenia” Marcin Chrzanow-
ski wykonał pod kierunkiem 
prof. Piechnika i obronił ją 
w 1968 r. Rok później spędził 
cztery miesiące na Uniwersy-

Naukowiec z duszą poety

Prof. Marcin Chrzanowski

Podczas meczu siatkówki — Stefan Piechnik (z lewej) i Marcin 
Chrzanowski w latach 60.
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tecie im. Łomonosowa w Moskwie w po-
szukiwaniu tematu pracy habilitacyjnej. 
Po powrocie do Polski zastał na biurku 
informację o przyjęciu referatu na świa-
tową konferencję „Creep in Structures” 
w Göteborgu. Był to swoisty prezent od 
promotora, który w czasie nieobecności 
swego doktoranta w kraju przygotował 
i zgłosił wspólną pracę podsumowującą 
wyniki pracy doktorskiej. 

Uczelnia jednak nie była w stanie 
sfinansować wyjazdu na konferencję. 
Nieoceniona okazała się wówczas po-
moc prof. Michała Życzkowskiego (re-
cenzenta pracy), który napisał osobisty 
list do prof. Jana Hulta, organizatora 
konferencji, co poskutkowało zaprosze-
niem do udziału w konferencji na koszt 
organizatorów. Rok 1970 — rok udziału 
w konferencji Göteborgu — był dla dr. 
Marcina Chrzanowskiego również ro-
kiem ukazania się pierwszej jego publi-
kacji o zasięgu międzynarodowym. 
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W Göteborgu
Trzy lata później, we wrześniu 1973 

r., przybył do Chalmers Tekniska Hög-
skola w Göteborgu, gdzie został przyjęty 
przez prof. Hulta jako stypendysta pol-
skiego ministerstwa, a następnie wszedł 
w skład jego zespołu badawczego. Wy-
jazd do Szwecji — z rodziną i całym 
majątkiem ruchomym w postaci samo-
chodu marki „Trabant”, jak wspomina 
prof. Chrzanowski — poprzedziło uzy-
skanie stopnia doktora habilitowanego 
w tymże roku 1973. Praca habilitacyjna 
nosiła tytuł: „Opis procesu pełzania me-
tali w świetle teorii umocnienia i hipotezy 
uszkodzeń”. 

Znajomość z prof. Hultem, rozwi-
jająca się w trakcie wielu spotkań na-
ukowych w Polsce, Szwecji, a także na 
konferencjach w Anglii, Francji i Wło-
szech, przerodziła się z czasem w przy-
jaźń. Prof. Chrzanowski podkreśla, że 
od niego nauczył się, iż istotą twórczo-
ści naukowej jest oryginalna koncepcja 
wynikająca ze spojrzenia na rozważa-
ny problem z wielu punktów widzenia. 
Wpływ kontaktów z prof. Hultem na 
swój sposób myślenia i działania uważa 
za równie doniosły jak wpływ zażyłości 
z prof. Piechnikiem.

Nowe idee, nowe spotkania
Nadszedł czas pełnienia odpowie-

dzialnych funkcji na uczelni. W latach 
1981–1987 dr hab. Marcin Chrzanow-
ski przez dwie kadencje był prodzieka-
nem Wydziału Budownictwa Lądowe-
go. Obowiązki wynikające z przyjęcia 
współodpowiedzialności za wydział łą-
czył z dalszym rozwojem naukowym. 
Uczestnicząc w 1985 r. w konferencji 
Structural Mechanics in Reactor Tech-
nology w Brukseli spotkał prof. Erharda 
Krempla z Rensselaer Polytechnic Insti-
tute w Troy, w stanie Nowy Jork (USA). 
Przypadkowe spotkanie zaowocowa-
ło spędzeniem roku akademickiego 
1987/1988 w laboratorium prof. Krem-
pla. Pobyt w USA okazał się bardzo 
owocny. Pozwolił poznać wiele nowych 
idei (w tym zastosowanie w mechanice 
fraktali), a także słynnych ludzi nauki 
(J. Rice, F. Coffin, G. J. Dvorak i wielu 
innych). 

Wykłady na zagranicznych uniwersy-
tetach i udział w licznych konferencjach 
międzynarodowych sprawiły, że nawią-
zał wiele kontaktów naukowych, m.in. 
z uczelniami w Pizie i Udine we Wło-
szech, z uniwersytetami Leicester, Shef-
field, Manchester i Oxford w Wielkiej Bry-
tanii, Uniwersytetem Paris VI we Francji, 

a także ośrodkami akademickimi 
w Niemczech, Austrii, Portugalii, 
Chinach i Japonii. W kraju współ-
pracował głównie z Instytutem 
Podstawowych Problemów Tech-
niki PAN, Politechniką Świętokrzy-
ską, Politechniką Rzeszowską 
i Politechniką Poznańską. Na uwa-
gę zasługuje też udział w pracach 
Komitetu Mechaniki PAN oraz in-
nych instytucjach naukowych. 

Działając poza głównym nur-
tem swych zainteresowań na-
ukowych, opracował w połowie 
lat osiemdziesiątych propozycję 
systemu organizacji bibliografii 
naukowej. Choć praca ta zajmu-
je skromne miejsce w przekroju 
całego dorobku Profesora, uważa 
się ją za pionierski wkład w orga-
nizację badań. 

Z myślą o rozwoju uczelni
W roku 1988 otrzymał tytuł pro-

fesora. W 1996 r. został na Poli-
technice Krakowskiej prorektorem. 
Sprawował tę funkcję przez dwie 
kadencje, do 2002 r., za rektora-
tu prof. Kazimierza Flagi. Z tego 

okresu najlepiej wspomina prace nad 
utworzeniem nowego wydziału Politech-
niki Krakowskiej — od 2006 r. funkcjonu-
jącego pod obecną nazwą: Wydział Ma-
tematyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej 
— który z czasem stał się jednym z głów-
nych centrów rozwoju informatyki na PK. 

W 2002 r. społeczność PK powierzyła 
mu urząd rektora. Kierując uczelnią, kon-
tynuował jej modernizację i rozbudowę. 
Dbał szczególnie o podnoszenie jako-
ści nauczania i przyspieszenie rozwoju 
kadry naukowej. Dużą wagę przykładał 
do komputeryzacji procesu nauczania. 
Widząc perspektywy otwierające się 
przed studentami i absolwentami szkół 
wyższych w obliczu wejścia Polski do 
struktur Unii Europejskiej, przykładał 
też dużą wagę do nauczania języków 
obcych. W tym też czasie na dziedzińcu 
Politechniki stanął — z inicjatywy prof. 
Aleksandra Böhma, wówczas prorekto-
ra PK — pomnik Tadeusza Kościuszki, 
patrona naszej uczelni, dłuta wybitnego 
rzeźbiarza prof. Stefana Dousy; pomnik, 
obok którego przecież przechodzimy co-
dziennie. 

Po zakończeniu misji rektorskiej po-
został kierownikiem Katedry Wytrzyma-
łości Materiałów, które to stanowisko 
objął w 2003 r. 

Wśród wielu wyróżnień i zaszczy-
tów, jakie spotkały prof. Marcina 
Chrzanowskiego, na czoło wysuwa 
się nadanie mu godności członka za-
granicznego Kungl. Vetenskaps- och 
Witterhets-Samhälllet i Göteborg — 
szwedzkiego odpowiednika Polskiej 
Akademii Umiejętności. 

Podsumowując ten bogaty w wyda-
rzenia i sukcesy życiorys, trzeba stwier-
dzić, że Jubilat jak mało kto potrafił wy-
korzystać dany mu czas. Spożytkował 
go zarówno jako twórczy naukowiec, 
wysokiej klasy specjalista w uprawianej 
dziedzinie wiedzy, jak i człowiek, który 
potrafił dać wiele innym jako dydaktyk 
i organizator życia akademickiego. Wy-
pada się więc tylko cieszyć z faktu, że 
swe owocne życie związał z Politechniką 
Krakowską. 

Lesław Peters

Prof. Marcin Chrzanowski wraz z prof. Janem Hultem 
(po prawej)
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Tekst powstał na podstawie materiałów 
zamieszczonych w okolicznościowym 
wydawnictwie przygotowanym na jubile-
usz prof. Marcina Chrzanowskiego.
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Od 7 do 9 września odbywała się 
na Politechnice Krakowskiej XII Kra-
jowa Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa Mechaniki Pękania, zorganizo-
wana — tak jak w latach poprzednich 
— pod auspicjami Polskiej Grupy Me-
chaniki Pękania, działającej w ramach 
European Structural Integrity Society 
(ESIS).

Konferencja była poświęcona mecha-
nice pękania oraz zmęczeniu materiałów 
i konstrukcji, jednak tematyka referatów 
(4 generalne i 30 sesyjnych) wykraczała 
poza tradycyjne rozumienie tych pojęć. 
W wielu wystąpieniach podjęto proble-
matykę procesów uszkodzenia i znisz-
czenia nie tylko w „klasycznych” mate-
riałach metalowych, a zwłaszcza w stali, 
ale także w betonie, kompozytach i tzw. 
materiałach ze strukturą. Zaprezentowa-
no również nowatorskie metody badaw-
cze, służące detekcji i ocenie stopnia 
niebezpieczeństwa defektów i bazujące 
na zjawiskach magnetycznych oraz 
optycznych (technika światłowodowa). 
Kilka prac dotyczyło modelowania wielo-
skalowego procesów zniszczenia, zgod-
nie z trendami widocznymi w światowej 
mechanice zniszczenia w ostatnich de-
kadach. Szeroki zakres tematyki, podej-
mowana przez referentów problematyka 
świadczą o tym, że polskie środowisko 

naukowe aktywnie uczestniczy w głów-
nym nurcie badań prowadzonych na fo-
rum międzynarodowym.

Organizatorów konferencji cieszy 
duża — zwłaszcza jeśli wziąć pod uwa-
gę fakt, że również w Polsce wciąż przy-
bywa konferencji o podobnej tematyce 
— liczba zgłoszonych, pozytywnie zaopi-
niowanych przez Komitet Naukowy refe-
ratów oraz udział młodych naukowców. 
Zdaniem prawie 50 uczestników konfe-
rencji czas przeznaczony na prezentacje 
i dyskusje pozwolił na prawdziwie mery-
toryczną rozmowę, nie zaś — jak to się 
dzieje to na większości konferencji — je-
dynie zdawkową wymianę uwag.

Podczas konferencji przeprowadzo-
no również wybory władz Polskiej Grupy 
Mechaniki Pękania: przewodniczącym 
został ponownie prof. A. Neimitz (PŚw), 
a do 10-osobowej Rady Naukowej po-
wołano 2 przedstawicieli naszej uczelni 
— prof. Marcina Chrzanowskiego i auto-
ra tej informacji.

Organizacją konferencji zajęła się 
Katedra Wytrzymałości Materiałów In-
stytutu Mechaniki Budowli na Wydziale 
Inżynierii Lądowej PK. W skład Komitetu 
Naukowego wchodzili profesorowie: Sta-
nisław Bogdański (PW), Marcin Chrza-
nowski (wiceprzewodniczący, PK), Jerzy 
Kaleta (PWr), Dorota Kocańda (WAT), 

Konferencja na PK

Dwunasty raz o mechanice pękania
Ewald Macha (PO), Krzysztof Molski 
(PB), Andrzej Neimitz (przewodniczący, 
PŚk), Tadeusz Niezgodziński (PŁ), Zbi-
gniew Olesiak (UW), Janusz Sempruch 
(UTP w Bydgoszczy), Andrzej Seweryn 
(PB), Małgorzata Skorupa (AGH) i Józef 
Szala (UTP w Bydgoszczy). Konferencji 
towarzyszyła uroczysta sesja związana 
z jubileuszem 70. urodzin prof. Marcina 
Chrzanowskiego — byłego rektora Poli-
techniki Krakowskiej, stałego uczestnika 
konferencji poświęconych mechanice pę-
kania, wiceprzewodniczącego Komitetu 
Naukowego tegorocznej edycji. 

*
W imieniu organizatorów dziękuję 

wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do sprawnego przebiegu konferencji, za 
doskonałą współpracę, perfekcyjne dzia-
łanie i niezwykłe zaangażowanie.

Janusz German

Autor jest profesorem PK, sprawuje 
funkcję kierownika Zakładu Wytrzyma-
łości Materiałów w Instytucie Mechaniki 
Budowli. Przewodniczył pracom Komite-
tu Organizacyjnego XII Krajowej Konfe-
rencji Mechaniki Pękania..
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Uczestnicy spotkania pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
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Politechnika Krakowska była gos-
podarzem międzynarodowej konfe-
rencji, podczas której przedstawiono 
i przedyskutowano wyniki projektu 
„MAX” poświęconego działaniom na 
rzecz zrównoważonego transportu. 
Spotkanie odbyło się w dniach 15–16 
września. Jego uczestnicy mieli oka-
zję zapoznać się z metodami rozwią-
zywania problemów komunikacyj-
nych w różnych krajach.

Projekt „MAX” jest jednym z więk-
szych projektów dotyczących zarządza-
nia mobilnością, prowadzonych w ra-
mach VI Programu Ramowego Badań 
i Rozwoju Technicznego Unii Europej-
skiej. Jego realizację rozpoczęto w paź-
dzierniku 2006 r. Uczestniczy w nim 25 
partnerów z 16 krajów Europy. Pracami 
zespołu PK, biorącego udział w projek-
cie, kieruje prof. Andrzej Rudnicki. 

Konsorcjum projektu podjęło się 
standaryzacji, upowszechniania i promo-
wania zadań oraz narzędzi zarządzania 
mobilnością. Narzędzia te, adresowane 
do jednostek administracji publicznej, in-

Na PK podsumowano europejski projekt „MAX”

Jak ulepszyć komunikację w miastach
westorów i organizacji pozarządowych, 
będzie można zastosować na etapie 
planowania, projektowania, realizacji 
i funkcjonowania inwestycji. 

Celem konferencji było zaprezen-
towanie i przedyskutowanie takich za-
gadnień, jak: instrumenty zarządzania 
mobilnością mieszkańców, wpływ za-
gospodarowania przestrzennego na za-
chowania komunikacyjne, kształtowanie 
świadomości decydentów, projektantów 
i inwestorów na rzecz zrównoważonego 
rozwoju transportu, a także tworzenie 
międzynarodowej platformy współpracy 
w rozwiązywaniu problemów komunika-
cyjnych w miastach. 

W konferencji, której obrady toczy-
ły się na terenie kampusu PK przy ul. 
Warszawskiej (w salach galerii „Kot-
łownia” i „Gil”), poza osobami zaanga-
żowanymi w realizację projektu „MAX” 
wzięli udział również uczestnicy innych 
projektów europejskich związanych 
z tematyką spotkania, przedstawicie-
le instytucji, uczelni, firm oraz planiści 
i projektanci. Pomyślnych obrad życzył 

prof. Kazimierz Furtak, rektor Politech-
niki Krakowskiej.

(ps) 
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Katarzyna Nosal, pracownik Instytutu Inżynie-
rii Drogowej i Kolejowej PK, jedna z uczestni-
czek konferencji

Niebagatelnym dorobkiem może 
się poszczycić seminarium „Tworzy-
wa sztuczne w budowie maszyn”, któ-
re Katedra Mechaniki Doświadczalnej 
i Biomechaniki Politechniki Krakow-
skiej organizuje w odstępach trzylet-
nich od 1976 r. Dwunaste już spotka-
nie z tego cyklu odbyło się w dniach 
28–30 września.

Seminarium służy wymianie infor-
macji i poglądów na temat zastosowań 
konstrukcyjnych i modyfikacji materia-
łów polimerowych. Podczas wystąpień 
seminaryjnych porusza się zagadnienia 
dotyczące konstytuowania i doboru ma-
teriałów polimerowych, projektowania 
i badania elementów oraz technologii ich 
wytwarzania. W ostatnich latach tematy-
ka ta została rozszerzona o kwestie sto-
sowania polimerów w medycynie, a także 

o problemy recyklingu i wykorzystywania 
materiałów odnawialnych.

Podczas tegorocznego seminarium 
mówiono m.in. o nowoczesnych meto-
dach badania polimerów, kształtowa-
niu ich własności, nanokompozytach 
i kompozytach na osnowie polimerowej 
oraz polimerach przyjaznych dla śro-
dowiska. Poruszono też różne aspekty 
wykorzystania polimerów w przemyśle 
i medycynie. 

Komitetowi naukowemu seminarium 
przewodniczył prof. Stanisław Mazurkie-
wicz. W otwarciu spotkania uczestniczyli 
prorektorzy PK, prof. prof. Dariusz Bog-
dał i Jan Kazior oraz dziekan Wydziału 
Mechanicznego prof. Leszek Wojnar. 
Sesje toczyły się w hotelu „Royal”.

(R.)

Seminarium na temat polimerów

Potrzebuje ich przemysł i medycyna

Apel do samorządu
Podczas posiedzenia Senatu PK 

25 września prof. Krzysztof Stypuła 
zwrócił się z apelem do Samorządu 
Studentów o podjęcie działań służą-
cych poprawie wiedzy żaków o historii 
najnowszej. W trakcie prowadzonych 
kilka dni wcześniej egzaminów profe-
sor postanowił wysondować, z czym 
młodzieży kojarzy się data 17 IX 
1939 r. Na 22 osoby ze studiów nie-
stacjonarnych 4 napisały: „Nie wiem”, 
4 — „Katyń”, a jedna uznała, że chodzi 
o zdradę naszych sojuszników. Prof. 
Stypuła zasugerował więc, by Samo-
rząd Studentów, który prowadzi róż-
ne pożyteczne akcje, zajął się także 
podnoszeniem poziomu świadomości 
historycznej młodzieży akademickiej. 
Przypomniał, że cytowany chętnie 
przez młodych ludzi Jan Paweł II po-
wiedział kiedyś, iż naród, który nie zna 
swojej historii, jest skazany na utratę 
swojej tożsamości.

(lp)
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Instytut Mechaniki Budowli Poli-
techniki Krakowskiej zorganizował 
w dniach 10 i 11 września w Krakowie 
IV Seminarium pt. „Wpływ hałasu 
i drgań wywołanych eksploatacją miej-
skiego transportu szynowego na bu-
dynki i ludzi w budynkach — diagno-
styka i zapobieganie — WIBROSZYN 
2009”. Seminarium adresowane było 
do osób, które zajmują się zarządza-
niem transportem szynowym oraz 
projektowaniem, budową i eksploa-
tacją tras kolejowych, tramwajowych 
i metra, a także ochroną środowiska.

Przedstawiane podczas spotkania 
zagadnienia dotyczyły prawnych i tech-
nicznych aspektów ochrony środowi-
ska przed hałasem i drganiami, metod 
pomiarów i diagnostyki hałasu i drgań, 
sposobów ochrony budynków i ludzi 
w budynkach przed nadmiernym od-
działywaniem hałasu i drgań, w tym pro-
jektowania nowoczesnych nawierzchni 
szynowych z zastosowaniem rozwiązań 
wibroizolacyjnych.

Prof. Janusz Kawecki (Politechnika 
Krakowska) wygłosił wykład „Uwzględ-
nianie wpływów dynamicznych na 
projektowane albo istniejące budynki 
i ludzi w budynkach w otoczeniu projek-
towanej albo istniejącej linii transportu 
szynowego”. Mgr inż. Piotr Stecz wraz 
z niżej podpisanym (obaj z PK) przed-
stawili referat „Zasady i zasadzki wy-
konywania pomiarów drgań budynków 
pochodzenia komunikacyjnego w ce-
lach diagnostycznych i projektowych”. 
Niżej podpisany przedstawił również  
„Wybrane przykłady zastosowań nowo-

czesnych wibroizolacji 
nawierzchni szynowych 
w Polsce”. 

W dalszej części spot-
kania mgr inż. Franciszek 
Misiurek i mgr inż. Grze-
gorz Miros (Biuro Projek-
tów METROPROJEKT 
Sp. z o.o.) mówili o do-
świadczeniach z projek-
towania nowoczesnej 
nawierzchni szynowej 
z wibroizolacją na bielań-
skim odcinku pierwszej li-
nii warszawskiego metra. 
Następnie doświadcze-
nia z budowy nawierzch-
ni szynowej tego samego odcinka metra 
przedstawił mgr inż. Wojciech Burzyński 
(Mostostal Warszawa SA). 

Pierwszy dzień obrad wykładowcy 
i słuchacze zakończyli, uczestnicząc 
w wieczorze inżynierskim w zabytkowym 
Hotelu Pollera. 

Pierwszy referat w drugim dniu se-
minarium przedstawili mgr inż. Maciej 
Hałucha i dr inż. Janusz Bohatkiewicz 
(Biuro Ekspertyz i Projektów Budow-
nictwa Komunikacyjnego „EKKOM” 
Sp. z o.o.): „Pomiary równoważnego 
poziomu dźwięku, pochodzącego od 
linii kolejowych, wykonywane przez 
akredytowane laboratorium — korzyści 
i wymagania”. Ci sami autorzy w drugim 
wystąpieniu omówili problemy dotyczą-
ce zabezpieczeń przeciwdźwiękowych 
szlaków kolejowych na przykładzie od-
cinka linii kolejowej nr 91 Kraków Głów-
ny Osobowy — Kraków Grzegórzki. Na-

tomiast referat „Zabezpieczenia 
akustyczne w obrębie moder-
nizowanej linii kolejowej oraz 
przebudowanej lub budowanej 
arterii drogowej — podobień-
stwa i różnice” wygłosiła mgr 
inż. Urszula Michajłow (Biuro 
Studiów i Ochrony Środowiska 
PLK SA). 

Seminarium WIBROSZYN 
2009 stało się również oka-
zją do prezentacji Laborato-
rium Badania Odkształceń 
i Drgań Budowli (które działa 
w ramach Instytutu Mechaniki 
Budowli PK) akredytowanego 
w zakresie pomiarów drgań 

budowli (akredytacja nr AB846 wydana 
przez Polskie Centrum Akredytacji). 
Specjalistyczne prezentacje dotyczące 
rozwiązań wibroizolacyjnych przedsta-
wiły firmy sponsorujące seminarium: 
CALENBERG oraz JORDAHL&PFEIFER, 
GERB, ROCK-DELTA, SIKA Poland 
i TINES. Firma EKKOM zaprezento-
wała swoje doświadczenia związane 
z pomiarami i badaniami hałasu. Patro-
natem medialnym objęły seminarium: 
internetowy „PORTAL DROGOWY 
— edroga” oraz czasopisma „INFRA-
STRUKTURA Ludzie-Innowacje-Tech-
nologie” i „DROGI Lądowe-Powietrz-
ne-Wodne”.

W otwarciu obrad udział wzięli: prof. 
Marian Tracz — wiceprzewodniczący 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN i przewodniczący Sekcji Inżynierii 
Komunikacyjnej PAN, prof. Kazimierz 
Furtak — rektor PK, prof. Leszek Mi-
kulski — prorektor PK i prof. Tadeusz 
Tatara — dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK. Seminarium zgromadziło 
około 50 słuchaczy, reprezentujących 
m.in. PLK PKP, Metro Warszawskie, 
miejskie zarządy transportu, przedsię-
biorstwa komunikacyjne oraz projek-
towe..

Krzysztof Stypuła

Autor jest profesorem PK, zastępcą 
dyrektora Instytutu Mechaniki Budowli 
PK. Kierował pracami Komitetu Orga-
nizacyjnego Seminarium WIBROSZYN 
2009.

Seminarium WIBROSZYN 2009

Mniej hałasu i drgań na torach

Podczas otwarcia seminarium. Od lewej: prof. Janusz 
Kawecki, dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PK, prof. Ka-
zimierz Furtak, dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK 
i prof. Leszek Mikulski

Prezentacja pomiarów drgań na makiecie miasta
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Na Politechnice Krakowskiej po-
jawiło się nowe laboratorium dydak-
tyczne. To efekt podpisanej 6 maja br. 
umowy między uczelnią a firmą Robo-
bat Polska. Dzięki niej jedna z sal In-
stytutu Technologii Informatycznych 
w Inżynierii Lądowej została wyposa-
żona w 19 nowoczesnych stanowisk 
komputerowych. Posłużą one do 
kształcenia studentów w zakresie gra-
fiki komputerowej, obliczeń inżynier-
skich i komputerowo wspomaganego 
projektowania. Do uroczystego prze-
kazania sprzętu doszło 30 września.

Zawarta z PK umowa przewiduje rów-
nież fundowanie przez firmę dwóch rocz-
nych stypendiów dyplomowych dla wyróż-
niających się studentów lub doktorantów 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK w trzech 
kolejnych latach akademickich, poczyna-
jąc od obecnego (2009/2010). Stypendia te 
będą przyznawane w trybie konkursowym 
osobom, które temat swej pracy dyplomo-
wej (lub doktorskiej) wybiorą spośród za-
gadnień interesujących firmę Robobat. Od 
studentów oczekuje się m.in. średniej ocen 
powyżej 4,5 na trzecim i czwartym roku 
z kilku wskazanych przedmiotów. 

Firma Robobat wyraziła też zamiar 
przeznaczenia 20 tys. złotych na na-
grody w organizowanych przez Wydział 
Inżynierii Lądowej do roku 2012 konkur-
sach na najlepszą pracę magisterską 
lub doktorską (w dwóch kategoriach 
tematycznych), a także w konkursie na 
model numeryczny mostu. Firma spo-
dziewa się, że poziom nagrodzonych 
prac będzie wystarczająco wysoki, by 
ich wyniki warte były komercyjnego wy-
korzystania. 

W uroczystości przekazania sprzętu 
uczestniczył prezes firmy Andrzej Niżnik, 
który bardzo ciepło wspominał swoje stu-
dia na PK, na ówczesnym Wydziale Bu-
downictwa Lądowego. „To tutaj zasiane 
zostały ziarna sukcesu firmy Robobat” 
— powiedział i dodał, że jako student 
Politechniki Krakowskiej czuł przewagę 
nawet nad kolegami, którzy studiowali za 
granicą. Prof. Jan Kazior, prorektor PK 
ds. nauki, podkreślił, że władze uczelni 
przywiązują dużą wagę do współpracy 

Efekt współpracy z firmą Robobat

Komputery, stypendia i nagrody

z partnerami przemysłowymi. Dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Tade-
usz Tatara zaznaczył, że oddane właśnie 
do użytku laboratorium posłuży również 
darczyńcy, który będzie tu mógł urządzać 
swoje szkolenia. 

Firma Robobat Polska jest producen-
tem najwyższej jakości oprogramowania 
CAD/CAE wspomagającego proces pro-
jektowania i obliczeń konstrukcji budow-
lanych.

(ps)

Tradycje współpracy Politechniki 
Krakowskiej z krajami Afryki są długie. 
Współpraca ta nie tylko jest stale konty-
nuowana, ale ciągle się rozwija. Studen-
ci afrykańscy stanowią znaczny odse-
tek studiujących u nas obcokrajowców. 
Kontakty z prywatną uczelnią w Egipcie 
dały naszym studentom niepowtarzalną 
okazję poznania kolebki architektury. 

PK w programie „Access to success”
Wszak piramidy faraonów nadal inspiru-
ją architektów całego świata od Paryża 
do Astany!

W roku 2009 zrobiliśmy następny 
krok i staliśmy się partnerami w dużym 
projekcie UE pod patronatem Europe-
an University Association. Projekt nosi 
tytuł „Access to success”. Ma na celu 
wspomożenie rozwoju uczelni krajów 

Afryki. Dla uczelni europejskich oznacza 
możliwość kształcenia afrykańskich stu-
dentów i kadry naukowej, a także kon-
tynuowania współpracy po zakończeniu 
projektu. Z realizacją projektu wiążą się 
dotacje dla tych uczelni, które sprawdzą 
się w trakcie jego realizacji.

(jr)
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Spotkanie z przedstawicielami firmy Robobat w sali wyposażonej w nowy sprzęt
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4 września odbyła się uroczy-
stość wręczenia nominacji dyrekto-
rom instytutów Politechniki Krakow-
skiej powołanym na lata 2009–2013. 
Akty nominacyjne odebrali z rąk 
rektora PK prof. Kazimierza Furta-
ka. Uroczystość stała się okazją do 
przypomnienia problemów, z jakimi 
muszą się zmierzyć w najbliższym 
okresie jednostki naukowo-dydak-
tyczne uczelni. 

Jako najważniejsze zadanie, stojące 
przed nominowanymi dyrektorami, rektor 
wskazał dbałość o powierzone zespoły 

Dyrektorzy instytutów otrzymali nominacje 

W obliczu trudnych wyzwań
i o rozwój kadr. Prosił o zwrócenie uwa-
gi na stwarzanie właściwego klimatu dla 
rozwoju kadr, tym bardziej że rozwój ten 
jest nierównomierny. Prof. Furtak zauwa-
żył, że uczelnia ma bardzo dobre wyniki 
w zakresie wymiany międzynarodowej 
studentów. Dość wysoko też jesteśmy 
notowani pod względem potencjału na-
ukowego, ale już rozwój kadry nie jest 
zadowalający. 

W swym wystąpieniu rektor PK 
zwrócił też uwagę na rosnące trudności 
z pozyskaniem środków materialnych 
na działalność uczelni. Kryzys sprawił, 

że uczelnia dostaje dziś mniej funduszy 
na stypendia i na działalność statuto-
wą wydziałów. Wprowadzone zostały 
nowe, zaostrzone zasady oceny jedno-
stek uczelni, w związku z czym wydziały 
będą miały większe problemy z zakla-
syfikowaniem do najwyższej kategorii. 
A na odpowiednie finansowanie mogą 
liczyć tylko najlepsi. Swe wystąpienie 
prof. Kazimierz Furtak podsumował sło-
wami: „Dziś bycie dyrektorem instytutu 
to nie przywileje i zaszczyty, ale praca 
i służba”.

(ps)

Do tradycji Politechniki Krakow-
skiej należy doroczne, uroczyste spot-
kanie w Sali Senackiej z pracownikami 
przechodzącymi na zasłużoną emery-
turę. W tym roku spotkanie to miało 
szczególny charakter. Wśród osób, 
którym dziękowano za lata pracy, zna-
leźli się bowiem, rzecz bez preceden-
su, dwaj byli rektorzy — prof. Marcin 
Chrzanowski i prof. Kazimierz Flaga. 

Ogółem 1 października z uczelnią 
rozstało się 50 osób, w tym aż jedena-
stu profesorów oraz wielu innych cenio-
nych pracowników, którzy długie lata byli 
związani z naszą uczelnią. Liczymy jed-
nak, że owo rozstanie nie oznacza ze-
rwania kontaktów z Politechniką. Wprost 
przeciwnie, znając głębokie zaangażo-
wanie w sprawy szkoły prof. Marcina 

Chrzanowskiego, prof. Kazimierza Fla-
gi i innych osób, można mieć nadzieję, 
a nawet pewność, że będą oni jeszcze 

Politechnika naszym domem

długie lata utrzymywać kontakt z uczel-
nią i służyć młodszym kolegom swoim 
cennym doświadczeniem. Apelował o to 
rektor PK, prof. Kazimierz Furtak.

Dziękując seniorom za wszystko, 
co zrobili dla Politechniki Krakowskiej, 
rektor życzył im dalszej wieloletniej ak-
tywności w dobrym zdrowiu, by nadcho-
dzące lata mogły być naprawdę udane. 
W imieniu uczestników spotkania po-
dziękowania za te słowa złożyli prof. 
prof. Kazimierz Flaga i Marcin Chrza-
nowski. Prof. Flaga wyraził też prof. 
Furtakowi wdzięczność za kontynuo-
wanie tradycji uczelni i przywołał ha-
sło „Politechnika jest naszym domem”, 
które wiele mówi o roli, jaką w życiu 
dzisiejszych seniorów zajmowała przez 
lata Politechnika Krakowska. 

(ps)

Podziękowania dla prof. M. Chrzanowskiego... ...i prof. K. Flagi
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Uczestnicy spotkania (od lewej): Stanisław Muzyka, Maria Blajda, Józef Warchoł, Marek Wójcik 
i Zdzisława Krzeczkowska
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Targi w Madrycie

Europa ceni .
naszych studentów

Po raz czwarty Politechnika Kra-
kowska uczestniczyła w targach Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Międzynarodowej (European Asso-
ciation for International Education). 
Impreza, która zgromadziła ponad 
3600 osób z prawie 2000 uczelni całe-
go świata, odbyła się w dniach 16–20 
września w Madrycie.

Reprezentująca naszą uczelnię Jo-
lanta Rak, kierownik Biura Współpracy 
Międzynarodowej, miała okazję do wielu 
spotkań — zarówno z przedstawicielami 
uczelni partnerskich, współpracujących 
z PK w ramach programu ERASMUS, 
jak i reprezentantami innych uniwersyte-
tów, m.in. z Danii, Holandii, Włoch, RPA, 
Meksyku i Korei Południowej. Szcze-
gólnie miło było usłyszeć z ust naszych 
partnerów pozytywne opinie na temat 
studentów PK, biorących udział w wy-
mianie. Zalicza się ich do najlepszych 
w Europie, a tym samym i nasza uczelnia 
jest postrzegana jako szkoła o wysokiej 
renomie. Dzięki temu chęć studiowania 
w Krakowie wyrażają studenci z różnych 
krajów, szczególnie Hiszpanie, Portugal-
czycy, Duńczycy, Norwegowie i Niemcy.

Swoją ofertę edukacyjną PK przedsta-
wiła na stoisku „Study in Poland” zorgani-
zowanym przez grupę uczelni z naszego 
kraju we współpracy z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ręce 
gości madryckich targów trafiło kilkaset 
egzemplarzy materiałów promujących 
Politechnikę Krakowską, a także pokaźna 
liczba ulotek z informacjami o Krakowie 
jako mieście uniwersyteckim.

(R.)

Inauguracja III stopnia.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK zorganizował inaugurację roku 
akademickiego dla swych doktorantów. Uroczystość odbyła się 12 października, a jej 
centralnym punktem była immatrykulacja nowo przyjętych słuchaczy. Władze uczelni 
reprezentował prof. Leszek Mikulski, prorektor ds. studenckich. Do doktorantów prze-
mówił również dziekan WIiTCh prof. Zygmunt Kowalski. Kierownikiem studiów jest 
prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa. Organizowanie inauguracji roku dla doktorantów 
wydział zapoczątkował przed rokiem jako pierwszy na uczelni.

(ps)

Dyplomy na WIL rozdane

Idźcie łowić…
Kolejny rocznik wychowanków 

Wydziału Inżynierii Lądowej PK opuś-
cił mury uczelni. Uroczyste wręczenie 
absolwentom dyplomów odbyło się 9 
października w obecności kolegium 
dziekańskiego wydziału.

– Daliśmy wam wędkę i powiedzieli-
śmy: idźcie teraz łowić — mówił podczas 
spotkania prof. Tadeusz Tatara, dziekan 
WIL i zwrócił uwagę młodym inżynie-
rom, że współczesny rynek pracy wy-
maga kształcenia się przez całe życie. 
A Politechnika Krakowska jest uczelnią, 
która stwarza takie możliwości. Wydział 
Inżynierii Lądowej uzyskał z Unii Euro-
pejskiej dwa granty na studia podyplo-
mowe, pozwalające m.in. dokształcać 
się w zakresie stosowania eurokodów 
w budownictwie i budownictwa energo-
oszczędnego. Dziekan wyraził nadzieję, 
że tegoroczni absolwenci nie zapomną 
o swoim wydziale.

Do podtrzymywania więzi z Poli-
techniką zachęcał również prof. Leszek 
Mikulski, prorektor ds. studenckich. Pod-
czas spotkania, które odbyło się w sali 
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”, 
Joanna Franaszek przedstawiła działal-
ność Biura Karier PK.

(ps)

Praktyka .
studentów WIŚ

15 września w pałacu w Kurozwękach 
zakończyła się druga międzynarodowa 
praktyka studentów, zorganizowana przez 
Wydział Inżynierii Środowiska Politechni-
ki Krakowskiej oraz Fachhochschule we 
Frankfurcie nad Menem. Obie uczelnie 
współpracują ze sobą w ramach progra-
mu Leonardo. W uroczystości wzięli udział 
prodziekan WIŚ dr inż. Agnieszka Genero-
wicz oraz przedstawiciele dyrekcji Instytu-
tu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK.

Praktyka w Kurozwękach jest organi-
zowana od sześciu lat. Prowadzą ją pro-
fesorowie Walter Rumpf, Kurt Kliesch, 
Eckard Zäschke z Fachhochschule we 
Frankfurcie nad Menem oraz dr inż. 
Adam Jarząbek i dr inż. Bernard Twa-
róg, pracownicy Instytutu Inżynierii i Gos-
podarki Wodnej na Wydziale Inżynierii 
Środowiska PK. W tym roku w zajęciach 
wzięło udział 10 studentów z uczelni nie-
mieckiej oraz 10 z Wydziału Inżynierii 
Środowiska i 10 z Wydziału Architektury 
PK. Współpraca zaowocowała przygoto-
waną przez nich dodatkowo koncepcją 
zabudowy obszaru pałacowego w Ku-
rozwękach. Miłym akcentem podczas 
praktyki był sierpniowy koncert zespo-
łów T-Love i The Relievers zatytułowany 
„Dziki Zachód w Kurozwękach”.

(R.)
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Jolanta Rak (z prawej) w rozmowie z Sylvie 
Lee z Chung-ang University w Korei Połud-
niowej
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Wokół biblioteki

Dialog — narzędzie pracy
Czym są metaprogramy, jak je roz-

poznawać i umiejętnie wykorzysty-
wać? Jak programowanie neurolin-
gwistyczne, motywacja wpływają na 
pracę bibliotekarzy? Odpowiedzi na 
te i inne pytania uzyskali uczestnicy 
warsztatów „Jak to powiedzieć? Dia-
log w bibliotece”, które zorganizowa-
no 25 września w Bibliotece Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Biblioteka to nie tylko budynek i zbio-
ry, ale przede wszystkim miejsce dialo-
gu, relacji pomiędzy jej pracownikami 
i użytkownikami. Zadaniem bibliotekarzy 
jest sprecyzowanie, np. poprzez dialog, 
oczekiwań czytelników i ich zaspokoje-
nie. W przypadku Biblioteki PK potrzeby 
ukierunkowane są przede wszystkim na 
wiedzę, a główne cele działania biblio-
tekarzy to wspieranie w edukacji, bada-
niach naukowych, zapewnianie dostępu 
do informacji.

Potrzeby informacyjne użytkowników 
wzrastają i różnicują się. Rola biblioteka-
rzy też się zmienia — podnoszą kwali-
fikacje i modyfikują usługi biblioteki, tak 
by zapewnić czytelnikom komfort w zdo-
bywaniu wiedzy. W tej pracy, zwłaszcza 
w motywowaniu użytkowników do czę-
stych odwiedzin w bibliotece, pomaga 
wiedza psychologiczna. Podczas sos-
nowieckich warsztatów zwrócono uwagę 
na użyteczność metaprogramów, czyli 
sposobów, w jaki użytkownik przetwarza 
informacje, uczono interpretować mowę 
ciała i ton głosu rozmówcy. Jeden z wy-
kładów1 dotyczył neurolingwistycznego 
programowania jako sposobu wywie-
rania wpływu na myślenie, zachowanie 
i emocje własne oraz innych ludzi — 
umiejętności tak istotnych w skutecznej 
komunikacji. Miło było usłyszeć, że pra-
ca bibliotekarza jest potrzebna, ważna, 
gdyż wpływa na kształtowanie się oso-
bowości czytelników. 

Aby komunikacja pomiędzy bibliote-
karzami i użytkownikami była jak najlep-
sza, zachęcamy do korzystania: 
♦ z bezpośredniej pomocy pracowni-

ków poszczególnych oddziałów bi-
bliotecznych;

1 Rafał Przybylski, „Motywacja w pracy bib-
liotekarza”. Autor jest trenerem NLP w Centrum 
Rozwoju Evolve w Rudzie Śląskiej.

Doktoranci .
szansą dla .
przedsiębiorców

Już po raz czwarty na Politechnice 
Krakowskiej odbędzie się Ogólnopol-
skie Seminarium „Nauka i przemysł” 
zorganizowane przez Samorząd Dok-
torantów PK. Przedmiotem spotkania 
jest problematyka transferu techno-
logii ze szkół wyższych do firm, przy 
szczególnym uwzględnieniu udziału 
w tego typu przedsięwzięciach dok-
torantów i młodych pracowników 
nauki. 

Podczas spotkania, zaplanowane-
go na 27 listopada br., zostaną przed-
stawione osiągnięcia naukowe przed-
siębiorstw i doktorantów w zakresie 
architektury, budownictwa, chemii, in-
żynierii środowiska i branży maszyno-
wej. Organizatorzy seminarium, mając 
w pamięci sukces ubiegłorocznej po-
dobnej konferencji, spodziewają się, 
że spotkanie będzie doskonałą okazją 
do nawiązania kontaktów i współpracy 
między młodymi naukowcami a przed-
stawicielami firm. 

Wobec rosnącej konkurencji w dzie-
dzinie nowoczesnych technologii współ-
praca taka może przynieść przedsiębior-
stwom znaczne korzyści. Tym bardziej 
że młodzi pracownicy nauki zaskakują 
nieraz świeżym podejściem do trud-
nych problemów technologicznych. A dla 
młodych naukowców kontakt z praktyką 
przemysłową jest też cennym doświad-
czeniem. Dlatego takie inicjatywy, jak 
spotkanie przygotowywane przez Sa-
morząd Doktorantów PK, są dziś bardzo 
potrzebne.

Patronat medialny nad seminarium 
objęła „Nasza Politechnika”.

(ps)
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♦ ze strony Biblioteki PK, znajdującej się 
pod adresem: http://www.biblos.pk. 
edu.pl/ (strona jest regularnie uzupeł-
niana, wzbogacana i uatrakcyjniana, 
można tu znaleźć informacje bieżące, 
także o zasobach, działalności itp. Ist-
nieje możliwość personalizacji strony, 
zaprojektowania jej tak, by korzystać 
z najczęściej używanych serwisów);

♦ z komunikatora gg (gadu-gadu: 
13835882), który umożliwia kontakt 
z bibliotekarzem dyżurującym w ka-
talogu.
U progu nowego roku akademickie-

go 2009/2010 zapraszamy wszystkich 
zarejestrowanych oraz potencjalnych 
użytkowników do korzystania z nowych 
usług i serwisów. Bogatsi o wiedzę zdo-
bytą podczas warsztatów rozpoczynamy 
rok akademicki szkoleniami i rejestracją 
w systemie bibliotecznym studentów 
pierwszego roku. Wszystkim naszym 
użytkownikom przypominamy ponadto 
o udogodnieniach oraz nowościach, któ-
re mogą im się przydać w pracy. 

Pamiętajcie o: 
♦ zdalnym dostępie do źródeł elektro-

nicznych Biblioteki PK; 
♦ możliwości łącznego przeszukiwania 

jednocześnie wielu e-zasobów (Lista 
A/Z); 

♦ linkach (lub zestawach adresów 
www) przygotowanych dla poszcze-
gólnych wydziałów PK;

♦ Bibliotece Cyfrowej PK (m.in. dostęp 
do pełnych tekstów rozpraw doktor-
skich pracowników PK, materiałów 
dydaktycznych); 

♦ dostępie do e-czasopism, e-książek, 
baz danych on-line; 

♦ spisach treści czasopism (nowa 
usługa wprowadzona w 2009 r. do 
katalogu Biblioteki PK); 

♦ wypożyczalni międzybibliotecznej; 
♦ możliwości zgłoszenia próśb o zakup 

książki; 
♦ czytelni komputerowej oraz stano-

wisku pracy dla osób niedowidzą-
cych.

Agnieszka Bogusz 
Aneta Kowalska

Autorki pracują w Bibliotece PK.
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Nowości Wydawnictwa PK

KSIĄŻKA NAUKOWA

Antonio Monestiroli, „Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze”, tłum. Urszula Pytlowany 
i Anna Porębska, Kraków 2009, s. 161
Rzadka propozycja wydawnicza — polski przekład książki znanego architekta, łączącego twórczość z zawo-
dem nauczyciela akademickiego.
Profesor Antonio Monestiroli od 1970 r. wykłada zasady kompozycji architektonicznej na Wydziale Architektury 
Politechniki w Mediolanie. W 2008 r. przyjął medal Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przyznawa-
ny wybitnemu architektowi, teoretykowi i dydaktykowi.
W książce „Tryglif i metopa” autor przekonuje, że może istnieć ciągłość teorii, która łączy tradycję klasyczną ze 
współczesną. Tę ciągłość ujawnia, omawiając podstawowe tematy teorii architektury, jak: definicja architektury, 
struktura i dekoracja, styl, zagadnienie typu i konstrukcji, kwestia metody, sztuka budowania miasta. Tematy 
te przedstawia w kontekście teorii architektów, takich jak: Witruwiusz, Alberti, Boullee, Schinkel, Loos, Mies 
van der Rohe, Le Corbusier i inni. Monestiroli należy do niewielkiego grona architektów, których dzieła można 
poznać poprzez spójną teorię architektury.
Książka jest też przesłaniem dydaktycznym, wyrażającym wiarę, że architektura, pozostając sztuką, może być 
znów przedmiotem systematycznego nauczania, a nie tylko inspiracji.

Iwona Zuziak, „Architektura muzą malarstwa. Motyw formy architektonicznej w malarstwie europej-
skim nowej ery”, Kraków 2009, s. 215
Temat inspirowania wyobraźni malarzy dziełami i wyobraźnią architektów jest niespecjalnie penetrowany przez 
badaczy, a podstawowe dzieła z tego zakresu dotyczą ogólnych opracowań z dziedziny samej historii sztuki. 
Książka, dając odpowiedź na pytania dotyczące przenikania się zjawisk zarówno w warstwie percepcji wizu-
alnej, jak i samej psychologicznej motywacji działania, jest opracowaniem, w którym omówienie dzieł nie ma 
charakteru akademickiej analizy, zawierającej ścisłą klasyfikację tych prac. Mogłoby to bowiem, według au-
torki, nieco zagubić sam sens wartości dzieła sztuki jako efektu kreatywności człowieka. Praca zawiera próbę 
odpowiedzi na zasadniczą kwestię — jaką siłę wzajemnego oddziaływania, w cyklach kulturowych i poza ich 
ramami czasowymi, mają wszelkie dziedziny i na ile w sztuce europejskiej nowej ery architektura i malarstwo 
nawzajem czerpały z siebie oraz czy pojęcie mimesis ma swoje odniesienie w architekturze, a także czy kon-
cepcja dzieła sztuki może mieć pełną autonomię? Te i wiele innych pytań zrodziły u autorki potrzebę szukania 
odpowiedzi w samych dziełach, głównie malarskich.

PODRęCZNIKI

Artur Piękosz, „Algebra liniowa”, Kraków 2009, s. 152
Podręcznik powstał na bazie wykładów prowadzonych przez autora z przedmiotu algebra liniowa dla studen-
tów zaocznych i dziennych kierunku matematyka na Politechnice Krakowskiej. Przekazuje on pogłębione zro-
zumienie teoretycznej strony algebry liniowej, ale w taki sposób, by łatwo można było przejść do zadań oblicze-
niowych. Podręcznik jest napisany pod kątem potrzeb i możliwości studenta. Występują czasem pojęcia klasy 
właściwej i liczby kardynalnej oraz używany jest lemat Kuratowskiego-Zorna, z którymi student matematyki ma 
możliwość zapoznać się w ramach przedmiotu wstęp do matematyki. Inni czytelnicy mogą pominąć rozważa-
nia dotyczące na przykład przestrzeni nieskończonego wymiaru lub podstaw teorii kategorii.

Czesław Byrdy, „Ciepłochronne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych”, Kraków 
2009, s. 186
W podręczniku zawarto przykłady rozwiązań ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych o wymaganej ak-
tualnie izolacyjności cieplnej wraz z rysunkami, tablicami i zestawieniami ich parametrów fizycznych. Jest 
on przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Architektury, dla studentów dzien-
nych studiów magisterskich, inżynierskich i zaocznych do realizacji programu nauczania z przedmiotów: 
budownictwo ogólne, podstawy budownictwa, budownictwo energooszczędne i ochrona środowiska. Może 
być również wykorzystany przez projektantów, inwestorów i wykonawców w celu szybkiego i właściwego 
wyboru technologii wznoszenia ścian poprawnych pod względem termicznym i wilgotnościowym. Celem 
opracowania jest upowszechnienie rozwiązań ścian zewnętrznych budynków, spełniających wymagania 
ochrony cieplnej, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. (DzU 2008 Nr 
201, poz. 1238).
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MONOGRAFIE

Mieczysław Zając, „Metody falkowe w monitoringu i diagnostyce układów elektromechanicznych”, Mo-
nografia nr 371, 2009, s. 159
Monografia jest poświęcona zastosowaniu w diagnostyce metod przetwarzania sygnałów: dekompozycji fal-
kowej i aproksymacji w wybranych zbiorach funkcji ortogonalnych. Problematyka pracy odpowiada współczes-
nym trendom w diagnostyce obiektów technicznych.

Krzysztof German, „Wybrane aspekty utylizacji odpadów poli(chlorku winylu)”, Monografia nr 372, 
2009, s. 108
W monografii przedstawiono koncepcję recyklingu odpadów komunalnych, zawierających PVC. Jej celem jest 
opracowanie założeń dla technologii utylizacji komunalnych odpadów tworzyw sztucznych (MPW). Poruszana 
tematyka jest tym bardziej cenna, że coraz więcej odpadów zawierających tworzywa PVC trafia na składowi-
ska, utrudniając recykling surowcowy MPW.

Wojciech Balcerzak, „Eutrofizacja wód stojących — prognozowanie i wpływ na technologię uzdatniania 
wody”, Monografia nr 373, 2009, s. 153
Celem monografii jest analiza przebiegu eutrofizacji w zbiornikach wód stojących oraz ocena możliwości pro-
gnozowania wystąpienia tego procesu z uwzględnieniem modelowania matematycznego. Praca zawiera za-
gadnienia związane z uzdatnianiem wody zeutrofizowanej oraz badania technologiczne nad doborem optymal-
nego układu technologicznego uzdatniania zeutrofizowanej wody.

CZASOPISMO TECHNICZNE

„Czasopismo Techniczne” z. 20/2008, seria Środowisko z. 3-Ś/2008, s. 264
Tematyka zeszytu obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania 
i analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności hydrotechnicznych. 
Celem zamieszczonych artykułów było przedstawienie aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych dotyczą-
cych najnowszych trendów w dziedzinie komputerowo wspomaganych metod projektowania. Szeroki zakres 
tematyczny prezentowanych tekstów obejmuje: geotechnikę, hydrotechnikę, a także teorię i praktykę projekto-
wania konstrukcji inżynierskich.

„Czasopismo Techniczne” z. 21/2008, seria Budownictwo z. 1-B/2008, s. 166
Zeszyt ten tworzy osiem artykułów poświęconych m.in. takim problemom, jak: procedura selekcji inwestycji 
budowlanych z użyciem metodologii AHP, zastosowanie teorii wytężenia sformułowanej dla materiałów ko-
mórkowych o ujemnym współczynniku Poissona, sposoby wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Znalazły się 
w nim także przykłady użycia analizy MES oraz zastosowania sprężenia cięgnami zewnętrznymi bezprzyczep-
nościowymi.

„Czasopismo Techniczne” z. 22/2008, seria Mechanika z. 9-M/2008, s. 108
W niniejszym numerze znalazły się artykuły w kilku językach: polskim, niemieckim, francuskim i angielskim. 
Spektrum omówionych zagadnień obejmuje m.in.: analizę drgań poprzecznych koła zębatego, nową technikę 
zgrzewania stopów tytanu, optymalne kształtowanie ściskanego pręta cienkościennego i inne.
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Kilka faktów
Wydział Fizyki, Matematyki i Infor-

matyki Stosowanej jest najmłodszym 
„dzieckiem” Politechniki Krakowskiej. 
Pomysłodawcą i orędownikiem jego 
utworzenia był prof. zw. Józef Nizioł, rek-
tor PK w latach 1990–1996. Wydział wie-
le zawdzięcza również rektorom — prof. 
Kazimierzowi Fladze i prof. Marcinowi 
Chrzanowskiemu oraz działającemu 
od 1997 r. zespołowi organizacyjnemu, 
w którego pracach brali udział: prof. An-
toni Ostoja-Gajewski, dr hab. Teresa Wi-
niarska, prof. PK, dr inż. Krystyna Rze-
gocińska-Pełech oraz dr hab. inż. Marek 
Stanuszek, prof. PK.

Jak powstawał? W grudniu 1997 
r. Senat PK przyjął uchwałę o urucho-
mieniu w roku akademickim 1998/1999 
fizyki technicznej, nowego kierunku 
studiów magisterskich, a rok później 
zdecydował o połączeniu jednostek 
międzywydziałowych: Instytutu Fizyki, 
Instytutu Matematyki, Uczelnianego 
Centrum Komputerowego (przekształ-
conego później w Instytut Modelowa-
nia Komputerowego) oraz Instytutu 
Ekonomii, Socjologii i Filozofii w nowy 
wydział. Oficjalnie Wydział Fizyki Tech-
nicznej i Modelowania Komputerowego 
PK został powołany 1 stycznia 1999 r., 
a na jego pierwszego dziekana wybra-
no prof. dr. hab. Bohdana Kozarzew-
skiego.

Intensywny rozwój wydziału wiązał 
się z tworzeniem nowych kierunków stu-
diów. Zabiegi o uruchomienie matematyki 
zostały uwieńczone sukcesem w grudniu 
1999 r. Senat PK uchwalił wtedy, że stu-
denci rozpoczną 5-letnie, magisterskie 
studia na tym kierunku w roku akademi-
ckim 2000/2001. Równocześnie pojawiła 
się idea, by Wydział Fizyki Technicznej 
i Modelowania Komputerowego, Wydział 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, 

Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inży-
nierii Środowiska i Wydział Mechaniczny 
kształciły wspólnie studentów informatyki. 
Fundamentalną rolę w tym przedsięwzię-
ciu odegrał Wydział Fizyki Technicznej 
i Modelowania Komputerowego: w roku 
akademickim 2002/2003 prowadził nabór 
na międzywydziałowy kierunek „informa-
tyka”, jak również organizował kształ-
cenie na dwóch pierwszych latach tych 
studiów. Po ich ukończeniu studenci kon-
tynuowali naukę przez kolejne trzy lata 
na jednym z czterech wymienionych wy-
działów. Od 2007 r. zaprzestano naboru 
na międzywydziałowy kierunek „informa-
tyka” i studenci mogli wybrać informaty-
kę jako dwustopniowe niezależne studia 
prowadzone na wydziałach: Mechanicz-
nym, Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej oraz Fizyki, Matematyki 
i Informatyki Stosowanej (tę na-
zwę wydział przyjął 22 września 
2006 r. w związku z rozszerze-
niem swojej oferty dydaktycznej). 
W tym okresie wydziałem kierował 
dr hab. Ryszard Zach, prof. PK 
(2005–2008).

Siła przyciągania
Obecnie na trzech kierunkach, 

czyli: fizyce technicznej, matema-
tyce oraz informatyce, studiu-
je w systemie dwustopniowym, 
w trybie stacjonarnym i niestacjo-
narnym, 1300 studentów. Dzia-
łalność naukowo-badawcza oraz 
praca dydaktyczna 133 nauczy-
cieli akademickich na WFMiIS 
zyskuje uznanie w środowisku 
akademickim i jest oceniana po-
zytywnie przez powołane do tego 
celu organy. Do tej pory akredy-
tację Państwowej Komisji Akre-
dytacyjnej uzyskały dwa kierunki 

studiów — matematyka (2004 r.) i fizyka 
techniczna (2007 r.). 

Studia na wydziale nie należą do 
łatwych: fizyka — to wręcz elitarny kie-
runek, wymagający od studentów cierp-
liwości, dociekliwości i wytrwałości ba-
dacza; matematyka uczy praktycznego 
wykorzystania zaawansowanych reguł 
w zagadnieniach inżynierskich i bizne-
sowych, a bez informatyki trudno sobie 
dzisiaj wyobrazić efektywne rozwiązywa-
nie zaawansowanych zagadnień tech-
nicznych, modelowanie procesów bizne-
sowych czy też właściwe wspomaganie 
funkcjonowania społeczeństwa. Szcze-
gólne powodzenie mają takie specjalno-
ści, jak: informatyka stosowana, grafika 
komputerowa i multimedia, matematyka 
w finansach i bankowości oraz modelo-
wanie komputerowe. Zainteresowanie 
jest duże, w związku z czym Wydział 
w najbliższej przyszłości zwiększy liczbę 
osób studiujących do 1800. Na pewno 
dopiszą młodzi pasjonaci informatyki, 
matematyki czy fizyki, tym bardziej że 

Najmłodszy,  
a znaczy tak wiele
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Z tej szczególnej okazji wybili medal, zaplanowali konferencje i uroczystości 
na cały rok, wydadzą specjalny zeszyt „Czasopisma Technicznego” w nowej 
serii „Nauki Podstawowe”. Na co dzień prowadzą zajęcia ze studentami, wykła-
dają, pracują w ciszy laboratoriów. Pracownicy Wydziału Fizyki, Matematyki i In-
formatyki Stosowanej już od 10 lat tworzą historię najmłodszego wydziału PK.
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na wydziale zabiega się o względy mło-
dzieży, zapraszając ją do laboratoriów 
komputerowych i fizycznych na zajęcia, 
seminaria i organizując dla niej prezen-
tacje. Instytut Matematyki od październi-
ka ubiegłego roku współpracuje z XII Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Cypriana 
Kamila Norwida w Krakowie w zakresie 
nauczania matematyki, a studenci tego 
kierunku pomagają w organizacji war-
sztatów i konkursów matematycznych 
dla dzieci ze szkół podstawowych. Pra-
cownicy Wydziału wiedzą, że o taki kon-
takt należy dbać i sami promują wydział, 
przede wszystkim odwiedzając szkoły 
średnie w swoich rodzinnych miejsco-
wościach. Pomył to sprawdzony, nie tak 
kosztowny i co ważne — skuteczny, bo 
nawet najlepsza reklama nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu z drugim czło-
wiekiem.

Wydział organizuje nie tylko — jak 
przystało na jednostkę tego typu — na-
ukowe konferencje, seminaria, sympo-
zja, ale i stara się popularyzować wiedzę 
— przygotowuje interesujące prelek-
cje i pokazy podczas Festiwalu Nauki 
w Krakowie, organizuje akcje promocyj-
ne, jak ta poświęcona platformie Mic-
rosoft Live Edu czy też inicjuje studen-
ckie spotkania, konferencje dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego (SEC-.
-Conference). A wiedza w tej formie tra-
fia do każdego...

Zdaniem obecnego dziekana, dr. 
hab. inż. Marka Stanuszka, prof. PK, 
siła wydziału tkwi w teoretycznym i prak-
tycznym przygotowaniu studentów do 
samodzielnego modelowania rzeczywi-
stości i rozwiązywania problemów, które 
wymagają zastosowania zaawansowa-
nych technik informatycznych, metod 
modelowania matematycznego oraz od-
powiednich modeli fizycznych. Wydział 
prowadzi nowe specjalności studiów, 
dostosowując się do zmieniających się 

wymagań rynku pracy: 
studenci uczą się więc 
zasad grafiki komputero-
wej, poznają techniki mul-
timedialne potrzebne do 
projektowania serwisów 
i witryn internetowych 
w wymagających środo-
wiskach informatycznych. 
Znajomość matematycz-
nych, fizycznych oraz in-
formatycznych podstaw 
problemów techniki po-
maga im w znalezieniu 

pracy w zakładach przemy-
słowych czy produkcyjnych, 

a umiejętność komputerowego modelo-
wania zjawisk występujących w przyro-
dzie i społeczeństwie otwiera im drzwi 
do firm konsultingowych. Absolwentów 
tego wydziału doceniają także instytu-
cje bankowe, ubezpieczeniowe i firmy 
z branży IT.

Być w czołówce
Mimo młodego wieku pracownicy 

wydziału mogą się pochwalić osiągnię-
ciami naukowymi na miarę światową: na 
przykład fizycy wspólnie z naukowcami 
z Singapuru opracowują nowe orga-
niczne ogniwa słoneczne, z zespołami 
z Francji pracują nad technologią pro-
dukcji wyświetlaczy o grubości kartki pa-
pieru, a w CERN-ie rozwiązują zagadkę 
asymetrii, antymateria — materia.

Z roku na rok coraz lepiej układa się 
współpraca z jednostkami naukowymi 
w kraju i za granicą. Wydział pielęgnuje 
kontakty z uczelniami w Anglii, Niem-
czech, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, 
Rumunii, na Ukrainie czy w Finlandii, 
z którą łączą go szczególne więzy, 
zwłaszcza w dziedzinie roz-
woju nowych technologii 
informatycznych (IT). Przy-
kładem może być wymiana 
studentów i kadry naukowej 
pomiędzy uczelniami part-
nerskimi (program Socra-
tes, obecnie Erasmus). I tak, 
studenci WFMiIS wyjeżdża-
ją na University of Applied 
Science w Jyväskylä, by 
najpierw przez sześć mie-
sięcy studiować problematy-
kę IT, a następnie przez pół 
roku pracować w fińskich 
firmach w ramach płatnych 
praktyk. Ważne, że dzię-
ki tym wyjazdom powstaje 
wiele interesujących pro-

jektów, choćby dla takich firm jak Nokia. 
Korzyści jest wiele — studenci zdobywa-
ją dyplom inżyniera fińskiej uczelni, a po 
powrocie — polskiej, zyskują świetną 
praktykę zawodową, często podpisują 
umowę o pracę na wiele lat. To dowód, 
że ich wiedza i umiejętności są cenio-
ne przez zagranicznych pracodawców. 
Wydział pracuje nad udostępnieniem 
studentom procedur pozwalających na 
podwójne dyplomowanie. 

Doceniając znaczenie współpracy 
z przemysłem, zwłaszcza dla poziomu 
i jakości kształcenia oraz ze względów 
finansowych, Wydział rozbudowuje 
bazę firm, z którymi chce realizować 
wspólne projekty badawcze czy też 
umowy dotyczące praktyk studenckich 
i prac dyplomowych pisanych „na za-
mówienie”.

Nie bez znaczenia jest także dbałość 
o „warsztat pracy” naukowców i studen-
tów. W tym roku na Wydziale powstały 
cztery nowe laboratoria — dwa w Insty-
tucie Fizyki i dwa w Instytucie Modelowa-
nia Komputerowego. Utworzona w tym 
ostatnim Pracownia Obliczeń Wysokiej 
Wydajności jest wyposażona w klastry, 
należące do pierwszej dziesiątki super-
komputerów w Polsce. Wydział stara się 
więc być w czołówce. 

Pięć w jednym
Wydział tworzy pięć jednostek zróż-

nicowanych ze względu na profil działal-
ności naukowej: Instytut Fizyki, Instytut 
Matematyki, Instytut Modelowania Kom-
puterowego, Instytut Ekonomii, Socjolo-
gii i Filozofii oraz powołana w maju br. 
Katedra Teleinformatyki (powstała w wy-
niku przekształcenia Instytutu Teleinfor-
matyki, działającego dotąd na Wydziale 
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Dotycząca bezpieczeństwa komputerowego SEC-Conference 
zgromadziła wielu młodych pasjonatów informatyki

Atutem Wydziału są dobrze wyposażone laboratoria np. w 
Instytucie Fizyki
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Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej). 
Taka struktura organizacyjna czyni sy-
tuację kształcenia na kierunku „informa-
tyka” bardziej klarowną, a integracja ka-
dry informatycznej na jednym wydziale 
pozwala konkurować z Akademią Gór-
niczo-Hutniczą czy innymi krakowskimi 
uczelniami.

Nietypowe jak na uczelnię techniczną 
badania z pogranicza nauk ekonomicz-
nych, społecznych i humanistycznych 
prowadzi Instytut Ekonomii, Socjologii 
i Filozofii — zajmuje się wykorzystaniem 
wiedzy na rynku pracy. O tym, że robi 
to naprawdę dobrze, świadczą nie tyl-
ko studia podyplomowe z zarządzania 
edukacją, kształcenia ekonomicznego 
nauczycieli oraz doradztwa zawodowe-
go prowadzone wespół z Centrum Pe-
dagogiki i Psychologii PK, ale i projekty 
badawcze, na przykład dotyczące lo-
sów zawodowych absolwentów naszej 
uczelni (wspólnie z Biurem Karier PK) 
czy też inne międzynarodowe przed-
sięwzięcia. Instytut, obok ośrodków na-
ukowo-badawczych z Holandii, Litwy, 
Słowenii, Węgier i Turcji, uczestniczył 
w realizacji projektu HEGESCO (Higher 
Education as Generator of Strategic 
Competences), którego celem było po-
równanie kompetencji absolwentów no-
wych krajów UE oraz państw kandyda-
ckich z kompetencjami przebadanych 
w latach 2005–2007 absolwentów szkół 
wyższych z 16 krajów UE i Japonii.

Ważnym zadaniem z punktu widze-
nia władz Wydziału jest scalenie pięciu 
silnych jednostek badawczo-dydaktycz-
nych, tak by pomimo różnic odkryły, że 
prawdziwą siłę daje jedność. Marzeniem 
obecnego dziekana jest i to, by wszyscy 
pracownicy Wydziału i studenci polu-
bili swe miejsce pracy i przychodzili tu 
z przyjemnością. 

Na przyszłość
Najważniejszym ce-

lem Wydziału jest roz-
wój naukowy. Postęp 
naukowy wymaga nie 
tylko dużych pieniędzy, 
ale przede wszystkim 
młodych, zdolnych kadr 
naukowców. Wielu uta-
lentowanych młodych 
ludzi przewija się przez 
działające na Wydziale 
koła naukowe, należy ich 
tylko odkryć... i zachęcić 
do rozwijania naukowej 
pasji.

Wydział stara się o prawa dokto-
ryzowania i w przyszłości prowadze-
nia studiów doktoranckich na dwóch 
kierunkach — „fizyce technicznej” 
i „informatyce”. Droga jest trudna i dłu-
ga. By dać swoim studentom szansę 
podjęcia studiów trzeciego stopnia, 
Wydział podpisał porozumienie z Uni-
wersytetem Jagiellońskiego w sprawie 
kształcenia swoich najlepszych ab-
solwentów na studiach doktoranckich 
prowadzonych na tamtejszym Wydzia-
le Matematyki i Informatyki. Podobne 
porozumienia podpisano z Instytutem 
Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii 
Nauk w zakresie fizyki oraz Wydzia-
łem Fizyki, Astronomii i Informatyki 
UJ w zakresie studiów doktoranckich 
z informatyki.

Plany na najbliższe lata są imponu-
jące. Na Wydziale postanowiono kształ-
cić osoby dwuzawodowe. Na czym 
to polega? Ktoś studiuje matematykę 
albo fizykę na poziomie inżynierskim 
i równocześnie ma w programie tzw. 
minima informatyki, więc może kończyć 
studia II stopnia na informatyce i zostać 
magistrem informatyki oraz inżynierem 

fizykiem albo matematykiem. Tacy 
absolwenci mają na pewno większe 
szanse na zatrudnienie. Obecnie uwa-
gę koncentruje się na wyrównywaniu 
szans wszystkich studiujących. Studia 
na WFMiIS wymagają bardzo dobrej 
znajomości matematyki i fizyki, więc 
Instytut Matematyki oraz Instytut Fizyki 
prowadzą od września ubiegłego roku 
dodatkowe zajęcia z tych przedmiotów 
dla studentów PK. Projekt jest finanso-
wany ze środków UE i będzie realizo-
wany do 30 czerwca 2011 r.

Priorytetowym zadaniem jest także 
integracja lokalowa wszystkich jedno-
stek. Wydział nie ma swojej siedziby 
i jak na razie „pomieszkuje” wspólnie 
z Wydziałem Architektury w dawnej 
„Podchorążówce” oraz jest lokatorem 
w budynkach Wydziału Chemii, Wydzia-
łu Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
oraz administracji PK. Intensywnie szu-
ka unijnych dotacji na budowę obiektu, 
w którym zmieszczą się jego rozproszo-
ne jednostki. Miejsce zostało już wybra-
ne, nawet wyplantowane — vis á vis bu-
dynku Wydziału Architektury, przy ulicy 
Warszawskiej.

Plany ambitne, czasy niełatwe, wypa-
da więc życzyć wszystkim pracownikom 
WFMiIS, by przez kolejne dziesięciolecia 
tempo ich działań nie słabło, a efekty pra-
cy przynosiły coraz więcej zadowolenia. 
Przecież postęp to najlepsza motywacja 
w drodze do celu, a motto obecnego 
dziekana: „Gdybyśmy znali przyszłość, 
nic nie moglibyśmy zmienić!”, jest nie-
złym drogowskazem.

Katarzyna Tyńska

Opracowano na podstawie materiałów 
nadesłanych przez WFMiIS.

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Projekt nowej siedziby WFMiIS

Dziekan Wydziału (w środku) z młodzieżą



5/2009 NASZA POLITECHNIKA

�1

A
rt

yk
uł

y

W warunkach kryzysu coraz 
większego znaczenia nabierają kwe-
stie ścisłej współpracy biznesu ze 
szkolnictwem wyższym, dopasowa-
nia edukacji do potrzeb rynku pracy 
i zatrudniania absolwentów. Badania 
dotyczące tych problemów podejmu-
je się w wielu krajach. Efektem prowa-
dzonych prac są wskazania zarówno 
dla polityki społecznej państwa, jak 
i instytucji edukacji wyższej.

Globalny materiał porównawczy
Partnerzy z sześciu krajów — Ho-

landii, Litwy, Polski, Słowenii, Turcji 
i Węgier — realizują od kilku lat projekt 
HEGESCO1. Polskę w tym gronie re-
prezentuje Instytut Ekonomii, Socjologii 
i Filozofii Politechniki Krakowskiej2. Ce-
lem projektu jest zbadanie, w jakim stop-
niu absolwenci europejskich wyższych 
uczelni spełniają wymagania współczes-
nej gospodarki opartej na wiedzy.

Projektem objęto około 10 tys. ab-
solwentów rocznika 2003 ze Słowenii, 
Turcji, Węgier, Polski i Litwy. Prowa-
dzone na dużą skalę badania oparto na 
metodyce badawczej REFLEX, opraco-
wanej przez Uniwersytet w Maastricht. 
Według tej metodyki, w ramach różnych 
projektów, zostały wykonane badania 
wśród absolwentów 15 krajów UE, Ja-
ponii oraz krajów Ameryki Południowej. 
Pozwala to uzyskać materiał porównaw-
czy o charakterze globalnym. Badaniom 
ilościowym wśród absolwentów towarzy-
szyły uzupełniające badania jakościowe 
przeprowadzone wśród pracodawców 
i przedstawicieli instytucji szkolnictwa 
wyższego.

Projekt HEGESCO ma przynieść od-
powiedzi na następujące pytania: 
♦ Jakie kompetencje są potrzebne do 

efektywnego wejścia na rynek pracy, 
lepszej zatrudnialności i aktywnego 
obywatelstwa?

1 Higher Education as Generator of Stra-
tegic Competences.

2 Pozostałymi partnerami projektu.
HEGESCO są: Uniwersytet w Maastricht 
(Holandia), TÁRKI Social Research Inc. 
(Węgry), Vytautas Magnus University w Kownie 
(Litwa), Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia), 
Hacettepe University w Ankarze (Turcja). 

♦ W jaki sposób opisy zawodów i wy-
magania firm określają (formułują) te 
kompetencje?

♦ W jakim stopniu absolwenci z wyż-
szym wykształceniem posiadają te 
kompetencje?

♦ W jakim stopniu szkolnictwo wyższe 
dostarcza takich kompetencji, stano-
wi bazę dla pozyskania tych kompe-
tencji?

♦ Jak absolwenci i pracodawcy radzą 
sobie z rozbieżnościami pomiędzy 
kompetencjami wymaganymi a po-
zyskanymi w procesie edukacji?

♦ Jak na rozbieżności reagują instytu-
cje szkolnictwa wyższego?

♦ W jakim stopniu charakterystyka ab-
solwentów, charakterystyka instytucji 
szkolnictwa wyższego, pracodaw-
ców, szerszy kontekst strukturalny, 
kulturowy, instytucjonalny wpływają 
na przejście absolwentów na rynek 
pracy i późniejszy rozwój kariery?
Przygotowywany jest raport końcowy 

z przeprowadzonych badań, który bę-
dzie dostępny w grudniu 2009 na stronie 
www.hegesco.org. 

Zadowoleni absolwenci
Wstępne wyniki badań rysują pozy-

tywny obraz absolwenta szkoły wyższej 
na rynku pracy, choć w poszczególnych 
krajach występują różnice. Pięć lat po 
ukończeniu studiów absolwenci pracują 
na stanowiskach odpowiadających ich 
kwalifikacjom, na pełnym etacie oraz de-

klarują zadowolenie z warunków pracy 
(w tym z warunków finansowych). Głów-
ne czynniki sprzyjające gładkiemu wejściu 
na rynek pracy, redukcji czasu poszuki-
wania pracy oraz większym zarobkom to 
doświadczenie zawodowe zdobyte pod-
czas studiów i związane z ich kierunkiem, 
doświadczenie zdobyte za granicą (prak-
tyki, studia) oraz dobre wyniki w nauce 
mierzone uzyskanymi ocenami.

Środowisko pracy absolwentów jest 
dynamiczne, innowacyjne, konkuren-
cyjne, zorientowane na jakość oraz co-
raz częściej międzynarodowe. Połowa 
wszystkich absolwentów uczestniczących 
w badaniu miała za sobą doświadczenie 
reorganizacji firmy, w której pracowali. 
Respondenci deklarowali także, że w fir-
mach są źródłem profesjonalnej wiedzy.

Uczelnie dostosowują się
Najczęściej od absolwentów wyma-

ga się kompetencji takich, jak: znajo-
mość narzędzi komputerowych, Interne-
tu, efektywne wykorzystanie czasu oraz 
umiejętność pracy w zespole. Więk-
szość absolwentów wykazuje wysoki ich 
poziom, zwłaszcza w przypadku znajo-
mości technik komputerowych. Absol-
wenci deklarują jednak braki w zakresie 
wiedzy z własnej dziedziny czy umie-
jętności działania pod presją. Nadwyżki 
kompetencji w opinii młodych pracow-
ników z wyższym wykształceniem do-
tyczą umiejętności językowych (szcze-
gólnie języka angielskiego), które nie są 

Z uczelni — gładko na rynek pracy
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Zmarły w 2006 r. prof. Michał Życz-
kowski należy do najwybitniejszych 
postaci w historii Politechniki Kra-
kowskiej. Jego sylwetkę, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dorobku 
naukowego, przedstawiliśmy szerzej 
w numerze 3/2007 „Naszej Politechni-
ki”. Poniższy tekst prof. Miłosza Pio-
tra Wnuka ma charakter wspomnienia 
osobistego, w którym znalazło się 
miejsce na uśmiech i anegdotę.

Michał Życzkowski ukończył Poli-
technikę Krakowską w roku 1954. Było 
to w tym czasie, kiedy po maturze zda-
nej w Liceum Nowodworskiego rozpo-
czynałem studia na Wydziale Mecha-
nicznym PK. Nasze drogi życia miały się 
skrzyżować dopiero na drugim lub też 
trzecim roku studiów. Młody doktor Życz-
kowski (uzyskał doktorat w wieku 25 lat) 
prowadził z grupą, do której należałem, 
ćwiczenia z wytrzymałości materiałów, 
a potem z teorii sprężystości. Obydwa te 
przedmioty wykładał wówczas znakomi-
ty pedagog, szef Katedry Mechaniki Sto-
sowanej, profesor Janusz Walczak.

O ile wykład profesora Walczaka był 
wirtuozowskim popisem akademickiej 
sztuki przekazywania studentom wiedzy 
ex cathedra, o tyle ćwiczenia z doktorem 
Życzkowskim, najmłodszym asystentem 
u profesora Walczaka, były niezwykłe 
w swojej bezpośredniości i matematycz-
nej doskonałości — w dosłownym, jak 
i metaforycznym znaczeniu tego słowa. 
Równocześnie z tą doskonałością dok-
tor Życzkowski wprost emanował ener-
gią życia oraz życzliwością dla każde-
go studenta. W krótkim czasie stało się 
oczywiste, że jest to człowiek niezwykły. 
Nie tylko uczony posiadający głęboką 
wiedzę, ale też nauczyciel, który nie 
waha się ani przez sekundę dzielić swo-
ją wiedzą z każdym zainteresowanym. 
Prawdę powiedziawszy, w świecie nauki 
jest to rzadko spotykany talent — lub je-
śli ktoś woli — rzadko spotykana cecha 
charakteru.

Złożone rachunki w pamięci
Przedmiot, z którego ćwiczenia pro-

wadził doktor Życzkowski, nie był bynaj-
mniej łatwy, a zrozumienie poszczegól-

nych problemów wymagało skupienia 
uwagi i biegłej znajomości aparatu ma-
tematycznego. Wtedy po raz pierwszy 
usłyszałem o równaniu Laplace’a oraz 
Poissona, tym niejednorodnym, a także 
o szeregach Fouriera i rozmaitych za-
gadnieniach brzegowych, na przykład 
zagadnieniu Dirichleta lub Neumanna. 
Kiedy pojawiały się trudności, a takich 
nie brakowało, stawało się aż nadto 
oczywiste, że życzliwość oraz cierpli-
wość doktora Życzkowskiego zdawały 
się nie mieć granic.

Jego niezwykła erudycja i biegła 
znajomość przeróżnych dziedzin ma-
tematyki, daleko wykraczających poza 
ramy uczelnianych programów, budziła 
zdumienie rozmówcy, aby po chwili ustą-
pić wobec podziwu dla jego talentów dy-
daktycznych. Niekiedy złożone rachunki 
wykonywał w pamięci. Zawsze jednak 
gotów był wyjaśnić — czy to w czasie 
ćwiczeń, czy też na spotkaniu prywat-
nym — jak się to robi. Sławna stawała się 
również maszyna licząca, którą Mistrz 
przywiózł z Imperial College w Londynie, 
gdzie uzupełniał swój doktorat.

Chyba już na ostatnim roku studiów 
chodziłem na jednosemestralny wykład 
Michała Życzkowskiego. Był bardzo 
przejrzysty i notatki z tego wykładu, jak 

Michał Życzkowski  
— mój Mistrz

w wystarczającym stopniu wykorzystane 
w aktualnie wykonywanej pracy.

Nieco odmienne zdanie w tej kwe-
stii artykułują pracodawcy, sugerując, 
że wkraczający na rynek pracy absol-
wenci nie opanowali dostatecznie tej 
kompetencji. Może to świadczyć o nie-
dopasowaniu podaży do potrzeb rynku 
(absolwenci znający języki obce trafiają 
na stanowiska, gdzie te znajomości nie 
są wymagane).

Absolwenci wysoko oceniają studia 
pod względem przygotowania do pracy 
zawodowej, a jeszcze wyżej rolę studiów 
w ich rozwoju osobistym.

W obecnie dynamicznie zmieniają-
cym się otoczeniu ważne jest, by dzia-
łania dostosowawcze prowadzone przez 
instytucje edukacji wyższej były kon-
tynuowane z uwzględnieniem nowych 
trendów, oczekiwań i wyzwań. Z badań 
wynika, że szkolnictwo wyższe wyszło 
naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, 
modyfikując zarówno treści programów, 
metody kształcenia, wprowadzając 
nowe kierunki i specjalności, ale dyna-
mika zmian w otoczeniu wymusza ciągłe 
analizy i procesy dostosowawcze.

*
Wstępne wyniki projektu HEGESCO 

przedstawiono podczas konferencji.
DECOWE (The Development of Compe-
tences in the World of Work and Education), 
która odbyła się 24–26 września w Lub-
lanie. Zorganizowano ją dzięki wsparciu 
Ministerstwa Pracy Słowenii, Komisji Eu-
ropejskiej oraz Ambasady RP w Lublanie. 
Spotkanie zgromadziło wybitnych na-
ukowców z kręgu nauk społecznych, eko-
nomii oraz polityków. W konferencji udział 
wzięło 300 uczestników z 35 krajów (m.in. 
Japonii, USA, Kanady, Izraela). Wygłoszo-
no 125 referatów. Politechnikę Krakowską 
reprezentowała niżej podpisana oraz prof. 
Viktor Shevchuk, który przedstawił referat 
„Comparative analysis of employers’ com-
petence expectations and the competen-
ces taught in Poland (on the example of 
technical universities)”.

Należy mieć nadzieję, że konferen-
cje tego typu co DECOWE staną się sta-
łą praktyką wymiany informacji na temat 
badań dotyczących styku szkolnictwa 
wyższego z gospodarką.

Joanna Żyra

Autorka jest dyrektorem Instytutu Eko-
nomii, Socjologii i Filozofii PK, kierowni-
kiem projektu HEGESCO w Polsce.
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również notatki z wtorkowych semina-
riów na Wydziale Mechanicznym cenię 
bardziej od niejednego prestiżowego 
podręcznika. Profesor Życzkowski bie-
gle władał trzema obcymi językami: 
niemieckim, angielskim oraz rosyjskim 
i często polecał nam literaturę w tych 
językach.

Kiedy po latach pracowałem w USA 
jako nauczyciel akademicki, nieoczekiwa-
nie ponownie zostałem... uczniem Życz-
kowskiego. Dosłownie! Było to w Amherst, 
w stanie Massachusetts, gdzie na zapro-
szenie amerykańskiego uniwersytetu pro-
fesor prowadził monograficzny kurs dla 
amerykańskich naukowców i inżynierów 
z dziedziny złożonych obciążeń w teorii 
plastyczności oraz wybranych zagad-
nień utraty stateczności elementów kon-
strukcji. Na tych wykładach była czasem 
obecna pani Teresa, żona profesora. Do 
sporadycznych naszych kontaktów w tym 
czasie mogę zaliczyć kilka spotkań na 
międzynarodowych konferencjach — czy 
to w Kalifornii, czy też w Niemczech oraz 
niezapomnianą moją wizytę u profesora 
w sanatorium w Busku, gdzie przebywał 
nie tyle dla poprawy zdrowia (o tym wów-
czas nie było mowy), ile dla znalezienia 
spokoju, tak niezbędnego w procesie „ła-
dowania baterii”, czyli wypoczynku umy-
słowego.

Szukanie całego w dziurze
Przy całej powadze i aurze auto-

rytetu, jaka otaczała profesora, Michał 
Życzkowski posiadał fenomenalne po-
czucie humoru. Na prowadzonych przez 

niego seminariach we 
wtorki o godzinie 11 na 
Wydziale Mechanicz-
nym PK pojawiał się 
czasami profesor Feliks 
Barański z Katedry Ma-
tematyki. Dla pedanta 
matematycznego, jakim 
był Barański, wszelkie 
operacje przekształceń 
matematycznych wyko-
nywane przez inżynie-
rów były podejrzane lub 
wprost błędne. Profesor 
Barański dostrzegał błę-
dy na każdym kroku. 
Nieraz potrzeba było 
wielu minut, a nawet ca-
łej godziny, aby odwieść 
go od pryncypialnego 
przekonania, że „ze 
wszystkim jest źle”.

W ów wtorek pro-
fesor Barański spóźnił się na semina-
rium, podczas którego referowany był 
problem rozkładu naprężeń w cylin-
drycznym zbiorniku ciśnieniowym przy 
częściowym uplastycznieniu cylindra. 
Kiedy zobaczył na tablicy symbol loga-
rytmu, którego argumentem był ułamek 
„r/a”, oskarżycielskim i autorytatywnym 
tonem oświadczył: „Wzór ten nie może 
być poprawny! Logarytm traci sens dla 
r równego zero”. Wówczas prowadzą-
cy seminarium profesor Życzkowski, 
uśmiechając się, wypowiedział zagad-
kowe zdanie: „Profesor Barański szuka 
całego na dziurze”.

W rozważanym problemie odległość 
„r” nigdy nie mogła być mniejsza niż 
wewnętrzny promień cylindra „a” (a ten 
— oczywiście — nigdy  nie jest zerem). 
Wyraźnie pokazywał to rysunek na tab-
licy. A zatem tam gdzie była „dziura”, 
wnętrze cylindra, nasz matematyk szu-
kał „całego”… Prof. Barański chwilę po-
myślał, w milczeniu uznał rację i dosyć 
długo po tym incydencie nie odzywał się 
wcale.

Proste przybliżenie
W 1959 r., kiedy zaczynałem pra-

cę jako asystent w Katedrze Fizyki 
PK, ukazała się moja pierwsza praca 
napisana wspólnie z Michałem Życz-
kowskim. Co prawda, już wcześniej 
profesor Walczak nakłaniał mnie do 
opublikowania pewnego mojego po-
mysłu odnoszącego się do oblicza-
nia momentów bezwładności, ale to 
właśnie Życzkowski wykazał wtedy, że 

idea ta nie jest niczym innym jak tyl-
ko geometryczną interpretacją iteracji 
całki podwójnej, a zatem nie zasłu-
guje na publikację. Teraz mój pomysł 
dotyczył analogii między skończonymi 
ugięciami osiowo ściskanego pręta 
(zagadnienie Eulera w ujęciu nielinio-
wym) a okresem nieliniowego wahadła 
matematycznego dla dużych amplitud 
kątowych. Wyprowadziłem zupełnie 
nowy wzór na strzałkę ugięcia dla ob-
ciążenia przewyższającego siłę kry-
tyczną Eulera.

Wzór był pewnym przybliżeniem roz-
wiązania ścisłego, które miało jednak tę 
wadę, że nie pozwalało uniknąć funkcji 
nieelementarnych, takich jak całki elip-
tyczne. Znalezione przybliżenie było 
nad wyraz proste i okazało się lepsze od 
wszystkich cytowanych w poradnikach 
inżynierskich wzorów. Oczywiście, nigdy 
bym na taki pomysł nie wpadł, gdyby nie 
referat profesora Życzkowskiego, wygło-
szony na jednym z wtorkowych semina-
riów. I gdyby nie fakt, że profesor poka-
zał nam wówczas wzór wymyślony przez 
inżyniera wiedeńskiego Puweina (wzór 
ten nie posiada wyprowadzenia, co nie 
umniejsza jego zalet jako rozwiązania 
w postaci zamkniętej).

Naszych wspólnych publikacji mia-
ło być więcej, zwłaszcza kiedy dobie-
gała końca moja rozprawa doktorska 
w 1962 r.

Co najmniej dwukrotnie!
Michał Życzkowski miał zwyczaj ma-

wiać, że każdy rachunek i każde wypro-
wadzenie wzoru powinno być sprawdza-
ne co najmniej dwukrotnie. Pamiętam 
dzień, w którym Michałowi Życzkow-
skiemu urodziły się bliźniaki. Zostało to 
ogłoszone przez Mistrza z dumą pod-
czas jednego z seminariów wtorkowych. 
W tym momencie któryś z uczestników 
seminarium półgłosem powiedział: 
„Ważne rzeczy należy robić co najmniej 
po dwakroć”.

Kilka lat później usłyszałem od sa-
mego Mistrza, że jego synowie opa-
nowali już sztukę podnoszenia liczby 
dwa do całkowitej potęgi, a także prze-
pisywania dowolnej liczby z sytemu 
dziesiątkowego na binarny. Nie wiem, 
czy pani Teresa, żona profesora, też 
była wtajemniczona w tego typu prob-
lemy, ale z pewnością młode pokolenie 
w domu państwa Życzkowskich uzy-
skało wspaniały dar — wstępne wy-
kształcenie matematyczne w bardzo 
młodym wieku. Podobno syn Michała, 
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Karol Życzkowski (imię otrzymał na 
cześć Karola Wojtyły, osobistego przy-
jaciela rodziny Życzkowskich) jest dziś 
specjalistą od nieliniowych problemów 
matematyki, w tym także zagadnienia 
chaosu. To właśnie on jest autorem „sy-
stemu pierwiastkowego” opartego na 
liczbie dwa, który proponował Unii Eu-
ropejskiej prezydent Lech Kaczyński.

Kresy górne i kresy dolne
Temat mojej pracy doktorskiej, obro-

nionej jesienią 1962 r., został de facto 
zaproponowany przez mojego promo-
tora, wówczas docenta Życzkowskie-
go. Początkowo miał to być problem 
skręcania pręta o przekroju dowolnego 
kształtu w zakresie sprężystym (zagad-
nienie Prandtla). Potem mój promotor 
dobudował także plastyczność oraz 
obciążenia złożone, skręcanie oraz siłę 
osiową, czyli rozciąganie lub ściska-
nie. I tak powstała praca obejmująca 
zakres sprężysto-plastyczny. Podsta-
wowe równanie postawionego prze-
de mną problemu, zawierające wiele 
oszołamiających operatorów i to w po-
staci nieliniowej, wyprowadził na moich 
oczach sam Mistrz. Oczywiście, równa-
nie to zostało sprawdzone przeze mnie 
nie jeden raz. Znalezienie jakiegokol-
wiek rozwiązania wydawało się zupeł-
nie niemożliwe i tak właśnie orzekli moi 
koledzy matematycy z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

A jednak to, co dla matematyków 
teoretyków wydawało się niemożliwe, 
dla Michała Życzkowskiego stanowiło 
jedynie niewielką przeszkodę. Roz-
myślania nad wyborem prawidłowego 
podejścia trwały trochę ponad miesiąc. 
Na koniec Mistrz zaproponował pew-
ną metodę, za pomocą której problem 
dało się ugryźć. 

Potem nauczyłem się, dzięki nie-
przerwanej opiece i pomocy promoto-
ra, jak oceniać kresy górne i kresy dol-
ne dla stanów pełnego uplastycznienia 
i pracą zainteresował się sam profesor 
Antoni Sawczuk z Instytutu Podstawo-
wych Problemów Techniki PAN w War-
szawie. Kiedy dla znalezienia ekstre-
mów funkcjonałów takich jak potencjał 
sprężysty lub też praca plastyczna 
zastosowałem rachunek wariacyjny, 
swoje uznanie wyraził także recenzent 
z Warszawy, prof. Urbanowski. Dru-
gim recenzentem był pewien profesor 
z Moskwy, który na obronę nie mógł 
przybyć, lecz przysłał na ręce promo-
tora pomyślną opinię.

Bez życzliwego wsparcia ze strony 
mojego promotora ta praca doktorska ni-
gdy by nie powstała. Trochę później zo-
stała ona wyróżniona przez Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego i niedługo potem 
z tegoż Ministerstwa uzyskałem stypen-
dium habilitacyjne w postaci dodatku do 
mojej pensji. Pracowałem wówczas jako 
starszy asystent, a później adiunkt w Ka-
tedrze Fizyki PK, równocześnie kończąc 
studia z fizyki teoretycznej na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. 

Zawsze mogłem liczyć na Mistrza
W tym czasie mój kontakt z profeso-

rem Życzkowskim stracił trochę na inten-
sywności, gdyż zajmowałem się nowymi 
problemami z mechaniki zniszczenia. Za-
wsze jednak mogłem liczyć (i liczyłem!) 
na pomysłową radę od Mistrza, z którym 
nie tak trudno było się umówić pomimo 
chronicznego braku czasu w jego kalen-
darzu. Dzięki corocznym ogólnopolskim 
oraz międzynarodowym konferencjom 
Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych 
(ZMOC przy IPPT PAN w Warszawie), 
w które wprowadził mnie Michał Życz-
kowski, poznałem nowy świat. Był to 
świat podniecający, stawiający ambitne 
wyzwania. Był to również krąg uczonych 
o światowej reputacji. 

Podczas kolejnych sesji i corocz-
nych spotkań poznałem ludzi tej miary 
co Wacław Olszak, Antoni Sawczuk, 
Zenon Mróz, Henryk Zorski, Zbigniew 
Olesiak i — na koniec — Jan Rychlew-
ski. Wszyscy z Warszawy. Każdy z tych 
prominentów nauki polskiej wywarł jakiś 
cząstkowy wpływ na rozwój mojej karie-
ry i wybór kierunków pracy naukowej. 
Pamiętam zabawną wypowiedź profeso-
ra Olszaka, który po moim referacie na 
jednej z konferencji ZMOC na Mazurach 
wstał i z uśmiechem zwrócił się do Mi-
chała Życzkowskiego: „Wydaje się, że 
profesor Życzkowski dorobił się Wielkie-
go Wnuka”. To było bardzo miłe.

Michał Wielki
Kiedy po siedmiu latach nieobecno-

ści w Polsce przyjechałem ze Stanów 
na roczny urlop naukowy, tzw. sabbati-
cal leave, a było to w roku 1974, głównie 
do Warszawy i Krakowa, profesor Mróz, 
pomimo tak zwanego „oporu materii”, 
zorganizował mój monograficzny wykład 
dla doktorantów i personelu IPPT PAN 
w Warszawie. Bardzo jestem mu za to 
wdzięczny. Co prawda, w połowie seme-
stru jesiennego na mocy decyzji Komi-

tetu Nauki przy Komitecie Centralnym 
PZPR wykład został zawieszony. Po-
dobno stało się to na osobiste polecenie 
Jana Rychlewskiego, który w tym czasie 
przewodniczył Komitetowi Nauki. 

Trochę później okazało się, że rów-
nież mój przewód habilitacyjny na Poli-
technice Krakowskiej został zawieszony. 
Dopiero nadejście „Solidarności” miało 
te decyzje odmienić. Takie to były wtedy 
czasy. Moje bardzo spóźnione kolokwium 
habilitacyjne odbyło się w końcu na Wy-
dziale Mechanicznym PK w roku 1982 
(w czasie stanu wojennego!), a więc do-
kładnie 21 lat po doktoracie. Najbardziej 
pomógł prof. Życzkowski, który nie zapo-
mniał o mnie. Był całkowicie zaangażo-
wany po stronie „Solidarności”.

Przedłużeniem moich warszawskich 
wykładów okazał się wkrótce semestr wy-
kładów na AGH. Co więcej, rzecz zakoń-
czyła się dwukrotnym wydaniem przez tę 
uczelnię skryptu, a ostatnio podręcznika 
akademickiego (który ukazał się w roku 
2008). Profesor Zenon Mróz tak pisze 
o tym podręczniku: „Po zapoznaniu się 
z konspektem podręcznika mogę stwier-
dzić, że (…) obecne ujęcie stanowi nowy 
podręcznik akademicki bardzo potrzeb-
ny do prowadzenia wykładów i rozwoju 
badań w tej ważnej dziedzinie nauki 
i inżynierii. Autor jest uznanym specjali-
stą w skali światowej, wnoszącym zna-
czący oryginalny wkład do tej dziedziny 
badań”. Gdyby nie profesor Życzkowski, 
nie byłoby tego podręcznika i nie byłoby 
takiej opinii prof. Mroza, który rzadko 
prawi komplementy. 

Kiedy cofam się myślą do lat sześć-
dziesiątych, mogę powiedzieć, że wszyst-
ko co dobre w mojej karierze zawodowej 
i pracy naukowej wykonanej w tak waż-
nym, wczesnym etapie życia, zawdzię-
czam Michałowi Życzkowskiemu. 

Profesor Michał Halaubrenner, nie-
gdyś mój bezpośredni przełożony w Ka-
tedrze Fizyki PK, podziwiał profesora 
Życzkowskiego. Mawiał o nim „Michał 
Wspaniały”. Sądzę, że Profesor stokrot-
nie na ten przydomek zasłużył.

Miłosz Piotr Wnuk

Autor jest absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Politechniki Krakow-
skiej, profesorem w College of Engineer-
ing and Applied Science, University of 
Wisconsin w Milwaukee (USA). Wykłada 
matematykę dla inżynierów. Konsultant 
NASA.
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Tę praktykę studenci Wydzia-
łu Chemii i Technologii Chemicznej 
PK zawdzięczają wieloletniej przy-
jaźni pomiędzy Instytutem Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej PK oraz 
Moskiewskim Państwowym Uniwer-
sytetem Inżynierii i Ekologii. Przed-
stawiamy krótką relację z pobytu 
w stolicy Rosji, gdzie gościli w lipcu 
tego roku.

Już na samym początku gospodarz 
— Moskiewski Państwowy Uniwersy-
tet Inżynierii i Ekologii zaprosił nas do 
swoich laboratoriów: procesów mecha-
nicznych, hydrodynamicznych, wymiany 
ciepła, wymiany masy. Prezentacji towa-
rzyszył wykład w języku rosyjskim o wy-
parkach, suszarkach i cyklonach. Duże 
wrażenie zrobiło na nas laboratorium 
mikrobiologiczne. Naprawdę, jest czego 
pozazdrościć rosyjskim przyjaciołom.

Od strony praktycznej
Ważnym punktem praktyki była wi-

zyta w moskiewskim zakładzie utylizacji 
śmieci — Ekotechprom, którego sposób 
działania jest niezwykle oszczędny. Tutaj 
nic się nie marnuje — proces spalania 
śmieci jest wykorzystywany do otrzymy-
wania energii elektrycznej (poprzez wy-
korzystanie turbin i generatorów prądu), 
spaliny są oczyszczane w procesie ab-
sorpcji, a odpady metalowe oddzielane 
od popiołu za pomocą elektromagnesu, 
zgniatane i prasowane, tak by mogły 
powędrować do huty stali, gdzie ulegają 
ponownej przeróbce. Z popiołu zmiesza-
nego z cementem produkuje się z kolei 
kulki o różnych rozmiarach, stanowiące 
podstawę do produkcji ulicznych kra-
wężników.

Odwiedziliśmy również Muzeum 
Wody. Część ekspozycji była poświę-
cona historii urządzeń sanitarnych 
w Moskwie, a druga dotyczyła roz-
mieszczenia i pracy nowoczesnych 
systemów wodociągowych i kanalizacji 
miasta. Na wystawie można więc było 
prześledzić cały skomplikowany pro-
ces, począwszy od pobrania wody ze 
zbiorników wodnych przez dostarcze-
nie jej do mieszkań aż do momentu jej 
powrotu do natury.

Z kolei w Instytucie Elektryfikacji 
Rolnictwa wysłuchaliśmy ciekawego wy-
kładu o odnawialnych źródłach energii, 
ściśle mówiąc, o bateriach słonecznych. 
W instytutowych laboratoriach bada się 
ich efektywność oraz określa możliwości 
udoskonalania i wykorzystania.

Swoją wielkością zaimponował nam 
również moskiewski Zakład Oczyszcza-
nia Ścieków (miasto liczy ponad 10 mln 
mieszkańców). Tym razem mogliśmy 
zobaczyć, na czym polegają procesy 
oczyszczania mechanicznego i mikro-
biologicznego, które znaliśmy jedynie 
z podręczników. Była to bardzo poucza-
jąca lekcja.

Ciekawym doświadczeniem były 
odwiedziny w firmie ZIO-Podolsk, spe-
cjalizującej się w projektowaniu i wyko-
nywaniu aparatury przeznaczonej dla 
przemysły petrochemicznego, gazowni-
czego oraz elektrowni cieplnych i jądro-
wych. To jedna z największych firm tego 
typu w Rosji, zaopatrująca również inne 
kraje. 

65 sal dla techniki
Znaleźliśmy także czas na zwiedza-

nie miasta i okolic. Stolica Rosji to nie 
tylko plac Czerwony 
z bajkowym soborem 
Wasyla Błogosławio-
nego, to nie tylko strze-
żony Kreml i urokliwy 
Arbat, plac Bagienny 
z pomnikami 13 grze-
chów ludzkich i Teatr 
Wielki ze słynnym bale-
tem. Poczuliśmy klimat 
prawdziwej metropolii: 
szybkie tempo życia, 
nadmiar lokali i mu-
zeów, różnorodność 
ras i narodowości... 
Aż zakręciło się nam 
w głowie. Chyba żad-

Nietuzinkowe lekcje
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na europejska stolica nie skupia w sobie 
tylu skrajności. 

Każdego dnia po obowiązkowych za-
jęciach spacerowaliśmy ulicami miasta, 
alejami parków. Swoją okazałością za-
skoczyło nas Ogólnorosyjskie Centrum 
Wystawowe — olbrzymi park, w którym 
można odpocząć wśród zieleni i fontann, 
pośród architektury minionej, socjali-
stycznej epoki. Podobał się nam także 
Park Zwycięstwa.

W Moskwie zwiedziliśmy Muzeum 
Politechniczne, w którym zgromadzono 
jedną z najstarszych na świecie kolekcji 
techniki i technologii naukowych. W 65 
salach przedstawiono wzorce z różnych 
dziedzin techniki — od górnictwa i meta-
lurgii po kosmonautykę i energetykę.

Mieliśmy okazję popływać jachtami 
na Zalewie Klazmińskim oraz podziwiać 
Carycyno — podmoskiewską rezydencję 
Katarzyny II, ze zdumiewającą fontanną, 
poruszającą się w rytm muzyki klasycz-
nej czy Sergijew-Posad — miasto, które 
powstało w XIV w. wokół perły prawo-
sławnego budownictwa — Ławry Troi-
ckiej, stanowiącej obecnie najbogatsze 
muzeum w kraju. W cerkwiach na te-
renie klasztoru znajdują się przepiękne 
freski oraz ikony słynnych artystów m.in. 
Andrieja Rublowa.

Bez wątpienia do Polski powrócili-
śmy jako inni ludzie, bogatsi o doświad-
czenie, cudowne wspomnienia oraz 
przyjaciół. Moskwa oczarowała nas 
swoją niezwykłością, poznaliśmy w niej 
wielu życzliwych ludzi. Myślę, że zawsze 
z uśmiechem będziemy wspominać stu-
dencką praktykę w tym mieście.

Duży wkład w organizację praktyki 
mieli dr hab. inż. Andrzej Laszuk, prof. PK 
oraz dr inż. Aneta Głuszek, która towa-
rzyszyła nam w Moskwie. Nasi rosyjscy 
opiekunowie i zarazem przewodnicy — 
Anton, Kirill, Ania i Sasza — zadbali o to, 
abyśmy czuli się tam dobrze i wynieśli 
z tego pobytu jak najwięcej korzyści.

Joanna Szewczyk

Autorka jest studentką V roku kierun-
ku inżynierii chemicznej i procesowej, 
członkiem Koła Naukowego. Uczestni-
czyła w tegorocznej praktyce dla studen-
tów zorganizowanej wraz z Moskiewskim 
Państwowym Uniwersytetem Inżynierii 
i Ekologii.
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— Wśród pracowników Politechniki 
Krakowskiej pojawiają się opinie kwe-
stionujące wysokość opłat za miejsca 
parkingowe na terenie kampusu przy 
ul. Warszawskiej, a nawet zasadność 
ich pobierania przez uczelnię. Czy rze-
czywiście opłaty te są konieczne?

— Nikt nie lubi płacić, to oczywiste. 
Dobrze by było, gdyby nasza uczelnia 
mogła sobie pozwolić na bezpłatne udo-
stępnianie parkingów. Też bym sobie tego 
życzył. Ale nie jest to proste. Dotacja dy-
daktyczna z ministerstwa nie pokrywa 
wszystkich kosztów, a innych dotacji na 
utrzymanie parkingów Politechnika nie 
otrzymuje. Musimy więc pozyskiwać środ-
ki z opłat za parkowanie. 

— Pracownicy wysuwają argument, 
że nie powinni płacić, ponieważ są na 
Politechnice zatrudnieni i przyjeżdżają 
na uczelnię nie dla przyjemności, lecz 
w ramach swych obowiązków. 

— Podczas ostatniej podwyżki opłat, 
dwa lata temu, pojawiły się też głosy, że 
w cenę paliwa wliczony jest już poda-
tek zwany opłatą drogową, a jego część 
idzie na utrzymanie dróg. To prawda, ale 
z opłaty tej uczelnie publiczne nie dostają 
ani grosza. Drogi na terenie szkół wyż-
szych są drogami wewnętrznymi i mogą 
być utrzymywane tylko przez jednostki za-
rządzające. Musimy więc wspomagać się 
opłatami parkingowymi, żeby mieć środki 
przynajmniej na łatanie dziur. Chciałbym 
jeszcze dodać, że wraz z wprowadzeniem 
ostatniej podwyżki całkowicie zostały wy-
eliminowane wszelkie przywileje w tym 
zakresie. Wcześniej ze zwolnienia z opłat 
korzystały władze uczelni, a od dwóch lat 
płacą wszyscy. Wyjątek stanowią jedy-
nie osoby niepełnosprawne, posiadające 
ważną legitymację inwalidzką — wnoszą 
symboliczną opłatę w wysokości 10 zł, 
pokrywającą koszty druku identyfikatora.

— A co z wysokością opłat? Czy 
nie wzrosły zbyt dużo?

— Roczna opłata za miejsce na 
parkingu wynosi 40 złotych. Wcześniej 
było 20 zł. Nastąpił więc wzrost o 100 
procent, ale — licząc w złotych — nadal 
nie jest to duża kwota. Dzień parkowania 
kosztuje dosłownie grosze. W stosunku 
do opłat za parkowanie w wyznaczo-
nych miejscach na terenie miasta jest 
to kwota, można powiedzieć, śladowa. 
Także w porównaniu z innymi uczelnia-
mi nasza stawka jest bardzo niska. Inne 

uczelnie krakowskie pobierają opłaty 
znacznie wyższe, w granicach od 60 do 
144 zł rocznie.

— Jak została skalkulowana wy-
sokość opłaty parkingowej na naszej 
uczelni?

— Wielkość tej opłaty nie wynika 
z rachunku ekonomicznego. Gdyby spo-
rządzić taki rachunek, biorąc pod uwagę 
stan infrastruktury parkingowo-drogowej 
na terenie uczelni, byłaby to kwota wie-
lokrotnie wyższa. Być może nawet kilka-
dziesiąt razy wyższa! Proszę też zwrócić 
uwagę, że parking na terenie kampusu 
przy ul. Warszawskiej jest usytuowany 
w centrum miasta i dostępny 24 godziny 
na dobę przez 365 dni w roku. Uczelnia 
umożliwia więc parkowanie pojazdów 
nie tylko w czasie pobytu w pracy.

— Czy możemy więc spodziewać 
się kolejnej podwyżki?

— Konkretnych planów na razie nie 
ma, ale na pewno taka podwyżka byłaby 
uzasadniona i potrzebna.

— Skoro już mówimy o parkin-
gach Politechniki, proszę wyjaśnić, 
skąd wzięły się ostatnie ograniczenia 
w parkowaniu na osiedlu studenckim 
w Czyżynach. 

— To decyzja straży pożarnej, wy-
nikająca z konieczności ustanowienia 
dróg ewakuacyjnych. Z natury rzeczy 
nie mogą one być zastawiane. Nie mie-
liśmy innej możliwości. Chodzi przecież 
o bezpieczeństwo. 

— Wielu studentów posiada dziś 
samochody. Czy władze uczelni za-
mierzają im pomóc? 

— Politechnika Krakowska posiada 
w Czyżynach niezagospodarowane tere-
ny. W pobliżu osiedla studenckiego jest 
duży obszar, który nadaje się na parking. 
Podjęliśmy wstępne działania, by mógł 
tam powstać. Chodzi jednak o to, aby 
osiągnąć cel bez angażowania środków 
uczelni. Zamierzamy znaleźć w drodze 
przetargu inwestora, który byłby gotów 
urządzić tam parking. Rozwiązałoby to 
narastający od dłuższego czasu prob-
lem. Jeszcze bowiem przed ostatnimi 
ograniczeniami tylko część żaków miała 
możliwość parkowania swych pojazdów 
na osiedlu studenckim. Na pewno może 
być mowa tylko o parkingu płatnym 
— w celu określenia popytu na płatny 
parking poprosiłem przewodniczącego 
Rady Osiedla Domów Studenckich PK 
o przeprowadzenie odpowiedniej ankie-
ty wśród mieszkańców osiedla.

— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Lesław Peters

Na PK parkujemy za grosze
Rozmowa z Lucjanem Tabaką — kanclerzem Politechniki Krakowskiej

W świetle sondażu
Przed wprowadzoną dwa lata 

temu podwyżką opłat za parkowanie 
pojazdów prywatnych na terenach 
PK prof. Andrzej Rudnicki wykonał, 
w ramach Projektu CARAVEL, son-
daż opinii dotyczący tego problemu. 
Pracowników uczelni pytano o reak-
cję na różne propozycje zwiększe-
nia kosztu parkowania. W przypad-
ku wzrostu opłaty do 100 zł za rok 
gotowość dalszego parkowania na 
uczelni wyraziło 55 proc. ankieto-
wanych. 13 proc. osób akceptowało 
podwyżkę do 300 zł za rok, a 6 proc. 
podwyżkę do 500 zł za rok.
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Kiedy wydostaliśmy się z zatłoczo-
nego Krakowa, przed nami rozwinęła 
się długa nitka europejskich autostrad, 
wiodących nas do Francji, do Orlea-
nu. Wnętrze autobusu rozbrzmiewało 
wesołym śpiewem, dzięki któremu dłu-
ga podróż zdawała się mijać szybciej. 
A ponieważ i kierowcy, i autokar byli wy-
jątkowo sprawni, pominę opis tych go-
dzin podróży, które i tak większość z nas 
przespała... Przygotowania do tygodnio-
wego wyjazdu (4–10 maja) były długie 
i intensywne — sam nie pamiętam, kiedy 
ostatnio spotykaliśmy się na próbach tak 
często i z takim zapałem.

Na zachód od Renu
Kiedy obudził nas świt, rozległe pola, 

które przesuwały się za oknami autobu-
su, świeciły wesoło żółtym, kwitnącym 
rzepakiem. Ponieważ przekraczanie gra-
nic w Unii Europejskiej sprowadza się do 
przemknięcia obok znaku „Francja za 300 
metrów”, nie wszyscy byli pewni, czy dotar-
liśmy do ojczyzny Poulenca, Debussy’ego 
i Charpentiera, czy może nadal gościmy 
w kraju Bacha. Jednak tablice nad drogą 
upewniły nas, że jesteśmy we Francji.

Już rano dane nam było poczuć 
smak tego, co czekało na nas w Paryżu 
i Orleanie — kierowcy zdecydowali się 

zabrać nas do Reims, gdzie zabawiliśmy 
krótki czas, podziwiając wspaniałą, goty-
cką katedrę i ozdabiające ją arcydzieła 
średniowiecznej sztuki rzeźbiarskiej. Po 
południu byliśmy już na przedmieściach 
Paryża. Miasto, które inspirowało wszyst-
kich niemal artystów na przestrzeni wie-
ków, zwiedziliśmy jednak pobieżnie, by 
powrócić do niego za parę dni i pełniej 
doświadczyć wtedy jego piękna...

Okolice Sekwany
Paryż zostaje w pamięci każde-

go, kto odwiedza go po raz pierwszy, 
jako miejsce imponujące. Wyjątkowe 
wrażenie zrobiła na nas przepiękna ar-
chitektura — zarówno ta najstarsza, 
średniowieczna, jak i ta nowoczesna, su-
pernowoczesna... Dzielnica La Defense, 
od której zaczęliśmy zwiedzanie Paryża, 
mimo nieludzkiej wręcz skali stojących 
tam wieżowców, jest miejscem przyja-
znym mieszkańcom. Zachwyciła nas 
wyjątkowa dbałość o przestrzeń publicz-
ną, szczególnie docenili to obecni wśród 
nas przyszli urbaniści. Oczywiście, nie 
umknęły nam także panująca w mieście 
atmosfera ani jego wielkość, zdaniem 
niektórych wręcz nie do ogarnięcia.

Trudno opisać wszystko, co zafascy-
nowało nas w Paryżu. Inne odczucia mieli 

studenci architektury, podziwiający rozkład 
urbanistyczny i wpatrujący się z podziwem 
w plany rozwoju miasta, prezentowane 
w muzeum przy placu Trocadero. Inne 
mieli ci, którzy stali cierpliwie w kolejce, by 
dostać się na szczyt wieży Eiffla lub wy-
ruszyli na podbój najwyższego wieżowca 
Francji, Montparnasse. Jeszcze co inne-
go czuli ci, którzy podziwiali dzieła zgro-
madzone w Muzeum Orsay lub zaglądali 
przez ramię malarzom na Montmartrze.

Kolejną dawkę przeżyć artystycz-
nych zapewnił nam Wersal. Szczególną 
radość studentom architektury krajobra-
zu sprawiły jego ogrody — wcześniej 
z emocjami wymieniali nazwy drzew 
i krzewów, w Wersalu nie mówili nic, 
tylko przemykali po ogrodach z tajemni-
czym błyskiem w oku... 

Nad Loarą
W pamięci chórzystów Orlean zapi-

sał się jako przeciwieństwo ogromnego 
Paryża. Jego ciche uliczki, które tchnęły 
spokojem, były rajem dla fotoamatorów. 
Niskie kamienice i domy z mansardo-
wymi dachami, przystrojone kwiatami 
nadawały miastu kameralny charakter. 
W ciszy, w tak uroczym otoczeniu, w at-
mosferze przesyconej tradycją i dawny-
mi zwyczajami można było po prostu od-
począć. Przepiękna katedra, z zewnątrz 
otoczona zielenią, prezentowała się rów-
nie pięknie w środku, wystrojona iście 
po królewsku na Święto Joanny d’Arc. 
A orleańskie ogrody! Cichy ogród za ka-
tedrą czy ten na tyłach merostwa z prze-
ślicznymi klombami albo park Ludwika 
Pasteura z kolejką pełną roześmianych 
dzieci... 

Orlean zdawał się być miastem jakby 
z innych czasów (niezależnie od faktu, 
że w mieście odbywał się targ wzorowa-
ny na średniowiecznym). Jednocześnie 
w harmonijny sposób łączył w architek-
turze nowoczesność z tradycją.

Przyjęto nasz chór w miły, choć za-
skakujący nieco sposób: na początku 
francuska policja podprowadziła nas 
pod merostwo — wierzcie, przeżyliśmy 
szok kulturowy! A na miejscu powitali 
nas ciepło gospodarze — przedstawi-
ciele Stowarzyszenia „Loara — Wisła” 
i Chór im. Francisa Poulenca. Po krót-
kiej próbie, w czasie której nawiązaliśmy 
pierwszy kontakt z mającymi nas gościć 

„Cantata” we Francji
Jeszcze trochę biegania, pakowanie strojów w nadziei, że podróż im nie za-

szkodzi zanadto, ostatnie pytania: „Wszyscy są?”... i w końcu Akademicki Chór 
Politechniki Krakowskiej „Cantata” rozpoczął swą podróż.
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Francuzami, zostaliśmy im oddani pod 
opiekę. Francuska gościnność objawiała 
się przede wszystkim w trosce o to, by-
śmy nie wyjechali z Francji przypadkiem 
szczuplejsi. Duża część naszych wspo-
mnień dotyczy więc francuskiej kuchni. 
Było to dla nas o tyle wyjątkowe, że za-
równo potrawy, jak i same zwyczaje przy 
stole różnią się znacznie od polskich. 
Wyborne wina (w obfitej ilości), tarty 
przygotowywane na tysiąc sposobów, 
wiele gatunków sera, wreszcie francu-

skie pieczywo, które byliśmy 
gotowi jeść na przystawkę 
w ilościach wystarczających 
za cały posiłek... Rozmo-
wy przy stole jednoczą ludzi 
z różnych krajów bardziej niż 
jakiekolwiek formalne umowy 
(choć pewnie bez umów roz-
mowy nie doszłyby do skutku), 
a nasi gospodarze naprawdę 
dbali o to, żeby nam niczego 
nie brakowało.

Również sama organizacja 
naszego pobytu w Orleanie 
jest godna podziwu. Długo 
będziemy wspominać wizytę 
w warsztacie ludwisarza oraz 
wycieczki do Germiny-des-.
-Pres i Saint-Benoit-sur-Loire. 
Mieliśmy tam okazję podziwiać 
karolińskie oratorium Teodulfa 
ze wspaniałą mozaiką z IX w., 
a w drugiej miejscowości — 
doskonale zachowany kościół 
ze wspaniałymi płaskorzeź-
bami, kapitelami i mroczną, 
romańską kryptą. Obcowanie 
z tymi wspaniałymi dokona-
niami wczesnośredniowiecz-
nych mistrzów uświadomiło 

nam, jak bogatą i wielowiekową tradycją 
chlubi się Francja.

Prawdziwym zaszczytem było dla 
nas również oficjalne spotkanie z wice-
merem miasta. Przekazaliśmy uroczysty 
adres wystosowany z okazji Święta Jo-
anny d’Arc przez prezydenta Krakowa, 
Jacka Majchrowskiego. Po krótkim wy-
stępie „Cantaty” zostaliśmy zaproszeni 
do zabytkowych wnętrz merostwa.

Przede wszystkim jednak zapamiętali-
śmy wspaniałą atmosferę i więź, która wy-

tworzyła się między nami a gospodarzami, 
nie tylko chórzystami, ale i osobami ze 
Stowarzyszenia „Loara — Wisła”. Szcze-
gólnie przyjemne było wspólne śpiewanie 
przy stołach oraz odbywające się po kon-
certach tańce przy dźwiękach dud.

Koncerty będziemy pamiętać przez 
długi czas. Wiele radości dało nam to, że 
długie godziny prób nie poszły na mar-
ne, a jeszcze więcej satysfakcji sprawiło 
nam przyjęcie francuskiej publiczności! 
Mieliśmy również okazję posłuchać Chó-
ru im. Francisa Poulenca, który swoim 
śpiewem i zapałem udowodnił, że miłość 
do muzyki nigdy nie przemija. Patrząc 
na francuskich chórzystów, myśleliśmy, 
że chcielibyśmy, by nasz zapał nigdy nie 
ostygł i był zawsze taki jak u starszych 
kolegów. I za to wszystko, czego do-
świadczyliśmy w te majowe dni, jeste-
śmy bardzo wdzięczni.

Nad Wisłą?
Teraz, gdy już jesteśmy z powrotem 

w Krakowie, pozostały stosy zdjęć, ja-
kieś zapamiętane, francuskie słówka, 
miłe upominki i przede wszystkim wspo-
mnienia... A także nadzieja, że wkrótce 
spotkamy się ponownie... Może tym ra-
zem nad Wisłą? 

Paweł Szeptyński  
przy współudziale Heleny Karniewicz 

Zdjęcia: Łukasz Drofiszyn

Autorzy od pięciu lat są chórzystami 
„Cantaty”. Paweł Szeptyński studiuje na 
V roku Wydziału Inżynierii Lądowej PK, 
a Helena Karniewicz jest studentką IV 
roku historii sztuki i III roku rosjoznaw-
stwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Akademicki Chór Politechniki 
Krakowskiej „Cantata” działa już 
prawie 20 lat, ma na swoim koncie 
wiele sukcesów i wciąż poszerza 
swoje szeregi. Siedziba chóru mie-
ści się w budynku dawnej stołówki 
PK, na I piętrze. 

Serdecznie zapraszamy nowych 
adeptów śpiewu — czekamy na 
wszystkich chętnych już od począt-
ku października!

Zainteresowanym polecamy 
również naszą stronę:.
www.cantata.pk.edu.pl.
Adres poczty elektronicznej: .
cantata@pk.edu.pl
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Takie okrzyki można było usłyszeć 
podczas uroczystości, która odbyła 
się 26 września w Muzeum Politech-
niki Krakowskiej. W tym dniu została 
bowiem otwarta wystawa z okazji 70-
-lecia utworzenia na Węgrzech szkół 
dla polskich dzieci, emigrujących 
z kraju po klęsce wrześniowej w 1939 
r. Zorganizowanie wystawy na PK to 
nie przypadek, gdyż kilku wychowan-
ków tych szkół po wojnie związało 
swe losy zawodowe z naszą uczelnią.

Historia polskich dzieci, które w 1939 
r. znalazły się na Węgrzech, jest stosun-
kowo mało znana. Tymczasem opieka, 
jakiej tam doznały, zasługuje na szcze-
gólną pamięć, tym bardziej że Węgry od 
1941 r. uczestniczyły w wojnie po stronie 
faszystowskich Niemiec. 

Regularną naukę rozpoczęto na Wę-
grzech już w grudniu 1939 r. Największa 
i najważniejsza szkoła polska na Węgrzech 
powstała w Boglárze, położonym na połu-
dniowym brzegu Balatonu. Proboszczem 
był tu znany z sympatii dla Polaków ksiądz 
i poseł w jednej osobie — Béla Varga. Aby 
nie drażnić poselstwa niemieckiego, które 
protestowało przeciwko zakładaniu pol-
skich szkół, placówkę oficjalnie nazwano 
Obozem Młodzieży Polskiej.

W gimnazjum i liceum w Zamárdi 
i Boglárze kształciło się w sumie około 
pół tysiąca osób, z których 177 otrzyma-
ło tu świadectwo dojrzałości. O poziomie 
nauczania najlepiej świadczy fakt, że po-
nad 100 absolwentów jeszcze w czasie 
wojny podjęło studia na uczelniach wę-
gierskich. Kres polskiemu szkolnictwu 
na Węgrzech położyło dopiero wkrocze-
nie wojsk niemieckich w marcu 1944 r.

Po wojnie boglarczycy — jak nazy-
wają sami siebie wychowankowie tych 
szkół — rozproszyli się po świecie, ale 
liczna grupa trafiła do Krakowa. Sześciu 
związało swe losy zawodowe z Politech-
niką Krakowską. Są to: 
♦ prof. Franciszek Budziński, który 

w 1943 r. rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie im. Pazmány’ego w Budapesz-
cie, by dokończyć je po wojnie w kraju 
i podjąć pracę w Katedrze Ekonomii 
Politycznej PK. Napisana przez niego 
monografia „Szkoły polskie nad Bala-
tonem” otrzymała w 1989 r. nagrodę 
ministra edukacji narodowej. 

♦ Dr inż. Jan Dziedziuk — ukończyw-
szy studia na UJ, pracował od 1958 r. 
na PK w Zakładzie Materiałów i Na-
wierzchni Drogowych. Był promoto-
rem 56 prac dyplomowych. 

♦ Edward Kolasa — od 1943 r. student 
Politechniki Budapeszteńskiej, od 
1972 r. związany z Instytutem Mate-
riałów i Konstrukcji Budowlanych PK.

♦ Jerzy Kostarczyk — najpierw student 
Wydziału Komunikacji PK (później-
szego Wydziału Mechanicznego), 
potem wykładowca i pełnomocnik 
rektora mający znaczny wkład w roz-
wój kontaktów uczelni z Politechniką 
Budapeszteńską. 

♦ Maria Łodzińska, która po studiach ro-
manistycznych na UJ została zatrud-
niona w rektoracie PK i przepracowa-
ła w administracji uczelni 22 lata.

♦ Dr Tadeusz Morawski, który po stu-
diach na UJ podjął pracę w Katedrze 
Fizyki PK i aktywnie udzielał się 
w uczelnianym AZS. 

*
Wystawa „70-lecie polskich szkół 

nad Balatonem 1939–1944” została zor-
ganizowana w Muzeum Politechniki Kra-
kowskiej (w budynku „Aresztu”). W jej 
otwarciu uczestniczyła duża grupa wy-
chowanków szkół w Zamárdi i Boglárze 
oraz ich rodzin. Gościem honorowym 
uroczystości była konsul generalny Re-
publiki Węgier Katalin Bozsaky.

Zebrani mieli okazję zapoznać się 
z historią szkół boglarskich spisaną 
przez krakowską dziennikarkę Danutę 

Jakubiec, też należącą do boglarczy-
ków. Pod jej nieobecność wspomnienia 
przedstawił główny organizator wystawy 
Jerzy Kostarczyk. Z najwyższym uzna-
niem o postawie Węgrów wobec Pola-
ków wyrażał się Tadeusz Selbirak (który 
wraz z żoną Krystyną jest autorem eks-
pozycji). Stwierdził, że w czasie pobytu 
na Węgrzech mali Polacy nie tylko mogli 
się uczyć w języku ojczystym, ale nigdy 
nie zaznali głodu, który w tamtych la-
tach był udziałem wielu innych polskich 
dzieci. „Jest za co dziękować Węgrom!” 
— podkreślił Tadeusz Selbirak. 

W czasie spotkania okazało się, że bog-
larczycy mieli swój wkład w edukację prof. 
Kazmierza Furtaka, obecnego rektora PK, 
który podczas studiów na PK miał z nimi 
zajęcia. Z jednym z nich — dr. inż. Janem 
Dziedziukiem — prof. Furtak miał okazję 
się spotkać podczas otwarcia wystawy. 

Uroczystość dobitnie potwierdziła 
prawdziwość słów: Magyar-Lengyel két 
jó barát, együtt harcol, s issza borát, co 
w dosłownym przekładzie znaczy: „Po-
lak Węgier — dwaj przyjaciele, razem 
walczą i piją wino”.

Wystawę można jeszcze obejrzeć, 
bowiem jest czynna do 31 marca 2010 r., 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
10-13. 

Lesław Peters

Informacje o historii szkół boglarskich 
czerpałem z referatu Danuty Jakubiec 
wygłoszonego w 2007 r. na Uniwersyte-
cie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

* Niech żyje przyjaźń węgiersko-polska!

Wystawa w Muzeum PK

Éljen a Magyar-Lengyel barátság!*
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Konsul generalny Katalin Bozsaky otwiera wystawę
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Podczas tegorocznych Mistrzostw 
Polski AZS nasza uczelnia była gospo-
darzem meczu finałowego w siatków-
ce mężczyzn oraz turnieju w tenisie 
stołowym. Z rywalizacji nie wyszliśmy 
z pustymi rękoma. 

Siatkówka mężczyzn: 
gospodarze ze srebrem

Mistrzostwa Polski AZS dobie-
gły końca i nie da się ukryć, iż okrasą 
ostatniego dnia był finałowy pojedynek 
pomiędzy drugoligowymi zespołami KU 
AZS z Zielonej Góry i Politechniki Kra-
kowskiej. O ile mecz o 5. miejsce (wy-
grany przez AZS Opole 3:1), pomimo 
niezbyt efektownej gry, był momentami 
emocjonujący, o tylko mecz o brązowy 
medal pomiędzy AZS PWSZ Nysa 
i AZS UWM Olsztyn, poza pierwszym 
setem, był spotkaniem jednostronnym, 
a fakt iż zespół z Nysy w dwóch setach 
zdobył w sumie 23 punkty mówi sam za 
siebie.

Drużyna AZS PWSZ Nysa (obroń-
cy tytułu MP AZS 2008) przyjechała 
do Krakowa w roli faworyta, a okazała 
się największym rozczarowaniem mi-
strzostw. Co prawda, do pierwszoligo-
wej inauguracji pozostało zespołowi 
z Nysy prawie półtora miesiąca, jednak 

w jego grze zabrakło minimum siatkar-
skiego rzemiosła. Szkoda... 

Debiutujący w mistrzostwach pod-
opieczni Marka Fornala od początku tur-
nieju robili bardzo pozytywne wrażenie. 
Grą i chęcią walki sprawili fanom miłą 
niespodziankę, pokonując AZS PWSZ 
Nysa (3:1) i kolejno AZS Opole i AZS 
UMW II Olsztyn (3:0). Finałowe spotka-
nie rozpoczęli od objęcia prowadzenie 
(4:0), ale drużyna AZS Zielona Góra 
systematycznie odrabiała straty dzięki 
doskonałej grze w obronie i skutecznie 
wyprowadzanym kontrom. W końcówce 
seta więcej zimnej krwi zachowali zie-
lonogórzanie, którzy objęli prowadzenie 
1:0. Drugi set był bliźniaczo podobny do 
pierwszego, remis 21:21, a w końcówce 
— efektywna gra AZS Zielona Góra. 

W trzecim secie końcówka należała 
do AZS PK, a w czwartej odsłonie byli-
śmy świadkami siatkarskiego thrillera. 
Dopiero skuteczny blok Błasiaka zakoń-
czył seta, w tie-breaku zdecydowanie 
nadawali ton zawodnicy z Zielonej Góry, 
sięgając w końcu po złoty medal MP 
AZS. 

Najlepsze zespoły mistrzostw deko-
rował prorektor PK — prof. Jan Kazior, 
prezes AZS Kraków prof. Kazimierz 
Trybalski oraz dyrektor Centrum Sportu 
i Rekreacji — Zbigniew Kucia.

Klub Uczelniany AZS PK

Mistrzostwa Polski AZS
Tenis stołowy: 
dominacja Ren i braci Chmiel

W Hali Sportowej na Czyżynach 26 
i 27 sierpnia odbył się turniej Mistrzostw 
Polski Klubów AZS w Tenisie Stołowym. 
Do Krakowa przyjechało ponad 100 za-
wodników i zawodniczek, wielu znanych 
z rozgrywek ekstraklasy. Swoje repre-
zentacje wystawiły m.in. KU AZS Poli-
technika Rzeszowska wśród mężczyzn 
czy KU AZS Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie i AZS Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu w rywalizacji 
pań. Rozgrywki odbywały się w niemal 
wszystkich kategoriach wiekowych: od 
młodzików począwszy, poprzez kadetów 
i juniorów, a na seniorach skończywszy.

Zgromadzeni na zawodach widzo-
wie byli świadkami wielu zaciętych poje-
dynków. Większość z nich kończyła się 
po pięciosetowych bojach. Największą 
gwiazdą mistrzostw okazała się niespeł-
na 17-letnia pingpongistka AZS PWSIP 
z Łomży, Ren Bingran, która do dwóch 
złotych medali zdobytych w grze poje-
dynczej (w kategorii seniorek i juniorek) 
dorzuciła kolejne dwa w grze podwójnej 
(z Edytą Szabłowską) i mieszanej (z Ma-
ciejem Prendotą).

Na słowa uznania zasługuje również 
ekipa Politechniki Rzeszowskiej. Prowa-
dzeni przez Tadeusza Czułnę rzeszo-
wianie zdominowali zawody w kategorii 
seniorów, zgarniając komplet medali. 
Stopniami na podium podzieli się bra-
cia Chmiel: Paweł zajął najwyższy, Piotr 
— najniższy, a miejsce między nimi zajął 
Tomasz Lewandowski. Emocje i pokaz 
zaciętej walki, a tym samym wysoki po-
ziom gry pokazali również podopieczni 
Wiesława Pięty z AZS AJD Częstocho-
wa i Zdzisława Tolksdorffa z AZS UE we 
Wrocławiu.

Jacek Pękala

Autor jest doktorantem Wydziału Mecha-
nicznego PK, prezesem Klubu Uczelnia-
nego  AZS PK.Fo
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Renata Gostyńska — związana 
niegdyś ze Studium Praktycznej Na-
uki Języków Obcych PK — zdobyła 
ostatnio medal na zawodach wioślar-
skich w Wiedniu. Fakt ten zasługuje 
na uwagę przede wszystkim dlatego, 
że medalistka liczy sobie… 87 lat. 
Wiosłować zaczęła 60 lat temu!

Na początku września br. w Wied-
niu na Dunaju rozegrano Mistrzostwa 
Świata Mastersów — byłych mistrzów 
sportu. Renata Gostyńska płynęła ra-
zem z 83-letnim Zdzisławem Adamikem. 
Specjalnie dla nich trzeba było utworzyć 
dodatkową kategorię wiekową, powyżej 
80. roku życia. Kilometrowy dystans po-
konali w 6 minut i 40 sekund, walcząc 
z wiatrem i sporymi falami. 

Wioślarstwem zainteresowała się 
w 1949 r. Po wyjściu za mąż rozstała się 
ze sportem wyczynowym, ale nie z ak-
tywnością fizyczną. Jej nową pasją stało 
się narciarstwo. Po raz ostatni przypięła 
deski, gdy miała 82 lata. Do wioseł wró-
ciła przed dwoma laty, namówiona przez 
Zdzisława Adamika, który kiedyś był nie 
tylko zawodnikiem, ale także trenerem.

Niedawno pani Renata zanotowała 
na swoim koncie też inne osiągnięcie. Jej 
wspomnienie o pierwszych dniach II woj-
ny światowej otrzymało jedną z głównych 
nagród w konkursie ogłoszonym przez re-
dakcję „Dziennika Polskiego” i Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. 

Wiosła w dłoń!

Renata Gostyńska była zatrudniona 
na PK od roku 1960 do końca lat siedem-
dziesiatych jako lektor języka angielskie-
go. Mimo formalnego przejścia na eme-
ryturę nie zerwała kontaktu z uczelnią 
i jeszcze dziś spotyka się z grupą osób 
z Wydziału Mechanicznego. Jest osobą 

bardzo żywotną, dowcipną, obdarzoną 
wielkim poczuciem humoru, a przy tym 
niezwykle życzliwą ludziom, czego do-
wody dała nie raz. Nic dziwnego, że cie-
szy się powszechną sympatią.

(ps)

Promocja oszczędnego stylu jaz-
dy samochodem była głównym celem 
MotoEkoPikniku zorganizowanego 
przez Magazyn Motoryzacyjny SPEED 
2 TVP Kraków we współpracy z Poli-
techniką Krakowską. Impreza odbyła 
się 4 października na pasie startowym 
Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Oszczędny styl jazdy samochodem, 
tzw.. eco-driving, pozwala zmniejszyć 
zużycie paliwa i jednocześnie zminima-
lizować emisję toksycznych składników 
spalin. Udział naszej uczelni w imprezie 
polegał na zorganizowaniu badań emisji 
składników spalin samochodowych oraz 

głośności pojazdów. Badaniom tym pod-
dano pojazdy uczestników MotoEkoPik-
niku. Prowadzili je pracownicy Instytutu 
Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych: dr hab. inż. Marek Brze-
żański — zastępca dyrektora instytutu, 
dr inż. Robert Janczur z Katedry Budo-
wy i Badań Pojazdów oraz Adam Ko-
białka z Katedry Silników Spalinowych. 
Głównym moderatorem imprezy był red. 
Wojciech Majewski.

W ramach imprezy odbył się Eko-
Rajd, którego trasa biegła przez Słomniki, 
Miechów i Olkusz z powrotem na dawne 
lotnisko w Czyżynach. Zawodnicy zdo-

bywali punkty w dwu kategoriach: „czas 
przejazdu”, „ilość zużytego paliwa”. 

MotoEkoPiknik dobrze przysłużył się 
promowaniu naszej uczelni. Działania 
pracowników Politechniki podczas im-
prezy spotkały się z dużym zaintereso-
waniem zarówno uczestników rajdu, jak 
i odwiedzających imprezę mieszkańców 
miasta. Logo PK oraz Wydziału Mecha-
nicznego było umieszczone w materia-
łach imprezy oraz na pojazdach startu-
jących w konkursie na oszczędną jazdę, 
a relacje z imprezy ukazały się na ante-
nie TVP Kraków.

(R.)

TVP Kraków wspólnie z PK

Jeźdźmy oszczędniej

O sukcesach pani Renaty pisał „Dziennik Polski”
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W numerze 2/2009 „Naszej Poli-
techniki” opublikowaliśmy tekst na te-
mat przygotowań do wyprawy z okazji 
70-lecia polskiego himalaizmu. Celem 
ekspedycji, w której wziął udział pra-
cownik PK Paweł Szlachta, było przy-
pomnienie wielkiego wyczynu, jakim 
w 1939 r. okazało się zdobycie przez 
czterech polskich inżynierów — Ste-
fana Bernadzikiewicza, Jakuba Buja-
ka, Adama Karpińskiego oraz Janusza 
Klarnera — niezdobytego wcześniej 
przez nikogo szczytu Nanda Devi East 
(7434 m n.p.m.). Poniżej zamieszcza-
my relację z wyprawy.

Wyprawa wyruszyła 20 kwietnia 
z Warszawy, by po długim locie (przez 
Helsinki) przybyć 21 kwietnia do Delhi. 
Tu prawie przez tydzień załatwialiśmy 
pozwolenia na wspinaczkę oraz formal-
ności związane z odebraniem nadanego 
wcześniej ładunku. Biurokracja indyjska 
okazała się bardzo skomplikowana.

Kolejnym etapem była dwudziesto-
czterogodzinna podróż do miejscowości 
Munsyarii, gdzie po załatwieniu ostat-
nich formalności oraz wynajęciu targarzy 
i kucharza mogliśmy wyruszyć w pięcio-
dniową trasę trekingową. Wyruszyliśmy, 
aby założyć bazę główną na wysokości 
4300 m n.p.m. Po dwóch dniach pracy 
odbył się pierwszy rekonesans, który 
zaowocował złożeniem depozytu (ła-
dunku) w wyznaczonym miejscu na 

wysokości 5000 m n.p.m., gdzie dzień 
później powstała wysunięta baza. Przez 
następne dni donoszono do niej ładun-
ki, które potem dostarczano dalej na 
przełęcz Longstaffa na wysokości 5910 
m n.p.m., gdzie powstał pierwszy obóz. 
Ekipa, wychodząc do kolejnych obozów 
i schodząc do bazy głównej, dokonywa-
ła jakże potrzebnej dla organizmu na tej 
wysokości aklimatyzacji.

Kolejnym etapem akcji górskiej było 
zaporęczowanie 3 skalnych turni, „śnież-
nej kopy”, nawisowej śnieżnej grani oraz 
założenie drugiego obozu na wysokości 
6500 m n.p.m. Na założenie poręczy do 
wysokości 6900 m n.p.m. u stóp „wiel-
kiego uskoku” zużyto ponad 1000 me-
trów lin o grubości 8 mm.

26 maja miał nastąpić atak szczyto-
wy, jednakże nagła choroba wysokoś-
ciowa jednego z członków ekipy, a tak-
że coraz bardziej nieprzewidywalna 
pogoda przekreśliły szanse na zdobycie 
szczytu. Było już zbyt mało czasu, aby 
druga ekipa mogła spróbować ponow-
nego ataku. Pozostała nam nadzieja, 
że wrócimy pod tę świętą górę i spró-
bujemy jeszcze raz szczęścia. Może za 
drugim razem bogini Nanda pozwoli się 
zdobyć…

Po powrocie wszystkich alpinistów 
do bazy odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą polskim himalaistom z roku 
1939. Górskim sposobem za pomocą 

Moje pasje

Niezdobyta bogini Nanda
czekana na kamiennej płycie wyryto 
nazwiska pierwszych zdobywców Nan-
da Devi East wraz z datą osiągnięcia 
szczytu.

W wyprawie na Nanda Devi East 
wzięło udział 10 alpinistów, w tym wnuk 
pierwszego zdobywcy szczytu Jan Len-
czowski. 

Dziennik wyprawy oraz galerię zdjęć 
można obejrzeć na stronie internetowej: 
www.nandadevi.pl.

*
Uczestnicy wyprawy pragną serdecz-

nie podziękować wszystkim sponsorom, 
w szczególności zaś firmom: POLABAU, 
EPS, Dobre Narty, Rival Group, SUUNTO, 
Julbo, Lyofood, Canon, miastu Radom, 
a przede wszystkim rektorowi Politech-
niki Krakowskiej, prorektorowi ds. stu-
denckich PK oraz dziekanowi Wydziału 
Architektury PK, a także Klubowi Uczel-
nianemu AZS PK — za wsparcie finan-
sowe, bez którego ta wyprawa nie mo-
głaby dojść do skutku. 

Paweł Szlachta

Autor jest pracownikiem Wydziału Archi-
tektury PK.
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Galeria GIL 
Galeria A

MIĘDZYNARODOWE 
TRIENNALE GRAFIKI

Ryszard Grazda 
Róże — drzeworyty, kolaże  
graficzne 
23 września — 19 października 2009

Prezentowane na wystawach w Ga-
lerii GIL i Galerii A grafiki, drzeworyty 
i kolaże graficzne, są zamkniętym cyklem 
prac inspirowanych wcześniej powsta-
łymi obrazami „Róże”. Grafiki wykonane 
w technice drzeworytu są odbijane — po-
wielane w wielu wariantach, zarówno 
kolorystycznych, jak i rejestrujących bie-

żące zmiany matrycy w trakcie procesu 
drukowania. Kolaże graficzne powstały 
w drodze montażu przetworzonych już 
cyfrowo fragmentów odbitek graficznych, 
stanowiących tło dla nałożonych na nie 
powtórnie odbitych fragmentów drzewo-
rytów, często uzupełnianych wklejonymi 
elementami drzeworytów. Całość tych 
działań idzie w kierunku łączenia różnych 
technik graficznych, dających w efekcie 
końcowym zupełnie nowy obraz. 

Cykl graficzny „Róże” powstawał 
w latach 2008–2009 i obejmuje około 
150 prac. 

Obie prezentowane wystawy zostały 
zrealizowane w ramach współpracy Sto-
warzyszenia MTG i Politechniki Krakow-
skiej i zostały objęte programem wystaw 

 
Galeria Kotłownia
Malarstwo, grafika, fotografia 
— spotkanie przyjaciół: 
Roksana Gołębiowska, Mariola 
Jaśko, Marcin Cziomer, Jerzy 
Dmitruk, Hieronim Kozłowski, 
Mariusz Krawczyk, Piotr  
Timofiejczyk, Piotr Witosławski, 
Jacek Zaborski 
22 września — 14 października 2009

Najpierw było malarstwo, następnie 
grafika. Przypuszczalnie pierwszą grafi-
kę stanowiła odciśnięta dłoń, jakby pod-
pis paleolitycznego człowieka. Minęło 
wiele tysięcy lat, zanim człowiek odkrył 
fotografię...

Wystawa „Malarstwo, grafika, foto-
grafia — spotkanie przyjaciół” to próba 
zestawienia różnych dyscyplin sztuki 

towarzyszących Międzynarodowemu 
Triennale Grafiki w Krakowie.

Ryszard Grazda

i artystów. Język sztuki jest wartością 
nadrzędną — niezależnie od tego, czy 
mamy do czynienia z obrazem, grafiką 
czy fotografią, jest on rozpoznawany 
przez wtajemniczonych.

Marcin Cziomer
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA.
LESZKA WOJNARA

Wzorzec naukowo-dydaktyczny

Zajęcia z dydaktyki pełni z obowiązku,
Nie widząc w tym żadnego z powołaniem związku.
Zapytany, dlaczego tak gardzi tą pracą?
Z reguły odpowiada: „Bo mi mało płacą”.
A braci to studenckiej winien być priorytet,
By budować takiego mistrza autorytet.
O współpracy z przemysłem trudno mu coś głosić,
Bo nie byli tak grzeczni, by go o co prosić.
Przez lata publikacją nie został zhańbiony,
Lecz tytuł ma doktora: bijcie mu pokłony.
O grant wystąpić nie chce, o tytuł nie może,
Lecz ważne, by mówili: „Panie Profesorze”.
Dla dowartościowania swego wizerunku,
Od innych przesadnego wymaga szacunku.
Czy znacie takich ludzi? Kto zacz: czarna owca?
To „prześwietny pedagog” i „wzór naukowca”.

Krzysztof Konstanty Stypuła

    Uwaga: prototyp
Tygodnik „Forum”, powołując się na japoński dziennik „Mainichi Daily News”, napisał, że Ken Kitamura, 

student Instytutu Technologicznego w Osace, w ramach zajęć w uczelnianym kole naukowym 
zbudował nowatorski prototyp łodzi z betonu. Młodzian postanowił sam przetestować swój 

wynalazek. Wypłynął na rzekę Yodogawa i… utopił się. Tę historię, w charakterze.
         przestrogi, dedykujemy ambitnym członkom naszych kół naukowych.
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Do wiedzy stępa .
czy galopem?
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