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3. Trupy wynędzniałych więźniów KZ Dachau z początkiem kwietnia 1945,

fot. arch. prof. H. Pierzchały

[w:] Dachau mahnt nie wieder KZ. 36. Jahrestag der Befreiung. Sonntag, den 3. Mai 1981

1. Fragment specjalnego ogrodzenia wraz z głównym budynkiem
2. Mordercza kara więźnia tzw. słupek, reprodukcja A. Kmieciński

z wejściem do KZ Sachsenhausen-Oranienburg, reprodukcja A. Kmieciński

Henryk Pierzchała

Eksterminacja profesorów
Akademii Górniczej w hitlerowskiej
„Sonderaktion Krakau”
W Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii
Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej
(w tamtych czasach Akademia Handlowa),
z których profesorowie byli męczennikami obchodzimy właśnie 67. rocznicę pamiętnej po
wsze czasy „Sonderaktion Krakau”. Szczegółowo udokumentowałem ją archiwaliami i opisałem w opublikowanej obecnie monografii pt.
Pomocne dłonie Europejczyków (1939 – 1944).
Należy skrótowo ją przypomnieć, szczególnie
powojennym generacjiom Polaków oraz Europejczyków.
To niezwykłe wydarzenie dziejowe w nauce
światowej nazwane potocznie: „Sonderaktion
Krakau – Akcja Specjalna Kraków”, wywołało
ogólne oburzenie i potępienie opinii w konspiracyjnej prasie okupowanego przez hitlerowskie Niemcy kraju, a zwłaszcza europejskiej
oraz światowej w tym szczególnie Senatów Uniwersyteckich. Określone ono zostało w archiwaliach nazistowskich – hitlerowskich jako „Aktion gegen Univers. Professoren – Akcja przeciw profesorom uniwersyteckim”.
Była ona wyjątkowo perfidna, a zarazem jest
najlepiej udokumentowana w archiwaliach barbarzyństwa – ludobójstwa „Übermenschen –
nadludzi” III Rzeszy Niemieckiej w dziejach drugiej wojny światowej. Jej głównym realizatorem
był major SS (SS-Sturmbannführer), Bruno Müller (1905 – 1960?), dowódca „specjalnego policyjnego, zbrodniczego”, Oddziału Operacyjnego Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS (Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdientes der SS), stacjonującego na ul. Pomorskiej 2 w okupowanym
Krakowie. Najpierw zaprosił on do siebie pisemnie na dzień 3 listopada 1939 r. urzędującego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – UJ,
profesora T. Lehra-Spławińskiego i zażądał zebrania profesorów i wykładowców. Wyjaśnił
przy tym: „że chciałby przedstawić niemiecki
punkt widzenia w sprawie nauki i szkół wyższych”. Uzgodniono więc, że odbędzie się ono
w Collegium Novum UJ w dniu 6 listopada
1939 r. o godz. 12 w sali nr 66.
W zdradziecki i pamiętny poniedziałek dnia
6 listopada 1939 r. wkroczył B. Müller do wypełnionej uczonymi UJ sali nr 66, nie wygłosił żadnego odczytu tylko buńczucznie powiedział:
„Uniwersytet tutejszy rozpoczął rok akademicki nie uzyskawszy uprzednio pozwolenia
władz niemieckich. Jest to zła wola. Ponadto
jest powszechnie wiadomo, że wykładowcy byli zawsze wrogo nastawieni wobec nauki niemieckiej. Z tego powodu wszyscy obecni, z wyjątkiem trzech obecnych kobiet, będziecie przewiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet jakakolwiek wypowiedź
na ten temat jest wykluczona.
Kto stawi opór przy wykonywaniu mego rozkazu będzie zastrzelony.”
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Jego podwładni esesmani zaaresztowali
pamiętnego 6 listopada 1939 r. w Collegium
Novum – UJ w Krakowie: 166 profesorów, docentów i asystentów z UJ w tym 3 z Akademii
Hadlowej oraz 2 z USB w Wilnie i KUL w Lublinie, a także 18 profesorów, 3 docentów z Akademii Górniczej – AG zebranych obok w sali
posiedzeń Rady Wydziału Filozoficznego UJ
oraz 15 przypadkowych osób przebywających
w budynku. Ponadto popołudniu aresztowali
w domu prezydenta miasta Krakowa dr. Stanisława Klimeckiego i dołączyli go do „profesorów krakowskich” tak nazwanych przez esesmanów tak, że łącznie było ich 184.
Z kolei przy wyzwiskach i biciu kolbami zapędzono ich do zaparkowanych obok budynku
samochodów ciężarowych i przewieziono do
więzienia SS przy ul. Montelupich. Następnego
dnia przetransportowano ich do koszar wojskowych przy ul. Wrocławskiej w Krakowie. Z Krakowa na skutek wpływowych i bardzo energicznych interwencji 11 uwolniono, a pozostałych
173 przewieziono 9 listopada 1939 r. pociągiem
i osadzono w więzieniach w Breslau (Wrocławia), gdzie dalszych 3 zostało uwolnionych
wśród, których na skutek interwencji jego żony
Austriaczki oraz Austriaka, profesora AG Oskara Nowotnego znalazł się profesor AG Edward
Windakiewicz.
Pozostałych 170 deportowano najpierw do
KZ Sachsenhausen-Oranienburg (il. 1), a z nich
później 43 młodszych do KZ Dachau oraz nielicznych do KZ Buchenwald i KZ Mauthausen-Gusen, gdzie zadręczonych i zamordowanych
zostało 15 „profesorów krakowskich”.
Dzień 8 lutego 1940 r. stał się dla żyjących
jeszcze w KZ Sachsenhausen-Oranienburg,
starszych 102 profesorów krakowskich, którzy
ukończyli 40 rok życia, dniem wyrwania się ze
szponów zbrodniczego Państwa SS i powrócili
do Krakowa. Nastąpiło to na skutek międzynarodowych, bardzo licznych interwencji oraz protestów uczonych i Senatów Uniwersytetów europejskich, amerykańskich, kanadyjskich oraz
australijskich.
W tym bestialskim obozie koncentracyjnym KZ Sahcsenhausen-Oranienburg zadręczono i zamordowano również trzech profesorów Akademii Górniczej, a mianowicie: Antoniego Meyera 24 XII 1940 r., Władysława Taklińskiego 24 I 1940 r. oraz Antoniego Hoborskiego
9 II 1940 r. Z grona pozostałych „profesorów
krakowskich” dalszych pięciu zmarło wkrótce
w Krakowie z obozowego barbarzyńskiego wycięczenia.
W szeroki nurt działań interwencyjnych, włączyła się aktywnie, Maria Bolewska (1908 –
– 1954), z domu Żakowska, żona deportowanego z młodymi pracownikami nauki krakowskiej
do KZ Dachau, docenta AG Andrzeja Bolewskiego. Po konsultacji z profesorem UJ Henry-
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kiem Hoyerem, juniorem, i przy jego pomocy
wysłała dwa rozpaczliwe listy w języku niemieckim, a mianowicie: dnia 11 maja oraz 9 czerwca
1940 r., z prośbą o pomoc i ratunek do współpracującego wcześniej z jej mężem profesorem
Uniwersytetu w Barcelonie, Jaime Marcet-Riby.
Jego późniejsza pisemna interwencja w Ambasadzie Niemieckiej w Madrycie z dnia 24 czerwca 1940 r. odniosła skutek, gdyż A. Bolewski,
dnia 15 sierpnia 1940 r., a więc dopiero w dwa
miesiące po zwróceniu się w jego sprawie przez
niego do Ambasady Niemieckiej w Madrycie,
został specjalnie wezwany do Wydziału Politycznego KZ Dachau.
Następnie polecono mu napisać list do profesora Jaime Marcet-Riby, w którym donosił
oczywiście, że czuje się dobrze, a po przebraniu go w porządny sweter zrobiono mu nawet
fotografię, zdjęcie zaś dołączono do owego listu. W miesiąc później, doc. A. Bolewski został
uwolniony z KZ Dachau, co potwierdza Poświadczenie jego uwolnienia z dnia 26 września
1940 r., (Entlassungsschein), wystawione przez
Komendanturę obozu (Kommandantur) KZ
Dachau, zgodnie z wcześniejszą decyzją z dnia
31 sierpnia 1940 r. Urzędu IV, Grupy C, Referatu
2, prowadzącego sprawy aresztu prewencyjnego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie – RSHA. Udokumentowane, więc
daty i wydarzenia, opisane szczegółowo w publikacjach uratowanego, pozwalają twierdzić,
że interwencja hiszpańskiego profesora Jaime
Marcet-Riby przyczyniła się do wyrwania z machiny zbrodniczej Państwa SS współpracującego z nim przed drugą wojną światową uczonego krakowskiego.
Niezwykle skuteczną, zdecydowanie koleżeńską kolejną akcję interwencyjną, w pełni
udokumentowaną archiwaliami, wzbogaconymi
ponadto dokumentami przekazanymi autorowi
przez jego żonę Ursulę Härlen, przeprowadził
jej mąż, matematyk z Lipska, dr Hasso Härlen
(1903-1989) współpracujący naukowo z profesorem AG Stanisławem Gołąbem z którym opublikował rozprawę pt. Minkowskische Geometrie. I. u. II. (Geometria Minkowskiego. I i II). Ukazała się ona w „Die Monatsheften für Mathematik und Physik” w Lipsku w 1931 r.
W nawiązaniu do naukowej współpracy
i przyjaźni łączącej obu matematyków, trwającej
przez 11 lat i przerwanej brutalnie wybuchem
drugiej wojny światowej, było rzeczą oczywistą,
że żona deportowanego profesora Stanisława
Gołąba, napisała list do dra Hasso Härlena,
z prośbą o ratunek w jego tragicznej sytuacji.
W niedługim czasie odwiedził ją w Krakowie,
przyjaciel jego syna, Herbert Oeckinghaus i uzyskał od niej szczegółowe informacje o skandalicznym zaaresztowaniu „profesorów krakowskich”. Zabrał on list do H. Härlena, na który
w dniu 31 stycznia 1940 r., odpisał on Pani Gołąbowej tymi oto słowami w wolnym polskim tłumaczeniu:
„Wielce Szanowna Pani Gołąbowa!
Przed paroma dniami otrzymałem list od Pana Oeckinghhausa, który odwiedził Panią n i e dawno. Poinformował on zapewne Panią, że
jest przyjacielem mojego syna (dokładniej: moich pasierbów). Kiedy usłyszałem, że wyjeżdża
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na krótko do Krakowa, powiedziałem mu o Pani
domu, aby mógł Panią odwiedzić, a teraz musiałem otrzymać za jego pośrednictwem tak tragiczną wiadomość!
W tym celu natychmiast zwróciłem się do kilku urzędów, aby otrzymać dokładne informacje.
Bardzo przypuszczam, że wkrótce mi się uda
tak, że będę w stanie przekazać Pani także dobrą wiadomość. W międzyczasie niech mi wolno będzie powiedzieć Pani na pocieszenie, że
przynajmniej jemu pod względem zdrowotnym
nie pogorszy się. O to z całą pewnością dbają
dobrze. Naturalnie Pani i dzieciom jest bardzo
ciężko na skutek oddzielenia od męża; zapewne i jemu jest też bardzo ciężko zostać oderwanym od swych naukowych zajęć i od rodziny.
I chociaż nie znajduje się w zagrożeniu życia, to
jednak musi być pozbawiony wygód.
Ileż to już czasu minęło, kiedy ostatni raz
rozmawiałem z Pani mężem! To było zapewne
w Stuttgarcie, w lecie 1931 roku. W międzyczasie, w związku z moją działalnością jako matematyka od ubezpieczeń w gospodarce, zostały
całkiem wstrzymane moje prace naukowe. Ale
nie zapomniałem o nich, jak również nie zapomniałem o pracach naukowych wspólnych z Pani mężem. Byłoby dla mnie wielką satysfakcją,
gdybym teraz mógł okazać mu swoją przyjaźń.
W nadziei przekazania Pani wkrótce dość
dobrych wiadomości pozostaję z najlepszymi
życzeniami i pozdrowieniami dla Pani, Pani
dzieci i Pani teściowej.
P. S. Niech Pani ma trochę cierpliwości!”
Zgodnie z informacją zawartą w tym liście,
po stosunkowo dokładnym rozeznaniu sprawy,
w dniu 5 maja 1940 r., dr H. Härlen, skierował
do Wydziału Kultury Urzędu Spraw Zagranicznych w Berlinie (An die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin – AA) Memoriał
w sprawie uwolnienia trzech matematyków
z grupy „profesorów krakowskich”, a zwłaszcza
profesora Stanisława Gołąba, w polskim tłumaczeniu ujęty następująco:
„Dot.: polskich uczonych w szczególności
matematyka dra Stanisława Gołąba, docenta
Uniwersytetu Kraków.
Od żony polskiego matematyka dra Stanisława Gołąba, z którym współpracowałem
przed około 10 laty, otrzymałem wiadomość, że
jej mąż, tak samo jak inni profesorowie i docenci Uniwersytetu Krakowskiego, został przepędzony do Rzeszy po posiedzeniu na początku
listopada 1939 roku. Najpierw był w obozie koncentracyjnym w Oranienburg, a od początku
marca w obozie koncentracyjnym w Dachau.
W międzyczasie powrócili najpierw starsi profesorowie, a także czterech młodszych. Żona jest
teraz szczególnie zmartwiona, ponieważ jej męża nie było wśród powracających do kraju.
Obawa jest tym większa, ponieważ niektórzy
z profesorów zmarli w Niemczech.
Proszę Wydział Kultury Urzędu Spraw Zagranicznych o zajęcie się tą sprawą i powiadomienie mnie czy można uzyskać informacje:
1) o stanie zdrowia dra Gołąba,
2) o tym czy i kiedy można liczyć na jego uwolnieniem.
Ponadto proszę o sprawdzenie, jakie kroki
są możliwe do podjęcia w sprawie jego uwol-

nienia, o ile oczywiście nie przeszkadzają temu
ważne polityczne powody.
Pragnę również zaznaczyć, że jego uwolnienie byłoby pożądane, także w niemieckim interesie, z dwóch powodów:
1) Chodzi o matematyka, który jest znany
wśród uczonych specjalistów całego świata.
Szczególnie owocnie współpracował on
przez wiele lat z holenderskim matematykiem, profesorem drem Schoutenem w Delf,
później z włoskim matematykiem, profesorem drem Bompianim w Rzymie.
2) Dr Gołąb, o ile mi wiadomo, nie był nigdy
wrogo nastawiony do Niemiec i także nigdy
nie udzielał się w tym kierunku. Jako dowód
może posłużyć fakt, że jeszcze w sierpniu
1939 roku opublikował w niemieckim czasopiśmie matematycznym rozprawę napisaną
po niemiecku.
Pomiędzy pozostałymi polskimi uczonymi,
którzy zostali wywiezieni do Oranienburg, jak
się dowiedziałem, byli między nimi matematyk
dr Tadeusz Ważewski i astronom dr Tadeusz
Banachiewicz. O obu wiem to samo co o Panu
Gołąbie, że nie byli na pewno nigdy nastawieni
antyniemiecko i nie udzielali się w tym kierunku.
Pan Ważewski opublikował także w 1939 roku
(na wiosnę), w niemieckim czasopiśmie matematycznym, rozprawę napisaną po niemiecku.
Pan Banachiewicz wydawał w swoim Obserwatorium małe czasopismo, w którym publikował
swoje własne rozprawy po niemiecku! – O obu
Panach nie jest mi wiadomo czy w międzyczasie powrócili do kraju. Jeśli ten fakt nie nastąpił,
to także gorąco polecałbym ich uwolnienie, jeśli
nie przemawiają przeciw temu ważne polityczne
względy.
Będzie to prawdopodobnie także odnosiło
się do innych polskich uczonych, szczególnie
do matematyków, którzy cieszą się najwyższym
uznaniem wśród uczonych wszystkich krajów
i z których prawie wszyscy w jakiś sposób
współpracowali ze swoimi niemieckimi kolegami po fachu, co wyklucza podejrzenie ich o antyniemiecką działalność.
Jeszcze pragnę nadmienić, że pracowałem
naukowo w Krakowie w zimie 1928/29. Przy tej
okazji zbierałem materiał do obszernego sprawozdania o krakowskiej niemczyźnie, które dostarczyłem Niemieckiemu Instytutowi Zagranicznemu w Stuttgarcie i które także było znane
Niemieckiemu Związkowi. Sprawozdanie to pozwoliło udowodnić, że zająłem świadomie narodowy, niemiecki punkt widzenia i wszelka sentymentalna polska przyjaźń była mi obca. To jest
do sprawdzenia w Niemieckim Instytucie Zagranicznym.
Byłbym bardzo wdzięczny Wydziałowi Kultury
Urzędu Spraw Zagranicznych, gdybym otrzymał
odpowiednio szybką odpowiedź na ten list.”
W tej sprawie nastąpiła później wymiana korespondencji pomiędzy Centralą AA w Berlinie
a H. Härlenem i Szefem Policji Bezpieczeństwa
i SD w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie, Reinhardem Heydrichem, samowolnym i bezwzględnym okrutnikiem, który planował, opracowywał i realizował w stosunku do
uciemiężonych Polaków zbrodnicze wytyczne
Państwa SS, w tym szczególnie do polskiej inte-
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ligencji. Był Panem życia i śmierci więźniów
obozów koncentracyjnych. Potwierdza to w pełni niżej przytoczony jego list archiwalny z 3 sierpnia 1940 r. z podlegającego mu Urzędu IV, Grupy D, Referatu 2. Został on skierowany do Centrali AA w Berlinie, w odpowiedzi na pismo Hasso Härlena z 25.05.1940 r. i zawierał rzeczywiste
następujące intencje tegoż mocodawcy przytoczone w polskim tłumaczeniu:
„Profesor Stanisław Gołąb znajduje się
w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jego
stan zdrowia, na podstawie świadectwa lekarza
obozowego, nie daje żadnych podstaw do
obaw. Gołąb jest członkiem inteligencji, której
działalność sprowadza się istotnie do podtrzymania polskiego ducha oporu po polskiej wojnie. Sprawę jego uwolnienia nie mogę obecnie
brać pod rozwagę.”
Jeszcze przeszło pół roku trwało skrupulatne badanie i analizowanie tej sprawy w Urzędach R. Heydricha. Jak to wynika bowiem z archiwalnego Poświadczenia uwolnienia (Entlas-

sungsschein), wystawionego przez Komendanturę KZ Dachau (Konzentrationslager Dachau,
Kommandantur), dotyczącego więźnia aresztu
prewencyjnego Gołąba Stanisława, ur.
26.7.1902 r. w Travniku (Jugosławia), zgodnie
z dyspozycją RSHA w Berlinie z dnia 19 grudnia
1940 r., zaprzestano aresztu prewencyjnego,
i uwolniono go dnia 21 grudnia 1940 r.
Na zakończenie skrótowego opisu zbrodniczej działalności omawianych hitlerowskich
obozów koncentracyjnych należy przytoczyć
dane z literatury, że procentowa ilość ofiar w stosunku do ogólnej liczby więźniów kształtowała
się: w KZ Sachsenhausen-Oranienburg na poziomie 50,5%, a w KZ Dachau – 54,5%. W ostatnich miesiącach 1945 r. w KZ Dachau nie można było już więcej spalać zwłok zamordowanych więźniów w obozowym krematorium. Tragizm tej sytuacji potwierdza ilustracja 3. przedstawiająca nielegalnie wykonane przez więźnia
zdjęcie z dachu jego szpitala obozowego na
początku kwietnia 1945 r.

Paweł Rozmus

Kto Ty jesteś…
czyli student, a wiedza historyczna –
rozważania w rocznicę Soderaktion Krakau
Listopad 1939
Szóstego dnia miesiąca Brunon Müller dowódca specjalnego Oddziału
Operacyjnego Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy
zaprosił elitę krakowskich i polskich uczelni do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie miał się odbyć jego wykład na temat nauki
polskiej w okupowanym Krakowie. Zamiast tego Uniwersytet został nazwany „kuźnią antyniemczyzny”, a pracownikom UJ fałszywie zarzucono
rozpoczęcie roku akademickiego bez zgody władz. W konsekwencji
oskarżeń aresztowano znajdujących się w Collegium 105 profesorów, 33
pracowników dydaktycznych, 2 studentów z UJ, a także 33 profesorów
i docentów oraz 1 adiunkta z Akademii Górniczej, ofiarą aresztowań padli
też 4 profesorowie z Akademii Handlowej i kolejni 2 profesorowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wileńskiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Do grona pojmanych dołączyło również 15 osób niezwiązanych z uczelniami, które przypadkiem znalazły się w pobliżu. Aresztowany i włączony do grupy „profesorów krakowskich” został także prezydent
Krakowa S. Klimecki. Było to w sumie 184 osoby, a 170 z nich zostało później zesłane do hitlerowskich obozów koncentracyjnych: KZ Sachsenhausen-Oranienburg oraz KZ Dachau. Podjęty proceder miał na celu eliminację polskiej inteligencji i pracowników naukowych, a ofiary tej brutalnej akcji stanowiły aż 15% profesorów przedwojennej Polski. Wielu z nich było
wybitnymi uczonymi uznawanymi w Polsce i na świecie (doktorzy honoris
causa krajowych i zagranicznych uczelni, członkowie zagranicznych akademii i towarzystw naukowych, jak również Polskiej Akademii Umiejętności
i Akademii Nauk Technicznych).
Podjęta próba eksterminacji, na szczęście nie została dokończona,
ponieważ po fali protestów środowisk naukowych (również niemieckich),
jak i dyplomatycznych pismach interwencyjnych wielu krajów, 8 lutego
1940 uwolniono 102 profesorów (w wieku powyżej 40 lat, uznanych za
nieprzydatnych Armii Krajowej), a pozostali żyjący wyszli na wolność pod
wpływem nacisków prasy światowej i opinii publicznej do końca 1941 roku. Największą rolę w uwolnieniu naukowców odegrała dyplomacja włoska (interweniował nawet Mussolini) i watykańska. Jeśli chodzi o interwencje Polaków – kard. Sapieha upominał się o więzionych teologów,
o zwolnienie wszystkich zabiegał także Książe Radziwiłł skoligacony
z Goeringiem. Niestety, arcytrudne warunki morderczej rzeczywistości
obozowej spowodowały śmierć wielu uwięzionych już w trakcie odsiady-
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W najnowszych dziejach Europy, „Sonderaktion Krakau” jest powszechnie zaliczana do
sensacyjnych wydarzeń w II wojnie światowej.
Jej przebieg i szczęśliwe zakończenie dla deportowanych „profesorów krakowskich”, wynikły przede wszystkim z tego, że lawinowe protesty ośrodków akademickich niemal z całego
świata i interwencje bardzo wielu naukowców,
intelektualistów, a także doniesienia dziennikarzy europejskich, jak również amerykańskich
i kanadyjskich, wymusiły korzystne dla nich
działania władz hitlerowskich, a także sympatyzujących z III Rzeszą Niemiecką służb dyplomatycznych oraz zmusiły prominentów Państwa
SS do zrezygnowania z unicestwienia uczonych
krakowskich. Doceniając te solidarnościowo-humanistyczne działania ludzi dobrej woli
w tych apokaliptycznych czasach, chyba największej w dziejach ludzkości eskalacji nienawiści i okrucieństwa między narodami, wymagają
jak najwyższego uznania oraz szerokiego rozpowszechnienia w opinii światowej.

wania wyroków lub niedługo po uwolnieniu. Tylko nieliczni przetrwali ten
zamach na fundamenty narodu, jakie stanowi inteligencja.
Listopad 2006
W 67-tą rocznicę tamtych wydarzeń, warto postawić pytania dotyczące zaczątków współczesnej inteligencji, czyli ludzi młodych, studentów.
Wspomnienia tamtych wydarzeń i związane z nimi obchody rocznicowe,
mogą stać się bowiem inspiracją do pytań o wiedzę młodego pokolenia
o swojej historii i swoim kraju. Przygotowując się do napisania tego artykułu rozmawiałem z przedstawicielami mojego pokolenia, aby zasięgnąć
ich opinii o tej wiedzy i jej roli w życiu młodego człowieka. Pytałem tych,
którzy nie zajmują się historią naukowo, bądź zawodowo, ani też raczej
nie leży ona w kręgu ich zainteresowań, a więc studentów Informatyki –
Magdę i Maćka, studentkę Filologii Angielskiej – Natalię i Finansów i Bankowości – Agnieszkę, aby poznać punkty widzenia wolne od uczuć, jakie
żywią pasjonaci. Swego rodzaju wyjątek w grupie rozmówców stanowiła
Iza – tegoroczna maturzystka, zorientowana humanistycznie i zainteresowana historią. Obraz wyłaniający się z przeprowadzonych rozmów nie
jest nadzwyczaj optymistyczny. Tylko ci, którzy zdawali historię na maturze lub też planują ją zdawać wiedzieli, o jakiej rocznicy mówię, kiedy zapytałem o Sonderaktion. Natomiast wszyscy, jak jeden mąż stwierdzili, że
choć o najważniejszych przeszłych wydarzeniach większość studentów
jakieś pojęcie posiada, to poziom wiedzy z zakresu historii Polski nie jest
zbyt imponujący. Mając świadomość, że historia stanowi, jeden z czynników budujących tożsamość narodową, warto pytać dalej, dlaczego poziom zainteresowania jest tak niski. Agnieszka stwierdza, że: „Ludzie młodzi patrzą w przyszłość, a nie w przeszłość, która ich osobiście nie dotyczy”, jak dodaje Natalia: „Dzisiejsze czasy nie skłaniają do bycia patriotą.
Trzeba wybierać między zatrudnieniem i zarobkiem, a patriotyzmem.
W większości przypadków zwycięża to pierwsze”. Może rzeczywiście
brak perspektyw i konieczność szukania szczęścia za granicą wpływa na
rozluźnienie związków z krajem i jego historią. Jak jednak ocenia prof. H.
Pierzchała (specjalista w tematyce Sonderaktion, więzień nazistowskich
obozów) „To właśnie wyjeżdżający za granice powinni mieć jak największą wiedzę, aby potrafili obalać powszechne w świecie kalumnie polskich
obozów i inne zakłamania”. Dystans do tej wiedzy ma jednak bardzo prozaiczne powody, na które wskazali jednogłośnie wszyscy, z którymi rozmawiałem. Program jest przeładowany ilością dat, wydarzeń, nazwisk
przedstawiany w sposób mało interesujący i często pobieżny z powodu
braku czasu na lekcjach. Uczniowie traktują historię, jako kolejny przedmiot do zaliczenia, jedynie wkuwając go ze zniechęceniem bez pogłębiania wiedzy. Agnieszka zwraca również uwagę, że wplatanie wydarzeń historycznych w bieżącą politykę i nadmierne skłonności Polaków, do podkreślania martyrologii i przysłowiowego „rozgrzebywania ran”, także zra-
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Zasłużony dla AGH
wystawa w Muzeum Historii AGH w 100 rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego
Rok 2006 upływa w Akademii Górniczo Hutniczej pod znakiem wspomnień o wielkim uczonym – absolwencie krakowskiej Akademii Górniczej,
jej profesorze, prorektorze, doktorze honoris causa – Andrzeju Bolewskim. W 100 rocznicę Jego urodzin oddano hołd nestorowi polskiej mineralogii podczas wrześniowej konferencji zatytułowanej „Polska Mineralogia 2006”.Odsłonięto też tablicę pamiątkową w hallu głównym Akademii,
wybito medal okolicznościowy, a Biblioteka Główna zaprezentowała wystawę Jego dorobku naukowego („Być prawym do końca”).
17 października br. kolejna uroczystość odbyła się w Muzeum Historii
AGH i Techniki. Otwarta tu została okolicznościowa wystawa poświęcona
również pamięci prof. Andrzeja Bolewskiego. Ekspozycja prezentowana
w Muzeum, zatytułowana „Zasłużony dla AGH” – to unikalna kolekcja
zdjęć archiwalnych Ośrodka Historii Techniki. Ich autorem jest mgr inż.
Marek Torma, który w szeregu ujęć fotograficznych uwiecznił uczelniane
i prywatne spotkania z Profesorem, który zawsze czuł się doradcą i mecenasem Muzeum.
Po śmierci wielkiego Uczonego fotografie te nabrały szczególnego
wyrazu i stały się ogólnouczelnianą pamiątką.
Spotkanie w Muzeum przebiegało w miłej i kameralnej atmosferze.
Zebranych gości, wraz z przybyłą Małżonką Profesora Bolewskiego, powitał serdecznie Prorektor ds. Ogólnych – prof. Tadeusz Słomka i z uśmiechem przypomniał własne studenckie „zmagania” naukowe pod okiem
Profesora Bolewskiego.
Sylwetkę wielkiego Uczonego przybliżył zwiedzającym jego uczeń,
współpracownik i przyjaciel prof. Andrzej Manecki.
Wśród gości dominowali profesorowie i pracownicy Wydziału Goelogii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, przybyli też licznie kandydaci na studia z krakowskiego Technikum Chemicznego.
Wystawę oglądać będzie można do końca listopada. Serdecznie zapraszamy do Muzeum czynnego codziennie od poniedziałku do piątku,
w godz. 10.00 – 14.00 – nasz adres: Paw. C-2, Vp, wejście przez Paw. C-3
(winda!).
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Trójstronne porozumienie
zostało podpisane
Porozumienie o współpracy AGH z Miastem Jaworzno i Południowym Koncernem Węglowym S.A.

fot. ZS

W dniu 6 listopada 2006 roku w Sali Konferencyjnej Rektoratu, o godz.
13.00 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Jaworzno, Południowym Koncernem Węglowym, a Akademią Górniczo-Hutniczą
w sprawie nawiązania współpracy naukowej, dydaktycznej i badawczej.

Porozumienie ze strony Miasta Jaworzno podpisał: mgr Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzno; ze strony Południowego Koncernu
Węglowego mgr inż. Andrzej Szymkiewicz – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny PKW oraz mgr Tadeusz Bożek – Zastępca Prezesa Zarządu PKW.
Natomiast ze strony AGH: prof. Antoni Tajduś – JM Rektora AGH, prof. Jerzy Lis – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzy Klich – Dziekan
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.
Współpraca będzie zmierzać do stworzenia warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału naukowego, badawczego i intelektualnego AGH dla potrzeb stron porozumienia.
Celami, do których będą dążyć strony jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany
poglądów oraz doświadczeń w celu promocji osiągnięć AGH, Miasta Jaworzna, oraz PKW S.A., Ziemi Jaworznickiej i Libiąskiej, w kraju i za granicą.

fot. ZS

żają młodych do poznawania minionych wydarzeń. Magda dodaje, że:
„owszem elementarna wiedza każdemu jest potrzebna, ale to czy ktoś się
tym bardziej zainteresuje, zależy od niego samego i jego stosunku do
tych zagadnień”.
Wszyscy zgodnie twierdzą, że co prawda na nadrabianie braków nigdy nie jest za późno, ale jednak na studiach człowiek powinien zdobywać
wiedzę specjalistyczną związaną z zawodem, a to co każdy Polak o swoim kraju wiedzieć powinien, ma mu zostać przekazane we wcześniejszych latach nauki, bo jak podsumowuje Iza: „Czego Jaś się nie nauczy,
tego Jan nie będzie umiał”.
Pozostaje tylko pytanie jak przekazać tę wiedzę, aby nie była ona dla
ludzi złem koniecznym, a mogła zafascynować. Pomocne mogą być tutaj
obchodzone święta narodowe i obchody rocznicowe, które co prawda są
czasem traktowane jako nic nie mówiące młodemu pokoleniu drętwe
akademie dla weteranów (mniej więcej tak ocenił je Maciek), ale jednak
dzięki temu, że się o nich mówi powszechnie i je celebruje nie sposób zapomnieć o pewnych datach lub wydarzeniach, czy osobach.
Ożywienie lekcji historii przez wizyty świadków pewnych wydarzeń,
czy też zwiedzanie muzeów, które pozwolą poczuć „ducha tamtych czasów” i łatwiej zrozumieć pewne procesy, też może być skuteczne. Jak
konkluduje Natalia „Niedoinformowanie powoduje brak zainteresowania,
kiedy się obejrzy, posłucha, wejdzie w położenie ludzi tamtych czasów,
być może wtedy łatwiej się zrozumie i zaakceptuje”. Na pewno trzeba
przybliżać młodzieży historię, bo stanowi ona podstawę istnienia narodu,
„a naród który ma swoja historię jest szanowany w świecie”(jak celnie
konkluduje prof. Pierzchała). Należy jednak szukać środków trafiających
do młodych, bo wiadomo, że kolejna „dorzucona” do planu, zajęć lekcja,
która ma nauczyć zamiłowania do historii i patriotyzmu w szkolnej ławce
i przy tablicy odniesie skutek odwrotny.

Na podstawie podpisanego porozumienia począwszy od roku akademickiego 2007/2008 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Jaworznie uruchomi zajęcia Niestacjonarnych Studiów Zawodowych na kierunku
Górnictwo i Geologia oraz na kierunku Inżynieria Środowiska.
Porozumienie dotyczy także współpracy AGH z przedstawicielami
przemysłu górniczego w celu unowocześnienia procesu dydaktycznego
i procesów kształcenia.
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W dniu 27 października 2006 roku w Sali Konferencyjnej Rektoratu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutnicza a firmą VALEO Autosystemy należącą do czołówki dostawców przemysłu motoryzacyjnego.
Porozumienie ze strony Valeo podpisał Pan Robert Gałązka – Prezes
Zarządu, natomiast ze strony AGH prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.
Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, Valeo zdecydowało się podjąć współpracę z jedną z najlepszych uczelni technicznych
w Polsce – Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Po wielu udanych
inwestycjach w Polsce, Grupa Valeo pragnie wykorzystać do dalszego
rozwoju wiedzę i wyobraźnię młodych polskich inżynierów.
Poprzez kooperację z AGH, Valeo pragnie zagwarantować studentom
i absolwentom doskonałe warunki, które umożliwią pełne wykorzystanie
potencjału naukowego oraz badawczego naszej uczelni. Dynamizm i potencjał tego środowiska będą gwarancją sukcesu i powodzenia inwestycji. Dzięki praktykom w Valeo, studenci AGH będą mieli możliwość praktycznego poznania procesów produkcyjnych oraz nowych technologii
przemysłowych.
Dzięki swoim dotychczasowym wysiłkom, Valeo jest bardzo dobrze
rozpoznawanym pracodawcą na rynku pracy. Świadczy o tym między in-

Wojciech Łużny – Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej

Jubileusz Profesora
Jerzego M. Massalskiego
niach wspominali działalność naukową Profesora – począwszy od
lat 40-tych, kiedy rozpoczęły się
pionierskie badania promieniowania kosmicznego w Kopalni Soli
w Wieliczce – aż po lata nam współczesne. Warto przypomnieć, że
w roku 1946, kiedy J.M. Massalski
został zatrudniony jako asystent
w właśnie utworzonej Katedrze Fizyki (kierowanej przez prof. Mariana Mięsowicza) na Wydziale Górniczym, nasza Uczelnia złożona była
z dwóch wydziałów i nosiła jeszcze
nazwę Akademia Górnicza, zaś na
Wydziale Hutniczym istniała wcześniejsza Katedra Fizyki, kierowana
przez prof. Mieczysława Jeżewskiego. W tym samym roku 1946,
z inicjatywy rektora Walerego Goetla, powstały dwa nowe Wydziały:
Elektromechaniczny oraz Geologiczno-Mierniczy.

nymi tytuł Najlepszego Wystawcy na VIII Inżynierskich Targach Pracy zorganizowanych przez organizację BEST (Board of European Students of
Technology).
Valeo to niezależna, międzynarodowa grupa spółek, zajmująca się
projektowaniem, produkcją i sprzedażą komponentów, systemów zintegrowanych oraz modułów dla przemysłu samochodowego. Posiada 134
zakłady produkcyjne na całym świecie, 68 Centrów Badań Rozwoju, 9
Centrów Dystrybucyjnych, zatrudnia aż 70 400 osób w 27 krajach świata.
W trakcie seminarium wystąpili
wychowankowie i współpracownicy Profesora, zarówno z AGH, jak
i goście: prof. Jerzy Warczewski
(Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego), prof. Edward Chruściel
(WFiIS AGH), prof. generał brygady Jerzy Lewitowicz (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie), oraz prof. Andrzej Hrynkiewicz (IFJ PAN w Krakowie, doktor honoris causa AGH). Wszyscy
mówcy podkreślali wszechstronne
osiągnięcia Jubilata zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych, np. w geofizyce jądrowej, a także niezwykle ważne efekty jego działalności dydaktycznej
i wydawniczej – zapewne trudno
by było znaleźć w Polsce absolwenta uczelni technicznej, który nie
korzystałby z fundamentalnego,
dwutomowego podręcznika pt. Fizyka dla inżynierów, wielokrotnie
wznawianego przez Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne (ostatnie wydanie – marzec 2006). Odczytano
również listy gratulacyjne nadesłane na ręce Jubilata, m.in. przez

Prorektora ds. Kształcenia prof. Antoniego Cieślę oraz Prorektora ds.
Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzego Lisa.
Najważniejszym mówcą w tym
dniu był jednak sam Jubilat – Profesor Massalski podziękował swoim kolegom i przyjaciołom za
wszystkie lata wspólnych badań
naukowych i podsumował je
w krótkim, wzruszającym wystąpieniu.
Po tej części oficjalnej Seminarium rozpoczęła się część bardziej
towarzyska – przy lampce wina
i skromnym poczęstunku była okazja do osobistego kontaktu i rozmowy z Jubilatem, składania mu
życzeń i gratulacji, a także do wzajemnego dzielenia się wspomnieniami.
W imieniu władz dziekańskich
i pracowników Wydziału, dumnych
z wszystkich osiągnięć tak wybitnego Uczonego i wciąż cieszących
się jego obecnością wśród nas,
np. podczas posiedzeń Rady Wydziału – Ad Multos Annos, Panie
Profesorze!

fot. dr. B. Bednarek

W roku bieżącym przypada niezwykły jubileusz – profesor Jerzy
Michał Massalski, nestor fizyków
na AGH, obchodzi 60-lecie podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej
na naszej Uczelni. Z tej okazji, pragnąc specjalnie uhonorować Profesora – Jubilata, władze dziekańskie Wydziału Fizyki i Informatyki
Stosowanej zorganizowały uroczyste seminarium, które odbyło się
w dniu 27 października br. Pierwszym mówcą podczas tego spotkania był Prorektor ds. Nauki,
prof. Kazimierz Jeleń, który odczytał list gratulacyjny nadesłany przez
Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia. Następnie sylwetkę Jubilata
oraz jego najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przedstawił doktor honoris
causa AGH, prof. Andrzej Oleś. Kolejni mówcy w swoich wystąpie-

fot. ZS

Współpraca AGH – VALEO
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oprac. Zofia Mosurska, Marian Bubak – CGW’06
Organizing Committee

Krakowskie
Warsztaty Gridowe
Blisko 180 naukowców i specjalistów z całej Europy obradowało
w dniach od 15 do 18 października 2006 w Krakowie na kolejnych, szóstych już, Krakowskich Warsztatach Gridowych – Cracow Grid Workshop
(CGW’06), organizowanych corocznie przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz Katedrę Informatyki AGH. Warsztaty, zainaugurowane w 2001 roku, poświęcone są
badaniom w zakresie technologii gridowych, których celem jest udostępnianie w jednolity sposób rozproszonych zasobów komputerowych – mocy obliczeniowej i systemów przechowywania danych, za pomocą sieci
komputerowych. Użytkownikami systemów gridowych są tzw. wirtualne
organizacje; przykładami wirtualnej organizacji może być 2500 fizyków
cząstek elementarnych, rozproszonych w wielu laboratoriach, wykorzystujących grid do analizy wyników eksperymentu na LHC, zespół kryzysowy podejmujący decyzje w trakcie pożarów lasów na dużej przestrzeni,
czy też grupa bioinformatyków. Poza przeglądem aktualnych prac badawczych, tematyka CGW obejmuje przeglądy europejskich projektów
gridowych, omówienie ich rezultatów i osiągnięć, prezentacje narodowych inicjatyw gridowych, a także praktyczne szkolenia.
Szóste Krakowskie Warsztaty były organizowane po raz czwarty w ramach działalności CYFRONET-u w Środkowo-Europejskim Konsorcjum
Gridowym (Central European Grid Consortium), którego Polska jest aktywnym członkiem.

– Dieter Kranzlmüller – Kierownik Grupy Obliczeń Równoległych na
Uniwersytecie w Linzu (Group Leader Parallel Computing GUP Linz,
Institute of Graphics and Parallel Processing, Johannes Kepler University Linz, Austria): The European Grid Initiative – A View from the
Austrian National Grid Initiative
– Thierry Priol – Dyrektor ds. Badań w INRIA (Research Director – INRIA, the French National Institute for Research in Computer Science
and Control, France): The French ACI GRID Initiative and its Latest
Achievements Using Grid’5000
– Peter Sloot – Profesor Uniwersytetu w Amsterdamie (Section Computational Science, University of Amsterdam): ViroLab: A Virtual Laboratory for Infectious Diseases.
Dzięki tym wystąpieniom uczestnicy CGW’06 zorientowali się jakiego
typu projekty gridowe będą finansowane przez Unię Europejską, w jaki
sposób wyniki badań w tej dziedzinie zostaną wykorzystane przez Microsoft, co Carl Kesselman (wraz z Iane Fosterem – twórcą pojęcia grid)
uważa za najważniejsze kierunki badań w tej dziedzinie, jak systemy gridowe mogą być wykorzystane do tworzenia wirtualnego laboratorium
(ViroLab) wspierającego leczenie HIV, oraz jak rozwijane są narodowe
systemy gridowe w Niemczech i we Francji.
W niedzielę 15.10.2006 ponad 30 osób wzięło udział w tutorialu poświęconym tematyce bezpieczeństwa w systemach gridowych, który został przeprowadzony przez Syeda Naqvi z Centre of Excellence in Information and Communication Technologies, Belgium.
Poza zaproszonymi wykładami i tutorialem, program CGW’06 obejmował ponad sto referatów uczestników – reprezentantów wielu projektów
gridowych z Polski i z całej Europy. Zaprezentowane referaty były przeglądem stanu działalności naukowej w dziedzinie tematyki gridowej i dotyczyły takich zagadnień jak:

fot. arch. autora

–
–
–
–
–
–
–
–

W otwarciu CGW’06 uczestniczyli: prof. Kazimierz Jeleń – Prorektor
ds. Nauki AGH, prof. Marek Jeżabek – Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
PAN, prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor ACK CYFRONET AGH.
W tym roku z zaproszonymi referatami na CGW wystąpili:
– Wolfgang Boch – szef jednostki F2 w dyrektoriacie IST UE prowadzącej projekty z zakresu technologii gridowych (Head of Unit F2 – Grid
Technologies, Information Society and Media DG, European Commission): The Future of Grid Research in FP7
– Fabrizio Gagliardi – Dyrektor ds. Inicjatyw w Zakresie Obliczeń Technicznych na Obszar Europy, Środkowego Wschodu, Afryki i Ameryki
Łacińskiej w firmie Microsoft (Director for Technical Computing in Microsoft EMEA and LATAM): Accelerating Discovery in Science and
Engineering
– Wolfgang Gentzsch – Koordynator niemieckiego gridu D-Grid (Coordinator of D-Grid): D-Grid, or How to Build a National Grid Infrastructure
– Carl Kesselman – Dyrektor Centrum Technologii Gridowych Instytutu
Nauk Informacyjnych w Uniwersytecie Południowej Kalifornii (Director
of Center for Grid Technologies Information Sciences Institute, University of Southern California, Information Sciences Institute, USA): Virtual Communities, The Grid, and Systems Oriented Science

8

konstruowanie aplikacji gridowych w postaci tzw. workflow,
wykorzystanie semantyki do opisu systemów gridowych i aplikacji,
metody zarządzania zasobami w gridzie,
monitorowanie aplikacji gridowych oraz infrastruktury gridowej,
sposoby zarządzania danymi,
bezpieczeństwo aplikacji gridowych,
tworzenie organizacji wirtualnych,
narzędzia wspierające tworzenie aplikacji gridowych.

Autorzy prac przyjętych do przedstawienia na CGW są zachęcani do
prezentowania ich w postaci posterów, gdyż, zdaniem organizatorów, taka forma znacznie lepiej sprzyja dyskusjom i wymianie doświadczeń.
W tym roku międzynarodowe jury oceniało ponad 40 posterów, zarówno
pod względem zawartości merytorycznej jak i estetyki graficznej. Autorom
nagrodzonych prac zostały wręczone dyplomy i pamiątkowe upominki
z Krakowa.
Wszystkie referaty zakwalifikowane do publikacji zostaną wydane
w postaci książkowej na początku 2007 roku.
Tradycyjnie w wykładach i prezentacjach CGW’06 uczestniczyli studenci AGH kierunku informatyka, zainteresowani technologiami gridowymi,
a wśród nich grupa około 10 wykonawców projektów gridowych EU IST.
W trakcie CGW’06 dokonano także prezentacji dokonań i oceny przez
międzynarodowy zespół recenzentów projektu EI IST K-WfGrid, którego
celem jest opracowanie sposobu wspierania tworzenia aplikacji gridowych poprzez wykorzystanie informacji o poprzednich ich wykonaniach
oraz o infrastrukturze gridowej i aplikacjach zapisanych w postaci semantycznej (www.kwfgrid.eu). Istotną rolę w realizacji tego projektu odgrywają
zespoły ACK CYFRONET AGH oraz Katedry Informatyki AGH. Projekt ten
uzyskał bardzo wysoką ocenę.
ACK CYFRONET, Katedra Informatyki AGH oraz Instytut Fizyki Jądrowej są wiodącymi ośrodkami w zakresie rozwoju i zastosowań systemów
gridowych, uczestniczą aktywnie w licznych europejskich projektach badawczych z tego zakresu. CGW’06 był, więc okazją do przedstawienia
najważniejszych osiągnięć tych instytucji w rozwoju technologii gridowych, które obejmują:
• kierowanie przez ACK CYFRONET AGH Regionalnym Centrum Operacyjnym na obszar Europy Centralnej (14 ośrodków w 7 krajach) w ramach europejskiego projektu EGEE i EGEE II,
• udział w realizacji kilku projektów gridowych 6 Programu Ramowego
Unii Europejskiej: K-WfGrid (opracowanie metod tworzenia złożonych
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aplikacji gridowych z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania
wiedzy), CoreGRID (europejska „sieć doskonałości” – network of
excellence z zakresu podstaw teoretycznych technologii gridowych),
ViroLab (wykorzystanie technologii gridowych do wspierania lekarzy
praktyków i medycznych centrów badawczych w zwalczaniu HIV), BalticGrid (pomoc we wdrożeniu technologii gridowej w krajach „nadbałtyckich” – Estonii, Łotwie i Litwie z pomocą doświadczonych instytucji,
także polskich), int.eu.grid (rozwój zaawansowanej infrastruktury
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej skierowanej na wsparcie uruchamiania interaktywnych aplikacji wymagających dużych mocy obli-

Józef Salwiński, Bolesław Karwat – Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

Zamiejscowy Ośrodek
Dydaktyczny Bolesławiec
mickiego połączono z konferencją
naukowo-techniczną.
Inauguracja
W dniu 1 października br. w Teatrze „Starym” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w Zamiejscowym
Ośrodku Dydaktycznym Akademii

www.cyfronet.krakow.pl/cgw06/

Wicestarosta Cezary Przybylski,
Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr
Roman, Wiceprezydent Kazimiera
Popławska, posłowie Ziemi Dolnośląskiej Jerzy Szmajdziński i Beata
Sawicka, senator Ziemi Dolnośląskiej Rafał Ślusarz, dyrektorzy
szkół, prezesi i dyrektorzy instytucji
i firm z Bolesławca i regionu.
Głównymi uczestnikami uroczystości byli jednak studenci, dla których moment immatrykulacji był
bez wątpienia ogromnym przeżyciem. W tym właśnie momencie
stali się pełnoprawnymi członkami
społeczności akademickiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

fot. arch. autora

Po raz trzeci w Zamiejscowym
Ośrodku Dydaktycznym w Bolesławcu rozpoczął się nowy rok
akademicki. Do dwu dotychczas
działających tu Wydziałów; Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dołączył Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki proponując przyszłym studentom kierunek Automatyka i Robotyka ze
specjalnością Mechatronika.
Bolesławiec ma szczególny
charakter, nie tylko z uwagi na swoje położenie i urok powiatowego
lecz nie prowincjonalnego miasta.
Jego wyjątkowość to ambicje lokalnej społeczności i władz samorządowych. Widzą dla siebie duże
szanse w rozwijaniu unijnej współpracy i potrafią ją z pożytkiem wykorzystać.
Istniejący od wielu lat przemysł
ceramiczny był przyczyną uruchomienia przed dwoma laty działalności dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Potrzeba posiadania specjalistów do
dokładnego poznania zasobów
ziemi dolnośląskiej przyczyniła się
do pojawienia w następnym roku
Wydziału Geologii. Mechanicy będą potrzebni dla okolicznych zakładów Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Być może nastąpi
ponowne uruchomienie zalanej kopalni rud miedzi w Bolesławcu
a wtedy absolwenci AGH znajdą tu
dużo pracy. Byle tylko ceny miedzi
utrzymały się na obecnym poziomie. Bliskość autostrady A4, a za
kilka lat następnej, sprzyja możliwościom pojawienia się zagranicznych inwestorów.
Wielkim orędownikiem obecności Akademii Górniczo-Hutniczej
w Bolesławcu jest dotychczasowy
wiceprezydent Karol Stasik. Z jego
inicjatywy rozpoczęcie roku akade-

czeniowych i zbiorów danych w środowisku gridowym), GREDIA
(opracowanie platformy gridowej do tworzenia i wykonywania aplikacji
multimedialnych i bankowych).
Zaraz po CGW’06 odbył się CoreGRID Integration Workshop, w którym wzięło udział prawie 90 realizatorów Sieci CoreGRID (http://www.coregrid.net/mambo/content/view/236/226/).
Szczegółowy program naukowy Warsztatów CGW’06, abstrakty wygłaszanych referatów i prezentacje przedstawione w czasie obrad są dostępne na stronie:
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Górniczo-Hutniczej w Bolesławcu.
Uroczystość prowadził Prorektor
AGH ds. Ogólnych prof. Tadeusz
Słomka, a wzięli w niej udział Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska prof. Jacek
Matysziewicz, Prodziekani Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Józef Salwiński i dr inż. Bolesław Karwat. W uroczystości
uczestniczyli również przedstawiciele Rad Wydziałów, na których
odbywała się immatrykulacja studentów pierwszego roku. Prowadzenie przez AGH ZOD w Bolesławcu jest ważne również dla
władz miasta i regionu, dlatego
w uroczystości rozpoczęcia nowego roku akademickiego uczestniczyli również, Starosta Powiatu Bolesławieckiego Krzysztof Konopka,

To do nich były skierowane
wszystkie wypowiedzi i słowa gratulacji, tak ze strony przedstawicieli władz AGH jak również od władz
samorządowych, posłów i senatorów. I jak to bywa w takich sytuacjach łza się w oku kręci, bo każdy wspomina moment własnej immatrykulacji.
Konferencja
Konferencja „Innowacyjne technologie wykorzystania zasobów
mineralnych w tym odpadów na
transgranicznym obszarze” rozpoczęła się w sali audytoryjnej Zamku
Kliczków w przeddzień uroczystej
Inauguracji Roku Akademickiego.
Zamek wymaga przynajmniej krótkiego wspomnienia. Zdewastowa-

ny i zrujnowany w okresie powojennym, przed kilku laty został doprowadzony do stanu świetności.
Na szczęście nie zrobiono z niego
muzeum na koszt podatnika, ale
jest pięknym „żyjącym” zabytkiem
wykorzystywanym komercyjnie.
Stał się ośrodkiem hotelowo-konferencyjnym wysokiej klasy, z którego jednorazowo może korzystać
kilkaset osób mając do dyspozycji
sale konferencyjne i klubowe, dobre wyżywienie i dobre warunki do
wypoczynku.
W pierwszym dniu konferencji
referaty wygłosili profesorowie: J.
Bromowicz, A. Piestrzyński, J. Salwiński i S. Wolny z AGH oraz dr
H. Wirth z KGHM CUPRUM, a także mgr P. Kubat i mgr A. Sobczyszyn z Zakładów Ceramicznych
Bolesławiec. Mówiono o bogactwach naturalnych Dolnego Śląska, ich przetwarzaniu oraz problemach tutejszego przemysłu.
W drugim dniu, po inauguracji
obrady konferencji toczyły się w sali audytoryjnej Starostwa Bolesławieckiego. Referat przedstawili
profesorowie: S. Majewski, H. Kucha, P. Izak, W. Kowalski, M. Hryniewicz z AGH a także T. Strzelecki
z Politechniki Wrocławskiej i S. Serkowski z Politechniki Śląskiej oraz
dr M. Gawlicki z AGH. Przemysł
prezentowali: mgr S. Żuk z KWB
TURÓW i Z. Gagat z KGHM METALE. Kontynuowano tematykę z dnia
poprzedniego wzbogacając ją
o zagadnienia technologii wyrobów ceramicznych i przetwarzania
odpadów. Zaprezentowano koncepcję budowy zbiornika retencyjnego oraz pozyskiwania energii
odnawialnej w warunkach Bolesławca.
Konferencja była okazją do zaprezentowania dorobku środowiska naukowego reprezentantom
przemysłu i władz lokalnych, ale
również osiągnięć lokalnego przemysłu. Godnym podkreślenia jest
znaczący udział przedstawicieli
KGHM i KWB TURÓW szczebla
kierowniczego. Nawiązane kontakty zapewne przyniosą obustronny
pożytek.
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Jakub Siemek, Stanisław Nagy

Kongres Edukacji Inżynierów
– ICEE 2006, Puerto Rico
informatycznych lub wspomagania
komputerowego w procesach dydaktycznych, oceny ich skuteczności i efektywności, wskazywania
trudności dla studentów. Pojawiały
się również referaty relacjonujące
wyniki badań w różnych dziedzinach. Naczelnym hasłem konferencji było: Edukacja, Badania
i Postęp – intensyfikują ekonomiczny rozwój.
Podczas konferencji przedstawiono osiem polskich referatów,
wśród nich trzy autorstwa profesorów AGH. Tytuły referatów z AGH
były następujące:
– Geo-science and mining engineering education in the AGH
University of Science and Technology (Cracow, Poland) in 21th
centaury, autorzy: Jakub Siemek, Stanisław Nagy,
– Artificial intelligence as a tool for
better individualization of distance teaching process, autor: Ryszard Tadeusiewicz,
– Technical training over internet
virtual labs in Leonardo da Vinci
Celgas distance learning project, autorzy: Stanisław Nagy,
Jakub Siemek.
Udział polskich uczestników
konferencji, w liczbie 10 osób (na
481 uczestników) był aktywny i zauważalny, również jako członków
komitetu programowego oraz recenzentów referatów.
Z innych zdarzeń podczas konferencji warto wspomnieć o wizycie
w National Astronomy and Ionosphere Center Arecibo Observatory z największym na świecie radioteleskopem, prowadzącym nasłuch sygnałów z kosmosu, w tym
i tych których źródłem emisji mogą
być inteligencje pozaziemskie. To
imponujące dzieło inżynierskie, zostało zaprojektowane i wybudowane w 1963 r. pod nadzorem pra-

fot. arch. autora

Międzynarodowa Konferencja,
której obszar zainteresowania
związany jest z procesami kształcenia inżynierów, pn. International
Conference on Engineering Education – ICEE 2006, tym razem miała
miejsce w San Juan na Puerto Rico. Konferencje z tego cyklu, mają
pewne tradycje, są organizowane
corocznie przez uniwersytety w porozumieniu z organizacją International Network for Engineering Education and Research (INEER). Tegoroczna konferencja była dziewiątą z kolei, ale gospodarzem poprzedniej, w 2005 r. była Politechnika Śląska w Gliwicach. Organizatorem konferencji na Puerto Rico
był University of Puerto Rico, Mayagüez a następna konferencja
w 2007 r., odbędzie się w Coimbrze (Portugalia). Konferencje ICEE
już obecnie mają wymiar światowych kongresów edukacyjnych,
liczba sesji plenarnych, posterowych i dyskusyjnych wynosiła 103,
natomiast ilość referatów osiągnęła liczbę 430. Przekrój tematyczny
referatów i prezentacji był nadzwyczaj szeroki. Poruszano zagadnienia od ogólnych tematów pedagogicznych, współpracy uniwersytetów i systemów edukacyjnych z organizacjami przemysłowymi, społecznych aspektów edukacji inżynierów, po szczegółową pragmatykę nauczania poszczególnych
przedmiotów, schematów kształcenia w zakresie nauk technicznych na różnych uniwersytetach,
laboratoriów wirtualnych, systemów nauczania przez internet (e-learning), programów prowadzących do pierwszego dyplomu stopni M.Sc. i Ph.D, wreszcie współpracy uniwersytetów i jakości kadr dydaktycznych oraz systemów akredytacji kierunków kształcenia.
Znaczna część referatów dotyczyła
udziału, w różnych formach, nauk

Największy na świecie radioteleskop w Arecibo (Puerto Rico)
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Rozmowy na Centralnym Uniwersytecie Ekwadoru (Universidad Central del Ecuador) w Quito. Od lewej: Gerardo Heredia, Victor Paredes – profesorowie UCE, prof.
Jakub Siemek, dr hab. Stanisław Nagy

cowników naukowych Cornell University (USA). Zespoły Uniwersytetu nadal prowadzą badania w Centrum. Również zwiedzanie malowniczych krasowych jaskiń w skałach wapiennych, z podziemną
rzeką Rio Camuy dostarczyło niezapomnianych wrażeń.
Pobyt na Uniwersytecie im. Simona Bolivara w Caracas (USB)
miał za zadanie rozszerzenia
współpracy AGH z uczelniami na
kontynencie Południowej Ameryki.
Uniwersytet im. Simona Bolivara
w Caracas (La Universidad Simon
Bolivar), główny uniwersytet Wenezueli, został założony w 1967 r. Jest
to pełnoprofilowa uczelnia, kształcąca na poziomie studiów prowadzących do pierwszego dyplomu,
studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. Ponadto funkcjonują wyższe zawodowe studia
technologiczne w zakresie administracji oraz przemysłu. Liczba studentów kształcących się na Uniwersytecie, na wszystkich kierunkach i poziomach osiąga przeciętnie około dziewięć tysięcy czterysta osób. W zakresie inżynierii dyplom magisterski (MSc.) można
uzyskać na kierunkach: inżynieria
biomedyczna, nauki o ziemi, inżynieria mechaniczna, materiałowa,
elektronika, inżynieria elektryczna,
chemiczna oraz statystyka. Studia
doktoranckie umożliwiają otrzymanie stopnia Ph.D w dziedzinie inżynierii. Ponadto w zakresie nauk
podstawowych kształcenie i badania są prowadzone w dziedzinach:
matematyka, fizyka, chemia, informatyka (nauki komputerowe),
a także innych leżących poza zainteresowaniami AGH (na przykład
nauki biologiczne, filozofia, literatura, politologia). Uniwersytet jest
bardzo dobrze wyposażony, imponuje nowocześnie zorganizowana
i zaopatrzona biblioteka, a pod
względem architektonicznym cały
kompleks Uniwersytetu położony
w rozległym parku na obrzeżach
metropolii Caracas.

Przeprowadzone rozmowy i złożone listy intencyjne były wynikiem
wcześniejszych kontaktów między
pracownikami obydwu uczelni. Wydział mechaniczny uczelni jest
w fazie organizowania studiów
o specjalności inżynieria gazownicza, stąd zainteresowanie współpracą z AGH. Można jednak stwierdzić, że w polu zainteresowania
znalazły się prawie wszystkie kierunki badań i edukacji w AGH. Podjęto postanowienie o sformalizowaniu współpracy w postaci umowy
między USB a AGH, i skonkretyzowaniu obszarów współpracy.
Podobnie jak wizyta w Wenezueli, przebiegało spotkanie na Centralnym Uniwersytecie Ekwadoru
(Universidad Central del Ecuador)
w Quito, stolicy Ekwadoru. Jest to
klasyczny Uniwersytet prowadzący
badania i kształcenie studentów
we wszystkich dziedzinach nauk.
W Quito znajduje się również Politechnika z wydziałem górnictwa
i geologii. Na Uniwersytecie przeprowadzono rozmowy z władzami
Wydziału Geologii, Górnictwa i Ropy Naftowej (Facultad de Ingeneria
en Geologia, Minas, Petroleos y
Ambiental), które doprowadziły do
podjęcia decyzji o zawarciu umów
o współpracy. Uniwersytet byłby
zainteresowany i wymianą studentów, również doktorantów (promocja na AGH), wykładowców w dziedzinie górnictwa, wydobycia ropy
i gazu, geologii, organizacją studiów podyplomowych (na przykład
w zakresie eksploatacji i transportu
ciężkiej ropy naftowej), wymianą
programów studiów. Ważną kwestią dla Uniwersytetu była jakość
i uznawalność dyplomów AGH na
obszarze Europy. Tak więc przynależność Polski do Unii Europejskiej
i AGH do europejskich korporacji
uniwersyteckich staje się kluczem
otwierającym też kraje Ameryki Południowej. Mamy nadzieję, że ślady AGH na kontynencie Ameryki
Południowej będą coraz wyraźniejsze i trwalsze.
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Nagroda Stołecznego Miasta
Krakowa dla Profesora
Romana Pampucha

Najwybitniejsi przedstawiciele kultury, sztuki, nauki i techniki otrzymali
Nagrody Stołecznego Miasta Krakowa 2006. Nagrody wręczył Prezydent
Miasta Jacek Majchrowski.
Nagrodę przyznaje Komisja Nagród Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pod przewodnictwem prof. Andrzeja Białasa. Pierwsza nagroda została przyznana w 1535 roku Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego.
Profesor Roman Pampuch jest wybitnym polskim uczonym o światowej sławie, zasłużonym dla wychowania wielu pokoleń naukowców, inżynierów i nauczycieli akademickich. Przez blisko sześćdziesiąt lat jego
działalność była przede wszystkim związana z rozwojem inżynierii materiałowej i technologii materiałów – ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ceramicznych. Profesor Roman Pampuch był w latach siedemdziesiątych jednym z twórców nowej i perspektywicznej dyscypliny naukowej, jaką była inżynieria materiałowa.

tekst i fot. Tomasz Bergier

AGH w BUP *
W dniach 19 – 20 października
br. w Uppsali (Szwecja) odbyła się
Konferencja Rektorów BUP, w której wzięło udział ponad stu Rektorów i ich reprezentantów z niemal
90 uczelni wyższych z wszystkich
praktycznie krajów basenu Morza
Bałtyckiego. W tym dostojnym towarzystwie nie zabrakło delegacji
z Akademii Górniczo-Hutniczej –
nasza Uczelnia reprezentowana
była przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju Jerzego Lisa oraz
Tomasza Bergiera – adiunkta na
Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.
Uniwersytet Bałtycki (BUP) jest
siecią zrzeszającą 190 uczelni wyższych oraz innych instytucji wyższej edukacji, koordynowaną przez
sekretariat działający przy Uniwersytecie Uppsalskim (Szwecja).
Główną misją BUP jest wspieranie
uczelni członkowskich w promowaniu zrównoważonego rozwoju
regionu bałtyckiego, rozwijaniu
współpracy, tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, poprawianie ekonomicznych, społecznych i ekologicznych
aspektów życia. Misja ta jest realizowana poprzez opracowywanie
przedmiotów i kursów akademickich dotyczących regionu bałtyckiego, jego środowiska, politycznych przemian i zrównoważonego
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rozwoju. Tworzone są ogólnodostępne pomoce dydaktyczne w formie klasycznych podręczników
akademickich jak również materiałów do nauki niestacjonarnej oraz
filmów i stron internetowych. Szeroko stosowane są także mniej
konwencjonalne metody nauczania takie jak audio- i video-konferencje oraz projekty studenckie pisane w międzynarodowych grupach z wykorzystaniem komunikacji internetowej. BUP podejmuje
starania w celu zwiększania współpracy międzynarodowej w regionie, organizując w tym celu liczne
konferencje, szkoły letnie – w tym
również w formie corocznego rejsu
żaglowcem po Bałtyku, obozy naukowe i badawcze. Ostatnio sieć
BUP podejmuje również coraz liczniejsze projekty aplikacyjne współpracując z miastami i przemysłem.

fot. W. Majka

Profesor Roman Pampuch został uhonorowany w dniu 26 października 2006 r. Nagrodą Stołecznego Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne w zakresie inżynierii materiałowej.

Profesor Pampuch jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii
Nauk, członkiem założycielem Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem
honoris causa naszej Uczelni, byłym prezesem a obecnym członkiem
prezydium Międzynarodowej Akademii Ceramiki, współzałożycielem i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
Praca Profesora Pampucha była wielokrotnie doceniana, w 1996 roku
został uhonorowany nagrodą Prezesa Rady ministrów RP za całokształt
osiągnięć, jest laureatem nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Ceramicznego im. L. Stuits’a, otrzymał też szereg nagród i wyróżnień Ministra
Edukacji Narodowej i Rektora AGH.

Polskie centrum BUP działa
przy Politechnice Łódzkiej, kieruje
nim prof. Ireneusz Zbyciński. Na
AGH dużą aktywność w ramach
BUP od niemal 15 lat wykazują
pracownicy Wydziału GGiIŚ.
Podczas dwudniowej konferencji w Uppsali Rektorzy dyskutowali
o możliwościach wzmocnienia
współpracy w ramach BUP, planowano wspólne działania w dziedzinie edukacji, rozwijanie istniejących form nauczania i wprowadzanie nowych. Szczególną uwagę
w trakcie Konferencji poświęcono
tematyce badań naukowych, w tym
również badań stosowanych – zastanawiano się jak wykorzystać
ogromny potencjał międzynarodowej sieci, jaką jest BUP, w podejmowaniu nowych zadań badawczych i sprawnym pozyskiwaniu na
nie środków.

Istotnym punktem Konferencji
było opracowanie Porozumienia
o współpracy pomiędzy AGH
a BUP, które w imieniu Uniwersytetu Uppsalskiego podpisała Prorektor Kerstin Sahlin-Andersson, a naszej uczelni – Prorektor Jerzy Lis.
Podpisane porozumienie formalizuje wieloletnią, dobrze funkcjonującą współpracę nadając jej równocześnie nowy wymiar. Czyni ono
Akademię pełnoprawnym partnerem w procesie przygotowania i organizacji kursów akademickich,
konferencji oraz studenckich szkół
letnich, rozwijania nowoczesnych
technologiach informatycznych
i komunikacyjnych, umożliwiając
naszym studentom i pracownikom
znacznie łatwiejszą partycypację
we wszystkich tych działaniach.
Otwierają się również zupełnie nowe możliwości w szukaniu partnerów i formowaniu grup badawczo-rozwojowych dla efektywniejszego starania się o środki ze źródeł
międzynarodowych, szczególnie
z Unii Europejskiej.
Na mocy porozumienia na AGH
został powołany uczelniany koordynator BUP – funkcję tą objął dr
inż. Tomasz Bergier z Wydziału
GGiIŚ – od lat zaangażowany
w Program.
Szczegółowe informacje na temat BUP:
www.balticuniv.uu.se.
*

BUP: Baltic University Programme –
Program Uniwersytetu Bałtyckiego.
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Współpraca Polsko – Norweska
W dniach 13 – 22 października br. w Trondheim (Norwegia) odbyły się Dni Polskie – wydarzenie promujące osiągnięcia polskiej kultury
i nauki. Przez dziesięć dni odbyło się około 100
spotkań, wystaw, koncertów, przedstawień, seminariów i workshop-ów mających na celu przybliżenie Norwegom naszego kraju oraz znalezienia wspólnych płaszczyzn współpracy. Inicjatorem i głównym organizatorem tego wydarzenia był NTNU (Norwegian Univeristy of Science
and Technology), który jest czołowym technicznym uniwersytetem w Norwegii. AGH z NTNU
od wielu lat intensywnie współpracuje na podstawie umowy generalnej podpisanej w roku
2001 oraz dwóch dodatkowych umów: programu Socartes – Erasmus oraz o współpracy wielostronnej (Trondheim, Kraków, Lipsk, Praga

i Fraiberg). W ciągu ostatnich czterech lat
w NTNU przebywało 23 studentów z AGH
uczestniczących w wybranych zajęciach lub
projektach. Na tle innych polskich uniwersytetów współpracujących z NTNU liczba naszych
studentów jest mocno przeważająca a poziom
ich przygotowania wypada celująco.
Na zaproszenie JM Rektora NTNU nasza
Uczelnia była reprezentowana przez JM Raktora
A.Tajdusia oraz Prorektorów J. Lisa i K. Jelenia.
Oprócz oficjalnej delegacji Rektorów w Dniach
Polskich uczestniczyła liczna grupa wykładowców (m.in. prof. J. Siemek, prof. S. Nagy, prof. A.
Gula), którzy brali czynny udział w seminariach
tematycznych m.in. w: Clean Coal Technology,
Renewable energy and biomas in Poland and
Norway, Functional Materials and Polish– Nor-

Paweł Świerk

18 konferencja i targi edukacyjne EAIE
W dniach od 13 do 16 września bieżącego
roku Akademia Górniczo-Hutnicza uczestniczyła w targach edukacyjnych organizowanych
wraz z osiemnastą konferencją EAIE (European
Association for International Education – „Quality
in internationalization, from theory to practice”)
w Bazylei. AGH prezentowała się wespół z innymi uczelniami krakowskimi, tj. Akademią Ekonomiczną, Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach utworzonego
Konsorcjum Krakowskich Uczelni Wyższych.
Jak się okazało współpraca w ramach konsorcjum miała bardzo pozytywny wpływ na jego
członków. Spójna koncepcja promocji, wzajemne wsparcie i bogata oferta edukacyjno badawcza sprawiły, że stoisko „Cracow Universities”
cieszyło się dużym zainteresowaniem. Taka forma prezentacji i promocji krakowskiego środowiska akademickiego podyktowana jest również polityką organizatorów corocznych konferencji, którzy odchodzą od obsługi indywidualnych klientów skupiając swoją uwagę głównie
na organizacjach edukacyjnych bądź zorganizowanych wystawcach. Akademia oprócz ogólnej prezentacji swojego dorobku i bogatej oferty
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edukacyjnej promowała także program anglojęzyczny Międzynarodowych Studiów Inżynierskich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Pracowników naszej
uczelni i członków Krakowskiego Konsorcjum
wspierał dwukołowy mobilny robot, który poje-

wegian cooperation oraz Electronwinning of light metals from molten salts. W wyżej wymienionych seminariach uczestniczyli wybitni profesorowie AGH jak również innych polskich uczelni oraz przedstawiciele znaczących instytucji
branżowych w Polsce i Norwegii. Gośćmi specjalnymi byli Premier Jerzy Buzek oraz osoby reprezentujące wybrane ministerstwa obu krajów.
Dodatkowo student Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – p. Zbigniew Gręplowski – był „ambasadorem” AGH na spotkaniu ze
studentami z NTNU gdzie prezentował naszą
Uczelnię i zalety studiowania w AGH.
W trakcie wizyty w NTNU obok seminariów
tematycznych odbyło się wiele spotkań z Władzami Uniwersytetu, pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej oraz przedstawicielami
wybranych wydziałów i laboratoriów. Efektem
przeprowadzonych rozmów są liczne plany i projekty na poszerzenie oraz wzmocnienie już istniejącej współpracy naukowo-badawczej.

chał na targi dzięki uprzejmości Pana dr. inż. Tomasza Buratowskiego z Katedry Robotyki i Mechatroniki WIMiR. Dzięki uczestnictwu w targach udało się nawiązać kontakt z wieloma
uczelniami z realną szansą na zawiązanie
współpracy oraz zaprezentować możliwości
AGH w bardzo prestiżowym gronie najlepszych
uczelni i instytucji edukacyjnych z całego świata. W targach uczestniczyło ponad 120 uczelni
wyższych, organizacji i agend rządowych.

fot. arch. M. Foryś

tekst i fot. Marta Foryś
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Andrzej Ciaś

Barbara Bąk

Prestiżowe wyróżnienie EPMA AGH – Skawina
czej, dr inż. Maciej Sułowski. Dr
inż. Maciej Sułowski zgłosił do konkursu „Powder Metallurgy Thesis
Competition 2006” swoją pracę
doktorską pt.: Struktura i własności
mechaniczne konstrukcyjnych
spieków żelazo-mangan-węgiel
(The structure and mechanical properties of sintered Fe-Mn-C structural parts), której promotorem był
prof. dr inż. Jerzy Frydrych. Mam
przyjemność poinformować, iż
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego jury konkursu postanowiło przyznać dr inż. Maciejowi Sułowskiemu drugą nagrodę. Załączam kopie otrzymanego przez
niego dyplomu.

Barbara Bąk, Maciej Okoń

Serwis www Zespołu ds.
Informacji i Promocji AGH
Oddajemy do Państwa dyspozycji nowy serwis Zespołu ds. Informacji
i Promocji. Znajdą w nim Państwo ważne informacje o naszej Uczelni, aktualne informacje o tym, co ciekawego dzieje się w murach Akademii oraz
serwis prasowy i fotograficzny. Będziemy także śledzić wydarzenia kulturalne w Królewskim Mieście Krakowie i zachęcać do udziału w najciekawszych z nich. „Od żaka do profesora” – oto nasza dewiza i ambicja, dlatego też tak będziemy starać się konstruować serwis, by każdy znalazł
coś dla siebie. Zapraszając do korzystania z serwisu liczymy na Państwa
uwagi i sugestie.
www.ziip.agh.edu.pl
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W dniu 26 października 2006 roku w sali pałacyku „Sokół” w Skawinie
Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała porozumienie o współpracy
z Władzami Skawiny. Porozumienie ze strony Urzędu Miasta i Gminy Skawina podpisywali: inż. Adam Najder – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
oraz dr Sławomir Kopeć – Przewodniczący Rady Miejskiej, natomiast ze

fot. ZS

W dniach 23 – 25.10 2006 r. odbył się w Gent, w Belgii, międzynarodowy kongres metalurgii proszków Euro PM 2006 Congress &
Exhibition, zorganizowany przez
European Powder Metallurgy Association (EPMA). Tegoroczna konferencja poświęcona była węglikom spiekanym, materiałom narzędziowym metaliczno-diamentowym, oraz supertwardym materiałom na bazie polikrystalicznego
diamentu i polikrystalicznego regularnego azotku boru.
23 października 2006 r., podczas sesji plenarnej tego kongresu, odbyło się wręczenie nagród
laureatom wszystkich tegorocznych konkursów organizowanych
przez EPMA. Nagrody z rąk dr Cesara Molinsa (President EPMA)
oraz Jonathana Wroe (EPMA Executive Director) otrzymali laureaci
konkursów w następujących kategoriach: EPMA 2006 Distinguished
Service, EPMA 2006 Thesis
Awards, 2006 EPMA Awards for
Excellence in Powder Metallurgy.
Wśród nagrodzonych w kategorii EPMA 2006 Thesis Awards,
znalazł się pracownik Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutni-

strony AGH prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju oraz
prof. Kazimierz Jeleń – Prorektor ds. Nauki.
AGH oraz UM Skawina wyrażają wolę nawiązania bezpośredniej
współpracy w szczególności w zakresie edukacji, transferu technologii
i wiedzy oraz wykorzystania potencjału Gminy Skawina dla rozwoju
przedsiębiorczości.
W ramach podpisanego porozumienia AGH będzie współpracować
ze szkołami zlokalizowanymi na terenie Gminy Skawina w przygotowaniu
uczniów do podjęcia studiów wyższych, uczestnictwa pracowników naukowych AGH w procesie dydaktycznym, transferu nowoczesnych metod
nauczania oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej i laboratoryjnej
AGH w procesie dydaktycznym. Ponadto AGH uwzględni potrzeb Gminy
Skawina w programach dydaktycznych studentów i doktorantów.
Podpisane porozumieniem umożliwi również w przyszłości utworzenie
na terenie Gminy Skawina parku technologicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii w obszarach inżynierii materiałowej i mechaniki, energetyki oraz technologii
informacyjnych. Ponadto planowane jest wykorzystanie terenów parku
technologicznego dla potrzeb Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych, w tym budowy centrum szkoleniowo konferencyjnego wraz
z inkubatorem przedsiębiorczości.
Koordynatorem ze strony AGH podpisanego porozumienia jest Pan
mgr inż. Tomasz Pyrć – Kierownik Działu Współpracy Krajowej.
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Barbara Bąk

AGH partnerem projektu
Projekt: Sieć Współpracy dla Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej w Zakresie Nowych Technologii
W celu utworzenia sieci współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości
akademickiej w zakresie nowych technologii pomiędzy uczelniami, sektorem B+R i przedsiębiorstwami na obszarze woj. małopolskiego powstał
projekt „Sieć współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii”. Jest on współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na lata 2004-2006, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacji i transfer
wiedzy”.
Liderem projektu jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., zaś
partnerami projektu są: Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika
Krakowska.
W ramach projektu przewidziane są dwie edycje konkursu na projekty
biznesplanów. Przeprowadzenie konkursu pozwoli wyłonić projekty najlepsze o największym potencjale, najbardziej konkurencyjne – takie, które
będą w stanie w największym stopniu skorzystać z oferowanej pomocy.
Czas realizacji projektu: 1.09.2006 – 30.03.2008.
Przewidziane dwie edycje warsztatów – I edycja grudzień 2006, II edycja luty 2007. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny
znajduje się na stronie projektu: www.technoinkubator.com.
Projekt skierowany jest do: studentów, doktorantów, absolwentów,
przedsiębiorców.
Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są instytucje woj. małopolskiego:
1. uczelnie wyższe,
2. innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
3. jednostki badawczo-rozwojowe (jednostki B+R).

Głównym rezultatem realizacji Projektu Sieci będzie utworzenie w regionie trwałej sieci współpracy dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w zakresie nowych technologii, a także rozpowszechnienie wyników
wśród dużych firm – potencjalnie zainteresowanych ich wdrożeniem.
Zadaniem i celem istnienia sieci będzie wspieranie transferu technologii
pomiędzy ww. podmiotami, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia firmom akademickim na etapie ich powstawania i rozwoju. Transfer
technologii będzie zachodził poprzez efektywne wdrożenia pomysłów zakładających zastosowanie nowych technologii, które dzięki wspomnianemu wsparciu w postaci doradztwa zapewnionego w ramach Projektu Sieci będą mogły osiągnąć sukces komercyjny.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać:
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
Osoba do kontaktu: Łukasz Frydrych
tel.: (12) 640 19 40
fax: (12) 640 19 45
e-mail: kontakt@techninkubator.com
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Osoba do kontaktu: Barbara Bąk
tel.: (12) 617 31 91
fax: (12) 423 35 62
e-mail: bakb@agh.edu.pl
Politechnika Krakowska
Centrum Transferu Technologii
Osoba do kontaktu: Joanna Szypułka
tel.: (12) 628 28 45
fax: (12) 632 47 95
e-mail: szypulka@transfer.edu.pl

Projekt Sieci został pomyślany jako przedsięwzięcie umożliwiające
spotkanie się wszystkich stron zgłaszających zapotrzebowanie na wzajemny kontakt i współpracę. Sieć ma stanowić platformę, dzięki której pomysł zostanie przetworzony w gotowy produkt i zostanie rozpowszechniony m.in. wśród dużych przedsiębiorstw w regionie (publikacja).
Główne etapy Projektu:
– zorganizowanie serii warsztatów informacyjnych (4 sesje w każdej
edycji konkursu);
– przeprowadzenie 2 edycji konkursu na najlepsze innowacyjne
rozwiązanie technologiczne (6 zwycięzców w każdej edycji);
– przygotowanie dla każdego z laureatów konkursu raportu
technologicznego (opinii eksperta z branży oceniającej
aplikacyjność, nowatorstwo i zaawansowanie technologii) oraz
biznes planu;
– przyznanie nagród dla 2 najlepszych pomysłów w każdej edycji;
– podsumowanie każdej edycji analizą, zebranie rezultatów
i doświadczeń Projektu w publikacji końcowej;
– dystrybucja publikacji m.in. wśród potencjalnych odbiorców technologii;
– zaproponowanie zwycięzcom miejsca w Inkubatorze KPT.
Publikacja, która zostanie wydana na zakończenie Projektu Sieci, ma
za zadanie zebrać jego rezultaty i doświadczenia. Zostanie ona rozesłana
do dużych przedsiębiorstw, które mogą potencjalnie zaoferować finansowanie dla opracowanych pomysłów, uczelni, które będą mogły dostosować dzięki niej swoje działania i program nauczania do wymogów rynku,
MŚP i jednostek B+R, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,
co zapewni upowszechnienie efektów projektu. Rozpowszechnianie publikacji będzie również miało na celu utrzymanie świadomości istnienia
Projektu Sieci i jego celów wśród odbiorców, a przez to zainteresowanie
ich udziałem w kolejnych edycjach konkursu po zakończeniu niniejszego
Projektu.
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Monika Wądrzyk

(Nie) pełnosprawni są wśród nas
Zasmucającym jest fakt, że o obecności
wśród nas osób niepełnosprawnych muszą
przypominać nam społeczne kampanie, gdyż
sami nie dostrzegamy ich w swoim otoczeniu.
W sondażu przeprowadzonym przez jedną ze
stacji telewizyjnych, część mieszkańców Warszawy nie zauważyło wokół siebie osób niepełnosprawnych. Nie zauważamy ich, bo bariery
w postaci braku wind, schodów bez podjazdów,
itp. skutecznie uniemożliwiają im sprawne poruszanie się w naszej rzeczywistości. Często nawet nie uświadamiamy sobie, że takie bariery
istnieją. Dla nas bowiem pokonanie kilku stopni
nie jest problemem. Właśnie, nie jest problemem…, chociaż kiedyś sama przekonałam się,
że przejście 250 wąskich schodów sprawia
sporo trudności nawet sprawnej fizycznie osobie.
AGH wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
osób niepełnosprawnym, dostosowując się do
ich potrzeb, by studenci niepełnosprawni mieli
taką samą możliwość studiowania i uczestnictwa w życiu uczelni. Społeczność akademicka
liczy 224 osoby niepełnosprawne (stan na sierpień 2006 r.). Na potrzeby tej społeczności stale
przystosowywana jest infrastruktura uczelni, by
studenci niepełnosprawni mogli swobodnie poruszać się na terenie Akademii. Osoby niepeł-

nosprawne mogą liczyć na specjalne stypendium oraz na dofinansowanie przez PEFRON
zakupu chociażby sprzętu komputerowego
(w przypadku umiarkowanego i znacznego
stopnia niepełnosprawności). Ponadto, prowadzone są zajęcia z nauki języka migowego, by
ułatwić studentom niepełnosprawnym funkcjonowanie na uczelni.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
koordynuje działające na AGH Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych, które także zajmuje się życiem studenckim tej małej społeczności, m.in.
poprzez organizowanie wyjazdów integracyjnych, zajęć sportowych, wyjść do teatru. Na
szczególną uwagę zasługują obozy integracyjne
organizowane dwa razy do roku (na Mazurach
lub nad polskim morzem) oraz pięciodniowy
obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku (we wrześniu). Celem ww. działań jest nawią-

zanie nowych kontaktów, przełamanie barier
w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
Bariery i obawy, które często my sami musi w sobie pokonać w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
Na pewno długo nie zapomnę zorganizowanej w Gwarku na początku czerwca br. dyskoteki.
Zachwyciła mnie otwartość osób niepełnosprawnych, a wspólne rozmowy i zabawa tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie jest to grupa izolujących się osób, zamkniętych tylko we własnym
gronie.
Na zakończenie chciałabym zaapelować do
naszej społeczności akademickiej o to, by nie
utrudniać osobom niepełnosprawnym poruszania się po terenie uczelni. Mimo istniejących
już udogodnień architektonicznych, my sami,
często nieświadomie czynimy trudności osobom niepełnosprawnym w dostępie do niektórych budynków, np. zastawiając rowerami barierki przy schodach czy też parkując swoje
auta na miejscach przeznaczonych właśnie
dla Nich.

Gdzieś
na końcu świata…
W ubiegłym roku opublikowałem BIPie (BIP nr
142/143 czerwiec/lipiec 2005 r.) apel o pomoc
dla misji medycznej siostry Nazariuszy w Kamerunie. Artykuł był przedrukowany przez
„Głos Wybrzeża”, o czym wiem, i miał być publikowany przez wiele lokalnych periodyków
oraz pojawić się na witrynach internetowych,
nad czym nie panuje, bo nie ma takiej potrzeby.
Na apel odpowiedziała anonimowa polska
Rodzina, przekazując 120.000 zł na zakup
niezwykle potrzebnego terenowego samochodu, bo tylko takim można poruszać się po
tamtejszych bezdrożach.
Siostra Nazariusza bardzo wnikliwie zbadała
warunki finansowe zakupu i podjęła decyzję
o zakupie terenowej Toyoty w Kamerunie, taniej, bez cła i konieczności kosztownego
transportu z Europy. Pozostałe pieniądze
zostały zamienione na najpotrzebniejsze lekarstwa.
Nie wiem komu dziękować – ale to nie zwalnia mnie z wypowiedzenia słowa DZIEKUJĘ
w imieniu Siostry Nazariuszy i tysięcy ubogich
afrykańczyków, którym ten samochód służył
będzie, jak sadze, długie lata.
Pozostaje z wielkim szacunkiem
Andrzej Kos
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tekst i fot. Zbigniew Sulima

przez uczestnictwo w europejskich
programach edukacyjnych „Studencki ruch naukowy w aspekcie
wymiany naukowej w ramach Unii
Europejskiej – możliwości działania”. W kolejnym wystąpieniu opiekun koła naukowego „Edison” dr
Edward Wojnar przedstawił historię
i najważniejsze osiągnięcia koła –
„10 lat Studenckiego Koła Naukowego Wynalazców «EDISON»”.
Obrady tej części Seminarium odbywały się w pięknej zamkowe sali
w „towarzystwie” portretów byłych
mieszkańców zamku i otoczeniu
cennych eksponatów.

waniu prezentowaną problematyką
zarówno w czasie obrad jak i podczas zwiedzania pomieszczeń
z ekspozycjami muzealnymi. I kolejna refleksja. Poszukujemy wrażeń i ciekawych miejsc gdzieś daleko nie wiedząc, że mamy takie
miejsce na wyciągnięcie ręki. Zamek w Dębnie, ciekawy obiekt naszej historii i kultury, położony jest
bowiem o „rzut beretem” od Krakowa, kilkaset metrów od ruchliwej
trasy A-4 i zachowany w wyjątkowo
dobrym stanie.
Dzień pierwszy zakończyło spotkanie programowe opiekunów kół,
na którym m.in. zdecydowano
o powołaniu w ramach najbliższej
XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych naszego pionu sekcji tematycznej dla doktorantów. Wieczór
wypełniło spotkanie integracyjne,

Po przerwie Pełnomocnik ds.
Kół Nukowych przedstawił dokonania studenckich kół naukowych
w ostatnim roku akademickim.
Z kolei Przewodnicząca Zarządu
Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które jest współorganizatorem seminariów studenckiego ruchu naukowego, dr hab. inż. Barbara Małecka przedstawiła „Działania Studenckiego Towarzystwa
Naukowego na rzecz studenckiego ruchu naukowego”. Pierwszy
dzień obrad zakończyła swoim wystąpieniem Dorota Czaderna
przedstawicielka koła IAESTE –
„Przygoda z IAESTE szansą na
lepszy start w życiu zawodowym”.
Przerwę na kawę połączono ze
zwiedzaniem pomieszczeń zamkowych, w których zgromadzono wiele interesujących eksponatów
związanych z historią zamku i kulturą regionu. I tu sympatyczne zaskoczenie. Studenci żywo reagowali i podejmowali rzeczową dyskusję świadczącą o ich zaintereso-

a tańce w przypadkowo weselnie
przystrojonej sali trwały do późnej
nocy. Następny dzień Seminarium
rozpoczęliśmy od zwiedzania zapory i elektrowni w Rożnowie – ciekawego przykładu kultury technicznej sprzed 70 prawie lat, a jednocześnie nowoczesnego i ekologicznego źródła czystej energii. Po
drodze do obiektów elektrowni Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych okazał się także źródłem ciekawych informacji o burzliwej historii rzeki Dunajec, budowie elektrowni, zabytkowych budowlach
sakralnych, ruinach zamku związanego z Zawiszą Czarnym czy zrewitalizowanej siedzibie rozbójnika
Tropszyna. Dopełnieniem wrażeń
zwiedzania ZEW Rożnów był rejs
statkiem wokół brzegów jeziora
w cudownej scenerii płonącej jesieni. Popołudnie wypełniła druga
część Seminarium, na której swoje
osiągnięcia i formy pracy zaprezentowały dwa koła naukowe „Metaloznawców” i „Bozon”. Metalo-

XI Seminarium Studenckiego
Ruchu Naukowego
Tradycyjnie w październiku,
podczas programowego seminarium, studenckie koła naukowe
pionu hutniczego inaugurują kolejny rok działalności. Seminaria te
odbywają się w interesujących
miejscach naszego kraju, ale także
najbliższej zagranicy, dając uczestnikom dodatkowo możliwość poznania pięknych miejsc dziedzictwa kulturowego. Seminaria mają
charakter dyskusyjno-szkoleniowy
umożliwiając przedstawicielom
(studenci i opiekunowie kół) ponad
pięćdziesięciu kół naukowych
działających w pionie hutniczym
wymianę myśli, prezentację doświadczeń dotyczących form i metod pracy w kole naukowych,
przedstawianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych, kulturalno-sportowych i innych. To także
wskazanie możliwości pozyskiwania środków na działalność kół naukowych oraz uczestnictwa w międzynarodowej współpracy studentów i organizacji studenckich. Ale
po kolei.
Moja pierwsza refleksja dotyczy
pogody. Mam przyjemność od kilku lat „dokumentować” kolejne seminaria i nie wiem jak robią to organizatorzy, ale co roku na okres
seminarium jesienna szaruga ustępuje pięknej, słonecznej i mieniącej się tysiącem kolorów polskiej
jesieni. Nie inaczej było i w tym roku. Tegoroczne XI Seminarium
„Dębno – Rożnów 2006”, którego
temat wiodący to „Rola studenckiego koła naukowego w kształtowaniu sylwetki absolwenta”, odbywało się w kolejno dwóch miejscach. Pierwsza część miała miejsce na zamku w Dębnie, a druga
w DW Stalownik nad jeziorem rożnowskim.
Pierwszą część obrad Seminarium rozpoczął główny organizator
seminariów, Pełnomocnik Rektora
ds. Kół Naukowych dr inż. Leszek
Kurcz, prezentując w swoim wystąpieniu interesujące tezy i przemyślenia związane z tematem wiodącym, a dotyczące roli studenckiego koła naukowego w uczelni –
„Rola studenckiego koła naukowego w kształtowaniu sylwetki absolwenta”. W kolejnym wystąpieniu dr
hab. inż. Jacek Cieślik, wieloletni
opiekun studenckiego koła naukowego, zaprezentował możliwości
rozwoju naukowego studentów po-
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znawcy (Mateusz Kopyściański,
Mateusz Orzeł, Katarzyna Czubernat) pod kierownictwem opiekuna
dr. inż. Grzegorza Michty, fantastycznie urozmaicili swoją prezentacje przedstawiając relację z meczu piłkarskiego: studenci – kadra
rozegranego w ramach obchodów
55 lat Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców. „Boznon”-owcy (Agata Zuber i Tomasz Kluj)
z kolei podzielili się informacjami
jak korzystać z zagranicznych funduszy stypendialnych i wrażeniami
z wyprawy do niemieckich ośrodków naukowych. Było sporo pytań
i dobrych rad jak realizować w kole
naukowym tego typu zadania. Drugi dzień XI Seminarium zakończył
wspólny grill i ognisko nad jeziorem. Było wspólne śpiewanie przy
gitarze, a opiekun KN Mechaników
dr inż. Stanisław Krawczyk zaskoczył wszystkich swoim bogatym repertuarem piosenek żeglarskich
i studenckich. Niedziela to sportowo-rekreacyjne część Seminarium.
Uczestnicy mieli okazję posmakować żeglarstwa próbując swoich
sił na dużych i małych jachtach
a także na innym sprzęcie pływającym. Wytrawni żeglarze wybrali
z kolei mecz piłki siatkowej, a łaskawa pogoda sprzyjała spacerom
i wspaniałym widokom. I jeszcze
jedna refleksja. Studenci po raz
kolejny pokazali, ze potrafią dobrze pracować i świetnie się bawić.
Ale może dlatego, że jak wielokrotnie podkreślały władze naszej
uczelni – koła naukowe to elita naszej studenckiej społeczności! Poszerzajmy, więc tę elitę! I z satysfakcją można dołączyć się do zawołania studentów – „tak się bawi,
tak się bawi AGH!!” W ramach XI
Seminarium odbyło się także spotkanie programowe opiekunów kół,
na którym m.in. zdecydowano
o powołaniu w ramach najbliższej
XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych naszego pionu sekcji tematycznej dla doktorantów.
I ostatnia refleksja uczestnika
większości Seminariów Studenckiego Ruchu Naukowego. Nawet
przy setce uczestników i różnorodnym programie spotkania te są
przykładem bardzo dobrej organizacji i wspaniałej integracyjnej atmosfery. W dużej mierze jest to zasługą organizatorów, których
w czasie tegorocznego seminarium profesjonalnie i z wdziękiem
reprezentowały przedstawicielki
STN mgr inż. Agnieszka Cebo
i mgr inż. Agnieszka Łącz wspomagane przez Opiekuna i studentów z KN „Caloria”.
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oprac. Małgorzata Krokoszyńska

Wybrane z prasy
Miesięcznik Kraków
X – XI/2006
„Jesteśmy jak dwie krople cieczy rzucone na
szkło” to tytuł obszernego i ciekawego wywiadu z Rektorem AGH prof. Antonim Tajdusiem.
„Z niegdysiejszej Wspólnoty Węgla i Stali narodziła się dzisiejsza Unia Europejska, której
członkiem stała się także Polska. Z niegdysiejszej akademii węgla i stali mamy dzisiaj uniwersytet nowych materiałów i technologii, informatyki i komputerów. Przestrzegałbym jednak
przed totalnym odrzuceniem węgla i stali. Węgiel nadal dla Polski i paru większych od nas
i bogatszych krajów jest ważnym źródłem energii, bez której nie ma życia, a w niedalekiej przyszłości będzie źródłem wodoru, do którego mają należeć wszystkie technologie energetyczne
jutra. A stal? Czy bez stali udałoby się zbudować najwyższe wieżowce, centa handlowe, estakady i wielopoziomowe skrzyżowania – symbol dzisiejszego nowoczesnego świata? – czytamy na wstępie wypowiedź Rektora AGH.
Dziennik Polski
12.10.2006 r.
Gazeta Krakowska
12.10.2006 r.
AGH otrzymała od międzynarodowej firmy
SPSS Polska supernowoczesne systemy analityczne. Pozwolą one studentom na łatwy dostęp do nowoczesnej analitycznej technologii
informatycznej, używanej w badaniach naukowych, a także w telekomunikacji, finansach,
ubezpieczeniach, handlu oraz medycynie. AGH
jest pierwszą w Polsce uczelnią techniczną, która dysponuje tak zaawansowaną technologią
analityczną. SPSS Polska jest jedną z firm, które
uczestniczą w realizowanym przez AGH programie Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych.
Gazeta Wyborcza
19.10.2006 r.
Dziennik Polski
27.10.2006 r.
Firma Górażdże, z którą AGH stale współpracuje i gdzie pracuje wielu jej absolwentów podarowała dwie specjalne ławeczki internetowe. Studenci mogą na nich bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego Internetu. Jedna z nich stanęła
obok Biblioteki Głównej, druga przy budynku
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Betonowe ławki powstały jako owoc pierwszej
edycji konkursu „Sztuka przestrzeni miejskiej”
zorganizowanego w ubiegłym roku przez Górażdże Cement.
Gazeta Krakowska
24.10.2006 r.
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
AGH przedstawiło projekt internetowego pakietu nauczania dla krakowskich uczelni wyższych.
„To wydarzenie na skalę światową. Jeden program obsługiwał będzie wszystkich studentów
Krakowa, a może i Małopolski” – mówił Dyrektor
Cyfronetu prof. Kazimierz Wiatr. Dzięki nowemu
systemowi studenci będą mogli komunikować
się z instruktorami oraz współpracować między
sobą z każdego miejsca na świecie. Możliwe
będzie przeprowadzenie sprawdzianów, testów
oraz seminariów przy użyciu Internetu.
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Dziennik Polski
27.10.2006 r.
AGH podpisała porozumienie o współpracy
z władzami Skawiny. W ramach umowy pracownicy naukowi AGH będą przygotowywać
uczniów skawińskich szkół do podjęcia studiów
wyższych, a tamtejsze szkoły będą mogły korzystać z infrastruktury dydaktycznej i laboratoryjnej AGH. „Uważam, że Skawina dysponuje
jednymi z lepiej przygotowanych do inwestowania terenów w otoczeniu Krakowa” – mówił Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis.
Gazeta Krakowska
27.10.2006 r.
Pięć osób zasłużonych dla Krakowa i jedna instytucja zostały uhonorowane przez Prezydenta
Jacka Majchrowskiego Nagrodami Stołecznego Miasta Krakowa. W dziedzinie nauka i technika przypadły prof. Romanowi Pampuchowi –
za wybitne osiągnięcia naukowe i technologiczne w zakresie inżynierii materiałowej.
Dziennik Polski
29.10.2006 r.
„Atrakcyjna oferta” to tytuł rozmowy z prof. Zbigniewem Malinowskim, dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH,
który ukazał się w specjalnym dodatku AGH na
łamach Dziennika Polskiego. Przeczytamy
w nim o ofercie edukacyjnej na Wydziale oraz
o współpracy pracowników i studentów z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Dowiemy się także, jakie kierunki i specjalności są
obecnie prowadzone i jaki kierunek zostanie zaproponowany studentom od 2007 roku. Dziekan wyjaśnia dlaczego zmieniona została nazwa Wydziału i czy studiowanie właśnie na tym
Wydziale należy do łatwych czy trudnych.
Gazeta Krakowska
30.10.2006 r.
Dziennik Polski
2.11.2006 r.
AGH podpisała porozumienie z VALEO Autosystemy – międzynarodową grupą spółek zajmujących się projektowaniem i produkcją systemów zintegrowanych oraz modułów dla przemysłu samochodowego. Dzięki praktykom
w VALEO studenci będą mieli możliwość praktycznego poznawania procesów produkcyjnych
oraz nowych technologii przemysłowych. Kooperacja grupy Valeo z AGH będzie też dla samej grupy szansą na zwiększenie konkurencyjności na rynku. „W polityce rozwoju uczelni
współpracę z przemysłem stawiamy na pierwszym miejscu, a jednym z naszych największych partnerów jest właśnie Valeo. Współpraca
ta trwa już od kilku lat, a dziś została sformalizowana” – mówił Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, który z ramienia AGH podpisał umowę. Ze strony Valeo podpis złożył Prezes Zarządu Valeo Robert Gałązka.
Podczas pięciodniowej akcji Wampiriada – Jesień HDK w AGH 430 osób oddało w sumie 190
litrów krwi. Na akcję zgłosiło się w sumie 540
osób.
Dziennik Polski
31 – 10/01.2006 r.
Badmintoniści grający w barwach AZS AGH
Kraków po raz kolejny drużynowo obronili tytuł
Mistrza Polski. Zdobyli pięć medali na 19. Akademickich Mistrzostwach Polski, które rozegra-

no w hali sportowej AGH przy ul. Piastowskiej.
W turnieju wzięło udział 98 zawodników. Organizatorem mistrzostw był Akademicki Związek
Sportowy Kraków. Zawody objęte zostały patronatem honorowym Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia.
Dziennik Polski
5.11.2006 r.
W specjalnym dodatku AGH znajdziemy dwie
rozmowy. Jedną pt. „Inżynier – partner lekarza”
z dr. hab. Piotrem Augustyniakiem, kierownikiem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH oraz drugą pt. „Idea była trafiona” z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, inicjatorem stworzenia na AGH takiej Szkoły.
W obszernych wywiadach przeczytamy na temat inżynierii biomedycznej, dowiemy się, kiedy
narodził się pomysł powołania takiego kierunku, jakie specjalności są oferowane studentom
oraz z jakich wydziałów jest kadra kształcąca.
Znajdziemy informacje o przyszłych planach
Szkoły.
Dziennik Polski
8.11.2006 r.
Gazeta Krakowska
8.11.2006 r.
Dziennik Zachodni
9.11.2006 r.
Władze AGH podpisały porozumienie o współpracy z władzami miasta Jaworzno oraz Południowym Koncernem Węglowym S.A. Akademia udostępni swój potencjał naukowy do realizacji badań leżących w zakresie działania
koncernu, a pracownicy PKW i jaworznickich
urzędów będą brać udział w organizowanych
przez AGH studiach podyplomowych, konferencjach naukowych i szkoleniach. W Jaworznie już ponad 40 lat działa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH, kształcący inżynierów
i geologów.
Dziennik Polski
9.11.2006 r.
AGH uczciła pamięć swoich pracowników,
aresztowanych i zamordowanych w ramach hitlerowskiej akcji „Sonderaktion Krakau”. Pod tablicami pamiątkowymi w Gmachu Głównym
AGH zebrali się przedstawiciele Senatu, rodziny
aresztowanych profesorów, członkowie Konwentu Seniorów, pracownicy i studenci. „Tradycyjnie w pierwszych dniach listopada zbieramy
się w tym miejscu, aby uczcić pamięć luminarzy
nauki polskiej aresztowanych przez Niemców
6 listopada 1939 r. Pamiętajmy o ich losach
i o ich dorobku” – mówił do zgromadzonych
Rektor AGH prof. Antoni Tajduś.
Trwa spór o ścieżkę awansu naukowego. Posłowie PiS domagają się zniesienia habilitacji. Ich
zdaniem takie rozwiązanie otworzy drogę awansu młodym naukowcom. „Osobiście uważam,
że habilitacja powinna być zachowana. O formalnej stronie tej procedury można dyskutować, ale jest ona czynnikiem mobilizującym
młodych ludzi do wysiłku. Kiedyś można było
pracować na stanowisku adiunkta bez habilitacji i nie przyspieszało to rozwoju młodych naukowców. W niektórych przypadkach może być
tak, że zdaniem profesora młodzi nie dorośli do
jego poziomu. Takie zjawiska można jednak odpowiednio uregulować” – komentował Prorektor
ds. Nauki prof. Kazimierz Jeleń.
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nogramu spotkań policji z I rokiem studentów dot. bezpieczeństwa na
Miasteczku Studenckim.

16 października 2006

26 października 2006

• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w konferencji: Cracow Grid Workshop (CGW ’06), która odbyła się w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN
Kraków.

• Prorektor prof. T. Słomka oraz Prorektor prof. K. Jeleń wzięli udział
w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Senatu RP poświęconym „czystej energii”.

• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym Rady
Nauki przy Ministrze NiSzW.

• Prorektor prof. J. Lis podpisał umowę o długofalowej współpracy pomiędzy AGH i Gminą Skawina. Ze strony Gminy Skawina umowę podpisali: Burmistrz inż. A. Najder oraz Przewodniczący Rady Miejskiej dr
S. Kopeć.

17 października 2006
• Prorektor prof. T. Słomka otworzył wystawę „Zasłużony dla AGH”
-Wspomnienie o prof. Andrzeju Bolewskim (1906-2002) w 100 rocznicę
Jego urodzin (wystawa zorganizowana przez OHTzM).
• Prorektor prof. A. Cieśla spotkał się z Zarządem Fundacji Studentów i
Absolwentów ACADEMICA. Zarząd Fundacji przedstawił Panu Prorektorowi informacje dotyczące bieżącej działalności Fundacji.
• Prorektor prof. A. Cieśla spotkał się z Zarządem Orkiestry Reprezentacyjnej AGH. Zarząd ORAGH przedstawił Prorektorowi informacje dotyczące bieżącej działalności i planów Orkiestry.
19 października 2006
• Prorektor prof. A. Cieśla uczestniczył w spotkaniu GE Energy. Podczas
spotkania omówiono propozycję współpracy AGH z GE Energy w zakresie przygotowania kadr do pracy w GE Energy.
15 – 19 października 2006
• Rektor prof. A. Tajduś, Prorektor prof. K. Jeleń i Prorektor prof. J. Lis
wzięli udział w konferencji w ramach tygodnia Polsko-Norweskiego.
Konferencja odbyła się w Trondheim.
20 października 2006
• Rektor prof. A. Tajduś spotkał się z Wojewodą Małopolskim Panem
Maciejem Klimą.
• Rektor prof. A. Tajduś wziął udział w inauguracji roku akademickiego
Papieskiej Akademii Teologicznej.
• Odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone wręczeniu
promocji doktorskich.
• Prorektor prof. A. Cieśla spotkał się z Pełnomocnikiem Rektora ds.
Współpracy z Uczelniami Niemieckimi – prof. J. Falkusem oraz Kierownikiem Działu Spraw Studenckich. Poczyniono ustalenia w związku
z organizowanym przez AGH, we współpracy z Deutsches Studentenwerk, w 2008 r. VII Kolokwium Polsko-Niemieckim.

• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady
Miasta Krakowa, poświęconym wręczeniu nagród Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2006. Nagrodę otrzymał prof. R. Pampuch
z Wydziału IMiC.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w uroczystościach święta Narodowego Republiki Austrii.
• Prorektor prof. A. Cieśla oraz Prorektor prof. J. Lis uczestniczyli w spotkaniu z zespołem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceniającym
jakość kształcenia na kierunku „elektrotechnika”, pod przew. prof.
J. Zawadiaka. W spotkaniu uczestniczyli również Dziekan WEAIiE prof.
T. Szmuc, Prodziekan, prof. WEAIiE J. Skwarczyński, Kierownik Katedry
Elektrotechniki WEAIiE, prof. S. Mitkowski.
• Prorektor prof. A. Cieśla na spotkaniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną oraz przewodniczącymi i sekretarzami Wydziałowych Komisji
Rekrutacyjnych dokonał podsumowania akcji rekrutacyjnej na rok akademicki 2006/2007.
27 października 2006
• Prorektor prof. T. Słomka wziął udział w otwarciu VI Konferencji
naukowej „Geofizyka w Geologii, Górnictwie i Ochronie Środowiska”
dedykowanej prof. Jerzemu Kowalczukowi z okazji 80-lecia urodzin
i prof. Juliszowi Miecznikowi z okazji 70-lecia urodzin.
• Prorektor prof. J. Lis podpisał umowę o współpracy pomiędzy AGH
a VALEO Autosystemy. Z ramienia firmy Valeo umowę podpisał Prezes
Zarządu Robert Gałązka.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w Seminarium poświęconym 60-tej rocznicy rozpoczęcia pracy w AGH przez prof. Jerzego Michała
Massalskiego.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w wideokonferencji z Agencją Rozwoju Pomorza.
30 października 2006

23 października 2006

• Rektor AGH prof. A. Tajduś spotkał się ze Starostą miasta Wodzisław
Śląski Panem Janem Materzokiem.

• Prorektor prof. J. Lis wziął udział w Spotkanie Komitetu Zarządzającego Spółek Grupy EDF. Spotkanie odbyło w Politechnice Wrocławskiej,
wzięli w nim udział prezesi spółek Grupy EDF oraz Rektorzy Uczelni
tworzących Konsorcjum.

• Prorektor prof. J. Lis spotkał się z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie prof. Eugeniuszem Józefowskim. Omówiono kierunki, zasady dalszej współpracy.

• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w Dniu Otwartym Cyfronetu.
24 października 2006
• Rektor AGH prof. A. Tajduś oraz Prorektor prof. J. Lis podpisali porozumienie z UJ reprezentowanym przez JM Rektora prof. K. Musioła,
dotyczące współpracy w ramach ŚLAFiBS.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w posiedzeniu Rady Partnerów
CZT AKCENT.
25 października 2006
• Prorektor prof. A. Cieśla spotkał się z Małgorzatą Ciesielską z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Celem spotkania było ustalenie harmo-
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• Prorektor prof. K. Jeleń złożył wiązanki i zapalił znicze na grobach Rektorów i Profesorów AGH na Cmentarzu Rakowickim.
31 października 2006
• Prorektor prof. A. Cieśla uczestniczył w spotkaniu z Akademicką Radą
Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. Celem spotkania było podsumowanie i zakończenie działalności Rady.
6 listopada 2006
• Podpisano umowę o współpracy pomiędzy: AGH, Urzędem Miasta
Jaworzno oraz Południowym Koncernem Węglowy. Ze strony AGH
umowę podpisali Rektor AGH prof. A. Tajduś, Prorektor prof. J. Lis,
Dziekan Wydziału prof. J. Klich. Strony partnerów były reprezentowane
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przez prezesa PKW A. Szymnkiewicza, Prezydenta Miasta Jaworzno
Paweła Silberta.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w obradach Zespołu Sterującego
Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w obradach Rady Partnerów Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii.
7 listopada 2006
• Rektor prof. A. Tajduś wziął udział w Spotkaniu Prezesa Rady Ministrów
Jarosława Kaczyńskiego z władzami rektorskimi polskich uczelni. Spotkanie poświęcone problemom rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego
w Polsce.
7 – 8 listopada 2006
• Odbyło się spotkanie z władzami Koszyckiego Uniwersytetu Technicznego. Rozmawiano o dalszym zacieśnianiu współpracy. AGH reprezentowana była przez Rektora prof. A. Tajdusia, Prorektora prof. J. Lisa, Prorektora prof. T. Słomkę. Ze strony słowackiej w rozmowach
udział wzięli: Rektor prof. J. Sinay, Prorektor prof. D. Malindzak.
8 listopada 2006
• Rektor prof. A. Tajduś przyjął nowo wybrane władze Samorządu Studentów AGH
• Rektor prof. A. Tajduś oraz władze Dziekańskie Wydziału GiG, wzięli
udział w inauguracji roku akademickiego w ZOD w Wodzisławiu Śląskim.
• Rektor prof. A. Tajduś w imieniu władz oraz Społeczności Akademickiej
AGH złożył kwiaty pod tablicami upamiętniającymi śmierć i aresztowania profesorów w wyniku akcji tzw. Sonderaktion Krakau.
10 listopada 2006
• Prorektor prof. A. Cieśla wraz z Pełnomocnikiem JM Rektora AGH ds. Dni
Jana Pawła II – wziął udział w uroczystej mszy świętej w Katedrze na Wawelu, celebrowanej przez Metropolitę Krakowskiego ks. kard. S. Dziwisza,
kończącej Dni Jana Pawła II oraz we wręczeniu nagród laureatom konkursu na esej o prawdzie w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II.
• Prorektor prof. A. Cieśla odbył spotkanie z Redaktorem Naczelnym
Biuletynu Informacyjnego Studentów. Podczas spotkania było omówienie problemów związanych z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH.

Posiedzenie Senatu AGH
w dniu 25 października 2006 r.

Tym razem dość prosty program posiedzenia Senatu pozwolił na obszerniejszą dyskusję i wymianę informacji bieżących. Prosty co oczywiście nie oznacza mało ważny. Przede wszystkim dokonano korekty Planu
Rzeczowo-Finansowego to znaczy zaktualizowano przychody i koszty
Uczelni. W wyniku tej korekty zaplanowane przychody rosną o ok. 13 mln
zł, z tego ponad 11 milionów to przyrost środków w działalności naukowo-badawczej w tym pozyskanie znacznie większych środków od podmiotów gospodarczych to prawie 7 mln zł. Ponadto podjęto uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jest to kolejny krok w rozwoju tej nowej formy działalności
– jak Państwo zapewne pamiętają na poprzednim posiedzeniu podjęto
decyzje o jego utworzenie i w uchwale był między innymi zapis o konieczności opracowania takiego regulaminu co zostało spełnione. Kolejna
uchwała dotyczyła wyborów uzupełniających członka Senatu, studenta
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki gdyż poprzedniemu Senatorowi wygasł mandat z powodu ukończenia studiów. Następne trzy uchwały dotyczyły doktoratów honoris causa, mianowicie Senat zadecydował,
że tą najwyższą godnością akademicką obdarzy prof. Jana Lecha Lewandowskiego z Wydziału Odlewnictwa. Oczywiście wszczęcie postępowania zgodnie z przyjętą procedurą miało miejsce wcześniej, jeszcze „za
czasów” starego statutu, okazało się bowiem, że Profesor Lewandowski
będzie ostatnim „naszym” Profesorem który otrzyma taki tytuł, gdyż nowy
statut już zmienił te zasady. Natomiast pozostałe dwie sprawy to przyjęcie
dwóch opinii do wniosków innych uczelni – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy chce nadać taki tytuł prof. B. Wojciechowiczowi, co
gorąco poparł swoją recenzją prof. St. Pytko, a Politechnika Rzeszowska
chce nadać taki tytuł prof. E. Świtońskiemu co swoja recenzją poparł prof.
J. Kowal. W końcowej części Senatu pozytywnie zaopiniowano osiem
wniosków personalnych a przy informacjach z bieżącej działalności Rady
Głównej, Rady Nauki i Państwowej Komisji Akredytacyjnej dyskutowano
m.in. o szansach Uczelni na uzyskanie dodatkowych środków z Ministerstw, przewidywanej wysokości dotacji na przyszły rok, przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, planowanych akredytacji oraz zmian
w ocenach parametrycznych. Na zakończenie obrad Kanclerz Uczelni
przekazał informacje dotyczące planowanego przez władze Uczelni dnia
wolnego za święto w dniu 11 listopada, które wypadło w sobotę i za które
według obowiązujących przepisów Rektor musi wyznaczyć inny wolny
dzień.
O czym uprzejmie donosi A.K.D.

• Prorektor prof. A. Cieśla oraz Prorektor prof. T. Słomka uczestniczyli
w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Fundacji Studentów i Absolwentów AGH Academica. Celem spotkania było powołanie nowych
członków Rady i Komisji Rewizyjnej Fundacji, omówienie wyników badania sprawozdania finansowego FSiA za 2005 r. oraz dyskusja nad
kierunkami dalszego rozwoju Fundacji.

Od tej strony
jeszcze
Go nie znamy

13 listopada 2006
• Prorektor prof. T. Słomka wziął udział w spotkaniu Rady Seniorów
AGH. Dyskutowano nad rolą i miejscem energetyki w kształceniu i badaniach naukowych na AGH oraz omówiono wymagania stawiane
kandydatom do wyróżnienia tytułami honorowymi AGH.
• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w konferencji BE WELL CONNECTED.
14 listopada 2006
• Rektor prof. A. Tajduś wraz Prorektorem pro. J. Lisem wzięli udział
w otwarciu spotkania RWE Group ze studentami AGH.

15 listopada 2006
• Odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone wręczeniu
promocji doktorskich.
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fot. ZS

• Prorektor prof. K. Jeleń wziął udział w obradach Rady Partnerów Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych.

To znana w AGH postać – nauczyciel akademicki, były Prodziekan na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki, w obecnej kadencji Prorektor ds.
Kształcenia – prof. Antoni Cieśla.
W najbliższym czasie zaprezentuje
się w nowej roli – podróżnika i autora zdjęć.
W Cafeterii „Akademickiej”
(paw. C-2, I piętro) przez cały grudzień br. prezentowana będzie wystawa fotografii prof. A. Cieśli z podróży do Indii.
Zapraszamy.

1

Ewa Elżbieta Nowakowska
• urodzona w Krakowie; absolwentka filologii angielskiej UJ, poetka, tłumaczka literatury anglojęzycznej, bywa też krytykiem;
• pracuje jako lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych
AGH w Krakowie
• dla Wydawnictwa Homini oraz Wydawnictwa Literackiego przełożyła
książki m.in. Thomasa Mertona, Jima Foresta, Janusza Bardacha i Kathy Page;
• po nominacji do Nagrody Głównej im. J. Bierezina (Łódź 1997) oraz
otrzymaniu prestiżowej Pierwszej Nagrody Konkursu im. K.K. Baczyńskiego (Łódź 1998) wydała debiutancki tomik Dopiero pod pewnym
kątem (Łódź 1999);
• w roku 2003 ukazał się w Krakowie jej drugi tomik Nieboskłony;

• publikowała wiersze, prozy poetyckie, recenzje książek, eseje oraz
przekłady poezji na łamach czasopism: „Zeszyty Literackie”, „Topos”,
„Fraza”, „Tygiel Kultury”, „Studium”, „Przekładaniec”, „Suplement”, „Inspiracje”;
• w 1998 i 1999 roku została wyróżniona w konkursie Redakcji „Toposu”
i Prezydenta Miasta Sopotu na krytykę literacką i krytykę sztuki;
• wzięła udział w filmie Jerzego Ridana promującym Festiwal Kraków
2000 w Londynie i Paryżu;
• w Wigilię 2000 jej wiersze zaprezentowano w programie red. Romany
Bobrowskiej w Radio Kraków;
• w 2004 roku została uhonorowana przez noblistkę Wisławę Szymborską drugą nagrodą w konkursie z cyklu „Rynna poetycka” na wiersz
o trąbce, zorganizowanym wspólnie z „Gazetą Wyborczą”;
• również w 2004 roku tłumaczyła wiersze wybitnej poetki Anne Carson
dla festiwalu „Amerykanie w Krakowie – spotkania poetów”;
• we wrześniu 2006 roku została rekomendowana do Nagrody Kościelskich przez Adama Zagajewskiego i brała udział w „Wielkim Nocnym
Czytaniu”;
• jej przekłady własnych wierszy na język angielski zostały opublikowane w ważnym amerykańskim czasopiśmie „Gulf Coast”, zaś dokonane
przez nią przekłady poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego na angielski weszły w skład obszernej antologii poezji polskiej w USA Carnivorous Boy, Carnivorous Bird;
• przełożyła tom poezji Nancy Burke Scorched Earth (Wypalona ziemia)
dla Wydawnictwa Algo, Toruń;
• tłumaczy wraz z Robin Davidson poezje Ewy Lipskiej na angielski;
• stale współpracuje również z Capellą Cracoviensis;
• występowała gościnnie z Konfraternią Poetów, w Galerii TAM i w Galerii Temporary Contemporary, współtworząc między innymi w 2001
roku wystawę „Adam i Ewa w teatrze cieni”;
• prezentuje swą poezję w krakowskim Teatrze Stygmator;
• obecnie pracuje nad trzecim tomikiem poezji.

***

Kret

o świcie nowy rekord
w skoku o tyczce
światła

Gwałtownie przekopywał się
kret przez sen do jawy i
przez wieczór łąkę przez
zawiesistą potrawkę mgły
smakowicie podaną
na cynowym półmisku

Miłorząb
Inni poeci stukają do kamienia,
jest bez drzwiczek.
Zastukaj lepiej do roślin,
łodyga wpuści cię do środka,
znajdziesz w niej oparcie.
Liść otworzy aparaty szparkowe,
kwiat obnaży bezwstydnie swe wnętrze.
Rośliny tulą się, garną się do nas,
w żądzy, w nieokiełznaniu,
w rozgorączkowaniu.
Pragną nas, tłoczą się, rozchylają, parują.
Poproś o ogród, a zostanie ci darowany.
Zaciśnij nasionko w dłoni, zrób zaledwie tyle,
a w sercu urośnie miłorząb.
***
na dobrą sprawę Ewa
mogła spożyć jakikolwiek owoc
zdeptać umowny trawnik
zapleść włosy w niestosowny warkocz
wykonać uwłaczający gest
zawsze by się coś znalazło
by zatrudnić Tego z gorejącym mieczem
nawet paciorki mogła źle zawiesić na szyi
zamiast je odmawiać
zamiast odmawiać wężowi
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Przebywał odległości niezmierzone
cyrklem moich spojrzeń
Jego ślepe oczy odbijały
tylko spulchnioną ziemię
Jego zwierzęcy pyszczek
nie miał zamiaru wydobyć z siebie
żadnych wulgat ani talmudów
Gwałtownie przekopywał się
kret przez sen do jawy i
ja żądałam na próżno przypowieści
o edenie nabrzmiałym
zwilgotniałymi korzeniami i śluzem
co jak strych odsłoniłby
arkana grzechu
co ujawniłby
czy kocham
Pozostawiam
I wszystko we mnie wpływa z deszczu.
Gdy ostro krystalizuje muszla jak drzwiczki
z alabastru.
Kamienie płożą się, nienaruszone,
lub lekko odbite na papierze, nigdy
oswojone. Tak, jak je zastałam, zachowuję.
Za oknem atlasy podtrzymują portal.
W rynnach migocą już bakterie nocy.

Kobieta malująca usta
przed ikoną
Kobieta malująca usta przed ikoną
chce wydać się piękniejsza,
przypodobać świętym,
wpaść w oko ukochanemu,
sprawić, by zadygotało boskie serce
Pantokratora,
rozsupłały się Jego groźne palce.
Kobieta malująca usta –
ikona próżności i miłowania.
Gniazda
Ikono zasypana
zbutwiałymi liśćmi
Chrystusie którego płuca
badają korniki
Buddo ostrzeliwany
przez talibów
o sumieniu z dmuchawca
Izydo której czaszkę
strzaskali pustelnicy boży
kapliczko Łemków
z wybitymi oczyma
święty gaju litewski
ścięty przez jedynowierców
biblioteko w płomieniach
piramido rozbierana przez kalifów
na budowę domów i obór
trwajcie gdy się przebudzę
Wijcie gniazda
w moich wiernych żyłach
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Setna rocznica urodzin
Profesora Andrzeja Bolewskiego
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Chłopek. Gościliśmy też przedstawicieli innych Uczelni Wyższych –
Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza – prof. dr hab. Stanisława Lorenca, Dziekana Wydziału
Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej – prof. dr hab. inż. Krystiana Probierza, Prodziekana Wydziału Geografii UAM – prof. dr hab.
Janusza Skoczylasa. Wśród gości
znaleźli się również Dyrektor Instytutu Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki, Honorowy Prezes
Stowarzyszenia Wychowanków
AGH – doc. dr inż. Kazimierz Matl.

pracowników, uczniów i wychowanków sprawiły pamięć, szacunek i uznanie dla Profesora Andrzeja Bolewskiego – uczonego,
pedagoga, organizatora nauki,
działacza.
Pojęcie „pamięci” posiada szeroki i ważny wymiar – ludzki i humanitarny. Mówimy przecież o „pamięci” wiecznej, ale także ulotnej
i przemijającej. Może ona być dobra, serdeczna, życzliwa, ale i zła.
Spotykamy się z pojęciem „pamięci pokoleń”. Wyróżnia się też jej
odmiany – wzrokową, słuchową,
dotykową, fotograficzną. Ostatnie

Konferencje zaszczycili swoją
obecnością: wiceprezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A. ds. Hutnictwa mgr inż. Stanisław Kot, Dyrektor Wydziału ds. Gospodarki
Zasobami i Ochrony Powierzchni
tego Kombinatu – mgr inż. Andrzej
Banaszak, Główny Geolog BOT
KWB Bełchatów S.A. – mgr inż.
Waldemar Jończyk. Obecni byli
również poprzedni Rektorzy naszej
Uczelni – prof. dr hab. Mirosław
Handke i prof. dr hab. inż. Ryszard
Tadeusiewicz. Owacją i oklaskami
przywitali uczestnicy przybyłą na
otwarcie Konferencji Panią Profesorową Barbarę Bolewską.
Obecność tych wszystkich znamienitych gości jak również współ-

czasy spowodowały pojawienie się
kolejnego jej rodzaju – technicznej.
Większość filozofów, myślicieli, pisarzy, poetów w swej twórczości
dokonywała prób opisania „pamięci”. Czyniła to poprzez mozolne
dobieranie słów, ich selekcję,
wręcz cyzelowanie w celu zaproponowania sentencji próbujących
oddać jej wszystkie warstwy, odczucia, całą skomplikowaną, kruchą i subtelną materię. Niejednokrotnie najlepsze strony czy akapity swoich prac twórcy Ci poświęcają tego rodzaju dokonaniom, próbom czy propozycjom. Niektóre
z nich okazały się na tyle trafne
i udane, że na stałe weszły do arsenału literatury. Są cytowane, sta-

fot. ZS

Listopad – za oknami szaro,
mgliście, dżdżysto. Wiatr, bezlistne
drzewa, pierwszy śnieg. Przeminęła złota polska jesień a zima jeszcze nie nadeszła. Listopad to Dzień
Wszystkich Świętych, Zaduszek
wtapiających się w atmosferę melancholii i zadumy nad upływającym czasem. Miesiąc ten to również rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. To także
miesiąc świąt licznych patronów –
a wśród nich – Andrzeja. Szczególnie te ostatnie „imieniny” posiadają
dużą popularność. Dopracowały
się niemal własnego rytuału obchodów z nierozłącznym laniem
wosku.
Od wielu lat 30 listopada, był
szczególnie uroczyście obchodzony w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH. Przypadały w nim bowiem imieniny Jego
długoletniego Kierownika –
prof. Andrzeja Bolewskiego. Stanowiły one okazję do składania nie
tylko życzeń, ale i spotkań. Brali
w nich udział zarówno pracownicy
Zakładu jak i współpracownicy,
liczni goście, znajomi, władze Wydziału i Uczelni. Od kilku lat Profesora nie ma wśród nas.
W tym roku minęła setna rocznica urodzin Profesora. Data ta
stanowiła okazję do zorganizowania przez Zakład Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH, Polskie
Towarzystwo Mineralogiczne i Komitet Nauk Mineralogicznych PAN
konferencji noszącej tytuł „Polska
Mineralogia 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego”. Patronat nad jej obchodami objęli Prezydent Miasta
Krakowa prof. Jacek Majchrowski
i JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
prof. Antoni Tajduś.
W dniu 18 września 2006 roku
Aula naszej Uczelni wypełniła się
uczestnikami Konferencji i wyśmienitymi Gośćmi. Na jej otwarcie
przybył Rektor Uczelni prof. Antoni
Tajduś, prorektorzy naszej Alma
Mater prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
prof. AGH dr hab. inż. Tadeusz
Słomka; Dziekani Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – prof. AGH dr hab. inż. Jacek
Matyszkiewicz, Górnictwa i Geoinżynierii – prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Klich, Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki – prof. dr hab. inż. Jan

nowią motta dalszych dokonań,
zmuszają do zadumy kolejne pokolenia czytelników. Wisława Szymborska, nasza noblistka w jednym
ze swych wierszy przy pomocy następujących słów próbowała oddać ten problem „…umarłych
wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…”. Jeżeli dodać do tego cytat autorstwa Antoine de Saint-Exupery, że „…aby
zdobyć pamięć i być w niej zachowanym, człowiek musi tworzyć
a nie odtwarzać…” – to wydaje się,
że w stwierdzeniach tych znajdujemy myśli, wątki czy wartości, które
są aktualne, istnieją i stały się przesłankami uczczenia pamięci Profesora.
Andrzej Bolewski (1906 – 2002).
96 lat życia, cały wiek XX. Okres
czasu jakże ważny w historii świata, dziejach cywilizacji, ludzkości,
nauki. Dwie wojny światowe, powstanie Polski Niepodległej, kilka
rewolucji w tym chyba ta „najważniejsza” – październikowa, 70 lat
ustroju komunistycznego, 40 lat
PRL-u, trzecia odnowiona Rzeczpospolita. Przeciąg czasu wiele
znaczący w życiu nie tylko pojedynczego człowieka, ale kilku pokoleń. Dotyczy to zwłaszcza czynnej, kreatywnej części życia. Okres,
w którym poprzez swą działalność,
pracę a zwłaszcza jej efekty można
pozostawić trwałe ślady dotyczące
form oraz kształtu struktur, w których przyszło działać czy funkcjonować. Tak też było w przypadku
Profesora Andrzeja Bolewskiego.
Program Konferencji obejmował dwie części – rocznicową i naukową. Podczas sesji rocznicowej
wspominano postać prof. A. Bolewskiego wybitnego mineraloga,
uznanego specjalistę w zakresie
problematyki surowcowej, doktora
honoris causa macierzystej Uczelni i Politechniki Śląskiej, długoletniego na przestrzeni lat 1945–1969
kierownika Katedry Mineralogii
i Petrografii AGH, członka rzeczywistego PAN i PAU. Przybliżono
wkład Profesora w tworzenie wyższego szkolnictwa ceramicznego,
Wydziału Górniczego Politechniki
Śląskiej, Polskiego Towarzystwa
Mineralogicznego oraz struktur organizacyjnych nauk mineralogicznych w Polskiej Akademii Nauk.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje kilkaset pozycji w tym wiele
opracowań monograficznych. Jest
On autorem kilkunastu podręczników i skryptów akademickich z zakresu mineralogii, petrografii, metod badań minerałów i skał oraz
problematyki surowcowej.
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Profesor Andrzej Bolewski był
absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczej, rocznik
1931. W 1928 roku został zatrudniony na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Mineralogii wiążąc z nią całe dalsze swoje życie
i pracę. Żołnierz Września 1939 roku, kontuzjowany podczas działań
wojennych. W tymże, 1939 roku,
został aresztowany podczas niesławnej Sonderaktion Krakau. Po
uwięzieniu w obozach Sachsenhausen i Dachau, uwolniony, włączył się w nurt pracy podziemnej
Akademii Górniczej. Po wyzwoleniu w 1945 roku wpierw kierował
Grupą Operacyjną Dolny Śląsk
przywracając przemysł mineralny
i górnictwo ziem odzyskanych –
Macierzy, a potem został doradcą
polskiej delegacji rządowej na
Konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie. Przede wszystkim odbudowywał jednak zniszczoną Akademię Górniczą. Organizował krajowe służby geologiczne i był pierwszym Prezesem Centralnego Urzędu Geologii, współtworzył Państwowy Instytut Geologii. Dwukrotnie wybierany na stanowisko Prorektora ds. Nauki AGH. Swoje życie Profesor przedstawił w książkach Z drogi do Poczdamu i Moje
życie – moja praca.
Podczas części naukowej konferencji swoje referaty wygłaszali
mineralodzy, petrografowie, geochemicy, geolodzy, ceramicy i górnicy, reprezentujący wiele krajowych ośrodków badawczych, a także zakładów związanych z przemysłem surowcowo-mineralnym. Wystąpienia te (ponad 30 referatów)
oraz stanowiąca część Konferencji
sesja posterowa (24 prezentacje)
pozwoliły na przedstawienie i wymianę rezultatów badań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych. Naukowcy i praktycy omówili także
niektóre problemy krajowej gospodarki surowcami mineralnymi i dotyczące odpadów pogórniczych.
Podczas sesji terenowej uczestnicy
Konferencji wzięli udział w wycieczce mineralogiczno-petrograficznej
w okolice Czatkowic.
Pokłosie konferencji stanowią
dwa wydawnictwa:
– Profesor Andrzej Bolewski
(1906 – 2002). Uczony, pedagog, organizator nauki, działacz. Księga pamiątkowa
w setną rocznicę urodzin.
– Gospodarka Surowcami Mineralnymi tom 22, zeszyt specjal-
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ny 3, 2006. Obejmuje on referaty i postery prezentowane
w części naukowej.
Rodzi się pytanie – jak to się
stało, że absolwent Wydziału Górniczego w programie kształcenia
którego mineralogia i petrografia
nie mogły być przedmiotami wiodącymi – stał się moderatorem
tych nauk, związał z nimi swą działalność naukową a nawet życiową.
Profesor w swej bogatej spuściźnie wspomnieniowej nie udziela
bezpośredniej odpowiedzi na to
pytanie. Można jednak znaleźć
momenty czy wydarzenia, które
chyba zadecydowały o takim wyborze. Wydaje się, że były nimi:
– gimnazjum w Radomiu, którego
Profesor był absolwentem i jego wyposażenie a zwłaszcza
liczne zgromadzone tam okazy
minerałów, rud, skał pochodzące z Gór Świętokrzyskich oraz
Zagłębia Staropolskiego jak
również pracownia chemiczna,
– pobyty w okresie letnim w Rabce, Profesor będąc wówczas
uczniem gimnazjum spotykał
tam geologów, profesorów UJ
– Jana Nowaka i Walerego Łozińskiego, podpatrywał ich prace terenowe, uczestniczył
w nich, pomagał pobierać próbki skał i skamieniałości, uczył
się ich identyfikowania,
– zajęcia z mineralogii i petrografii
odbywane w czasie studiów
z mgr. Januszem Woyciechowskim. Pomiędzy studentem A.
Bolewskim, a młodym asystentem zadzierzgnęła się nić sympatii, a może nawet przyjaźni,
spowodowało to głębsze zainteresowanie się problematyką
mineralogiczno-petrograficzną.
Zaowocowało zaś pozytywnymi
postępami w tych przedmiotach, bliższym kontaktem
z prof. Zygmuntem Rozenem,
a w dalszej kolejności pracą
w Katedrze Mineralogii,
– praca dyplomowa – dotyczyła
ona wzbogacenia siarki wstępującej w Posądzy. Wykonywana była w Zakładzie Przeróbki
Mechanicznej pod opieką
prof. Henryka Czeczotta. Ten
wybitny uczony – górnik uważał,
że możliwość rozwiązywania
zagadnień przeróbczych jest
nierozerwalnie powiązana ze
znajomością problematyki mineralogicznej. Wydaje się, że
ten właśnie fakt w stopniu decydującym wpłynął na wybór drogi naukowej przez Profesora.

Konferencja związana była także z:
– odsłonięciem tablicy pamiątkowej czczącej pamięć Profesora,
– nadaniem Jego imienia sali wykładowej Zakładu Mineralogii,
Petrografii i Geochemii,
– wybiciem medalu pamiątkowego.
Dokonania te stworzyły fakty
stanowiące o pojawieniu się stałych, trwałych elementów mających służyć utrwaleniu pamięci
Profesora m.in. wśród pokoleń studentów. W ten sposób jak to ujął
prof. Tadeusz Kotarbiński „…przeszłość zachowana w pamięci będzie mogła stać się częścią teraźniejszości…”. Tym nie mniej w przypadku profesorów szkół wyższych
o tym czy zaistnieją oni w tej pamięci – poza trwałymi, kreatywnymi
wartościami, które po sobie pozostawili zdają się decydować jeszcze inne czynniki, okoliczności czy
wręcz zdarzenia związane z życiem akademickim. One wyrokują
niekiedy o tym, co pozostało w pamięci, a nawet jest przekazywane
i przechowywane w legendzie studenckiej. Ten wątek z uwagi na
specyfikę życia uczelnianego jest
może nawet ważniejszy i na swój
sposób oryginalny czy odrębny.
Posiada niezbywalny i nieprzemijający koloryt. Pozwala tym ocenom
czy zaistniałym wydarzeniom
nadać wymiar codzienny. I tu Profesor jako pracownik naukowy, wykładowca, egzaminator, przełożony jawi się w innych proporcjach.
Staje się osobą wyposażoną w różne przyzwyczajenia, przywary a nawet humorzastą. Odczucia te stanowiły niekiedy okazję do formułowania odmiennych opinii czy subiektywnych ocen Jego dokonań.
Spowodowały jednak również, że
już za życia stał się postacią otoczoną legendą. Po latach zresztą,
kiedy perspektywa minionego czasu pozwala na refleksyjną ocenę
zdarzeń powracają one we wspomnieniach. Można je znaleźć chociażby w „Dziejach studentów i absolwentów Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w Krakowie. Rocznik 1952 – 1957” (Wydawnictwo Stowarzyszenia Wychowanków AGH. 2003). Osoba Profesora
jawi się w nich następująco „…drugi rok studiów, trudne do przeskoczenia przedmioty, a wśród nich
Mineralogia i Petrografia – to Profesor Andrzej Bolewski ze swymi ciekawymi wykładami pełnymi dygresji i egzamin horror…” i dalej „…
egzamin u Bolewskiego to 50% dy-

plomu w kieszeni, ale egzamin,
z którego indeks może wylecieć
przez okno lub drzwi…”. Słowa te
i opisane sytuacje były aktualne
nie tylko dla tego rocznika studentów.
Konferencja, a zwłaszcza jej
oprawa nie mogły dokonać się
dzięki pomocy „darczyńców”. Należą do nich KGHM Polska Miedź
S.A., Katowicki Holding Węglowy
S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa
S.A., BOT KWB Bełchatów S.A.,
Kopalnia Wapienia Czatkowice sp.
z o.o., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
Stowarzyszenie Wychowanków
AGH. Lista tych fundatorów nie wydaje się przypadkowa. Są to reprezentanci branż przemysłowych, zakładów, kopalń, instytucji, w przypadku, których aktualne wydają się
być niegdysiejsze dokonania i decyzje Profesora, a także Jego osiągnięcia naukowe. Dla nas Organizatorów tej Konferencji roli darczyńców nie sposób nie przecenić.
To dzięki nim pokryto koszty druku
wydawnictw. To dzięki nim Joasia
Nowocień mogła zaprojektować
medal pamiątkowy, prof. Roman
Kurzawski Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP –
stworzyć model tablicy pamiątkowej, a prof. Stanisław Rzadkosz –
Dziekan Wydziału Odlewnictwa
AGH, odlać jedne i drugie w kadziach i retortach. Dzięki nim Zakład dysponuje salą wykładową
wyposażona w sprzęt audiowizualny spełniający wymagania współczesnego procesu dydaktycznego. Również dzięki nim zakupiono
nowe gabloty do wydziałowej ekspozycji mineralogicznej.
Uczelniane uroczystości setnej
rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego były także związane z otwarciem dwóch wystaw
okolicznościowych. Jedną zorganizowała Dyrekcja Biblioteki Głównej AGH. Nosiła ona tytuł „Profesor
Andrzej Bolewski – być prawym do
końca. W setną rocznicę urodzin”.
Drugą otwarto w Ośrodku Historii
i Techniki z Muzeum AGH pod hasłem „Zasłużony dla AGH. Wspomnienia o prof. dr. hab. inż. Andrzeju Bolewskim (1906 – 2002).
W setną Rocznicę Jego urodzin”.
Starożytni Rzymianie mówili
panta rei – wszystko płynie, przemija. Niekiedy odnosi się ważenie,
że dokonuje się to w coraz większym tempie. Organizatorzy Konferencji na krótko, przez trzy dni
starali się przemijanie to spowolnić. Być może im się to udało.
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Zebranych Gości wita Rektor Uczelni prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Aula Uczelni wypełniała się gośćmi. W pierwszym rzędzie od prawej: JM Rektor AGH prof. dr
hab. inż. Antoni Tajduś. Prorektorzy Uczelni – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prof. AGH dr inż. Tadeusz Słomka, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – prof. AGH dr hab.
inż. Jacek Matyszkiewicz, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr
hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki, wiceprezes KGHM Polska Miedź
S.A. – mgr inż. Stanisław Kot, Dyrektor Departamentu KGHM Polska Miedź S.A. – mgr inż. Andrzej Banaszak

Oddanie do użytku sali zakładowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny dzięki pomocy finansowej KGHM Polska Miedź S.A. W pierwszym rzędzie m.in. były Rektor AGH prof.dr hab. Mirosław Handke oraz autor projektu tablicy pamiątkowej prof. Roman Kurzawski – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP

Gość Honorowy Konferencji Pani Profesorowa Barbara Bolewska,
obok z prawej prof. dr hab. inż. Barbara Kwiecińska

Setna rocznica urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego – tekst str. 21

fot. ZS

