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90 lat minęło…

Spis treści

90 lat temu w murach Uniwersytetu
Jagiellońskiego Naczelnik Państwa
Polskiego Marszałek Józef Piłsudski
wypowiedział słowa: „Magnificencjo,
Świetny Senacie, Dostojne Zgromadzenie!
Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą
w Krakowie za otwartą”. Działo się to
19 października 1919 r. Tymi słowami
Naczelnik Państwa proklamował powstanie
pierwszej uczelni w Polsce kształcącej
górników, która w bieżącym roku obchodzi
swój jubileusz.
Pierwsza „odsłona” obchodów roku jubileuszowego już za nami. Pomiędzy
28 a 30 maja br. Akademia była świadkiem wielu doniosłych wydarzeń. Obchody
jubileuszu obejmowały zarówno imprezy wydziałowe, jak i uroczystości centralne,
których kulminacją było uroczyste posiedzenie Senatu Akademii w dniu 29 maja
oraz koncert Wiesław Ochman i jego goście 30 maja w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego. Kolejna odsłona uroczystości jubileuszowych będzie miała miejsce
w październiku br. i połączona będzie z uroczystą inauguracją roku akademickiego
2009/2010. Odbędzie się wtedy m.in. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich.

Uroczyste posiedzenie Senatu
Akademii odbyło się nietypowo w hallu
paw. A-0. W posiedzeniu Senatu udział
wzięło wielu znamienitych gości, w tym
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Barbara Kudrycka, Minister
w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda,
rektorzy uczelni krajowych
i zagranicznych, kierownictwo zakładów
przemysłowych, przedstawicieli
instytucji naukowo-badawczych z kraju
i zagranicy. Posiedzenie Senatu
poprzedzone było przemarszem Senatu
AGH oraz pracowników i studentów
przez teren kampusu. Orszak
prowadzony był przez Orkiestrę
Reprezentacyjną AGH.
Uroczystość rozpoczęła się
odegraniem Hymnu Państwowego przez
Orkiestrę Reprezentacyjną AGH. Po jego
wysłuchaniu głos zabrał Rektor Akademii
prof. Antoni Tajduś, który po powitaniu
znamienitych gości przedstawił po krótce
historię uczelni. W swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę na wkład jaki Akademia
wniosła w rozwój gospodarki kraju.
Przedstawiając aktywność pracowników
uczelni na przestrzeni 90 lat jej istnienia
przypomniał m.in. o wpływie jaki mieli
naukowcy naszej uczelni na ustalanie
przebiegu zachodniej granicy państwa.
Dzięki ich inicjatywie Polska zatrzymała
w swoich granicach bogate złoża kopalin,
w tym m.in. węgla brunatnego.
Po wystąpieniu Rektora głos zabrali
zaproszeni goście m.in. Pani Minister
prof. Barbara Kudrycka, Minister Andrzej
Duda, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
oraz Prezydent Miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski. Wystąpienie
Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego
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połączone było z uhonorowaniem
pracowników AGH odznakami Honoris
Gratia przyznanymi za szczególny wkład
w rozwój miasta.
W trakcie uroczystego posiedzenia
Senatu miało miejsce pierwsze w historii
akademii wręczenie tytułów Konsula
Honorowego AGH. Otrzymali je Dyrektor
CERN prof. Rolf-Dieter Heuer oraz
Prezes Firmy Schlumberger Artur
Antoni Marszalek. Szczególny moment
nastąpił po wystąpieniu Artura Marszalka
kiedy głos zabrał jego 94-letni ojciec
Tomasz Marszalek, żołnierz AK,
uczestnik bitwy pod Monte Cassino.
Jego krótkie i emocjonalne wystąpienie
na temat patriotyzmu nagrodzone
zostało przez zebranych owacją na
stojąco.
Całość uroczystości zakończyło
widowisko Tradycje Górnicze i Hutnicze
AGH, które pierwszy raz w historii uczelni
połączyło tradycyjny Skok przez skórę ze
Ślubowaniem Hutniczym.
Po uroczystym posiedzeniu Senatu
miał miejsce koncert na pl. Wolnica,
którego gwiazdą był Grzegorz Turnau.
Mimo obficie padającego deszczu
zgromadzona publiczność bawiła się
doskonale.
W sobotnie przedpołudnie odbyło się
uroczyste otwarcie ekspozycji AGH
Lokomotywą Postępu, której głównym
punktem jest Żyleta uratowana przed
zapomnieniem i … przetopieniem
„ciuchcia”, kruszyna ważąca 120 ton.
Dzięki aktywności założycieli Koła
Naukowego FIRMA, akademia wzbogaciła
się o odrestaurowany parowóz wraz
z tenderem oraz wagonem. Matką
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chrzestną Żylety została małżonka Rektora
AGH Pani Grażyna Tajduś.
Uwieńczeniem majowych obchodów
jubileuszu 90-lecia AGH był koncert
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
pt. Wiesław Ochman i jego goście.
W roli głównej wystąpił absolwent AGH,
jej doktor honoris causa, największy polski
tenor Wiesław Ochman. Towarzyszyła mu

Orkiestra Filharmonii Zabrzńskiej oraz
soliści: Renata Dobosz, Aleksandra
Stokłosa oraz Włodzimierz Skalski…
wychowanek AGH. Najbardziej znane arie
operowe Mistrz Ochman przeplatał
anegdotami z życia prywatnego, które
przyprawiły wielu zebranych o łzy radości.
Ta skrótowa relacja nie ujmuje
wszystkich imprez jakie odbyły się

w Akademii w dniach 28–30 maja 2009 r.
Bardziej obszerny materiał z obchodów
jubileuszu znajdzie się w numerze
specjalnym Biuletynu AGH, który
przygotowywany jest na uroczystą
inaugurację roku akademickiego
2009/2010.

 Przemysław Olszewski

Nadanie imienia prof. Antoniego Pacha
pawilonowi Katedry Telekomunikacji
Jubileusz jest niewątpliwie okazją do podsumowania osiągnięć
okresu minionego. W ostatnich tygodniach – z racji Jubileuszu
90-lecia naszej uczelni – przyglądaliśmy się jej historii. Historię
tworzą ludzie. Zatem nadarzyła się znakomita okazja do
przypomnienia jednej z wielu wybitnych postaci, która tę historię
współtworzyła. Mam na myśli Profesora Antoniego Pacha.
W dniu 30 maja 2009, w ramach obchodów Jubileuszu
90-lecia AGH, odbyła się uroczystość nadania imienia profesora
Antoniego Pacha pawilonowi D-6 (pawilon Katedry
Telekomunikacji). Na uroczystość przybyło szereg znamienitych
gości, w tym: wdowa po śp. profesorze Antonim Pachu, Pani
Zofia Pach, synowie profesora wraz z rodzinami oraz Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś, prorektorzy: prof. Tomasz Szmuc,
prof. Zbigniew Kąkol, prof. Jerzy Lis oraz liczne grono profesorów
i pracowników wydziału.
Uroczystość otworzył swoim wystąpieniem Dziekan
Wydziału EAIiE profesor Antoni Cieśla, który przybliżył zebranym
sylwetkę profesora Antoniego Pacha.
Poniżej zamieszczam tekst przemówienia Dziekana Wydziału
EAIiE prof. Antoniego Cieśli.
Witam bardzo serdecznie przybyłych na spotkanie:
Magnificencję, Pana Rektora Akademii,
Panów Rektorów,
Panów Dziekanów
Ze szczególną atencją witam panią Zofię Pach wdowę po
śp. profesorze Antonim Pachu, witam przybyłą na tę uroczystość
Rodzinę śp. prof. Pacha, witam serdecznie wszystkich gości
i pracowników Wydziału i Katedry Telekomunikacji.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Magnificencjo Rektorze,
Szanowni Państwo,
Dzisiejsze spotkanie nosi szczególny charakter i jest bez wątpienia
momentem ważnym w historii wydziału, a przede wszystkim
w historii Katedry Telekomunikacji. Umówiliśmy się bowiem, że
właśnie dziś – w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia naszej
uczelni – nastąpi uroczystość nadania pawilonowi Katedry
Telekomunikacji (D-6) imienia profesora Antoniego Pacha.
Wszystko co istnieje ma swoją historię. Historię mają również
miejsca i nazwy tych miejsc. Nazwy te funkcjonują jak Genius loci
– Duch opiekuńczy domu, miejsca.
Jestem pewny, że takim Duchem opiekuńczym Katedry
Telekomunikacji będzie, a właściwie nieustannie jest prof. Antoni
Pach twórca tej katedry oraz inicjator rozwoju dyscypliny
telekomunikacja.
Wielu z nas, tu obecnych pamięta Profesora jako człowieka
zawsze uśmiechniętego, niezwykle życzliwego i uczynnego oraz
chętnego do pomocy innym.
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Profesor Antoni Pach to także wychowawca i nauczyciel
wielu pokoleń studentów i młodej kadry naukowej. Śmiało można
powiedzieć, że jest On ikoną odchodzących już niestety
profesorów starszego pokolenia, którzy przyczynili się do potęgi
naszego wydziału, a co za tym idzie również uczelni. Proszę
pozwolić, że w tym miejscu przytoczę kilka faktów z życiorysu
pana Profesora Antoniego Pacha.
Profesor Antoni Pach urodził się 3 listopad 1920. W 1939
roku kończy Gimnazjum Ogólnokształcące z wynikiem bardzo
dobrym. W tym również roku zdaje egzamin wstępny i zostaje
przyjęty na Wydział Telekomunikacyjny Państwowej Szkoły
Przemysłowej w Krakowie, która została w czasie okupacji
hitlerowskiej przekształcona w Państwową Szkołę Budowy
Maszyn i Elektrotechniki Szkołę tę kończy w czerwcu 1941,.
uzyskując dyplom technika elektryka.
Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Śląskiej w Gliwicach rozpoczyna w roku 1945. Pracę dyplomową
napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Malarskiego broni
z wyróżnieniem 20 czerwca 1950. Na tej podstawie uzyskuje
stopień inżyniera elektryka.
Rozprawę doktorską na temat „Analiza zawodności
strukturalnej stykowych układów przełączających się”, wykonuje
pod kierownictwem prof. Jerzego Bromirskiego z Politechniki
Wrocławskiej i broni ją z wyróżnieniem w Akademii GórniczoHutniczej w dniu 18 czerwca 1964, uzyskując stopień naukowy
doktora nauk technicznych w zakresie specjalności „Automatyka
i Telemechanika”.
Pracę zawodową rozpoczyna w Urzędzie TelefonicznoTelegraficznym w Krakowie w 1941 na stanowisku technika
w dziedzinie dalekopisowej telegrafii wielokrotnej.
Dzięki zdobytej w tej pracy daleko posuniętej specjalizacji
udało mu się, po ustąpieniu okupanta, uruchomić pierwsze
w województwie krakowskim połączenie telegraficzne w relacji
Kraków-Katowice.
Po zakończeniu wojny pracuje nadal nieprzerwanie
w telekomunikacji i przenosi się do Rejonowego Urzędu
Telefonicznego i Telegraficznego w Gliwicach. Z jednej strony
umożliwia mu to studiowanie w funkcjonującej już Politechnice
Śląskiej, zaś z drugiej zapewnia minimum egzystencji. Przez cały
bowiem czas studiów zmuszony był pracować zawodowo. Nie
pobierał żadnego stypendium. Był zdany wyłącznie na własne
siły.
Ówczesny kierownik Katedry Fizyki, Politechniki Śląskiej,
prof. Tadeusz Malarski, po celująco zdanym egzaminie
z radiotechniki, zaproponował Profesorowi jeszcze w czasie
studiów pracę w kierowanej przez siebie katedrze. Było to
niewątpliwie wielkie wyróżnienie, jakie może spotkać studenta.
Pracę na stanowisku asystenta rozpoczyna 1 stycznia 1949.
Pracą w charakterze nauczyciela akademickiego jest wielce
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zaszczycony i rozpoczyna ją z wielkim zaangażowaniem. Jednak
po śmierci prof. T. Malarskiego rezygnuje z pracy w Politechnice
Śląskiej i przenosi się do Krakowa.
Pracę w Politechnice Krakowskiej rozpoczyna w Katedrze
Elektrotechniki w 1952 na stanowisku starszego asystenta,
a później adiunkta.
Z uwagi na brak wykładowcy w AGH z dziedziny
teleelektryki, uczelnia nasza czyniła starania o służbowe
przeniesienie Antoniego Pacha z Politechniki Krakowskiej do
Akademii Górniczo-Hutniczej. Starania te uwieńczone zostały
powodzeniem i z dniem 16 lutego 1961 Profesor przechodzi
do Katedry Automatyki i Elektroniki Przemysłowej Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Nominację na stanowisko docenta otrzymuje w 1971.
W następnym roku zostaje zastępcą dyrektora Instytutu
Informatyki i Automatyki AGH. Tytuł naukowy oraz stanowisko
profesora nadzwyczajnego otrzymuje w roku 1982. Na tym
stanowisku, pełniąc funkcję kierownika Katedry Telekomunikacji,
pozostaje do czasu przejścia na emeryturę, to jest do roku 1991.
Z uwagi jednak na potrzeby dydaktyczne katedry pracuje nadal
na tym stanowisku w wymiarze pół etatu do końca 1995.
W latach 1972–1978, przez dwie kadencje pełni funkcję
prodziekana na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
AGH. W okresie od roku 1966 do 1989 jest redaktorem Zeszytów
naukowych AGH, dział „Automatyka”.
Powodowany wielką troską o rozwój informatyki,
prof. Antoni Pach bardzo efektywnie pracował w początkowej
fazie rozwoju Środowiskowego Centrum Obliczeniowego
„CYFRONET-KRAKÓW”, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Programowej dla zorganizowania systemu abonenckiego
CYFRONET, zaś po uruchomieniu systemu został powołany na
wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Środowiskowego
Centrum „CYFRONET-KRAKÓW”. Pracę tę wykonywał z dużym
osobistym zaangażowaniem. Już w roku 1972 opracował
interesującą koncepcję komputeryzacji wyższej uczelni
technicznej.
Pionierskimi osiągnięciami prof. Antoniego Pacha było
zorganizowanie od podstaw kształcenia studentów w AGH na
kierunku studiów „Telekomunikacja”, opracowanie planów
i programów studiów oraz mimo rozlicznych trudności,
doprowadzenie do powołania w AGH Katedry Telekomunikacji.
Fakt ten wpłynął m.in. bardzo korzystnie na realizację procesu

dydaktycznego. Profesor Antoni Pach zorganizował od podstaw
katedrę i został powołany na jej kierownika.
Profesor Antoni Pach był członkiem wielu instytucji
i organizacji naukowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Profesor Antoni Pach otrzymał za
swą działalność wiele dyplomów uznania i pisemnych
podziękowań oraz wyróżnień. Wielokrotnie był laureatem
Konkursu na najlepszego nauczyciela akademickiego. Pod jego
kierunkiem wykonanych zostało ponad 200 prac dyplomowych,
z których wiele uzyskało wyróżnienie.
Profesor Antoni Pach zmarł 24 grudnia 2007 roku. Jest
pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Wybranie na patrona Katedry tak znamienitego człowieka
zobowiązuje nas wszystkich do wytrwałego uczestnictwa
w procesie kształcenia i wychowywania młodych ludzi, a ich
samych do postaw godnych uczniów i absolwentów tej Uczelni.
Pragnę raz jeszcze podziękować Panu Rektorowi za wielką
przychylność w realizacji tego przedsięwzięcia i umieszczenie
uroczystości w scenariuszu obchodów jubileuszowych uczelni,
jestem jednak przekonany, że to wydarzenie – dzięki wyjątkowości
postaci Profesora Pacha zasługuje na taką okoliczność. Dziękuję
Senatowi uczelni i Radzie Wydziału za przyjęcie stosownych
uchwał (przypomnę były to uchwały podjęte przez aklamację, co
jest wydarzeniem niezwykle rzadkim), dziękuję prof. Tadeuszowi
Orzechowskiemu za podjęcie tej inicjatywy.
Na koniec nie pozostało mi nic innego jak życzyć wszystkim,
aby wzorując się na naszym nowym patronie, pielęgnowali
w sobie cechy: skromność, uczynność, tolerancję i mądrość.
Następnie dziekan poprosił Rektora AGH, Antoniego Tajdusia
o zabranie głosu. Pan rektor podkreślił w swoim wystąpieniu fakt,
że to właśnie ludzie, tacy jak Profesor Antoni Pach są „lokomotywą
postępu” i nadają bieg historii wydziału, uczelni.
Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Pani
Zofia Pach oraz prof. Antoni Tajduś. Po uroczystym odsłonięciu
tablicy pamiątkowej głos zabrała żona śp. prof. Antoniego Pacha,
która ze wzruszeniem podziękowała rektorowi , dziekanowi oraz
wszystkim zgromadzonym za zorganizowanie tej pięknej
uroczystości oraz za pamięć i tak wiele ciepłych i serdecznych
słów, które usłyszała o mężu.

 Antoni Cieśla

Obrady komitetu EAACA w AGH
W dniu 21 maja 2009 roku w Akademii
Górniczo-Hutniczej obradował Komitet
Wykonawczy Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Betonu
Komórkowego EAACA. W spotkaniu
uczestniczyło 25 osób z 12 krajów
europejskich. Tak jak w przypadku dwóch
poprzednich spotkań, które miały miejsce
w Warszawie, organizatorem w Królewskim
Mieście Krakowie było Stowarzyszenie
Producentów Betonów.
Komitet Wykonawczy obradował
w sali konferencyjnej rektoratu AGH, gdzie
uczestnicy zostali powitani przez władze
uczelni w osobach: Prorektora ds.
Współpracy i Rozwoju AGH prof. Jerzego
Lisa, Dziekana Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki prof. Jana
Chłopka, Prodziekana Wydziału Inżynierii
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Materiałowej i Ceramiki prof. Roberta
Filipka oraz Kierownika Katedry
Technologii Materiałów Budowlanych
prof. Jana Małolepszego.
Profesor Jerzy Lis przedstawił
prezentację, dotyczącą historii i osiągnięć
uczelni na przestrzeni 90-lecia jej
działalności, podkreślając
w szczególności bliskie związki
z przemysłem. Następnie prof. Robert
Filipek omówił działalność Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, który
współpracuje ze Stowarzyszeniem
Producentów Betonów.
Prezes EAACA pan Jos Cox
przedstawił cele i działalność
Europejskiego Stowarzyszenia, zwracając
uwagę na możliwości konsultacji
i oddziaływania organizacji na tworzące się

europejskie prawo, w szczególności
w odniesieniu do materiałów budowlanych,
a zwłaszcza betonu komórkowego.
Podkreślił również aktywność i duży wkład
przedstawicieli Polski w działalności
Europejskiego Stowarzyszenia
Producentów Autoklawizowanego Betonu
Komórkowego EAACA.
W trakcie dalszej dyskusji zwrócono
uwagę na niektóre zagrożenia wynikające
z wprowadzanego prawa unijnego.
Dotyczy to zwłaszcza dyrektywy unijnej
o składowaniu, której wprowadzenie może
okazać się niekorzystne dla betonu
komórkowego ze względu na zaliczenie
rozpuszczalnych siarczanów jako
niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego. Postulowano o zacieśnienie
więzi ze środowiskami naukowymi
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sytuacji i przedstawienia analiz
odnoszących się do tego problemu.

fot. Marek Torma

w poszczególnych krajach, w celu
znalezienia prób wyjścia z określonej

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego V Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej nt.
Autoklawizowanego Betonu
Komórkowego, Józef M. Kostrzewski,
przedstawił stan zaawansowania prac
przygotowawczych do wspomnianej
konferencji, która odbędzie się w dniach
15–16 września 2011 roku na
Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym
im. Braci Śniadeckich w Bydgoszczy.
Na zakończenie obrad dokonano
wyboru Władz EAACA. Ponownie na
stanowisko Prezesa EAACA wybrany
został pan Jos Cox, na wiceprezesa
wybrano pana Cliff Fudge, a Sekretarzem
Generalnym został pan Reinchard
Schramm. Uczestnicy spotkania odnieśli
bardzo pozytywne wrażenia z wizyty
w Małopolsce i zapowiedzieli rychły
powrót do nowo poznanych miejsc.

 opracował Józef M. Kostrzewski

Rankingowo znów w czołówce
Rankingi uczelni wyższych niemal zawsze wywołują w środowisku akademickim burzliwe dyskusje. Czy zastosowane kryteria
aby na pewno były maksymalnie obiektywne? Czy niektóre ośrodki nie są faworyzowane kosztem innych? Te pytania najczęściej
pojawiają się zaraz po ogłoszeniu najnowszych wyników sondaży.

Problem ten nie dotyczy na szczęście
Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako
uczelnia plasująca się w czołówce
najbardziej prestiżowych rankingów, nie
mamy zbyt wielu powodów do narzekań.
Zwłaszcza, że najświeższe sukcesy w tej
materii mogą napawać optymizmem.
Moim zdaniem warto jednak odnieść się
do nich z należytym dystansem i, chwaląc
się, nie zapominać o zdrowym rozsądku
oraz o tym, że ranking rankingowi
nierówny. Z pewnością zaś trzeba
szczegółowo zapoznać się z kryteriami,
które stosują poszczególne media,

stawiając sobie za cel ukazanie odbiorcy
najlepszych polskich szkół wyższych.
Dowodem na to, że kryteria te potrafią być
bardzo niemiarodajne, jest niedawny
zbiorowy sprzeciw największych uczelni
w naszym kraju – w tym AGH – wobec
współpracy na tym polu z tygodnikiem
„Wprost”. Dziennikarze tego pisma nie
dołożyli bowiem należytej staranności
w doborze obiektywnego sposobu oceny
szkół i summa summarum, w ostatniej
chwili zrezygnowali z opublikowania
wyników ankiet. Nie trzeba chyba
dodawać, że zostało to przez środowiska

Tabela 1. Ranking ogólny
WYNIK
2009

(30%)

Siła
Warunki Umiędzynanaukowa studiowania rodowienie
(40%)
(15%)
(15%)

1
2

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski

100
99,90

96,27
100

99,61
100

86,49
76,14

100
98,80

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

77,77

51,58

90,99

74,55

91,74

4

Politechnika Warszawska

77,63

76,38

78,93

64,54

71,25

5

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

65,90

66,43

72,31

62,50

32,35

6
7
8

Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

65,82
65,02
64,17

48,40
32,46
48,77

80,20
97,32
71,28

57,11
66,88
66,18

61,42
36,40
65,69

9

Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

55,90

13,51

81,88

78,55

53,60

53,13

23,64

81,24

64,46

22,27

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Źródło: www.perspektywy.pl
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Prestiż

akademickie uznane za zwycięstwo
obiektywizmu nad nierzetelnością.
Kto (i dlaczego) najlepszy
Uznawany zgodnie za najbardziej
prestiżowy, „Ranking Edukacyjny”
miesięcznika „Perspektywy”
i „Rzeczpospolitej”, przyniósł w tym roku
liczne powody do zadowolenia dla
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kryteria
oceniania są tu zawsze bardzo surowe,
a w Kapitule Rankingu zasiadają uznane
autorytety ze świata nauki. Ocenie
poddano następujące kategorie: prestiż,
siła naukowa, warunki studiowania oraz
umiędzynarodowienie studiów. Te cztery
zasadnicze cechy zostały zmierzone
poprzez 29 szczegółowych kryteriów.
Awans do pierwszej piątki najlepszych
uczelni akademickich w kraju (m.in. przed
Uniwersytetem Wrocławskim czy SGH),
drugie miejsce w kategorii „Uczelnie
techniczne” i taka sama pozycja, jakże
cenna, w kategorii „Prestiż wśród
pracodawców” – te trzy fakty mówią same
za siebie. O ile w kategorii ogólnej oraz
wśród uczelni technicznych mocni
jesteśmy od zawsze, o tyle nobilitacja
w postaci bardzo wysokiej oceny
pracodawców – choć również notowana
nie po raz pierwszy – stanowi powód do
szczególnej dumy. Jeśli przyjrzymy się
dokładniej kryteriom, zrozumiemy
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Tabela 2. Prestiż wśród pracodawców
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wskaźnik
100
88,00
85,67
70,12
60,75
59,27
56,33
42,31
39,75
37,67

Politechnika Warszawska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tabela 3. Uczelnie techniczne
2009

2008

2007

WYNIK
2009

1

Politechnika Warszawska

1

1

100

2

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie

3

2

84,89

3
4
5
6
7
8
9

Politechnika Wrocławska
Politechnika Łódzka
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Gdańska
Politechnika Poznańska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

2
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6
7
8
9

84,78
68,18
67,68
60,50
59,96
50,80
46,53

10

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie

10

11

43,40

Źródło: www.perspektywy.pl

dlaczego: badanie zostało zrealizowane na
próbie 800 pracodawców działających na
terenie Polski, ale dominowały firmy
z województw mazowieckiego, śląskiego
i wielkopolskiego. Oznacza to ni mniej ni
więcej, jak słusznie skomentował ten fakt
Prorektor ds. Kształcenia, prof. Zbigniew
Kąkol, że AGH po prostu nie kształci
w próżnię. Nasi studenci nie zamykają się
również na lokalnym rynku pracy, lecz są
mobilni i aktywni zawodowo, wyposażeni
w nowoczesną, inżynierską wiedzę. Trudno
się zatem dziwić, że pracodawcy
postrzegają ich nawet lepiej, niż
absolwentów dwóch najlepszych polskich
uniwersytetów: Jagiellońskiego
i Warszawskiego. Zestawienia dziesięciu
najlepszych uczelni w najważniejszych dla
nas kategoriach przedstawiają tabele 1 –3.

określoną mianem „przyjazne
studiowanie”. Czołówkę prezentują tabele
4 i 5.
Jak łatwo zauważyć, w przypadku
tego rankingu doszło do podwójnej
zamiany na linii Kraków – Warszawa. Tym
razem w kategorii ogólnej Uniwersytet
Warszawski nieznacznie wyprzedził UJ,
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Nie spocząć na laurach
Obiektywnie rzecz ujmując, spoglądając
na oba omówione pokrótce rankingi,
można mieć niemal same powody do
zadowolenia. Stare porzekadło mówi
jednak, że kto zatrzymuje się w miejscu,
ten się cofa. Pamiętają o tym na szczęście
władze AGH, które – w wypowiedziach
rektora i prorektorów – doceniając
osiągnięty sukces, kładą nacisk na dalszy
rozwój Akademii Górniczo-Hutniczej. Już
teraz zapowiadają m.in. położenie
większego nacisku na
umiędzynarodowienie studiów czy
nieustanny rozwój infrastruktury. Takie
zdroworozsądkowe i ambicjonalne
podejście przynieść może, w dłuższej
perspektywie, same korzyści. Rankingi są
oczywiście ważne – zwłaszcza w dobie
zbliżającego się niżu demograficznego. To
nimi w dużej mierze kierują się przecież
maturzyści. Dlatego też, traktując je
poważnie, miejmy na uwadze walkę
o prestiżowe laury na tym polu, nie
skupiając się rzecz jasna wyłącznie na
tym celu. Jeszcze lepsze wyniki przyjdą
same pod jednym warunkiem: po prostu
nadal „róbmy swoje”.

 Bartosz Dembiński

Rzecznik prasowy AGH

Tabela 4. Klasyfikacja ogólna
Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
8

Szkoła i miasto
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Wrocławski
Collegium Civitas, Warszawa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyprzedzając Politechniki
Kolejnym sporym sukcesem AGH okazała
się publikacja „Rankingu Szkół Wyższych
ACI 2009”, przeprowadzonego dla
dziennika „Polska The Times”,
a zrealizowanego przez Akademickie
Centrum Informacyjne w Poznaniu.
Kryteria oceniania były tu podobne jak
w przypadku „Perspektyw”
i „Rzeczpospolitej” – brano pod uwagę
siłę intelektualną uczelni, ofertę
kształcenia, umiędzynarodowienie uczelni
oraz szeroko ujmowaną kategorię

zaś, co najbardziej nas cieszy, wśród
uczelni technicznych AGH znalazło się
przed Politechniką Warszawską. Ponownie
także wyprzedziliśmy Politechnikę
Wrocławską, z którą – jak doskonale
wiemy – na polu rankingowym
rywalizujemy „od zawsze”.

Typ
uniwersytety
uniwersytety
ekonomiczne
uniwersytety
niep. magisterskie
techniczne
uniwersytety
uniwersytety

Tabela 5. Uczelnie techniczne
Pozycja

Pozycja w
Szkoła i miasto
ogólnym rankingu

1
2
3
4
5
6
7
8

6
9
14
21
25
28
32
33

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Politechnika Poznańska
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Koszalińska

Źródło: www.aci.pl
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Obrady KRPUT
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

fot. Andrzej Świć

W dniach 20–22 maja br. odbyło się
kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych. Gościnne
progi przed uczestnikami otworzyła tym
razem najmłodsza polska uczelnia
techniczna Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej.
Najmłodsza ale już z 40-letnim
doświadczeniem – powstała w 1969 roku
jako filia Politechniki Łódzkiej, a powodem
swoistego patronatu był fakt silnych
związków z przemysłem maszynowym
i włókienniczym, który, podobnie jak
w Łodzi, intensywnie rozwijał się wówczas
w Bielsku-Białej. Obecnie w ATH na 5
wydziałach i 14 kierunkach studiuje ponad
8 tys. studentów
Podczas odbywającej się przy okazji
jubileuszu uczelni Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych poruszono
wiele istotnych i bieżących kwestii.
Profesor Tadeusz Więckowski Rektor
Politechniki Wrocławskiej, przedstawił
wnioski, do jakich doszedł powołany
wcześniej zespół, w sprawie korzystania
z 50% stawki kosztów uzyskania
przychodu w szkołach wyższych. Wobec
występujących często różnić
w interpretacji przepisów, zaproponowano
ujednolicone rozwiązanie dla wszystkich
uczelni technicznych. Przyjęto, że stawka
ta może objąć do 90% wynagrodzenia
pracowników naukowych. Dla innych grup
jest to odpowiednio mniej. Aby jednak
móc stosować tę stawkę, odpowiednie
zapisy powinny się znaleźć w umowie
o pracę, a także konieczne jest przejęcie
praw autorskich przez uczelnię. Wskazano
także potrzebę dyskusji nad tym
problemem podczas posiedzenia
KRASPU. Profesor Andrzej Karbownik
Rektor Politechniki Śląskiej, zaprezentował
analizę porównawczą wskaźników
liczbowych charakteryzujących
poszczególne uczelnie techniczne. W toku
analiz i dyskusji ustalono, że podobny
raport w przyszłości powinien także

dotyczyć danych finansowych.
Przewodniczący prof. Antoni Tajduś
zwrócił się z prośbą do członków
Konferencji o przekazanie takowych
danych, na potrzeby kolejnego raportu,
który także przygotuje prof. Andrzej
Karbownik.
Kolejną analizę porównawczą
przedstawił Waldemar Siwiński Prezes
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Raport
powstał w oparciu o dane z uczelni, które
spływały do Fundacji na potrzeby
tegorocznego rankingu. Prezes Siwiński
podsumowywał także prowadzoną przez
fundację akcję „Dziewczyny na
politechniki”. W tym roku wzięło w niej
udział 15 politechnik, a jej finał odbył się
23 kwietnia. W akcji, w całym kraju
uczestniczyło prawie 6 tys. potencjalnych
kandydatek na studia techniczne.
Oceniono, że była to bardzo dobra
promocja uczelni technicznych
i postanowiono wesprzeć tę akcję również
w przyszłym roku. W tym roku wydarzeniu
patronowało pięć pań minister:
prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Elżbieta
Radziszewska Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. Równego
Traktowania, Katarzyna Hall Minister
Edukacji Narodowej, Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz
Pani Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja
Adamczak. Na zakończenie Waldemar
Siwiński podziękował Rektorom i ich
pełnomocnikom za przygotowanie akcji,
które wymagało kilkumiesięcznego
działania.
Profesor Mirosław Luft, Rektor
Politechniki Radomskiej, a jednocześnie
Prezes stowarzyszenia FEANI w Polsce
oraz prof. Józef Suchy Dziekan Wydziału
Odlewnictwa AGH, a obecnie także
Wiceprezes NOT, zaprezentowali
działalność Polski w strukturach
europejskich organizacji inżynierów. FEANI

nadaje tytuł euroinżyniera, potwierdzając
co najmniej 7-letnie praktyczne
umiejętności, który na zachodnich rynkach
pracy odgrywa coraz większą rolę, będąc
często wymagany w ofertach pracy.
Nowy Przewodniczący Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
prof. Bohdan Macukow, zaprezentował
propozycje zmian w statucie KAUT, które
mają na celu większe uprawnienia
i bardziej samodzielną rolę.
Kontynuowano też dyskusję na temat
przyszłości akredytacji środowiskowej.
Znaczna część przyznanych przez KAUT
akredytacji wygasła lub wygasa w tym
roku. Uczelnie nie zawsze przystępują do
nich ponownie. Nowa Komisja ma
nadzieję uczynić z akredytacji KAUT
elitarny wyróżnik, będący dodatkowym
wskaźnikiem wobec posiadanej przez
wszystkich akredytacji PKA.
Informacje z Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego zaprezentował
prof. Wojciech Mitkowski
Wiceprzewodniczący RG. Przedstawił
ostatnio dyskutowane podczas posiedzeń
kwestie dotyczące; roli i przyszłości
RGSzW, ścieżki awansu naukowego,
dziedzin nauki oraz kwestie związane
z tzw. autonomicznymi uczelniami i ich
uprawnieniami w świetle prac nad nową
ustawą. Dyskutowano także kwestie
wyborów do Rady Głównej, bowiem
kończy się IX kadencja (2006-2009)
członków Rady.
Ostatnim punktem obrad była
prezentacja Piotra Grzybowskiego –
Przewodniczącego Porozumienia
Doktorantów Uczelni Technicznych, które
zrzesza samorządy doktorantów 12
polskich uczelni technicznych, a zostało
utworzone w kwietniu 2008.
Przewodniczący Porozumienia przedstawił
cele i plany, które omówiono podczas
ostatniego zjazdu członków porozumienia.
Zwrócił się także z prośbą o patronat
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych nad ich organizacją.
Członkowie Konferencji przychylnie
ustosunkowali się do tej prośby.
Uczestnicy Posiedzenia KRPUT
w Bielsku-Białej wzięli także udział
w okolicznościowym posiedzeniu Senatu
Akademii Techniczno-Humanistycznej,
podczas którego nadano tytułu doktora
honoris causa ATH J.E. Ks. Bp.
Tadeuszowi Rakoczemu, Ordynariuszowi
Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Biskup
Rakoczy pochodzi z Ziemi Żywieckiej i jest
z nią związany od początku swej posługi.
Ma też duże zasługi dla regionu.
Kolejne Posiedzenie Konferencji
odbędzie się we wrześniu br. w murach
Politechniki Poznańskiej.

 Maciej Okoń

Honoris Gratia dla AGH
zadowolenie i uznanie za zorganizowanie
Sesji ukierunkowanej na integrację
środowiska przemysłowego i naukowego,
zwłaszcza w zakresie 60-letniej
współpracy w branży hutniczej
w Krakowie. Budowa huty stali w Krakowie
zapoczątkowała powstanie Nowej Huty,
dzisiejszej dzielnicy Krakowa, i tym samym
wywarła istotny wpływ na rozwój całego

fot. ZS

Dnia 26 maja 2009 roku odbyła się
w Urzędzie Miasta Krakowa, w Pałacu
Wielopolskich w sali im. St.
Wyspiańskiego, uroczysta Sesja pt.:
Nowoczesna huta w starym Krakowie,
która została zorganizowana z inicjatywy
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego w Polsce. Projekt
pt.: Nowoczesna huta w starym Krakowie

Krakowa profesor Andrzej Wyżykowski
przedstawił rolę krakowskiej huty
w kształtowaniu infrastruktury technicznej
i społecznej miasta Krakowa. Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś, przedstawił rozwój
uczelni od czasów jej powstania w 1919
roku do 2009, ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy AGH
z przemysłem, w tym z krakowską Hutą
Stali. Prezes Zarządu Biprostal SA
w Krakowie, mgr inż. Stefan Tomal,
zapoznał zebranych z osiągnięciami firmy

(od prawej) Prezydent Miasta Krakowa, Profesor Jacek Majchrowski, J.M. Rektor AGH,

Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa, Profesora Jacek Majchrowski, podczas Sesji w Urzędzie

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, na Sesji w UM Krakowa

Miasta Krakowa nt.: Nowoczesna huta w starym Krakowie

wpisuje się w jubileusz 60 lat Nowej Huty
w Krakowie w rezultacie wskazania na
wspólne osiągnięcia w okresie 60-letniej
współpracy Huty z Miastem, Akademią
Górniczo-Hutniczą i Biurem Projektów
Biprostal w Krakowie, w szczególności
w obszarach: projektów naukowotechnicznych i rozwiązań inżynierskich,
innowacyjności i postępu
technologicznego, rozwoju kadr
inżynierskich i naukowych, edukacji
i promocji miasta Krakowa, z istotnym
zorientowanym na branżę hutniczą oraz
działań firm na rzecz Miasta. W roku 2009
swoje jubileusze obchodzą: Akademia
Górniczo-Hutnicza (90 lat), Huta Stali
w Krakowie (60 lat), Firma InżynieryjnoKonsultingowa Biprostal Spółka Akcyjna
(60 lat), dzielnica Krakowa – Nowa Huta
(60 lat).
Patronat honorowy nad inicjatywą
objęli: Prezydent Miasta Krakowa, Profesor
Jacek Majchrowski, Przewodnicząca Rady
Miasta Krakowa, Małgorzata RadwanBallada, Rektor AGH prof. Antoni Tajduś,
Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland SA,
Gregor Muenstermann, Prezes Zarządu
Biprostal SA, mgr inż. Stefan Tomal,
Prezes SITPH w Polsce, prof. Janusz
Szpytko i Rada Programowa 60-lecia
Nowej Huty.
Zgromadzonych Gości powitał
Prezydent Miasta Krakowa wyrażając
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miasta.
W dowód uznania za zasługi
w zakresie rozwoju kadry naukowotechnicznej dla polskiego przemysłu oraz
za innowacyjne przedsięwzięcia
inżynierskie i gospodarcze, i ich promocję
w świecie, oraz w uznaniu zasług dla
Krakowa i jego mieszkańców, Prezydent
Miasta Krakowa Profesor J. Majchrowski
wręczył przyznane (na wniosek SITPH
oraz ArcelorMittal Poland O. Kraków
i Biprostal Kraków) indywidualne
i instytucjonalne odznaki Honoris Gratia.
Otrzymali je byli dyrektorzy Huty Stali
w Krakowie: Bolesław Graszewski
i Bogusław Kwiecień, profesorowie AGH:
Janusz Łuksza i Kazimierz Mamro, Jan
Różycki i Jerzy Falfasiński z Biprostalu
oraz Wiesław Mierzowski – SITPH.
Wyróżnione zostały także instytucje:
ArcelorMittal SA Polska Oddział
w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biuro
Projektów Biprostal SA w Krakowie oraz
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego w Polsce.
Pozostałe przyznane dla profesorów AGH
Odznaki Honoris Gratia Prezydent Miasta
Krakowa wręczył na uroczystym Senacie
AGH w dniu 29.05.2009 (prof. S. Pytko,
prof. A. Łędzki, prof. Z. Kędzierski).
W ramach Sesji wygłoszono 5
referatów. Główny Architekt Miasta

na przestrzeni 60 lat, w szczególności dla
krakowskiej huty, oraz sylwetkami osób
zasłużonych dla rozwoju myśli
inżynierskiej. Prezes SITPH, prof. Janusz
Szpytko, przedstawił całokształt
działalności organizacji od momentu jej
założenia w 1892, wkładzie SITPH
w rozwój i restrukturyzację przemysłu,
działalność w zakresie podnoszenia
i doskonalenia kwalifikacji kadry
technicznej ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności na terenie
Nowej Huty w Krakowie. Dyrektor
O. ArcelorMittal SA. w Krakowie,
mgr inż. Jacek Woliński, przedstawił
historię huty w latach 1949 – 2009,
poszczególne fazy jej budowy i ewolucji
oraz znaczenie tej największej
i nowoczesnej polskiej huty dla kraju.
Wszystkie wystąpienia były bogato
ilustrowane i spotkały się z żywą reakcją
słuchaczy i dużym uznaniem.
W Sesji udział wzięło ponad 200 osób
reprezentujących zasłużonych dla rozwoju
Huty Stali w Krakowie, a ponadto
przedstawiciele wyższych uczelni, biznesu
oraz Miasta. Na Sesji obecna była Prezes
FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej
Ewa Mańkiewicz-Cudny. Moderatorami
Sesji byli prof. Janusz Szpytko i mgr inż.
Jacek Woliński.

 Opracował: Janusz Szpytko
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E-learning
w szpitalu dziecięcym

10

nie będą się odbywały w całości online,
ale również będą miały charakter
pozalekcyjny. Ocena za udział w nich nie
znajdzie się wprawdzie na świadectwie
szkolnym, ale należy się spodziewać, że
dzieci odniosą inne, nie mniejsze korzyści.
Podjęta inicjatywa wychodzi
naprzeciw podstawowemu problemowi,

fot. Anna Wojnar

W tym roku przewlekle chorzy pacjenci
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie-Prokocimiu otrzymali
szczególny prezent z okazji Dnia Dziecka
– nowe laptopy z pełnym,
bezprzewodowym dostępem do Internetu.
Jest to efekt wysiłków podejmowanych
już wcześniej przez Akademię Górniczo-Hutniczą, które zostały 1 czerwca
zwieńczone podpisaniem porozumienia
przez naszą Uczelnię, władze Szpitala
i firmę ArcelorMittal Poland SA.
Porozumienie to zwiększy edukacyjne
i integracyjne szanse młodych pacjentów.
Wdrożenia e-learningu w szpitalach
jest jednym z działań programu „Wirtualna
Akademia Umiejętności” zainicjowanego
ponad rok temu przez Centrum
e-Learningu AGH (CeL), który ma na celu
zwiększenie efektywności nauczania
dzięki wykorzystaniu Internetu. Jest to
innowacyjny projekt, pierwszy tego typu
w Polsce. Jego sukces zależy od
współdziałania wielu osób i instytucji.
Sprzęt został zapewniony przez AGH
oraz ArcelorMittal Poland SA. Każde
z nich zakupiło po 10 laptopów – połowa
z nich została już przekazana szpitalowi.
Nasi biznesowi partnerzy sfinansowali
ponadto zakup routerów oraz urządzenia
wielofunkcyjnego do drukowania,
kopiowania i skanowania materiałów.
Część zajęć odbywać się będzie przy
wykorzystaniu Uczelnianej Platformy
e-Learningowej Moodle, która, jak
wiadomo, używana jest również przez
naszych studentów. Jej administracją,
a także rozwiązywaniem problemów
technicznych, zajmie się Centrum
e-Learningu. Pracownicy CeL-u
zobowiązali się również do nieodpłatnego
przeszkolenia oraz merytorycznego
wspierania chcących wprowadzać
e-learning nauczycieli Zespołu Szkół
Specjalnych (ZSS) nr 3, który działa przy
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
Szkolenie dotyczy wykorzystania
technologii informacyjnych w kształceniu
i porusza zarówno kwestie techniczne, jak
i pedagogiczne. Jak dotąd w szkoleniu
wzięło udział 23 nauczycieli, co świadczy
o sporym zainteresowaniu nową formą
nauczania.
Nauczyciele odpowiadają za
przygotowanie i przeprowadzenie samych
zajęć. Powstały już kursy z astronomii,
edukacji regionalnej, biografii wielkich
uczonych oraz grafiki komputerowej,
a w przyszłości z pewnością zostaną
stworzone następne. Zajęcia w szpitalu

sporym obciążeniem psychicznym.
Zajęcia w ramach Wirtualnej Akademii
Umiejętności mogą być wspaniałym
wsparciem terapeutycznym dla dzieci,
dają im bowiem możliwość rozwijania
swoich zainteresowań i osiągania
dodatkowych celów oraz dostęp do
informacji i aktywności spoza murów
szpitalnych. Pomogą im poczuć się
pełnoprawnymi członkami
społeczeństwa.
Oprócz powyższych, projekt pozwala
także realizować cele czysto edukacyjne.
Laptopy nie mają być używane w sposób

z jakim muszą się zmierzyć osoby
przebywające miesiącami w szpitalu –
poczuciem izolacji, ograniczeniem
kontaktów ze swoim środowiskiem. Jest to
szczególnie trudne dla młodzieży szkolnej,
która na dłuższy okres zostaje wyrwana
z grona swoich znajomych, z którymi
normalnie spędza znaczną część dnia. To
wyzwanie dla rozwoju społecznoemocjonalnego i kształtujących się
dopiero przyjaźni. Odpowiednio
wykorzystany Internet może stać się
środkiem do radzenia sobie z tymi
problemami. Kontakt za pośrednictwem
komputera, choć dla starszych pokoleń
nieraz wydaje się niepełny, dla nastolatków
jest rzeczą naturalną. Zresztą, nawet
gdyby było inaczej, należy skorzystać
z każdej możliwości dania chorym
dzieciom okazji do rozmowy
z koleżankami i kolegami z „zewnątrz”.
Trudno sobie wyobrazić, by miało to
negatywne skutki. Internet stanowi szansę
na walkę z wykluczeniem społecznym.
Nie należy też zapominać, że
przewlekła choroba sama w sobie jest

przypadkowy. Umożliwienie młodym
pacjentom, by podłączyli się do Internetu,
nie było jedynym zamysłem
projektodawców. Zarówno AGH, jak i ZSS
zależy na tym, by dzieci ze szpitala
mądrze korzystały z możliwości, które się
przed nimi otworzyły. Udział w zajęciach
ma zwiększyć ich wiedzę oraz
umiejętności, w szczególności te związane
z wykorzystywaniem technologii
informacyjnych.
Na obecnym etapie, beneficjentami
projektu jest ok. 60 pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Prokocimiu. Wśród nich są też dzieci ze
szkół podstawowych. To niezwykłe, bo
e-learning zazwyczaj kierowany jest do
osób w starszym wieku. Jeśli „Wirtualna
Akademia Umiejętności” odniesie sukces,
na co mamy wielką nadzieję, to można
spodziewać się objęcia tego typu
wsparciem większej liczby szpitali
i przebywających w nich dzieci.

 Jan Marković, Jan Kusiak,

Tomasz Pyrć, Bogdan Stępniewski
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Wizyta delegacji AGH w CSIC (Hiszpania)
I Polsko-Hiszpańskie Seminarium: Processes, Materials and Environment of
Metallurgical and Ceramics Manufacturing – Madryt, 2–3 czerwca 2009
a będącej zapleczem naukowo –
badawczym przemysłu hiszpańskiego,
pozbawionego w owym czasie możliwości
pozyskiwania nowoczesnych technologii
w wyniku embarga nałożonego na reżim
frankistowski przez najbardziej
uprzemysłowione kraje świata. CSIC
grupuje 138 instytucji badawczych na
terenie całej Hiszpanii, w których pracuje
ponad 12 tys. naukowców. Dysponuje
rocznym budżetem badawczym
o wysokości prawie miliarda euro, z czego
ponad 50% stanowi finansowanie
pozarządowe. W ciągu roku
publikowanych jest ponad 8 tys. artykułów
z listy czasopism posiadających indeks
SCI/SSCI, wydawane są opracowania
książkowe w liczbie 350, przyznawanych
jest ok. 140 patentów (wszystkie dane
dotyczą 2007 roku). Posiada szereg

Wiceprezydent ds. Naukowo –
Technicznych CSIC – prof. Juan José de
Damborenea González, Wiceprezydent
ds. Tranferu Wiedzy CSIC – dr José Luis
de Miguel Antón, Wiceprezydent ds.
Relacji Europejskich CSIC – Marián
Gómez Rodríguez, Dyrektor Oddziału
Metalurgii Pierwotnej CENIM – dr Javier
Mochon, Kierownik Katedry Inżynierii
Materiałowej Uniwersytetu w Oviedo – dr
Luis Felipe Verdera oraz Wicedyrektor
Instytutu Ceramiki z Walencji – prof. Miguel
Angel Rodriguez.
Organizacyjnie CENIM stanowi
oddział CSIC – instytucji powstałej na
początku lat 40 minionego stulecia,

oddziałów zagranicznych, realizujących
badania wspólne z tamtejszymi
organizacjami naukowymi. Dekretem
Królewskim 1730/2007 CSIC została
ogłoszona agencją państwową o wielkiej
autonomii, której zamierzenia i ich
realizację oceniają co 4 lata wspólnie
ministerstwa: Nauki i Innowacji,
Administracji Publicznej oraz Ekonomii
i Podatków. CSIC podpisuje rocznie setki
umów z międzynarodowymi organizacjami
naukowymi, wśród których jest również
podpisana niedawno umowa z PAN.
Ponieważ w ostatnim okresie nasiliły
się kontakty naszych profesorów
z hiszpańskimi jednostkami naukowymi

fot. arch. autora

W dniach 2–3 czerwca 2009 roku
z inicjatywy CENIM (Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas – Narodowe
Centrum Badań Metalurgicznych) odbyło
się w Madrycie spotkanie AGH – CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones
Científicas – Rada Naczelna Badań
Naukowych) oraz I Polsko-Hiszpańskie
Seminarium: „Processes, Materials and
Environment of Metallurgical and
Ceramics Manufacturing”.
Ze strony AGH udział wzięli: Prorektor
AGH ds. Współpracy i Rozwoju –
prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii
Metali i Informatyki Przemysłowej – dr hab.
inż. Mirosław Karbowniczek prof. AGH,
Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy
z Uniwersytetami Meksyku i Ameryki
Łacińskiej – dr hab. inż. Piotr Rusek
prof. AGH, a ze strony hiszpańskiej m.in.
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podległymi CSIC, wskazane było podjęcie
kroków zmierzających do podpisania
jednej generalnej umowy, usprawniającej
rozwiązywanie administracyjno –
organizacyjnych problemów współpracy.
CSIC chlubi się umiejętnością
pozyskiwania pieniędzy ze środków
unijnych (90% projektów przyjętych),
a strona polska chciałaby, by CSIC
umiejętnie wspierała wspólne projekty na
etapie pozyskiwania środków.
Pierwszy dzień wizyty poświęcony był
właśnie omówieniu celowości podpisania
i wskazaniu korzyści z posiadania takiej
umowy o współpracy. Należy podkreślić,
że na jej istnienie nalegały jednostki
podległe CSIC, podczas gdy administracja
CSIC nie widziała potrzeby podpisania
odrębnej umowy ze stroną polską, cedując
tę sprawę na bezpośrednio
zainteresowane jednostki badawcze.
Stronie hiszpańskiej w rozmowach
przewodził profesor Juan José de
Damborenea González, Wiceprezydent
ds. Naukowo –Technicznych CSIC, zaś
stronie polskiej prof. Jerzy Lis, Prorektor
AGH ds. Współpracy i Rozwoju AGH.
Po ożywionej dyskusji obie strony
stwierdziły konieczność kontynuowania
rozmów na temat formy i zakresu umowy
o współpracy, a stronie polskiej udało się
przekonać stronę hiszpańską, że
podpisanie umowy z AGH wniesie nowe
wartości do współpracy naukowej między
naszymi krajami. Ustalono, że strona
polska zaproponuje projekt umowy oraz
zaprosi przedstawicieli CSIC do jej
podpisania w AGH. Ze strony hiszpańskiej
odpowiedzialną za przygotowania jest
Wiceprezydent ds. Relacji Europejskich
CSIC Marión Gómez Rodríguez.
Następny dzień – 3 czerwca 2009 –
przeznaczono na I Polsko-Hiszpańskie
Seminarium: „Processes, Materials and
Environment of Metallurgical and
Ceramics Manufacturing”.
Oprócz członków delegacji AGH,
wzięli w nim udział kierownicy grup
badawczych CENIM, UNIOVI (Universidad
de Oviedo), ICV (Instituto de Ceramica,
Valencia) oraz pracownicy naukowi tych
instytucji.
W pierwszej części seminarium
zaprezentowano poszczególne instytucje
badawcze, zainteresowane wzajemną
współpracą, ich dorobek i możliwości
badawcze (stan kadrowy i wyposażenie).
W drugiej części seminarium
przedstawiono aktualne problemy
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Ustalono, że priorytetem na najbliższy
okres podejmowanej współpracy będą
objęte następujące tematy badawcze:
1) zastosowanie złóż fluidyzujących do
magazynowania i wykorzystania
różnych rodzajów energii, w tym
energii słonecznej,

2) problemy recyklingu w metalurgii
pierwotnej,
3) problem arszeniku w rudzie miedzi,
4) technologia produkcji i zastosowanie
cienkich blach z austenitycznej stali
wysokomanganowej.
Uzgodniono, że kierownictwo projektów
będzie powierzone ośrodkom badawczym
w Hiszpanii, które przygotują propozycje
projektów w uzgodnieniu ze stroną polską.
AGH wspólnie ze stroną hiszpańską
będzie czynić starania o pozyskanie do

Umowa o współpracy
między Alstom Power i AGH
Firma specjalizuje się w dostawach
dla energetyki, w tym kompletnych
elektrowni (pod klucz), turbin parowych,
turbin gazowych, generatorów, urządzeń
kotłowych.

a także modernizacji infrastruktury
wydziału i działalności sportowej
studentów.
Warto chociażby wymienić studium
podyplomowe czy też uruchamiane
obecnie studia doktoranckie
niestacjonarne, a także sponsorowanie
modernizacji systemu informatycznego
wydziału oraz studenckiej drużyny
koszykówki.
Podpisane w dniu 28. maja umowa
pozwala nadać tym działaniom wyższą
rangę w planach rozwojowych obu stron.
Umowę podpisał bowiem ze strony Alstom
Power prezes zarządu Jakub Radulski
oraz dyrektor Zakładu Metalurgicznego
Eugeniusz Szamp. Ze strony AGH podpis
złożyli Rektor prof. Antoni Tajduś i dziekan
Wydziału Odlewnictwa prof. Józef S.
Suchy, w obecności Prorektora ds.
Współpracy i Rozwoju prof. Jerzego Lisa.
Firma Alstom Power jest częścią
światowego Koncernu Alstom z siedzibą
centrali w Paryżu.

Drugą częścią działalności firmy jest
dostawa wyposażenia na potrzeby
transportu kolejowego (pociągi TGV),
metra, tramwaje, itp.
Nową dziedziną działalności firmy są
produkty związane z odnawialnymi
źródłami energii (energetyka wiatrowa)
oraz projekty realizowane ze światowymi

fot. ZS

W ostatnich latach Wydział Odlewnictwa
AGH i frima Alstom, zrealizowali wiele
wspólnych przedsięwzięć dotyczących
dydaktyki, prac wdrożeniowych
i rozwojowych, ustawicznego kształcenia,
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projektów innych współpracowników oraz
organizacji naukowych i przemysłowych,
krajowych i zagranicznych.
Na zakończenie należy podkreślić
niezwykle życzliwe i bezpośrednie
potraktowanie przez stronę hiszpańską
naszej delegacji, co zaowocowało
wspólnym pomysłem organizowania
kolejnych corocznych Seminariów Polsko-Hiszpańskich, na zmianę w Hiszpanii
i w Polsce.

 Piotr Rusek
koncernami paliwowymi dla
zagospodarowania i magazynowania
zasobów CO2.
Firma posiada międzynarodowe
struktury wytwarzania w USA, Chinach,
Indonezji, Australii oraz oczywiście
w Europie, w której to części Polska
stanowi jedno z najważniejszych ogniw
wytwarzania.
W strukturach polskiej organizacji
działają tak znane firmy jak Konstal
w Chorzowie (urządzenia transportowe),
Alstom we Wrocławiu (generatory) oraz
Alstom w Elblągu z Fabryką Turbin oraz
Zakładem Metalurgicznym.
Zakład Metalurgiczny od wielu lat
współpracuje z AGH zarówno przy
realizacji wspólnych projektów, których
uwieńczeniem była techniczna współpraca
w zakresie technologii wytwarzania
odlewów żeliwa sferoidalnego. Nowo
zbudowana Odlewnia rozpoczyna
normalną pracę produkcyjną w tym
kwartale. Od wielu lat trwają praktyki
studentów Wydziału Odlewnictwa
w Odlewni Alstoma. Realizowane są
wspólne projekty w ramach środków
unijnych.
Takie podstawy współpracy
pozwalają również rozwijać dalsze etapy
współpracy dydaktycznej, naukowej
i wdrożeniowej w szeroko pojętych ramach
zawieranego dzisiaj porozumienia.

 Józef S. Suchy

fot. ZS

badawcze wspólne dla obu stron
z podkreśleniem projektów, w których
spodziewana jest współpraca oraz
finansowanie ze środków Unii
Europejskiej.
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Zakończenie pleneru rzeźbiarskiego
Podczas wernisażu Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś wyraził nadzieję, że nie
są to ostatnie prace rzeźbiarskie, jakie
pojawiły się w AGH.

i opiekę nad studentami. Panu mgr. inż.
Pawłowi Myśliwcowi podziękował za
przygotowanie odpowiednich
postumentów, oświetlenia i tabliczek

Profesor Tadeusz Słomka, inicjator
tych dwu plenerów rzeźbiarskich, życząc
autorom rzeźb wielu sukcesów, serdecznie
podziękował rektorom ASP i AGH oraz
dziekanowi wydziału rzeźby ASP za
wsparcie. Złożył podziękowania
prof. Wiesławowi Bielakowi
i mgr. Marcinowi Nosko (również twórcy
jednej z rzeźb) za koordynację pleneru

informacyjnych.
Przy okazji uroczystości pokazano
też odkopane podczas prac ziemnych
rzeźby autorstwa Bronisława Chromego,
stojące niegdyś na terenie AGH, które
w nie do końca jasnych okolicznościach
„pogrzebała” ziemia.
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W ramach uroczystości jubileuszowych
90-lecia AGH zostały odsłonięte kolejne
rzeźby wykonane przez studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w trakcie drugiego już pleneru
rzeźbiarskiego. Uczelnia kontynuuje ideę
wzbogacenia przestrzeni AGH
w artystyczne wytwory rzeźbiarzy z ASP.
„Kolumna”, „Wir”, „Grzech”, „Versus”,
„Skamieniałość” i „Wyzwolony” to nazwy
kolejnych sześciu rzeźb, wykonanych
z piaskowca, marmuru i metalu, które
zostały odsłonięte w plenerowej galerii na
terenie Akademii Górniczo-Hutniczej 30
maja 2009. Rzeźby te, to owoc
kontynuowanej przez obecnych Rektorów:
ASP – prof. Adama Wsiołkowskiego i AGH
– prof. Antoniego Tajdusia współpracy.
Również nowy Dziekan Wydziału Rzeźby –
prof. Józef Murzyn, kontynuuje inicjatywę
swego poprzednika prof. Bogusza
Salwińskiego, współpracując
z Prorektorem ds. Ogólnych AGH
Tadeuszem Słomką.
Bloki skalne stanowiące tworzywo dla
twórczej wyobraźni młodych artystów
pozyskano (z pomocą prof. Jana
Bromowicza z Wydziału Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska) z firm:
„Hoffman Natursteinwerke POLSKA Sp.
z o.o. (piaskowiec wartowicki);
Przedsiębiorstwa Biała Marianna Sp.
jawna Rakowicki&Ptaszek ze Stronia
(marmur „Biała Marianna”), Firmy
Kamieniarz Tadeusz Modliński z Kielc
(piaskowiec szydłowiecki) oraz
Szydłowieckich Kopalni Kamienia
Budowlanego w Szydłowcu (piaskowiec
baranowski).

 Maria Niedźwiedzka

Wykłady profesora Liu Zegong w AGH
Od 22 lat Akademia Górniczo-Hutnicza współpracuje z chińskim
uniwersytetem, Anhui University of Science and Technology.
Współpraca obejmuje wymianę informacji naukowo-technicznych,
podejmowanie wspólnych badań naukowych oraz wymianę
pracowników naukowych, jak również studentów. Anhui University
of Science and Technology znajduje się w Huainan w Prowincji
Anhui. Uniwersytet jest jedną z najważniejszych jednostek
regionu, nie tylko pod względem kształcenia młodych talentów,
ale też ze względu na prowadzone badania naukowo-techniczne.
Kształcenie odbywa się na 15 kierunkach studiów
magisterskich i 32 kierunkach studiów inżynierskich, a liczba
studentów przekroczyła 13000, w tym 9120 na studiach
inżynierskich i 4000 na studiach magisterskich.
Obecnie uniwersytet zatrudnia 1950 osób, blisko 1000 to
pracownicy naukowo-dydaktyczni, w tym około 400 profesorów
oraz wielu specjalistów z innych krajów.
W maju 2009 roku gościliśmy w AGH Prorektora AUST,
profesora Liu Zegong, który poprowadził cykl wykładów z zakresu
bezpieczeństwa pracy oraz zwalczania zagrożeń naturalnych
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w kopalniach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń metanowych. Wykłady cieszyły się dużym
zainteresowaniem ze strony studentów, jak również pracowników
AGH.
Prorektor AUST, profesor Liu Zegong spotkał się z Rektorem
AGH, prof. Antonim Tajdusiem oraz z Prorektorem ds.
Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzym Lisem i Prorektorem ds.
Ogólnych, prof. Tadeuszem Słomką, jak również z Dziekanem
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Piotrem Czają. Podczas
spotkań omówiono zasady dalszej współpracy między
uniwersytetami.
Profesor Liu Zegong wziął także udział w uroczystościach
z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH i w hali Wisły gratulował
rektorowi wspaniałych wyników AGH w nauce i dydaktyktyce,
i życzył wielu lat świetności i dalszego rozwoju współpracy
polsko-chińskiej, w tym szczególnie z Anhui University of Science
and Technology.

 prof. Stanisław Nawrat
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Obrady
Konwentu AGH
Przed posiedzeniem Konwentu AGH odbyło się spotkanie
prezydium Konwentu, w którym wzięli udział: przewodniczący
prof. Jerzy Niewodniczański, dwóch wiceprzewodniczących –
prof. Ryszard Tadeusiewicz i dr inż. Krzysztof Pawiński oraz
sekretarz prof. Wiesław Waszkielewicz. Podczas spotkania
omówiono kilka zagadnień związanych z funkcjonowaniem
konwentu (między innymi absencje niektórych członków
konwentu). Omówiono również tematykę przyszłych posiedzeń:
najbliższe winno być poświęcone „wyzwaniom społeczeństwa
informacyjnego”, a następne – szeroko rozumianej energetyce
(z udziałem prezesów i dyrektorów firm związanych z branżą
energetyczną oraz dziekanów z wydziałów AGH, które zajmują
się problematyką energetyczną). Następne posiedzenie
Konwentu winno się odbyć w dniu inauguracji roku
akademickiego 2009/2010 r.
Przebieg posiedzenia:
1. Otwierając posiedzenie prof. Jerzy Niewodniczański powitał
przybyłych członków Konwentu i zaproszonych gości (lista
uczestników posiedzenia Konwentu AGH stanowi integralną
część protokołu) oraz przedstawił program posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń.

2. Prorektor AGH prof. Tomasz Szmuc w imieniu Rektora
prof. Antoniego Tajdusia wręczył akty powołania trzech nowych
członków Konwentu AGH, które odebrali:
– mgr inż. Jacek Drabik –Dyrektor Zarządzający Motorola Polska
Electronics Sp.z o.o.
– Generał dywizji Edward Gruszka – Dowódca 2 Korpusu
Zmechanizowanego w Krakowie imienia generała broni
Władysława Andersa,
– mgr inż. Jacek Woliński – Dyrektor Oddziału Kraków
ArcelorMittal Poland S.A., w imieniu pana Wima Van Gerwena
– Członka Zarządu – Dyrektora Zarządzającego ArcelorMittal
Poland SA.
3. Protokół z posiedzenia Konwentu AGH w dniu 15.12.2008 r.
przyjęto jednogłośnie bez zastrzeżeń.
4. Prorektor AGH ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc wygłosił referat
dotyczący udziału AGH w nowo-tworzonym konsorcjum
międzynarodowym „Zrównoważona Energia”. Następnie
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw prof. Piotr Tomczyk omówił
historię tworzenia i zadania Wydziału. Obydwie prezentacje są
załączone do niniejszego protokołu.
5. W dyskusji po wystąpieniach głos zabrali: prof. R. Tadeusiewicz,
Rektor AGH prof. A. Tajduś, dr H. J. Jezierski, dr K. Pawiński,
Wojewoda J. Miller, mgr inż. J. Drabik, mgr inż. St. Gajos, prof. J.
Niewodniczański, prof. W. Waszkielewicz oraz prelegenci:
prof. T. Szmuc prof. P. Tomczyk. W dyskusji poruszono między
innymi zagadnienia nowych technologii – zwłaszcza
dotyczących energetyki bezemisyjnej oraz wyłapywania
i magazynowania dwutlenku węgla, w tym mechanizmów
przejmowania przez przemysł rozwiązań proponowanych
w wyniku prac badawczych. Omawiając problematykę
energetyki jądrowej poruszono zagadnienie przygotowania
odpowiednich kadr. Poruszano również problem praktyk
studenckich i staży zawodowych – jako warunku koniecznego
dla uzyskania tytułu inżyniera.
6. W zakończeniu posiedzenia po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli
propozycje Prezydium Konwentu odnośnie tematyki i terminu
następnego posiedzenia Konwentu (temat – „Wyzwania
społeczeństwa informacyjnego”, termin – inauguracja roku
akademickiego 2009/2010). Postanowiono również zaprosić na
to posiedzenie przedstawicieli centrów i towarzystw naukowych
działających w obszarze informatyki.

 opracowali: prof. Wiesław Waszkielewicz,
mgr inż. Ryszard Nowak

International Day
Wymiany studenckie oraz praktyki i staże
zagraniczne cieszą się coraz większą
popularnością. Unia Europejska otworzyła
studentom drogę do zdobycia cennych
doświadczeń, które liczą się u przyszłych
pracodawców. Mimo, iż chętnych jest
coraz więcej nie wszystkim łatwo
zdecydować się na wyjazd. Powodów jest
wiele, od obawy przed nieznanym
miejscem, poprzez trudności związane
z załatwieniem wszelkich formalności.
Dlatego Dział Współpracy z Zagranicą
wyszedł naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom studentów i już po raz
drugi zorganizował „International Day”,
który tym razem odbył się 20 maja
w Klubie Studio.
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„International Day” rozpoczął się
przemówieniami Profesora Jerzego Lisa,
Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju,
Profesora Zbigniewa Kąkola, Prorektora
ds. Kształcenia oraz zaproszonych gości:
Konsula USA Michaela Sestaka,
Honorowego Konsula Meksyku Janusza
Postolka oraz Wicekonsula Niemiec Jana
Philippa Sommer. Głos zabrał również
koordynator Programu LLP Erasmus
w Akademii Górniczo-Hutniczej dr
Tadeusz Pająk oraz jeden z przedstawicieli
Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej DAAD dr Urlich Ernst. Wśród
gości znalazł się również dr Daniel Krause,
który wraz dr Ulrichem Ernst reprezentował
DAAD tego dnia.

Od godziny 10:00 do 16:00 studenci
mogli korzystać z informacji na temat
programów stypendialnych, praktyk
i staży przekazywanych na stoiskach
Programu LLP Erasmus i Programu
Vulcanus, organizacji studenckich:
EESTEC AGH Kraków, IAESTE AGH
Kraków, Erasmus Student Network ESN
jak również Studium Języków Obcych
i Koła Naukowego „BLABEL”, Programu
Fullbright oraz Niemieckiej Centrali
Wymiany Akademickiej DAAD. Ponadto
zainteresowani studenci mogli również
skorzystać z doświadczenia „Erasmusów”,
obcokrajowców z Belgii, Francji, Hiszpanii,
Niemiec i Norwegii, którzy przygotowali
prezentacje multimedialne i chętnie
odpowiadali na wszystkie pytania.
Prezentacjom stoisk towarzyszyły pokazy
sceniczne: tańca Flamenco i Tango szkoły
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i stylizacji „Artystyczna Alternatywa, basen
AGH, firmę KEEN, Studium Języków
Obcych oraz „Katedra Pub”. O godzinie
20:00 rozpoczął się koncert zespołów
rockowych „Cobalt” i „Batalion D’amour”,
do którego oprawę taneczną przygotował
Balet Form Nowoczesnych AGH.
Po przeprowadzeniu analizy ankiet
wypełnionych przez studentów śmiało
możemy stwierdzić, że atmosfera w jakiej
przebiegał „International Day” sprzyjała
pozyskiwaniu informacji i przyczyniła się
zdecydowanie do efektywności
wydarzenia, co potwierdziła duża
liczebność studentów różnych wydziałów
obecnych w Klubie Studio tego dnia.
Zgodnie z wynikami najwięcej studentów
przybyłych na International Day, to jest
36% studiuje na Wydziale GGiOŚ, na
drugim miejscu z wynikiem 27% znalazł
się Wydział EAiE, na trzecim12,8% Wydział
Zarządzania, natomiast kolejne to 10,5%
Wydział IMiR i 8% Wydział MN oraz
pozostałe, których zestawienie będzie
można zobaczyć na stronie internetowej
IDay już wkrótce.
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Celem International Day jest
zachęcenie jak największej liczby
studentów do skorzystania z oferty
i praktyk zagranicznych. Duże
zainteresowanie wydarzeniem potwierdza,

potrzebę tworzenia atrakcyjnych form
promowania programów stypendialnych
jak i zmiany w samej świadomości
studentów, którzy stają się bardziej otwarci
na wyjazdy zagraniczne. Doświadczenie
organizatorów pokazuje, iż wystarczą
dobre chęci studentów, a stypendium
zagraniczne staje się faktem. Dlatego też
wychodząc do studenta poprzez
International Day i aktywnie zachęcając
potencjalnych kandydatów, zwiększa się
udział studentów Akademii GórniczoHutniczej w europejskiej elicie studentów
z zagranicznym doświadczeniem
naukowym.
Szczegóły dostępne na stronie
internetowej: www.iday.eu
Patronat medialny nad International
Day objęli: Studenckie Internetowe Radio
17, „Biuletyn AGH”, „Biuletyn Informacyjny
Studentów”, „Gazeta Wyborcza” oraz TVP
Kraków.

 Ewa Wiśniewska
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La Passion, pokaz tańca towarzyskiego
Studenckiego Klubu Tanecznego AGH,
prezentacje organizacji studenckich karate
Kyokushin, klubu podwodnego KRAB,
koła Naukowego BLABEL oraz pokaz
mody Agencji Modelek MKU Models
ubranych przez studio mody MAYO.
Dodatkową atrakcją były: stoisko usług
fotograficznych KSAF AGH, makijaże
wykonywane przez Szkołę Wizażu
i Stylizacji „Artystyczna Alternatywa”,
degustacja pizzy dostarczonej przez
Pizzerie Da Grasso oraz zabiegi
pielęgnacyjne na dłonie wykonywane
przez firmę M&I. Studenci, którzy w trakcie
International Day wypełnili ankiety
informacyjne wzięli udział w losowaniu
bardzo atrakcyjnych nagród
ufundowanych przez sklep „Pamiątki
AGH”, wspomnianą wyżej szkołę wizażu
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Media o AGH
Pracodawcy:
absolwenci bez praktycznej wiedzy
Gazeta Wyborcza 4.5.2009

Pracodawcy najlepiej oceniają informatyków, inżynierów
i finansistów. – Jest ich ciągle za mało – zauważa Dyrektor Kopeć
z Krakowskiego Parku Technologicznego. – Dlatego
nawiązaliśmy współpracę z AGH i politechniką. Chcemy pomóc
uczelniom dostosować program do potrzeb rynku. Potrzeba
więcej umiejętności.
Jakie są tego efekty? AGH i UJ otworzyły kilka miesięcy
temu Akademię Gier, w której kształcą programistów na potrzeby
rynku gier komputerowych. AGH, politechnika i UJ współpracują
od kilku lat z Motorolą. Firma zapewnia studentom letnie staże,
a najlepsi mają okazję znaleźć stałą pracę. – Słuchamy opinii
pracodawców. Wiemy, czego potrzebuje rynek. Rozpoczynamy
nowe projekty, by w ten sposób kształcić specjalistów – mówi
prof. Krzysztof Zieliński z Katedry Informatyki AGH. – Pracujemy
nad projektem, który ma ułatwić zastosowanie programów
informatycznych w różnych dziedzinach życia, np. w służbie
zdrowia czy administracji publicznej.

UJ najlepszy, ale pracodawcy chwalą AGH
Gazeta Wyborcza 13.5.2009

Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią wyższą
w Polsce – wynika z rankingu „Perspektyw“ i „Rzeczpospolitej“.
Cieszy się też AGH – tę uczelnię obok Politechniki Warszawskiej
chwalą pracodawcy
To drugi z rzędu i piąty w dziesięcioletniej historii rankingu
triumf UJ. Rok temu uczelnia z Krakowa również pokonała
Uniwersytet Warszawski. Tym razem było trudniej – zwycięzca
wyprzedził drugą w rankingu uczelnię tylko o jedną dziesiątą
punktu. Do tej pory UJ i UW liczbą zwycięstw podzieliły się po
równo. Raduje się także Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie. W rankingu uczelni wyższych zajęła piąte miejsce.
W kategorii uczelni technicznych – drugie, tuż za Politechniką
Warszawską. Jednak najwięcej powodów do radości AGH ma ze
względu na zadowolenie pracodawców. Krakowska szkoła jest
drugą najlepiej przez nich ocenianą po stołecznej politechnice. –
Nie pierwszy raz pracodawcy nas doceniają. To dla nas dowód,
że jesteśmy uczelnią profesjonalną, nowoczesną i godną zaufania
– mówi Bartosz Dembiński, rzecznik AGH. – Nie znaczy to jednak,
że nie może być lepiej. W tym roku chcemy postawić na
umiędzynarodowienie studiów, przyjąć więcej studentów
z zagranicy i wysłać więcej osób do innych krajów. W opinii
pracodawców AGH wyprzedziła zarówno UW, jak i UJ, który w tej
klasyfikacji znalazł się za podium – na czwartym miejscu.

Krzyż jak dumny gazda
Dziennik Polski 13.5.2009

– Krzyż na Giewoncie przypomina wiekowego gazdę, dziś
już nieco niższego, trochę zgarbionego i skręconego, który wciąż
dumnie gazduje na Podhalu – tak opisał jego kondycję rektor
AGH, prof. Antoni Tajduś, podczas wczorajszego spotkania
w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Naukowcy z AGH
oraz szef Zakładu Robót Górniczych i Wysokościowych AMC
zaprezentowali „Raport o aktualnej stateczności krzyża na
Giewoncie”. – Wierzchołek krzyża jest odchylony od pionu
w stosunku do środka podstawy o 12 centymetrów, a jego
ramiona skręcone delikatnie na północny zachód, w stronę Kir –
mówił zebranym w Kuźnicach prof. Tadeusz Mikoś. – Nie sposób
jednak stwierdzić, czy krzyż nie wyglądał tak od samego
początku. Przy ogromnym szacunku dla jego budowniczych, ich
poświęcenia i ciężkiej pracy nie dysponowali oni wiek temu
narzędziami, które pozwalałyby im na taką precyzję.
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Wyższe uczelnie rozpoczęły ostrą walkę
o kandydatów
Dziennik Polski 21.5.2009

Do krakowskich uczelni kryzys jeszcze nie dotarł, za to coraz
bardziej daje im się we znaki niż demograficzny. Dlatego na
swoją promocję wydają coraz więcej pieniędzy. Billboardy,
plakaty, banery w internecie, reklamy w telewizji oraz w prasie i to
nie tylko krajowej. Krakowskie uczelnie rozpoczęły ostrą walkę
o kandydatów.
Swoje hasło ma Akademia Górniczo-Hutnicza. „Tu każdy
kierunek prowadzi do celu” zapewnia uczelnia na ogromnym
telebimie ustawionym przed główną siedzibą szkoły. Wkrótce
AGH wystartuje z nową kampanią, podkreślającą, że w rankingu
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” zajęła drugie miejsce w kraju
wśród uczelni technicznych. Do tego dochodzi reklama w prasie
i oczywiście w internecie. – Staramy się promować uczelnię
w całej Polsce, bo prowadzimy wiele kierunków studiów, których
nie ma w innych szkołach wyższych – podkreśla Barbara Bąk
z działu promocji AGH. Przedstawicielka uczelni nie ukrywa,
że tym razem szkoła przeznaczyła na promocję więcej pieniędzy
niż jeszcze rok temu.
– Nie mieliśmy wyjścia. Konkurencja wśród uczelni jest
ogromna, wszystkie szkoły rozwijają promocję, a my nie chcemy
pozostać w tyle – tłumaczy Barbara Bąk.

Zabytkowy parowóz z 1943 roku
od niedzieli jest ozdobą
Akademii Górniczo-Hutniczej
Polska Gazeta Krakowska 25.5.2009

Gdy prof. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, usłyszał od studentów, że chcą na teren uczelni
przytaszczyć spod Gdańska ważącą 115 ton lokomotywę, był
przekonany, że to nie może się udać. Ale studenci udowodnili,
że jak chcą, to potrafią i od niedzieli zabytkowa maszyna Ty2-559
stoi koło AGH. Na teren AGH trafiły też tender, czyli wagon na
węgiel i wodę, oraz wagonik wojskowy z pryczami.
W piątek na stacji Kraków Łobzów rozpoczęła się, w asyście
tłumu gapiów, skomplikowana operacja załadunku lokomotywy
na przyczepione do tirów platformy. Po 4 nad ranem konwój
ruszył ulicami Krakowa. Na trasie wstrzymano ruch, trzeba też
było podnosić przewody trakcyjne. Sam rozładunek lokomotywy
na terenie AGH trwał cztery godziny.

Koniec z fikcyjnymi etatami na polskich
uczelniach
Dziennik Polski 27.5.2009

Od roku akademickiego 2010/2011 każdy nauczyciel
akademicki, który będzie chciał pracować równolegle w innej
uczelni, będzie musiał uzyskać na to zgodę rektora.
Obecnie nie jest ona wymagana. Trzeba jedynie o tym
poinformować przełożonego.
Jak zmieni się sytuacja małopolskich naukowców?
Czy warto walczyć z wieloetatowością? – Wszystko zależy od
tego, jak ten drugi etat wygląda. Jeżeli nasz pracownik kształci
studentów innej uczelni, korzystając z materiałów i badań tam
wypracowanych, nie mamy ani powodów, ani możliwości mu tego
zabronić – mówi prof. Zbigniew Kąkol, prorektor ds. kształcenia
AGH. – W innym wypadku mamy do czynienia z nieuczciwą
konkurencją, ponieważ przenoszenie dorobku intelektualnego
wypracowanego w dużej mierze dzięki macierzystej uczelni jest
nadużyciem. Wtedy powinniśmy móc się temu sprzeciwić.

Akademia – uczelnia jak lokomotywa
Dziennik Polski 30.5.2009

– Nie jesteśmy jedną z wielu politechnik czy uniwersytetów
technicznych – mówił na wczorajszym uroczystym posiedzeniu
senatu rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś. –
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Jesteśmy uczelnią wyjątkową. Dyplom ukończenia AGH jest dla
absolwentów przepustką do znalezienia pracy zarówno w kraju,
jak za granicą – uzasadniał rektor. Posiedzenie było
kulminacyjnym punktem obchodów 90-lecia AGH. Wczorajsze
uroczystości rozpoczęły się pochodem władz uczelni, członków
senatu, studentów i pracowników, którzy przeszli przez kampus
AGH do budynku głównego. Tam w obecności licznie przybyłych
gości, w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność holu,
odbyło się posiedzenie senatu. Rektor Tajduś podziękował
wszystkim, którzy swoją codzienną pracą budowali przez lata
społeczność akademicką i już teraz zaprosił obecnych na
obchody 100-lecia AGH.

90 lat AGH – uczelni, która ma się czym
i kim pochwalić
Polska Gazeta Krakowska 30.5.2009
W murach obchodzącej 90. urodziny krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej wiedzę zdobywało wielu zdolnych studentów,
z których część, jak na przykład byli i obecni rektorzy tej uczelni
oraz liczna profesura, poświęciła się nauce. Jednak niektórzy
absolwenci AGH pełnili także funkcje publiczne – prof. Andrzej
Gołaś był prezydentem Krakowa, prof. Mirosław Handke
ministrem edukacji, a Tadeusz Syryjczyk posłem. Obecny
wojewoda małopolski Jerzy Miller też ukończył AGH.
Spora grupa absolwentów zrobiła karierę w biznesie. Stawce
przewodzą prezes Comarchu prof. Janusz Filipiak i Wiesław
Wojas, właściciel notowanej na giełdzie spółki produkującej
obuwie. Obaj panowie sponsorują małopolski sport – zostali
właścicielami ekstra klasowych drużyn piłkarskiej i hokejowej.
Największą jednak niespodzianką są sukcesy, jakie inżynierowie
po AGH osiągają na polu… artystycznym. Najsłynniejszy polski
tenor, a zarazem utalentowany malarz Wiesław Ochman został
nawet doktorem honoris causa swojej uczelni. Na AGH studiowali
znani plastycy Lidia Wilk i Edward Lutczyn. W tym artystycznym
gronie są też Jacek Królik – wirtuoz gry na gitarze i Wiesław
Drabik – autor ponad 100 książek dla dzieci.
Wśród absolwentów nie brakuje ludzi, dla których
poznawanie świata stało się pasją. Do tego grona należy Marek
Kalmus – pisarz i znawca kultury Tybetu. Podróżnik Jerzy
Majcherczyk dokonał pierwszego spływu kanionem rzeki Colca.
Jan Kiełkowski zdobył 50 szczytów. 90-letnia AGH ma być z kogo
dumna.

Akademia Górniczo-Hutnicza ma 90 lat.
Wczoraj odbyło się uroczyste posiedzenie
senatu
Polska Gazeta Krakowska 30.5.2009
Uroczyste posiedzenie Senatu AGH to kolejny punkt
programu obchodów 90-lecia Akademii. Zgromadzenie rozpoczął
wczoraj marsz członków Senatu przy akompaniamencie
uczelnianej Orkiestry Reprezentacyjnej. Licznie dopisali goście,
wśród nich byli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego
Barbara Kudrycka, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski,
Andrzej Duda z kancelarii prezydenta RP oraz kilkunastu rektorów
polskich uczelni. Założona w 1919 roku akademia staje się coraz
bardziej popularna wśród licealistów. – Z każdym rokiem
odnotowujemy większą liczbę chętnych – podkreślał rektor
prof. Antoni Tajduś. Mimo, że mówi się o słabnącym
zainteresowaniu ścisłymi kierunkami, AGH to nie dotyczy.
Z pewnością spowodowane jest to faktem, że kształcimy z myślą
o przyszłości studenta. AGH współpracuje z wieloma firmami,
które chętnie zatrudniają absolwentów. – Poza tym prowadzimy
coś w rodzaju kształcenia na zamówienie – wyjaśnia Tajduś. –
Jeżeli dany pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na ludzi
konkretnie wyszkolonych, my stworzymy dla nich odpowiedni
kierunek.
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Lokomotywa zwana „Żyletą“ gotowa do
zwiedzania
Dziennik Polski 1.6.2009

W obecności rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia oficjalnie
otwarto nową maskotkę uczelni, wielką 115-tonową lokomotywę,
która wraz z tendrem i wagonem stoi u zbiegu ulic
Czarnowiejskiej i Chopina w Krakowie. – Muszę przyznać, że gdy
w zeszłym roku dwaj studenci przyszli do mnie z pomysłem na
sprowadzenie tu lokomotywy, nie wierzyłem, że im się to uda –
mówił prof. Antoni Tajduś. – Na szczęście nie miałem racji.
Pięknie wyremontowany parowóz, który już stał się nowym
symbolem AGH, to sukces dwóch studentów, Łukasza Wzorka
i Macieja Króla, którzy z dumą powiedzieli po uroczystości: –
Udało się! „Żyleta“ jeszcze rok temu stała zardzewiała
w lokomotywowni w Chojnicach, ale dziś wygląda jak piękny
muzealny eksponat. Akcja nie doszłaby do skutku, gdyby nie
pomoc wielu osób.

Operowe zakończenie jubileuszu AGH
Dziennik Polski 1.6.2009

Władze, Senat, pracownicy, absolwenci, członkowie Rady
Społecznej i Stowarzyszenia Wychowanków, a także przyjaciele
uczelni z całego kraju, spotkali się w sobotę w Teatrze im. J.
Słowackiego na uroczystym koncercie z okazji 90-lecia istnienia
krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Koncert był
podsumowaniem czterodniowych obchodów Jubileuszu,
podczas których przypominano wydarzenia z maja 1919 r., kiedy
to Rada Ministrów powołała w Krakowie Akademię Górniczą. –
Dokonaliśmy przez te 90 lat ogromnego postępu. Ale ten postęp
nie byłby możliwy bez wszystkich, którzy dla naszej uczelni
działali. Składam im ogromne podziękowania i już teraz
zapraszam wszystkich na 100-lecie – mówił wzruszony rektor
AGH prof. Antoni Tajduś. Przewodniczący komitetu
organizacyjnego obchodów dr inż. Jerzy Kicki wraz
z prowadzącą koncert aktorką Anną Dereszowską wręczył
przedstawicielom firm, które wsparły obchody, certyfikaty
Sponsora i Złotego Sponsora Jubileuszu. Otrzymali je m.in.
KGHM Polska Miedź (Złoty Sponsor), Lubelski Węgiel, Kompania
Węglowa, Tauron i Lotos. W części artystycznej można było
wysłuchać koncertu dedykowanego społeczności akademickiej
AGH pt. „Wiesław Ochman i jego goście“. Wybitny tenor
(skądinąd absolwent Wydziału Ceramiki AGH) zaprezentował
wiązankę popularnych przebojów operowych i operetkowych
przeplatanych anegdotami ze swej scenicznej kariery.

Szpital uczy przez internet
Gazeta Wyborcza 2.6.2009

Dzieci leczone w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie Prokocimiu będą mogły pogłębiać swą wiedzę
w systemie nauczania internetowego e-learning. Porozumienie
w sprawie innowacyjnego projektu podpisali wczoraj szefowie
szpitala, Akademii Górniczo Hutniczej i spółki ArcelorMittal
Poland SA.
To pierwszy w Polsce i prawdopodobnie jeden z pierwszych
w Europie projektów nauczania małych pacjentów przez internet.
AGH oferuje dostęp do platformy e-learningowej Moodle oraz
wsparcie merytoryczne, czyli przeszkolenie nauczycieli, i dziesięć
laptopów. ArcelorMittal dokupił dziesięć kolejnych laptopów,
routery oraz wielofunkcyjne urządzenie do drukowania,
kopiowania i skanowania. Nauczyciele ze szkoły przyszpitalnej
przygotowali scenariusze zajęć i materiały dydaktyczne z fizyki,
historii i geografii. Do przyszpitalnej szkoły trafia rocznie 400
uczniów, z czego w podstawówce uczy się 170 pacjentów,
a w gimnazjum 75.

 Bartosz Dembiński

Rzecznik Prasowy AGH
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Absolwenci AGH
w mediach
Bankier.pl 7.04.2009
Aleksander Grad jest absolwentem Wydziału Geodezji
Przemysłowej AGH. Był posłem na Sejm IV i V kadencji z ramienia
PO. Wcześniej od czerwca 1999 do listopada 2000 piastował
stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie
był odpowiedzialny m.in. za budżet, finanse i inwestycje. W latach
1997-1999 był wojewodą tarnowskim, a od 2004 do 2006 pełnił
funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej
w Małopolsce. Obecnie minister skarbu państwa w rządzie
Donalda Tuska.

Dziennik Polski 14.04.2009
Tadeusz Fic – okręgowy inspektor pracy w Krakowie jest
absolwentem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
Przez trzy lata po ukończeniu studiów pracował
w Przedsiębiorstwie Geologicznym, dokumentując złoża dla
przemysłu cementowego i wapienniczego. Następnie ukończył
półtoraroczną aplikację w Ośrodku Szkoleniowym Inspekcji Pracy
i zdobył nowy zawód, w którym pracuje od 35 lat. „Na
okręgowego inspektora pracy awansowałem w 1995,
przechodząc po kolei wszystkie szczeble awansu zawodowego.
Do obecnego stanowiska dochodziłem więc niejako naturalnie,
stopniowo” – mówi Tadeusz Fic.

Geodeta 14.04.2009
Pełniąca do tej pory funkcję dyrektora Wydziału Geodezji
w Urzędzie Miasta Tychy Alicja Kulka została radcą
w Departamencie Informacji o Nieruchomościach GUGiK. Jest
absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
AGH. Praktykę zawodową zdobywała w OPGK w Katowicach.
Następnie prowadziła własną firmę geodezyjną. Geodetą miejskim
i szefem Wydziału Geodezji UM w Tychach została w 2003.

Gazeta Wyborcza 18.04.2009
Z inicjatywy polskiej wspólnoty w Denver, w stanie Kolorado
stanął pomnik Jana Pawła II. Figura jest dziełem absolwenta
krakowskiej ASP, rzeźbiarza Jacka Osadczuka. Spiżowy odlew
monumentu wykonał Piotr Piszczkiewicz, absolwent Wydziału
Odlewnictwa AGH.

Interia.pl 24.04.2009
Dariusz Leśniak, absolwent AGH jest współtwórcą sukcesu
grupy KCI – Gremi. Związany z firmą od 1992. Jest współautorem
restrukturyzacji wielu firm. Zasiadał w kilkunastu radach
nadzorczych i zarządach spółek kontrolowanych przez grupę.
Obecnie zasiada w radach nadzorczych Drukarni Wydawniczej
im. W.L. Anczyca SA, KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o., Dragmor
Sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Rybitwy Sp. z o.o.

Manageria.pl 28.04.2009
Tomasz Jażdżyński od maja br. został prezesem Interia pl.,
spółki całkowicie zależnej od olbrzymiego niemieckiego koncernu
Bauer Media. Jest absolwentem Informatyki oraz Zarządzania
i Marketingu w AGH. Był jednym z założycieli spółki Abakus –
producenta oprogramowania wspomagającego inwestycje. Od
1995 przez 5 lat pracował w domach maklerskich KDM
i Penetrator. W 1999 roku związał się z portalem Interia.pl,
w którym od 2000 roku objął stanowisko prezesa zarządu spółki.
W 2001 roku przed ukończeniem 30 lat, jako najmłodszy w historii
polskiego rynku kapitałowego prezesa Zarządu, wprowadził
Interia.pl SA na GPW w Warszawie. Po odejściu z Interia.pl, w 2004
roku, związał się z Wirtualna Polską, gdzie pełnił funkcję dyrektora
finansowego i był odpowiedzialny za restrukturyzację finansową
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i operacyjną znajdującej się wówczas w stanie upadłości spółki.
Od 2005 roku pełnił funkcję prezesa Bankier.pl, z którym
w czerwcu 2006 roku zadebiutował na GPW w Warszawie.

Interia.pl 28.04.2009
Mieczysław Jakiel jest absolwentem Wydziału WiertniczoNaftowego, a od marca br. pełni funkcję dyrektora Oddziału
PGNiG w Sanoku. W latach 1973-1978 pracował jako kierownik
kopalni w Zakładzie Robót Górniczych w Krośnie. Był
wojewódzkim inspektorem dla województwa krośnieńskiego.
W kolejnych latach ponownie związał się z PGNiG jako zastępca
dyrektora i naczelny inżynier Zakładu Robót Górniczych
w Krośnie. Następnie był dyrektorem Zakładu Gazowniczego
w Rzeszowie, prezesem Karpackiej Spółki Gazownictwa,
wiceprezesem Zarządu PGNiG, wiceprezes Zarządu Karpackiej
Spółki Gazownictwa.

Przegląd Odlewnictwa 4/2009
Jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy zawodowej
obchodził prof. dr hab. inż. Andrzej Białobrzeski, absolwent
Wydziału Odlewnictwa AGH w specjalności mechanizacji
i projektowania odlewni. Jubilat jest pracownikiem naukowym
w Instytucie Odlewnictwa oraz kierownikiem Zakładu Technologii
Bezwiórowych w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jest
członkiem Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa i Rady Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku Białej. Począwszy od 1990 roku przez
kilka następnych lat prowadził wykłady i ćwiczenia dla studentów
IV i V roku Wydziału Odlewnictwa AGH oraz seminaria
doktoranckie metali nieżelaznych – odlewnictwo ciśnieniowe.
Profesor Białobrzeski jest czynnym członkiem Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich (STOP), a od 1981 roku jest
przewodniczącym Sekcji Odlewnictwa Ciśnieniowego przy
Zarządzie Głównym STOP.

Dziennik Polski 14.05.2009
Prezydent Katowic, marszałek województwa małopolskiego,
minister skarbu, wiceprezes NIK, dyrektor Polskiego Górnictwa
Nafty i Gazu, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice,
wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – co łączy tych
ludzi? Odpowiedź jest prosta: wszyscy są absolwentami
Akademii Górniczo-Hutniczej, wszyscy swą karierę zawodową
zaczynali w murach tej zasłużonej uczelni. A przecież to tylko kilka
przykładów z naprawdę długiej listy prezesów, dyrektorów,
szefów firm, przedsiębiorstw i najrozmaitszych instytucji, którzy
wykształcenie zdobyli w AGH. Jak wyglądają kontakty
absolwentów AGH z uczelnią przeczytamy w artykule pt.
„Uczelnia silna absolwentami”.

Żywiec.pl 20.05.2009
Antoni Szlagor, burmistrz Żywca jest absolwentem Wydziału
Odlewnictwa AGH i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Ukończył studia podyplomowe w AGH w zakresie Eksploatacji
Urządzeń Technicznych i w Politechnice Krakowskiej w zakresie
Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych
i Podległych. W trakcie swojej pracy zawodowej pracował kolejno
na stanowisku: instruktora technicznego w Urzędzie
Telekomunikacyjnym, specjalisty elektronika w Fabryce Śrub,
a następnie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Burmistrz Żywca
został laureatem plebiscytu na Osobowość Ziem Górskich,
otrzymał tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii oraz statuetkę „Ex
ungue leonem”.

Onet.pl 29.05.2009
Krzysztof Płaszewski, absolwent Wydziału Zarządzania
AGH został powołany na członka Zarządu Spółki PolRest SA na
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trzyletnią kadencję, w której pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.
Pracował jako asystent na Wydziale Zarządzania AGH, następnie
w instytucjach bankowych. Był wiceprezesem Zarządu
Sądeckiego Towarzystwa Inwestycyjno-Leasingowego, później
dyrektorem finansowym w Logotec Engineering w Mysłowicach.
Wykładał w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach.
W latach 2005–2006 był prezesem Zarządu i wspólnikiem
Pro Vest Sp. z o.o. w Krakowie.

Gazeta Wyborcza 29.05.2009
Lidia Wilk, absolwentka AGH nie żyje. Zaczęła wystawiać
w połowie lat 70. martwe natury, kwiaty, pejzaże, portrety. Jej
pierwszą wielką fascynacją był teatr Tadeusza Kantora. Pisał:
„oglądam te rysunki i widzę <<Wielopole>> po raz drugi. Ani
film, ani fotografia, wiernie zatrzymujące w kadrze elementy
przedstawień Cricot nie potrafią przedłużyć ich życia. Potrafi to
właśnie tylko rysunek i tak właśnie dzieje się w tym przypadku.
Rysunki Lidii Wilk świadczą o ogromnej intuicji i wrażliwości,
ocierają się o genialność”. Następną fascynacją był teatr Kristiana
Lupy – powstały cykle rysunków i pasteli na temat wielu spektakli
Lupy. Pisała również opowiadania i dramaty – założyła własny
teatr i nazwała go Teatrem Bezdomnym.

Interia.pl 1.06.2009
Rada Nadzorcza Naftobudowy SA podjęła uchwałę w formie
której dokonała wyboru Pawła Dyląga na wiceprezesa Zarządu

Kariera w Sieci
26 maja odbyło się w Rzeszowie kolejne
spotkanie z cyklu XRAII. To seria
minikonferencji poświęconych, zgodnie ze
słowami organizatorów, „prześwietlaniu
internetu”. Tym razem pod lupą znalazły
się serwisy społecznościowe, a wśród
występujących byli m.in. współtwórcy
bardzo popularnych portali tego typu –
Mariusz Gralewski (GoldenLine) czy Rafał
Agnieszczak (fotka.pl). Po powrocie z tego
spotkania skomentowałem, że miałem
okazję poobracać się w towarzystwie
25-letnich milionerów. Koleżanka zapytał,
czemu ja nie zostałem jednym z nich.
Odpowiedziałem: „Bo studiowałem”.
Miał to być żart, ale uświadomiliśmy
sobie, że tkwi w nim ziarno prawdy.
Wspomniani wyżej młodzi biznesmeni nie
tworzyli swoich programów w ramach
zajęć na uczelni. Ze słów Mariusza
Gralewskiego można wywnioskować, że
już od pierwszego roku studiów
największą energię poświęcał pisaniu
GoldenLine’a. Innymi słowy, jego sukces
w stosunkowo niewielkim stopniu można
przypisać nauce wyniesionej ze studiów.
Można się wręcz zastanawiać, czy
zostawał mu jakiś czas na bycie dobrym
studentem, oddającym zaliczenia w
terminie.
Czy przez powyższe chcę
zanegować wartość edukacji formalnej?
Oczywiście nie. Sam widzę, ile
umiejętności wyniesionych ze studiów
wykorzystuję obecnie w swojej pracy. Na
pewno nie jestem w tym względzie
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na okres nowej trzyletniej kadencji. Jest on absolwentem
Wydziału Organizacji i Zarządzania AGH. Od 1984 roku pracował
w Naftobudowie m.in. jako kierownik w Dziale Realizacji
Produkcji Metalowej, dyrektor ds. Realizacji. Był dyrektorem
Biura Przygotowania i Realizacji w Naftobudowie. Od
października 2004 roku jest dyrektorem Zakładu Montażu
i Prefabrykacji w Naftobudowie, członkiem Zarządu – dyrektorem
operacyjnym, a obecnie wiceprezesem Zarządu – dyrektorem
operacyjnym.

CIO – Magazyn Dyrektorów IT 3.06.2009
Dominik Jarczyk jest koordynatorem IT i ERP w SLOVNAFT
Polska SA, jednym z największych dystrybutorów paliw płynnych
w Polsce. Odpowiada za rozwój systemów informatycznych oraz
zarządzanie funkcjonowaniem działu IT. Absolwent kierunku
Automatyka i Robotyka w AGH (1996-2001). W 2002 ukończył
studia podyplomowe Systemy baz danych w Katedrze Informatyki
AGH. Laureat I miejsca w eCommerce Case Study
organizowanym przez Andersen Consulting (Accenture) pod
tytułem „Jak zbudować ebank?”. W latach 20001 – 2008
pracownik naukowo-dydaktyczny laboratorium Informatyki
w zarządzaniu AGH. W 2004 rozpoczął pracę w SLOVNAFT
Polska SA.

 oprac. Małgorzata Krokoszyńska

wyjątkiem. Chciałbym jednak podkreślić
rolę samodzielności uczącego się.
Rozumiem konieczność realizacji
programów nauczania, źle się jednak
dzieje, jeśli wykładowca ogranicza się do
„przerabiania” sylabusa. Studenci nie
powinni napotykać przeszkód na drodze
do realizacji swoich ambicji edukacyjnych.
Może się to przejawiać np. większą
elastycznością w wyborze zadań, które
mają wykonać.
Pomocą możę być tutaj Internet, który
w rękach świadomego studenta jest
narzędziem sprzyjającym tzw. kształceniu
samoukierunkowanemu. Pozwala wyjść
poza mury wydziału i uczelnianej
biblioteki, szybciej docierać do szerokiego
zakresu cennych informacji czy
kontaktować się i nawiązywać współpracę
z innymi osobami podzielającymi te same
zainteresowania. Jest wreszcie
środowiskiem, w którym można robić
karierę i zarabiać pieniądze. Nie mam tu
na myśli pisania kodów, ale
wykorzystywanie społecznych
konsekwencji obecności w sieci. Taka
postawa wobec Internetu była szczególnie
widoczna na opisywanym tu spotkaniu
XRAII, ze względu na jego specyfikę.
Wspomniani biznesmeni odnieśli sukces
nie tylko dlatego, że sami są aktywni
online, ale głównie z tego powodu, że ich
produkty trafiły do setek tysięcy osób,
które mają podobne podejście do

Internetu. Z tej rzeszy wyrosną następcy
Gralewskiego i Agnieszczaka. Wśród
kilkudziesięciu obecnych na sali
studentów, głównie z Rzeszowa, ale też
z Krakowa, z AGH, był też, jak się okazało,
niejeden, który rozpoczął pracę nad
własnym start-upem (tak określa się nowe
internetowe biznesy).
Pozostaje to w silnym kontraście
z postawą części wykładowców
i nauczycieli, którzy patrzą na Internet
głównie przez pryzmat zagrożeń
i niedoskonałości. Tych rzeczywiście nie
brakuje, ale jeśli umiejętnie wprowadzimy
Sieć do praktyki dydaktycznej to studenci
odniosą niewątpliwe korzyści. Będą
pracować, przynajmniej częściowo,
w środowisku, które jest im bliskie i na
którym się znają. Otworzą się przed nimi
nowe ścieżki kariery. Łatwiej będzie im
rozwijać własne zainteresowania i być na
bieżąco z aktualnościami. Dzięki temu
uczelnia, wykorzystująca pełnię
możliwości e-learningu, będzie kształciła
absolwentów lepiej przystosowanych do
pracy we współczesnym, błyskawicznie
zmieniającym się i rozwijającym świecie.
Być może nawet któregoś dnia odejdzie
do lamusa tak często słyszane
powiedzenie: „Skończyłem studia, ale i tak
wszystkiego musiałem się nauczyć, gdy
poszedłem do pracy”.

 Jan Marković
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Kalendarium
rektorskie
15 maja 2009
 Obchodach Święta 2 Korpusu Zmechanizowanego.

18 maja 2009
 Spotkanie z prof. Seung-Joon Hwang z Korei Południowej
w celu podpisania umowy o współpracy pomiędzy AGH i Daejin
University.
 Otwarcie VI. Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla
Brunatnego w Bełchatowie.
 Spotkanie będące kontynuacją realizowanego przez Powiat
Krakowski hasła „Partnerstwo Powiatu Krakowskiego dla Dobrej
Edukacji”. Celem działania Partnerstwa jest poprawa warunków
kształcenia i działania na rzecz rozwoju edukacji w powiecie.
Podczas spotkania podpisano deklarację partnerstwa oraz kartę
współpracy: Partnerstwo Powiatu Krakowskiego dla Dobrej
Edukacji.

19 maja 2009
 Spotkanie z prof. Liu Zegong – Prorektorem Anhui University of
Science and Technology w Chinach.
 Spotkanie z Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim z okazji
20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych
w Polsce oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu
w Europie Środkowej.

20 maja 2009
 International Day
 Spotkanie z prof. Liu Zegong Prorektorem Anhui University of
Scence and Technology i prof. Yuan Shujie Prodziekanem
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa w Szkole Energii
i Bezpieczeństwa AUST z Chin.

20 – 22 maja 2009
 Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w Bielsku-Białej.

21 maja 2009
 XLVI Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego.
 Spotkanie z prof. Dornadula Chandrasekharam z Departament
of Earth Science Mombay Institue of Technology w Indiach
w celu omówienia możliwości nawiązania współpracy.
 Konferencja „Społeczeństwo – kultura – technologia na
początku XXI wieku”, zorganizowana przez Wydział
Humanistyczny AGH.
 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego
Stowarzyszenia Betonów Komórkowych, organizowanym w AGH
przez Stowarzyszenie Producentów Betonów.
 Obchody 60 rocznicy proklamacji Niemieckiej Konstytucji,
w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.
 Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych
Technologii w Parku Naukowo-Technologicznym w Gliwicach.
W spotkaniu wzięła udział grupa posłów działających w Komisji
Gospodarki Sejmu RP oraz przedstawiciele administracji
rządowej i samorządowej.

22 maja 2009
 Sesja Laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu
Hutniczego.
 Studencka Majówka 2009 – impreza towarzysząca studenckim
sesjom kół naukowych.
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24 maja 2009
 Konferencje: „International Carpathian Control Conference” oraz
„Active Noise and Vibration Control Methods” zorganizowane
w Zakopanem przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH.

25 maja 2009
 Uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Primus Inter Pares 2009”
w Urzędzie Miasta Krakowa, zorganizowanego przez Zrzeszenie
Studentów Polskich. Konkurs skierowany jest do najlepiej
uczących się i najaktywniejszych społecznie studentów szkół
wyższych na terytorium RP.
 Spotkanie z Wacławem Andruszko Dyrektorem Biura Izby
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w celu omówienia
współpracy naukowców z AGH z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami, zrzeszonymi w IPH.

26 maja 2009
 Uroczystość ogłoszenia wyników „Rankingu Szkół Wyższych
ACI 2009” zrealizowanego przez Akademickie Centrum
Informacyjne w Poznaniu.
 Spotkanie z prof. Liu Zegong, prorektorem Anhui University of
Science and Technology (Chiny).
 Udział w sesji z okazji 60-lecia Nowej Huty w Urzędzie Miasta
Krakowa.

27 maja 2009
 Prezentacja oferty Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
(DAAD) dla studentów AGH. DAAD wspiera kontakty
niemieckich uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez
wymianę studentów i naukowców oraz przez realizację
międzynarodowych programów i projektów.
 Spotkanie z Dyrektorem MAN STAR Trucks & Buses Sp. z o.o.
 Udział w uroczystej kolacji z prof. Ricardo Ibarra – Doktorem
Honoris Causa AGH.
 Udział w ceremonii otwarcia Jubileuszowej XX Międzynarodowej
Konferencji Naukowej OIL – GAS AGH’2009, organizowanej
w Pałacu Wielopolskich przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
AGH.

28– 30 maja 2009
 Uroczystości jubileuszowe 90-lecia AGH.

29 maja 2009
 Wręczenie listów gratulacyjnych studentom AGH, którzy uzyskali
fundowane stypendia naukowe od Grupy LOTOS S.A.
 Otwarcie XXVII Forum Uczelni Technicznych.
 Posiedzeniu Konwentu AGH.

1 czerwca 2009
 Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami University of
Nebraska – Lincoln w celu nawiązania współpracy z AGH.
 Inauguracja projektu nauczania metodą e-learningu dzieci
przewlekle chorych, w ramach zainicjowanej i rozwijanej przez
Centrum e-learningu AGH „Wirtualnej Akademii Umiejętności”,
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.
 Uroczyste spotkanie z okazji 80-tej rocznicy urodzin i 60-lecia
pracy zawodowej profesora Józefa Widawa.
 Spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem z University of Nebraska
i prof. Garym T. Fry (Teras A&M University) dotyczące
nawiązania współpracy.
 Spotkanie z prezesem firmy Schlumberger Tonym Marszalkiem.

1–2 czerwiec 2009
 VIII Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju w Gdańsku.
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2 czerwca 2009
 Spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego University of
Wisconsin-Milwaukee dotyczące omówienia współpracy.

2 – 3 czerwca 2009
 I Hiszpańsko-Polskie Seminarium “The Processes, Materials and
Environment of Metallurgical and Ceramics Manufacturing”
w Madrycie.
 Nawiązanie współpracy z Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas – Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

3 czerwiec 2009
 Uroczysta gala „Małopolskie Stypendium Doktoranckie”
w Operze Krakowskiej. Stypendia przyznawane w ramach
projektu finansowanego z działania 2.6 Regionalne strategie
innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006. Projekt był
koordynowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

4 czerwca 2009
 Spotkanie Władz Uczelni i Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska z zespołem wizytującym z Państwowej
Komisji Akredytacyjnej, który w dniach 4 – 5 czerwca dokonywał
oceny jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria Środowiska”,
prowadzonym na WGGiOŚ.
 Spotkanie Jubileuszowe IAESTE.
 Posiedzenie Sekcji V Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
w Warszawie.
 Spotkanie w ramach działań European Institute of Innovation
and Technology (Frankfurt / Niemcy).

przedmiotów przyrodniczych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym
i na studiach wyższych.
 Spotkanie z Bjőrnem Gunnarssonem – Dyrektorem School for
Renewable Energy Science (RES) w Akureyri w Islandii,
dotyczące nawiązania współpracy oraz podpisania umowy.

5 – 6 czerwca 2009
 XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich w Muszynie organizowanym
przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

6 czerwca 2009
 Konferencja Jubileuszowa „20-lecia działalności Uniwersytetu
Otwartego AGH dla Społeczeństwa Opartego na Wiedzy”.

7 czerwca 2009
 Kongres stowarzyszenia użytkowników komputerów IBM
„COMMON Europe Congress 2009”.

8 czerwca 2009
 Posiedzenie Komitetu Nauki i Materiałach PAN w Tomaszowie
Mazowieckim.
 Uroczystości odznaczenia Wielkim Złotym Krzyżem Honorowym
na Wstędze za zasługi na Rzecz Republiki Austrii JE Ks.
Kardynała Stanisława Dziwisza.
 Spotkanie w PAU nt. „Energetyka jądrowa – nowe możliwości”.

9 czerwca 2009
 Uroczysta celebracja norwesko-polskiej współpracy w ramach
„Tygodnia Historii Norwesko-Polskich” organizowanej przez
Ambasadę Królestwa Norwegii.

4 – 6 czerwca 2009

10 czerwca 2009

 Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich w Częstochowie.

 Spotkanie z prof. Patricią Maurice z Univeristy of Notre Dame
w South Bend, Indiana, USA, w celu nawiązania kontaktów,
zmierzających do podpisania umowy o współpracy naukowej
i wymianie pomiędzy ND i AGH.
 Spotkanie dotyczące powołania w AGH nowej jednostki
pozawydziałowej „Akademickie Centrum Materiałów
i Nanotechnologii”.

5 czerwca 2009
 Uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH”, połączona z konferencją dla
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych nt. jakości nauczania

20-lecie Uniwersytetu AGH
Otwartego dla wszystkich
Motto:
Edukacja lepiej przystosowana do potrzeb jest kluczem
do lepszej jakości życia społeczeństwa opartego na
wiedzy i humanizacji techniki
Dobre doświadczenia pierwszego
w Polsce Otwartego Seminarium Ochrony
Przyrody i Zabezpieczenia Trwałości
Użytkowania Jej Zasobów prowadzonego
w AGH przez prof. Walerego Goetla,
zainspirowały mnie do zaproponowania
w 1988 roku utworzenia, również
interdyscyplinarnego, Uniwersytetu
Otwartego. Podobnie jak wyżej
wymienione seminarium miał on być
przeznaczony dla osób w różnym wieku
zainteresowanych zarówno aktualizacją
i rozszerzeniem wiedzy, jak też aktywnym
udziałem w rozwiązywaniu problemów.
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Najważniejszym z nich wydaje się lepsze
spożytkowanie postępu nauki i techniki dla
poprawy jakości środowiska i życia
człowieka oraz humanizacja techniki.
Należy również w tym miejscu
przypomnieć, że to właśnie prof. Goetel
utworzył w Krakowie pierwszy w Polsce
Klub Technika i Humanisty. Wymianie
doświadczeń i przemyśleń może sprzyjać
systematyczne spotykanie się ludzi
o podobnych zainteresowaniach, ale
reprezentujących zarówno grupy czynne
zawodowo jak też emerytów czy
studentów. Stąd też przyjęto zasadę,

że po urozmaiconych pod względem
tematyki wykładach odbywa się dyskusja.
Propozycje słuchaczy są też uwzględniane
przy opracowywaniu programów
wykładów na kolejne semestry. Corocznie
programy wykładów dotyczą m.in. relacji
zachodzących pomiędzy Techniką
i Kulturą (m.in. w zakresie nowoczesnej
dokumentacji architektury i dzieł sztuki,
oceny wpływu zanieczyszczeń na
niszczenie dziedzictwa kultury materialnej,
oraz konserwacji zabytków, a także
upowszechnienia np. drogą elektroniczna
wiedzy o Światowym Dziedzictwie Kultury,
a szczególnie muzeach krakowskich).
Rosnące zainteresowanie budzi turystyka
kwalifikowana w połączeniu z edukacją
o historii i kulturze, oraz promocją
zrównoważonego rozwoju miast
historycznych na przykładzie Krakowa
i współpracującej z nim od wieków
Florencji. Komplementarnym kierunkiem
tej nieobligatoryjnej formy edukacji jest
integracja techniki z naukami
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przyrodniczymi oraz społecznoekonomicznymi i innymi, w celu
oszczędnej gospodarki surowcami
mineralnymi, wykorzystania nowych
konwersji energii i technologii
proekologicznych dla zapobiegania
zanieczyszczeniom środowiska
przyrodniczego szkodliwym dla zdrowia
oraz przyrody i gospodarki. Integracja ta
stanowi warunek opracowania naukowych
podstaw interdyscyplinarnej nauki
o ratowaniu środowiska dla dobra
wszystkich ludzi – określonej przez
prof. Goetla jako sozologia oraz
sozotechniki dostarczającej zgodnych
z wymaganiami ekologii człowieka
technologii i urządzeń. Koncepcja ta
sformułowana w AGH przed ponad 60 laty
decyduje o priorytecie tej uczelni nie tylko
w skali ogólnopolskiej, ale europejskiej
w zakresie określanym, jako
zrównoważony-ekologicznie, a przez to
trwały rozwój społeczno-ekonomiczny.
Promocja takiego właśnie rozwoju jest
obecnie uznana za priorytet zarówno
przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, jak również przez Unię
Europejską. Nieprzypadkowo
rozpocząłem wieloletni cykl wykładów
w 1989 od interdyscyplinarnej prezentacji
wraz z prof. A. Jankowską właśnie
najważniejszych myśli zawartych
w słynnym raporcie zespołu G. Buntlandt
„Nasza wspólna przyszłość”. Corocznie
organizujemy cykle wykładów
dotyczących m.in. nowych zdobyczy nauki
i techniki, które są przydatne do
kompleksowej oceny stanu środowiska
(zarówno przyrodniczego, jak też
wewnątrz budynków), oraz nowych
zagrożeń i nowych możliwości bardziej
skutecznego zapobiegania nim.
Uwzględniane są zarówno problemy
zrównoważonego rozwoju w skali miasta,
województwa i kraju, jak też problemy
globalne np. zmiany klimatu i promocja
różnych czystych źródeł energii
odnawialnej (m.in. z wykorzystaniem
biomasy i biogazu, konwersji światła
słonecznego, geotermii, paliwa
wodorowego i innych).
Wątkiem tematycznym budzącym
duże zainteresowanie wielu słuchaczy jest
wpływ zanieczyszczeń powietrza, wody
i pożywienia, oraz trybu życia i sposób
odżywiania na zdrowie. Związane jest to
z ekologiczną profilaktyką
środowiskowych zagrożeń dla zdrowia
społecznego opartą o współpracę
interdyscyplinarną ukierunkowaną
zarówno na pełniejsze spożytkowanie
postępu techniki jak też na współpracę
specjalistów ze społeczeństwem
dysponującym odpowiednią wiedzą.
Nawiązałem w tym zakresie przede
wszystkim do doświadczeń, które

zdobyłem w wyniku wieloletniej bliskiej
współpracy ze szczególnie zasłużonym
dla inicjowania i popularyzowania tej
nowoczesnej profilaktyki prof. Julianem
Aleksandrowiczem z AM w Krakowie.
Współpraca naukowców, praktyków
oraz całego społeczeństwa dotyczy
także np. segregowania
i zagospodarowania odpadów, czy
szerszej kultury ekologicznej i technicznej
w miejscach nauki, pracy, zamieszkania
oraz wypoczynku, itd.
Szczególne zainteresowanie budzą
wykłady dotyczące nowych osiągnięć
i zastosowań informatyki (szczególnie
w kierunkach interdyscyplinarnych
w których bardzo cenione są np.
inicjatywy prof. Ryszarda Tadeusiewicza
m.in. w takich jak biocybernetyka i nowy
kierunek inżynieria biomedyczna oraz
wykorzystanie Internetu w nauczaniu na
odległość), a także wykłady dotyczące
zastosowań informatyki w telemedycynie
rozwijane od wielu lat przez Katedrę
Informatyki AGH oraz współpraca
związana z różnymi nowymi
zastosowaniami technik komputerowych
w tym superkomputerów, rozwijana od
ponad 25 lat przez Akademickie Centrum
Komputerowe „Cyfronet” AGH. Ten cykl
tematyczny prowadzony jest już
dwudziesty rok, a opiekuje się nim
dyrektor UCI AGH dr inż. W. Bobrzyński.
Inny cykl interesujących wykładów
pod opieką prof. A. Olesia dotyczy
nowych osiągnięć i aplikacji fizyki.
Ogółem w okresie 20 lat udało się
pozyskać kilkuset wykładowców przede
wszystkim z różnych wydziałów AGH,
niemal wszystkich uczelni Krakowa, PAN
i PAU, jak również z większości ośrodków
akademickich w Polsce, instytutów
resortowych oraz przedstawicieli
naukowców i inżynierów z Polonii kilku
krajów (w tym ze Stowarzyszenia Polskich
Inżynierów w Niemczech i Austrii).

Jeden z wykładów poświęcony był
duchowemu testamentowi najbardziej
znakomitego doktora honorowego AGH,
Papieża Jana Pawła II, a inny dotyczył
inspiracji i myśli zawartych w poezji Karola
Wojtyły. Reprezentowane były również
organizacje pozarządowe prowadzące
działalność na rzecz poprawy stanu
środowiska, oraz wyróżniające się
studenckie koła naukowe i kółka
zainteresowań młodzieży ze szkół ponad
gimnazjalnych.
Wśród wykładowców byli m.in. poza
prof. Olesiem także tacy doktorzy honoris
causa AGH jak laureat prestiżowej
międzynarodowej nagrody Templetona ks.
prof. M. Heller oraz twórca wibroakustyki
prof. Z. Engel, a także poprzedni Rektor
AGH prof. R. Tadeusiewicz, obecny Rektor
AGH prof. A. Tajduś, oraz prorektorzy,
rektorzy kilku innych uczelni w tym
poprzedni Rektor UJ prof. F. Ziejka
i obecny Rektor UJ prof. K. Musioł, prezes
PAN Oddział w Krakowie prof. J. Haber,
sekretarz generalny PAU prof. K.
Wyrozumski, szereg wiceministrów,
marszałkowie, wojewodowie, prezydent
Krakowa, senatorzy, posłowie, itd.
Emeryci stanowią grupę
najwierniejszych, wieloletnich słuchaczy
Technicznego Uniwersytetu Otwartego
AGH, a niektórzy z nich mimo ponad
osiemdziesięciu lat co tydzień uczestniczą
w kilku godzinach wykładów i dyskusji.
Dają dobry przykład młodzieży.
TUO AGH uważany jest za jedyny
w Polsce Uniwersytet Otwarty, którego
wykładowcy reprezentują nauki
techniczne, przyrodnicze, humanistyczne,
ekonomiczne i największe uczelnie
z całego kraju, oraz naukowców z Polonii.
Ze względu na interdyscyplinarny
charakter wykładów niedawno na
podstawie uchwały Senatu i decyzji
rektora AGH wprowadzono nową nazwę:
UNIWERSYTET OTWARTY AGH.
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Bezpłatne wykłady połączone
z dyskusją odbywają się podczas roku
akademickiego co tydzień w soboty
w godzinach od 9 do 14 w auli AGH.
Semestralny program tych wykładów jest
dostępny w Internecie na stronie AGH:
www.tuo.agh.edu.pl. Jest też
upowszechniany w formie drukowanej
(m.in. w Biuletynie AGH oraz na afiszach).
Zapraszamy na wykłady Uniwersytetu
Otwartego AGH (od nowego semestru)
wszystkich zainteresowanych,
a szczególnie absolwentów, oraz
studentów wszystkich uczelni Krakowa,
przede wszystkim inżynierów, nauczycieli
i kandydatów na studia w AGH.
W obecnym semestrze odbył się m.in.
wykład Koordynatora Ogólnopolskiego
Programu Promocji Studiów na Uczelniach
Technicznych wicedyrektora
M. Łukowskiego z Warszawy pt. „Era
Inżyniera”.
Dla wyróżniających się szczególnymi
zainteresowaniami naukowymi zarówno
studentów, jak też kandydatów na studia
interesujące mogą być również m.in.
okresowe prezentacje osiągnięć
niektórych Studenckich Kół Naukowych
stosujących z powodzeniem nowe
osiągnięcia techniki i rozwijających
współprace interdyscyplinarną; w celu
bardziej skutecznego rozwiązywania
ważnych problemów naukowych
i praktycznych (z uwzględnieniem
współpracy międzyuczelnianej na rzecz
poprawy jakości środowiska człowieka
i życia lokalnej społeczności takich
jak segregowanie i przetwarzanie
odpadów, czy promocja technologii
proekologicznych oraz zrównoważonego
rozwoju).
Cenną działalność rozwija od wielu
miesięcy Wszechnica Edukacyjna otwarta
15 maja 2008 przez Rektora AGH prof. A.
Tajdusia w Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym AGH w Jastrzębiu Zdroju,
którym kieruje prof. J. Nawrat.
Uniwersytet Otwarty AGH był wraz
z Fundacją Del Bianco
współorganizatorem 12 Międzynarodowej
Konferencji nt. Zrównoważonego Rozwoju
oraz kwalifikowanej turystyki połączonej
z edukacją, która odbyła się we Florencji
w listopadzie 2008.
Konferencja ta była połączona
z prezentacją nagrodzonych prac
dyplomowych w ramach Światowego
Konkursu na Prace nt. Architektoniczne
i Środowiskowe EXPO 2008. Konkursy te
będą kontynuowane w bieżącym roku.
UO AGH rozwija też współpracę
z Indyjskim Narodowym Uniwersytetem
Otwartym w New Delhi, pod kątem
wymiany doświadczeń metodycznych
i perspektyw prowadzenia szkoleń na
rzecz udziału ekspertów i społeczeństwa
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w realizacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju w ramach Dekady UNESCO
i edukacji w tym zakresie.
W 90-tym roku istnienia AGH, w dniu
6 czerwca 2009, odbyła się otwarta dla
wszystkich zainteresowanych, Konferencja
Naukowa z okazji 20-lecia
interdyscyplinarnej edukacji
społeczeństwa opartego na wiedzy przez
Uniwersytet Otwarty w AGH.
Konferencja ta odbyła się pod
patronatem Rektora AGH prof. A. Tajdusia,
który też przewodniczył komitetowi
honorowemu.
Program Konferencji Jubileuszowej
obejmował następujące referaty: twórcy
i kierownika Uniwersytetu Otwartego
prof. Dobrowolskiego nt. genezy
i dorobku interdyscyplinarnego tego
unikalnego w kraju uniwersytetu w relacji
do wykorzystania przez społeczeństwo

postępu nauki i techniki do poprawy
indywidualnej jakości życia oraz promocji
zrównoważonego rozwoju w skali regionu
i Polski; Prorektora AGH ds. Nauczania
prof. Z. Kąkola – o karierze komputera;
Wiceminister Infrastruktury P. WolińskiejBartkiewicz – o tym jak fundusze
europejskie zmieniają Polskę i Polaków;
Burmistrza Niepołomic S. Kracika –
o osiągnięciach Gminy Niepołomice
w zakresie wdrażania w sposób
wzorcowy zasad zrównoważonego
rozwoju; prof. M. Kaliskiego i dr. inż.
A. Szurleja z Ministerstwa Gospodarki –
o bezpieczeństwie energetycznym
w sektorze gazu ziemnego;
dr. A. Kurkiewicza z Departamentu
Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego nt. roli Uniwersyteu Otwartego
w systemie edukacji; prof. A. Stascha
przewodniczącego Stowarzyszenia
Polskich Inżynierów w Niemczech oraz
prezesa Rady Naukowej European
Business Club Association – o znaczeniu
nowych technologii proekologicznych
w okresach wielkich kryzysów
ekologicznych i gospodarczych oraz
przewodniczącego Rady Programowej
Uniwersytetu Otwartego AGH prof. R.

Tadeusiewicza nt. kształcenia otwartego
jako wymogu cywilizacyjnego.
Frekwencja konferencji dopisała. Po
poszczególnych wykładach rozwijała się
ożywiona dyskusja. Obszerne relacje
przedstawiły patroni medialni: „Dziennik
Polski” oraz Radio Kraków. Sympatycznym
aspektem kulturowym był występ Zespołu
Pieśni i Tańca AGH „Krakus”.
Profesor Dobrowolski omawiając
główne kierunki merytoryczne szkoleń
i podsumowując dyskusje wskazał na
wielkie społeczne zapotrzebowanie na
rozwijanie tego rodzaju działalności czemu
sprzyja przychylność władz rektorskich
AGH, oraz życzliwe zainteresowanie
kierownictwa władz kilku resortów.
Stwierdził również, że realizacja postulatu
szerszego wykorzystania nowych
osiągnięć techniki informatycznej
w edukacji ułatwia okoliczność
prowadzenia systematycznych wykładów
w UO AGH oraz przewodniczenie jego
radzie programowej przez prof. R.
Tadeusiewicza, który zainicjował w Polsce
interdyscyplinarne badania nad wpływem
Internetu na młodzież akademicką i jej
edukacje oraz współpraca z szeregiem
specjalistów z komplementarnych dziedzin
w tym z prof. A. Stachem, który na szeroką
skalę prowadzi edukację Internetową pod
kątem przygotowywania projektów
europejskich przez absolwentów
i wyróżniających się studentów z kół
naukowych. Mówiono też o znaczeniu
rozszerzenia zasięgu prowadzonych
w dyskusji nad praktycznym
wykorzystaniem wiedzy, szczególnie na
rzecz poprawy stanu środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju Krakowa,
Małopolski i innych regionów.
Uczczono też minutą ciszy tych
wykładowców AGH którzy zmarli w okresie
20 lat, przypominając najbardziej
znamienitych jako wzór do naśladowania
przez młodzież akademicką.

 Jan W. Dobrowolski

członek Światowej Akademii Umiejętności
i Nauk (WAAS), Królewskiej Akademii
Instytutu Hiszpanii, przewodniczący Rady
Programowej Szkoły Ochrony i Inzynierii
Środowiska im.W. Goetla w AGH

e-mail Uniwersytetu Otwartego AGH:
tuo@agh.edu.pl
Program wykładów Uniwersytetu Otwartego AGH
będzie dostępny od nowego roku akademickiego
na stronie internetowej w aktualnościach AGH
oraz pod www.tuo.edu.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
a szczególnie nauczycieli i młodzież na bezpłatne
wykłady połączone ze wspólną refleksją
i ciekawymi dyskusjami nad tym jak spożytkować
postęp nauki i techniki po to, żeby wszystkim żyło
się lepiej…
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Otwarcie wystawy
„AGH Lokomotywą Postępu”
wystąpieniu podziękowali pani dr Marii
Korzec za wsparcie i opiekę nad
projektem, a także wszystkim, dzięki
którym projekt ten mógł zostać
sfinalizowany. Następnie głos zabrał

fot. ZS

Pierwsza publiczna prezentacja projektu
„AGH Lokomotywą Postępu” miała
miejsce podczas obchodów Jubileuszu
90-lecia AGH w sobotę 30 maja. Otwarcie
kompleksu było ukoronowaniem
dwuletniego projektu studentów Łukasza
Wzorka i Macieja Króla ze Studenckich Kół
Naukowych, polegającego na pozyskaniu,
odrestaurowaniu i sprowadzeniu na teren
AGH ponad sześćdziesięcioletniego
parowozu, tendra i wagonu kolejowego.
Patron projektu Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś uświetnił swoją
obecnością otwarcie wystawy. Obecni byli
również Prorektor ds. Ogólnych
prof. Tadeusz Słomka, Prorektor ds.
Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol,
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Pionu Hutniczego dr inż. Leszek Kurcz
oraz Kierownik Ośrodka Historii Techniki
z Muzeum i Archiwum AGH dr inż. Maria
Korzec.
Odrestaurowana, czarno-czerwona,
błyszcząca lokomotywa prowokowała do
przytaczania i parafrazowania wiersza
Juliana Tuwima, oddającego magię słów
i ukazującego miłość do szybkości,
energii i potęgi parowozów. W duchu
znanej wszystkim „Lokomotywy” odbyła
się cała uroczystość podczas której
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
dr inż. Leszek Kurcz opowiadał
o początkach projektu i jego realizacji
podczas której młodzi ludzie pokazali, że
poprzez energię, zapał i wytrwałość
można stworzyć i doprowadzić do końca
ciekawą inicjatywę studencką. Dokładną
historię całego przedsięwzięcia
przedstawili pomysłodawcy Łukasz
Wzorek i Maciej Król. W swoim

Jestem bardzo zadowolony z tego, że się
pomyliłem”. Wszyscy przemawiający
zostali poproszeni o przecięcie trójbarwnej
wstęgi. Po symbolicznym otwarciu
przyszedł czas na chrzciny lokomotywy.
Przypomniano tradycję według której żony
kapitanów nadają imiona statkom
i poproszono małżonkę Rektora AGH,
Panią Grażynę Tajduś, o rozbicie butelki
szampana na pięknej maszynie.
Lokomotywa została ochrzczona jako

bezpośredni opiekun projektu, Prorektor
ds. Ogólnych, prof. T. Słomka,
wspominając swoje doświadczenia
z dzieciństwa dotyczące wiersza Tuwima,
którego musiał się uczyć recytować
i dwuletnim przedsięwzięciem, które mu je
po latach przypomniało. Patron projektu
Rektor prof. Antoni Tajduś poproszony
o kilka słów i oficjalne otwarcie wystawy
wspominał: „dwa lata temu przyszło do
mnie dwóch studentów z szalonym,
nierealnym pomysłem. Pomyślałem, nie
uda im się, ale zgodzę się to wyjdzie na to,
że popieram inicjatywy studenckie.

„Żyleta” (nadana nazwa jest nawiązaniem
do jej pierwotnego przeznaczenia,
lokomotywy, która została uratowana od
pocięcia na przysłowiowe żyletki).
Symbolicznego wprowadzenia do życia
parowozu dokonał Rektor AGH, który
wcielając się w rolę maszynisty zagwizdał
w kolejarski gwizdek.
Ostatnim etapem oficjalnej części
uroczystości były podziękowania
skierowane do osób które przyczyniły się
do sukcesu projektu. Rektor wręczał
grawerowane dyplomy firmom i osobom,
biorącym czynny udział w kolejnych
etapach przedsięwzięcia. Następnie
zaproszono zgromadzonych do
przespacerowania się alejkami i obejrzenia
z bliska lokomotywy.
Goście zostali poproszeni o przejście
do budynku A-0 w celu zrobienia
pamiątkowego zdjęcia, a następnie
zgromadzono się w Klubie Profesora,
gdzie miał miejsce bankiet rozpoczynający
się toastem za „Żyletę” oraz kolejnymi
podziękowaniami wraz z krótkimi
przemówieniami przedstawicieli firm
biorących udział w projekcie.
Przedsięwzięcie „AGH Lokomotywą
Postępu” ma zakończyć wybudowanie
i otwarcie Stacji AGH, będącej siedzibą
Studenckich Kół Naukowych.

fot. ZS

 Agata Puchała
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Zakończenie pleneru rzeźbiarskiego
30 maja 2009 – tekst str. 13

fot. Z. Sulima

fot. Z. Sulima

Chrztu lokomotywy AGH dokonała małżonka Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia,
Pani Grażyna Tajduś – 30 maja 2009 – tekst str. 24

fot. Z. Sulima

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH w holu pawilonu A-0 z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH – 29 maja 2009

fot. Z. Sulima

„Wiesław Ochman i jego goście”
koncert w Teatrze im. J. Słowackiego, 30 maja 2009

fot. Z. Sulima

Diamenty AGH
Wraz z Jubileuszem 90-lecia uczelni swoją
dziesiątą rocznicę obchodził konkurs na
najlepszą pracę dyplomową „Diamenty
AGH” organizowany pod patronatem
Rektora AGH przez Studenckie
Towarzystwo Naukowe. Uroczyste
otwarcie wystawy prac nagrodzonych
i wyróżnionych i będące jedną z imprez
obchodów 90-lecia miało miejsce 28 maja
w gmachu Biblioteki Głównej. Władze
uczelni reprezentowane były przez:
Prorektora ds. Ogólnych prof. Tadeusza
Słomkę w miłym towarzystwie Prorektora
ds. Kształcenia prof. Zbigniewa Kąkola.
Obecni byli również Pełnomocnik Rektora
ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego
i jednocześnie Przewodniczący jury
konkursu dr inż. Leszek Kurcz oraz
Przewodnicząca Studenckiego
Towarzystwa Naukowego dr hab. inż.
Barbara Małecka, prof. nadzw. Wśród
zaproszonych gości byli także dziekani
wydziałów, członkowie jury konkursu,
absolwenci będący laureatami
poprzednich edycji oraz tegoroczni
uczestnicy konkursu – autorzy
wyróżnionych oraz nagrodzonych prac.
Serdecznym powitaniem uroczystość
rozpoczęła Przewodnicząca STN dr hab.
inż. Barbara Małecka, prof. nadzw.
Przewodniczący jury konkursu dr inż.
Leszek Kurcz w swym przemówieniu
nawiązał do poprzednich edycji,
zauważając, że konkurs przez dziesięć lat
trwania na stałe wpisał się w kalendarz
wydarzeń AGH oraz pamięć studentów
i pracowników: „Spoglądając na ścieżki
kariery absolwentów będących laureatami,
można stwierdzić, że konkurs pobudzając
do podejmowania nowych zagadnień,
a także doskonalenia umiejętności
szlachetnej rywalizacji, pomaga kreować
ludzi odnoszących sukcesy w dalszej
drodze zawodowej. Staje się tym samym
elementem mobilizującym dla przyszłych
magistrów inżynierów, podwyższając tym
samym ich poziom naukowy”.
Profesor T. Słomka, reprezentujący
patrona konkursu, złożył gratulacje
laureatom i wyróżnionym oraz wyraził
nadzieję, że konkurs przyniósł lub
przyniesie im wymierne korzyści w nowym
życiowym etapie jakim jest kariera
zawodowa. Drugi znamienity gość
uroczystości, prof. Z. Kąkol, zaznaczył, że
podczas tak ważnej, jubileuszowej X
edycji konkursu niezwykle miło jest mu
gratulować laureatom pochodzącym
z jego macierzystego Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej. Miło tym
bardziej, że już po raz drugi w historii
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po raz dziesiąty

diamentów jest dumny ze zdolnych
studentów przynoszących chlubę jego
jednostce naukowej.
W tym optymistycznym nastroju
przystąpiono do wręczenia 21 laureatom
i wyróżnionym, specjalnych medali
i dyplomów. Rozpoczęto od laureatów mgr
inż. Eweliniy Barczyk i mgr. inż. Szymona
Kulisa. Za laureatkę w kategorii prac
teoretycznych Ewelinę Barczyk dyplom
odebrał promotor pracy dr hab. inż.
Bartłomiej Szafran zaznaczając, że
obowiązki zawodowe nie pozwoliły jej na
wzięcie udziału w uroczystości. Autorom
wyróżnionych prac wręczono także,
wydany przez Wydawnictwo Studenckiego
Towarzystwa Naukowego Zeszyt
Laureatów zawierający ich publikacje

naukowe. Po uściskach dłoni nastąpiło
przecięcie trójbarwnej wstęgi i tym samym
oficjalne otwarcie wystawy. Oficjalną
część uroczystości zakończyło wspólne
pamiątkowe zdjęcie wykonane przez
dokumentującego całą uroczystość
redaktora Zbigniewa Sulimę.
Jubileuszowa X edycja Diamentów
AGH została uświetniona bankietem, który
odbył się w Klubie Profesora. Wzniesiono
toast za laureatów konkursu
rozpoczynając nieoficjalną część
uroczystości. Wystawę prac można
oglądać na drugim piętrze gmachu
Biblioteki Głównej AGH do końca września
2009.

 Agata Puchała

Stowarzyszenie
STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
ogłaszają:

XI konkurs na najlepszą pracę dyplomową

„Diamenty AGH”
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
najlepsza praca teoretyczna, najlepsza praca aplikacyjna
Uczestnikami K onkursu mogą być studenci AGH, którzy
zdali egzamin dyplomowy w regulaminowym terminie.
Prace należy składać do dnia 30 października 2009 roku
w sekretariacie Stowarzyszenia.
Wyróżnione w Konkursie prace są prezentowane na specjalnej wystawie
w Bibliotece Głównej AGH.
Wręczenie nagród i statuetek „Diamenty AGH” dla zwycięzców Konkursu odbywa się
podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego.
Informacje dotyczące Konkursu i Regulamin dostępne są na stronie:
http://www.stn.agh.edu.pl/
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Studenckie koła naukowe w Jubileuszu AGH
„nie samą zabawą żyje student”. I tak
naprawdę jubileuszowe obchody 90-lecia
AGH rozpoczęli 21 maja właśnie studenci,
kolejną XLVI Sesją Studenckich Kół
Naukowych pionu hutniczego.

studenci z innych uczelni. Zgłoszonych
zostało ponad 370 referatów,
przygotowanych przez blisko 450
studentów, członków kół naukowych.
Zaprezentowane zostały one w 22

XLVI Sesja
Studenckich Kół Naukowych

sekcjach tematycznych. Sesję rozpoczęła
tradycyjna inauguracja z udziałem władz
Rektorskich, władz wydziałów, opiekunów
i studentów członków kół naukowych oraz
zaproszonych gości, których powitał
gospodarz sesji, Pełnomocnik Rektora ds.

fot. arch. autora

Studenci to ważna część Społeczności
Akademickiej, nie mogło więc zabraknąć
ich również w obchodach Jubileuszu
90-lecia Naszej AGH. Nie mogło
zabraknąć również i studenckich kół
naukowych. W prawie stuletnim okresie
istnienia AGH, studenckie koła naukowe
prowadzą swoją działalność od ponad
sześćdziesięciu lat. Ważnym elementem
tej działalności są konferencje i sesje
naukowe organizowane praktycznie
nieprzerwanie od blisko pięćdziesięciu lat
przez koła naukowe skupione w dwóch
pionach: Górniczym i Hutniczym.
Działalność kół naukowych to szerokie
spektrum tematyki naukowo-badawczej
realizowanej w Naszej Uczelni, ale także
działalność na rzecz promocji wiedzy
i nauki, ochrony dziedzictwa myśli
inżynierskiej, kultury, integracji, czy też
prowadzona z niezwykłym
zaangażowaniem działalność
charytatywna. Wszystkie te działania
nacechowane zaangażowaniem,
autentycznością i młodzieńczym zapałem
do zrobienia „czegoś więcej niż się musi”
są również źródłem osiągnięć i sukcesów
studentów, które bardzo często
wykraczają poza mury uczelni, miasta czy
nawet kraju. To powód do satysfakcji
samych studentów, ale także opiekunów
kół naukowych i władz uczelni. Studenckie
koła naukowe to najlepszy przykład,
trawestując popularne powiedzenie, że

Z okazji Jubileuszu AGH wzięli w niej
udział przedstawiciele kół naukowych obu
pionów – górniczego i hutniczego – oraz

Laureaci Studenckich Sesji Kół Naukowych AGH 2009
Imię Nazwisko

Koło Naukowe

Tytuł referatu

Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch

KN Bioinżynierii Implant

Platforma do przetwarzania zdjęć tomografii komputerowej mózgu oraz zdjęć
mammograficznych wspomagająca diagnozowanie chorób

Przemysław Elias, Marcin
Staszkiewicz, Michał Gazda

KN Integra

Projekt, wykonanie i zaprogramowanie autonomicznego robota mobilnego

Krzysztof Kóska

KN Elektroniki Przemysłowej KNEP

Realizacja lampy led ze sterownikiem tps61165 i układem cpld max3000 dla regulacji
temperatury barwowej emitowanego światła białego

Sylwia Milc

KN Metaloznawców

Wpływ obróbki utwardzającej utlenianie na mikrostruktury i własności stopu
ti-6ai-7nb dla medycyny

Wojciech Gębarowski

KN Metalurgów De Re Metallica

Warstwy kompozytowe tlenku glinu –metal na powierzchni aluminium otrzymywany
metodą elektrochemiczną

Mateusz Kania, Łukasz Wiśniewski

KN Mechaniki Teoretycznej i
Stosowanej KiNeMaTicS

Implementacja systemu nawigacji dla robota mobilnego kudeł

Dominika Raczka, Aleksandra Szabat,
Aleksandra Wróbel, Agata Wojdon

KN Geodetów

Pomiar pionowości i prostoliniowości osi pionowej krzyża na giewoncie

Rafał Misa

KN Geoinżynierii

Badania laboratoryjne mieszanin cementowo - gruntowych na bazie materialu ze
zwałowisk kamieniołomu collace quarry

Łukasz Długosz, Maciej Frycz

KN Geofon

Wykrywanie niejednorodności w obrębie obwałowań rzecznych z wykorzystaniem
metod sejsmiki inżynierskiej

Paweł Małecki

KN Wibroakustyka Budowli

Psychoakustyczna analiza materiału audio techniką splotu dla odpowiedzi
impulsowych różnych pomieszczeń

Zyta Machnicka

KN Studentów Socjologii

Kobieta z męskiego punktu widzenia czyli parę słów o przemocy symbolicznej dziś

Natalia Schmidt

KN Kliwent

Czystość powietrza w wybranych pomieszczeniach
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kół naukowych pionu hutniczego dr inż.
Leszek Kurcz. Pełnomocnik przedstawił
także krótki przegląd bogatej działalności
60 kół naukowych skupionych w pionie
hutniczym obejmującym jedenaście
wydziałów i jednostek
międzywydziałowych naszej uczelni.
W ostatnim roku zarejestrowały się
w pionie i podjęły działalność 4 nowe koła
naukowe: KN „Glider” – opiekun dr inż.
Jarosław Wąs, KN „Mentor” – opiekun dr
inż. Jerzy Duda, KN „MacKN” – opiekun dr
inż. Jacek Piwowarczyk i KN „Beyo” –
opiekun dr inż. Marek Zachara. Nastąpiła
także widoczna zmiana pokoleniowa
wśród opiekunów kół naukowych. Miejsce

jak i władze dziekańskie znakomitej
większości wydziałów. Szczególne
podziękowania skierował pod adresem
władz dziekańskich Wydziału IMiIP
i osobiście prof. Mirosława Karbowniczka
za wieloletnie wsparcie Wydziału dla kół
naukowych całego pionu hutniczego.
Uroczystego otwarcia XLVI Sesji
dokonał Prorektor ds. Kształcenia
prof. Zbigniew Kąkol, który podkreślił
w swoim wystąpieniu wartość i znaczenie
pracy studenta w kole naukowym oraz
znaczenie aktywnej działalności kół dla
wizerunku uczelni. Wręczył także
ustępującym opiekunom kół specjalne
dyplomy rektora za wieloletnie

w poszczególnych sekcjach XLVI Sesji.
Poniżej Laureaci i tytuły ich referatów
Laureaci z poszczególnych sekcji
tematycznych mają także możliwość
publikacji swoich osiągnięć naukowych
w specjalnym zeszycie naukowym
(publikacja punktowana) wydawanym
przez Wydawnictwo STN. W ramach tej
sesji, prowadzonej w dwóch podsekcjach,
przeprowadzono również konkurs
referatów, w ramach którego dwa zespoły
jury pod przewodnictwem pani dr Jadwigi
Orewczyk i pani dr inż. Barbary KaweckiejMagiera wybrały najlepsze referaty z całej
XLVI Sesji. Autorzy otrzymali nagrody
i możliwość udziału w specjalnej
konferencji zorganizowanej także
w ramach jubileuszu AFG, ale o tym za
chwilę.

fot. arch. autora

Studencka Majówka

dotychczasowych opiekunów
i animatorów studenckiego ruchu
naukowego: pani prof. Barbary
Florkowskiej – KN „Piorun”, pana dr. hab.
inż. Stanisława Turczyna prof. –
KN „Hefajstos”, pana dr hab. inż.
Mirosława Karbowniczka prof. nadzw. –
KN „MSS”, pana dr hab. inż. Andrzeja
Turnała prof. nadzw. – KN „Integra” i pana
dr inż. Andrzeja Goładasza – KN „Caloria”,
zajęli odpowiednio, Panowie dr inż. Paweł
Zydroń, dr inż. Tomasz Śleboda, dr inż.
Paweł Drożdż, dr inż. Dariusz Marchewka
i dr inż. Jan Giełżecki. Na zakończenie
swojego wystąpienia L. Kurcz złożył
gorące podziękowania ustępującym
opiekunom kół, za ich wieloletnie
zaangażowanie i pracę na rzecz kół
naukowych i studenckiego ruchu
naukowego w AGH, a ich następcom
podejmującym nowe obowiązki, życzył
sukcesów i satysfakcji w tym ważnym
fragmencie realizacji misji naszej uczelni.
Podkreślił także fakt zauważalnego
wspierania działalności kół naukowych
w AGH zarówno przez władze rektorskie
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zaangażowanie i pracę na rzecz
studenckiego ruchu naukowego.
Końcowym akcentem inauguracji był
interesujący referat otwierający sesję,
przygotowany i zaprezentowany przez
studentów Joannę Jaworek i Eliasza
Kańtocha z kola naukowego „Implant”
pt. „Platforma do przetwarzania zdjęć
tomografii komputerowej mózgu oraz
zdjęć mammograficznych wspomagająca
diagnozowanie chorób”. Całość
inauguracji poprowadzili z wdziękiem
i niezwykle sprawnie studenci Mirosława
Zazulak i Wojciech Sajdak, wspominając
także o innych obszarach i sukcesach
działalności kół naukowych jak np.
charytatywna akcja dla domów dziecka
„Mikołaj Dzieciom” czy projekt „AGH
lokomotywą postępu”.
Tuż po inauguracji rozpoczęły się
obrady w sekcjach tematycznych, które
trwały w niektórych przypadkach aż do
godzin wieczornych. A już następnego
dnia odbyła się Sesja Laureatów, w której
wzięli udział laureaci pierwszych miejsc
wyłonieni w konkursie referatów

Bezpośrednio po Sesji Laureatów
odbyła się tradycyjna „Studencka
Majówka” organizowana jako impreza
towarzysząca corocznym sesjom kół
naukowych pod patronatem i z osobistym
udziałem Prorektora ds. Kształcenia
prof. Zbigniewa Kąkola. Ma ona charakter
integracyjny i biorą w niej udział studenci
uczestnicy sesji, członkowie kół
naukowych, opiekunowie kół, władze
Uczelni i Wydziałów. Tegoroczną Majówkę
rozpoczęliśmy tradycyjnie pod Wawelem
i „pod prąd” udając się do Tyńca. Po
drodze były konkursy z cennymi
nagrodami, przepłynięcie śluzy i piękne
widoki. Były także podziękowania dla
prorektora i pełnomocnika, a także dla
studentów z Komitetu Organizacyjnego
XLVI Sesji, który pomagał pełnomocnikowi
w składzie: Klaudia Czopek, Joanna
Jaworek, Marta Wojda, Mirosława Zazulak,
Eliasz Kańtoch, Wojciech Sajdak, Mateusz
Wędrychowicz, Łukasz Wzorek i niżej
podpisana. A w Tyńcu Ojciec Opat
Bernard Sawicki powitał nas niezwykle
serdecznie i znowu zaskoczył jako wirtuoz
organów, prezentując tym razem w mini
koncercie na tynieckich organach muzykę
F. Mendelssohna-Bartholdyego. Mogliśmy
także zauważyć, że z roku na rok opactwo
pięknieje i staje się coraz bardziej
gościnne. Po koncercie i zwiedzeniu
najstarszych fragmentów opactwa
nastąpiła przeprawa na drugi brzeg gdzie
czekały już „dymiące” befsztyki
przygotowane smakowicie przez firmę
„Bayer Grill & Arena” pp. A.M. Zak.
Posileni i zaopatrzeni w setki fotografii
pięknych krajobrazów wróciliśmy na
statek, taszcząc dzielnie urządzenie do
dystrybucji ulubionego studenckiego
złocistego napoju. Rejs powrotny to
muzyka, śpiewy, tańce i integracja aż do
samego Wawelu. Długo by opisywać
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Laureaci pierwszego miejsca (w sekcjach tematycznych) w konkursie referatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego
Student

Wydział

Tytuł referatu

Klaudia Czopek

FiIS

Metody akustyczne w analizie i terapii mowy przełykowej

Joanna Jaworek, Eliasz Kańtoch

EAIiE

Platforma do przetwarzania zdjęć tomografii komputerowej mózgu oraz zdjęć
mammograficznych wspomagająca diagnozowanie chorób

Eliasz Kańtoch, Tomasz Michalski, Rafał Pawłowski

EAIiE

Ml Train - sterowanie wózkiem nad torem magnetycznym

Przemysław Elias, Marcin Staszkiewicz, Michał Gazda

EAIiE

Projekt, wykonanie i zaprogramowanie autonomicznego robota mobilnego

Piotr Habel

IMIR

Wykorzystanie pakietu ansys emag w modelowaniu zjawisk rozkładu pól magnetycznych
wybanych elementów automatyki

Aleksandra Wirkijowska

IMiC

Barwne powłoki hybrydowe organiczno- nieorganiczne na szkle

Michał Rzadkosz

EAIiE

Procesy degradacji powierzchniowej wysokonapięciowech polimerowych układów izolacyjnych

Radosław Jarema, Dominik Nowak

EAIiE

Samobieżne działko magnetyczne

Krzysztof Kóska

EAIiE

Realizacja lampy led ze sterownikiem tps61165 i układem cpld max3000 dla regulacji
temperatury barwowej emitowanego światła białego

Robert Gilewski

MSE

Żarówka – czy tania znaczy dobra?

Aleksandra Piwnik, Kamil Czerniak

Pozytywne skutki stosowania wytycznych ergonomicznych przy konstruowaniu pulpitu

Mariusz Jędrychowski

FiIS

Kolorowa zagadka benham’s top

Paweł Jaroszyński

IMiR

Dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych podajnika wibracyjnego ze względu na
prędkość transportowania

Agnieszka Mietła, Iwona Waśniowska

EAIiE

Zastosowanie automatów komórkowych do symulacji kontrolowanego uwalniania leków z
hydroksyapatytowych kształtek

Kazimierz Kurpiel, Paweł Marecki

MN

Badanie własności elektrycznych i mechanicznych połaczeń lutowanych stopami na bazie cyny

Wioleta Kozioł

ZARZ

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Gabriela Cieślik

ZARZ

Przedsiębiorczość sposobem na biedę

Grzegorz Niewola

IMiIP

Struktura i własności złącz spawanych stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzonych
wydzieleniowo

Marcin Ogar

IMiR

Projekt koncepcyjny maszyny pakującej do produktów sypkich

Sylwia Milc

IMiIP

Wpływ obróbki utwardzającej utlenianie na mikrostruktury i własności stopu ti-6ai-7nb dla
medycyny

Michał Fortuna

ODL

Trwałość stosowanych zabezpieczeń przed korozją komory grzejnej w aluminiowych odlewach
ciśnieniowych grzejników c.o.

Wojciech Gębarowski

MN

Warstwy kompozytowe tlenku glinu – metal na powierzchni aluminium otrzymywany metodą
elektrochemiczną

Piotr Balicki

IMiIP

System do przeprowadzania automatycznych inwestycji na rynku futures

Marcin Kamiński

EAIiE

Badania strategii inwestycyjnych opartych na wykorzystaniu wskaźników fundamentalnych,
teorii portfelowej oraz metody tmai

Paweł Kwaśniewicz

IMiIP

Konstrukcja sześciogwiazdowej formy ciśnieniowej do produkcji klamek okiennych ze stopu
znal oraz wykorzystanie oprogramowania CAD/CAM przy jej realizacji

Mateusz Kania, Łukasz Wiśniewski

IMiR

Implementacja systemu nawigacji dla robota mobilnego kudeł

Michał Monit

MSE

Turning waste into substrate – novel, biobased approach towards curbing emissions in the
energy sector

Rafał Polak

MSE

Opracowanie systemu grzewczego dla domu jednorodzinnego opartego na energetycznym
wykorzystaniu biomasy

Marcin Zastawnik

IMiR

Badanie chłonności akustycznej przy zmianie wilgotności powietrza

wspaniałą atmosferę, przeżycia estetyczne
i… organoleptyczne, zmienną ale łaskawą
dla nas pogodę, Wisłę, tynieckie opactwo
i mnóstwo wrażeń z tegorocznego
spotkania.
Konferencja Laureatów
Tydzień później, także ramach
Jubileuszu AGH odbyła się specjalna
Konferencja Laureatów Studenckich Sesji
Kół Naukowych AGH, podczas której
zaprezentowali swoje osiągnięcia naukowe
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studenci, laureaci odbywających się
w AGH corocznie dwóch dużych sesji kół
naukowych, organizowanych z okazji
uczelnianych obchodów: Dnia Górnika
i Dnia Hutnika. Poniżej laureaci i tytuły ich
prac.
Konferencję otworzył Prorektor
ds. Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol,
gratulując laureatom sukcesu w sesjach
i życząc kolejnych sukcesów w dalszej
działalności naukowej. Uczestnicy
konferencji, laureaci obu studenckich
sesji kół naukowych otrzymali także,

z rąk Rektora, na najbliższym
posiedzeniach Senatu AGH, specjalne
dyplomy za najlepsze referaty w skali całej
uczelni.
Myślę, że warto zapamiętać nazwiska
tych studentów, śledzić ich dalszy rozwój
i sukcesy w przyszłości. Sukcesy, których
początkiem była przygoda z kołem
naukowym i studenckim ruchem
naukowym w Akademii GórniczoHutniczej.

 Dominika Matuszewska
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Across the lakes
czyli MSE na szlaku elektrowni wodnych
5. czerwca o godz. 7.00 zaspani, lecz
jednocześnie podekscytowani czekaliśmy
pod budynkiem D10 na nasz autokar, nikt
nawet nie przypuszczał co nas czeka
podczas tego niesamowitego (jak się
później okazało) weekendu.
Piątek w większości zarezerwowany
był dla zespołu hydroelektrowni
w Niedzicy. Zaczęliśmy od projekcji filmu
poświęconego realiom w jakich powstawał

coraz częściej szukamy praktycznych
możliwości wykorzystania zdobytej
w uczelni wiedzy, szczególnie gdy są one
atrakcyjne i przyjemne. A gdy do tego
dodamy, w obliczu zbliżającej się sesji
letniej, marzenie o chwili wytchnienia
i relaksu na łonie natury, szczególnie gdy
oferuje nam ona piękno przyrody i ciepło
wiosennego słońca to… to jest to!
Miniony weekend okazał się wręcz
idealną okazją abyśmy jako studenci
Międzywydziałowej Szkoły Energetyki,
uczestnicy programu tzw. studiów
zamawianych, uruchomionych na naszym
kierunku studiów w ramach unijnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
połączyli te pragnienia. Równocześnie,
mimo trudnego wyzwania jakim było
zorganizowanie takiego wyjazdu
studyjnego, udało nam się to dzięki
pomocy naszego prodziekana dr inż.
Leszka Kurcza oraz przychylności panów
prezesów Jerzego Mroza (ZEW Rożnów)
i Grzegorza Podlewskiego (ZEW
Niedzica), a także dzięki mocnemu
zaangażowaniu starszych kolegów z Rady
Studentów MSE. Był to wyjazd, który na
długo pozostanie w naszej pamięci. Kiedy

zespól zbiorników wodnych CzorsztynNiedzica i Sromowce Wyżne. Następnie
poczęstowani kawą i pysznym domowym
ciastem wzięliśmy udział w małym
seminarium i dyskusji poświęconej
funkcjonowaniu szczytowo-pompowej
elektrowni wodnej Czorsztyn-Niedzica
wykorzystującej zasoby naturalne
i zgromadzone przez pompowanie wody
do zbiornika akumulacyjnego. Poznaliśmy
także przyczyny podjęcia decyzji
o budowie zapory jak i powód
zainstalowania w elektrowni turbin
odwracalnych. Na nasze niekończące się
pytania, wytrwale i niezwykle
wyczerpująco odpowiadał jeden
z dyrektorów placówki pan Leszek
Bajorek. Następnie rozpoczęliśmy
zwiedzanie wszystkich istotnych obiektów
elektrowni „od fundamentów” – dosłownie
i w przenośni – aż po koronę zapory.
Zapoznaliśmy się z budową i eksploatacją
wszystkich najważniejszych elementów,
a niektóre z nich, normalnie pracujące pod
wodą (zapasowe łopatki turbiny) nawet
dotknąć! Dowiedzieliśmy się również
o funkcjonowaniu i planach rozwojowych
kilku innych mniejszych elektrowni

fot. arch. autorki

Wiedza teoretyczna i praktyczne jej
wykorzystanie to wzajemnie dopełnienie
w procesie kształcenia na studiach
wyższych. Tak nas uczono już w szkole
średniej, to też słyszymy na niektórych
zajęciach w naszej uczelni. Coraz częściej
także wymaga się obu tych elementów od
naszych starszych koleżanek i kolegów
kończących studia i rozpoczynających
karierę zawodową. Mądrzejsi o te opinie
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wodnych, o strukturze organizacyjnej,
o ekologicznych aspektach
funkcjonowania ZEW Niedzica, o ochronie
przeciwpowodziowej, o flisakach i spływie
i… o rybach w Dunajcu.
Po obiedzie, z nowym zapasem sił,
„zanurzyliśmy się” w skarbach dziedzictwa
kulturowego naszego kraju – zwiedziliśmy
zamek Dunajec w Niedzicy i ruiny zamku
Czorsztyn. Tam właśnie poznaliśmy kilka
interesujących legend m.in. o Białej Damie
nawiedzającej budowlę, którą według
legendy miał być duchem pewnej
nieszczęsnej księżniczki. Dziewczyny
miały również okazję aby sprawdzić
prawdomówność swoich kolegów.
Wystarczyło, aby któryś z chłopaków
krzyknął w głąb tamtejszej studni imię
swojej ukochanej i jeśli miał coś na
sumieniu, idąc w ślady jednego
z wcześniejszych mieszkańców zamku,
nazajutrz straciłby wszystkie włosy. Na
szczęście dla nich, okazało się, że
wszyscy są wyjątkowo szczerzy i żadnemu
nie spadł nawet włos z głowy. Piękne
widoki jeziora, Trzech Koron i ośnieżonych
Tatr oraz zdobycie ruin czorsztyńskiego
zamczyska dopełniły popołudniową część
planu naszej wizyty pod pienińskimi
szczytami. Po tak intensywnie spędzonym
dniu udaliśmy się na miejsce noclegu.
Atrakcjom jednak nie było końca, gdyż
wieczorem czekała na nas niespodzianka,
przygotowana przez kolegę Wojtka
Sajdaka, w postaci pełnego konkursów
i dobrej zabawy integracyjnego wieczoru
w trakcie którego stopniały ostatnie lody
pomiędzy nami, studentami I-ego roku,
a studencką „starszyzną” naszego
wydziału.
Wczesnym rankiem dnia następnego,
gotowi do kolejnych zajęć, odkryliśmy, że
noc spędziliśmy w ośrodku wczasowym
położonym tuż nad brzegiem Jeziora
Rożnowskiego z urokliwym widokiem na
wyspę i otaczające jezioro góry.
W sprzyjającej atmosferze słonecznego
i ciepłego dnia odbyliśmy krótką podróż
wysokim brzegiem jeziora, tym razem do
Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów.
Zaznajomienie się z budową i eksploatacją
elektrowni rozpoczęliśmy od spotkania
z przedstawicielem kierownictwa
elektrowni panem Zygmuntem Paruchem
w kameralnej, podobnie jak w Niedzicy
profesjonalnie wyposażonej sali
konferencyjnej. Poznaliśmy podstawowe
parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne
elektrowni Rożnów, dowiedzieliśmy się
także o budowie i eksploatacji pozostałych
elektrowni wchodzących w skład ZEW
Rożnów tj. elektrowni Czchów, elektrowni
Przewóz i Dąbie w Krakowie oraz
elektrowni Kuźnice i Olcza w Zakopanem.
Dowiedzieliśmy się również o wielkiej
powodzi w połowie lat 30-tych ub. wieku,
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wspólnie wyśpiewując szanty i inne
studenckie piosenki przy
akompaniamencie gitary. W pełni
zintegrowani obiecaliśmy sobie, że na
kolejnym wyjeździe nie może zabraknąć
żadnego z nas.
W niedzielne przedpołudnie, na
osłodę, przed powrotem do sesyjnej
rzeczywistości, odbyliśmy jeszcze rejs
małym statkiem po Jeziorze Rożnowskim,
opływając widzianą wcześnie intrygującą
Małpią Wyspę (tak nazywają ją miejscowi)
i udając się w kierunku początku
stopniowo zamulającego się jeziora.
Obserwując ślady pozostawione na
brzegach przez kolejne fale powodziowe
dowiedzieliśmy się jeszcze
o niezrealizowanych planach dodatkowej
zapory szczytowo-pompowej i po raz
ostatni podziwialiśmy ciepłe promienie
słońca odbijające się w granatowozielonej tafli wody. Chociaż nikt z nas nie
chciał wrócić do Krakowa owładniętego
gorączkowymi przygotowaniami do
egzaminów prędzej czy później i tak
musiało to nastąpić. Wróciliśmy
z poszerzoną wiedzą i zdobytym

 Aleksandra Grzybowska,
Olga Ciężkowska
MSE I rok

fot. arch. autorki

fot. arch. autorki

historii budowy zapory i elektrowni,
związku obu projektów hydrotechnicznych
Rożnowa i Niedzicy, o prezydentach
Narutowiczu, Mościckim, COP-ie i innych
ciekawostkach. To była także mała lekcja
historii poprowadzona przez pasjonata
i jak się okazało także miejscowego
działacza samorządowego, która
rozbudziła w nas dodatkową ciekawość,
przez co z jeszcze większym zapałem
udaliśmy się na zwiedzanie elektrowni. Po
jej zamkniętych zazwyczaj dla zwykłych
zwiedzających zakamarkach oprowadzał
nas dyżurny ruchu elektrowni pan Dionizy
Romuzga, który cierpliwie i rzeczowo
odpowiadał na nasze pytania. Mogliśmy,
podobnie jak w Niedzicy dokładnie
zapoznać się z systemami sterowania
elektrowni i przepływem wody,
wytwarzaniem, transformacją i rozdziałem
energii elektrycznej, systemem przelewów
i upustów, rolą elektrowni wodnej
w krajowym systemie energetycznym.
Mieliśmy okazję zapoznać się także – co
było dla nas niespodzianką –
z funkcjonującą od blisko 70 lat (bo tyle
już funkcjonuje elektrownia) drogą dla
migracji ryb w górę rzeki tzw. przepławką,
dzięki której ryby mogą swobodnie
pokonywać prawie 30 metrową różnicę
poziomów pomiędzy nurtem Dunajca,
a jeziorem.
To nie był jednak koniec atrakcji
i nauki tego dnia. Po obiedzie czekały na
nas jachty i nauka żeglowania. Chwilami
wiało całkiem mocno więc bryzy
rozcinanych dziobem fal dokonywały
swoistego chrztu na załogach jachtów.
Okazało się także, że wśród nas mamy
także kolegów sterników, którzy świetnie
sprawdzili się w roli kapitanów jachtów.
Całe popołudnie spędziliśmy na łonie
natury pływając, grając w siatkówkę
spacerując. Wieczorem natomiast przy
ognisku, w blasku księżyca odkrywaliśmy
wśród nas prawdziwe talenty wokalne,

doświadczeniem oraz bliższym kontaktem
z instytucjami, w których nie jeden z nas
chciałby w przyszłości podjąć pracę.
Wróciliśmy także z umysłami pełnymi
nowych, innowacyjnych pomysłów, gotowi
do podjęcia kolejnych wyzwań. Wróciliśmy
bogatsi o nowe znajomości, może
w przyszłości i przyjaźnie, w kręgu osób,
z którymi można jak się wydaje dokonać
rzeczy nawet niemożliwych. Wróciliśmy,
ale wszystko to czego doświadczyliśmy
w trakcie tych trzech intensywnych dni
wyjazdu naukowo-dydaktycznego
pozostanie zapewne w nas na długo.
Jesteśmy przekonani, że wyjazd spełnił
także założenia Prodziekana w zakresie
naukowym, dydaktycznym, a nawet jak
nam się wydaje… wychowawczym.
Jeszcze raz składamy gorące
podziękowania dla naszej „starszyzny” od
dzisiaj także wspaniałych koleżanek
i kolegów, w szczególności dla Dominiki
Matuszewskiej – „szefowej” Koła
Naukowego Ekoenergia, Piotrka Bandury
– „szefa” Rady Studentów MSE i Wojtka
Sajdaka – członka rady oraz wszystkich
pozostałych, którzy wytworzyli wspaniałą
atmosferę wyjazdu.
Już na koniec naszej relacji
powinniśmy się chyba wytłumaczyć
dlaczego w tytule – across the lakes?
Dlatego, że takie jeziora i elektrownie są
także poza granicami naszego kraju
i planujemy je także poznawać
i uzupełniać relację o nich. Przecież dla
studenta AGH, naszej wspaniałej uczelni,
nie ma rzeczy niemożliwych!
I jeszcze jedno – wracając do wizyty
w niedzickim zamczysku – żaden
z naszych kolegów jeszcze nie wyłysiał! –
no chyba, że z nadmiaru wiedzy
i informacji uzyskanych na tym wyjeździe
przerzedzą im się czupryny.

Biuletyn AGH 18/19-2009

Forum Kół Naukowych
w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Czerwcowe spotkanie zwieńczone
było zwiedzaniem końcowo-rocznej
wystawy prac studentów Akademii Sztuk
Pięknych, toteż w dalszej jego części
przenieśliśmy się do pracowni. W tym roku
udostępnione zostały: Pracowania
Rysunku, Pracowania Malarstwa
i Pracowania Rzeźby. W pracowniach tych,
zwiedzający mogli podziwiać prace
studentów lat początkowych, a także tych
kończących już naukę w murach ASP,
przyszłych, a właściwie „już” artystów.
Różnorodność form, dojrzałość koncepcji
i mnogość interpretacji otaczającej nas
rzeczywistości, mogła tu zaspokoić
najbardziej wyszukane gusta wielbicieli
sztuki.
Było to już ostatnie spotkanie Forum
Kół Naukowych w bieżącym roku
akademickim, toteż chciałam serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji tego naukowoartystycznego przedsięwzięcia w murach
naszej akademii: Pełnomocnikom Rektora
AGH ds. Kół Naukowych pionów
Górniczego i Hutniczego,
a w szczególności pani prof. Barbarze
Jabłońskiej-Firek, która współtworzyła
koncepcję Spotkań FKN (od 2003 roku!)
oraz pani prof. Danucie Mroczek-Szlezer,
która koordynuje organizacją części
artystycznej spotkań ze strony Krakowskiej
Akademii Muzycznej. Serdecznie dziękuję
również Panu prof. Karolowi Badynie za
zorganizowanie czerwcowego spotkania
w ASP i oprowadzenie nas po
pracowniach artystycznych.
Państwa zaś zapraszam na kolejne
Forum Kół Naukowych – Spotkania
z Nauką Sztuką, które będą kontynuowane
już po przerwie wakacyjnej.

Działalność SKN MediaFrame
skoncentrowana jest wokół szeroko
pojętych mediów. Poprzez synergizm
wielu dyscyplin KN chce kreować
nowy, nieznany dotąd wizerunek
współczesnych środków masowego
przekazu, w szczególności dwóch,
trafiających obecnie do najszerszego
grona odbiorców: Internetu oraz filmu.
Inicjatywą autorską sekcji socjologii
mediów i public relations jest
MediaFrame adiuvo, którego głównym
i nadrzędnym celem jest promowanie
kultury, nauki i sztuki. Program został
wykreowany między innymi po to, aby
zapewnić wsparcie w obszarach ściśle
związanych z szeroko rozumianymi
mediami. W ramach inicjatywy, podjęte
zostały również badania socjologiczne
w ASP oraz PWST, mające na celu
dokładne poznanie zainteresowań,
oczekiwań i potrzeb krakowskich
artystów.
Zapraszam do odwiedzenia strony:
www.mediaframe.pl

 Katarzyna Gola
KN MediaFrame
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Ostatnie w tym roku akademickim
spotkanie Forum Kół Naukowych odbyło
się 9 czerwca i tradycyjnie już miało
miejsce w budynku Wydziału Rzeźby
Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
przy Placu Matejki 13.
Tym razem, obie części spotkania
zagospodarowali pracownicy i studenci
ASP, a czcigodna akademia otwarła swe
pracownie przed zwiedzającymi.
W części naukowej, a zarazem
bardzo artystycznej, dr Jan Tutaj (ASP,
Wydział Rzeźby, Katedra Rysunku)
przedstawił wykład pt. „Rysunek
współczesny – autonomia czy
funkcjonalizm – zadania czy
posłannictwo”. Prezentacja, okraszona
wspaniałymi przykładami, pozwoliła nam
prześledzić dzieje i funkcje rysunku
w perspektywie historii sztuki, a także
w kontekście rozwoju ludzkich
umiejętności manualnych i artystycznego
postrzegania rzeczywistości.
Elementem cokolwiek bardziej
technicznym, ale bynajmniej nie
oderwanym od sztuk pięknych, była
prezentacja studenta z Koła Naukowego
MediaFrame Mateusza Tokarza (AGH) na
temat „Projektu wizualizacji elementów
rzeźbiarskich w przestrzeni urbanistycznej
Krakowa”. Studenci z KN MediaFrame
AGH oraz ASP przedstawili interesujące
wizualizacje konkretnych rozwiązań
architektonicznych na terenie Krakowa,
takich jak np. zagospodarowanie ul.
Meiselsa, Placu Centralnego, Alei Róż,
Placu Św. Ducha. Wykazali się przy tym
dużym wyczuciem estetycznym
i interesującymi rozwiązaniami
funkcjonalnymi, zatem mam nadzieję,
że doczekamy się kiedyś realizacji
chociaż niewielkiej części tych
projektów.

Studenckie Koło Naukowe MediaFrame
powstało w 2006 przy AGH i działa pod
honorowym patronatem prof. Ryszarda
Tadeusiewicza. Aktualnie jest jedną
z najaktywniejszych i najszybciej
rozwijających się organizacji na AGH.
Mimo, iż jest to koło działające przy
Wydziale EAIiE, skupia w swoich
szeregach studentów różnych
kierunków. Liczba członków koła
przekracza 50 osób, które działają
w pięciu aktywnie kooperujących ze
sobą sekcjach: programowania, grafiki,
mediów, reklamy i marketingu,
massmediów i filmu oraz socjologii
mediów i public relations.
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Mamy Koło Stowarzyszenia
Wychowanków AGH w Wietnamie
Wśród wielu wybitnych gości Jubileuszu
90-lecia AGH byli nasi wspaniali
absolwenci i przyjaciele z Wietnamu –
Pan Ho Chi Hung (wiceprezes – Sekretarz
Generalny Towarzystwa Przyjaźni
Wietnamsko-Polskiej) oraz prof. Nguyen
Van Giang (reprezentujący Wietnamską
Akademię Nauk).
Goście – absolwenci Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
– uczestniczyli w obchodach jubileuszu
zarówno na wydziałach wśród swoich
kolegów ze studiów jak również brali udział
w centralnych obchodach jubileuszu.
Spotkaniom towarzyszyło wiele
wzruszeń i wspomnień – oto jak Pan
Nguyen Van Giang opisuje swoje wrażenia
z obchodów: „Moje wrażenie z Jubileuszu
90-lecia AGH jest wspaniałe.
Uczestniczyłem w konferencji naukowej
Katedry Geofizyki Wydziału GGiOŚ i tam
miałem 2 referaty naukowe – posterowe.
Miałem okazje spotykać się między innymi
z: prof. J. Kowalczukiem,
prof. Z. Fajklewiczem,
prof. R. Ślusarczykiem, prof. T. Grabowską,
prof. J. Jarzyną, prof. H. Marcakiem,
atmosfera spotkań była serdeczna.
Uczestniczyłem w konferencji naukowej
Wydziału GGiOŚ i wręczyłem Dziekanowi
prof. J. Matyszkiewiczowi pamiątkę – flagę
(patrz fotografia). Podczas uroczystego
Senatu byłem gościem rektora zajmując

fot. ZS
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goście specjalni na Jubileuszu AGH z Hanoi

miejsce obok Prezydenta Miasta Krakowa.
Dla mnie było to wydarzenie bardzo
uroczyste i wspaniale”.
Najbardziej wyjątkowy moment
nastąpił w ostatnim dniu pobytu delegacji
z Wietnamu w AGH – w trakcie spotkania
w Stowarzyszeniu Wychowanków AGH
zostało założone Koło Wychowanków
AGH w Wietnamie. Jak już pisano
w Biuletynu AGH (nr 13, styczeń 2009),
w Wietnamie jest ok. 400 absolwentów

naszej uczelni – większość z nich zajmuje
wysokie stanowiska w ministerstwach,
koncernach i wielkich kompaniach,
jesteśmy z nich bardzo dumni i ogromnie
cieszymy się z nowopowstałego koła
w Hanoi. Przewodniczącym koła został
Pan Ho Chi Hung. Pan Hung po
zakończeniu studiów w AGH w roku 1975,
najpierw był wykładowcą w Hanoiskiej
Akademii Górniczo-Geologicznej,
równocześnie pełniąc funkcję Kierownika
Działu Współpracy z Zagranica uczelni
przez 22 lata. Później zmienił pracę
i awansował na stanowisko Dyrektora
w Departamencie Szkolenia Kadr
Naukowych, a następnie Urzędu Wysokiej
Technologii w Ministerstwie Nauki
i Technologii. Był także Doradcą przy
Biurze Ministra Bogactw Naturalnych
i Środowiska. Aktualnie jest emerytem
i pełni funkcję wiceprezesa – Generalnego
Sekretarza Towarzystwa Przyjaźni
Wietnamsko-Polskiej.
Założeniu Koła Wychowanków AGH
w Wietnamie towarzyszyło także
wręczenie pierwszych legitymacji
członkowskich dla pana Ho Chi Hung
i pana Nguyen Van Giang, którego
dokonał prof. Stanisław Mitkowski –
Przewodniczący Stowarzyszenia
Wychowanków AGH (patrz fotografia).
Koło ma już 18 członków –
gratulujemy!

 Marta Foryś
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Elektrycy po latach…
Organizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH
uroczystości powtórnej Immatrykulacji po 50 latach, często stają
się zaczynem kolejnych spotkań koleżeńskich. Tak więc, 29 maja
br., w ramach jubileuszu 90-lecia uczelni, spotkali się elektrycy –
studenci sprzed pół wieku. Zebrał wszystkich i wybrał właściwe
miejsce spotkania – lokal NOT przy ul. Straszewskiego –
niestrudzony kolega Zdzisław Miska. Wspomnienia z lat studiów
(opowieści o prof. Kurzawie i majorze Rejmanie), dalsze losy po
studiach (rozmowy o pracy i karierach) i również apel, by nie
zaniedbywać starań o zachowanie dobrego zdrowia – wszystko
to trwało blisko 6 godzin. Atmosfera spotkanie była wspaniała,
w czym zasługę miała również niezwykle sympatyczna obsługa,
smaczne potrawy, a to wszystko zapewniła ze strony restauracji
kompetentna i urocza pani Sylwia Auriga.

 Andrzej Miga

IMiIP Mistrzem AGH w siatkówce
W dniu 29 maja 2009 odbył się Turniej
Finałowy Międzywydziałowej Ligi AGH
w siatkówce mężczyzn. Spotkania
półfinałowe: IMiIP – Zarządzanie oraz
EAiIE – ImiR, zakończyły się pomyślnie dla
Metalurgów i Elektryków.

Bardzo szybko okazało się, że
determinacja grających znajduje dokładne
odzwierciedlenie w osiąganych wynikach.
Dzięki atomowym atakom Jeremiego
Rybaka oraz Bartosza Tenerowicza, które
nie dawały szans broniącym Elektrykom,

Potyczka finałowa stanowiła dla
drużyny Wydziału IMiIP okazję do rewanżu
po niefortunnie przegranym,
zeszłorocznym finale Ligi. Już od
pierwszych minut meczu widać było, że
metalurdzy, jako punkt honoru stawiają
sobie zwycięstwo w finałowym spotkaniu.
Nawet na profesjonalnych siatkarskich
parkietach rzadko można zobaczyć tak
skoncentrowaną i zmotywowaną ekipę.
Warto wspomnieć, iż zespół samogłosek
wystąpił w pełnym składzie wzmocniony
przez zawodników na co dzień
występujących w państwowych ligach
siatkówki. Nie przestraszyło to jednak
zwartej kadrze metalurgów, wręcz
przeciwnie, sprawiło, iż o każde oczko na
tablicy punktowej walczyli z niespotykaną
zaciętością.

początek pierwszego seta potoczył się po
myśli metalurgów. Kapitan drużyny
elektrycznego, Paweł Cul, dwukrotnie
usiłował wybić z rytmu przeciwników,
prosząc o regulaminową przerwę na
odpoczynek. Po każdej z tych przerw
kontra wyprowadzana przez elektryków
spotykała się ze szczelnie ustawioną
„metalową ścianą”, wywołując tym samym
wybuch sportowej radości wśród kibiców
i zawodników Wydziału IMiIP. Dzięki ofiarnej
grze oraz konsekwentnie realizowanym
przez rozgrywającego, założeniom
taktycznym, obraz gry w pierwszym secie
przedstawiał niekwestionowaną dominację
Metalurgów, którzy pewnie doprowadzili do
zaskakującego wręcz wyniku 25:15. Każdy
z kibiców siatkówki doskonale zdaje sobie
sprawę, jak niebezpieczna dla morale
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drużyny jest wysoka wygrana
poprzedniego seta. Można się było więc
spodziewać objawów przestoju
w szeregach reprezentacji IMiIPu. Nic
takiego jednak nie nastąpiło. Początek
drugiego seta wydawał się być powtórką
z pierwszej odsłony spotkania. Metalurdzy
pewnie zdobyli kilkupunktową przewagę,
dzięki znakomicie funkcjonującemu
atakowi, w którym na prawym skrzydle
brylował Maciej Młynarczyk oraz wyjątkowo
skutecznemu blokowi, dzięki wzorowej grze
środkowych: Damiana Pietrasiaka
i Bartłomieja Wleciała. Wypracowana na
początku drugiej partii spotkania przewaga
była systematycznie powiększana, pomimo
nieustających wysiłków elektryków, którzy
pozostali bezradni w starciu ze znakomicie
dysponowaną drużyną Wydziału IMiIP.
Drugi i ostatni set finałowej rozgrywki
zakończył się jeszcze większym triumfem
Metalurgów (25:14), którzy pewnie wygrali
całe spotkanie 2:0. Nie będzie przesadą
stwierdzenie, że był to najlepszy mecz Ligi
Międzywydziałowej siatkówki w sezonie
2008/2009. Mecz o trzecie miejsce
zakończył się zwycięstwem reprezentacji
Wydziału IMiR, która pokonała
Zarządzanie 2:0.
Skład drużyny Wydziału Inżynierii
Metali i Informatyki Przemysłowej: (S.
Haczek, M. Młynarczyk (K), D. Osiński, D.
Pietrasiak, J. Rybak, K. Szopa, B.
Tenerowicz, B. Wleciał)
Skład drużyny Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Eelektroniki: (P. Cul (K), K. Dobiecki, J.
Dobrowolski, P. Kapcia, M. Mrożek, W.
Mrożek, R. Niesler T, Płaza, T. Stopa,
P. Wyszkowski)

 Dominik Osiński
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Odlewnictwo poza zasięgiem
Początek finałowego spotkania
Międzywydziałowej Ligi Koszykówki wcale
nie wskazywał, iż obrońca tytułu, Wydział
Odlewnictwa, wręcz zdeklasuje rywali
z Zarządzania. Jeszcze w 7 minucie na

nastrojów w przerwie odbył się pokaz
umiejętności koszykarskich
reprezentantów grupy „The Squad”,
a gromkie brawa otrzymał szczególnie
13-letni Piotrek, który pokazywał jak

zakończył się miażdżącą przewagą
wynoszącą aż 70 punktów.
Wydz. Odlewnictwa – Wydz. Zarządzania
112:42 (31:20, 29:7, 23:9, 29:6)

tablicy widniał rezultat remisowy 15:15,
niemniej doświadczenie koszykarzy na co
dzień występujących na ligowych
parkietach, spowodowało, iż kilka chwil
później Odlewnictwo prowadziło już 31:20.
Dalszy scenariusz meczu nie dał
kibicom większych emocji, a wynik na
półmetku 60:27 nie napawał optymizmem
przyszłych menedżerów. Na poprawę

można „zaczarować piłkę”.
Po zmianie koszy, jedynym pytaniem
pozostawały rozmiary porażki Wydziału
Zarządzania. Przewaga Odlewników
wzrastała z minuty na minutę, a magiczna
bariera 100 punktów pękła na 5 minut
przed końcową syreną. Wtedy to kibice
zgromadzeni w hali rozpoczęli fetę –
„Puchar jest nasz!”. Ostatecznie mecz

Odlewnictwo: Michał Dudziewicz 28,
Marek Hajduk 15, Szymon Kunc 13, Jakub
Dziura 12, Szymon, Wojciech Bychawski
10, Dawid Kunc 9, Maciej Habrat 8, Piotr
Magierski 7, Jakub Graczyk 4,
Mariusz Piątek 3, Tomasz Konieczny 2,
Stanisław Grabowski 1
Zarządzanie: Jacek Krzaczek 12,
Jarosław Brzeziński 9, Dariusz Pająk 9,
Niedziela Maciej 5, Wojciech Chmielarz 3,
Michał Mielec 3, Rafał Sławiński 1, Marek
Miernik, Paweł Kucharczyk, Wojciech
Polok

 Jarosław Brzeziński

Pokazowy mecz koszykówki na wózkach
Z okazji 90-lecia AGH w dniu 30 maja
2009 roku odbył się pokazowy mecz
koszykówki na wózkach pomiędzy
drużynami: AZS AGH i START Wrocław.
Celem spotkania było propagowanie
sportu osób niepełnosprawnych poprzez
koszykówkę na wózkach. Mecz został
rozegrany w hali sportowej Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu AGH.
Mecz z udziałem drużyny z Wrocławia
spełnił oczekiwania dostarczając emocji
widzom oraz pokazał profesjonalizm
drużyny i dał nam obraz poziomu gry
w Polskiej Lidze Koszykówki na Wózkach
do której drużyna AZS AGH ma ambicje
kiedyś dołączyć. Był to pierwszy tak
profesjonalny mecz naszej drużyny.
Pokazał on potrzebę kolejnych takich

spotkań sparingowych celem porównania
naszego poziomu gry z drużynami
ligowymi.
Zawodnicy AZS AGH byli zaskoczeni
skutecznością drużyny przeciwnej oraz
umiejętnościami i zgraniem w obronie oraz
ataku. Jeden z zawodników ASZ AGH Piotr
Mazur po spotkaniu powiedział, że według
niego mecz z Wrocławiem był, może nie
sprawdzianem możliwości, a bardzo
dobrym sparingiem prowadzonym według
prawidłowych zasad (faule, zegar,
sędziowie ligowi itd.) z przeciwnikiem, po
którym nie wiadomo czego się
spodziewać, przeciwnie niż to jest na
treningach. Sparing ten pokazał nasze
błędy ustawienia i nie dociągnięcia
taktyczne szczególnie w grze obronnej

(powroty do obrony itd.). Ogólnie uważa
on, że nie zagraliśmy w pełni swoich
możliwości. Niestety nie zagraliśmy jako
zespół. Stać nas było na więcej
z obecnym stanem umiejętności, wydaje
się ze zadziałała trema. Co do formy
wrocławian uważa on, że nie zagrali nic
ponad nasze możliwości i też nie
zachwycili niczym, ale jak to mówią gra się
tak jak przeciwnik pozwala. Po prostu
obnażyli nasze błędy. Mówi on, że
z niewielkimi poprawkami stać nas było na
różnice rzędu 20–30 punktów, a nie
druzgocący wynik 32 do 111 dla
wrocławian jakim zakończył się mecz.
Unaocznia to że mamy jeszcze wiele do
zrobienia zanim zaczniemy poważnie
myśleć o rozgrywkach ligowych.
Na koniec zawodnicy z Wrocławia
otrzymali podziękowania z rąk naszego
trenera oraz upominki.
Trener mgr Adam Zdechlikiewicz
natomiast powiedział, że należy poprawić
zrozumienie się zawodników oraz
podnieść poziomu skuteczności drużyny
jako całości. Powiedział też, że zawodnicy
muszą zwiększyć celność podań i rzutów
z którą w tym meczu nie było najlepiej,
a także poprawić dyscyplinę taktyczną.
Zawodnicy wszystkie te parametry będą
mogli poprawić podczas tegorocznego
obozu sportowego w Wiśle który odbędzie
się w dniach 19–26 lipca gdyż jest to dobre
miejsce na rozegranie pełnego cyklu
treningowego www.zsn.agh.edu.pl/sport.

 Paweł Sarzała

Mistrz, mistrz AGH!
Prawdziwych sportowców poznaje się nie po tym jak wygrywają, ale jak podnoszą
się po porażkach. Kiedy rok temu AZS AGH przegrało klasyfikację generalną
Małopolskiej Ligi Akademickiej, wielu zadawało sobie pytanie, czy to aby nie
koniec długoletniej dominacji w lidze. Wszelkie wątpliwości zostały jednak
rozwiane w bieżącym sezonie, bowiem mistrzem MLA roku akademickiego 2008/
2009 została drużyna AZS AGH!
Sezon sportu akademickiego 2008/2009
miał być przełomowy z dwóch względów.
Po pierwsze obchodzono 100-lecie
istnienia Akademickiego Związku
Sportowego w Polsce, po drugie
w Małopolskiej Ligi Akademickiej bardzo
mocno podkreślano, że tradycja
zobowiązuje i w roku jubileuszu, nie kto
inny jak tylko Uniwersytet Jagielloński
(założyciel AZS), powinien obronić tytuł
w klasyfikacji generalnej. Wszystko
rozstrzygnęło się jednak w duchu
sportowej rywalizacji fair play i po rocznej
detronizacji mistrzowską koronę
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ponownie ubrała Akademia GórniczoHutnicza.
Droga na szczyt nie była łatwa.
Śmiało można powiedzieć,
iż rozpędzaliśmy się niczym nowy symbol
AGH – „Żyleta”, notując w styczniu
8 miejsce, natomiast już w kwietniu
wskakując na najniższe, medalowe
stanowisko na podium (informacja na
podstawie nieoficjalnej klasyfikacji MLA
prowadzonej przez stronę internetową
AZS Kraków). Zaraz po tym zapadały
jednak najważniejsze rozstrzygnięcia
w drużynowych sportach halowych,

gdzie AGH wręcz zdeklasowało rywali.
Swoje ligi wygrały siatkarki, koszykarze
oraz piłkarze nożni, natomiast siatkarze
oraz koszykarki zajęli drugą lokatę.
Ostatecznie w 27 punktowanych
konkurencjach na podium stawaliśmy
aż 19 razy (10 złotych medali, 6 srebrnych
oraz 3 brązowe), co w końcowym
rezultacie dało pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce
dla krakowskiego AWF, natomiast trzecią
lokatę zanotował ubiegłoroczny zwycięzca
ligi Uniwersytet Jagielloński.
Klasyfikacja końcowa
Małopolskiej Ligi Akademickiej
(pierwszych pięć pozycji):
1. AZS AGH Kraków
2. AZS AWF Kraków
3. AZS UJ Kraków
4. AZS PK Kraków
5. AZS UEK Kraków

432 pkt.
408 pkt.
395 pkt.
314 pkt.
311 pkt.

 Jarosław Brzeziński
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Profesor Józef Widaj
spotkanie z okazji 60-lecia pracy zawodowej
Dnia 1 czerwca, z okazji 80-tej rocznicy
urodzin i 60-lecia pracy zawodowej dla
przemysłu ceramicznego,
radiotechnicznego i elektronicznego
prof. Józefa Widaja, odbyło się uroczyste
spotkanie jego wychowanków
i współpracowników oraz koleżanek
i kolegów z okresu studiów.
Józef Widaj urodził się w roku 1928
w Mościskach. W roku 1943 przyjechał do
Lwowa, gdzie wstąpił do Armii Krajowej.
W roku 1946 roku przyjechał na krótko do
Krakowa, a następnie udał się do Bytomia.
Uczył się początkowo w Państwowym
Gimnazjum Ceramicznym w Bytomiu,
potem w Państwowym Gimnazjum
i Liceum Ceramicznym w Bolkowie. Studia
stacjonarne I stopnia na Wydziale
Mineralnym AGH rozpoczął w roku 1951,
aby w 1956 roku obronić dyplomową
pracę magisterską, wykonaną
w Zakładach Radiowych im M. Kasprzaka
i w Zakładach Ceramiki Radiowej CERAD
w Warszawie. W 1964 roku, obronił
rozprawę doktorską wykonaną
w Zakładzie Ceramiki Radiowej, a w dniu
8 marca 1973 roku Rada Państwa nadała
dr inż. Józefowi Widajowi – jako
pierwszemu absolwentowi Wydziału
Ceramicznego, tytuł profesora
nadzwyczajnego nauk technicznych.
Od roku 1952 inż. Józef Widaj
pracował w Zakładach Radiowych
Kasprzaka, a następnie
w nowopowstałych Zakładach Ceramiki
Radiowej „CERAD” w Warszawie, w
których był głównym projektantem i pełnił
wiele funkcji, między innymi głównego
technologa i kierownika Biura BadawczoRozwojowego Ceramiki Elektronicznej.
Z tego okresu Profesor może
poszczycić się wieloma sukcesami
badawczymi i technologicznymi. Między
innymi opracował pierwszą w Polsce
technologię przemysłową formowania
i wypalania cienkościennych (0,2 mm)
rurek ceramicznych na kondensatory. Jako
pierwszy w polskim przemyśle
ceramicznym zastosował technologię
mielenia wibracyjnego do przygotowania
mas steatytowych. Opracował technologię
tworzyw tytanianowych, pozwalającą
kontrolować zjawisko krystalizacji w czasie
obróbki termicznej półfabrykatów
kondensatorowych, co zapewniało
wysoką stabilność i niezawodność
produkowanych kondensatorów. Ważnym
osiągnięciem było też opracowanie
technologii produkcji rur porcelanowych
do nawęglania, które gwarantowały
stabilną jakość rezystorów węglowych.
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Profesor Józef Widaj zawsze był –
i nadal jest – wielkim orędownikiem
nawiązywania ścisłej współpracy
zakładów produkcyjnych z wyższymi
uczelniami m.in. poprzez otwieranie
przewodów doktorskich pracownikom
przemysłu i ich realizację na terenie ich
macierzystych zakładów. Poprzez
działanie w tym kierunku chciał wskazać
samodzielnym pracownikom nauki
praktyczne aspekty rozwiązywania
konkretnych problemów technologicznych,
którymi zainteresowane są zakłady
produkcyjne. Profesor wcielał te koncepcje
w życie. W wyniku jego starań, 8
pracowników Zakładów Ceramiki Radiowej
i 6 pracowników Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu
Ceramicznego „POLTECER” w Pruszkowie
obroniło rozprawy doktorskie.
W roku 1974 został przeniesiony
służbowo na Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki AGH, gdzie
zorganizował i kierował Zakładem
Ceramiki Szlachetnej. Profesor Widaj
doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak
ważnym ogniwem współpracy uczelni
z przemysłem są studenci. Dlatego
zawsze otaczał ich szczególną opieką.
Wyraźnie uwidaczniało się to w dużej ilości
prac dyplomowych, realizowanych
w zakładach przemysłowych. Profesor
aktywnie pomagał także w adaptacji
absolwentów uczelni w pracę w przemyśle.
Osobiście organizował staże zawodowe,
pomagał w znalezieniu pracy, a także
wspierał pierwsze kroki w pracy
zawodowej.
Bardzo ważną inicjatywą Profesora –
biorąc pod uwagę jego dążenie do
zbliżenia uczelni do przemysłu – był Punkt
Konsultacyjny AGH przy Zakładach
Porcelany i Porcelitu w Chodzieży, którego
był organizatorem i kierownikiem. Na
uroczystości wręczenia dyplomów
ukończenia studiów wyższych pierwszym
46. absolwentom punktu, z okazji
przypadającego jubileuszu 30-lecia pracy
zawodowej i naukowo-pedagogicznej,
profesor został udekorowany Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Lata 1980–1992 były bodaj
najtrudniejszym okresem w życiu
Profesora. Poważnie chorował i w 1982
roku przeszedł na wcześniejszą
emeryturę. Siła woli i charakteru Profesora
pozwoliła mu jednak przezwyciężyć
chorobę. Zagrożenie życia i długa
rekonwalescencja spowodowały, że
zweryfikował i zmienił sposób swojego
życia. Niemałą rolę odegrały w nim…

pszczoły. Jeszcze w czasie choroby,
z nieodłączną pasją zajął się
pszczelarstwem. Uważa dziś, że to
pszczoły przywróciły Jemu chęć życia,
szczęście i możliwość dalszego,
aktywnego działania.
W roku 1993 – po 12 latach przerwy –
Profesor powrócił do pracy zawodowej.
Został zatrudniony w Instytucie Szkła
i Ceramiki w Warszawie jako Doradca
Dyrektora ds. Ceramiki. Od tego czasu
pełnił w Instytucie wiele innych funkcji;
powrócił także do pracy badawczonaukowej.
Dorobek Profesora Widaja w zakresie
opracowań naukowych i technologicznych
jest znaczący. Obejmuje 2 pozycje
książkowe, około 100 publikacji, 15
patentów, wiele wniosków
racjonalizatorskich oraz ponad 90
opracowań, które ze względu na tematykę
wojskową nie mogły być opublikowane.
Prace te w większości dotyczyły
technologii ceramiki specjalnej i przez
wiele lat były wykorzystywane
w zakładach produkcyjnych. Profesor był
także promotorem 7 rozpraw doktorskich
(w tym 3 obronionych z wyróżnieniem)
oraz ponad 250 prac magisterskich
i inżynierskich.
Inicjatorami i organizatorami
uroczystego spotkania w gościnnych
progach Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca
„Krakus”, było Koło Stowarzyszenia
Wychowanków AGH przy Instytucie Szkła,
Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych
i Budowlanych w Warszawie oraz
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Na uroczystość przybyli między
innymi: Prorektor ds. Współpracy
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i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Dziekan
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
prof. Jan Chłopek, były rektor AGH,
prof. Henryk Filcek, pierwszy Dziekan
Wydziału Mineralnego prof. Adam
Bielański. Tłumnie zgromadzili się także
koleżanki i koledzy profesora Widaja
z czasów szkolnych i studenckich, jego
współpracownicy z zakładów
ceramicznych, liczna rzesza
wychowanków, koleżanek i kolegów.
W swoim wystąpieniu profesor Józef
Widaj podkreślił rolę jaką w tworzeniu

Wydziału Mineralnego, a następnie –
Ceramicznego odegrał profesor Adam
Bielański. Profesor Widaj zwrócił również
uwagę na to, że profesor Bielański był
propagatorem idei ścisłej współpracy
uczelni z przemysłem. Wywarło to duży
wpływ na dalsze życie profesora Widaja
i spowodowało, że rozwijanie
współdziałania zakładów przemysłowych
z uczelniami stało się jednym z głównych
celów jego działalności zawodowej.
Wystąpienie wzruszonego profesora
zakończyła burza oklasków i życzenia

składane przez wiele minut przez
przybyłych gości.
Spotkanie zakończyły rozmowy,
podziękowania i wspomnienia przy
dźwiękach lwowskich melodii, trwające do
późnego wieczora.

 Zbigniew Jaegermann

Rzecznik Koła Stowarzyszenia
Wychowanków AGH przy Instytucie Szkła,
Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych
i Budowlanych

Doc. dr inż. Zygmunt Osika (1909 – 1985)
nestor badań przemysłowych procesów wytwarzania stali
W Wielkiej Księdze 85-lecia AGH na
stronie 261 zamieszczono notkę
przedstawiającą sylwetkę doc. dr inż.
Zygmunta Osiki. Był specjalistą w zakresie
metalurgii stali, a w szczególności procesu
martenowskiego, tandem
i konwertorowego. Autor 1 książki, 13
publikacji i 1 skryptu dla studentów. W tym
roku 4 lipca skończyłby 100 lat. Niestety
zmarł 24 lata temu. Jest to okazja by
wspomnieć mojego ojca – wspaniałego
człowieka, którego wielu pamięta jako
przykład nauczyciela akademickiego,
sumiennego badacza, a przede wszystkim
przyjaciela. Był człowiekiem o dużej
kulturze osobistej, uczynnym, koleżeńskim
z dużym poczuciem humoru. Dla mnie był
zawsze kochanym tatą, dbającym o moje
wychowanie i staranne wykształcenie oraz
wzorem dobrego, pogodnego i życzliwego
człowieka. Zawsze mogłem liczyć, że nie
odmówi mi pomocy, dobrze doradzi
i pomoże rozwiązać moje problemy. Nie
wiem czy kiedykolwiek uda mi się spłacić
ogromny dług wdzięczności.
Mój ojciec doc. dr inż. Zygmunt Osika
urodził się 4 lipca 1909 w Cleveland
(USA), gdzie skończył szkołę
podstawową. W 1922. cała rodzina Osików
wróciła do Polski i zamieszkała
w Gnieźnie. Tam też ojciec uczęszczał do
Państwowego Gimnazjum im. Bolesława
Chrobrego, które ukończył zdając maturę
w 1929. Przed studiami odbył półroczną
służbę wojskową w podchorążówce
w Śremie, otrzymując stopień
podporucznika piechoty. W roku 1930 mój
ojciec razem z prof. Emilianem
Iwanciwem, doc. Januszem Lesieckim
i prof. Jerzym Wantuchowskim rozpoczęli
studia na Wydziale Hutniczym Akademii
Górniczej. Od razu się zaprzyjaźnili,
zawsze byli razem, nie tylko na studiach,
ale potem jako asystenci, adiunkci,
docenci i profesorowie AGH, a także
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w życiu prywatnym. Bez wątpienia mogę
powiedzieć, iż była to wielka przyjaźń,
która trwała wiele lat – dosłownie
dozgonna. Profesor Stanisław Gorczyca
nazywał ich „trzej muszkieterowie”,
prof. Iwanciwa d’Artagnianem,
doc. Lesieckiego Atosem,
prof. Wantuchowskiego Aramisem,
a mojego ojca Portosem. Odznaczali się
pogodnym usposobieniem połączonym
z dużym poczuciem humoru, więc byli
lubiani przez kolegów. Mój ojciec był
członkiem Stowarzyszenia Studentów AG
i przewodniczącym Koła Naukowego
Metalurgów. W połowie 1937 prof. Adam
Ludkiewicz – kierownik Katedry Metalugii
Stali – przyjął ojca do pracy na stanowisko
młodszego asystenta. Mniej więcej w tym
samym czasie pozostali „muszkieterowie”
zostali także zatrudnieni. Do asystenckich
pensji trzeba było dorabiać, więc tato
razem z prof. Wantuchowskim prowadzili
przy ul. Długiej 86 sklep z artykułami
metalowymi. Jeszcze przed wojną ojciec
poznał moją mamę Wandę Morawską –

studentkę chemii na UJ. W 1942 moi
rodzice pobrali się.
Mój ojciec brał udział w kampanii
wrześniowej 1939, a po uniknięciu niewoli
przedostał się do Jasła. Znalazł pracę
najpierw jako robotnik potem jako
urzędnik Ubezpieczalni Społecznej.
W ramach konspiracji organizował wraz
z żoną skrzynkę kontaktową dla kurierów
przechodzących przez zieloną granicę.
Tutaj w 1942 urodziłem się ja. Dwa lata
później Jasło zostało zburzone, także nasz
dom. Po blisko rocznej tułaczce
przedostaliśmy się do Gniezna, gdzie
mieszkaliśmy razem z mamą u dziadka,
a tato pojechał do Krakowa. Wrócił do
pracy w Katedrze Metalurgii Stali
i jednocześnie napisał pracę dyplomową,
którą obronił 20 lipca 1946. Niezwłocznie
przywiózł mamę i mnie do Krakowa, gdzie
zamieszkaliśmy u pp. Wantuchowskich
przy ul. Prądnickiej 29.
Bezpośrednio po zakończeniu wojny
mój ojciec oprócz działalności naukowo –
dydaktycznej w Uczelni pracował jako
nauczyciel w Liceum Górniczo –
Hutniczym w Krakowie i w uznaniu zasług
został wpisany do księgi wybitnych
specjalistów w tej dziedzinie.
W początkowym okresie powojennej pracy
w AG skupiał swoją uwagę na
prowadzeniu zajęć dydaktycznych, stałym
ich unowocześnianiu i udoskonaleniu.
W latach 1952–1958 podjął dodatkową
pracę jako starszy odbiorca w Zakładzie
Odbiorów Hutniczych. Zdobyte
doświadczenie zapoczątkowało jego
ścisłe kontakty z przemysłem, które
ugruntowały się w latach późniejszych.
W latach 1956–1961 pracował dodatkowo
w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN – Zakład Metali w Krakowie.
Jego zainteresowania naukowe skupiały
się na badaniach procesów wytwarzania
stali w piecach martenowskich, tandem
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i konwertorach tlenowych. W połowie lat
pięćdziesiątych rozpoczął badania nad
wdmuchiwaniem granulatów do kąpieli
metalowej w celu jej odsiarczania,
odfosforowania i nawęglania.
Ukoronowaniem tych badań była praca
doktorska pt. „Wpływ wielkości ziarna
wdmuchiwanego wapna na odsiarczanie
kąpieli metalowej w piecu martenowskim”,
którą obronił 6 listopada 1962. Był więc
w skali światowej jednym z prekursorów
szeroko stosowanej w przemyśle
metalurgii pneumatycznej. Opublikowane
wyniki jego badań w tym zakresie były
wtedy jednymi z nielicznych w literaturze
światowej. W 1958 ojciec wspólnie
z prof. A. Ludkiewiczem wydał skrypt pt
„Metalurgia Stali”, który był przez wiele lat
podstawowym podręcznikiem z tej
dziedziny. Prowadził badania wpływu
technologii procesu martenowskiego na
jakość wytwarzanej stali, zwłaszcza
przeznaczonej na blachy głębokotłoczne
i szyny kolejowe. Ich wyniki miały
charakter utylitarny, były wdrożone
w praktyce przemysłowej oraz były
przedmiotem 13 publikacji. W połowie lat
sześćdziesiątych zespół pracowników
Katedry Metalurgii Stali pod kierunkiem dr
Z. Osiki (a od 1970 docenta) rozpoczął
kompleksowe badania tlenowego procesu
konwertorowego. Obejmowały one m.in.
optymalizację składu chemicznego
surówek, konstrukcji lanc dysz tlenowych,
określenie wpływu dmuchu tlenowego na
utlenianie, odsiarczanie i odfosforowanie
domieszek kąpieli metalowej oraz
możliwości wytwarzania stali o niskiej
zawartości siarki. Badania te pozwoliły na
optymalizację procesu wytwarzania stali
w konwertorach tlenowych, a przemysłowe
wdrożenie ich wyników przyczyniło się do
szybkiego opanowania tej technologii
w polskich hutach im. Lenina i Katowice.
Ponadto były one przyczynkiem do
unowocześnienia procesu dydaktycznego
w dziedzinie Metalurgii Stali. Pod koniec
swej pracy w AGH mój ojciec prowadził
badania nad technologią wytwarzania stali
w piecach tandem. Niestety długotrwała
choroba przerwała te badania. Warto
podkreślić, że w kręgach przemysłowych
doc. Z. Osika był cenionym i uznawanym
fachowcem, z którym współpraca
naukowo – badawcza przynosiła duże
efekty technologiczne i ekonomiczne
w postaci wdrożeń i patentów.
Współpracował m.in. z Hutami: Stalowa
Wola, Ostrowiec, Batory, Pokój, im. Lenina.
W swojej działalności zawodowej
doc. Z. Osika zawsze stawiał na
pierwszym miejscu pracę dydaktyczną
oraz unowocześniania treści i form
nauczania. Godna podkreślenia jest jego
sumienność w wypełnianiu tych
obowiązków oraz pomoc udzielana
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młodszym kolegom. Cieszył się sympatią
studentów, jego starannie przygotowane
wykłady ubarwione dużym poczuciem
humoru zachęcały do uczestnictwa
i pogłębiania wiedzy. Przez 36 lat pracy
(odliczywszy okres okupacji) wypromował
ponad 100 inżynierów – stalowników,
wśród których znajdują się profesorowie,
dyrektorzy hut, kierownicy wydziałów
i technolodzy. Za zasługi został
uhonorowany szeregiem odznaczeń
branżowych i regionalnych oraz
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Mój ojciec był dobrym, pogodnym
i życzliwym człowiekiem. Był powszechnie
szanowany i lubiany i posiadał spore
grono przyjaciół. Warto podkreślić, iż
większość to koledzy z pracy. Szczególnie
godną podziwu była przyjaźń między

spędzaliśmy razem wakacje w Sopocie.
W 1972 prof. Kruciński został Kierownikiem
Katedry Metalurgii Stali, warto podkreślić
że nie zmieniło to relacji między nimi.
Kiedyś zapytałem ojca czy w takich
trudnych czasach jego przyjaźń z szefem
jest dla wielu niezrozumiała? Usłyszałem
odpowiedź „wiesz Jasiek, Marian jest
uparty, zawsze się kłócimy i nie zgadzamy
– ale to porządny człowiek”.
Największą pasją ojca było
wędkarstwo, podobnie jak
i prof. Iwanciwa. Zaczynali jeszcze przed
wojną „moczyć kije” w Wiśle i Rudawie.
Tuż po wojnie w Wiśle były nawet
szczupaki. Potem była Raba i Dunajec,
gdzie łowili łososie i głowacice. Często
łowienie ryb łączyli z grzybobraniem.
Ojciec marzył o samochodzie, ale
najpierw na ryby musiał jeździć „setuchną”

Katedra Metalurgii Stali 1972. Stoją od lewej: Józef Gładysz, Adam Chorobik, Karol Piotrowski,
Mieczysław Bulanda, nn , Stanisław Kwaśniewski. Siedzą od lewej: Józef Cynkar, Zygmunt Osika,
Marian Kruciński, Wiesław Białowąs, Józef Kozielski, Józef Szpon.

„muszkieterami”, która dotyczyła też
naszych rodzin i była naprawdę „na dobre
i na złe”. A przyszło im żyć naprawdę
w trudnych czasach, gdzie były próby
poniżania godności ludzkiej, szerzenia
nienawiści i wzajemnej wrogości. Mimo
tego ich przyjaźń przetrwała. Pamiętam
toast jaki wzniósł doc. Lesiecki na
imieninach mego ojca w roku 1980 – „Emil
i Zygmunt znamy się już 50 lat”. Tą
przyjaźń udało się im przelać na dzieci.
Dzisiaj mogę podobnie powiedzieć dr inż.
Jerzemu Iwanciwowi „Jurek jesteśmy
przyjaciółmi już 61 lat”. Moi rodzice bardzo
przyjaźnili się z pp. Krucińskimi. Pomagali
sobie nawzajem w rozwiązywaniu wielu
życiowych problemów, chodzili razem do
kina i teatru i spotykali się towarzysko
w gronie innych przyjaciół. Ojciec razem
z prof. Marianem Krucińskim przez wiele
lat prowadził badania naukowe, ale nie
tylko. Profesor towarzyszył mu
w wyjazdach na ryby i grzyby, a 1961

marki Sachs, a potem WFM-ką 125.
Marzenie spełniło się w 1966, gdy mama
wygrała w loterii PKO Syrenę 104. Jednak
nasz samochód „rodzinny” szybko stał się
pojazdem „poławiacza ryb”. Jego hobby
to było majsterkowanie. Nie tylko był
w domu „złotą rączką”, ale także robił dla
mnie zabawki i wykonywał różne
niepotrzebne rzeczy, które potem
zanosiłem do szkoły otrzymując same
piątki z tzw. prac ręcznych. Pamiętam też
jego wyroby artystyczne, którym
obdarowywał przyjaciół.
Mój ojciec doc. Zygmunt Osika zmarł
dnia 26 stycznia 1985 w Krakowie, sześć
tygodni później zmarła moja mama. Byli
ludźmi dobrymi, pogodnymi i bardzo
życzliwymi. Byli bardzo zgodnym
i kochającym się małżeństwem. Razem
przeżyli 43 lata i razem odeszli…

 dr hab. inż. Jan Osika
prof. nadzw.
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Z kart historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – część 4

Akademia Górnicza w budowie
Założona w 1919 Akademia Górnicza była
jedną z kilku uczelni, które powstały tuż po
odrodzeniu się państwa polskiego.
Niepodległość przyniosła szybki rozwój
szkolnictwa wyższego. W pierwszych
miesiącach 1919 erygowano uniwersytet
w Poznaniu i reaktywowano Uniwersytet
Stefana Batorego w Wilnie. Powstały
wyższe szkoły niepubliczne, m.in. w 1918
Katolicki Uniwersytet Lubelski, a rok
później Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie i Wyższa Szkoła Handlowa
w Krakowie. Całkowicie zrusyfikowany
Uniwersytet Warszawski został
przekształcony w uczelnię polską już
w 1915, zaraz po wyparciu Rosjan z ziem
polskich. Podobnie Politechnika
Warszawska, założona za zgodą cara
Mikołaja II, w tym samym czasie co
Uniwersytet Warszawski zaczęła kształcić
specjalistów dla potrzeb niepodległej
Rzeczypospolitej.
W Krakowie w okresie
międzywojennym działały cztery szkoły
wyższe: Uniwersytet Jagielloński,
Akademia Górnicza, Akademia Sztuk
Pięknych i Wyższa Szkoła Handlowa,
Zgodnie z ustawą o szkołach
akademickich z 1920 Uniwersytet
Jagielloński i Akademia Górnicza należały
do tzw. państwowych szkół akademickich,
mających określone prawa i przywileje, np.
nadawania stopni naukowych. Akademia
Sztuk Pięknych została włączona do tego

grona dopiero w 1924. Wyższe Studium
Handlowe otrzymało prawa prywatnej
szkoły akademickiej i nazwę Akademii
Handlowej na mocy ustawy z 1937, ale nie
mogło nadawać stopni naukowych.
Rozwój krakowskich uczelni
przebiegał, tak jak w całej Polsce,
w niezwykle trudnych warunkach
materialnych, i to przez cały okres
międzywojnia. Najdotkliwszy był brak
pomieszczeń dydaktycznych,
laboratoryjnych, bibliotecznych
i administracyjnych. Niskie dotacje
budżetowe uniemożliwiały realizację
większych inwestycji. W początkach
niepodległości Uniwersytet Jagielloński
stanął przed problemem wymówienia
umów przez właścicieli dzierżawionych
obiektów. Uczelnia proponowała nawet
zastosowanie restytucji, na co jednak nie
zgodziły się władze argumentując, że
skoro nie czynił tego zaborca, to tym
bardziej nie powinien tego robić polski
rząd. We własnych lokalach
uniwersyteckich na co dzień zmagano się
z takimi problemami, jak brak oświetlenia
elektrycznego, stropy grożące
zawaleniem, przeciekające dachy
i zagrzybienie, a przede wszystkim
niemożność pomieszczenia wszystkich
studentów. Rozwijające się kierunki,
powstające zakłady i nowe katedry
wymagały dodatkowych sal, co w miarę
upływu czasu piętrzyło trudności

lokalowe. W przypadku Akademii Sztuk
Pięknych problemów lokalowych nie
rozwiązało nadbudowanie trzeciego piętra
w gmachu przy pl. Matejki, ani
wynajmowanie część kamienicy przy ul.
Warszawskiej 7. Projekt budowy nowego
gmachu i wyprowadzenia się
z dotychczasowego, niefunkcjonalnego
budynku, w partiach parterowych
zagrzybionego, pozostał do końca okresu
międzywojennego w sferze planów. Mimo
że z czasem część trudności udało się
pokonać, np. uniwersytet zdołał
przebudować kilka przejętych budynków
i pozyskać nowe parcele budowlane
(między ul. Kopernika, a Grzegórzecką),
to jednak w latach 20. i 30. zdarzały się
okresy, gdy uczelni brakowało pieniędzy
na podstawowe pomoce naukowe,
a zajęcia odbywały się zimą
w nieopalanych pomieszczeniach.
W takich uwarunkowaniach
ekonomicznych i gospodarczych
Akademia Górnicza, będąca
w najtrudniejszym położeniu, bo
nieposiadająca jakiejkolwiek własnej bazy
lokalowej i korzystająca z pomieszczeń
użyczonych przez uniwersytet i gminę,
potrafiła doprowadzić do zbudowania
własnego gmachu. Co więcej, była to
największa inwestycja naukowa
dwudziestolecia międzywojennego
w Krakowie. Nowy gmach miała stanąć
przy Alejach Trzech Wieszczów, których

Położenie kamienia węgielnego pod gmach główny Akademii Górniczej w obecności prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego (szósty z prawej),
15 czerwca 1923
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Budowa gmachu Akademii Górniczej pod koniec lat 20.

ogólny plan został nakreślony już w 1910,
w związku z realizacją koncepcji Wielkiego
Krakowa, czyli rozszerzenia granic
administracyjnych miasta poprzez
przyłączenie kilkunastu okolicznych gmin
(do 1909 granica tej części miasta
przebiegała na wysokości obecnej al.
Mickiewicza i ul. Piłsudskiego). Lokalizacja
gmachu była bardzo prestiżowa, gdyż
właśnie przy Alejach, pomyślanych jako
arteria miejska o charakterze
reprezentacyjnym, przewidziano
postawienie ważnych gmachów
użyteczności publicznej. Oprócz siedziby
Akademii Górniczej były to m.in.: gmach
Biblioteki Jagiellońskiej, zbudowany
w latach 1921–1936 i uznawany za
najwybitniejsze dzieło architektury
krakowskiej okresu międzywojennego,
gmach Muzeum Narodowego, wzniesiony
w latach 1934–1938 i będący przykładem
nowoczesnego monumentalizmu lat 30.,
Dom im. Józefa Piłsudskiego (1931–1934,
niedokończony), nawiązujący do tradycji
Bauhausu Miejski Dom Wycieczkowy
(1932), klasycyzujący II Dom Akademicki
„Żaczek” (1924–1936). Wśród innych
realizacji monumentalnych tej strefy,
przeznaczonych dla instytucji naukowych
i kulturalnych, warto wymienić Dom Śląski
przy ul. Pomorskiej 2, czteropiętrowy
budynek zbudowany w stylu
modernistycznym w latach 1931–1937.
Jego historia splata się z dziejami
Akademii Górniczo-Hutniczej, gdyż
zbudowano go z myślą o młodzieży
śląskiej przybywającej do Krakowa na
studia (z 90 miejsc przeznaczonych dla
studentów 80% mogli zajmować studenci
ze Śląska), stąd też pewną grupę
studentów zamieszkujących Dom Śląski
stanowili studenci Akademii Górniczej.
Monumentalny zespół Akademii
Górniczej przy al. Mickiewicza 30
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zbudowano w latach 1921–1936 na
przekazanej nieodpłatnie skarbowi
państwa przez gminę miasta Krakowa
parceli o powierzchni 11 tys. m2
z przeznaczeniem na gmach główny
uczelni oraz na sąsiadujących z nią dwóch
parcelach o łącznej powierzchni ok. 25
tys. m2 z przeznaczeniem pod budowę
pawilonów: hutniczego, maszynowego,
elektrotechnicznego i przeróbki
mechanicznej. Projekt gmachu głównego
został wyłoniony w wyniku konkursu
rozstrzygniętego już w październiku 1913,
niezbędne jednak okazały się drobne
zmiany i uzupełnienia wynikające
zwłaszcza z konieczności umiejscowienia
w tylnej części placu kolejnych pawilonów.
W rezultacie przesunięto usytuowanie
gmachu głównego o 10 m w kierunku alei
Mickiewicza w stosunku do pierwotnego
projektu.

W czasie pobytu w Krakowie
premiera RP Antoniego Ponikowskiego
(1878–1949), który na zaproszenie rektora
Antoniego Hoborskiego (1879–1940)
6 listopada 1921, zwiedził Akademię,
przekonywano rząd do jak najszybszego
podjęcia decyzji o budowie gmachu, tym
bardziej że w roku akademickim 1922/
1923 zamierzano uruchomić czwarty
(ostatni) rok studiów na Wydziale
Górniczym. Do kierowania pracami
powołano specjalny komitet budowy,
w skład którego weszli: rektor Antoni
Hoborski, autorzy projektu – architekci
Sławomir Odrzywolski (1846–1933)
i Wacław Krzyżanowski (1881–1954) oraz
architekt Marian Heitzman, były profesor
Szkoły Przemysłowej w Zakopanem.
W 1922 wykonano wykopy pod
fundamenty gmachu. 25 czerwca 1923
wmurowano kamień węgielny pod
budowę; w uroczystości wziął udział
prezydent RP Stanisław Wojciechowski
(1869–1953) i liczni przedstawiciele władz
miasta. Już jednak w lipcu prace
przerwano z powodu braku funduszy,
a ostra zima wyrządziła duże szkody
w substancji ścian niezabezpieczonych
piwnic i zgromadzonym materiale
budowlanym. Mimo monitów rektora,
Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego nie przekazało
kolejnych transz finansowania.
Przyznanie kredytu w wysokości 1
mln zł, na początku 1924, zrodziło nadzieję
na szybszą realizację inwestycji. Był to
jednak okres trudności gospodarczych
i załamania się polskiej waluty (tzw. kryzys
stabilizacyjny) i zasadą stało się
ograniczanie wydatków państwowych,
wskutek czego kredyt przyznany na
budowę gmachu Akademii został bardzo
pomniejszony. Oczekiwany postęp
w budowie nie nastąpił. Do września 1925

Gmach główny Akademii Górniczej w 1938
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Figura św. Barbary – model z drewna, na który nałożono
konstrukcję żelazną, a następnie z blachę miedzianą

osiągnięto poziom pierwszej kondygnacji.
Kiedy udało się postawić całe mury
gmachu, na dalsze prace, tj. na wykonanie
wiązań dachowych i pokrycie blachą
południowego skrzydła, akademia musiała
zaciągnąć zobowiązania
u przedsiębiorców. Nie zdołano jednak
przykryć dachem środkowej części
budynku. Mimo wstawiennictwa
krakowskich posłów i senatorów, dalsze
dotacje wstrzymano. By nie dopuścić do
zahamowania robót budowlanych, w 1926
rektor Edmund Chromiński (1874–1954)
uzgodnił z władzami Krakowa, by gmina
zaciągnęła kredyt bankowy na budowę, za
który poręczy skarb państwa. Rząd
zgodził się na takie rozwiązanie.
W kolejnych latach budowa była
prowadzona w zmiennym tempie, aż
wreszcie rozpoczęło się przejmowanie
obiektu. Od września 1929 do marca 1930
sukcesywnie wprowadzano pod własny
dach katedry oraz administrację uczelni,
które do tej pory miały siedziby w szkołach
powszechnych przy ul. Loretańskiej 18
i Smoleńsk 7. Nieukończona była jedynie
środkowa część, obejmująca wejście,
schody i aulę. Na ukończenie tej części,
ministerstwo przyznało kwotę 0,5 mln zł,
natomiast na urządzenie już gotowych
skrzydeł 200 tys. zł. Ponieważ suma ta nie
wystarczyła na pokrycie potrzeb
wszystkich zakładów, zwrócono się
o zwiększenie dotacji. Tymczasem
z początkiem roku budżetowego
ministerstwo wstrzymało wypłatę dotacji
zwykłych, wszystkim wyższym uczelniom
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– państwo pogrążało się właśnie
w trwającym do 1935 kryzysie
gospodarczym.
Akademia Górnicza mieściła się
odtąd w dwóch gmachach: w nowym przy
al. Mickiewicza oraz w użyczonym przez
gminę budynku gimnazjum przy ul.
Krzemionki 11 w Podgórzu. Funkcjonowały
tam: Katedra Elektrotechniki, Katedra
Górnictwa I, Zakład Górniczo-Hutniczej
Analizy, Katedra Maszyn Hutniczych,
Katedra Metalografii, Katedra Metalurgii
Innych Poza Żelazem Metali, Katedra
Metalurgii Żelaza, Katedra Technologii
Ciepła i Paliwa, laboratorium badawcze
i trzy sale wykładowe. Przy ul. Reymonta 7
mieściło się Laboratorium Maszynowe,
zbudowane dzięki ofiarności przemysłu
górniczego i hutniczego, który
przekazywał fundusze na jego budowę
i wyposażenie. Pomoc ze strony
przemysłu okazała się nieodzowna
również w kwestii wykończenia gmachu.
W marcu 1934 przedstawiciele przemysłu
górniczego zadeklarowali gotowość
utworzenia specjalnego funduszu na cele
Akademii. Za zgodą Ministerstwa
Przemysłu i Handlu, z ogólnego funduszu
przekazywanego przez przedsiębiorstwa
kopalniane, naftowe i hutnicze, Akademia
otrzymała 300 tys. zł. Przeznaczono je na
urządzenie auli, westybulu i zewnętrzne
wykończenie budynku.
7 grudnia 1935, w 15. rocznicę
istnienia Akademii, dokonano uroczystego
poświęcenia gmachu, połączonego
z inauguracją roku akademickiego 1935/
1936. Wręczono także dyplom doktora
honoris causa nauk technicznych za
zasługi dla nauki prezesowi Unii Polskiego
Przemysłu Górniczo-Hutniczego inż.
Aleksandrowi Ciszewskiemu (1878–1941)
oraz dyrektorowi Departamentu GórniczoHutniczego w Ministerstwie Przemysłu
i Handlu inż. Czesławowi Peche (zm.
1942), których postawie akademia
zawdzięcza pozyskanie niezbędnych
środków na dokończenie budowy. Od Unii
Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego
Akademia Górnicza otrzymała subwencję
na całkowite wykończenie gmachu.
Kolejne doktoraty honoris causa
również nadano osobom, które znacząco
przyczyniły się do powstania infrastruktury
akademii. Podczas uroczystości
inauguracji roku akademickiego 1937/
1938 otrzymali je: Wojewoda Śląski dr
Michał Grażyński (1890–1965) za wybitne
zasługi na polu utrwalania polskości na
terenie Górnego Śląska, generalny
dyrektor Rybnickiego Gwarectwa
Węglowego Tomisław Morawski (1881–
1946) za wybitne zasługi na polu
polskiego przemysłu górniczego oraz
generalny dyrektor Warszawskiego
Towarzystwa Kopań Węgla i Zakładów

Hutniczych w Zagłębiu Dąbrowskim Witold
Sągajłło (1871–1963) za wybitne zasługi
dla rozwoju Akademii Górniczej.
W uroczystości uczestniczył minister
przemysłu i handlu inż. Antoni Roman
(1892–1951) oraz liczni przedstawiciele
przemysłu górniczego i hutniczego.
Monumentalny gmach Akademii
Górniczej uzyskał swój ostateczny kształt
niedługo przed wybuchem wojny.
Z charakterystycznym ryzalitem głównym,
rozczłonkowanym kolumnami jońskimi na
bazach, należy do najlepszych realizacji
klasycyzmu akademickiego w Krakowie.
Dekorację frontonu uzupełniły
monumentalne pomniki górników
i hutników. Wykonane w 1935 roku
z tworzywa ceramicznego, były dziełem
Jana Raszki (1871–1945), rzeźbiarza
i malarza, profesora Szkoły Przemysłu
Artystycznego w Krakowie. W 1939 na
szczycie gmachu umieszczono figurę św.
Barbary, patronki górników.
Sześciometrowy posąg został wykonany
z drewna oraz ręcznie kutej i spawanej
blachy miedzianej, częściowo złoconej,
według projektu rzeźbiarza i grafika
Stefana Zbigniewicza (1904–1942).
Przedstawia św. Barbarę siedzącą
w sutym płaszczu ze złotą koroną
i krzyżem na głowie oraz miniaturą wieży
w ręku, w której, według tradycji, była
więziona.
U schyłku dwudziestolecia
międzywojennego Akademia Górnicza
miała własny gmach przy al. Mickiewicza
30, użytkowała budynek gimnazjum
podgórskiego przy ul. Krzemionki 11,
posiadała bursę studencką przy ul.
Gramatyka 10 i dwa domy profesorów
(przy ul. Słonecznej i Juliusza Lea).
Zadania, których nie mógł udźwignąć
budżet odbudowującego się państwa,
brały na siebie zakłady górnicze
i przemysłowe, zarządzane przez polski
kapitał. I tak np. dom studencki i dla
profesorów zbudowano z subwencji Rady
Zjazdu Przemysłowców Górniczych
i Hutniczych Zagłębia Dąbrowskiego
i Krakowskiego, a okazały gmach
Laboratorium Maszynowego był fundacją
Górnośląskiego Związku Przemysłowców
Górniczo-Hutniczych. Świadczono też
pomoc materialną, m.in. na zakup pomocy
naukowych i książek, urządzenie
laboratoriów, stypendia i wsparcie
rzeczowe dla studentów. Subwencje
przekazywano regularnie od czasu, gdy
w 1922 prof. Walery Goetel (1889–1972)
zaproponował, aby przemysł górniczohutniczy opodatkował się na rzecz uczelni.
Skala tej pomocy była na tyle znacząca
i godna upamiętnienia, że zapewne
doczeka się własnej monografii.

 Anna Biedrzycka
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Aż poleje się krew…
Wysiadamy z tramwaju. Słońce świeci.
Jest pięknie, ale ludzie na ulicy jakby tego
nie zauważali, biegnąc każdy w swoją
stronę. Skręcamy w ul. Dietla, pod
stołówką św. Brata Alberta ma czekać na
nas Michał, kolega Edyty. Jeszcze tylko
kilka przystanków autobusem i już całą
trójką jesteśmy na ul. Rzeźniczej, nazwa
przekorna, jeśli uświadomimy sobie cel
naszego przybycia. Wchodzimy. Pusto.
Pan na portierni przypomina o obuwiu
ochronnym i uśmiecha się, jakby chciał
dodać nam odwagi. Po krótkich
poszukiwaniach stajemy w końcu przed
okienkiem rejestracyjnym. Edyta nie ma
przy sobie dowodu osobistego, tydzień
wcześniej ktoś ukradł jej portfel, okazało
się, że sama rejestracja w centrum nie
wystarczy. Ja kilka dni temu zażywałam
lekarstwa i to mnie zdyskwalifikowało.
Michał jako jedyny z naszej trójki nie miał
żadnych przeciwwskazań do pobrania
płynu, który ratuje życie.
Transfuzja krwi jest często jedyną
szansą na zdrowie i życie. Ta czerwona
substancja pełni bardzo ważne funkcje
w naszym organizmie, jest odpowiedzialna
ze wymianę tlenu i dwutlenku węgla
w każdej komórce. Transportuje produkty
przemiany materii, chroni organizm przed
drobnoustrojami chorobotwórczymi.
Tak często wykorzystywanej do ratowania
życia nie można wyprodukować
w laboratorium – ludzie będący
w potrzebie mogą liczyć tylko na ofiarność
innych. Dlatego powstają różne
organizacje propagujące oddawanie krwi
oraz stwarzające taką możliwość.

czego zależy życie innych, więc się dzielę.
Gdy byłam mała mój tata i starszy brat
mieli wypadek samochodowy. Obaj mieli
przetaczaną krew, to była ich jedyna
szansa. Teraz Wojtek – brat Marysi
również studiuje na Akademii Górniczo-Hutniczej – nie opuszcza żadnej
Wampiriady.
Trzy razy w roku akademickim,
studenci krakowskiej akademii mają
szansę uczestniczyć w akcji krwiodawstwa
Wampiriada, organizowanej zazwyczaj
w listopadzie, lutym i maju. Nie jest to
odosobnione wydarzenie, ale część
ogólnopolskiego projektu honorowego
oddawania krwi przez młodzież
akademicką. Organizatorem jest
Niezależne Zrzeszenie Studentów przy
współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Krakowscy studenci powinni być dumni,
ponieważ to w ich środowisku wszystko
się zaczęło 10 lat temu. Od tego czasu
akcja rozprzestrzeniła się na ośrodki
akademickie w całym kraju.
W Wampiriadzie organizowanej na
Politechnice Krakowskiej w listopadzie
wzięło udział 269 osób, a krew pobrano
od 213 osób. Dzięki temu udało się zebrać
96 litrów krwi!
Do oddawania krwi, najczęściej
motywuje sytuacja, w której znalazł się jej
bliski – mówi pani doktor, która niemal
codziennie styka się z ludźmi, dla których
krew jest jedynym ratunkiem zdrowia
i życia.

Zostać wampirem…

Wszystko brzmi pięknie i szczytnie do
czasu, kiedy ktoś zapyta: „Pójdziemy
razem oddać krew?” – Wiele razy
zachęcałam innych do czynnego
włączenia się w Wampiriadę – wspomina
Marysia. – Okazuje się, że nie dla
wszystkich jest to łatwe. Rozumiem, gdy
ktoś się po prostu boi igły, mdleje na
widok krwi, bądź ma inne lęki. To
naturalne. I zwykle okazuje się, że nie taki
diabeł straszny… Spotkałam się też
niestety z odpowiedzią: „To moja krew, nie
rozumiem, dlaczego miałbym się jej
pozbywać?” Żeby tylko ta osoba nigdy nie
potrzebowała krwi innych… Pozbycie się
niemal pół litra cieczy z organizmu nie jest
łatwą decyzją. Najczęstsze z obaw
dotyczą zarażenia się jakąś chorobą
w czasie przetaczania, osłabienia, czy
omdlenia lub po prostu bólu. Zdarzają się
przypadki, że po nieumiejętnym wbiciu
pojawia się siniak, ale są one właściwie
marginalne. Niewątpliwie
niezdecydowanych może zachęcić

Wobec ogromnych potrzeb bardzo ważne
jest uświadamianie ludziom wagi
zagadnienia. Akcje propagowania
krwiodawstwa przeprowadzane są
w naszym kraju cyklicznie. Jedną
z największych są tzw. Krewniacy, w jej
promocji pomagają znani artyści
i sportowcy.
Im bliżej jesteśmy jakiegoś
wydarzenia, tym bardziej ono nas
porusza, dlatego duże efekty przynoszą
działania skierowane do konkretnych grup,
na poziomie lokalnym bądź sublokalnym.
Jednym z nich jest…
– Do tej pory uczestniczyłam
w Wampiriadzie sześciokrotnie, oddając
krew za każdym razem. Tylko raz nie
mogłam w niej brać udziału – Mówi Maria,
studentka III roku Zarządzania na AGH.
Szybko kalkulujemy, sześć razy 450 ml
daje 2,7 litra krwi. Dlaczego to robi? – To
jest dla mnie oczywiste, mam coś, od
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A co jeśli…?

8 czekolad, baton, mielonka, sok i jeszcze
jakiś mały prezent, co już zależy od
organizatorów, na przykład koszulka,
kubek, długopis itp. Wszystko po to, by
podnieść morale i przede wszystkim
pomóc zregenerować siły i niedobory
organizmu. Krwiodawca otrzymuje
również bezpłatnie wyniki badań krwi
(m.in. grupa krwi, morfologia, test na
żółtaczkę, wirus HIV), dzięki temu nie
tylko ratuje zdrowie innych, ale również
swoje dzięki szybkiemu wykryciu
ewentualnych chorób. W Polsce sprawę
oddawania krwi reguluje ustawa
o publicznej służbie krwi z 22 sierpnia
1997 roku. Zgodnie z nią honorowi
dawcy krwi nie dostają pieniędzy za
oddanie krwi. Przysługuje im natomiast
m.in. ekwiwalent energetyczny
(wspomniana czekolada), zwrot kosztów
dojazdu, oraz dzień wolnego od pracy
lub szkoły.
Nie każdemu się udaje
Edyta pierwszy raz oddała krew 2 dni
po swojej osiemnastce. To była jedna
z pierwszych poważnych decyzji w jej
dorosłym życiu. Tomek, mimo tego,
że ma 21 lat, jest wysoki i dobrze
zbudowany, nie może zrealizować
jednego ze swoich pragnień. Ma za niskie
ciśnienie, co dyskwalifikuje go z listy
potencjalnych dawców. By trafić na fotel
z rurką podłączoną do żyły trzeba spełnić
kilka warunków (zgodnie
z rozporządzeniem ministra zdrowia),
wśród których znajdziemy takie jak:
– brak takich zabiegów jak akupunktura,
tatuaż, przekłucie uszu lub innych
części ciała w ciągu ostatnich
6 miesięcy,
– na 6 miesięcy dyskwalifikują również
wszystkie duże zabiegi chirurgiczne,
– krew można oddać 2 tygodnie po
zakończeniu leczenia antybiotykami,
– należy wstrzymać się z oddawaniem
krwi 7 dni po usunięciu zęba,
48 godzin po leczeniu zachowawczym
u stomatologa.
– krwiodawca musi być całkowicie
zdrowy, nie może spożywać alkoholu
24 godziny przed oddaniem krwi
Wielość przeciwwskazań uświadamia,
w jak ważnej sprawie bierzemy udział.
Coraz więcej
Co roku liczba dawców rośnie o około
3,6%. Potrzeby również rosną, niestety
jeszcze szybciej, szacuje się, że o około
8,6% rocznie. To fakty, które motywują do
organizowania kolejnych promocji
krwiodawstwa. I są efekty. – Po każdej
akcji promocyjnej mamy o połowę
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dawców więcej – mówi doktor Monika
Chaszczewska-Markowska z Polskiego
Czerwonego Krzyża. Marysia
z uśmiechem wspomina ostatnią
Wampiriadę na uczelni. – Pierwszy raz tak
się cieszyłam, że stoję w kolejce. Ludzi
było więcej niż zwykle.

Za oknem bezchmurne niebo, wiatr
łagodnie kołysze drzewa. Ludzie spieszą
się, każdy idzie w swoją stronę, niewiele tu
radości i uśmiechu. A może właśnie teraz
warto wstać, wsiąść do tramwaju i wraz
z czerwonym płynem dać komuś szansę
na uśmiech? I na życie.

 Karolina Kruk

Studentka Socjologii,
Wydział Humanistyczny AGH

Reportaż powstał w ramach zajęć z przedmiotu
Retoryka i gatunki medialne

Clubbing – sposób na życie czy ucieczka od odpowiedzialności?
Piątek wieczór. Na krakowskim Rynku
pojawia się coraz więcej osób gotowych
na nocne przygody. Przemierzają kluby
w celu znalezienia miejsca, aby na chwilę
przysiąść i zawiesić oko na płci przeciwnej.
Po kilku drinkach i piwach zmieniają
terytorium bansu. Liczą na chwilę
szaleństwa, często na przygodny seks.
Wyprawę zaczynamy od Szewskiej.
Na pierwszy strzał idą „Ręce i Nogi”. Potem
„Gorączka”. Następnie przenosimy się do
„Afery”. Na koniec „Carpe Diem” i może
czarna muza w „Midgardzie”. Za każdym
razem spotykamy to samo. Tłum ludzi
bawiących się na parkiecie. Słyszymy
osoby mówiące w obcych językach.
Zastanawiamy się czy zostać, czy podążyć
dalej. Każdy klub oferuje nam inną muzykę.
Po co to robimy?
– Ludzie praktykują taki sposób
zabawy, bo to pozwala otwierać się na
innych. Muzyka klubowa i taniec poprawiają
nastrój oraz pozwalają zapomnieć
o smutkach – mówi Marta Tworek,
studentka architektury. – Podoba mi się to,
że do klubów wszyscy przychodzą w tym
samym celu, chcą się wyszaleć,
zrelaksować i poznać kogoś nowego.
– Clubbing to zabawa do utraty tchu,
szaleństwo, a jednocześnie odpoczynek,
który jest oderwaniem się od szarej
codzienności – opowiada Arleta Karelus,
studentka stosunków międzynarodowych.
– Na swój sposób to rodzaj relaksu, co
brzmi zabawnie, bo relaks kojarzy się
raczej ze spokojem, błogim lenistwem,
wyciszeniem, czyli przeciwieństwem
gorących, rytmicznych nocy.
Wytchnienie, odrealnienie, nocne
szaleństwo – to wciąga, ale nie wszystkich.
– Uważam, że tu tak naprawdę chodzi
o lans. Bananowa młodzież, która opływa
we wszystko, a przy tym nie ma żadnych
zainteresowań i sposobów na spędzanie
wolnego czasu, zapuszcza się w nocny
świat z alkoholem, dragami i seksem. To
podobno kusi – twierdzi Monika Miścicka,
studentka AGH.
Wir imprezowania – uzależnienie
czy pojedynczy wyskok?
Estera jest na co dzień dziewczyną
interesu, posiadającą, mimo młodego
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wieku, własny sklep. Ponadto studiuje
bezpieczeństwo narodowe na jednej
z prywatnych krakowskich uczelni. Miła,
sympatyczna, umiejąca radzić sobie ze
stresem. Jednak kiedy przychodzi
weekend, odsłania drugą twarz.
Seksowna, czarująca, lubiąca imprezy
i facetów. W Krakowie jest anonimowa.
Może pozwolić sobie na więcej. Przecież
nikt jej tutaj nie zna.
Agnieszka, przykładna córka,
kochająca narzeczona. Jednak impreza
wciąga, czasami ktoś ją odprowadzi do
mieszkania, a potem wszystko wraca do
normy.
Agata, na co dzień porządna
i grzeczna dwudziestojednoletnia
dziewczyna, wieczorowo-weekendową
porą lubi zakamuflować się w jakimś
klubie. Mocny makijaż, seksowna bluzka
i obcisłe dżinsy. Od paru miesięcy to
standard, chce zapomnieć o przeszłości,
szukając chwilowej znajomości.
Nocne życie jest dobrym sposobem
na ucieczkę, jednak często przeradza się
w nałóg. Kiedy zabawa przestaje być
zabawą, a staje się sposobem na życie,
wszystko przewraca się do góry nogami.
Wtedy „noc dla niektórych jest dniem,
a dzień nocą...” Wracają nad ranem. Śpią
do popołudnia. Żyć zaczynają wieczorami.
Wędrując od klubu do klubu czują tak
zwaną ekstazę. – Młodzi ludzie wpadają
w wir imprezowania, „kserując”
zachowania innych i odreagowując coraz
większe stresy. Im człowiek starszy, tym
więcej problemów – mówi Katarzyna
Duraj, studentka administracji. – Młodzi
nie potrafią powrócić do rzeczywistości.
Wymagałoby to samodyscypliny, podjęcia
przemyślanych decyzji, gdy tymczasem
oni wolą iść na łatwiznę – kolejną imprezę.
Clubbing – tylko dla studentów?
Zabiegani. Na co dzień zapracowani.
Zaszyci w książkach studenci prawdziwie
żyć zaczynają nocą. Oddając się zabawie
zapominają o problemach i stresach
minionego dnia. Wirując na parkiecie
z uśmiechem na twarzy i drinkiem w ręku,
w gronie znajomych pozwalają ponieść się
chwili. Smakują swobodę i uroki młodości
– opowiada Arleta Karelus. Jednak czy
tylko oni?

Piątkowa noc. Klub „Gorączka”. Na
parkiecie mnóstwo ludzi. Migające światła
oślepiają. Nie dostrzegam wszystkich
twarzy. Jednak obok mnie pojawiają się
dojrzali mężczyźni i kobiety. Kołyszą się
z nogi na nogę. Chcą przypomnieć sobie
czasy młodości lub – tak jak większość
klubowiczów – zapomnieć. Odwracam
twarz, widzę Włochów, Anglików,
szukających niezobowiązującej przygody.
Schodzę z parkietu. Za dużo
uniwersalizmu. Przeszkadza mi brak granic.
Skąd to do nas przyszło?
Clubbing pojawił się u nas wraz
najazdem Anglików na Kraków. Od zawsze
miasto to było atrakcyjnym miejscem dla
zagranicznych turystów, nie tylko ze
względu na zabytki, ale także nocne życie.
Do dzisiaj clubbing nie ma polskiego
określenia. To po prostu wędrówka po
klubach. Używamy obcej nazwy
i postępujemy obco, bo tak jest cool. Nie
umiemy znaleźć własnej tożsamości, bo
w czasie zabawy wszyscy są tacy sami –
wyluzowani. Można powiedzieć, że
clubbing jest jedną z konsekwencji
globalizacji. Chcemy być europejscy,
dlatego przyjmujemy wzorce zachowania,
które przychodzą do nas z zachodu. Nie
tylko dostosowujemy naszą politykę do
organizacji międzynarodowych, do
których należy nasz kraj. Wiąże się to
również ze zmianą stylu i trybu życia.
Chcemy być Europejczykami, więc
zachowujmy się tak, jak Europejczycy.
Kraków jest pełen obcokrajowców, którzy
przyjeżdżają tu tylko po to, aby się
zabawić. Wraz z nimi oddajemy się
nocnym rozrywkom. Uciekamy, lansujemy
się, bawimy, chcemy zapomnieć, gdyż
boimy się odpowiedzialności. Wszystko to
jest dobre do momentu, kiedy wieczna
swoboda i nocny hazard ze snem nie stają
się naszym chlebem powszednim.

 Agata Pik

Studentka Wydziału Humanistycznego,
III roku Socjologii

Reportaż powstał w ramach zajęć z przedmiotu
Retoryka i gatunki medialne

43

Stanisław Ropski (1932–2009)
górnik, wychowawca, nauczyciel, przyjaciel
Kiedy 29 maja świętowaliśmy „90-lecie”
Uczelni, zrządzeniem Opatrzności
odchodził od nas doc. dr inż. Stanisław
Ropski, mój wychowawca, pierwszy
„Szef”, promotor doktoratu, pracownik
Wydziału Górniczego w latach 1954–1992.
Uczestnicząc w obchodach
jubileuszowych, z głową zaprzątaną
wspomnieniami związanymi z osobą
zmarłego, uświadamiałem sobie, ze
odszedł jeden z ostatnich z Pokolenia
wychowanego przez pierwszych
profesorów AG (że wspomnę z Wydziału
Górniczego: Budryka, Zalewskiego,
Znańskiego, Sałustowicza). Że z kolei
Jego pokolenie (Maciejasz, Bromowicz,
Strzelecki, Takuski, Drzewiecki) to
wychowawcy pokolenia mojego, już
przecież prawie emerytów. I pojawiła się
refleksja: tak toczy się sztafeta
pracowników uczelni!
I następna! O ile sylwetki „Pierwszych
Wielkich” zostały opisane i utrwalone
w okolicznościowych wydawnictwach, to
następni (niestety, tylko niektórzy), co
najwyżej upamiętnieni zostali
okolicznościowymi wzmiankami
w uczelnianych zeszytach naukowych.
Biegnący czas zaciera ślady, choć
pojawiają się niespodzianki, takie jak
wydane po latach przez TPSP w Krakowie
płyty z rozmowami, z piewcą tradycji
górniczych, prof. Witoldem Żabickim,
utrwalone przez rozmówcę, obecnego
prezesa towarzystwa – Zbigniewa
Kazimierza Witka (to tylko mała, choć jak
ważna i niezwykle ciekawa, cząstka historii
uczelni). Trzeba jednak „systemowo”
pomyśleć o utrwaleniu życiorysów innych,
tych co byli przed nami. Może np. poprzez
współpracę z Wydziałem Historii UJ dało
by się „zadawać” jako tematy prac
dyplomowych opracowanie życiorysów
naszych profesorów. To jakaś propozycja,
pewno jedna z wielu (a może „grant
uczelniany” dla pracowników Wydziału
Humanistycznego!?)
Takie to smutne refleksje przychodzą
mi do głowy po stracie mojego profesora.
Aby i po Nim czas nie zatarł wszystkich
śladów, oprócz tych, które pozostały
w sercach wychowanków, słów kilka ode
mnie.
Losy Stanisława Ropskiego są dość
charakterystyczne dla tych, którzy pracę
w Uczelni podjęli kilka lat po wojnie.
Urodził się 11 stycznia, roku 1932,
w Krakowie. Jego dzieciństwo i pierwsze
lata nauki przypadły na „ciemną noc”
okupacji. Pobiera ją na tajnych
kompletach. Po wojnie rozpoczyna naukę
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w Liceum Nowodworskiego, gdzie w 1950
roku zdaje maturę. W szkole średniej
spotyka wielu swoich przyszłych kolegów
– studentów i późniejszych pracowników
AGH (że wspomnę tylko prof. M.
Jawienia). Trudno dociec, nie wspominał
o tym nigdy, dlaczego Krakus z krwi
i kości, wychowany na ul. Zwierzynieckiej,
wybrał ten wydział (bo AGH była jedyną
uczelnią techniczną w Krakowie, a był
uzdolniony wybitnie w kierunku studiów
technicznych – więc wybierając uczelnię,
praktycznie nie miał alternatyw). Studiował
górnictwo w systemie dwustopniowym.
Jako wyróżniający się absolwent studiów
inżynierskich, w 1954 roku został
zatrudniony na stanowisku asystenta,
kontynuując studia magisterskie. Kończy
je w 1956 roku, również z wyróżnieniem.
„Terminując w nauce” ma dwu mistrzów.
Z profesorem Feliksem Zalewskim
prowadzi badania nad problematyką
zabezpieczeń wyrobisk, z profesorem
Józefem Znańskim zajmuje się
zagadnieniem mechanizmu tworzenia się
zawału. Kierunek pierwszy towarzyszy Mu
prawie do końca życia. Jest niezwykle
aktywnym członkiem zespołu
opracowującego zasady i metody
ratowania zagrożonych dzielnic
staromiejskich w Rzeszowie, Jarosławiu,
Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Opatowie,
Sandomierzu. Po śmierci
prof. Zalewskiego, kiedy przewodnictwo
zespołu przejmuje profesor Zbigniew
Strzelecki, zostaje jego zastępcą. Po jego
odejściu kieruje zespołem, aż do przejścia
na emeryturę. Za pionierskie prace
członkowie zespołu, w tym docent Ropski,
są honorowani nagrodami ministra,
odznaczani medalami miast. Miasta, które
mogły zaginąć (Wyd. „Omega” 1976), to
tytuł książki sumującej i dokumentującej
doświadczenia zespołu, której
współautorem jest zmarły. Doświadczenia
zespołu stanowić będą po latach
podstawę do uruchomienia na Jego
wydziale specjalności: geotechnika
w rewitalizacja zabytków.
Współpraca z profesorem Znańskim
przynosi obronioną w 1964 roku,
z wyróżnieniem, dysertację doktorską.
Jest to do dzisiaj unikalna i fundamentalna
praca, oparta o pomiary w kopalni
„Wesoła”, dokumentująca mechanizm
tworzenia się zawału i jego zasięg. Zostaje
opublikowana nie tylko w kraju, ale
i w renomowanym wydawnictwie
zagranicznym. Rysunek pokazujący
„strefy zawału”, cytowany jest w wielu
podręcznikach do dziś.

Z chwilą zmiany w strukturze
organizacyjnej uczelni i wydziału – 1970
rok – docent Ropski zostaje w Instytucie
Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa
Pracy kierownikiem Zakładu Eksploatacji
Węgli. Kilka lat później zostaje
wicedyrektorem instytutu. W działalności
naukowej zajmuje się zagadnieniami
nieplanowych zawałów,
zagospodarowania odpadów – jest
współtwórcą unikalnego patentu
poświęconego problematyce
zastosowania w kopalniach zawiesin
popiołowych –problematyką ochrony
wyrobisk korytarzowych. Podsumowaniem
wyników badań są liczne publikuje oraz
referaty wygłaszane na konferencjach
krajowych i zagranicznych. Osiągnięcia
zmarłego honorowane są licznymi
nagrodami rektora AGH, Ministra
Górnictwa i Energetyki, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskuje
odznaczenia państwowe (w tym Krzyż
Kawalerski O.O. Polski), medale i odznaki
resortowe, zostaje Mu nadany stopień
górniczy: dyrektora generalnego.
Wychowuje młode kadry, promuje
doktorów. Uczestniczy w pracach ciał
doradczych Ministerstwa Górnictwa,
Zjednoczeń, WUG-u. Wiele czasu spędza
w kopalniach wykonując rozliczne
ekspertyzy. Jest to okazja do spotkań
z wychowankami. W wielu z nich mam
zaszczyt uczestniczyć, mając doskonałą
szkołę kontaktu nauczyciel – wychowanek.
Docent Stanisław Ropski niezwykłą
wagę przywiązuje do nauczania. Jego
studenci do dzisiaj wspominają niezwykle
ciekawe wykłady ilustrowane rysunkami,
precyzyjnie wykonanymi kolorową kredą.
Promuje wielu inżynierów i magistrów
inżynierów. Pamiętają Go, czego
dowodem były liczne pytania o Jego losy,
kierowane do nas podczas niedawnego
jubileuszu. Miał wśród nich wielu
przyjaciół. Licznie zjawili się na pogrzebie.
Zostanie w ich pamięci.
Nie sposób nie wspomnieć
o zaangażowaniu zmarłego w życie
uczelni i wydziału. Przez wiele lat
organizuje Barbórki, jest niezwykle
aktywnym członkiem Związku
Nauczycielstwa Polskiego. W niełatwych
latach pełni funkcję sekretarza
i wiceprzewodniczącego Rady
Uczelnianej, nadzoruje zakładowe
budownictwo mieszkaniowe, zajmuje się
losami rodzin byłych pracowników. To
tylko niektóre, najważniejsze prace wtedy
zwane „społecznymi”.
Z początkiem lat dziewięćdziesiątych
Jego stan zdrowia zaczyna się pogarszać.
Podejmuje decyzję, że skoro swej
umiłowanej uczelni nie może oddać się
w 100 procentach, lepiej będzie jak
przejdzie na emeryturę, tym bardziej, że
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wykształcił swoich następców. Jeszcze
uczestniczy w moim kolokwium
habilitacyjnym i odchodząc, pozostawia
kierowanie zakładem. Będąc formalnie
poza uczelnią nie zrywa z nią, interesuje
się losem swojego zespołu, spotyka
z pracownikami. Cieszy się wnukami.
Nasze kontakty, z mojej winy (pośpiech
i praca) stają się coraz rzadsze. Niestety
prawdę ma ks. Twardowski: „cieszmy się
ludźmi, tak szybko odchodzą” – o wiele za
szybko.
Był Szefem (to jeden z kilku
przydomków, którym Go określaliśmy, inny
to z racji służbistości „Paragraf”)
doskonałym, lubianym, a nade wszystko
wyrozumiałym. A miał pod opieką kilku,
w tym „młodych – niepokornych”. Dwu
wypromował sam (Mazurkiewicz,
Rembielak), o promocję innych (Stopyra,
Górecki, Dydecki, Postawa) zabiegał.
Niemal modelowe w sprawowaniu opieki
nad podwładnymi byłyby cotygodniowe,
protokołowane, spotkania, na których
referowaliśmy postępy w realizacji prac,
aktywnie „opalając” Go z „Carmenów”.
Wprowadzał nas w przemysł (o czym
wspomniałem), wprowadzał w życie
towarzyskie(!) W tym ostatnim działaniu
kontynuował tradycję swych
poprzedników. Bywaliśmy u państwa
Ropskich (żona Halina, docent Wydziału –
wtedy – Ceramiki) w domu „na
Stanisława”, co poczytywaliśmy sobie za
zaszczyt i wyróżnienie. Był także
przewodnikiem po początkach mej
motoryzacji (to jedna z Jego kilku pasji).
Tak to nawiązywała się przyjaźń, którą
mam zaszczyt się chlubić. Był
człowiekiem, z grona mych wychowawców
tym, który ukształtował podstawy mego
podejścia do pracy w uczelni, nauczył
pisać prace naukowe i (to też Jego
„konik”) sporządzać „porządnie
wykończone” tabele (a nie było wtedy
„Word-a”).
Niestety…! Byliśmy bardzo zdziwieni
nie widząc Go wśród nas podczas
wspomnianego jubileuszu. Zostaliśmy
zaskoczeni wiadomością o śmierci, bo
przecież nie miał w zwyczaju skarżyć się
na los. Powtórzę, nie przeczuwaliśmy, że
zrządzeniem Opatrzności odejdzie od nas
w trakcie jego trwania. Ma to dla mnie jakiś
wymiar symboliczny (stąd też i te
dywagacje poprzedzające wspomnienia).
Piątego czerwca towarzyszyliśmy
Jego „ostatniemu zjazdowi”, na
krakowskim Cmentarzu Rakowickim.
Spoczął w rodzinnym grobie, obok swych
teściów, państwa Boguszów.
A „jodła dalej się zieleni”, tylko
o „skarbie rud” z Wychowawcą
i Przyjacielem nie mogę już porozmawiać.

 Maciej Mazurkiewicz
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Piknik Lotniczy
Piknik Lotniczy
W słoneczny dzień 8 czerwca, na lotnisku
w Pobiedniku Wielkim odbył się już trzeci
Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy.
Główną atrakcją imprezy – jak w ubiegłych
latach – były spadochronowe skoki
tandemowe (skakało 21 osób
niepełnosprawnych mających problemy
z poruszaniem się, w tym na wózkach,
niesłyszących i niewidomych).
Przedsięwzięcie przeprowadziła Sekcja
Spadochronowa Wojskowego Klubu
Sportowego „Wawel”. Tym razem
postanowiliśmy zapytać samych
uczestników o ich wrażenia:
Dawid Ożóg, III rok GiG AGH
„Skoki były dla mnie ogromną frajdą,
niesamowitym przeżyciem zapadającym
w pamięci. Towarzyszyła mi wielka
ciekawość, jak to jest stanąć na progu
samolotu, tuż przed skokiem. Podejście
instruktorów wywarło na mnie ogromne
wrażenie. Przy starcie samolot osiągnął
małą prędkość, następnie dostał tzw.
«czkawki» i przyśpieszył. Lecieliśmy
ok. 20 min., wznosząc się na pułap
2500 m. Na wys. 2000 m. zostałem
przymocowany do instruktora, poczym
nastąpiło otwarcie drzwi. Stanęliśmy tuż
poza drzwiami. Skok. W pierwszej fazie
trzymałem ręce na umocowaniach,
poczym wyciągnąłem je na bok. Fotograf,
lecący obok zrobił mi zdjęcie. Swobodne
spadanie trwało ok. 15 sec., poczym na
wys. 1500 m nastąpiło otwarcie
spadochronu, pomimo szarpnięcia nie
czułem go, bo i tak już byłem w wielkim
szoku. Lecieliśmy ok. 5 min. Trzymałem
lotki, które służą do kierowania.

Wylądowaliśmy. Nie obeszło się bez
kamer i wywiadów…”
Bartek Miga, I rok EAIiE AGH
„Skoki spadochronowe były dla mnie
trudnym wyzwaniem, wahałem się, ale nie
wybaczyłbym sobie, gdybym nie skoczył.
Mogłem liczyć na pomoc i porady
instruktorów. Już przy zakładaniu
kombinezonu czułem dreszczyk emocji.
Poczułem niepokój, gdy ktoś, kto przede
mną stanął w drzwiach, skoczył i nagle
zniknął w przestrzeni, przecież za chwilę
miałem skoczyć ja. Dalej wszystko
potoczyło się błyskawicznie. Wyskok i lot.
Na znak instruktora rozłożyłem ręce na
boki i poczułem się wolny jak ptak.
Kamerzysta leciał naprzeciwko nas
z kamerą przypiętą do kasku.
Pomachaliśmy sobie. Spadałem
ok. 10 sec. Po otwarciu spadochronu
wszystko się uspokoiło. Uświadomiłem
sobie, jak szybko leciałem. Lecieliśmy
w dół w znacznie wolniejszym tempie.
Dowiedziałem się, jak sterować lotem.
Robiliśmy różne akrobacje, tworząc na
niebie kształt spirali. Powietrze było
rześkie. Udział w tym niezwykłym
przedsięwzięciu polecam wszystkim,
satysfakcja gwarantowana!”
Piotr Kołek, II rok GGiOŚ AGH
„Brałem udział w skokach tandemowych
jako jedna z trzech ostatnich osób.
Pomimo, że robiło się już ciemno, nigdy
nie zapomnę niesamowitych wrażeń
podczas skoku, widać było całe
oświetlone miasto, a także rzekę Wisłę
(z góry wygląda jak żyła). Przed skokiem

Prezentacja sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzącyh, oferowanych przez Biuro ds. ON AGH i UJ
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Dorota Mizerska dzielnie pokonuje tor przeszkód

odbyło się szkolenie teoretyczne, podczas
którego omówiono wszystkie aspekty lotu,
co należy robić. Ponieważ jestem
niesłyszący, przed lądowaniem instruktor
dał mi parę wskazówek dotykowych. Jeśli
klepie się po ramieniu to znaczy, że można
opuścić ramiona, a pod nogi – żeby
unieść rękami swoje nogi. Po lądowaniu
na ziemi byłem szczęśliwy i jednocześnie
żałuję, że to trwało tak krótko. Chciałbym
w przyszłości powtórzyć taki lot”.
O pikniku merytorycznie
Szczególnie ciekawą częścią
tegorocznego pikniki był nowatorski
program merytoryczny. Biura ds. ON AGH,
PAT, PK, UEK, UJ i UP oraz ZSN AGH, PK,
UEK przedstawiły swoje oferty skierowane
do studentów z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Pokazano także
sprzęt wspomagający edukację osób
z różnymi niepełnosprawnościami oraz
zaprezentowano mapę Miasta Krakowa
w grafice wypukłej dla osób niewidomych.
Mapa zrobiona jest z miękkiego plastiku,
z różnymi fakturami, każda pokazująca
inną przestrzeń, np. zabudowania, ulice,
tereny zielone czy zabytki. Wręczano
informatory, ulotki itd. Studenci AGH –
Bartosz Miga oraz Sylwester Wójcik –
prezentowali przenośny elektroniczny
powiększalnik dla niedowidzących, który
działa jako kamera podłączona do
laptopa. Kamerę można ustawić pod
dowolnym kątem i przybliżać obraz
znajdujący się w odległości. Chodząc na
zajęcia z takim sprzętem studenci mogą
usiąść na końcu sali i swobodnie rozłożyć
powiększalnik, dzięki czemu bez problemu
mogą przeczytać i notować to, co jest
napisane na tablicy.
Michał Kępinski, opiekun Pracowni
Tyfloinformatycznej AGH, prezentował
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maszynę Parkinsona do pisania brajlem
oraz specjalnie przygotowane rysunki,
mapy i inne ilustracje dla osób
niewidomych. Ponadto zaprezentowana
została laska ultradźwiękowa, która
zależnie od ustawienia przy zbliżaniu się
do przeszkody, zaczyna wibrować
i wydaje dźwięk. Wszystkie te pomoce
edukacyjno-rehabilitacyjne można
wypożyczyć na okres studiów w Biurze ds.
ON AGH. Pracownia tyfloinformatyczna UJ
zaprezentowała skaner i aparat
fotograficzny do skanowania książki
w czarno-druku na wersje elektroniczną
w formacie edytora Word, który jest
czytany przez syntezator. Odwiedzający
mogli zapoznać się z notatnikiem
brajlowskim do czytania, pisania
i słuchania muzyki, posiadającym łącze
z internetem.
Studenci nie(do)słyszący
zorganizowali dla wszystkich uczestników
wyjątkowy mini-kurs języka migowego
połączony z kalamburami.
Pracownik BON AGH – Paweł
Sarzała – pokazywał jak składa i rozkłada
się wózek inwalidzki i jak należy
pomagać osobom poruszającym się
na wózkach.
Prezentacje
specjalistycznego sprzętu
Firma Pofam-Poznań zaprezentowała
uczestnikom pikniku wózki z napędem
elektrycznym i do aktywnej rehabilitacji.
Każdy mógł spróbować przejażdżki
wózkiem elektrycznym, a największą
atrakcję stanowił skuter. Przedstawiciele
firmy byli bardzo zadowoleni z udziału
w przedsięwzięciu i jak zaznaczyli,
panujące warunki były odpowiednie,
bowiem można było sprawdzić wózki
w terenie.

Firma Altix z Warszawy pokazała
najnowocześniejsze technologie
wspomagające prace osobom
niewidomym i słabo widzącym, m.in. takie
jak programy komputerowe
udźwiękawiająco-powiększające,
syntezatory mowy, oprogramowania do
zapisu wzorów matematycznych,
stworzone przez niewidomych polskich
informatyków. Monitory i notatniki
brajlowskie oraz urządzenie lektorskie
odczytujące różne pliki, wypukły atlas,
globus dotykowy i w pełni przystosowany
dyktafon. Przedstawiciele firmy wyrazili
ogromne zadowolenie z udziału w pikniku,
bowiem stanowisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Było to pierwsze takie
przedsięwzięcie tej firmy i, jak nas
zapewnili, nie ostatnie.
Firma Dor-med z Krakowa swoje
produkty kieruje do osób z wadą słuchu,
takie jak systemy wspomagające
słyszenie, także z technicznym źródłem
dźwięku z zewnątrz (laptop, TV, telefon
komórkowy, radio) – tzw. komunikacja
bezprzewodowa. Ponadto firma oferuje
najnowsze rozwiązania wkładek usznych,
obudowę aparatu wewnątrzusznego,
idealnie dostosowanego do ucha oraz
najmniejsze aparaty słuchowe zauszne.
Przedstawicielom firmy bardzo podobało
się połączenie zabawy z prezentacją ofert,
co buduje miłe skojarzenia z firmą
i z produktem.
Przeszkody, okulary
i pierwsza pomoc
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji –
zaproszony Gość – była organizatorem
toru przeszkód. Osoby sprawne oraz
z dysfunkcjami innymi niż poruszanie się
na wózku, mogli zobaczyć, z jakimi
problemami zmagają się wózkowicze oraz
jak radzą sobie w pokonywaniu
krawężników o różnych wysokościach,
schodów, poruszając się na wózku
samodzielnie lub z pomocą.
Na stanowisku, którego
gospodarzami byli nauczyciele z SOSW
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Uczestnicy
mieli okazję poznać, czym jest orientacja
przestrzenna, zainteresowanym zakładano
opaskę na oczy, aby mogli wczuć się
w sytuację osoby niewidomej, udzielano
porad, jak pomóc takiej osobie, np. przy
przeprowadzaniu przez ulicę. Uczestnicy
mogli również zobaczyć przez specjalne
okulary imitujące różne dysfunkcje wzroku.
Prezenterzy przyjechali ze swoimi
podopiecznymi – uczniami niewidomymi.
Innym ciekawym przedsięwzięciem była
prezentacja pierwszej pomocy, jak ją
udzielać zarówno dorosłym, jak
i dzieciom, którą poprowadził lekarz
medycyny oraz studenci.
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O wrażenia na temat tegorocznego
pikniku zapytaliśmy pracowników AGH:
mgr Anna Jarczyk,
Lektor, Studium Języków Obcych
„Pomysł pikniku jest jak najbardziej
słuszną inicjatywą. Bardzo dobrze, że
uczestniczy w nim kilka uczelni. To, co mi
się podobało to lokalizacja – blisko,
z zapewnionym dojazdem, układ
namiotów z «placykiem» w środku,
sprawny konferansjer, zaplecze
aprowizacyjne, loty i możliwość skoków,
udział dzieci ze szkoły na Tynieckiej oraz
lekcje tańca i skecze przygotowane przez
studentów”.
Dorota Mizerska i Alicja Derwisz,
Dział Spraw Studenckich
„Brałyśmy udział w pokonywaniu
przeszkód i nie wiedziałyśmy, że wózki są
tak niestabilne dla osób z nich
niekorzystających. Założono nam opaskę
na oczy, abyśmy mogły popatrzeć oczami
osób niewidomych. Dowiedziałyśmy się
także o lasce również dla osób
niewidomych. Po raz pierwszy
zetknęłyśmy się z alfabetem brajla, jego
tajniki poznawałyśmy z przyzwyczajenia
za pomocą oczu, zamiast palców.
Miałyśmy okazję lecieć samolotem
w ramach lotu krajobrazowego. Bardzo

podziwiamy osoby skaczące ze
spadochronów. Organizacja była dobra.
Mogłoby być większe zainteresowanie
studentów niepełnosprawnych (jest ich
znacznie więcej na AGH), a także tych
sprawnych – czego życzymy
organizatorom w przyszłości”.
Dr Marek Długosz,
Katedra Automatyki, WEAIiE
„Uważam za bardzo dobry pomysł
organizowania tego typu imprez. Oprócz
oczywistych walorów rozrywkowych (dla
mnie to był niewątpliwie lot widokowy
samolotem) na pikniku można było się
zapoznać z problematyką nauczania osób
niepełnosprawnych. Dla mnie, jako
prowadzącego zajęcia, gdzie w jednej
grupie jest niewidomy student, cenne było
poznanie możliwości «technicznych», jakie
można wykorzystać do przygotowania
materiałów dla studentów niewidomych.
Prowadzę zajęcia z matematyki i przed
piknikiem nie za bardzo wiedziałem jak
pewne materiały do ćwiczeń będę mógł
przerobić dostosowując je dla
niewidomych osób. Podsumowując
zarówno rekreacyjnie jak i poznawczo
uważam imprezę za udaną!”.
Tegoroczny piknik był zdecydowanie
większą imprezą od poprzednich. Ważną

Bartek Miga w trakcie przygotowania do skoku

rzeczą jest to, że studenci mieli możliwość
zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt
codziennego użytku oraz oferty biur
w jednym miejscu. Konferansjerem był
Piotrek Bednarski, który z ogromną
energią relacjonował, co ciekawego
aktualnie się działo, Prezentował wszystkie
stanowiska oraz informował o godzinach
wylotów. Jako dodatkowe atrakcje
organizatorzy zapewnili, wspomniane już
wcześniej loty krajobrazowe
samolotem An-2 – 9 lotów po 11 osób,
co umożliwiło lot 99 osobom, zabawy
integracyjne oraz konkursy z nagrodami.
Uczestnicy pikniku otrzymali ciepłe posiłki
i napoje.
W razie wypadku na straży czuwała
ekipa karetki pogotowia. Organizatorzy
wręczyli wszystkim sponsorom
i partnerom nagrody specjalne,
zaprojektowane i wykonane przez
Uczestników Terapii Zajęciowej.
Organizatorami były Biura ds. ON i ZSN
AGH, PAT, PK, UEK, UJ i UP, Fundacja
studentów i Absolwentów AGH
„Academica” oraz Urząd Miasta Krakowa
w ramach X Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków
z Wzajemnością”.

 Zofia Florek-Paszkowska

Paweł Sarzała testuje skuter

