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W uroczystym przemarszu z okazji jubileuszu 90-lecia AGH
udział wzięli rektorzy uczestniczący w posiedzeniu KRASP,
które odbyło się w murach naszej uczelni
w dniach 18–20 października 2009
tekst str. 26
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Szanowni Państwo,
Przyjaciele uczelni,
Drodzy Pracownicy i Studenci!
Dzisiejszą immatrykulacją rozpoczynamy uroczyście 91 Rok Akademicki w naszej
uczelni. Rok wyjątkowy bo jubileuszowy.
Pierwsze słowa mojego wystąpienia chciałbym skierować do wszystkich
pracowników i studentów naszej Alma Mater. Chcę Wam niezwykle serdecznie
podziękować za miniony rok – za ogromne zaangażowanie, za wkład i poświęcenie
wniesione w rozwój naszej uczelni. Dzięki Wam i Waszej pracy to był dla nas kolejny
bardzo dobry rok. Rok, w którym konsekwentnie realizowaliśmy założenia dynamicznego
rozwoju naszej akademii, istotnego wzmocnienia Jej pozycji zarówno w kraju, jak
również w Europie i Świecie. Budowania nowoczesnej, otwartej i przyjaznej uczelni na
miarę wyzwań XXI wieku.
Drodzy pracownicy i studenci, bardzo Wam za to dziękuję – za pracę dla naszej
uczelni, naszego wspólnego domu.
W kolejnych latach musimy dalej konsekwentnie budować siłę AGH przy zgodzie
i przy pełnej akceptacji całej naszej społeczności, pamiętając o łacińskiej maksymie:
„Ibi victoria, ubi Concordia” – Tam zwycięstwo – gdzie zgoda.
Szanowni Państwo,
Przez tych 90 lat, wielu naukowców pracujących w naszej uczelni, zapisało piękną kartę
w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Wspomnijmy w tym miejscu kilku
wspaniałych profesorów: Goetla, Hoborskiego, Budryka, Bolewskiego, Olszaka,
Żemajtisa, Janowskiego. Zawsze byliśmy, jesteśmy i nadal mamy zamiar być blisko
gospodarki narodowej, na którą nasi naukowcy i absolwenci mieli i mają znaczący
wpływ. W licznych dziedzinach to my wyznaczamy standardy, jesteśmy w czołówce
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Na okładce: Immatrykulacja studentów
pierwszego roku – 20 października 2009 –
fot. Z. Sulima

3

fot. ZS

najbardziej rozwijających się dziedzin współczesnej nauki.
Na naszej kadrze akademickiej ciąży duża odpowiedzialność,
za kształcenie młodzieży na wysokim poziomie, dobre jej
wychowanie, a także rozwój naukowy i gospodarczy kraju.
Z dumą mogę powiedzieć, że w zdecydowanej większości nasi
pracownicy z ogromnym zaangażowaniem pokonują wyzwania
jakie przed nimi stoją.
Szanowni Państwo, nasi Drodzy Goście,
Mogę z satysfakcją powiedzieć, że pomimo spadku ilości
kandydatów na studia w Polsce oraz obserwowanego od kilku lat
zmniejszenia się zainteresowania studiami inżynierskimi, do AGH
co roku zgłasza się coraz więcej kandydatów chcących studiować,
i co istotne – są to w przeważającej większości dobrzy kandydaci,
z wysokimi ocenami osiągniętymi na maturze. Wśród młodzieży
można zaobserwować swoistą „modę na AGH”. Myślę, że wynika
to z wypracowanej wysiłkiem kilku pokoleń pracowników, wysokiej
pozycji AGH w dziedzinie kształcenia, znacznych osiągnięć
naukowych, dużego potencjału intelektualnego i rozwiniętej
infrastruktury. Od lat wiadomo, że AGH kształci na wysokim
poziomie doskonałych inżynierów dla prawie wszystkich gałęzi
przemysłu. Inżynierowie ci nie mają problemów z uzyskaniem
interesującej pracy, wielu z nich, w stosunkowo krótkim czasie
osiąga wysokie stanowiska w przemyśle lub administracji. Nasi
absolwenci wykazują się również duchem przedsiębiorczości,
zakładając prężnie rozwijające się firmy.
W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy blisko 11 tysięcy
studentów na studia stacjonarne, studia niestacjonarne oraz
studia doktoranckie. Aktualnie na naszej uczelni studiuje blisko
35 tysięcy studentów. Uznajemy to za ogromny sukces. Ten
sukces jest także wynikiem naszej znacznej aktywności
w kontaktach ze szkołami średnimi. Objęliśmy bowiem
patronatem ponad 250 szkół średnich i dla lepszego
przygotowania kandydatów z zakresu matematyki, fizyki i chemii,
zorganizowaliśmy tzw. „rok zerowy”, na który zapisało się już
ponad tysiąc uczestników. Uruchomiliśmy także liczne kursy
e-learningowe, by odległość między uczelnią, a miejscem
zamieszkania przyszłych studentów, która niejednokrotnie jest
barierą – stała się sprawą drugorzędną.
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Sięgamy nawet głębiej – do gimnazjów, by już od
najmłodszych lat edukacji zaszczepić w umysłach zamiłowanie
i fascynację przedmiotami ścisłymi. Poszerzamy ofertę
kształcenia o nowe unikalne kierunki studiów podążając za
trendami rynku i gospodarki. Ostatnio wśród 32 kierunków
wykładanych na naszej uczelni pojawiły się: geofizyka, inżynieria
naftowa i gazownicza, turystyka i rekreacja, studia
międzykierunkowe – inżynieria akustyczna, makrokierunki –
ceramika oraz wirtotechnologia. Ponadto nieustannie tworzymy
atrakcyjne specjalności – w ostatnim czasie były to m.in.
bionanotechnologia, nowoczesna grafika komputerowa,
socjologia ekonomiczna czy geomatyka.
Ogromny nacisk położyliśmy na kształcenie w językach
obcych. Na tym polu jednak jeszcze mamy dużo do zrobienia,
albowiem założyliśmy sobie ambitny plan. Docelowo chcemy,
aby każdy kierunek studiów prowadzony w AGH w języku polskim
– przynajmniej na drugim stopniu kształcenia prowadzony był
równolegle w języku obcym. Jest to warunek konieczny dla
uatrakcyjnienia naszej oferty kształcenia na rodzimym oraz
europejskim rynku edukacyjnym. To po prostu wymóg czasu
i musimy takie programy wdrożyć. Bardzo ważnym elementem
kształcenia są studia doktoranckie, ponieważ mają zasadniczy
wpływ na rozwój kadry naukowej. Jest faktem, że
konkurencyjność kariery naukowej, wobec perspektywy dobrze
płatnej pracy w przemyśle, w ostatnich latach spada. Tymczasem
nasz kraj potrzebuje prężnych i doskonale wykształconych
młodych ludzi. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu
zjawisku, wprowadzamy system wsparcia finansowego dla
doktorantów oparty o fundusze unijne i odpowiednie granty.
Obserwujemy ogromny rozwój studiów podyplomowych.
Zwiększa się nasza oferta, ale co najważniejsze – liczba
słuchaczy. Na ponad 80-ciu proponowanych kursach kształci się
ponad 3 tysiące osób i ich liczba z roku na rok dynamicznie
rośnie.
Szanowni Państwo,
W ostatnich latach szybko – o blisko 50mln zł/rocznie – wzrastały
przychody uczelni. Jest to wynikiem rozwijającej się współpracy
z przemysłem polskim i zagranicznym oraz naszej mobilności
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w pozyskiwaniu grantów krajowych oraz europejskich. W tym
miejscu chciałbym zaznaczyć, że już teraz dotacja na działalność
dydaktyczną uczelni przyznawana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego stanowi tylko 50% łącznych przychodów
uczelni.
Mocną stroną naszej uczelni pozostaje działalność
naukowo-badawcza. Pozyskujemy dużo projektów badawczych,
celowych i zamawianych. Na uznanie zasługują zaangażowanie
i aktywność pracowników w poszukiwaniu nowych źródeł
przychodów – szczególnie w ramach funduszy unijnych,
strukturalnych oraz zleceń z przemysłu. O naszej aktywności
niech świadczy fakt, że przychody z działalności naukowobadawczej stanowią ponad 30% wszystkich przychodów uczelni
i stale rosną. Ta struktura dochodów z działalności naukowobadawczej napawa nas optymizmem, ale mimo tego
podejmujemy aktywne działania zmierzające do dalszej poprawy
w tej sferze.
Intensywnie rozwijają się Małopolski Klaster Technologii
Informacyjnych oraz Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystych
Energii, których byliśmy inicjatorami. Dobrze rozwija się
Konsorcjum Naukowe Centrum Zaawansowanych Technologii
Akcent Małopolska, pełniące rolę koordynatora w pozyskiwaniu
europejskich funduszy strukturalnych. Rozwijamy strukturę
informatyczną uczelni. Prowadzimy intensywne prace nad
systemem informatycznej obsługi procesu kształcenia. W ciągu
ostatnich lat znaczne środki wydaliśmy na zakup aparatury oraz
nowych licencji oprogramowania. Systematycznie poszerzamy
dostęp do sieci WiFi.
Ostatnie miesiące były też dla AGH okresem wzmożonej
aktywności na arenie międzynarodowej. Zostaliśmy m.in.
koordynatorem dużego projektu powstającego w ramach
Europejskiego Węzła Wiedzy i Innowacji w dziedzinie
„Energetyki”, otrzymaliśmy również szereg wyróżnień od
współpracujących z nami korporacji międzynarodowych, w tym
nagrodę „IBM Faculty Awards”. Nieustannie rozwijamy
współpracę z zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami,
zwiększamy również liczbę visiting professors.

Uczelnia rośnie w siłę, rozwija się. Mamy nowy piękny basen,
Centrum Dydaktyki z salą na 650 osób, nowy budynek
Telekomunikacji. Kolejne remonty powodują, że wizerunek
zewnętrzny zyskuje nowy wymiar. Kluczowe dla dalszego rozwoju
AGH są nowe inwestycje. W najbliższym czasie korzystając
z funduszy unijnych rozpoczniemy budowę: Centrum Materiałów
i Nanotechnologii, Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki,
laboratorium energetyki odnawialnej w Miękini, budynek dla fizyki
medycznej, przebudujemy budynek Akademickiego Centrum
Komputerowego Cyfronet AGH oraz budynek dla Wydziału
Energetyki i Paliw.
W strukturze Akademii dobrze funkcjonują jednostki:
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH oraz Centrum
Transferu Technologii AGH. Wspieranie przedsiębiorczości
studentów oraz pracowników naszej Uczelni uważamy za rzecz
niezwykle ważną.
Dwa lata temu powołaliśmy dwa bardzo ważne ciała
doradcze uczelni: Konwent oraz Radę Społeczną. W obydwóch
znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli polityki i biznesu, co
tworzy sprzyjającą aurę wokół naszej uczelni i pomaga
w podejmowaniu strategicznych decyzji. Ważnym wydarzeniem
było utworzenie Fundacji dla AGH. Jej zadaniem jest wspieranie
działalności akademii, głównie przez pozyskiwanie funduszy,
które są wykorzystywane m. in. na pomoc socjalną dla
studentów, stypendia dla zdolnej młodzieży, czy też na
wspieranie działalności inwestycyjnej AGH.
Szanowni Państwo,
Pod koniec mojego wystąpienia chciałbym zwrócić się do naszej
drogiej młodzieży, która będzie budować przyszłość tej uczelni
i całego naszego kraju.
Niezmiernie się cieszę, że mogę Was przywitać w murach
naszej uczelni. Chciałbym aby AGH stała się dla Was miejscem
niezwykle ważnym, drugim domem.
Studia to trudne zdobywanie wiedzy, nabywanie
umiejętności i realizowanie marzeń. Nie osiągnie się tego bez
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ogromnej pracy i zaangażowania. Wierzę że będziecie wytrwali
i osiągniecie swój cel.
Przed Wami ogromna szansa, ponieważ wybraliście uczelnię
techniczną. Nadszedł czas dla inżynierów: to nie slogan, to fakt!
Z deficytem wysoko wykwalifikowanych kadr inżynierskich boryka
się nie tylko Polska, ale także czołowe kraje Europy Zachodniej.
To problem, który musimy rozwiązać, ale i obiecująca
perspektywa dla młodych ludzi, dla Was, którzy zdecydowaliście
się kształcić w kierunkach technicznych. Z jednej strony dzięki
ogromnej chłonności rynku, będziecie mieli okazję podjąć
ciekawą i dobrze płatną pracę, a z drugiej uczestniczyć w części
większego projektu, w budowaniu pozycji naszego kraju na
arenie międzynarodowej. Wykorzystajcie dobrze ten czas!
Pamiętajcie też, że studia to wspaniała, niepowtarzalna
przygoda życia. Atmosfera, która będzie Wam towarzyszyła przez
wiele lat. Tu rodzą się wielkie i trwałe przyjaźnie, a czasami
miłości życia.
Zwracam się do studentów pierwszego roku. Początek
studiowania to dla Was najtrudniejszy okres, czas wytężonej
pracy, ale również możliwość uczestniczenia w atrakcyjnym życiu
studenckim. Korzystajcie z niego rozważnie. Wierzymy w Was
i postaramy się Wam pomóc w chwilach trudnych.
Drodzy Młodzi Przyjaciele, życzę Wam, aby okres studiów
był najpiękniejszym okresem w Waszym życiu. Wierzę, że
uzyskana wiedza, umiejętności, a także wiara we własne siły
i możliwości pozwoli Wam zaplanować i zrealizować wspaniałe
kariery zawodowe i naukowe. Życzę Wam spotkania na swojej
drodze wartościowych ludzi, wybitnych nauczycieli o ogromnym
autorytecie moralnym. Jestem przekonany, że na całe życie
zakochacie się w Krakowie, którego stanowicie ważną część.
Wierzę, że okres studiów w AGH będzie dla Was czasem
osobistego rozwoju. Szybko zrozumiecie, dlaczego studenci
naszej uczelni są tak z nią zżyci – dziesiątki organizacji, klubów,
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sekcji sportowych i kół naukowych, nie pozwolą Wam się nudzić.
Wykorzystajcie ten czas dobrze i pamiętajcie, że od teraz
jesteście ważną cząstką społeczności AGH.
Szanowni Państwo,
Drodzy Goście i Przyjaciele uczelni!
90 lat temu kiedy powstawała nasza uczelnia, kiedy w murach
Uniwersytetu Jagiellońskiego inaugurowano pierwszy rok
akademicki, mało kto przypuszczał, że po latach AGH wyrośnie
na jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych
w Polsce, z ambicjami na uczelnię odgrywającą istotną rolę na
arenie międzynarodowej. Nie mamy wątpliwości, że realizując
wytyczone cele, przy pełnym zaangażowaniu całej społeczności
uczelni, będziemy konsekwentnie budować nowoczesny
uniwersytet – Akademię Górniczo-Hutniczą – NASZ WSPÓLNY
DOM. Uniwersytet, który sprosta wyzwaniom jakie niesie
współczesność, i który w perspektywie najbliższych lat odegra
znaczącą rolę w Unii Europejskiej.
Wszystkich pracowników i studentów Akademii GórniczoHutniczej zapraszam do pracy na rzecz budowy wspólnego
dobra i pomyślności uczelni, bowiem od nas zależy jaki będzie
następny rok.
91-ty rok akademicki 2009/2010 w Akademii
Górniczo-Hutniczej uważam za otwarty.
QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT –
Co niechaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą
losu owocne.
Z tej okazji całej społeczności akademickiej naszej uczelni
składam życzenia sukcesów w pracy, szczęścia osobistego
i pogody ducha.
Dziękuję za uwagę.
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Uroczysta Inauguracja
91-ego roku akademickiego w AGH
20 października 2009 roku był dla społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej datą symboliczną i wyjątkową.
Uroczystości, które po raz kolejny ukazały wspaniałą historię i bogate tradycje AGH, z pewnością niejednego napełniły
uczuciem dumy i satysfakcji.
Zwłaszcza „duma” towarzyszyła nam
w sposób szczególny. Nie ma chyba
bowiem studenta, pracownika
administracyjnego, wykładowcy czy
naukowca, który nie byłby, najzwyczajniej
w świecie, dumny z AGH – zwłaszcza
w roku jubileuszowym. Dla osób
niezwiązanych z uczelnią słowa te mogą
brzmieć nazbyt patetycznie
i niewiarygodnie; zgoda. Jeśli jednak
zapytamy o zdanie członków „Wielkiej
Rodziny AGH”, jak trafnie określa czasem
nas wszystkich rektor Antoni Tajduś,
możemy ze świecą szukać osób, którym
studia i praca w akademii nie sprawiają
satysfakcji i nie przysparzają radości.
Powodów do świętowania mamy tak wiele,
że plan uroczystej inauguracji 91-tego
Roku Akademickiego nie mógł
pozostawiać wątpliwości, co do rangi tego
wydarzenia. Jaki był dokładny jego
przebieg?
Z wielką pompą
Wszystko rozpoczęło się już wczesnym
rankiem. O godzinie 8:30 w Kolegiacie
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Św. Anny gdzie przybyli władze uczelni,
Senat, Rektorzy innych uczelni w tym
uczestnicy posiedzenia KRASP, jakie
odbywało się w AGH oraz poczty
sztandarowe. Kilka minut przed godziną
9:00 Rektor oraz Prorektorzy, w asyście
górniczej, zajęli miejsca w stallach.
Uroczysta msza, odprawiona przez
Kardynała Stanisława Dziwisza oraz
procesja liturgiczna odbyła się przy
udziale Orkiestry KWK „Staszic”.
Nastrój modlitwy i zadumy był
adekwatnym preludium do dalszych,
uroczystych wydarzeń. Jubileuszowy
orszak kilka minut po godzinie 10:00
dotarł do miejsca, w którym oficjalnie
rozpoczęła działalność Akademia
Górnicza w Krakowie. To właśnie w auli
Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyła się pierwsza część
uroczystego posiedzenia Senatu, podczas
którego okolicznościowe przemówienia
wygłosili Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś
oraz Rektor UJ, prof. Karol Musioł.
Obaj Rektorzy podkreślili wspólną historię
i przyjaźń, łączącą dwie największe
krakowskie uczelnie. Nie zabrakło

oczywiście znamienitych gości, z Jego
Ekscelencją, Kardynałem Stanisławem
Dziwiszem na czele. Zwieńczeniem tej
części był ciekawy odczyt prof. Krzysztofa
Stopki zatytułowany – „Akademia
Górniczo-Hutnicza, a tradycje
uniwersyteckie Krakowa”.
Po wyjściu z Collegium Novum,
sformowany został pochód złożony
z pocztów sztandarowych,
immatrykulowanych studentów, Orkiestry
Reprezentacyjnej AGH, Senatu oraz władz
uczelni. Trasa przemarszu przedstawiała
się następująco: ul. Piłsudskiego (tu, pod
pomnikiem Marszałka, rektorzy obu
uczelni złożyli kwiaty w hołdzie
Marszałkowi) – ul. Wenecja – ul. Krupnicza
– al. Mickiewicza – ul. Ingardena –
ul. Oleandry – ul. Reymonta. Na teren
uczelni orszak wszedł bramą główną
i skierował się do pawilonu A-0.
„Ślubuję uroczyście, że jako student
Akademii Górniczo-Hutniczej…”
W auli budynku głównego, o godzinie
11:30, rozpoczęła się druga część

fot. ZS

uroczystego posiedzenia Senatu AGH.
Podniosłym wydarzeniem była
immatrykulacja studentów pierwszego
roku. Grupa wybrańców, naszych
najmłodszych wychowanków, z pewnością
zapamięta ten moment na całe życie.
Niecodziennie zdarza się bowiem składać
ślubowanie stojąc przez znamienitym
gronem rektorów, profesorów i wielu
wybitnych gości, którzy swoją obecnością
uświetnili jubileuszowe uroczystości.
Kolejnymi punktami scenariusza były
ceremonie przyznania odznaczeń
państwowych oraz prestiżowych nagród.
Wśród tych ostatnich były nagrody imienia
prof. Władysława Taklińskiego oraz
prof. Zbigniewa Engela, Diamenty AGH
oraz Honoris Gratia – docenione zostały
osoby, których życie i praca wpisały się
najpełniej w naczelną dewizę Akademii
Górniczo-Hutniczej: „Labore creata, labori
et scientiae servio”. Wspaniałym
zakończeniem jubileuszowego posiedzenia
Senatu było nadanie tytułu Konsula
Honorowego AGH dwóm osobistościom,
których wkład w promocję i rozwój naszej
uczelni jest nie do przecenienia – mowa tu
o Jacku Henryku Jezierskim oraz Jeanie
Raymondzie Gavarii.
Zwieńczeniem uroczystości było
odsłonięcie pamiątkowej tablicy Józefa
Piłsudskiego w A-0. Był to symboliczny
i trwały hołd dla jednego z patronów
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powstania Akademii Górniczej
w Niepodległej Rzeczpospolitej, którego
moralne wsparcie w pierwszych latach
działalności uczelni było niezwykle istotne.
KRASP u nas
Wydarzeniem poprzedzającym
uroczystości jubileuszowe były obrady
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, które w dniach od 18 do
19 października odbywały się właśnie
w naszej uczelni. Nie trzeba chyba
dodawać, że termin ten był
nieprzypadkowy – kilkudziesięciu rektorów
wzięło następnie udział w uroczystym
posiedzeniu Senatu. To również
wydarzenie symboliczne, którego
wydźwięk jest dla AGH wyróżnieniem –
bycie gospodarzem obrad Prezydium
i Zgromadzenia Plenarnego nobilituje
i podkreśla, jak wysoką pozycję
w akademickiej hierarchii zajmuje
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Obrady Prezydium KRASP, pod
przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny
Chałasińskiej-Macukow, Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęły
się w niedzielę, 18 października o godzinie
14:00. Każdy z nas zdaje sobie sprawę
przed jakimi wyzwaniami i problemami stoi
obecnie szkolnictwo wyższe.
Zapowiadane przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego reformy, zbliżający
się niż demograficzny, problemy globalnej
konkurencyjności na rynku naukowoedukacyjnym czy kwestie finansowania
badań, to tylko niektóre z tematów, jakie
znalazły się w programie posiedzenia.
Zarówno niedzielne obrady prezydium, jak
i poniedziałkowe zgromadzenie plenarne,
dały odpowiedź na wiele istotnych dla
środowiska akademickiego pytań. Wizyta
Pani Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej,
sprzyjała merytorycznej debacie. Tym
cenniejszy jest więc fakt, że to AGH
wystąpiło w roli gospodarza tego
prestiżowego wydarzenia. W kuluarowych
rozmowach rektorów można było
usłyszeć, że z roli gospodarza
i organizatora tego przedsięwzięcia nasza
uczelnia wywiązała się znakomicie.
Miejmy zatem nadzieję, że te trzy
wyjątkowe, październikowe dni, przeszły
do historii Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie jako czas podejmowania
owocnych decyzji (vide KRASP) oraz
uroczystego świętowania w podniosłej
i radosnej atmosferze, pośród wielu
przyjaciół uczelni i znakomitych
osobistości. Następna taka okazja
nadarzy się za „ładnych” kilka lat…
Vivat Academia, Vivant Professores!

 Bartosz Dembiński
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AGH „kuźnią prezesów”
Nasza uczelnia odniosła kolejny, cenny sukces wizerunkowy. W ogłoszonym pod koniec
października rankingu dziennika „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Jakie uczelnie ukończyli
prezesi dużych polskich firm?” Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła drugie miejsce.
Ankiety wypełniło ponad 500 szefów
dużych polskich spółek. Podobnie jak
w ubiegłym roku, liderem zestawienia
została Politechnika Warszawska, ale jej
przewaga nad AGH znacząco zmalała –
w zeszłorocznym zestawieniu
ukończeniem stołecznej politechniki
legitymowało się 11% prezesów, w tym
roku 8,8%. Jednocześnie nasza uczelnia
zanotowała wzrost z 7,6% do 7,8%,
plasując się tym samym, ex aequo
z Politechniką Śląską, na drugim miejscu.
W porównaniu do zestawienia z 2008 roku
spadek zanotowała również najlepsza
polska uczelnia ekonomiczna, SGH –
w tym roku na czwartej pozycji. Dokładne
wyniki przedstawia tabela obok.
Inżynierowie na topie
Pierwszym wnioskiem płynącym z analizy
wyników rankingu jest dominacja uczelni
technicznych – ten typ szkół wyższych
ukończyła prawie połowa prezesów firm
z pierwszej pięćsetki. Trafnie ten stan
rzeczy charakteryzuje redaktor Anita
Błaszczak z „Rz” pisząc: „Prawdziwymi
kuźniami szefów są Politechnika
Warszawska, Politechnika Śląska
i Akademia Górniczo-Hutnicza. Prawie co
trzeci prezes jest absolwentem którejś
z tych trzech uczelni.” Wydaje się, że
zarówno dla tych trzech czołowych szkół
wyższych, jak i dla wszystkich politechnik,
wyniki te mogą okazać się bezcenne
wizerunkowo. Spoglądając bowiem
w szerszym kontekście, wręcz grzechem
byłoby nie nagłaśnianie tego faktu wśród
kandydatów na studia, nauczycieli szkół
średnich i rodziców. Zarówno Akademia
Górniczo-Hutnicza, jak i całe środowisko
skupione wokół Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych,
z pewnością efektywnie wykorzysta wyniki
tego rankingu do szerszej promocji
inżynierskich kierunków studiów. Może
warto, np. podczas kolejnej edycji akcji
„Dziewczyny na Politechniki”, szerzej
promować informacje o tym, że dyrektorem
generalnym IBM Polska jest absolwentka
AGH, Anna Sieńko, a na Dni Otwarte naszej
uczelni zaprosić takich wychowanków
akademii jak prezesi Lotosu, Geofizyki
Kraków, ComArchu czy Maspexu?
Cenne rankingi, ale tylko krajowe
Dla AGH zajęcie drugiego miejsca
w rankingu „Rzeczpospolitej” jest
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z pewnością sukcesem, ale, jak stwierdził
Rektor Antoni Tajduś komentując jego
wyniki dla „Dziennika Polskiego”,
w kolejnych latach mamy nadzieję na
przesunięcie się na pierwsze miejsce
i utrzymanie pozycji lidera w kategorii
szefów kończących naszą uczelnię.
Ogólnie rzecz ujmując cały rok
jubileuszowy możemy uznać za
niezwykle udany w kwestii rankingów.
Przypomnijmy bowiem, że w tegorocznym
rankingu „Perspektyw”
i „Rzeczpospolitej” AGH odnotowała
znakomite wyniki: piąte miejsce
w kategorii ogólnej oraz drugie miejsca
w rankingu uczelni technicznych
i kategorii „Prestiż wśród pracodawców”.
Również ranking ACI przyniósł nam
powody do zadowolenia (AGH okazała

się w nim najlepszą uczelnią techniczną
i szóstą szkołą wyższą w kraju).
Patrząc przez pryzmat tych sukcesów
nie sposób nie zadać pytania, jakie jest
nasze miejsce w rankingach światowych.
Tu, niestety, nie jest już tak „kolorowo”.
Próżno szukać nazwy AGH w zestawieniu
magazynu „Times” czy tzw. „Rankingu
Szanghajskim”. Samopoczucia nie
polepszy zapewne fakt, że w rankingu
Webometrics awansowaliśmy na 417
miejsce na świecie, plasując się
w czołówce polskich uczelni. Wymienione
powyżej zestawienia rządzą się oczywiście
swoimi prawami, ale nie zmienia to faktu,
że wyzwaniem na kolejne lata powinien być
znaczący awans AGH w najważniejszych
rankingach na świecie. Pamiętając
o wszelkich ograniczeniach związanych
z funkcjonowaniem rodzimego szkolnictwa
wyższego, powinniśmy być gotowi na
kolejny, ważny krok. „Kuźnią prezesów” już
jesteśmy, a to dobry znak na przyszłość.

 Bartosz Dembiński

rzecznik prasowy AGH

Tabela. Jakie uczelnie ukończyli prezesi dużych polskich firm
Dane w proc.
nazwa uczelni

odsetek prezesów z dyplomem danej uczelni
2009 r.

2008 r.

Politechnika Warszawska

8,8%

11,0%

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

7,8%

7,6%

Politechnika Śląska w Gliwicach

7,8%

6,9%

Szkoła Główna Handlowa

6,1%

7,1%

Politechnika Gdańska

4,2%

5,6%

Uniwersytet Warszawski

4,2%

4,7%

Politechnika Wrocławska

3,8%

5,6%

Uniwersytet Gdański

3,4%

2,7%

Politechnika Łódzka

3,0%

2,9%

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu *

3,0%

2,0%

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie *

3,0%

1,7%

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu *

2,7%

2,7%

Politechnika Poznańska

2,5%

2,5%

Politechnika Częstochowska

2,1%

1,7%

Uniwersytet Wrocławski

2,1%

1,5%

Uniwersytet Łódzki

1,9%

2,0%

Politechnika Krakowska

1,7%

2,0%

Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu

1,7%

1,5%

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach *

1,5%

2,2%

SGGW w Warszawie

1,5%

2,2%

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1,5%

b.d.

* dawniej Akademia Ekonomiczna
* dawniej Akademia Rolnicza
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20 października 2009 r. w „Klubie
Profesora” obradował Konwent AGH.
Wiodącym tematem kolejnego spotkania
były „Wyzwania Społeczeństwa
Informacyjnego”. Na wstępie
Przewodniczący Konwentu prof. Jerzy
Niewodniczański powitał przybyłych
członków Konwentu i zaproszonych gości
oraz przedstawił program obrad. Poprosił
o przyjęcie protokołu z ostatniego
posiedzenia, które odbyło się 29 maja br.
Następnie głos zabrał Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś, który na zakończenie
swojego wystąpienia wręczył akty
powołania nowym członkom Konwentu
AGH, którymi na mocy uchwały Senatu
AGH zostali:
– prof. dr hab. Michael Waligórski –
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
– mgr inż. Wojciech Kotlarek – Członek
Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN SA
Bardzo ważnym punktem posiedzenia
Konwentu było podpisanie umów
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego, a Akademią
Górniczo-Hutniczą na dofinansowanie
z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego projektów inwestycyjnych.
Umowy sygnowali:
• ze strony Urzędu Marszałkowskiego:
– Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego mgr inż. Roman
Ciepiela
– Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego mgr Marek Sowa
• ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej
Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz
prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor ACK
Cyfronet AGH i Pani Teresa Ozga,
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ACK
Cyfronet AGH (umowa dotycząca
modernizacji ACK CYFRONET AGH).
Wśród projektów, które uzyskały
dofinansowanie z MRPO znalazły się
następujące inwestycje:
− Budowa Centrum Komputerowego
(Informatyki) AGH – pawilon dydaktyczny
Wydziału Elektrotechniki Automatyki
Informatyki i Elektroniki AGH,
− Rozbudowa bazy dydaktycznej Katedry
Telekomunikacji AGH w zakresie
nowoczesnych sieci optycznych,
− Adaptacja i doposażenie laboratorium
badawczego metali i stopów pod kątem
analiz odlewów i zabytków
archeologicznych na Wydziale
Odlewnictwa AGH,
− Multimedialne Centrum Językowe dla
studentów kierunków technicznych AGH,
− Modernizacja ACK CYFRONET AGH.
Łączna kwota dofinansowania w wyniku
podpisania w/w umów zamyka się
w kwocie 64 144 426 PLN.
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Następnie głos zabrał
Wiceprzewodniczący Konwentu AGH
prof. Ryszard Tadeusiewicz, który
przedstawił wykład pt. Wyzwania
Społeczeństwa Informacyjnego. W swoim
wystąpieniu przytoczył on podstawowe
definicje związane z zagadnieniem
społeczeństwa informacyjnego oraz
zwrócił uwagę na problem kształcenia
informatyków, a także zmianę roli badań
naukowych, które powinny być podstawą
intensywnego rozwoju gospodarczego.
Niejako uzupełnieniem wykładu
prof. Ryszarda Tadeusiewicza była
prezentacja Pigułki o Teleinformatyce
w Społeczeństwie Informacyjnym autorstwa
Wacława Iszkowskiego (Prezesa Polskiej
Izby Informatyki i Telekomunikacji) oraz
Wiesława Paluszyńskiego (Wiceprezesa
Polskiego Towarzystwa Informatycznego).
Przestawili oni wiele praktycznych
aspektów funkcjonowania społeczeństwa
informacyjnego zwracając uwagę na
rozwój „e-rzeczywistości”, perspektywy
rozwoju oraz potencjalne zagrożenia.
Przed dyskusją na temat
poszczególnych wystąpień zabrał głos
prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor ACK
Cyfronet AGH, który zaprezentował swoją
jednostkę, jej obecne możliwości i plany
rozwoju.
W dyskusji omówiono korzyści
i problemy oraz zagrożenia związane
z powstawaniem społeczeństwa
informacyjnego. Poruszano również
problem braku pracowników
pośredniczących pomiędzy
informatykami, a odbiorcami ich
produktów. W tym kontekście
dyskutowano na kształceniem w zakresie
informatyki i informatyki stosowanej
w AGH oraz nad przygotowaniem
kandydatów na studia. Dyskusja dotyczyła
także uwarunkowań technicznych

i ekonomicznych tworzenia w Polsce
elementów Społeczeństwa
Informacyjnego, a w szczególności
kwestię infrastruktury informatycznej, która
jest nieodzownym warunkiem powstania
i rozwoju takiego społeczeństwa. Przy tej
okazji wskazano między innymi na bardzo
pozytywne działania elektroenergetyki,
która stwarza nowe możliwości
komunikacji sieciowej dzięki umieszczaniu
światłowodów przesyłających informacje
cyfrowe w przewodach odgromowych
napowietrznych linii energetycznych.
Najtrudniejszy pozostaje jednak nadal tak
zwany problem ostatniej mili to znaczy
połączenia końcowego użytkownika
(coraz częściej – prywatnego
gospodarstwa domowego) do szybkiej
sieci szkieletowej będącej nośnikiem
usług Internetu. Dyskutowano także na
temat roli nauki (w tym zwłaszcza badań
naukowych rozwijanych w AGH) w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego oraz
wskazywano na wyzwania w dziedzinie
kształcenia specjalistów zdolnych do
wykorzystania wszystkich możliwości
niesionych przez rewolucję
teleinformatyczną.
Zamykając obrady Przewodniczący
Konwentu AGH prof. Jerzy
Niewodniczański zaprosił wszystkich
członków Konwentu na następne
posiedzenie, którego tematem wiodącym
będzie szeroko rozumiana energetyka.
Zaproponował zaproszenie na obrady
przedstawicieli (prezesów i dyrektorów)
firm związanych z branżą energetyczną
oraz dziekanów z Wydziałów Akademii,
które kształcą na kierunkach
„energetycznych”. Przewodniczący
poinformował również zebranych
o zaproszeniu Konwentu do odbycia
posiedzenia w siedzibie MOTOROLA
Polska Elektronics Sp. z o.o. w Krakowie.

 Przemysław Olszewski
Ryszard Nowak

fot. ZS

Posiedzenie Konwentu AGH
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Polsko-Kazachstańska Komisja
Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej
W pierwszych dniach października 2009,
delegacja AGH w składzie: prof. Jerzy Lis
– Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
i prof. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału
Wiertnictwa, Nafty i Gazu, gościła

Uniwersytet, z którymi AGH już wcześniej
nawiązała kontakty. Tym razem rozmowy
dotyczyły uszczegółowienia zakresu
współpracy między wspomnianymi
uczelniami i AGH. Została również

w Astanie, gdzie wzięła udział
w II posiedzeniu Polsko-Kazachstańskiej
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Gospodarczej. Współprzewodniczącym
Komisji ze strony polskiej był p. Waldemar
Pawlak – Wicepremier, Minister
Gospodarki RP, a ze strony
kazachstańskiej p. Rapil Żoszybajew–
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych RK.
Posiedzeniu Komisji Międzyrządowej
towarzyszyło Polsko-Kazachstańskie
Forum Gospodarcze, które składało się
z sesji plenarnej i spotkań w sesjach
branżowych. Warto tutaj nadmienić, że
w sesji plenarnej głos zabierali między
innymi pan A. Isiekieszew – Minister
Przemysłu i Handlu RK, Pan T. Nuraszew –
Prezes Komitetu ds. Inwestycji
Ministerstwa Przemysłu i Handlu RK.
Następnie odbyły się spotkania
dwustronne w 12 sekcjach, obejmujących
szeroką tematykę gospodarczą (np. ropa
naftowa i gaz, węgiel, wsparcie biznesu).
Nasza delegacja wraz z przedstawicielami
AM w Szczecinie, SGGW i Politechniki
Warszawskiej uczestniczyła w obradach
poświęconych uczelniom i instytucjom
naukowo-badawczym.
Delegacja AGH spotkała się
z przedstawicielami uczelni kazachskich.
Były to Ałmatyńska Akademia Gospodarki
i Statystyki oraz Pawłodarski Narodowy

podpisana umowa o współpracy AGH
z Pawłodarskim Narodowym
Uniwersytetem.
Efektem tych dwustronnych obrad
będzie rozszerzenie współpracy
z kazachstańskimi uczelniami, co znalazło
odzwierciedlenie w podpisanym przez
wicepremiera W. Pawlaka porozumieniu,
którego paragraf 3.1. brzmi:
Strony wyraziły potrzebę
wzmocnienia kontaktów dwustronnych
w dziedzinie współpracy naukowej,
wymiany kadry naukowej i edukacji, aby
zaspokoić popyt w sektorze
energetycznym Kazachstanu. Strona
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polska zaproponowała rozszerzenie
zakresu kształcenia i liczby studentów
z Kazachstanu na kierunkach inżynierii
naftowej i gazowniczej, górnictwa
i geologii oraz geodezji i kartografii
w Akademii Górniczo-Hutniczej, jak
również intensyfikację współpracy
naukowej oraz dokształcanie kadry
inżynieryjno-technicznej.
Ponadto w punkcie 4.1. zapisano:
strona polska ponowiła swoją ofertę
kierowania młodzieży kazachstańskiej na
studia w polskich uczelniach, w tym
w ramach Programu „Bołaszak”
(Przyszłość). Strony uzgodniły celowość
podpisania porozumienia między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem
Republiki Kazachstanu o współpracy
w dziedzinie edukacji.
Istotnym elementem wizyty było
otwarcie wystawy „Designed in Poland –
Amber and Silver Time”. Przy tej okazji
warto wspomnieć, że polscy uczeni
wcześniej mieli znaczący udział
w odkrywaniu bogactw naturalnych
Kazachstanu. Spośród wielu Polaków
wspomnimy jedynie najważniejszych
profesorów związanych z AGH. Są to Karol
Bohdanowicz – geolog, geograf
i specjalista ds. górnictwa oraz Henryk
Czeczott, który odkrył tereny złotonośne
w obwodzie siemipałatańskim,
zaprojektował kopalnię złota i kierował jej
budową.
Udział pracowników AGH w delegacji
rządowej był możliwy dzięki istotnemu
wsparciu prof. Macieja Kaliskiego –
Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu
Ministerstwa Gospodarki.

 tekst i fotografie:

Jerzy Lis, Andrzej Gonet
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Podpisanie Listu intencyjnego
z firmą Qumak-Sekom SA
Opracowuje i wdraża rozwiązania we
współpracy z globalnymi liderami branży,
w oparciu o najnowsze rozwiązania
technologiczne.
Mając powyższe na uwadze, AGH
oraz Qumak-Sekom postanowiły nawiązać
długofalową współpracę w dziedzinach
wzajemnego zainteresowania

Qumak-Sekom, spółka notowana
od 2006 r. na GPW, jest
wyspecjalizowanym integratorem branży
ICT, oferującym swoje usługi w trzech
uzupełniających się obszarach: aplikacji
biznesowych, integracji systemowej oraz
technologiach inteligentnego budynku.

i kompetencji, w tym w zakresie edukacji
oraz transferu technologii i wiedzy.
Partnerzy deklarują swobodną wymianę
poglądów i doświadczeń, działając
jednocześnie w ramach uczciwych,
odpowiedzialnych i dopuszczalnych
praktyk odnoszących się do praw

fot. ZS

5 października 2009 został podpisany list
intencyjny między Akademią Górniczo-Hutniczą, a firmą Qumak-Sekom SA.
Ze strony Qumak-Sekom podpis złożyli
Prezes Zarządu – Paweł Jaguś oraz
Wiceprezes Zarządu – Andrzej Swolkień.
Akademię reprezentował prof. Antoni
Tajduś – Rektor AGH

własności intelektualnej oraz standardów
odpowiedzialnego biznesu.
Podstawowe obszary, których
dotyczyć będzie współpraca to:
• propagowanie rozwoju współpracy
nauki i biznesu w kluczowych dla
rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa informacyjnego
obszarach,
• wymiana doświadczeń w zakresie
nowoczesnych technologii,
• współpraca w kształceniu kadr,
• współpraca przy planowaniu
i realizacji inwestycji z obszaru nowych
technologii, które będą prowadzone
przez AGH i jej jednostki
organizacyjne w dziedzinach,
w których Qumak-Sekom dysponuje
odpowiednimi kompetencjami
i doświadczeniem,
• rozpoznawanie potrzeb rynku
w zakresie nowych technologii,
• realizacja wspólnych projektów,
których celem byłoby opracowanie
rozwiązań technologicznych na które
istnieje rynek zbytu i ich wspólne
oferowanie potencjalnym
użytkownikom,
• wzajemna promocja działalności
Stron.
Partnerzy wyrazili wolę takiej współpracy
z przekonaniem o obopólnych
korzyściach, które powinna ona przynieść.

 Aleksandra Wojdyła

Dr David Barbe gościem CTT
21 października 2009 roku Centrum Transferu Technologii AGH
gościło reprezentanta Maryland Technology Enterprise
Institute (MTECH): dr Davida Barbe – Dyrektora naczelnego
MTECH.
W czasie 2-godzinnego seminarium dr Barbe przedstawił
słuchaczom najlepsze praktyki współpracy uczelni z małymi
i średnimi przedsiębiorstwami przy wdrażaniu innowacji
i zarządzaniu własnością intelektualną. Wykład obejmował trzy
tematy:
1. The Mtech experience – 25 years of success in connecting
academia to industry,
2. Technology Transfer – the Maryland solution,
3. Mtech’s International Incubator.

fot. ZS

Na stronie CTT AGH w zakładce „pliki do pobrania” dostępna jest
jedna z przedstawionych prezentacji.

 Aleksandra Wojdyła
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Kongresu Dźwięku i Drgań w Krakowie
W dniach 5–9 lipca 2009 na terenie
kampusu AGH i w Audytorium Maximum
UJ odbył się jeden z większych
światowych kongresów z dziedziny
akustyki i drgań - The Sixteenth
International Congress on Sound and
Vibration – 16th ICSV. O jego znaczeniu
świadczą liczby. W kongresie wzięło udział
737 uczestników (w tym 12 zaproszonych
gości) z 53 krajów ze wszystkich
kontynentów. Uczestnicy z Polski w liczbie
81 osób stanowili zaledwie 11% ogólnej
ich liczby. Wygłoszono ogółem
683 referatów (w tym 6 plenarnych)
w 94 sesjach prowadzonych równolegle
w 16 salach pawilonów B-1, B-2 i U-2.
W wystawie towarzyszącej Kongresowi,
zorganizowanej w pawilonie stołówki
pracowniczej, zaprezentowało się
21 wystawców literatury naukowej,
aparatury pomiarowej i oprogramowania
z Europy, Ameryki i Azji.
Przedstawiono wiele ciekawych prac
naukowych z zakresu szeroko pojmowanej
akustyki (od akustyki teoretycznej do
zastosowań technologicznych), pomiarów
oraz analizy drgań, mechaniki, automatyki
i ochrony środowiska, w tym szczególnie
zabezpieczeń przed hałasem i drganiami.
Międzynarodowy Kongres Dźwięku
i Drgań jest imprezą naukową
organizowaną corocznie przez
International Institute of Acoustics and
Vibration (IIAV) – towarzystwo naukowe
o zasięgu światowym, zrzeszające
34 lokalne towarzystwa naukowe
z różnych krajów, związane z powszechnie
rozumianą akustyką i drganiami. Wśród
nich jest Polskie Towarzystwo Akustyczne.
Lista członków IIAV rozciąga się na
60 krajów. Przewodniczącym Komitetu

Organizacyjnego 16 Kongresu ICSV był
dr hab. inż. Marek Pawełczyk,
prof. Politechniki Śląskiej, który aktualnie
pełni funkcję wiceprezesa IIAV.
Przewodniczącym Lokalnego Komitetu
Naukowego był prof. Zbigniew Engel,
dr h.c. AGH, uznany autorytet naukowy
w dziedzinie akustyki, twórca i organizator
krakowskiego ośrodka naukowego
wibroakustyki.
Kongres organizowany co roku na
innym kontynencie, należy do
najważniejszych imprez na świecie
związanych z akustyką i drganiami.
Corocznie bierze w nim udział około
tysiąca osób z kilkudziesięciu krajów oraz
wiele osób towarzyszących. Zeszłoroczny
Kongres odbył się w Daejon (Korea Płd),
a kolejny odbędzie się w 2010 roku
w Kairze (Egipt).
W 2009 roku niewątpliwy zaszczyt
zorganizowania kongresu przypadł
Polsce. Nasza oferta wybrana została
spośród wielu ofert zgłoszonych przez
takie kraje jak Wielka Brytania, Singapur,
Argentyna, Brazylia, Chile, Egipt
i Słowenia. Władze IIAV wybrały Kraków
jako najbardziej atrakcyjne miasto
w Polsce i jednocześnie miasto, w którym
środowisko polskich specjalistów
z akustyki i drgań jest wyjątkowo dobrze
reprezentowane.
Patronat honorowy nad organizacją
kongresu objął rektor AGH prof. Antoni
Tajduś. Organizatorzy otrzymali znaczącą
pomoc ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej w tym szczególnie Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
(dziekan prof. Janusz Kowal) oraz
administracji zarówno wydziałowej jak
i centralnej (kanclerz Henryk Zioło), bez

której sprawna organizacja i przebieg
kongresu nie byłyby możliwe. Znaczącą
pomoc w organizacji Kongresu okazały
władze Miasta Krakowa - prezydent
prof. Jacek Majchrowski, który również
przyjął patronat honorowy na organizacją
kongresu oraz Biuro Kongresów UMK
(p. Dorota Laidler) w zakresie materiałów
reklamowych i promocji. Przygotowanie
i organizację biura kongresu zlecono
firmie Sympozjum Cracoviense, która
wyjątkowo sprawnie wywiązała się
z powierzonych zadań. Szczególne
podziękowania należą się grupie
26 doktorantów, studentów i młodych
pracowników AGH – wolontariuszy –
którzy zapewnili obsługę techniczną sesji,
wykazując przy tym biegłą znajomość
języków kongresowych.
W opinii uczestników, kongres był
bardzo udany. Zaprezentowano na nim
wiele wartościowych prac badawczych,
eksperymentalnych i projektów. Przyczynił
się nie tylko do wymiany poglądów
naukowych, poznania oraz promocji
walorów kulturowych i turystycznych
naszego regionu, ale także do
przedstawienia osiągnięć polskich
ośrodków naukowych i prezentacji
laboratoriów akustycznych AGH. Wystawcy
z zadowoleniem mówili o zainteresowaniu
oferowanym sprzętem, oprogramowaniem
i literaturą naukową, o czym świadczą
podpisane umowy handlowe.

 dr hab. inż. Jacek Cieślik,
prof. nadzw. AGH

Wiceprzewodniczący Komitetu
Organizacyjnego 16 Międzynarodowego
Kongresu Dźwięku i Drgań – 16th ICSV

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Mielcu

Studenci UNESCO
w AGH – druga edycja
Od października 2009 roku w AGH przebywa kolejna druga grupa
8 młodych naukowców z krajów rozwijających się (dodatkowo
1 osoba przebywa w Krakowie od listopada 2009) stypendystów
prestiżowego programu UNESCO – Poland Co-sponsored
Fellowships 2008 oraz programu Polskiego Komitetu
ds. UNESCO.
Studenci z krajów rozwijających się: Alibayeva Karlygash
(Ms) Kazakhstan, Arain Aftab Hussain (Mr) Islamic Republic of
Pakistan, Bhujun Ravi (Mr) Mauritius, Billhall Barnabas Teiko (Mr)
Ghana, Chilalika Ngugi Alban (Mr) Malawi, Irfan Ullah (Mr) Islamic
Republic of Pakistan, Kachapila Chisomo Somba (Ms) Malawi,
Panhwer Muhammad Yousif (Mr) Pakistan, Sebil Charles (Mr)
Ghana, realizują swoje sześciomiesięczne staże naukowe na
następujących wydziałach: GGiOŚ, IMiC, IMiR, WNiG.
Opiekunami stypendystów są: prof. Jadwiga Jarzyna, prof. Jerzy
Lis, dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nadzw. AGH, dr inż. Leszek
Chlubny, dr inż. Janusz Partyka oraz prof. dr hab. inż. Janusz
Szpytko, który jest koordynatorem inicjatywy ze strony AGH.
Na zdjęciu stypendyści UNESCO AGH z Pełnomocnikiem
Rektora AGH ds. UNESCO.

 opracował: Janusz Szpytko

fot. arch. autora

W dniu 26 września 2009, odbyła się pierwsza
uroczysta inauguracja roku akademickiego
2009/2010 w nowo utworzonym Zamiejscowym
Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu.
Studia rozpoczęło 65 studentów pierwszego
roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn,
w systemie studiów niestacjonarnych pierwszego
stopnia.
Uroczystość odbyła się w Samorządowym
Centrum Kultury w Mielcu w obecności ponad
trzystu zaproszonych gości. W inauguracji
uczestniczył Prorektor AGH ds. Współpracy
i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Janusz
Kowal, prof. Zbigniew Engel – Doktor Honoris
Causa AGH i Politechniki Krakowskiej, Honorowy
Profesor Politechniki Warszawskiej. Władze samorządowe
miasta Mielca i powiatu mieleckiego: Prezydent Mielca
Janusz Chodorowski, Starosta Powiatu Andrzej Chrabąszcz,
Przewodniczący Rady Miasta Mielca Zdzisław Nowakowski,
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Paprocki. Obecni byli
również Posłanka na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska,
Poseł na Sejm RP Pan Leszek Deptuła, Prezes Zarządu Polskich
Zakładów Lotniczych Mielec a Sikorsky Company Janusz
Zakręcki, Dyrektor Operacyjny PZL Mielec Bogdan Ostrowski,
Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Janusz Soboń, prezydenci
miast, starostowie powiatów, dyrektorzy szkół, dyrektorzy
i prezesi przedsiębiorstw ulokowanych w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Mielcu.
Uroczystość miała w pełni charakter akademicki, po
odśpiewaniu przez chór Gaude Mater Polonia, dziekan wydziału
prof. J. Kowal przywitał gości, a następnie prorektor AGH prof. J.
Lis w swoim wystąpieniu przedstawił Akademię GórniczoHutniczą, jej historię, stan obecny i perspektywy rozwoju. Dziekan
prof. J. Kowal przedstawił Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki. Następnie odbyło się ślubowanie i uroczysta
immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą przeprowadzili
prorektor prof. J. Lis i dziekan wydziału prof. J. Kowal. Dziesięciu
studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w procesie
rekrutacji otrzymało również odznaki Wydziału IMiR. Należy
podkreślić, że student, który był pierwszy na liście rankingowej
uzyskał 933 punkty.
Integralną częścią każdej inauguracji jest wykład
inauguracyjny, który wygłosił prof. Z. Engel. Tematem wykładu
było „Znaczenie mechaniki na tle jej historii”. Wykład spotkał się
z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości i studentów
pierwszego roku.
W imieniu władz samorządowych Mielca i powiatu
mieleckiego głos zabrał Prezydent Mielca pan J. Chodorowski,
który podziękował władzom AGH i Wydziału IMiR za utworzenie
w Mielcu, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH.
Tradycyjnie na zakończenie uroczystości chór odśpiewał Gaude
Amus Igitur.
Po zakończeniu części akademickiej uroczystości odbył się
koncert Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” i zespołu Pieśni
i Tańca „Rzeszowiacy”.

fot. arch. autora

Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

 Bolesław Karwat

Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu
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fot. Stanisław Malik

Spotkanie ze studentami
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Ambasador
Federalnej Republiki Nigerii z wizytą w AGH
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zapoznanie gości z podejmowaną w AGH
działalnością w zakresie edukacji i badań
naukowych w obszarach mechaniki
i robotyki oraz górnictwa.
Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki goście zwiedzili laboratorium
maszyn górniczych oraz górniczych
urządzeń transportowych i kopalnię
doświadczalną oraz laboratorium układów
i struktur dynamicznych z materiałami
inteligentnymi, gdzie między innymi
prowadzone są badania zawieszeń
aktywnych pojazdów.
Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
goście zostali zapoznani
z międzywydziałową polową stacją badań
środowiskowych (stacja lizymetrów,
laboratorium hydrologii i odwadniania

górotworu, laboratorium energii
geotermalnej) oraz laboratoriami:
mechaniki płynów, wentylacji
i klimatyzacji przemysłowej, badania gleb
i gruntów (dla potrzeb rekultywacji
i rewitalizacji terenów przemysłowych),
chromatografii.
Zainteresowanie Gości wzbudziła
również lokomotywa „Żyleta”, symbol AGH
jako lokomotywy postępu.
Na zakończenie wizyty w imieniu
uczestników delegacji pani ambasador
Asalina Raymond Mamuno, wyraziła
władzom uczelni słowa podziękowania
za bardzo dobrze przygotowaną
i interesującą wizytę.

 opracował: Janusz Szpytko

fot. Stanisław Malik

W dniu 13.10.2009 roku Prorektor AGH ds.
Współpracy i Rozwoju, prof. Jerzy Lis
podejmował Asalinę Raymond Mamuno,
Ambasadora Federalnej Republiki Nigerii
w Polsce z osobami towarzyszącymi:
Ennetuk Usoro (Radca Ambasady
Federalnej Republiki Nigerii w Polsce),
Ife Obby Obiudo (JD International Nigeria,
Wiceprezes Komitetu Założycielskiego
Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa
Gospodarczego), Grzegorz Waliński
(Prezes Komitetu Założycielskiego
Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa
Gospodarczego, b. Ambasador RP
w Nigerii). W spotkaniu uczestniczył
również prof. Janusz Szpytko,
Pełnomocnik Rektora AGH ds. UNESCO.
Celem roboczej wizyty gości była
identyfikacja obszarów współpracy
pomiędzy AGH i instytucjami rządowymi
w Nigerii w obszarach: edukacja, nauka,
gospodarka (przede wszystkim w zakresie
nowych technologii i innowacyjności),
a ponadto we współpracy z innymi
polskimi instytucjami i partnerami
z sektora prywatnego. W rezultacie
spotkania wyrażono wolę realizacji
uzgodnionych wspólnych projektów.
Robocza wizyta pani ambasador
obejmowała również spotkania z władzami
wydziałów z Dziekanem Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
prof. Januszem Kowalem i z Dziekanem
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii dr hab.
inż. Piotrem Czają, prof. nadzw. Spotkania
na wybranych wydziałach miały na celu

Zwiedzanie doświadczalnej kopalni węgla na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
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Ochrona i Inżynieria Środowiska –
Zrównoważony Rozwój
– zagospodarowanie odpadów
komunalnych i przemysłowych,
– ograniczenie negatywnego
oddziaływania transportu na
środowisko,
– badania, projektowanie i eksploatacja
nowoczesnych urządzeń stosowanych
w inżynierii środowiska
z uwzględnieniem monitoringu,
– ograniczenie ujemnego oddziaływania
fal elektromagnetycznych na
organizmy żywe.
Tradycyjnie w konferencji uczestniczą
pracownicy wyższych uczelni, instytutów

Informacja o Zakładowej Komisji
Pojednawczej przy AGH
Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
w ramach rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
przy Akademii Górniczo-Hutniczej działa Zakładowa Komisja
Pojednawcza. Komisja działa w dwóch zespołach roboczych,
rozpatrując osobno sprawy dla nauczycieli akademickich i dla
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Struktura ZKP jest następująca:
– Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Brożek
– Wiceprzewodniczący:
dr Barbara Zapałowicz-Bilan, mgr inż. Jan Kępiński
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badawczych oraz przedstawiciele
przemysłu.
W pierwszym dniu obrad po
zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy
konferencji złożyli kwiaty pod tablicą
patrona Szkoły Ochrony i Inżynierii
Środowiska prof. Walerego Goetla
w gmachu głównym Akademii GórniczoHutniczej.

 Bolesław Karwat

Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony
i Inżynierii Środowiska

fot. arch. autora

W ramach obchodów 120 rocznicy urodzin
prof. Walerego Goetla i 90-lecia Akademii
Górniczo-Hutniczej w dniach
24–26 września 2009, Szkoła Ochrony
i Inżynierii Środowiska zorganizowała
IV edycję konferencji pod nazwą „Ochrona
i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony
Rozwój”. Konferencja została
zorganizowana pod honorowym
patronatem Ministra Środowiska
prof. Macieja Nowickiego i Rektora AGH
prof. Antoniego Tajdusia.
Uroczystego otwarcia konferencji
dokonał Prorektor AGH ds. Nauki
prof. Tomasz Szmuc i Dziekan Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
prof. Janusz Kowal. W trakcie uroczystości
głos zabrali również Przewodniczący
Rady Programowej Szkoły prof. Jan
Dobrowolski i Kierownik Szkoły
prof. Włodzimierz Kowalski. Gościem
konferencji był również prof. Stanisław
Wicherek z Paryża, Dyrektor Centrum
Trwałego Rozwoju. W pierwszej sesji
plenarnej zostały wygłoszone cztery
referaty. Referat o życiu i dorobku patrona
szkoły prof. Walerego Goetla wygłosił
Jego wnuk dr Piotr Chrząstowski. Łącznie
w trakcie trzydniowych obrad wygłoszono
ponad 80 referatów, które zostały
opublikowane w „Polish Journal of
Environmental Studies” oraz w Monografii
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki. Tematyka kolejnych edycji
konferencji stale jest rozszerzana tak, aby
obejmowała najbardziej aktualne
zagadnienia z zakresu ochrony i inżynierii
środowiska w aspekcie zrównoważonego
rozwoju. W tej edycji konferencji
skoncentrowano się na następujących
zagadnieniach:
– ochrona powietrza,
– ochrona wody,
– ochrona gleby,

Zespół ds. Nauczycieli Akademickich:
– dr Barbara Zapałowicz-Bilan – WGGiOŚ – Przewodnicząca
Zespołu
– prof. dr hab. Marian Brożek – WGiG
– dr inż. Barbara Kalandyk – WO
– prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski – WIMiR
Zespół ds. Pracowników nie będących Nauczycielami
Akademickimi:
– mgr inż. Jan Kępiński – WGGiOŚ – Przewodniczący Zespołu
– inż. Maria Gołębiowska – WGGiOŚ
– Jerzy Małyniuk – WPiE
Obsługę administracyjną sprawuje mgr Małgorzata Porębska
(Biuro Rektora, paw. A-0, p. 109, tel. 33-55).
(red)
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Erasmus, Vulcanus, Ceepus
– Europa i Świat blisko Ciebie
studentów. Kraje wiodące w tej dziedzinie
to aktualnie: Francja (46 umów), Niemcy
(45 umów), oraz Hiszpania (28 umów).
W ramach programu LLP Erasmus
podejmują również studia w AGH studenci
zagraniczni. W bieżącym semestrze roku
akademickiego zaobserwowaliśmy
trzykrotny wzrost liczby obcokrajowców
studiujących na naszej uczelni, w stosunku
do semestru zimowego roku ubiegłego.
Chętnie przyjeżdżają do nas z takich krajów
jak: Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy,
Hiszpania, Austria, Norwegia, Czechy.
W tym roku, w ramach LLP Erasmus
po raz pierwszy gościmy też w Akademii
Górniczo-Hutniczej studentów z Turcji.
Interesującym jest również fakt, że aż
32 osoby zobowiązały się wybrać język
polski jako przedmiot dodatkowy. Studenci
przyjeżdżający spotykają się z opieką ze
strony organizacji studenckich prężnie
działających w AGH. W szczególności
jednak pomocną dłoń oferują im
członkowie „ESN Erasmus Student
Network”, organizacji, która zawsze
serdecznie wita nowoprzybyłych
studentów zagranicznych organizując
tzw. „Orientation Week” – imprezę
o charakterze informacyjno-integracyjnym
(patrz zdjęcia), jak i otacza opieką podczas
całego ich pobytu w murach akademii.
Należy wspomnieć, iż w roku
akademickim 2009/2010, po raz pierwszy
realizować będziemy również wyjazdy
w ramach Funduszu Stypendialnego
i Szkoleniowego wchodzącego w skład
Funduszy Norweskich. Dzięki otrzymanym
środkom będzie możliwe sfinalizowanie
11 wyjazdów na studia, 2 wyjazdów na
praktykę do Norwegii oraz 7 wyjazdów dla
pracowników AGH.
Zaobserwowaliśmy również wzrost
zainteresowania Programem Vulcanus
oferującym atrakcyjne wyjazdy
stypendialne na staże do Japonii. W roku

 Karolina Andrzejewska

Dział Współpracy z Zagranicą

fot. arch. autora

LLP Erasmus to stypendialny program
wymiany, który zdążył już wzbudzić
zainteresowanie studentów w całej
Europie. Na czym polega jego fenomen?
To proste. Wystarczy spełnić podstawowe
kryteria przykładnego studenta, aby
zakwalifikować się na atrakcyjny wyjazd
zagraniczny do wybranego przez siebie
kraju w celu kontynuacji studiów, poznania
różnych kultur, zawarcia nowych
znajomości i doskonalenia umiejętności
językowych, a to wszystko dzięki
funduszom Unii Europejskiej.
W Krakowie program stypendialny
LLP Erasmus stał się popularny w wielu
uczelniach, jednak Akademia GórniczoHutnicza, jak wskazują ostatnie dane
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
dotyczące ubiegłego roku akademickiego,
utrzymuje wśród nich jedno z czołowych
miejsc i może poszczycić się pokaźną
liczbą studentów wyjeżdżających. Zajmuje
bowiem zaszczytne trzecie miejsce
w rankingu krakowskich uczelni pod
względem liczby studentów
wyjeżdżających na studia i pierwsze pod
względem zrealizowanych wyjazdów na
praktykę (nie biorąc pod uwagę umów
MOB-SW oraz MOB-KON). Według
ostatniego raportu, w roku akademickim
2008/2009 na studia wyjechały 152 osoby,
natomiast w praktykach wzięło udział 18
studentów. W bieżącym roku akademickim
planujemy z kolei aż 215 wyjazdów na
studia i 32 wyjazdy na praktykę, co
wskazuje na to, że liczba
zainteresowanych ma tendencję
wzrostową. Nie bez znaczenia jest ilość
umów bilateralnych zawartych
z uczelniami w całej Europie, na bazie,
których możliwa jest wymiana
międzyuczelniana. Akademia Górniczo-Hutnicza posiada bowiem aż 232
podpisane porozumienia, w ramach,
których wyjechać za granicę może aż 653

akademickim 2008/2009 wyniki
pierwszego etapu rekrutacji
przeprowadzonej w marcu były
imponujące; na 156 studentów z całej
Europy na liście głównej znalazło się aż
7 studentów AGH oraz 3 studentów na
liście rezerwowej, wśród 56 z pozostałych
krajów. W drugim etapie rekrutacji
wyłoniono 5 studentów AGH na 9 z Polski,
a 46 z całej Europy, którzy ostatecznie
zakwalifikowali się na wyjazd do Japonii.
Należy zaznaczyć, że w porównaniu
z ubiegłym rokiem akademickim również
w przypadku tego programu
zanotowaliśmy zwiększenie ilości
studentów wyjeżdżających.
Program CEEPUS to kolejny program
stypendialny funkcjonujący w AGH,
umożliwiający studentom wyjazd na
uczelnie zagraniczne, z tą jednak różnicą,
iż jest on skoncentrowany na wymianie
w dziedzinie edukacji krajów Europy
Środkowej.
W ubiegłym roku akademickim
zarejestrowaliśmy 4 wyjazdy oraz
3 przyjazdy, w tym między innymi
z Chorwacji i Macedonii. W bieżącym roku
ostateczna liczba studentów
przyjeżdżających nie jest jeszcze znana,
aktualnie jednak planowane są 2 wyjazdy
na uczelnie do krajów Europy Środkowej.
Wymiana stypendialna, oprócz
wspomnianej już wcześniej możliwości
studiowania za granicą, pozwala
studentowi na rozwinięcie swoich
umiejętności interpersonalnych, zdobycie
doświadczenia w środowisku
międzynarodowym jak i poznanie świata
i jego kultur. Jest też dla młodego
człowieka próbą samodzielności.
Dział Współpracy z Zagranicą AGH
udziela wszelkich szczegółowych
informacji dotyczących programów
wymiany stypendialnej zainteresowanym
i utrzymuje stały kontakt ze studentami
przebywającymi za granicą. Złóż więc
aplikację i przekonaj się, że warto zostać
studentem międzynarodowym.
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Japończycy w Cieszynie
Zasadnicza część konferencji
odbywała się w budynkach Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Podczas kolejnych
dni wygłoszono wiele wykładów oraz
zaprezentowano kilkadziesiąt plakatów.
Całość zebrano w czterech panelach
tematycznych: Kansei Engineering,
Affective Systems, Biometrics oraz
Computer Information Systems.
Zagranicznym gościom starano się także
przybliżyć polską kulturę podczas
zwiedzania galerii sztuki oraz koncertu
w wykonaniu absolwentów i pracowników
Wydziału Muzycznego w Cieszynie.

Krzysztof Kułakowski

Na zdjęciu od lewej: mgr Marta Foryś z DWZ AGH, prof. Takashi Uozumi, prof. Tomomasa Nagashima,
prof. Jerzy Lis, dr hab. Khalid Saeed i prof. Yoshio Shimizu

Rozwikłać złożoność
W dniach 7–8 października 2009 na Wydziale Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH odbyło się dwudniowe seminarium uczestników
projektu Socionical [1], finansowanego w ramach FP7 EU.
Badania prowadzone w ramach projektu dotyczą teorii i symulacji
zachowania układów złożonych. Co to są układy złożone? dobrze
nie wiadomo. Złożoność jest paradygmatem, definiowanie może
tu być niebezpieczne, dbając o precyzję można usunąć z pola
widzenia coś istotnego. Rozróżniamy złożoność struktury
i zachowania. Zegar ma złożoną strukturę ale proste zachowanie,
internet – odwrotnie. Mózg jest układem złożonym tak co do
struktury, jak i zachowania [2]. Do niedawna nie mieliśmy
narzędzi do badania układów złożonych. Dzięki komputerom
o dużej mocy obliczeniowej granica niemożliwości stała się
bardziej elastyczna. Działając w interdyscyplinarnych zespołach,
wspólnymi siłami można ją nieco przesunąć.

18

 Khalid Saeed
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W dniach 25-29 czerwca 2009
w Cieszynie odbyła się międzynarodowa
konferencja poświęcona biometrii oraz
inżynierii Kansei – IEEE – ICBAKE
(International Multi-Conference on
Biometrics and Kansei Engineering).
Organizatorem konferencji była Akademia
Górniczo-Hutnicza we współpracy
z Muroran Institute of Technology,
Nagaoka University of Technology
(Japonia) oraz kilkoma innymi
instytucjami z kraju i ze świata.
W konferencji wzięło udział ponad 60
uczestników z ośmiu krajów.
Pomysłodawcą odbycia konferencji
w Cieszynie i jej głównym organizatorem
był dr hab. Khalid Saeed z Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej AGH.
Ceremonia otwarcia miała miejsce
25 czerwca na Wydziale Fizyki
i Informatyki Stosowanej AGH pod
patronatem Jego Magnificencji Rektora
AGH Profesora Antoniego Tajdusia
reprezentowanego przez Profesora
Zbigniewa Kąkola, Prorektora ds. Nauki
AGH. Dziekan WFiIS prof. Wojciech Łużny
podczas swojego wystąpienia opowiedział
o osiągnięciach naukowych wydziału.
Inaugurację uświetniły dwa referaty.
Pierwszy, dotyczący problemów
klasyfikacji w Kansei i biometrii
behawioralnej, wygłosił prof. Tomomasa
Nagashima. Następnie prof. Ryszard
Tadeusiewicz przybliżył wykorzystanie
głosu jako klucza. Po zakończeniu części
inauguracyjnej goście udali się w drogę do
Cieszyna, gdzie zrealizowano pozostałą
część konferencji. Podróż została
poprzedzona krótką autobusową
wycieczką po Krakowie. Dla wielu
uczestników była to pierwsza wizyta
w Polsce.

Uczestnicy mieli też okazję zasmakować
w kresowej kuchni na obiedzie w górach.
Wszystkie zaakceptowane referaty
zostały opublikowane przez IEEE CS
w USA. Następne konferencje z tej serii
odbędą się za rok w Japonii i Sri Lance.
Dzień przed konferencją w Cieszynie
odbyło się spotkanie delegacji japońskiej
z Prorektorem AGH ds. Współpracy
i Rozwoju AGH, profesorem Jerzym Lisem.
Delegacja odebrała podpisaną umowę
o współpracy między AGH a Muroran
Institute of Technology.

Seminarium było poświęcone modelowaniu procesów
komunikacji w sytuacji kryzysowej, np. kataklizmu lub ataku
terrorystycznego. Załóżmy, że uczestnicy zdarzenia będą mieli
telefony komórkowe. Jaki zrobią z nich użytek? Czy będą
współpracować, czy też każdy będzie działał na własną rękę?
Jakie nowe funkcje tych telefonów mogłyby stymulować
współpracę? Badania w ramach projektu zaczęły się w tym roku,
potrwają jeszcze ponad trzy lata. Prowadzą je wspólnie
informatycy, fizycy i socjologowie. W spotkaniu wzięli udział
naukowcy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski.
Organizatorami seminarium byli prof. prof. Wiesława Sikora
i Krzysztof Kułakowski z AGH.

 Krzysztof Kułakowski
[1]

http://www.socionical.eu/

[2]

Encyclopaedia Britannica
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Kalendarium
rektorskie
16 września 2009

 Uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęconemu nadaniu
godności Profesora Honorowego AGH prof. Stanisławowi
Mrowecowi.

17 września 2009
 Otwarcie Konferencji Młodych Uczonych.
 Spotkanie z dziennikarzami z Kazachstanu.

17-19 września 2009
 Konferencja „Academic cooperation and competitivity. University
ranking methodologies”, organizowana przez Babeş-Bolyai
University w Cluj-Napoca, Rumunia.

18 września 2009
 Spotkanie z Ministrem Środowiska i Głównym Geologiem Kraju
w Warszawie. Przedmiotem spotkania był zakres współpracy
MŚ i AGH w obszarze Nauk o Ziemi i Środowisku.
 Spotkanie Komitetu Sterującego dla przygotowania
zagospodarowania legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego.

20-22 września 2009
 XIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego –
Politechnika Gdańska.

23 września 2009

5–10 października 2009
 Udział w Misji Gospodarczej Województwa Małopolskiego do
Indii.

6 października 2009
 Posiedzenie Rady Programowej III Kongresu Zarządców
Nieruchomości.

10–12 października 2009
 Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Studium Wykonalności
Strategii w pracach nad projektem „Strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego do 2020 r.”, prowadzonego przez Fundację Rektorów
Polskich.

13 października 2009
 Wizyta Ambasadora Nigerii pani Asaliny Raymond Mamuno.

14 października 2009
 Udział, na zaproszenie Prezydenta Krakowa, w spotkaniu
konstytuującym Krakowską Radę Konsultacyjną.
 Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Święta Komisji
Edukacji Narodowej.
 Obrady Kapituły Nagrody im. Jacka Kaczmarskiego dla laureata
Studenckiego Festiwalu Piosenki.

15–16 października 2009
 Udział w „XIX Conference on Biomaterials in Medicine and
Veterinary Medicine” w Rytrze.

15–17 października 2009
 Obrady Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
w Gdańsku.

 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej inż. Feliksowi
Pietrakowi w Wieliczce.

16 października 2009

24 września 2009

18–19 października 2009

 Spotkanie z prof. Stanisławem Wicherkiem oraz
prof. Jean-Paul’em Oudinet z Université Paris IV Sorbonne,
w ramach IV Konferencji „Ochrona i Inżynieria Środowiska –
Zrównoważony Rozwój”.
 Otwarcie Kongresu Kultury Polskiej.

 Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich w AGH.

25 września 2009
 Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego I Światowego Zjazdu
Inżynierów Polskich na Politechnice Warszawskiej.
 Uroczystość 80-lecia Urodzin prof. Stanisława Pytko.

26 września 2009
 Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Zamiejscowym
Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu.

28 września 2009
 Posiedzenie Komitetu Sterującego w sprawie strategii rozwoju
szkolnictwa wyższego w Warszawie.

28–30 września 2009
 Posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych – Politechnika Poznańska.

29 września 2009
 Spotkanie z Marszałkiem Markiem Sową w sprawie wyjazdu
delegacji Województwa Małopolskiego do Indii.

30 września 2009
 Spotkanie z prof. Janem Kaziorem – Prorektorem PK ds. Nauki.
 Posiedzeniu Zarządu projektu „Fabryka Inżynierów”.

1–2 października 2009
 Wyjazd wraz z delegacją Ministerstwa Gospodarki RP na Forum
Gospodarcze Polska-Kazachstan do Astany.

5 października 2009
 Podpisanie listu intencyjnego z QUMAK-SEKOM SA.
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 Uroczyste otwarcie wyremontowanego DS.-9 przy ul. Budryka 9.

20 października 2009
 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w roku
Jubileuszu 90-lecia AGH.
 Posiedzenie Konwentu AGH.

21 października 2009
 Spotkanie z prof. David’em F. Barbe z University of Maryland,
dotyczące omówienia najlepszych praktyk współpracy uczelni
z małymi i średnimi przedsiębiorstwami przy wdrażaniu
innowacji i zarządzaniu własnością intelektualną.
 Spotkanie z prof. Szczepanem Bilińskim – Prorektorem UJ ds.
badań i Współpracy Międzynarodowej.

22 października 2009
 Spotkanie z prezesem EM&CA Zbigniewem Bickim.
 Otwarcie i udział w III Kongresie Zarządców Nieruchomości.

22–23 października 2009
 IX Konferencja Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych
wyższych szkół technicznych w Łodzi.

22–24 październik 2009
 Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni
Technicznych, w Politechnice Poznańskiej.

26 października 2009
 Wizyta Ambasadora Australii w Polsce pani Ruth Pearce,
połączona z wykładem na Wydziale Energetyki i Paliw AGH dra
Georg’a Domazetis’a z Wydziału Chemii La Trobe University, nt.
czystych technologii węglowych.
 Spotkanie z dr Williamem Smith’em z University of Ontario
Institute of Technology, dot. nawiązania współpracy naukowej
z AGH.
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 Spotkanie z przedstawicielem University of Ontario Inst. of
Technology w Toronto, dr William Smith. Spotkanie dotyczyło
nawiązania współpracy naukowo-dydaktycznej.

28 października 2009
 Spotkanie z przedstawicielami kazachstańskich uczelni,
uczestniczących w wizycie studyjnej w polskich
ośrodkach akademickich w Warszawie, Krakowie
i Poznaniu.
 Spotkanie z władzami Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów
Ogniotrwałych i Budowlanych, dot. współpracy z AGH.

29 października 2009
 Posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
w Warszawie.

30 października 2009
 Wzkad dra Rafaela Sandrea – Prezesa IPC Petroleum
Consultants Inc. w Oklahomie, pt.: „Valuation of Oil & Gas
Reserves”.
 Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

1–11 listopada 2009
 Wizyta w Japonii: High Tech Research Centre, Ryukoku
University Kyoto, School of Engineering Hokkaido University.
Podpisanie umowy o współpracy w sprawie podwójnych
dyplomów z Hokkaido University.

4 listopada 2009
 Uroczyste posiedzenie Senatu AGH, poświęconemu nadaniu
godności Profesora Honorowego AGH prof. Czesławowi
Podrzuckiemu.

5 listopada 2009
 Spotkanie z Piotrem Wójcikim – Dyrektorem ds. Klienta
Korporacyjnego i Alicją Gawlik Kierownikiem Ubezpieczeń
Grupowych PZU Życie S.A. Tematem spotkania była współpraca
AGH i PZU Życie.
 V edycja Targów Pracy AGH organizowanych przez Centrum
Karier AGH.

6 listopad 2009
 Uniwersytecki Dzień Pamięci w 70-tą rocznicą Sonderaktion
Krakau.

Wizyta chińskiej delegacji
W dniu 19 października 2009 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej
przebywała delegacja Beijing Research
Institute of Coal Chemistry, China Coal
Research Institute w składzie: Dr Qu Sijian,
Research Professor, President of BRICC,
Mr Xiao Naiyou, Senior Engineer, Coal
Cleaning Department, BRICC, Mr Dong
Weiguo, Engineer, Director of Chemical
Engineering Department, BRICC, Mr Li
Xuefei, Engineer, Chemical Engineering
Department, BRICC.
Akademia Górniczo-Hutnicza
współpracuje z China Coal Research
Institute w ramach porozumienia
o współpracy podpisanego w dniu
15 października 2007. Podczas wizyty
delegacja z BRICC odbyła spotkania
z Dziekanem Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii, prof. Piotrem Czają,
Prodziekanem ds. Nauki, Finansów
i Rozwoju, dr. hab. inż. Markiem Całą oraz
Kierownikiem Katedry Górnictwa
Podziemnego Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii, prof. Waldemarem
Korzeniowskim.
Profesor Piotr Czaja zaprezentował
działalność Wydziału oraz możliwości

współpracy w zakresie gospodarczego
wykorzystania metanu z kopalń. Profesor
Waldemar Korzeniowski zapoznał gości
z działalnością katedry oraz przedstawił
możliwości współpracy w zakresie
wentylacji oraz utylizacji metanu
z pokładów węgla. Ponadto pod opieką
dr. Mieczysława Bałysa delegacja
zwiedziła laboratoria Katedry Chemii
Węgla w Energetyce i Przemyśle Wydziału
Energetyki i Paliw, gdzie zapoznała się
z badaniami sorpcji węgli.
Głównym celem wizyty delegacji
BRICC było zagadnienie oczyszczania
i wzbogacania w metan za pomocą metody
VPSA mieszaniny metanowo-powietrznej
ujmowanej odmetanowaniem w kopalniach
węgla kamiennego. Delegacja była
szczególnie zainteresowana możliwościami
tej metody w zakresie zwiększania
zawartości metanu z mieszanin nisko
metanowych, w których zawartość metanu
wynosi 20–30%. W rozmowach
merytorycznych udział wzięli ze strony
Akademii Górniczo-Hutniczej:
– Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:
prof. Andrzej Olajossy, prof. Stanisław
Nawrat,

– Wydziału Energetyki i Paliw
prof. Adam Nodzeński, dr Mieczysław
Bałys,
– ze strony Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA, Dyrektor mgr inż.
Kazimierz Gatnar.
W czasie rozmów merytorycznych
prof. A. Olajossy przedstawił wykład na
temat metody VPSA oraz instalacji VPSA
wykonanej przez AGH, mgr inż. Kazimierz
Gatnar potwierdził poprawność działania
metody i instalacji, która w skali
półtechnicznej została wybudowana
w KWK Pniówek i wyspecyfikował
wszystkie składniki kosztowe związane
z tą instalacją. Profesor S. Nawrat
przedstawił stan oraz metody pozyskania
metanu z pokładów węgla w polskich
kopalniach.
Pan Dong Weiguo, Dyrektor BRICC
przedstawił zakres działalności i program
instytutu. Dr Qu Sijian, President of BRICC
stwierdził, że BRICC jest zainteresowana
współpracą z AGH w tym temacie
ponieważ realizuje projekt pozyskania
gazu (metanu) z pokładów węgla
w ramach dziesięcioletniego planu
narodowo-gospodarczego Chin. Ponadto
podziękował władzom Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii za zorganizowanie
spotkania w Akademii Górniczo-Hutniczej
i zobowiązał się do przygotowania
odpowiednich dokumentów potrzebnych
do sformalizowania współpracy pomiędzy
AGH-Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii
oraz Wydziałem Energetyki i Paliw i Beijing
Research Institute of Coal Chemistry,
China Coal Research Institute.

fot. arch. autora

 prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Współpracy
z Chinami

Media o AGH
Polaków nie interesują uczelnie techniczne
Onet.pl 2.10.2009

Polskie uczelnie techniczne cieszą się stopniowym wzrostem
zainteresowania absolwentów szkół średnich, ale wciąż jest ono
zbyt małe, by podołać potrzebom kształcenia nowych inżynierów
– uważają rektorzy tych uczelni. W Poznaniu obraduje Konferencja
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W spotkaniu bierze
udział 32 rektorów polskich uczelni. Obserwujemy lekką poprawę,
większość uczelni przyjęła w tym roku więcej studentów niż rok
temu, rośnie też jakość zgłaszających się na studia. Ciągle
sytuacja nie jest najlepsza, według naszej oceny ok. 11 proc.
absolwentów szkół średnich wybiera uczelnie techniczne. Nadal
takie przedmioty jak matematyka, fizyka i chemia powodują, że
młodzież obawia się studiowania na takich uczelniach –
powiedział prof. Antoni Tajduś rektor AGH, Przewodniczący
KRPUT. Jak podkreślił, poważnym problemem tych placówek, są
nieustające kłopoty z innowacyjnością: wdrażaniem dorobku
uczelni w gospodarce czy przemyśle.
– Na uczelniach pojawia się bardzo wiele patentów – na
mojej uczelni jest to 100 patentów rocznie. Nasza praca nie ma
jednak przełożenia na wykorzystanie wynalazków w praktyce.
Uczelnia może doprowadzić swoje projekty do pewnego
momentu, ale ktoś to musi potem zagospodarować. Z różnych
powodów polskie uczelnie techniczne nie mogą liczyć na
wsparcie finansowe porównywalne z europejskim czy
amerykańskim ani z budżetu państwa, ani od przedsiębiorstw.
Ma to wpływ chociażby na stan i wyposażenie naszych
laboratoriów – powiedział.

Wielkie Narodowe Centrum Nauki
na Małym Rynku
Gazeta Wyborcza 6.10.2009

Siedziba Narodowego Centrum Nauki pod Wawelem?
Prezydent Jacek Majchrowski zaproponował na jego lokalizację
dwie miejskie kamienice przy Małym Rynku. Czym byłaby dla
miasta siedziba centralnej naukowej instytucji? Profesor Tomasz
Szmuc, Prorektor ds. Nauki AGH: – Przeniesienie instytucji
szczebla centralnego do Krakowa to prestiż dla miasta i dowód
uznania tutejszego środowiska naukowego. Choć procedury
rozdzielania pieniędzy na badania są oczywiście obiektywne,
zawsze bliskość takiej instytucji jest dla zainteresowanych
korzystna. Łatwiej będzie uzyskać informację czy porozmawiać
twarzą w twarz, bez konieczności wsiadania w ekspres do
Warszawy. Poza tym w takiej instytucji będą pewnie w dużej
mierze pracować osoby z Krakowa – wylicza prof. Szmuc,
komentując, że z punktu widzenia AGH lepsza byłaby w Krakowie
instytucja finansująca badania stosowane (tym akurat zajmuje się
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ma siedzibę
w Warszawie).

Wielki Brat wezwie pogotowie
Gazeta Wyborcza 6.10.2009

Naukowcy z Katedry Telekomunikacji AGH pracują nad
stworzeniem inteligentnego systemu monitoringu Krakowa.
Projekt Indect, ma wspierać obserwacje, poszukiwanie
i wykrywanie zagrożeń w środowisku miejskim. Nad jego
stworzeniem w ramach europejskiego 7. Programu Ramowego
pracują naukowcy z krakowskiej Katedry Telekomunikacji AGH,
którzy koordynują całość projektu, a także naukowcy między
innymi z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.
W naszym kraju zaangażowane są także środowiska naukowe
z Gdańska i Poznania. – Ciekawostką systemu jest to, że w jego
skład wejdą nie tylko kamery, ale także satelity i wszelkiego typu
czujniki zainstalowane w pomieszczeniach i na zewnątrz, np. te
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kontrolujące wilgotność powietrza czy pojawienie się dymu –
mówi prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji AGH.

Co powiedzą nam metale?
Gazeta Wyborcza 9.10.2009

Na AGH powstaje nowe laboratorium z nowoczesną
aparaturą do badań metalograficznych. Zostanie ono
wykorzystane m. in. do badania metalowych znalezisk
archeologicznych. Dzięki zakupowi nowoczesnego spektrometru
będzie można prowadzić badania zarówno w laboratorium, jak
i na miejscu wykopalisk. Co najważniejsze, bez szkody dla
zabytkowych przedmiotów. Do tej pory metalowe przedmioty
trzeba było bowiem nawiercać, żeby pobrać próbkę. – Nigdy
wcześniej żadna krakowska uczelnia techniczna nie wchodziła
tak mocno w działkę humanistyczną, czyli badania nauk
historycznych. Dobrze, że takie interdyscyplinarne badania są
coraz bardziej doceniane, bo odkrywanie historii Krakowa to
złożona praca archeologów, historyków, geologów, a teraz także
metalurgów – mówi Aldona Garbacz-Klempka z Wydziału
Odlewnictwa AGH, autorka pomysłu stworzenia laboratorium.

Znalezienie miejsca do parkowania
w pobliżu uczelni graniczy z cudem
Dziennik Polski 10.10.2009

– To, co się dzieje przy ul. Reymonta czy Ingardena, to
horror, codziennie chodzę tamtędy z dzieckiem do parku i nie
mogę normalnie przejść. Auta stają gdzie popadnie, często
zajmując całą szerokość chodnika – żali się Anna Mirko.
O miejsca parkingowe zawsze łatwiej, gdy uczelnia znajduje się
z jednym miejscu. – Akademia Górniczo-Hutnicza ma na terenie
uczelni około 1700 miejsc parkingowych; zdecydowana
większość przeznaczona jest na potrzeby pracowników, których
jest prawie 4 tysiące. Uważamy, że jak na krakowskie warunki,
jest to bardzo dużo – wyjaśnia Bartosz Dembiński z AGH. –
Miejsca na terenie uczelni udostępniane są też studentom
niepełnosprawnym, a w weekendy również studentom zaocznym.
Problemem nadal pozostaje przepełnione centrum, a zwłaszcza
teren wokół Biblioteki Jagiellońskiej i miasteczka AGH.

Polskie uczelnie nie na topie
Gazeta Wyborcza 13.10.2009

Czy Uniwersytet Jagielloński ma szansę dołączyć do grona
200 najlepszych uczelni na świecie? W rankingu „Times Higher
Education Magazine” zajął dopiero 302. pozycję! Rektorzy innych
krakowskich szkół wyższych twierdzą, że ranking odzwierciedla
zaniedbania polskiej edukacji. – Mamy umysły, mamy
umiejętności, ale brak nam aparatury do pracy naukowej – mówi
prof. Zbigniew Kąkol, prorektor AGH. Podkreśla też, że 20 lat
temu polityka polska zaczęła dążyć do zwiększenia „stopnia
scholaryzacji”, co zaowocowało dwa razy większą liczbą
studentów na uczelniach. – Kadra dydaktyczna nie zwiększyła się
jednak dwukrotnie, trudno się więc dziwić, że w rankingu, który
bierze pod uwagę liczbę studentów przypadających na jednego
nauczyciela, nie jesteśmy w czołówce – mówi. Zauważa też,
że 40 procent punktów, które mogła zdobyć uczelnia, to jej
znajomość wśród naukowców świata. – Pomijając to, że to
kryterium bardziej pasuje do konkursu piękności niż rankingu
szkół wyższych, w Polsce obowiązuje ruch jednokierunkowy.
To my jeździmy na zagraniczne uniwersytety. Znamy je i możemy
chwalić. Do nas przyjeżdżają rzadziej, więc mniej nas znają
i chwalą. Studentów zagranicznych też trzeba mieć czym
przyciągnąć, a my jesteśmy biednym krajem – mówi Kąkol.

Bezpłatny Uniwersytet już ruszył
Dziennik Polski 14.10.2009

W sobotę 17 października rusza nowy cykl bezpłatnych
wykładów Uniwersytetu Otwartego AGH. Uniwersytet Otwarty
AGH rozpoczyna 21. rok działalności wystąpieniem swojego
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inicjatora i kierownika prof. Jana W. Dobrowolskiego. Prelekcja pt.
„Ochrona środowiska i zapobieganie chorobom” traktowała
będzie między innymi o interdyscyplinarnej współpracy
w zakresie zapobiegania niedoborom pierwiastków niezbędnych
dla zdrowia człowieka.

100 rektorów

Echo miasta 20.10.2009
Niemal stu rektorów polskich uczelni przejdzie w uroczystym
pochodzie będącym częścią jubileuszowej inauguracji roku
akademickiego na AGH. Pierwszych profesorów AGH powołał 1
maja 1919 sam naczelnik państwa Józef Piłsudski. W 90 lat po
tym wydarzeniu w gmachu głównym uczelni zostanie odsłonięta
tablica upamiętniająca Marszałka. Nie będzie to jedyne dzieło,
które wzbogaci uczelnię. W niedzielę odsłonięto rzeźbę „Ich
dwoje” autorstwa prof. Bronisława Chromego. Dzieło podarował
uczelni jeden z jej absolwentów Wiesław Nowak. W związku
z jubileuszem to właśnie AGH jest gospodarzem posiedzenia
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której obrady
rozpoczęły się wczoraj. Do Krakowa przyjechało niemal stu
rektorów najważniejszych państwowych i prywatnych polskich
akademii. Na specjalnym posiedzeniu będą debatować nt.
sposobów finansowania oraz konkurencyjności polskiego
szkolnictwa wyższego.

AGH dostanie z Unii 64 mln zł
Polska Gazeta Krakowska 20.10.2009

AGH dostanie ponad 64 mln zł z funduszy unijnych. Rektor
prof. Antoni Tajduś podpisze dzisiaj umowy z wicemarszałkami
województwa Romanem Ciepielą i Markiem Sową na
dofinansowanie inwestycji na AGH. Pieniądze z Unii pozwolą na
stworzenie centrum komputerowego na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Uczelnia zakupi nowe
wyposażenie do laboratorium wykonującego analizy odlewów
i zabytków archeologicznych na Wydziale Odlewnictwa,
powstanie multimedialne centrum językowe dla studentów
kierunków technicznych. Uczelnia zainwestuje też w rozwój bazy
dydaktycznej Katedry Telekomunikacji.

AGH świętuje i podpisuje
Gazeta Wyborcza 21.10.2009

AGH obchodziła 90. urodziny. Były nagrody dla
pracowników, uroczysta msza inaugurująca nowy rok akademicki
i kolejna umowa o współpracy, na której mają najbardziej
skorzystać studenci. Zaczęło się od uroczystej mszy św.
w Kolegiacie św. Anny. Później było posiedzenie senatu
w Collegium Novum UJ i przemarsz rektorów do budynku
akademii.
Obchody władze uczelni połączyły z praktyką. Rektor
podpisał we wtorek cztery umowy z urzędem marszałkowskim.
Wsparcie, które zyskała w ten sposób uczelnia (ponad 60 mln zł),
pójdzie na Studium Języków Obcych (multimedialne centrum
językowe dla studentów kierunków technicznych), rozwój bazy
dydaktycznej Katedry Telekomunikacji, adaptację i dodatkowe
wyposażenie laboratoriów badawczych oraz budowę
nowoczesnego Centrum Komputerowego. Na przestrzeni
ostatnich lat wielokrotnie udowadnialiśmy, że jesteśmy nie tylko
jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych, ale możemy
również stanowić silną konkurencję dla politechnik
i uniwersytetów technicznych na Zachodzie – cieszy się
prof. Antoni Tajduś, rektor AGH. Podpisanie umów zdecydowanie
nam to ułatwi. AGH staje się coraz nowocześniejsza i cieszę się,
że dostrzegają to również władze. AGH realizuje obecnie
kilkanaście projektów, które mają podnieść jakość kształcenia na
uczelni i zapewnić jej studentom wysokie kwalifikacje. Buduje
centrum informatyki, modernizuje poszczególne wydziały,
współpracuje przy tworzeniu Małopolskiego Parku Technologii

22

Informacyjnych, który powstaje w Pychowicach. Uczelnia
współpracuje między innymi z IBM, Motorolą, Google.

Krakowski węzeł wiedzy
walczy o wielkie pieniądze
Dziennik Polski 21.10.2009

Po raz pierwszy w historii Polski od 1939 roku największe
uczelnie techniczne, z Akademią Górniczo-Hutniczą na czele,
oraz potężne rodzime firmy, mogą zyskać dostęp do
najnowocześniejszych osiągnięć światowej technologii
energetycznej oraz gigantycznych pieniędzy na badania naukowe
nad supernowoczesną technologią. Centrum badań – tak zwany
węzeł wiedzy – mieściłby się w Krakowie, na AGH. Żeby tak się
stało, międzynarodowe konsorcjum, w którym liderem polskiej
części jest właśnie AGH, musi wygrać konkurs rozpisany przez
Unię Europejską w ramach projektu „Wspólnota Wiedzy
i Innowacji”. Z naszych informacji wynika, że szanse są duże, a na
placu boju pozostało dwóch faworytów. Decyzja zapadnie
w ciągu najbliższych tygodni. – Należymy do konsorcjum razem
z ośrodkami z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii i Hiszpanii –
wylicza rektor AGH prof. Antoni Tajduś. – W jego skład wchodzą
uczelnie oraz wielki przemysł, którego udział jest niezbędny –
dodaje.
Pracami konsorcjum, do którego należy nasz kraj, kieruje
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), powstały z połączenia
Uniwersytetu Technicznego w Karlsruhe i Ośrodka Naukowego
w tymże mieście. Roczny budżet KIT to ponad 700 mln euro, czyli
około 3 mld zł. Dla porównania na rzecz całej nauki polskiej – co
najmniej kilkudziesięciu ośrodków – z kasy państwa w tym roku
ma pójść zaledwie o 1 mld zł więcej. Liderem naukowej części
konsorcjum w Polsce i ogólnym koordynatorem projektu
w naszym kraju jest AGH.

Bogaty prezent na 90. urodziny AGH
Dziennik Polski 21.10.2009

Uroczystość z okazji jubileuszu 90-lecia AGH połączono
z inauguracją roku akademickiego i podpisaniem wartego 64 mln
zł porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Posiedzenie senatu
AGH poprzedziła msza św. w kolegiacie św. Anny oraz marsz
profesorów różnych uczelni z Collegium Novum UJ do gmachu
AGH. – 90 lat temu, kiedy powstawała nasza uczelnia, kiedy
w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego inaugurowano pierwszy
rok akademicki, mało kto przypuszczał, że po latach AGH wyrośnie
na jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych
w Polsce, z ambicjami na uczelnię odgrywającą istotną rolę na
arenie międzynarodowej – powiedział prof. Antoni Tajduś, rektor
uczelni, podkreślając rolę miasta w rozwoju akademii.
Nowy rok akademicki rozpoczęło około 11 tysięcy
„pierwszaków”. O indeks AGH walczyło jednak drugie tyle
kandydatów. Jak zauważył prof. Tajduś, niż demograficzny nie
puka do drzwi AGH. Przez ostatnie 90 lat mury uczelni opuściło
ponad 160 tysięcy absolwentów, którzy znaleźli pracę głównie
w przemyśle, biznesie oraz administracji publicznej.

Politechniki najkrótszą drogą do fotela prezesa
Rzeczpospolita 27.10.2009

Prawie połowa prezesów ma dyplom uczelni technicznej.
Prawdziwą kuźnią szefów jest Politechnika Warszawska, a za nią
są Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza. Prawie co
czwarty prezes skończył którąś z tych uczelni. Drugim miejscem
w naszym rankingu podzieliły się w tym roku Politechnika Śląska
i AGH. Dopiero za nimi uplasowała się pierwsza uczelnia
ekonomiczna – warszawska Szkoła Główna Handlowa. Janusz
Filipiak, prezes Comarchu, po AGH: Na AGH uzyskałem
wykształcenie zawodowe na najwyższym światowym poziomie

 Bartosz Dembiński rzecznik prasowy AGH
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Tablicy pamiątkowa poświęcona
Marszałkowi Piłsudskiemu
W gmachu A-0, naprzeciw tablicy zainstalowanej rok temu,
poświęconej 30 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża,
zawisła tablica ofiarowana w hołdzie Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu w 90 rocznicę otwarcia naszej uczelni.
Odsłonięcia tablicy, w dniu 20 października 2009, dokonali
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł
i Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś.
Tablica została wykonana przez odlewnię pana Sylwestra
Berga, na podstawie modelu wykonanego przez artystę
rzeźbiarza, pana Jarosława Rozenka.

 tekst i fotografie Zbigniew Sulima

Głos zabrał twórca rzeźby prof. Bronisław Chromy

oraz mistrza Bronisława Chromego,
fundatorzy i rektor prof. A. Tajduś odsłonili
rzeźbę.
Na koniec uroczystości prorektor
prof. Tadeusz Słomka wyraził nadzieję, że
miejsce, w którym znajduje się rzeźba
będzie sprzyjało przyjacielskim

spotkaniom i randkom. Jeszcze raz
gorąco podziękował autorowi rzeźby za
wspaniałe dzieło, fundatorom za jego
przekazanie uczelni, a wszystkim
zgromadzonym za przybycie.

 Maria Niedźwiedzka

fot. ZS

W ramach uroczystości jubileuszowych
90-lecia AGH, w dniu 18 listopada została
odsłonięta rzeźba autorstwa Bronisława
Chromego „DWOJE”, posadowiona
naprzeciw budynku B-1.
Otwierając krótką uroczystość
profesor Tadeusz Słomka – Prorektor ds.
Ogólnych AGH, powitał zebranych: twórcę
rzeźby Bronisława Chromego, fundatorów
rzeźby – absolwentów AGH: Marię
i Wiesława Nowaków, władze AGH
z Rektorem AGH prof. Antonim Tajdusiem,
rektorów polskich uczelni technicznych
zrzeszonych w Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
z Przewodniczącą KRASP prof. Katarzyną
Chałasińską-Macukow – Rektorem
Uniwersytetu Warszawskiego oraz
zaproszonych na jubileusz gości
i pracowników AGH.
Przy okazji uroczystości odsłonięcia
specjalnie na Jubileusz 90-lecia AGH
powstałego dzieła, przypomniał też, że
Uczelnia posiada już dwie rzeźby
autorstwa Bronisława Chromego
znajdujące się obok budynku A-0.
Po krótkich przemówieniach
fundatora Wiesława Nowaka, Rektora AGH

fot. ZS

Odsłonięcie rzeźby „Dwoje”
autorstwa Bronisława Chromego

Uroczyście wstęgę przecinali fundator rzeźby pan Wiesław Nowak wraz małżonką oraz rektor prof. Antoni Tajduś wraz z małżonką
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„Abyście byli jedno” – te słowa z ewangelii
wg św. Jana są istotą więzi łączącej
dwoje: kobietę i mężczyznę. Temat,
z którego sztuka we wszystkich swych
przejawach czerpie obficie, bywa
nadużywany i hańbiony zbyt banalną lub
dosłowna interpretacją. Tak ulotna,
a jednocześnie wzniosła materia duchowa
rzadko poddaje się prawom materii,
z której stworzono dzieło artystyczne;
jakże trudno z pomocą twardego kamienia
czy ciężkiego brązu wyrazić sens miłości.
Udawało się to tylko największym,
których dzieła trwają do dziś
w powszechnej świadomości, bo czas
okazał się łaskawy dla ich geniuszu.
Przed dwoma laty w głowie
Bronisława Chromego narodziła się myśl
stworzenia rzeźby będącej metaforą
uczucia kobiety i mężczyzny, ich duchowej
i cielesnej jedności. Od myśli do czynu:
powstała więc najpierw „pre-rzeźba”
w pomniejszonej skali i nieco
uproszczonej formie, która stała się
pierwowzorem pomnika „Dwoje”.
Tytułowi dwoje to kobieta
i mężczyzna złączeni głowami, spleceni
ramionami, jakby wyrastającymi z ziemi.
Postaci potraktowane zostały przez artystę
w sposób syntetyczny, nie pozbawiony
jednak całkowicie szczegółów, których
obecność potęguje ekspresję twarzy
kochanków. On z przymkniętymi
powiekami, jakby zamyślony i zatopiony
w Niej, Ona z upiętym na karku koczkiem,
wpatrzona w Niego, jakby poddawała się
jego męskiej dominacji. Ramiona – łuki
wspierające głowy narzeczonych miękko
i delikatnie, w sposób niemal organiczny,
wiążą się z miejscem z którego się
wyłaniają. Całość urzekająco prosta,
jak prosta jest istota natury, która dla
Chromego jest nadrzędną, jeśli nie jedyną
inspiracją.
Inny wybitny rzeźbiarz, Constantin
Brancusi, autor nowatorskiego
„Pocałunku”, sformułował taką myśl:
„Prostota nie jest w sztuce celem, ale do
prostoty dochodzi się mimo woli, zbliżając
się do rzeczywistego sensu rzeczy”.
Autor „Dwojga” z pewnością ją podziela –
dla niego forma była zawsze tylko
środkiem i metodą, nie zaś celem samym
w sobie. Znalezienie rzeczywistego sensu,
jest trudne i tylko wybitny artysta z dużym
bagażem życiowym i artystycznym jest
w stanie temu sprostać.
Bronisław Chromy po latach
tworzenia dzieł tragicznych w swej
wymowie, dotykających
najdramatyczniejszego losu ludzkiego,
podjął temat będący afirmacją życia i jego
piękna. Rzeźba „Dwoje” jest dobrym

Biuletyn AGH 23-2009

fot. ZS

„Dwoje”

przykładem jak znakomicie forma podąża
za wielką treścią, nie będąc napuszoną
ani zbyt wzniosłą.
Przy pracy nad tym swoistym
pomnikiem miłości Chromy, jak zwykle
u niego, poddał się eksplozji zapału,
wręcz dziecięcego entuzjazmu, co bez
wątpienia wpłynęło na szczerość
wypowiedzi. I to właśnie odróżnia wielkie
dzieło artystyczne od wytworu rzemiosła.
Rzeźby profesora są kreacjami nowymi
w swoim wyrazie, a nie tylko, jak stało się
to coraz powszechniejsze, rezultatami
tzw. „twórczej inspiracji”, czyli
zakamuflowanego kopiowania.
Generalia Chromego – artysty,
zawierają się właśnie w twórczym
entuzjazmie, ale również w naturze
i zgodności z użytym materiałem.
Szlachetny materiał jakim jest brąz
„udźwignął” potęgę uczuć „Dwojga”,
a Profesor poradził sobie z oporem
twardego w obróbce metalu, bo oprócz
artystycznej weny rzeźba wymaga ciężkiej
pracy fizycznej.
Pomnik stanął w miejscu niezwykłym
– skwer wewnątrz Akademii Górniczo-Hutniczej, położony na wzgórku i otoczony
ławkami parkowymi sprzyja spotkaniom,
randkom, pocałunkom. Chromy jest artystą
absolutnie przekonanym, iż rzeźba jest

sztuką otwartej przestrzeni, a światło
dzienne i słońce, zresztą wszystkie bodaj
zjawiska natury, stanowią najlepsze jej
uzupełnienie i tło. Najistotniejsza dla
artysty wydaje się jednak relacja jego
dzieła z odbiorcą, który siedzi lub
przechadza się w jej bliskości. Oby
skwerek z pomnikiem „Dwoje” stał się
ulubionym miejscem spotkań młodzieży
studenckiej, bo rzeźba to wybitna.
Fundatorami pomnika jest dwoje
absolwentów AGH Maria i Wiesław
Nowakowie, którzy w ten
niekonwencjonalny sposób wyrazili swą
wdzięczność uczelni i tym samym przejdą
pewnie do jej historii.
Xawery Dunikowski, nauczyciel
Mistrza Chromego, ostry recenzent prac
swoich uczniów, sepleniąc mówił;
„bo Michał Anioł, prose pana, to był taki
rzeźbiarz – ręka zniżyła się do poziomu
ramion, ja, prose pana, to jestem taki
rzeźbiarz – ręka opadła do kolan, a Marian
Wnuk to jest bardzo psystojny brunet”.
Dziś ręka Dunikowskiego
w odniesieniu do rzeźby „Dwoje”
powędrowała by zapewne wysoko, bo
wcielić w dzieło słowa „Abyście byli
jedno…” potrafią tylko najwięksi.

 Katarzyna Coufał-Lenczowska
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Posiedzenie KRASP w AGH
Przez dwa dni w naszej Auli obradowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP). Ponad stu rektorom towarzyszyła także Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Barbara Kudrycka, która prezentowała główne założenia reformy.
Już podczas pierwszego dnia obrad
Prezydium KRASP z niepokojem przyjęło
informacje o przygotowywanej nowelizacji
ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego,
która w przyszłym tygodniu miała trafić
pod obrady Rady Ministrów. Jak napisano
w uchwale: „Prezydium KRASP wyraża
w szczególności zaniepokojenie brakiem
(...) propozycji wprowadzenia możliwości
przechodzenia nauczycieli akademickich
posiadających tytuł profesora w stan
spoczynku” – napisano w uchwale.
Rektorzy chcieliby też mieć wpływ na
zatrudnianie swoich pracowników przez
inne uczelnie – chodzi o tak zwaną
wieloetatowość. „…Pozwolenie uczelni na
to, aby mogła decydować, czy jej profesor
może podjąć pracę jeszcze
w dodatkowym miejscu, pozwoli na
podniesienie jakości nauczania” –
twierdzili wspólnie prof. Antoni Tajduś
Rektor AGH oraz prof. Janusz Żmija

Rektor Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.
W poniedziałek, po rozmowach
z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Barbarą Kudrycką, członkowie
KRASP złagodzili stanowisko w tej sprawie.
Minister Barbara Kudrycka
podkreśliła na konferencji prasowej,
że w założeniach do nowelizacji jej resort
uwzględnił 80 proc. propozycji KRASP.
„Myślę, że rektorzy uczelni niepublicznych
są bardziej zawiedzeni naszą koncepcją
zmian niż rektorzy uczelni publicznych.
Sądzę, że konsensus, który staraliśmy się
wypracować nie tylko z rektorami, ale też
ze studentami, doktorantami
i nauczycielami akademickimi, w tej chwili
jest najlepszy z możliwych” – oceniła.
Spojrzenie Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
na reformę szkolnictwa wyższego jest
coraz bardziej zbieżne z wizją

ministerstwa – podsumowała
w poniedziałek dwudniowe obrady KRASP
w Krakowie Przewodnicząca Konferencji
prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Nowe regulacje reformujące
szkolnictwo wyższe powinny wejść w życie
od następnego roku akademickiego,
a najpóźniej w roku 2011/2012. Reforma
przewiduje m.in., że przy wzroście
gospodarczym powyżej 2,5% nadwyżka
pieniędzy ponad dotychczasowy poziom
finansowania szkolnictwa będzie
przekazywana na tzw. fundusz
projakościowy. „Z tego funduszu
chcielibyśmy finansować wzorcowe
kierunki studiów, które otrzymają ocenę
wyróżniającą komisji akredytacyjnej” –
powiedziała Kudrycka. Z funduszu będą
też wspierane konkretne kierunki studiów
w wiodących ośrodkach akademickich,
które mają być typowane w obiektywnych
procedurach wyboru. Ponadto środki
z funduszu projakościowego mają trafiać
w formie stypendiów do 30% najlepszych
doktorantów oraz na finansowanie studiów
doktoranckich przez uczelnie
niepubliczne.

 Maciej Okoń

Posiedzenie KRPUT
w murach Politechniki Poznańskiej
W dniach 28–30 września 2009 w murach
Politechniki Poznańskiej odbyło się
posiedzenie Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych.
Najważniejsze ustalenia spotkania
skupiły się na celowości organizacji
w Polsce Europejskiego Centrum Edukacji
Morskiej. Centrum to należałoby
zorganizować w oparciu o potencjał
dwóch Akademii Morskich: w Gdyni
i w Szczecinie – prowadzących studia I,
II i III stopnia w języku angielskim na
kierunkach morskich oraz o rozbudowane
Centra Szkoleniowe prowadzące kursy
kwalifikacyjne i specjalistyczne dla kadr
morskich. Jak podkreślono w stanowisku
– celowość organizacji Europejskiego
Centrum Edukacji Morskiej uzasadniają
następujące fakty:
– Deficyt oficerskich kadr morskich we
flocie światowej prognozowany
w 2017 roku na poziome 200 000
osób.
– W ramach Planu Działań
Strategicznych Unii Europejskiej dla
regionu Morza Bałtyckiego, Polska
została wyznaczona na lidera
w dziedzinie szkolnictwa morskiego.
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– Obecny potencjał polskiego wyższego
szkolnictwa morskiego to prawie 50%
potencjału wyższego szkolnictwa
morskiego Unii Europejskiej.
– Wysoka ocena polskich uczelni
morskich przez Europejską
Organizację ds. Bezpieczeństwa
Morskiego (EMSA).
– Nowoczesne wyposażenie bazy
laboratoryjnej polskich uczelni
morskich.
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych wyraziła też zaniepokojenie
brakiem stabilności obecnego poziomu
dostępu do najważniejszych zasobów
piśmiennictwa naukowego tworzących
Bibliotekę Wirtualną Nauki oraz brakiem
warunków jej stałego rozwoju. Jak
podkreślono – stosowanie
dotychczasowego modelu finansowania
Biblioteki Wirtualnej Nauki z maksymalnie
50% dofinansowaniem zakupu baz przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, wobec długotrwałych
skutków światowego kryzysu
ekonomicznego sprawił, że wiele polskich
szkół wyższych może od 2010 roku stracić

dostęp do najważniejszych źródeł
informacji i piśmiennictwa naukowego.
Zagrożenie to jest szczególnie duże dla
uczelni technicznych, które korzystają
z wielu baz specjalistycznych, ponosząc
z tego tytułu znaczne koszty.
Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych w pełni poparła
Stanowisko Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
z dnia 23 września 2009 w sprawie
zasad finansowania Biblioteki Wirtualnej
Nauki.
Jak zawsze cześć dyskusji poświęcona
była bieżącym problemom szkolnictwa
wyższego w naszym kraju,
ze szczególnym uwzględnieniem
zapowiadanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego reformy.
Ostatniego dnia posiedzenia
uczestnicy wzięli udział w Uroczystej
Inauguracji Roku Akademickiego,
wyjątkowej bowiem Politechnika
Poznańska świętowała Jubileusz 90-lecia.

 Maciej Okoń
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Profesor Czesław Podrzucki
profesorem honorowym AGH
Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa,
Senat AGH uchwałą nr 72/2009, podjętą
w dniu 29 kwietnia 2009, nadał tytuł
profesora honorowego Akademii GórniczoHutniczej, profesorowi Czesławowi
Podrzuckiemu – za całokształt działalności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
w AGH oraz współpracę z przemysłem
i organizacjami naukowo-technicznymi
krajowymi i zagranicznymi.
Promotorem nadania godności
profesora honorowego AGH był prof. Jan
Lech Lewandowski z Wydziału Odlewnictwa
AGH (tekst laudacji wygłoszonej przez pana
profesora w trakcie uroczystego
posiedzenia Senatu AGH w dniu 4 listopada
2009 przedstawiamy poniżej).
Recenzentami byli: prof. Adam Gierek
z Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Politechniki Śląskiej oraz
prof. Andrzej Łędzki z Wydziału Metali
i Informatyki Przemysłowej, AGH.

Laudacja związana z nadaniem godności
profesora honorowego AGH
profesorowi Czesławowi Podrzuckiemu
Jako Laudator chciałbym się skupić przede
wszystkim na działalności naukowej
Profesora Czesława Podrzuckiego
i związanej z nią działalności
organizacyjnej.
Na początku swojej działalności pan
profesor zajął się teorią i praktyką procesu
żeliwiakowego. Kontynuując dzieło
profesorów Jerzego Buzka i Mikołaja
Czyżewskiego, wniósł tu swój istotny
i oryginalny wkład, opracowując teorię
spalania i zgazowywania koksu w żeliwiaku,
ujmującą kompleksowo wszelkie czynniki
wejściowe i wyjściowe procesu
i pozwalającą na świadome sterowanie
procesem. W tych ramach mieszczą się
wspomniane już przez Pana Dziekana
własne rozprawy: doktorska i habilitacyjna.
Za tę drugą rozprawę otrzymał w 1965 roku
Nagrodę III stopnia Ministra Szkolnictwa
Wyższego.
W oparciu o powyższą teorię oraz
zasady wymiany ciepła w żeliwiaku
przeprowadził on gruntowną analizę
znanego od blisko 100 lat wzoru J. Buzka
na wydajność żeliwiaka i wykazał jego
uniwersalność i stosowalność m. in. przy
wykorzystywaniu podgrzanego i (lub)
dotlenionego dmuchu oraz przy stosowaniu
koksu formowanego.
Za „twórczy wkład naukowy w rozwój
teorii i praktyki procesu żeliwiakowego”
otrzymał w 1965 roku Nagrodę im. Jerzego
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Buzka I stopnia ZG Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich. Prace
te znalazły swe miejsce w podręczniku,
wyróżnionym Nagrodą Ministra Szkolnictwa
Wyższego II stopnia w 1972 roku.
Bardzo ważne miejsce w działalności
naukowej prof. Czesława Podrzuckiego
zajmuje problematyka koksu –
podstawowego źródła ciepła w żeliwiakach.
Od końca piątej dekady dwudziestego
wieku na jedno z pierwszych miejsc w tej
działalności wysunęła się problematyka
koksu formowanego. Profesor Czesław
Podrzucki podjął wówczas współpracę
z zespołem Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu, w którym opracowano
technologię wytwarzania koksu
metalurgicznego z węgla energetycznego
z uwagi na niedostatek węgla koksowego.
W zamyśle był to koks w postaci brykietów
o niewielkich rozmiarach, przeznaczony do
procesu wielkopiecowego. Brak
zainteresowania materiałem tego rodzaju ze
strony wielkopiecowników skierował uwagę
twórców technologii wytwarzania koksu
formowanego ku Katedrze Odlewnictwa
żeliwa AGH, dysponującej Odlewnią
Doświadczalną z żeliwiakiem,
rozpoczynając w ten sposób współpracę
trwającą blisko 30 lat. W wyniku badań
w skali laboratoryjnej i przemysłowej,
z udziałem Kolegów z Instytutu
Odlewnictwa w Krakowie, doprowadzono
w krótkim czasie do optymalizacji
pierwotnej technologii, zarówno w zakresie
procesu wytwarzania, jak i jakości, w tym
rozmiarów brykietów. Wyniki kolejnych
badań przedstawiano na konferencjach
i w publikacjach. Dwukrotnie prof. C.
Podrzucki przedstawiał omawiany problem
na konferencjach zagranicznych:
w Moskwie i w Paryżu. Już w początku lat
70-tych ubiegłego wieku. Doprowadzono
do tego, że popyt na koks formowany
przewyższał jego podaż (głównie z uwagi
na jego eksport). W latach 80-tych
produkcja tego koksu została (ze względów
pozamerytorycznych) zaniechana.
Profesor Czesława Podrzucki odegrał
czołową rolę w badaniach możliwości
bezpośredniego stosowania modyfikowanej
ciekłej surówki wielkopiecowej w procesie
wytwarzania wlewnic i osprzętu
wlewnicowego począwszy od lat 60-tych
do 80-tych ubiegłego wieku, prowadzonych
w Nowej Hucie w Krakowie. Opracowano
optymalną technologię, w tym szczególnie
optymalny skład chemiczny i warunki
rafinowania oraz modyfikowania surówki.
Uzyskano 5 patentów, przedstawiono

referaty na Międzynarodowym Kongresie
Odlewnictwa w Paryżu i na Konferencji
w Koszycach. Za opisywaną tu działalność
został prof. C. Podrzucki wyróżniony w 1981
roku Nagrodą Zespołową II stopnia
MNSWiT.
Wykorzystując stypendium Rządu
Francuskiego (1966) i związany z tym
6-miesięczny pobyt w Instytucie
Odlewnictwa (CTIF) w Paryżu opracował
technologię otrzymywania w indukcyjnym
piecu próżniowym żaroodpornego żeliwa
średniokrzemowego (5% Si).
Profesor, pełniąc w latach 1966–1980
funkcję konsultanta naukowego Fabryki
Sprzętu Mechanicznego (monopolisty –
producenta pierścieni tłokowych dla
polskiego przemysłu motoryzacyjnego)
w Łodzi przyczynił się walnie do
zoptymalizowania produkcji pierścieni
tłokowych z żeliwa szarego i połowicznego
niskostopowego, wytapianego
w indukcyjnych piecach tyglowych
sieciowej częstotliwości.
W działalności naukowo-badawczej
prof. Czesława Podrzuckiego nie mogło
zabraknąć elementów ekologicznych,
związanych z eksploatacją pieców
odlewniczych. Należą do nich prace,
realizowane wspólnie z Zakładem Badań
Naukowych PAN w Zabrzu, a dotyczące
zmian stopnia emisji pyłów z żeliwiaków
przy zastosowaniu koksu formowanego,
badania możliwości zabezpieczenia
instalacji odpylających żeliwiaków przed
eksplozjami (patent), prace studialne
obejmujące analizę porównawczą suchego
i mokrego odpylania gazów żeliwiakowych
bądź eksploatację pieców paliwowych do
wytapiania żeliwa w warunkach,
sprzyjających ochronie środowiska.
W całym okresie pracy zawodowej
prof. Czesława Podrzuckiego w AGH
zaznacza się silnie jego modernizacyjna
działalność, obejmująca budowę i zasady
funkcjonowania pieców odlewniczych,
zwłaszcza żeliwiaków. Swoje
doświadczenia w zakresie teorii i praktyki
pracy pieców odlewniczych wykorzystał
w opracowanym, wspólnie z panem
docentem J. Szopą, podręczniku
akademickim, wyróżnionym w 1984 roku
Nagrodą Zespołową II stopnia MNSzWiT.
Istotnym wkładem prof. Czesława
Podrzuckiego w zakres inżynierii
materiałowej, było rozwiązywanie różnych
zagadnień dotyczących żeliwa
modyfikowanego i wykonywanych z niego
odlewów, co nabrało cech jednej
z zasadniczych specjalności kierowanej
przez prof. C. Podrzuckiego Katedry
Odlewnictwa Żeliwa AGH począwszy od lat
70-tych do 80-tych ubiegłego wieku.
Badania wpływu stopnia utlenienia żeliwa
wyjściowego i modyfikowanego na ich
zdolność do zarodkowania grafitu i strukturę
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pozwoliła na sformułowanie tezy
dotyczących mechanizmu modyfikacji
żeliwa, przy równoczesnym
uporządkowaniu słownictwa z tego obszaru;
teza ta uzyskała następnie międzynarodowe
potwierdzenie. W tym obszarze badawczym
mieściła się rozprawa doktorska obecnego
kierownika katedry, prof. E. Frasia (Katedra
nosi obecnie nazwę Katedry Inżynierii
Stopów i Kompozytów Odlewanych).
W latach 70-tych ubiegłego wieku KOŻ
AGH współpracowała ze Zjednoczeniem
Przemysłu Odlewniczego przy wdrażaniu
do 4 podległych sobie zakładów licencji
amerykańsko-brytyjskiej, na żeliwo
modyfikowane typu MEEHANITE. Profesor
Podrzucki przewodził w 1975 roku grupie
specjalistów, zapoznającej się
w odlewniach amerykańskich z technologią
licencyjną, przenosząc ją następnie do
odlewni krajowych.
Dla przypadku modyfikowania żeliwa,
wytapianego w indukcyjnym piecu
tyglowym, prof. C. Podrzucki przeprowadził
badania z zastosowaniem statystycznych
metod planowania doświadczeń
ekstremalnych, pozwalające na
optymalizację parametrów zabiegu
modyfikowania żeliwa przy wytwarzaniu
żeliwa szarego maszynowego najwyższych
gatunków, a we współpracy z Wytwórnią
Silników Wysokoprężnych - ANDORIA badania, zmierzające do doboru
optymalnego żeliwa (szarego
modyfikowanego) na odlewy części
silników wysokoprężnych.
Warto wreszcie podkreślić współpracę
badawczą prof. C. Podrzuckiego
w omawianym tu zakresie z pracownikami
naukowymi Instytutu Odlewnictwa Akademii
Górniczej we Freibergu (Niemcy). Instytut
ten wyróżnił profesora tytułem Honorowego
Odlewnika AG, z insygniami, obejmującymi
m.in. płaskorzeźbę popiersia znanego
w świecie profesora AG, Alfreda Ledebura.
Doświadczenia badawcze oraz
przemysłowe, obejmujące całokształt
problematyki żeliwa modyfikowanego ujęto
w skrypcie uczelnianym (E. Fraś, C.
Podrzucki), za który współautorzy. otrzymali
w 1979 roku Zespołową Nagrodę MSzW III
stopnia. Natomiast za osiągnięcia naukowe
w podobnym zakresie pracownicy KOŻ
otrzymali w 1982 roku, Zespołową Nagrodę
MNSzWiT I stopnia.
W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego
wieku prof. C. Podrzucki rozwinął, wraz
z zespołem KOŻ AGH, intensywne, a przy
tym pionierskie w skali krajowej, badania
w zakresie wytwarzania, kształtowania się
struktury i właściwości odlewów z żeliwa
z grafitem wermikularnym Z żeliwa tego
rodzaju wytwarzano w końcowych latach
80-tych ubiegłego wieku w OŻ Koluszki, wg
technologii opracowanej w KOŻ AGH,
tubingi na obudowę metra warszawskiego.
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W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego
wieku przeprowadzono pod kierownictwem
prof. Czesława Podrzuckiego szeroko
zakrojone badania, których celem było
określenie wpływu pierwiastków,
najczęściej stosowanych do podnoszenia
właściwości mechanicznych żeliwa
niskostopowego (Ni, Cu, Cr, Sn, P) na
krystalizację eutektyki i eutektoidu w takim
żeliwie i na trwałość tych składników
struktury; pozostaje to w związku z efektami
obróbki cieplnej oraz z odpornością
odlewów wykonanych z takiego żeliwa na
ich eksploatację w podwyższonej
temperaturze. Prace te były, w większości,
prowadzone w ramach programów
międzyresortowych, koordynowanych przez
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki
Śląskiej.
Ważnym elementem prac w zakresie
inżynierii materiałowej były badania zespołu
prof. C. Podrzuckiego, dotyczące
otrzymywania i właściwości
wysokoaluminiowego żeliwa
żaroodpornego, a w szczególności
badania, wiodące do określenia
mechanizmu samoczynnego rozpadu
odlewów, wykonanych z takiego żeliwa
i przeciwdziałania rozpadowi.
Najistotniejsze fragmenty tych prac
przedstawiono na I Odlewniczej Konferencji
Międzynarodowej w Pekinie.
Wyniki swej wieloletniej działalności
naukowo-badawczej i wdrożeniowej,
w zakresie krajowym i międzynarodowym,
w obszarze inżynierii materiałowej, ujął
profesor w dwutomowym podręczniku
wydanym w 1991 roku, za który otrzymał
w 1992 roku Indywidualną Nagrodę MEN
I stopnia. W sumie jest autorem lub
współautorem ponad 300 publikacji, w tym
5 podręczników, 4 poradników
i encyklopedii, 15 skryptów i 15 patentów.
Profesor Czesław Podrzucki udzielał
się aktywnie w organizacjach naukowotechnicznych i czyni to nadal. Od 1951 roku
jest członkiem Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich
(STOP), pełniąc w nim liczne funkcje, m.in.
funkcję skarbnika Zarządu Głównego
pierwszej kadencji (1951–1954); obecnie
jest członkiem Kolegium Redakcyjnego
Przeglądu Odlewnictwa. W 1962 roku
przyznano mu Złotą Honorową Odznakę
STOP a w 1981 roku – Złotą Honorową
Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT). W 1965 roku został wyróżniony
przez ZG STOP Nagrodą I stopnia im.
prof. Jerzego Buzka za działalność
naukową w zakresie odlewnictwa. W 1984
roku otrzymał godność „Honorowego
Członka STOP”.
Od 1970 roku jest członkiem Sekcji
Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu
Metalurgii PAN, pełniąc w niej funkcję
wiceprzewodniczącego (1975–1978)

i przewodniczącego Zespołu I (1977–1980)
oraz Zespołu Metalurgicznego (1988–1992).
W latach 1984–1993 był członkiem Komitetu
Metalurgii PAN, a w latach 1978–1981 –
członkiem Komitetu Nauki o Materiałach
PAN. Od 1968 roku jest członkiem Komisji
Metalurgiczno-Odlewniczej Oddziału PAN
w Krakowie. W latach 1969–1992 był
członkiem Komitetu Redakcyjnego „Prac
Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej”
(w latach 1975–1992, tj. do czasu
zlikwidowania wydawnictwa ze względów
finansowych – redaktorem naczelnym). Od
1996 roku jest członkiem Komisji
Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach.
Od 1982 roku jest członkiem
Towarzystwa Konsultantów Polskich,
pełniąc w nim m. in. następujące funkcje:
prezesa Zarządu Oddziału w Krakowie,
członka Zarządu Głównego.
Od 1992 roku jest członkiem Akademii
Inżynierskiej w Polsce, pełniąc tu zarazem
funkcję członka Rady ds. Członkostwa
(nieprzerwanie do 2008 roku). Jest
wiceprzewodniczącym Zespołu
Małopolskiego AIP.
Od 1994 roku jest – jako przedstawiciel
Wydziału Odlewnictwa AGH - członkiem
Komitetu Technicznego nr 301,
działającego (w zakresie odlewnictwa)
z upoważnienia Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w Instytucie Odlewnictwa
w Krakowie. Obecnie pełni funkcję
sekretarza Rady Seniorów AGH.
Poza nagrodami, wymienionymi przez
pana dziekana, prof. Czesław Podrzucki
otrzymał następujące odznaczenia
i odznaki honorowe:
Złoty Krzyż Zasługi (1962), Krzyże:
Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski (1976 i 1995), Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1992) oraz liczne regionalne
i stowarzyszeniowe odznaki i medale.
W uzasadnieniu przyznanego mu w 2004
roku przez Rektora Uczelni Medalu
(i Dyplomu) Jubileuszowego,
upamiętniającego 85-lecie powstania AGH)
czytamy: „Medal Jubileuszowy
upamiętniający 85-lecie jej powstania.
To właśnie dzięki takim ludziom, jak pan,
uczelnia zapisuje chlubne karty swojej
historii”.
W zakończeniu należy podkreślić,
że Profesor Podrzucki jest człowiekiem
skromnym, nie odmawiającym pomocy
szczególnie swym młodszym kolegom.
Do omówionych osiągnięć naukowych
przyczyniła się także jego duża
pracowitość. Profesor Podrzucki ma przy
tym duże poczucie humoru, co dla mnie
jest cechą szczególnie pozytywną i zna
dobrze kilka języków obcych, czego mu
zazdroszczę, ale równocześnie gratuluję.

 Jan Lech Lewandowski

Biuletyn AGH 23-2009

Absolwenci AGH
w mediach
Dziennik Polski 27.07.2009
Czy można połączyć dwie pasje? Robić to co się lubi
i jeszcze na tym zarobić? Wojciech Bochniak, współwłaściciel
firmy WOBO Guitar Elektronics potwierdza, że jest to możliwe.
Absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
kierunku Robotyka jest adiunktem w Katedrze Robotyki
i Mechatroniki AGH. Budowanie urządzeń było dla niego zawsze
przyjemnością. Drugą pasą pana Wojciecha była muzyka. Od lat
zajmował się graniem na gitarze elektrycznej. „W którymś
momencie poczułem, że brakuje mi systemu obsługi efektów
gitarowych. Na rynku nie mogłem nic takiego znaleźć, więc
postanowiłem zrobić to sam. Zaprojektowałem swoje urządzenie,
a potem przyszła myśl, aby to sprzedawać” – tłumaczy Wojciech
Bochniak i dodaje – „Muzyk nie umiałby sam tego skonstruować,
bo trzeba znać się na mechanice i elektronice. Ja mogłem
wykorzystać moją wiedzę i pasję gry na gitarze”.

Dziennik Polski 10.08.2009
Profesor Artur Bęben – specjalista od maszyn wiertniczych
od 60 lat związany jest z AGH. Nadal prowadzi zajęcia na
Wydziale Górniczym AGH. W ciągu dziesięciu lat emerytury
opracował trzy granty, napisał prawie 60 artykułów i wydał trzy
książki. Sylwetkę prof. Artura Bębna znajdziemy w Dzienniku
Seniora pt. „Wychowanek trzech księży”. Mimo prawie 80 lat
nadal jest aktywny. Należy do Rady Seniorów AGH, jest
wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH,
redaktorem naczelnym pisma „Vivat Academia”, członkiem rady
naukowej czasopisma technicznego „BMP – surowce i maszyny
budowlane”. W redagowanym periodyku „Vivat Academia” chce
pokazywać tych wszystkich ludzi, którzy w ciągu lat wyszli
z murów AGH i budowali (lub nadal budują) polski przemysł.
„Wśród absolwentów Akademii byli wszak ministrowie, dyrektorzy,
prezesi i menedżerowie czołowych firm. Byli też pisarze, poeci,
artyści, twórcy. O nich wszystkich chcemy pisać w „Vivat
Academia” – deklaruje profesor.

Geodeta 10.08.2009
Wojciech Matela został ponownie wybrany na prezesa
Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Jest absolwentem Wydziału
Geodezji Górniczej AGH (1974) oraz studiów podyplomowych
z Fotogrametrii. Pracował kolejno w OPGK w Krakowie
i Katowicach, w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji w Katowicach,
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku dyrektora
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Był
wykładowcą Podyplomowego Studium GIS na Politechnice
Gliwickiej, członkiem Państwowej Rady Geodezyjnej. W latach
1994–2000 pełnił funkcję wiceprezesa Geodezyjnej Izby
Geodezyjnej, a od 2005 roku prezesa. W latach 1980–1981 był
wiceprzewodniczącym Sekcji Geodezji przy NSZZ „Solidarność”.

Wirtualnemedia.pl 14.08.2009
Artur Potocki dotychczasowy członek zarządu Interia.pl
objął stanowisko wiceprezesa zarządu portalu. Do jego
obowiązków należeć będzie w dalszym ciągu nadzór
i koordynacja wszelkich działań marketingowych firmy oraz
dodatkowo – bezpośredni nadzór nad jego segmentami
biznesowymi. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania AGH. Od
początku kariery zawodowej związany jest z portalem interia.pl,
początkowo jako specjalista do spraw promocji, potem dyrektor
promocji. W październiku 2006 roku objął w portalu stanowisko
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dyrektora marketingu & PR, a w lipcu 2008 roku został członkiem
zarządu.

Rzeczpospolita 20.08.2009
Włodzimierz Biały został prezesem zarządu Spółki Ruch.
Pracuje w firmie od dziesięciu lat i dokładnie zna firmę
i mechanizmy nią rządzące. Jest absolwentem AGH, którą
ukończył w 1987 roku. Od tego czasu skończył też studia
podyplomowe z zakresu Wyceny nieruchomości oraz
rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. W 1991 roku zdobył
również uprawnienia geodezyjne. W tym zawodzie rozpoczął
pierwszą pracę w spółce Geoprojekt. W latach 1989–1992
pracował też w Fundacji Wspierania Inicjatyw, a kolejno przez
pięć lat jako wiceprezes zarządu Geobest. W latach 1996–1998
był pełnomocnikiem zarządu do spraw inwestycji w grupie
Polskapresse. Od 1999 roku pracuje w Ruchu, gdzie zaczynał
jako dyrektor biura administracji i nieruchomości oraz doradcą
zarządu w pionie zarządzania finansami.

Gazeta Bankowa 15.09.2009
Bartosz Chyła – członek zarządu Banku DNB Nord Polska
odpowiadający do tej pory za bankowość detaliczną został
powołany na stanowisko p.o. prezesa Banku DnB Nord. Jest
doświadczonym bankowcem. Od 2004 roku pełnił funkcję
wiceprezesa zarządu Fortis Banku, gdzie odpowiadał za segment
bankowości detalicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Stworzył i wdrożył strategię wzrostu w tych obszarach. Zarządzał
siecią oddziałów i dodatkowo od 2007 roku obszarem ryzyka
kredytowego. Równocześnie pełnił funkcję członka komitetu
zarządzania bankowością detaliczną Grupy Fortis. Jest
absolwentem Wydziału Zarządzania AGH. Jednocześnie posiada
dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu
oraz Uniwersytetu w Bristolu. W wolnym czasie uprawia
kitesurfing, narciarstwo, biega maratony.

Gazeta Krakowska 26.09.2009
Profesor Stanisław Pytko wybitny specjalista tribologii
skończył 80 lat. Jako jedyny Polak otrzymał najwyższe
wyróżnienie w tej dziedzinie – Złoty Medal. Jest absolwentem
AGH, z którą związał całe swoje życie. Prace w uczelni rozpoczął
jeszcze w czasie studiów w 1950 roku – jako zastępca asystenta,
przechodząc kolejno wszystkie stanowiska. Wczorajszy jubileusz
80-lecia uhonorował całość dokonań prof. Pytko.

Interia.pl 5.10.2009
Tomasz Ciepiela ukończył studia w AGH o specjalności
wycena nieruchomości. Ponadto jest absolwentem studiów
podyplomowych „Mastere – Inżynieria finansowa i bankowość”
prowadzonych przez Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową
w Katowicach oraz Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie.
W latach 1995-2002 pracował jako makler papierów
wartościowych, analityk finansowy i asystent doradcy
inwestycyjnego w Regionalnym Domu Maklerskim Polonia SA
oraz Beskidzkim Domu Maklerskim SA. Od 2004 roku Tomasz
Ciepiela pełnił funkcję kontrolera finansowego w Navo Polska
Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. Od października 2006 roku pełni
stanowisko dyrektora finansowego, członka Zarządu ZPC
Mieszko SA.

Echo dnia 9.10.2009
Aleksander Staniszew – nauczyciel wychowania fizycznego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
otrzymał tytuł profesora oświaty, najwyższe wyróżnienie dla
nauczyciela w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Metali
Nieżelaznych o kierunku Hutnictwo ze specjalnością przeróbka
plastyczna (1980). Następnie ukończył w Kielcach Studium
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Pedagogiczne na Oddziale Doskonalenia Nauczycieli oraz Studia
Podyplomowe Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole
Pedagogicznej. Od 1987 roku do chwili obecnej pracuje w tym
samym liceum w Pińczowie jako nauczyciel dyplomowany
wychowania fizycznego. W 2002 roku uzyskał dyplom trenera II
klasy karate po ukończeniu Podyplomowych Studiów Trenerów
Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Bardzo
ważnym osiągnięciem było zdobycie w 2003 roku Dyplomu
Menadżera Sportu. W ubiegłym roku otrzymał tytuł naukowy
doktora Senset, czyli mistrza sztuki walki. Posiada najwyższy
w Europie Centralnej i Wschodniej stopień mistrzowski 7 dan
w Karate Shorin – Ryu oraz okinawski tytuł instruktorski KYOSHI,
czyli profesora, jak również najwyższy w Polsce stopień
mistrzowski 6 dan w kobudo oraz tytuł instruktorski RENSHI. Jest
jednym z nielicznych Europejczyków, którzy mogą poszczycić się
studiowaniem karate u mistrza Katsuya Miyahiry – sukcesora
najstarszej karate na świecie oraz prof. Kenyu Chinena, który jest
prezydentem światowej federacji tej dyscypliny sportu.

Parkiet 10.10.2009
Wiesław Wojas jest absolwentem Wydziału Maszyn
Górniczo-Hutniczych. Jego majątek w 2006 roku był przez

tygodnik „Wprost” szacowany na 165 mln zł, co dało mu setną
pozycję na liście najbogatszych Polaków. Później nie mieścił się
na liście. Według rynkowej wyceny posiadany przez niego pakiet
obuwniczej firmy jest wart około 50 mln zł. Produkcje butów na
skalę przemysłową rozpoczął w 1991 roku. Podkreśla, że
w butach się urodził i prezentuje już trzecie pokolenie
rodzinnego biznesu. Firma zatrudnia około 500 osób, produkuje
ponad 550 tys. par butów rocznie i ma około 100 sklepów,
w tym osiem na Słowacji. Teraz próbuje rozpocząć współpracę
z Gino Rossi.

Dziennik Polski 20.10.2009
Z okazji jubileuszu 90-lecia AGH Stowarzyszenie
Wychowanków AGH przygotowało dla kolekcjonerów trzy
filatelistyczne rarytasy. Pierwszy to datownik okolicznościowy
wydany z okazji 90. rocznicy otwarcia akademii. Druga atrakcja
to tzw. spersonalizowany znaczek pocztowy z logo jubileuszu
90-lecia AGH, a trzecia to specjalna karta korespondencyjna
z wizerunkiem byłego rektora akademii prof. Walerego Goetla
i jubileuszową pieczątką.

 Małgorzata Krokoszyńska

O przydatności wykładu
Wykład to jedna z podstawowych metod
kształcenia, szczególnie na poziomie
uniwersyteckim. Można nawet powiedzieć,
że to na nim opiera się istota szkolnictwa
wyższego. Stanowi podstawę dla innych
metod dydaktycznych, np. laboratoriów
czy seminariów. Takie są przynajmniej
założenia. Wydaje się jednak, że nie są
one realizowane. Obecność na
wykładach, na których nie sprawdza się
obecności, rzadko sięga 50%. Studenci,
jak sugeruje przeprowadzony ostatnio
przeze mnie nieformalny sondaż, uważają
je w większości za nudne i nieprzydatne.
Twierdzą, że samodzielna nauka czy
ćwiczenia więcej im dają i na to woleliby
poświęcić swój czas.
Takie opinie można interpretować
odwołując się do negatywnych
stereotypów i oskarżeń. „Wykładowcy są
słabi”. „Studenci nie chcą się uczyć”.
Bardziej przekonująca jest jednak teza, że
w samej idei wykładu tkwi jakaś wada.
Wydaje się, że może ona tkwić
w definiowaniu jego celów. Zakłada się
zazwyczaj, że wykład jest po to, by
przekazać słuchaczom wiedzę na
określony temat. Badania wskazują
jednak, że zapamiętujemy zaledwie
ok.20% informacji, które słyszymy.
Oznacza to, że mówimy o bardzo mało
skutecznej metodzie dydaktycznej.
Uczenie jest znacznie bardziej efektywne,
jeśli możemy zasłyszane informacje
przedyskutować czy zweryfikować
w praktyce, czyli mówiąc krótko, poddać
je aktywnej obróbce. Niestety, wykład
zakłada prawie całkowitą bierność
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studenta. Pytania z sali są nieliczne,
a notowanie też raczej nie polega na
aktywnym przetwarzaniu informacji.
Większość studentów nie potrafi zresztą
robić notatek, o co trudno mieć pretensje.
To spore wyzwanie poznawcze
jednocześnie słuchać wykładowcy,
próbować go zrozumieć, wyciągnąć
wnioski z tego, co mówi i jeszcze
zapisywać to, co najistotniejsze. Można
ograniczyć się do bezmyślnego
spisywania słów wykładowcy, ale
wówczas chyba lepiej włączyć dyktafon
albo po prostu przeczytać podręcznik.
Uczynienie z wykładu „show”
rozwiązuje wymienione problemy tylko
częściowo. Studenci będą się dobrze
bawić, ale nie musi się to przełożyć na
lepsze przyswajanie wiedzy. Zresztą,
pamiętam swoich profesorów, którzy akurat
w trakcie swoich wykładów nie proponowali
fajerwerków dowcipu i błyskotliwości,
a mimo to dobrze się ich słuchało. Wydaje
mi się, że to dlatego, że proponowali
spójną, nie przeładowaną szczegółami
narrację. Po zakończeniu zajęć miałem
w głowie ogólny obraz całości,
rusztowanie, które mogłem uzupełniać
o cegiełki faktów. Przekazywali wiedzę, ale
nie mieli ambicji, aby tu, teraz, przekazać ją
całą. Wykład miał zaciekawić, zachęcić do
dalszych poszukiwań, pokazać ścieżki,
którymi warto podążać. Jako taki może być

niesłychanie przydatny, szczególnie jeśli
uda się zachęcić studentów do aktywnego
współuczestnictwa: zadawania pytań,
wyrażania wątpliwości itp.
Wszystko to odnosi się też do
wykładu w sieci. To popularna metoda
e-learningowa, ale chyba wynika to
z przekonania, że łatwo ją stosować.
Z technicznego punktu widzenia to
prawda. Zdobycie kamery cyfrowej,
zrobienie nagrania i umieszczenie go na
platformie e-learningowej nie nastręcza
większych trudności. Można też dołączyć
dokument zawierający transkrypcję.
Niestety, takie wykłady są często jeszcze
nudniejsze niż ich tradycyjne
odpowiedniki. Obserwowanie przez
90 minut „gadającej głowy” na ekranie
rzadko komu sprawia przyjemność.
Lepszym pomysłem wydaje się
stworzenie krótszych (10–20 minut)
nagrań, wspartych demonstracjami
i dołączenie do nich praktycznych
ćwiczeń. Treści mówione nie zdominują
wówczas procesu kształcenia.
Nie chcę niniejszym tekstem
wzniecać rewolucji, każdy musi sam
podjąć decyzję, jak prowadzić wykłady –
czy to w systemie tradycyjnym, czy online.
Jeśli miałbym jednak dać jakąś radę jako
metodyk e-learningu, to polecam tworzyć
cyfrowe materiały dydaktyczne nie po to,
żeby student miał się z nimi zapoznać,
ale po to, by coś z nimi zrobił.

 Jan Marković
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Języki przez Internet
W obecnych czasach znajomość kilku
języków obcych to na rynku pracy już
nawet nie dodatkowy atut ale wręcz
konieczność. Jest ona także niezwykle
przydatna w pracy naukowej, pomaga też
podróżować czy nawiązywać przyjaźnie.
Tak naprawdę, nikt już dziś nie zadaje
sobie pytania, czy warto się uczyć
języków, natomiast kwestią do rozwiązania
pozostaje wybór metody.
Rozwój technologii informacyjnej
stwarza nowe możliwości, polegające na
wspomaganiu tradycyjnych form nauki
języków komputerem i siecią.
W zależności od potrzeb, nauczyciel może
korzystać z różnych form zdalnego
nauczania. Jedną z takich form jest
e-learning.
Studium Języków Obcych AGH,
realizując postanowienia przyjęte
w programie Komisji Europejskiej
dotyczącym integracji technologii
informacyjnych w nauczaniu, już od dwóch
lat prowadzi e-learningowe kursy języka
niemieckiego i francuskiego, które cieszą
się wśród studentów coraz większą
popularnością. Dzięki takim cechom jak
możliwość pracy w dowolnym czasie
i miejscu, nieograniczona możliwość
powtarzania wybranych testów i ćwiczeń,
możliwość pracy synchronicznej online
i asynchronicznej offline, kontakt
z lektorem, natychmiastowa ocena
postępów, e-learning pozwala swoim
odbiorcom na samodzielne sterowanie
procesem nauki tak, żeby jak najwięcej
z niego skorzystać. Wykorzystanie
nowoczesnych technologii sprawia,
że nauka języka staje się łatwiejsza
i atrakcyjniejsza.
Język niemiecki
Kurs e-learningowy języka niemieckiego
adresowany jest głównie do studentów
pierwszego roku, którzy uczyli się tego
języka w szkole średniej i osiągnęli poziom
B1, czyli średniozaawansowany.
Uczestnictwo w nim zapewnia kontynuację
nauki języka przez kolejne dwa semestry –
przed rozpoczęciem obowiązkowego
lektoratu na drugim roku studiów. Kurs ten
jest okazją zarówno do utrwalenia
nabytych już, jak i rozwijania nowych
sprawności językowych. Student
otrzymuje co tydzień nowe zadania do
wykonania. W tym czasie pozostaje
w stałym kontakcie z lektorem, który śledzi
na bieżąco jego postępy, sprawdza
przesyłane mu zadania i indywidualnie
omawia błędy. W czasie trwania kursu
studenci komunikują się między sobą na
forum, prowadzą swój blog, co służy nie
tylko nauce języka, ale także bliższemu
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poznaniu. Po zrealizowaniu określonej
partii materiału, raz w miesiącu, odbywają
się zajęcia tradycyjne z lektorem. Jedynym
warunkiem uczestnictwa w kursie jest
zaliczenie testu kwalifikacyjnego.
Język francuski
Nauka języka francuskiego na naszej
uczelnianej platformie Moodle to dwa
typy kursów. Pierwszy z nich to kurs
przeznaczony dla studentów pierwszego
roku, którzy opanowali ten język na
poziomie podstawowym, czyli A1
(rok intensywnej nauki, drugi język
w szkole średniej itp.). Nauka odbywa się
na takich samych zasadach, jak
w przypadku języka niemieckiego.
Drugi typ kursów to wspomaganie
klasycznych lektoratów materiałami
umieszczonymi w sieci. Studenci
uczęszczający na zajęcia lektoratu na
poziomie B1 i B2 mogą zalogować się na
odpowiedni kurs zbudowany dla nich na
platformie Moodle. Uczestnicy kursów
mający tę możliwość komplementarnego
kształcenia na ogół chętnie z niej
korzystają i podkreślają jej efektywność.
W trakcie tradycyjnych zajęć często
niemożliwe jest przeznaczenie takiej ilości
czasu na czytanie tekstów czy ćwiczenie
nabytych umiejętności gramatycznych,

która usatysfakcjonowałaby wszystkich
uczestników kursu. Dzieje się tak nie tylko
z powodu różnych stylów uczenia się, jakie
prezentują poszczególne osoby w grupie,
ale również dlatego, że czas poświęcony
na te dwie czynności często jest
postrzegany jako czas stracony tak przez
nauczyciela, jak i ucznia. Rozwiązania
e-learningowe dostarczają ich odbiorcy
ogromnej różnorodności tekstów do pracy
samodzielnej i ćwiczeń umiejętności
posługiwania się językiem pisemnym,
a także od razu informują go
o poprawności ich wykonania. Pozwala to
na zaplanowanie zajęć tradycyjnych
w sposób, który zapewni maksymalnie
efektywne wykorzystanie czasu pracy na
kształcenie umiejętności najtrudniej
poddających się e-learningowi:
spontanicznej rozmowy oraz pewności
siebie w używaniu języka w kontakcie
z odbiorcą twarzą w twarz.
W nauce języka obcego bardzo
istotny jest regularny kontakt z językiem
i korzystanie z jak największej ilości okazji
do doskonalenia swoich umiejętności
językowych. Kursy i ćwiczenia znajdujące
się na platformie dają naszym słuchaczom
możliwość rozwijania swoich umiejętności
językowych również poza godzinami zajęć
w szkole, przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.

 Beata Dulian, Ewa Bodzek

Wykłady
Uniwersytetu Otwartego AGH
w semestrze zimowym (w soboty aula AGH al. Mickiewicza 30)
www.tuo.agh.edu.pl
Informatyka – godz. 9.00 – 10.30
28.11.2009 r. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (AGH)
Modelowanie komputerowe systemu słuchowego człowieka
5.12.2009 r. Dr inż. Tomasz Arodź (AGH)
Bioinformatyka – metody komputerowe w biologii molekularnej

Postęp nauki i techniki a problemy XXI wieku – godz. 10.45 – 12.15
28.11.2009 r. Prorektor Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (AGH)
Zintegrowany system komputerowego wspomagania zarządzania
5.12.2009 r. Dr inż. Jan Kulka (AGH)
Wyzwania technologiczne przy budowie akceleratora LHC CERN w Genewie

Informacja UKW AGH
W dniu 17.09.2009 r., w okręgu wyborczym nr 6 (Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska) przeprowadzono wybory uzupełniające prodziekana.
Prodziekanem został wybrany dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, prof. nadzw.
Przewodniczący UKW AGH
dr hab. inż. Józef Salwiński prof. nadzw. AGH
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Wychowanek trzech księży
SYLWETKA. Profesor Artur Bęben, specjalista od maszyn wiertniczych,
od 60 lat związany z Akademią Górniczo-Hutniczą

Słuchajcie, Bębenku…
Studia, mimo ogólnie trudnych czasów,
wspomina bardzo dobrze. – Mieliśmy
wspaniałych profesorów. To była
przedwojenna kadra wykształcona za
granicą: we Francji, Niemczech, Rosji
(Sankt Petersburgu). Gdy w 1952 roku
dokonano podziału na Wydział
Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa oraz
Wydział Elektryfikacji Górnictwa
i Hutnictwa, ja wybrałem mechanizację.
I muszę powiedzieć, że bardzo to
górnictwo polubiłem – zdradza profesor.
Jako że miał dobre wyniki w nauce, na
ostatnim roku studiów inżynierskich w 1953
roku, prof. Wacław Lesiecki zaproponował
mu funkcję asystenta (prof. Bęben: –
Lesiecki zawsze zwracał się do mnie per: –
Słuchajcie, Bębenku). Młody naukowiec
postanowił zająć się górnictwem
odkrywkowym skalnym, a zwłaszcza
maszynami i urządzeniami do
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wykonywania otworów wiertniczych
(czyli wiertnicami). Prócz asystenckiej
pracy w akademii i kontynuowania
własnych studiów magisterskich, uczył
w technikum zaocznym przy ul. Brzozowej
w Krakowie, a trzy razy w tygodniu jeździł
do Miękini koło Krzeszowic do tamtejszego
Oddziału Doświadczalnego
Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych.
W AGH pracował w Katedrze Maszyn
i Urządzeń Górniczych. W 1963 roku
obronił doktorat, a zaledwie trzy lata
później zrobił habilitację. Jego habilitacja
była pierwszą na Wydziale Mechanizacji

450 piwnych kufli
Inna pasja prof. Artura Bębna to
podtrzymywanie tradycji górniczych. Od
1962 roku brał udział w organizowaniu
i prowadzeniu spotkań z okazji Dnia
Górnika. Górnicze spotkania i karczmy

fot. arch. prof. Bębna

Najpierw było gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Krośnie. Potem duża matura
w oświęcimskim liceum im ks. Stanisława
Konarskiego. I całe życie w uczelni pod
patronatem ks. Stanisława Staszica.
Wychowanek trzech księży – tak najkrócej
szkicuje swoją drogę kształcenia Artur
Bęben, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalista od wierceń
górniczych. W tym roku obchodzi dwa
jubileusze – 79. rocznicę urodzin
i 60. rocznicę pracy w uczelni.
Urodził się 1 stycznia 1930 r.
w Turoszówce (dziś część Krosna), wśród
naftowych szybów. Ojciec prof. Bębna był
udziałowcem w kopalni ropy naftowej
„Kościuszko”, działał w związkach
zawodowych i Polskiej Partii
Socjalistycznej. – Gdy po wojnie
„Kościuszkę” upaństwowiono, ojciec
zwrócił się o pomoc do kolegi z rodzinnych
stron, Władysława Gomułki. Ten skierował
go do Oświęcimia, gdzie budowały się
właśnie zakłady chemiczne Dwory. Tam
z kolei nie spodobało się to, że ojciec nie
chce wstąpić do PZPR i w efekcie
musieliśmy wynieść się do Krakowa –
opowiada prof. Bęben. Po zdaniu matury
w Oświęcimiu, młody Artur chciał
studiować budowę okrętów, zdecydował
się jednak na krakowską Akademię
Górniczą, Wydział Elektromechaniczny. Od
momentu rozpoczęcia studiów w 1949
roku związany jest z tym wydziałem i tą
uczelnią do dziś.

nowej maszyny. Do dziś wyprodukowano
ponad pięćdziesiąt sztuk tej samojezdnej
wiertnicy, a niektóre jej egzemplarze nadal
pracują w kopalniach. Za cenę jednej
wiertnicy zagranicznej można było kupić
cztery krajowe – wspomina profesor.
Na emeryturę przeszedł w 2000 roku
(tylko ze względu na wiek – podkreśla),
ale nie oznaczało to wcale rezygnacji
z pracy zawodowej i aktywności. Nadal
prowadzi zajęcia na Wydziale Górnictwa
i Geoinżynierii AGH. W ciągu dziesięciu lat
emerytury opracował trzy granty, napisał
prawie 60 artykułów naukowych i wydał
trzy książki.

Górnictwa i Hutnictwa. Tytuł profesora
otrzymał w 1973 roku, w wieku zaledwie
43 lat. Przez dwie kadencje był
prodziekanem, a przez jedną dziekanem
wydziału. W trudnych latach stanu
wojennego (1981–1984) pełnił funkcję
prorektora AGH ds. nauczania. Na koncie
ma dziś ponad trzysta publikacji (w tym
kilkanaście podręczników akademickich
i dla szkół zawodowych), wypromował
czternastu doktorów. Był wynalazcą
i konstruktorem wielu maszyn i narzędzi
wiertniczych. Szczególnie dumny jest
z wiertnicy obrotowej SWO 130/60 dla
górnictwa skalnego. Gdy w 1981 r. doszło
do załamania finansowego socjalistycznej
gospodarki, zabrakło dewiz na zakup
wyspecjalizowanych maszyn dla górnictwa.
– Jako członek Państwowej Rady
Górnictwa otrzymałem od jej
przewodniczącego zadanie opracowania
wiertnicy. Skompletowałem więc zespół
złożony m.in. z konstruktorów z zakładów
Waryńskiego i w ciągu dwóch lat
przygotowaliśmy projekt i dokumentację

piwne organizował na wydziale i w uczelni,
ale też w krajowych kopalniach i zakładach
górniczych od Bałtyku po Karpaty. Były
takie lata, w których od listopada do
stycznia profesor zaliczał nawet trzynaście
górniczych spotkań. Tak o jednej z karczm
prowadzonych przez Artura Bębna pisano
w prasie: „Opowiedzieć o tej paranoi nie
sposób. Poważne chłopy, ludzie
piastujący na co dzień odpowiedzialne
stanowiska, na ten czas odrywają się od
codziennych kłopotów, zgryzot,
obowiązków. Nie ma żadnych świętości,
żadnego konwenansu”. Owocem tych
działań jest dziś licząca ponad 450 sztuk
(!) kolekcja górniczych kufli – pamiątek ze
spotkań gwarków, pięknie, a czasem
wręcz artystycznie wykonanych. Wszystkie
stoją w gabinecie profesora; na jednej
ścianie szklane, na drugiej ceramiczne. –
Z większości z nich, proszę pana,
osobiście piłem piwo – zaznacza z dumą
prof. Bęben.
Inne jego kolekcje to kilofki, bardy
i laski górnicze oraz okolicznościowe
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medale z gwarkowych spotkań. A już
zupełnie pozazawodowa kolekcjonerska
pasja profesora to znaczki pocztowe, które
zbiera od 1952 roku…
1,20 kg książki
Efektem historycznych zainteresowań
prof. Artura Bębna jest wydana przez AGH,
opasła książka, poświęcona górniczym
tradycjom i zwyczajom, zatytułowana
Górnicza lampka się pali… Na 456 stronach
przedstawił tam m.in. zarys dziejów
górnictwa, początki szkolnictwa górniczego,
zwyczaje, obyczaje i obrzędowość
górniczą, górnicze mundury i dystynkcje,
popularne pieśni górnicze, a także – rzecz
mocno z górniczym świętowaniem
związaną – dzieje i rodzaje piwa.
– Książka waży 1 kg 20 dag, co
zważyła osobiście moja żona – uśmiecha
się profesor. W ciągu roku po uczelni
rozeszło się siedem wydań Górniczej
lampki. Swój udział prof. Bęben miał także
w przygotowaniu książki prezentującej
AGH w anegdocie. Złożyły się na nią
zebrane z wielu lat zabawne
i humorystyczne opowieści pracowników

i absolwentów Akademii o rodzimej
uczelni. Swoistym nawiązaniem do AGH
w anegdocie będzie przygotowywana
przez profesora kolejna publikacja pod
wymownym tytułem Nie tylko
z przymrużeniem oka. Wspomnienia,
anegdoty uczelniane przez życie pisane.
– Będą to moje wspomnienia
z sześciu dekad pracy w AGH, kontaktów
ze starymi profesorami i młodymi
studentami. Książka będzie liczyć 240 stron
oraz ilustracje – wyjaśnia autor. Niektóre
z tytułów rozdziałów brzmią rzeczywiście
intrygująco: Pączki z gardła wyjęte, Ile
trzeba stracić zębów?, Coś się chłopie tak
dzisiaj wystroił?, Szybkie wiosłowanie.
Ministrowie, prezesi, poeci
Mimo prawie 80 lat prof. Bęben nadal jest
aktywny. Należy do Rady Seniorów AGH
(ciała doradczego rektora uczelni), jest
wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia
Wychowanków AGH, redaktorem
naczelnym pisma Vivat Academia,
członkiem rady naukowej czasopisma
technicznego BMP – surowce i maszyny
budowlane. Rada Seniorów opiniuje

propozycje zmian wprowadzanych przez
władze uczelni i zgłasza swoje własne.
Stowarzyszenie podtrzymuje kontakty
między akademią a jej licznymi rozsianymi
po świecie absolwentami. Profesor Bęben
jako wiceprzewodniczący odpowiada za
kontakt z kołami terenowymi
stowarzyszenia, których jest około 120.
W redagowanym przez siebie miesięczniku
Vivat Academia chce pokazywać tych
wszystkich ludzi, którzy w ciągu lat wyszli
z murów AGH i budowali (lub nadal
budują) polski przemysł, nie tylko górniczy
i hutniczy zresztą, i polską gospodarkę.
– Wśród absolwentów Akademii byli
wszak ministrowie, dyrektorzy, prezesi
i menedżerowie czołowych polskich firm.
Byli też pisarze, poeci, artyści, twórcy.
O nich wszystkich chcemy pisać w Vivat
Academia – deklaruje profesor. A tak już
zupełnie rekreacyjnie w chwilach wolnych
od pracy prof. Artur Bęben zajmuje się
swoją podkrakowską działką.

 Paweł Stachnik
Tekst ukazał się w Dz.P. 10.08.2009

Jubileusz Profesora Kazimierza Przewłockiego

fot. arch. autora

W listopadzie bieżącego roku przypadł jubileusz 80-lecia urodzin
profesora Kazimierza Przewłockiego, nestora fizyków w AGH.
Profesor całą swoją karierę zawodową poświęcił na rzecz pracy
dla naszej uczelni. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora
Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH,
aktywnie uczestniczył w różnych gremiach organizacyjnych
i naukowych, zarówno naszej uczelni jak i instytucjach krajowych
i międzynarodowych. Oprócz prowadzonej działalności naukowej
i promowania rozwoju kadry naukowej naszej uczelni, profesor
Przewłocki był bardzo zaangażowany w działalność dydaktyczną.
Do dnia dzisiejszego pozostaje on autorytetem w zakresie
nauczania przedmiotu fizyka na uczelniach technicznych.
Pragnąć uhonorować Profesora Jubilata, władze dziekańskie
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej zorganizowały uroczyste
seminarium, które odbyło się 16 października 2009. Uroczystość
otworzył Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej,
profesor Wojciech Łużny, który powitał dostojnego Jubilata
i zaproszonych gości. Następnie prorektor AGH profesor

Zbigniew Kąkol wręczył Jubilatowi list gratulacyjny nadesłany
przez Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, a następnie
w ciepłych słowach podkreślił wielkie zasługi Jubilata dla nauki
polskiej, dydaktyki fizyki i dla naszej uczelni. Profesor Kąkol
podkreślił życzliwość Jubilata i jego gotowość do służenia wiedzą
i mądrymi radami. Kolejnym mówcą podczas tego spotkania był
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
prof. Marian Mazur, który podkreślił wielkie zasługi Jubilata dla
rozwoju i promowania dydaktyki fizyki na Wydziale GGiIŚ.
Sylwetkę Jubilata oraz jego najważniejsze osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne i organizacyjne przedstawił prof. Marek Lankosz.
Profesor Lankosz przypomniał, że profesor Przewłocki pełnił
funkcję dyrektora MIFiTJ AGH, Przewodniczącego Rady ds.
Atomistyki przy Prezesie PAA oraz podkreślił owocną i bogatą
działalność Jubilata na forum międzynarodowym
w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.
Profesor Danuta Kisielewska w bardzo osobistym wystąpieniu
przedstawiła swoją wieloletnią współprace z Jubilatem. Doktor
Zdzisław Stęgowski, uczeń Jubilata, przypomniał pionierskie
prace profesora nad konstrukcją unikatowego radioizotopowego
tomografu do obrazowania rozkładu gęstości zawiesin.
Najważniejszym mówcą w tym dniu był jednak sam Jubilat.
Profesor Przewłocki podziękował swoim kolegom i przyjaciołom
za lata wspólnych badań naukowych, a główną cześć swojego
niezwykle wzruszającego wystąpienia poświęcił roli fizyki
w kształceniu studentów AGH. Po części oficjalnej seminarium
rozpoczęła się część towarzyska przy lampce wina, która była
okazją do składania życzeń i gratulacji Jubilatowi. Wśród wielu
znakomitych gości, którzy przybyli na tę uroczystość, było kilku
dziekanów i prodziekanów zaprzyjaźnionych wydziałów AGH.
Panie Profesorze – w imieniu władz dziekańskich
i pracowników wydziału życzymy sił, zdrowia i długich lat życia.

 Marek Lankosz
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Jubileusz 80-lecia
profesora Stanisława Pytko

fot. arch. autora

Dnia 25 września 2009 roku w auli AGH
odbył się jubileusz 80-lecia prof. zw.
dr. hab. inż. Stanisława Pytko. Na
uroczystość przybyli licznie zaproszeni
goście, nie tylko z naszej uczelni ale także
z Politechnik: Koszalińskiej, Poznańskiej,
Warszawskiej, Gdańskiej, Białostockiej,
Łódzkiej, Radomskiej, Świętokrzyskiej,
Rzeszowskiej, Śląskiej, Krakowskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej
i Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutów:
Technologii Eksploatacji-Państwowego
Instytutu Badawczego, Odlewnictwa,
Spawalnictwa oraz Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Byli
także reprezentanci Polskiej Akademii
Nauk i Akademii Inżynierskiej, a wśród
gości z zagranicy profesorowie ze Słowacji
z Politechniki w Koszycach, Bratysławie
i Nitrze. W auli zasiedli również
przedstawiciele Gminy Pacanów z wójtem
oraz rodzina i przyjaciele Jubilata.
Uroczystość rozpoczęto hejnałem
z wieży mariackiej i pieśnią „Gaudeamus
igitur”. Otwarcia uroczystości dokonał
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki prof. Janusz Kowal, który
zaprezentował sylwetkę Jubilata – znaną,
aktywną do dziś w pracach na rzecz
wydziału i bardzo cenioną w środowiskach
naukowych Polski. Następnie głos zabrał
Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który
przedstawił poczynania Jubilata w AGH
i w Krakowie, podając jako przykład

inicjatywę wybudowania pomnika Jana
Matejki. Składając gratulacje, wręczył
Jubilatowi statuetkę św. Barbary.
Z szerszym spojrzeniem przedstawił
sylwetkę Jubilata prof. AGH Józef
Salwiński, kierownik Katedry, która
powstała po Instytucie Podstaw Budowy
Maszyn, w którym Jubilat przez wiele lat
był zastępcą dyrektora do spraw
dydaktycznych, a następnie do spraw
naukowych. W przemówieniu wskazał,
zaangażowanie Jubilata w dydaktykę,
współpracę z przemysłem i rozwój nauki
o tribologii poprzez organizację studiów
podyplomowych i międzynarodowych
sympozjów „INSYCONT”.
Ciekawym wystąpieniem i krótkim
wykładem na temat „Czym się zajmuje
tribologia” było przemówienie prezesa
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
(PTT) prof. Mariana Szczerka, który
przedstawił osiągnięcia Jubilata w nauce
określanej nazwą „Tribologia”. W krótkim
wykładzie wskazał, jakie problemy są w tej
dziedzinie obecnie rozwiązywane i czym
zajmuje się dziś Jubilat. Pokazał Jego
zasługi dla nauki, uznane w świecie
i nagrodzone przez Społeczność
Międzynarodową – Złotym Medalem.
Należy podkreślić, że prof. Pytko jest
jedynym Polakiem uhonorowanym takim
wyróżnieniem.
Głos zabrał również ks. prof. Roman
Darowski z Wyższej Szkoły Filozoficzno-

-Pedagogicznej „IGNATIANUM”
w Krakowie. W swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na działalność społeczną Jubilata
w swojej „Małej Ojczyźnie”, jaką jest
Ziemia Pacanowska, gdzie się urodził
przed 80 laty. Dowodem Jego
zaangażowania w rozpowszechnianiu
wiedzy o tym regionie jest kilkadziesiąt
publikacji oraz wydanie pięciu wydawnictw
o zabytkowych kościółkach,
poświęconych kolejno: matce, dziadkom,
dzieciom, wnukom i parafianom.
Serdecznie dziękując wszystkim
przybyłym gościom prof. Stanisław Pytko
wskazał prostą zasadę jaką kierował się
w swoim życiu – „Pomagać innym”.
W bardzo trudnych czasach okupacyjno-wojennych, dzięki trosce Matki, chodził na
tajne nauczanie (ojciec Jego był 6 lat na
wojnie) i dzięki temu zaraz po wojnie, po
zdaniu matury mógł startować w 1948
roku na studia w AGH. Już na III roku
został zastępcą asystenta w Katedrze
prof. Witolda Biernawskiego. Wspomniał
też o prof. Stefanie Ziembie, któremu
zawdzięcza naukowe zdobywanie stopni.
W swoich życiowych poczynaniach oparł
się na trzech filarach: pierwszy to rodzina,
drugi to współpracownicy w pracy, trzeci
to współpracujący z nim naukowcy
w Polsce i zagranicą, dzięki czemu
otrzymał trzy doktoraty honoris causa.
Na zakończenie prof. Pytko przekazał
swój Złoty Medal „Za zasługi w tribologii”
(ważący 121 gram) Rektorowi AGH, który
odbierając powiedział: „będzie on dobrze
przechowywany w cennych zbiorach
AGH”, świadcząc o zasługach Jubilata”.
Z ciekawych pamiątek jakie otrzymał
Jubilat z tej okazji to Medal „Złotej Liny”
wręczony przez prezesa mgr. inż.
Zymnunta Foltę z Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego. Przedstawiciele
Ziemi Pacanowskiej podarowali olejny
obraz kościoła pacanowskiego, o którym
wiele profesor pisał. Po wystąpieniach
przedstawicieli z Uniwersytetu Śląskiego,
Politechniki Krakowskiej i Białostockiej,
Instytutu Technologii Eksploatacji,
Spawalnictwa oraz przedstawicieli PAN
i Akademii Inżynierskiej w Polsce,
a następnie po odczytaniu nadesłanych
gratulacji, głos zabrał syn Jubilata dr inż.
Paweł Pytko. Serdecznie podziękował
rektorowi, dziekanowi, kierownikowi
katedry za zorganizowanie tego
uroczystego jubileuszu i wszystkim za
przybycie oraz przekazanie tylu
wspaniałych gratulacji Jego ojcu.
Na zakończenie uroczystości
wszyscy goście zostali zaproszeni do
pamiątkowego zdjęcia, a następnie do
Krakusa na dalszy ciąg spotkania.

 Małgorzata Krokoszyńska
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Czy warto marzyć? –
koła naukowe AGH na wiśnickim zamku
Październik to początek roku
akademickiego ale to także początek
kolejnego roku działalności studenckich
kół naukowych. I tak dzieje się już od wielu
dziesiątków lat w ponad 90-letniej historii
AGH. Od czternastu lat dodatkowe
symboliczne rozpoczęcie działalności kół
naukowych odbywa się w ramach
seminariów studenckiego ruchu
naukowego, w czasie których
prezentowany jest dorobek kół w ostatnim
roku, przekazywanie doświadczeń
o formach i metodach działalności kół,
kreowane nowe pomysły i ustalane
kierunki działania kół na kolejny rok
i dalszą przyszłość. To także poznawanie
pięknych zabytków oraz wspaniała
integracja studentów środowiska
akademickiego. Wybór miejsc gdzie
odbywają się seminaria także nie jest
przypadkowy. To najpiękniejsze obiekty
naszego dziedzictwa kulturowego –
polskie zamki. W wyniku wielu zawieruch
historycznych nie pozostało ich zbyt wiele,
ale właśnie choćby z tego powodu warto
i należy je poznać. Szczególnie warto
zaszczepić i rozwijać potrzebę
poznawania naszego dziedzictwa
kulturowego przyszłym sternikom życia
gospodarczego w naszym kraju, a takimi
są obecnie i z pewnością będą
w przyszłości absolwenci uczelni
technicznych. Taka była idea organizacji
spotkań przedstawicieli studenckich kół
naukowych, jak często podkreśla Jego
Magnificencja Rektor prof. Antoni Tajduś –
„elity studenckiej AGH”, zaproponowana
blisko piętnaście lat temu przez byłego
Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych
Panią dr Jadwigę Orewczyk i nadal
kontynuowana przez obecnego
Pełnomocnika Pana dr inż. Leszka Kurcza.
Tegoroczne, XIV Seminarium
Studenckiego Ruchu Naukowego odbyło
się także w pięknym obiekcie
historycznym – na zamku w Nowym
Wiśniczu. Tematem przewodnim
tegorocznego seminarium było: „Koło
naukowe – kolebka pomysłów i projektów”
i w tym też zakresie dyskutowano,
prezentowano osiągnięcia i wymieniano
dotychczasowe doświadczenia.
Pierwsza część Seminarium odbyła
się w dniu 23 października 2009
w dostojnych salach i komnatach
wiśnickiego zamku, druga w DW Stalownik
nad Jeziorem Rożnowskim. Spotkanie na
zamku było możliwe dzięki przychylności
i wsparciu Burmistrza miasta Nowy
Wiśnicz Pana Stanisława Gaworczyka oraz
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kierownictwa zamku, z Panią dyrektor
Renatą Jonak na czele. Pomoc Pana
Burmistrza tym bardziej godna jest
podkreślenia, gdyż dotyczyła zarówno
udostępnienia obiektu, będącego od
niedawna we władaniu wiśnickich władz,
ale także w niwelowaniu skutków
wyjątkowo niełaskawej w tym dniu
pogody. W obecności gospodarzy zamku
obrady XIV Seminarium otworzył
Pełnomocnik Rektora dr inż. Leszek Kurcz,
witając wszystkich uczestników, w tym
przedstawicieli władz dziekańskich,
opiekunów kół i studentów. Pan Burmistrz
S.Gaworczyk wyraził radość goszczenia
pracowników i studentów AGH,
podkreślając nadzieję kontynuacji
współpracy w przyszłości. W swoim
wystąpieniu wprowadził uczestników
seminarium w historię Wiśnicza
i wiśnickiego zamku, nawiązał do
związków Wiśnicza z znakomitymi ludźmi
nauki i kultury, przedstawił plany
inwestycyjne miasta i gminy oraz życzył
uczestnikom ciekawych obrad.
Pełnomocnik L.Kurcz przedstawiając
prezentację „Studenckie koła naukowe
w roku Jubileuszu AGH” rozpoczął
seminarium podsumowaniem działalność
ponad sześćdziesięciu studenckich kół
naukowych skupionych w pionie
hutniczym Uczelni (w sumie w dwóch
pionach górniczym i hutniczym
zarejestrowanych jest blisko sto kół
naukowych). Podkreślił także inspiracyjną
rolę koła naukowego w podejmowaniu
przez studentów nowych pomysłów
i zadań i ich realizacji, wymieniając
przykłady zadań zrealizowanych
w ostatnim roku m.in.: XLVI Sesję
Studenckich Kół Naukowych
(380 referatów, 459 autorów, 24 sekcje
tematyczne), siedem kolejnych spotkań
realizowanego od pięciu lat projektu
„Forum kół naukowych – spotkania
z nauką i sztuką”, kolejny zeszyt naukowy
z publikacjami studentów,
przygotowywany kolejny suplement
Kroniki kół naukowych, organizację przez
koła konferencji krajowych
i zagranicznych, realizację projektów
badawczych i udział w międzynarodowych
konkursach (International challenge),
wycieczki i obozy naukowe, studencką
wymiana międzynarodowa, udział
w pracach na rzecz wydziałów i uczelni,
stoisko promocyjne i projekt promocyjny
„AGH lokomotywą postępu”, wielką akcję
charytatywną „Wesołe święta dzieciom”
i wiele innych. Na zakończenie wystąpienia

Pełnomocnik przywołał zdanie, które jego
zdaniem bardzo pasuje do studentów
działających w kołach naukowych – że „nie
samą zabawą żyje student” chociaż to
także ważny element czasu studiów – ale
o tym za chwilę. Następnie z upoważnienia
Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab.
inż. Zbigniewa Kąkola, nieobecnego
z powodu nieprzewidzianych wcześniej
obowiązków służbowych, przedstawił
nową propozycję władz uczelni
skierowaną do kół naukowych pod nazwą
Gran Rektorski. Propozycja dotyczy
możliwość pozyskiwania przez koła
naukowe dodatkowych środków
finansowych na realizację nowych,
ciekawych i oryginalnych pomysłów
i projektów. Propozycja Prorektora to
kolejny przykład widocznego wsparcia
władz Uczelni dla działalności naukowej
studentów, działalności wykraczającej
poza obowiązując program studiów.
Potwierdzenie przydatności takiej formy
finansowania projektów studenckich jaką
jest Grant Rektorski przedstawili,
prezentując wyniki swojej pracy,
zaproszeni goście, studenci z koła
naukowego energetyków z Politechniki
Warszawskiej kol. kol. Marzena Lasocka
i Filip Grochowicz wraz ze swoim
opiekunem prof. Józefem Portachą.
Ciekawy i aktualny temat (wykorzystanie
energii odpadów komunalnych na
przykładzie Warszawy) a później
interesująca dyskusja. Kolejne
interesujące wystąpienie to prezentacja
opiekuna koła naukowego „Bozon”
dr. Wiesława Marka Wocha pt „Mierzę
więc jestem” dotyczące wybitnych
przedstawicieli nauki i ich prób opisania
świata, także poprzez zdefiniowanie
wielkości i jednostek miary. Pierwszą
część obrad zakończyła powitana
owacjami niespodzianka artystyczna
w postaci koncertu uroczego kwartetu
„Brillante” (I skrzypce – Dominika
Olszewska, II skrzypce – Karolina
Bartczyszyn, altówka – Joanna Zazulak,
wiolonczela – Joanna Stasiak). Pięknie
brzmiały w dostojnej sali balowej zamku
nuty m.in. kanonu J.Pachelbela
i argentyńskiego tanga A.Piazzolli.
Fantastyczne przeżycie, któremu nie
przeszkodziła nawet niska temperatura
zamkowych wnętrz. Wrażenia muzyczne
i wątki dyskusyjne po wystąpieniach
przeniosły się w czasie przerwy do sali
lustrzanej, skąd posileni ciepłym lunchem
i rozgrzani dyskusją uczestnicy
seminarium udali się na zwiedzanie
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zakamarków i ekspozycji zamkowych,
makiet innych zamków i współczesnych
wystaw prac malarsko- rzeźbiarskich.
Wysłuchali również wiele interesujących
szczegółów historii oraz legend
związanych z zamkiem przekazywanych
przez sympatyczne przewodniczki.
Po drodze oczywiście ustawili się do
tradycyjnej wspólnej fotki, jak zwykle
pięknie wykonanej przez wiernego
uczestnika spotkań seminaryjnych
Pana Redaktora Zbigniewa Sulimę
(relacje, programy, fotki ze wszystkich
poprzednich seminariów można obejrzeć
m.in. na stronie współorganizatora
seminariów, Studenckiego Towarzystwa
Naukowego, pod adresem:
http://www.stn.agh.edu.pl/seminaria ).
W kolejnym wystąpieniu prof. Jacek
Cieślik, również członek Zarządu STN
przekonywał studentów, że warto marzyć
i realizować swoje plany. W swojej
prezentacji przedstawił sylwetki ciekawych
postaci ze świata przemysłu i nauki,
którym udało się urzeczywistnić
nieprawdopodobne dla współczesnych
wizje i marzenia. Po tak pełnym
zaangażowania, emocjonalnym i pełnym
nadziei i wiary w sukces wystąpieniu,
atmosfera seminarium stała się jeszcze
cieplejsza, a przesłanie wystąpienia
prof. J.Cieślika, że „marzenia się spełniają”
powracało wielokrotnie w kolejnych
wydarzeniach tegorocznego seminarium.
W kolejnej prezentacji wystąpiła
opiekunka KN „Zgarek”, dr inż. Barbara
Olszowska-Sobieraj wraz ze swymi
wychowankami pokazując jak działalność
w kole naukowym korzystnie wpłynęła na
ich życie i kariery zawodowe m.in. poprzez
rozwinięcie ich osobistych zainteresowań.
Kończąc swoje wystąpienie, byli już
członkowie koła obdarowali bukietem róż
p. dr Jadwigę Orewczyk, byłą
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych
a obecnie Redaktor Naczelną
Wydawnictwa STN (wydawca
m.in. zeszytów naukowych z publikacjami
studentów). To symboliczny gest
podziękowania byłych studentów,
członków koła naukowego, swoim
opiekunom za pomoc w rozwoju
dodatkowych zainteresowań, które stały
się podstawą kariery zawodowej.
Tym miłym akcentem zamknięto oficjalną
część obrad XIV Seminarium na wiśnickim
zamku i udano się do DW Stalownik
w Bartkowej gdzie po kolacji rozpoczęto
integracyjną część spotkania. Były tańce,
konkurs duetów karaoke i inne zabawy
przygotowane przez komitet organizacyjny
seminarium, a prawie wszyscy bawili się
do późnej nocy – prawie, bo autorzy
wystąpień z dnia następnego wcześniej
udali się do… swoich laptopów aby te
wystąpienia doszlifować
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Drugiego dnia ze względu na
niesprzyjającą pogodę przesunięto obrady
Seminarium z godzin popołudniowych na
poranne w nadziei zrealizowania programu
sportowego popołudniu i przy lepszej
aurze. Dzień ten przeznaczono na
prezentacje form, metod i wyników
działalności w kołach naukowych. Sesję
rozpoczęło wystąpienie doktorantów: mgr.
inż. Łukasza Wzorka, mgr inż. Mateusza
Wędrychowicza z KN „Firma” oraz
studenta Wojciecha Sajdaka
z KN „Eko-energia” pokazujące sposób
organizacji i zalety prowadzenia różnych
akcji w środowisku akademickim. Jako
realizatorzy takich właśnie projektów
podzielili się z uczestnikami seminarium
informacjami o trzech zrealizowanych
projektach: „AGH Lokomotywą Postępu”,
„Wesołe Święta Dzieciom” i „Obóz
integracyjny Wydziału Energetyki i Paliw”
wskazując na możliwość współpracy wielu
kół w celu rozwijania różnorodnej
działalności. Przedstawiciele KN „Komfort”
Magdalena Konieczna, Kazimierz Piergies
przedstawili z humorem historii, o tym jak
studenckie koło naukowe może rozwijać
własne zainteresowania studenta. Z kolei
studenci Adam Czuba z KN „Eko-energia”
i Mateusz Morawski z KN „Celoria”
przedstawili proces przygotowania
konferencji naukowej z udziałem wybitnych
gości specjalnych, szczegóły organizacji,
trudności i korzyści tego typu
przedsięwzięcia dla środowiska
studenckiego. Bardzo atrakcyjne okazało
się wystąpienie studentów z KN „Bozon” ,
fizyków Pawła Pędraka i Piotra Mazura,
którzy przedstawili kilka eksperymentów
przybliżających zjawiska fizyczne, które
przygotowali by promować wśród uczniów
szkół swój wydział. podstawowych
i średnich W kolejnym wystąpieniu studenci
z KN „Integra” zaprezentowali projekt
i wykonanie automatycznego robotazapaśnika, który odniósł sukces pokonują
przeciwników nawet poza granicami Polski.
Studenci z KN „Mechaników” przedstawili
wizjonerski projekt pojazdu samobieżnego
zdalnie sterowanego i konieczne do
podjęcia działania, obiecując uczestnikom
seminarium przejażdżkę skonstruowanym
już pojazdem na kolejnym spotkaniu
w przyszłym roku. KN „Glider”
przedstawiło, poprzez swoje
reprezentantki Agnieszkę Waśniowską
i Iwonę Mietłę realizację projektu
umożliwiające odkrywanie lub śledzenie
procesów uwalniania leków w organizmie
człowieka. O możliwościach i niezbędnych
działaniach umożliwiających uczestnictwo
studentów w projektach finansowanych
prze ośrodki zagraniczne podzieliła się ze
słuchaczami kol. Anna Sokulska z koła
„Bozon”, a o możliwościach i metodach
pracy przy organizacji międzynarodowej

wymiany studentów studenci Marcin
Masłowski i Zbigniew Grzybek
„KL IAESTE”. Wystąpienia wywołały
ożywioną dyskusję i tylko konieczność
zdążenia na kolację spowodowała
zakończenie jej i podsumowanie przez
Pełnomocnika dr inż. Leszka Kurcza, który
przypomniał i zaakcentował najważniejsze
elementy i przesłania zawarte
w seminaryjnych prezentacjach.
Podziękował także wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji XIV
Seminarium od władz rektorskich
poczynając a na komitecie organizacyjnym
kończąc.
Korzystając z poprawy pogody
dalszą część dnia poświęcono na rejs
statkiem po Jeziorze Rożnowskim,
zwiedzanie rożnowskiej zapory oraz grill
nad wodą zakończony długim śpiewaniem
przy gitarach z udziałem aż czterech
wirtuozów tego instrumentu kol.
Wojciechem Sajdakiem, opiekunami kół
dr. inż. Stanisławem Krawczykiem
i prof. Piotrem Augustyniakiem
i Pełnomocnikiem. Aktywne śpiewanie
i granie wzbudziło nawet zainteresowanie
gości sąsiadującego z seminarium
przyjęcia weselnego, co świadczy również
o talentach artystycznych członków
i opiekunów studenckich kół naukowych.
Niedzielne przedpołudnie należało do
sterników i żeglarzy, którzy starali sie
umożliwić wszystkim uczestnikom
seminarium chociaż krótkie żeglowanie
i naukę podstaw tego pięknego sportu.
Nawet Neptun okazał się w końcu łaskawy
(zapewne za piękne nocne śpiewanie
szant przy ognisku) i „załatwił” trochę
wiatru niezbędnego do żeglowania.
A później jeszcze pożegnania, ostatnie
fotki i powrót do Krakowa.
Jesienne seminaria kół naukowych
poza wymianą myśli, doświadczeń,
ciekawymi dyskusjami i integracją
członków kół były i są także zaczynem
nowych pomysłów i projektów. Na
tegorocznym XIV Seminarium także
urodziły się takie pomysły i zapewne
niedługo pokazane zostaną przez
studenckie koła naukowe naszej
uczelnianej społeczności. Do tradycji
seminariów należy również ich świetna
organizacja. Tegoroczne seminarium wraz
z Pełnomocnikiem przygotowywali
p. Sabina Morońska z UM Nowy Wiśnicz
oraz studenci i doktoranci: Joanna
Jaworek, Klaudia Czopek, Dominika
Matuszewska, Mirosłąwa Zazulak, Eliasz
Kańtoch, Mateusz Morawski, Adam
Czuba, Wojciec Sajdak, Łukasz Wzorek
i Mateusz Wedrychowicz.
Do zobaczenia na kolejnym
XV Seminarium.

 Agata Puchała
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Wesołe Święta Dzieciom 2009
„Jutro powiem im, że w tym roku akcja „Wesołe Święta Dzieciom” też będzie w naszym domu,
bo by spokoju w nocy nie było” – o akcji opowiadają panie dyrektor domów dziecka.
Na początku grudnia rusza kolejna edycja
akcji charytatywnej „Wesołe Święta
Dzieciom” organizowanej przez Koła
Naukowe AGH, przy współpracy
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
skierowanej do dzieci z krakowskich

bardzo realne, przydatne im w życiu
osobistym, a nawet w pracy zawodowej.
Jedna wychowanka była bardzo
uszczęśliwiona, bo dostała komplet
przyborów fryzjerskich, bardzo
profesjonalny, mogła korzystać z niego

z trudną rzeczywistością, w której często
nie mają możliwości zaspokojenia swoich
podstawowych potrzeb. Takie wsparcie
jest dla nich ważne i one naprawdę
potrafią je docenić.
Jak dziewczęta zareagują na nasze
kolejne odwiedziny?
Irena Jędryk – Dziewczęta już od dawna
się o was pytają, czy do nich przyjdziecie
w tym roku, czy się odzywaliście. Jutro
powiem im, że w tym roku akcja „Wesołe
Święta Dzieciom” też będzie w naszym
domu, bo dziś by spokoju w nocy nie było.
A jak dzieci z Domu Dziecka nr 7
odebrały akcję „Wesołe Święta
Dzieciom” w zeszłym roku?

Jak w Domu Dziecka dla Dziewcząt
wspomina się akcję „Wesołe Święta
Dzieciom”?
Irena Jędryka – Akcja, którą
przygotowaliście była radośnie
przyjmowana przez dziewczyny od
samego początku, cieszyły się one, że to
właśnie studenci zainteresowali się
zorganizowaniem im Mikołaja. Muszę
powiedzieć, że zdominowaliście naszą
Wigilię, dziewczęta czekały i były w wielkiej
niewiadomej czy dostaną prezenty
o których pisały w listach. Przeżyły
pozytywny szok gdy zobaczyły, że zostały
spełnione ich życzenia. Prosiły o rzeczy
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wykonując usługi dla koleżanek z naszego
domu. Obecnie jest już poza placówką,
usamodzielniła się, pracuje w swym
zawodzie gdzie ofiarowany prezent służy
jej nadal. Uważam, że jest to bardzo
cenne, iż zbiegły się oczekiwania
dziewczynki, jej dążenie do kształcenia
w zawodzie, w którym udało jej się
zaistnieć, z prezentem, dodam, że bardzo
drogim, który jej przygotowaliście.
Placówka ma ograniczone środki
finansowe, bardzo chętnie
wyposażalibyśmy podopieczne
w wyprawki potrzebne im do zawodu,
jednak nie możemy sobie na to pozwolić.
Gdyby w przyszłości była taka możliwość
by iść po linii zainteresowań dziewcząt,
które wyrażą w listach, byłoby to czymś
wspaniałym. Takie wsparcie jest im bardzo
potrzebne. Chciałabym także wspomnieć
o trzech nietypowych prezentach, które
w zeszłym roku przygotowaliście
przychylając się do naszej prośby.
Niektóre wychowanki utrzymują z nami
ścisły kontakt, także po wyjściu
z placówki. Trzy z nich są już matkami
i znajdują się w ciężkiej sytuacji
materialnej, zorganizowaliście prezenty dla
ich dzieci. Bardzo się z tego cieszyły, bo
rzeczy, które otrzymały: kocyki, ubranka
i zabawki edukacyjne były przepiękne
i naprawdę bardzo porządne. Dziewczęta
po wyjściu z palcówki spotykają się

fot. Przemysław Pawełek

publicznych domów dziecka. W zeszłym
roku zebraliśmy 23 tys. zł. i dotarliśmy
z prezentami do setki dzieci z trzech
placówek: Domu Dziecka nr 7, Domu
Dziecka dla Dziewcząt przy
ul. Siemiradzkiego i Domu Dziecka
im. Jana Brzechwy. W tym roku mamy
nadzieję rozszerzyć rozmiary akcji i objąć
nią większą liczbę placówek. O tym jak
dzieci przyjęły naszą akcję w zeszłym
roku, jak zapatrują się na jej kolejną edycję
oraz dlaczego jest ona potrzebna i jaki
wnosi wkład w życie podopiecznych
opowiedziały nam panie dyrektor Domów
Dziecka nr 7 – Alina Bac oraz Domu
Dziecka dla Dziewcząt – Irena Jędryka.

Alina Bac – Była to pierwsza akcja
przygotowana przez studentów dla
naszego domu. Zarówno dzieci jak
i opiekunowie byli zaskoczeni przede
wszystkim bogactwem paczek, pierwszy
raz spotkaliśmy tak szczodrego Mikołaja.
Dzieci były bardzo, bardzo zadowolone.
Gdy dostawały paczki zrobił się
niesamowity ruch na świetlicy i każdy
wołał tylko: „Ach, ach, zobaczcie co ja
dostałem!”. Prezenty przerosły ich
oczekiwania. Dziecko spodziewało się
małego samochodziku zdalnie
sterowanego, a tu nagle dostawało
olbrzymi samochód, pisało o chęci
posiadania MP3, a rozpakowywało
najnowszą MP4. Dzieci, których prośby
w listach były bardzo skromne i dotyczyły
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np. tylko słodyczy też nie były
pokrzywdzone i rozpakowywały ku swemu
zaskoczeniu aparaty fotograficzne.
Okazały się one strzałem w dziesiątkę
służącym dzieciom przez cały rok. Byliśmy
na zimowisku w Zakopanem, czy ostatnio
na wycieczce w Chorzowie skąd mamy
piękne zdjęcia grupowe i indywidualne
robione przez dzieci. Do dziś jest bardzo
miło wspominany właśnie ten Mikołaj.
Gdy dzieciaki dowiedziały się, że w tym
roku także chcecie nas wesprzeć swoją
akcją to w domu była wielka radość. Moi
podopieczni jak wszystkie dzieci mają
różne marzenia, które wydają się prawie
niemożliwe do spełnienia, bo ich pomysły
są na tyle dziwne, że często nawet trudno
je zrozumieć. Piękne jest to, że są ludzie,
którzy chcą i jak się okazało w zeszłym
roku, potrafią to zrobić. I to na pewno jest
piękne, że chcecie się w to zaangażować,
wyobrażam sobie, że wymaga to od was
dużo wysiłku.

Forum Kół Naukowych
kolejny rok rozpoczęty!
Forum Kół Naukowych – spotkania
z nauką i sztuką to cykl comiesięcznych
spotkań, które odbywają się z inicjatywy
Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół
Naukowych w Akademii Górniczo-Hutniczej od czerwca 2003. Konwencja
spotkań zakłada podział Forum na dwie
części, naukową oraz artystyczną. Celem
przedsięwzięcia jest integracja środowiska
studenckich kół naukowych działających
w AGH, a także zapoznanie się
z działalnością artystyczną studentów
Krakowskiej Akademii Muzycznej
i Akademii Sztuk Pięknych.

2009, w rolę Mistrza wcielił się dr inż.
Tomasz Bergier (Wydział GGiIŚ), pełniący
funkcję Koordynatora ds. Programu
Uniwersytetu Bałtyckiego (BUP).
Zaprezentował on wybrane projekty
związane z Edukacją dla
Zrównoważonego Rozwoju organizowane
w AGH, między innymi szkołę letnią
„Challenges of Sustainable Development
in Poland” oraz kurs „Sustainable Water
Management in the Baltic Sea Region”
realizowany w sieci BUP. Uczniowie
podzielili się refleksjami z udziału
w projektach BUP: Kamil Kasztalski –

Pierwsze spotkanie w nowym roku
akademickim odbyło się 6 października br.
i zainaugurował je, występujący w roli
Mistrza Prorektor AGH ds. Kształcenia,
prof. Zbigniew Kąkol, wprowadzając
słuchaczy w świat komputerów
kwantowych, które były przedmiotem jego
wystąpienia. Uczniowie, studenci
Międzywydziałowej szkoły Energetyki,
Jolanta Pożarowszczyk i Jacek Sadowski,
referatem nt. możliwości i terenów
w wykorzystaniu źródeł energii
odnawialnej, przenieśli słuchaczy do
Portugalii, pozwalając tym samym na
chwilę wakacyjnych wspomnień.
Część artystyczną pierwszego
spotkania wypełniła muzyka saksofonowa
i gitarowa w wykonaniu studentów
Akademii Muzycznej. Piotr Feledyk (klasa
ad. Andrzeja Rzymkowskiego) na
saksofonie wykonał Transkrypcję suity
wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha,
natomiast Miłosz Mączyński (klasa dr
Michała Nagy’a) zagrał na gitarze utwory
Joaquina Rodrigo.
Na kolejnym spotkaniu Forum Kół
Naukowych, które odbyło się 3 listopada

z wideokonferencji i pisania prac
naukowych w międzynarodowych grupach
studenckich oraz Judyta Sowa –
z warsztatów naukowych w formie rejsu na
żaglowcu Pogoria z Holandii do Portugalii
oraz z konferencji studentów BUP
w Rogowie.
W części artystycznej spotkania,
koordynowanej przez prof. Danutę
Mroczek-Szlezer wystąpili studenci
Krakowskiej Akademii Muzycznej. Maciej
Zimek (klasa st. wykładowca Janusza
Patera) wykonał na akordeonie utwory
Nicolasa Etienne Mehula – Sonata op. 1
nr 3 A-dur cz. I – Allegro moderato oraz
Władysława Zołotariewa – Sonata nr 3
cz. IV – Allegro vivace con anima.
Ze względu na odbywającą się
w grudniu Sesję Kół Naukowych Pionu
Górniczego, na kolejne spotkanie Forum
KN serdecznie zapraszamy Państwa już
w styczniu 2010 roku.

Alina Bac – Uważam, że kontakty dzieci
z placówki z uczelniami, a przede
wszystkim studentami są jak najbardziej
potrzebne. Trzeba im pokazywać młodych
ludzi, którzy są nieraz niewiele starsi od
naszych wychowanków, a którzy mogą
pokazać im, że przez naukę można coś
osiągnąć. Jest to dla nich wszystkich
wskazówka, że warto się uczyć, warto być
ambitnym i mieć przed sobą cel.
Przede wszystkim przez kontakt z wami
mogą zobaczyć, że studiowanie nie jest
dla nich czymś bardzo odległym czy też
niemożliwym do spełnienia. Dobrze,
że w tym roku przychodzicie już
w listopadzie, rysujecie z dziećmi rysunki
na waszą stronę internetową,
zaproponowaliście także występ fizyków.
Spotkania te są bardzo fajną inicjatywą,
przychodzą bowiem ludzie z różnych
wydziałów, którzy poprzez rozmowę mogą
pokazać dzieciom możliwości jakie dają
studia, opowiedzieć o tym czym się
zajmują. W AGH macie tak wiele
rozmaitych wydziałów z różnych dziedzin,
wydaje się, każdy mógłby znaleźć coś dla
siebie. Cieszę się, że dzieci mogą
naocznie zobaczyć ten potencjał. Ważna
jest również ciągłość kontaktu, gdy dzieci
widzą, że byliście u nich w zeszłym roku
i przychodzicie także w tym, to jest to dla
nich dowód prawdziwego
zainteresowania. Nasz dom jest otwarty,
jeżeli chcecie pokazać dzieciom coś
ciekawego i wartościowego, to z chęcią
was przyjmujemy z pożytkiem dla procesu
wychowawczego dzieci.

 Agata Puchała
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Czy kontakty dzieci ze studentami są
w jakiś sposób dla nich istotne?

 Małgorzata Śliwka
Tomasz Bergier
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Wizerunek AGH w mediach (część II)
Kwestia zaplanowanego i skutecznego budowania pozytywnego wizerunku uczelni w mediach, nie jest zadaniem łatwym.
Zagadnienie to jest bowiem na tyle szerokie, iż bez szczegółowej i przemyślanej strategii, trudno o pełen sukces.
Pewne jest jedno: znaczenie dobrego PR w przypadku tak dużej instytucji jak AGH, jest nieocenione.
W pierwszym artykule z cyklu „Wizerunek AGH w mediach”
zająłem się ogólnymi rozważaniami na temat relacji pomiędzy
dziennikarzami, a środowiskiem uczelni, ze szczególnym
uwzględnieniem prawidłowego przepływu informacji na linii
naukowiec – rzecznik prasowy – media, zapowiadając rozwinięcie
problemów, które mogą się pojawiać w takiej komunikacji.
Jednym z nich jest, co wydaje się być kwestią podstawową, brak
ułatwień we wzajemnym porozumieniu, rozumiany np. poprzez
stworzenie przez uczelnię listy ciekawych dla mediów tematów
i rozmówców. W tym odcinku będzie zatem mowa o sprawie
fundamentalnej – tzw. bazie ekspertów.
Baza ekspertów – po co?
Analizując strony internetowe i działalność uczelnianych biur
prasowych najlepszych uniwersytetów świata, nie sposób nie
zauważyć, że zakładka „Find an Expert” funkcjonuje w zasadzie
wszędzie. Dlaczego? Powód jest prosty. Zasypywany
dziesiątkami informacji dziennie dziennikarz ceni łatwy
i przejrzysty sposób dotarcia do konkretnego eksperta.
Wypowiedź naukowca w tekście podnosi jego rangę i dodaje
artykułowi wiarygodności, dlatego też obu stronom – mówię tu
o USA i Europie Zachodniej – zależy na szybkiej i efektywnej
komunikacji. Nie trzeba przecież dodawać, że wypowiedź
profesora Stanford University w „New York Times” jest dla tej
uczelni wizerunkowo niezwykle korzystna.
Niestety, zupełnie inaczej jest w Polsce. Nasze uczelnie, jak
się wydaje, zanadto nie przywiązują wagi do promowania swoich
naukowców w prasie czy telewizji. To poważny błąd. Bardzo
często dziennikarze w poszukiwaniu eksperta są pozostawieni
sami sobie, co prowadzi do zniechęcenia i zbędnej straty czasu,
a także wypowiedzi osób nie do końca kompetentnych w danej
sprawie. Rozwiązaniem tego problemu jest najczęściej kontakt
z rzecznikiem prasowym uczelni, którego dziennikarz może
poprosić o znalezienie odpowiedniego rozmówcy. Nie jest to
strategia zła, albowiem rzecznikowi o wiele łatwiej dotrzeć do
konkretnych osób i przekonać je, że udzielenie wypowiedzi dla
danego tytułu jest cenne i pożyteczne – dla wszystkich partnerów
takiej komunikacji. Niepodważalnym plusem owej ścieżki jest
również fakt, iż wraz z upływem czasu i intensyfikacją kontaktów
z mediami, osoba rzecznika ma na bieżąco dobre rozeznanie
w środowisku uczelni, mogąc przez to budować i aktualizować
własną bazę kontaktów. To wszystko prawda, ale nie zmienia to
faktu, że posiadanie przez uczelnię przejrzystej i wyczerpującej
bazy ekspertów, jest w dzisiejszych czasach koniecznością.

Oprócz podstawowych danych dotyczących zatrudnienia
profesora i obszarów badawczych, którymi się zajmuje, mamy tu
informacje z punktu widzenia dziennikarza niezwykle istotne (dla
ułatwienia zaznaczyłem je czerwoną ramką). Jest zatem krótki
opis tematów, na które profesor chętnie się wypowie
(„Expertise”), bezpośredni kontakt oraz „Background”, czyli opis
ścieżki zawodowego rozwoju i awansu eksperta. W bocznym
panelu widzimy jego zdjęcie, które można ściągnąć (pożyteczne
i proste narzędzie, jakże ułatwiające dziennikarzowi pracę),
polecane artykuły autorstwa profesora oraz odnośnik do jego
strony internetowej. Przyznają Państwo, że tak skonstruowany
profil w bazie ekspertów jest niemalże kompletny – nie
wyobrażam sobie dziennikarza, który po trafieniu na taką stronę
w poszukiwaniu interesującej go wypowiedzi, nie byłby
zadowolony ze współpracy z uczelnią. Napisałem „niemalże
kompletny” ponieważ uważam, że, przy odpowiednim nakładzie
środków i czasu, bazę taką można jeszcze rozbudować
o elementy multimedialne (o czym szerzej w kolejnym artykule).
Wykorzystać potencjał
W Akademii Górniczo-Hutniczej baza ekspertów do tej pory nie
powstała – najwyższy czas to zmienić. Moim zdaniem powinna
ona znaleźć swoje miejsce w ramach powstającej zakładki „Biuro
prasowe” i służyć dziennikarzom w łatwiejszym i szybszym
kontakcie z naszymi naukowcami. Jak ją skonstruować? Jest to
oczywiście działanie nieco czasochłonne, ale gra jest warta
świeczki. W najbliższym czasie poproszę dziekanów wydziałów,
a za ich pośrednictwem szefów katedr, o pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia. Z moich kontaktów z dziennikarzami jasno
wynika, że taka baza jest niezwykle potrzebna. Stworzenie
użytecznego narzędzia i przekonanie pracowników naukowych
o tym, że profesjonalna i stała współpraca z mediami przyniesie
AGH wymierne korzyści wizerunkowe, oceniam jako jedno
z najważniejszych zadań, przed którymi stoi rzecznik prasowy. Im
szybciej z tego zadania się wywiążemy, tym więcej korzyści
osiągnie nasza uczelnia.

 Bartosz Dembiński

Rzecznik prasowy AGH

Jak to robią najlepsi?
Analizując bazy ekspertów kilkunastu najlepszych uczelni świata,
trafić można na kilka rozwiązań modelowych. Jedno z nich, bazę
University of California w Berkeley, chciałbym szerzej omówić
i zaprezentować.
Profile ekspertów podzielone są tu na kilka kategorii,
m.in. polityka, edukacja czy prawo. Łatwo przetransponować
takie rozwiązanie na grunt AGH i zaproponować podział
naszej przyszłej bazy ekspertów na kilka podstawowych
i kilkanaście pobocznych tematów. Wróćmy jednak do
UC Berkeley. Jak wygląda profil eksperta i co zawiera?
Spójrzmy na ilustrację obok:
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Yes, yes, yes – mamy srebro!

fot. ZS

Początek roku akademickiego jest zawsze
czasem wielkich obietnic. Stawiamy sobie
ambitne plany by napisać prace naukowe,
zdobyć stypendia lub inne laury w kraju
i za granicą. Październik, to także powrót
na hale sportowe, rozpoczęcie treningów
w Klubie Uczelnianym Akademickiego
Związku Sportowego. Wydawać by się
mogło, iż połączenie intensywnego życia
naukowego nie idzie w parze ze sportem.
Zmęczenie niweluje motywację, brak jest
energii do pracy. Kiedy jednak odniesie
się sukces, a stojąc na najwyższym
stopniu podium słyszy się piosenkę
zespołu Queen „We are the champions”,
stwierdza się jedno – dla takich chwil
warto żyć!
Sezon sportowy 2008/2009 będzie
szczególnie zapamiętany w historii, a to za
sprawą obchodów 100-lecia istnienia
Akademickiego Związku Sportowego.
Instytucja ta znacząco oddziałuje na życie
studentów, a dobrym tego potwierdzeniem
jest fakt, iż w zeszłorocznych rozgrywkach
centralnych wzięło udział ponad 25 tys.
osób. Jak zawsze rywalizacja była zacięta,
a główne uroczystości związane
z wręczeniem odznaczeń i pucharów
odbyły się podczas Centralnej Inauguracji
Sportowego Roku Akademickiego 2009/
2010 w Kopalni Soli w Wieliczce.
Uroczysta ceremonię rozpoczął nie
kto inny, jak prezes AZS Marek Rocki,
który w krótkim przemówieniu
podsumował 100-lecie związku, kończąc
równocześnie rok obchodów wielkiego
jubileuszu. Kilka chwil później na scenie
zaprezentował się prezes AZS Kraków
Kazimierz Trybalski, przedstawiając m.in.
nadany przez Radę Miasta Krakowa medal
Cracoviae Merenti.
Najważniejszą częścią wieczornej
uroczystości było wręczenie nagród dla

40

medalistów siedmiu klasyfikacji typów
uczelni oraz najlepszych zespołów
klasyfikacji generalnej. Na podium
triumfalne uśmiechy prezentowały władze
i przedstawiciele środowiska
akademickiego niemal całej Polski –
rektorzy, dziekani, kanclerze. Nie zabrakło
oczywiście reprezentantów klubów
uczelnianych i studiów wychowania
fizycznego.
Swoje pięć minut miała także
Akademia Górniczo-Hutnicza, która
w klasyfikacji Politechnik, zdobyła
srebrny medal! Konkurencja wśród
uczelni technicznych zawsze stała na
bardzo wysokim poziomie. W tym roku
AZS AGH wspiął się jednak na wyżyny
swoich umiejętności i odniósł największy
sukces w historii klubu. Wielu sceptyków
zapewne zapyta dlaczego nie złoty, ale
jedno jest pewne – na taki wyczyn
czekano od lat! Na najwyższym miejscu
podium stanęła Politechnika Gdańska,
natomiast brązowy medal przypadł
Politechnice Śląskiej. Nasza Uczelnia, oraz
UJ, UEK i AZS Kraków, otrzymała również
specjalne podziękowania za organizację
zawodów Akademickich Mistrzostw Polski.
W klasyfikacji generalnej najlepszymi
zespołami okazały się Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Gdańska i UAM
Poznań. Znakomita, szósta lokata przypadła
Akademii Górniczo-Hutniczej, co również
stanowiło historyczny wyczyn. Część oficjalną
zakończył spektakl Grupy Rafała Kmity,
po czym nastąpił czas na odświeżenie
starych znajomości i debaty do późnych
godzin nocnych.
Chciałbym podkreślić, iż sukces AZS
AGH nie był przypadkowy. Od wielu lat
wiedziemy prym w Małopolskiej Lidze
Akademickiej, a medale zdobywane
podczas Akademickich Mistrzostw Polski

pokazują, iż praca trenerów nie idzie na
marne. Nie święcilibyśmy triumfów gdyby
nie dobra współpraca ze Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, bowiem
to właśnie ich obiekty służą za bazę
treningową naszych sportowców.
Na zakończenie chciałbym jeszcze
poruszyć temat, bardzo ciekawej dyskusji,
która nawiązała się kuluarach spotkania
w Wieliczce. Padło pytanie, czy
kiedykolwiek sport akademicki w Polsce
będzie choćby w małym stopniu,
porównywalny do jego odpowiednika
w Stanach Zjednoczonych. Tam bowiem
bycie sportowcem oznacza przede
wszystkim wielki prestiż i szacunek.
Otrzymuje się znaczące stypendia
sportowe, które pozwalają na pełne
pokrycie czesnego, natomiast studenci
mogą realizować programy nauczania
w oparciu o indywidualny tok studiów.
Zespoły uniwersyteckie otrzymują sprzęt
sportowy, posiadają profesjonalne
zaplecze dostępne 24 godziny na dobę,
o sztabie szkoleniowym ze specjalistami
odnowy biologicznej nie wspominając.
Można powiedzieć, iż działają jak
zawodowe kluby. Warto też podkreślić,
iż sukcesy sportowe są traktowane
niemal na równi ze zdobyczami naukowymi.
Dla odmiany w Polsce połączenie
nauki na państwowej uczelni
z intensywnym praktykowaniem sportu,
jest w większości przypadków bardzo
trudne. Jeżeli nie jest się członkiem kadry
narodowej, częstokroć dochodzi do
sytuacji, gdzie trzeba wybrać naukę albo
sport. Udźwignięcie obu, przy normalnym
trybie nauczania, jest wręcz niemożliwe.
Wyjątek potwierdza jednak regułę,
a przykładem tego są na pewno
sportowcy z AGH, którzy studiując na
uczelni o tak wysokim poziomie
naukowym, są jeszcze w stanie odnosić
sukcesy na arenach sportowych.
Generalnie jednak ciągle brak jest
możliwości indywidualnego dostosowania
siatki godzin, a podejście prowadzących
zajęcia sprowadza się do stereotypu
„trenujesz? to na AWF!”. Czy jednak
sportowiec nie może być inżynierem?
Cieszy fakt, iż Akademia Górniczo-Hutnicza nie jest całkowicie bierna
i popiera inicjatywy rozwoju nie tylko
umysłu, ale także tężyzny fizycznej.
Ukłony w stronę władz uczelni za sprawnie
działający system stypendiów
sportowych. To właśnie dzięki nim
studenci czują się docenieni i mają
dodatkową motywacje do pracy
i godnego reprezentowania swojej Alma
Mater. Takie działania na pewno sprzyjają
popularyzacji sportu w środowisku
akademickim.
Przez ostatnie lata zaobserwować
można było także wyraźny wzrost liczby
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obiektów sportowych w Polsce, w tym
również i w AGH. Mamy piękny basen,
profesjonalne hale z bardzo dobrym
oświetleniem. SWFiS nigdy nie było tak
bogato „wyposażone” jak teraz.
Pewnikiem jest, iż tegoroczny sukces nie
byłby możliwy bez wcześniejszej poprawy
warunków treningów – za inwestycjami
poszły efekty. Brawo! Patrząc jednak
w przyszłość warto by się było

zastanowić, nad sposobem zarządzania
wynajmem obiektów. Wiele dogodnych,
dodatkowych terminów jest bowiem
zarezerwowanych dla firm zewnętrznych,
a nie dla studentów. Czy działalność AZS,
która zaszczepia nawyk uprawnia sportu,
nie powinna mieć priorytetu? Lekarze
powiadają, iż lepiej zapobiegać, aniżeli
później leczyć. Gdzie, jeśli nie w sporcie,
szukać najlepszej na to recepty?

Ognisko bez barier
z tablicy w okularach imitujących różne
wady wzroku, czy też wczuć się w sytuacje
osoby głuchej i ze stoperami w uszach
zanotować treść wykładu, gdy

fot. ZS

To już nowa tradycja. Po raz dziewiąty
na ognisku integracyjnym studentów
niepełnosprawnych w miękińskich lasach
spotkali się studenci krakowskich uczelni,

by bawić się, przełamać swoje
ograniczenia i pogadać o tym co im
w duszy gra.
Ognisko Integracyjne, które w tym
roku zapłonęło 21 października
zorganizowały Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych pięciu krakowskich
uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Uniwersytetu
Pedagogicznego oraz Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II.

prowadzący np. mówi ściszonym głosem,
lub odwraca się twarzą do tablicy.
Potem było już łatwiej
Śpiew przy ognisku, poczęstunek, pokaz
szermierki na wózkach, prezentacja

Pamiętajmy przecież, iż nie ma
znaczenia czy zdobywamy medale na
wielkich imprezach rangi mistrzowskiej,
czy też trenujemy tylko dla dobrego
samopoczucia. W obu przypadkach
zyskujemy coś znacznie cenniejszego,
coś czego nie możemy kupić za żadne
pieniądze – zdrowie.

 Jarosław Brzeziński

dostosowywania materiałów
dydaktycznych do potrzeb studentów
niewidomych i niedowidzących oraz
pokazy filmów z pikniku lotniczego oraz
Dni Integracji – to główne atrakcje na
ognisku.
Ognisko honorowym patronatem objęli:
– Prorektor ds. Kształcenia AGH,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol,
– Prorektor ds. Studenckich PK,
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski,
– Prorektor ds. Studenckich UEK,
dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK,
– Prorektor ds. Studenckich UP,
prof. dr hab. Roman Malarz,
– Prorektor ds. Ogólnych i Studenckich
UPJP2,
ks. prof. dr. hab. inż. Maciej Ostrowski.
Takie spotkania są potrzebne – oceniał
na gorąco prof. Zbigniew Kąkol. –
Uważam, że najcenniejsze są zawsze
spotkania z człowiekiem, bo uczą
najwięcej. Nikt z nas przecież nie jest
samotną wyspą.
Na Ognisku pojawili się także
przedstawiciele Fundacji Instytutu
Rozwoju Regionalnego, którzy
prezentowali wsparcie dla osób z wadami
wzroku: m.in. symulatory wad wzroku,
laski oraz inne przedmioty codziennego
użytku.

 Gabriela Kachel

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH

Były spore wyzwania
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Na początku ogniska przedstawiciele
władz uczelni na własnej skórze
doświadczyli ograniczeń swoich
studentów poprzez wykonanie zadań,
mających na celu ukazanie różnych
sytuacji z jakimi muszą sobie poradzić
osoby niepełnosprawne w życiu
codziennym oraz na uczelni – czyli np.
pokonanie schodów do budynku na
wózku inwalidzkim, odczytanie tekstu
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Jubileusz 45-lecia AKP Krab AGH
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wspólnie z Krakowskim Yacht Clubem
AGH, 9. miesięczna wyprawa wzdłuż
wybrzeży Zachodniej Europy i Afryki, przez
Wyspy Kanaryjskie, Małe Antyle,
Wenezuelę, Jamajkę, Kajmany, Kubę,
Florydę, Wyspy Bahama i słynny Trójkąt
Bermudzki. Z materiałów nakręconych
podczas ekspedycji powstaje film „Podróż
do środka Ziemi”. Równolegle, Krab
oczywiście zajmuje się działalnością

jedynie snopem światła wpadającym
przez przerębel, do dzisiaj pobudzają
wyobraźnię nowych pokoleń
Krabowiczów.
Ostatnie dziesięciolecie to prawdziwa
eksplozja zainteresowania nurkowaniem
w Polsce, co owocuje również wzrostem
liczby studentów chętnych na szkolenie
i działalność w Krabie. Każdego roku
organizowane są duże obozy szkoleniowe

szkoleniową oraz promującą nurkowanie
w środowisku akademickim naszej uczelni
oraz Krakowa. Trudna sytuacja początku
lat osiemdziesiątych nie podcina Krabowi
skrzydeł (a może raczej szczypców…),
udaje się kontynuować działalność
klubową oraz zorganizować kolejne,
naukowo-nurkowe wyprawy, m.in. „CubaMeksyk 1982”, czy późniejsze „Tridacna
I i II” (Egipt, Sudan 1984, 1988), Bajkał
1988, 1989. Wysoki poziom szkolenia
Kraba oraz prężna działalność owocuje
powierzeniem klubowi organizacji
centralnych, ogólnopolskich obozów
szkoleniowych na wszystkie stopnie
nurkowe i instruktorskie CMAS,
kilkukrotnie w latach 80. i ponownie
w latach 90. W nowej rzeczywistości lat
90. klub koncentruje się na tym co potrafi
robić najlepiej – szkoleniu płetwonurków,
organizacji krajowych i zagranicznych
obozów nurkowych oraz działalności
klubowej w środowisku akademii.
Ponownie podjęte zostają naukowobadawcze nurkowania w tatrzańskich
stawach, oprócz Morskiego Oka tym
razem Kraby mają niezwykłą możliwość
zanurkowania pod metrową pokrywą
lodową, skuwającą zimą Czarny Staw pod
Rysami. Opowieści o wykuwaniu przerębla
na prawie 2000 m n.p.m. i nurkowaniu
w krystalicznie czystej wodzie, oświetlonej

nad polskimi jeziorami oraz zagraniczne
wyjazdy i wyprawy nurkowe, a w ciągu
całego roku akademickiego regularne
treningi basenowe.
Niepowtarzalna, klubowa atmosfera
oraz wysoki poziom „krabowskiej szkoły
nurkowania” sprawia, że obecnie Klub
liczy około trzystu aktywnych członków,
z czego około połowa uczestniczy
w całorocznych treningach basenowych.
Członkostwo i działalność w AKP KRAB
AGH dla wielu studentów stanowi
alternatywną, atrakcyjną formę spędzania
wolnego czasu. Dzięki studenckiemu
charakterowi klubu, organizowaniu
wyjazdów i szkoleń „po kosztach” oraz
wsparciu lokalowemu akademii,
nurkowanie stało się dostępne dla
szerokiego grona studentów, których nie
było by stać na poznawanie podwodnego
świata poprzez komercyjne bazy i centra
nurkowe.
Zainteresowanych historią,
obchodami jubileuszu klubu oraz bieżącą
działalnością zapraszamy na stronę

fot. arch. autora

Rok 2009 jest bez wątpienia rokiem
jubileuszowym, jubileusz 90-lecia naszej
Akademii splótł się z jubileuszem 45-lecia
Akademickiego Klubu Podwodnego
„Krab” Akademii Górniczo-Hutniczej.
W 1964 roku grupa studentów powołała
do życia AKP „Krab” AGH, który od
tamtego czasu nieprzerwanie propaguje
turystykę podwodną wśród studentów
i pracowników naszej akademii. Z okazji
tego jubileuszu chcielibyśmy przybliżyć
historię i sylwetkę klubu społeczności
AGH.
Klub został założony w październiku
1964. roku przy Radzie Uczelnianej
Zrzeszenia Studentów Polskich AGH jako
Sekcja Płetwonurków. Już w następnym
roku klub rozpoczął działalność
szkoleniową, organizując przy wsparciu
6 Pomorskiej Dywizji PowietrznoDesantowej pierwszy obóz szkoleniowy.
Dwunastu członków klubu uzyskało tam
stopień płetwonurka, a dzięki wsparciu
ówczesnego Rektora AGH,
prof. Żemajtisa, klub uzyskał pierwsze trzy
akwalungi. W 1966 roku Krab
usankcjonował swoją działalność
szkoleniową rejestrując się w Komisji
Turystyki Podwodnej ZG PTTK, jako jeden
z 27 działających wówczas klubów
nurkowych w Polsce. Od tego czasu klub
szkoli według standardów Światowej
Federacji Podwodnej CMAS,
niekomercyjnej organizacji założonej
w 1959 roku m.in. przez konstruktora
automatu oddechowego i badacza
podwodnego Jacques-Yves Cousteau.
W 1966 roku klub zorganizował już dwa
obozy szkoleniowe, krajowy nad jeziorem
Świętajno oraz zagraniczny w Bułgarii oraz
został uznany za najlepszy studencki klub
płetwonurków w Polsce. Lata
siedemdziesiąte to początek poważnej,
naukowo-badawczej oraz wyprawowej
działalności klubu. Współpraca z Polską
Akademią Nauk umożliwia
przeprowadzenie nurkowań w Morskim
Oku, a dzięki zagranicznym wyprawom
Kraba (m.in. do Jugosławi, nad Zatokę
Perską) muzea przyrodnicze Krakowa
wzbogacają się o wiele eksponatów.
W 1972 roku pierwsi członkowie klubu
uzyskują stopnie instruktorskie, dając
początek „Krabowskiej szkole
nurkowania”, charakteryzującej się
wysokim poziomem szkolenia
i dyscypliną, kształtującą charakter
studenckiej braci klubowej. W kolejnych
latach, również dzięki wsparciu akademii,
następuje rozwój bazy sprzętowej klubu,
m.in. zostaje zakupiona pierwsza
sprężarka do napełniania butli nurkowych.
W 1978 roku odbywa się, zorganizowana

www.krab.agh.edu.pl.
Z nurkowymi pozdrowieniami,

 Bartłomiej Wiendlocha
AKP KRAB AGH
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Profesor Tadeusz Pawlik 1921–2009 – wspomnienie
Tadeusz Pawlik urodził się 17 sierpnia
1921 w Krakowie w rodzinie
mieszczańskiej. Ukończył II Państwowe
Gimnazjum oraz Liceum Klasyczne
im. św. Jacka, gdzie uzyskał świadectwo
dojrzałości. Wybuch wojny w 1939 roku
uniemożliwił mu podjęcie studiów na
Wydziale Hutniczym ówczesnej Akademii
Górniczej. Po utworzeniu w połowie 1940,
w budynku na Krzemionkach,
tzw. Państwowej Szkoły Technicznej
Górniczo-Hutniczo-Mierniczej, Tadeusz
Pawlik podjął w niej najpierw dwuletnią
naukę, a następnie pracę jako technik
w Zakładzie Techniki Cieplnej. Równolegle
z działalnością w Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej był zatrudniony
w latach 1942–1945 jako laborant
w Państwowym Zakładzie Badań
Materiałów. Z narażeniem życia chronił ze
współpracownikami najcenniejszą
aparaturę i inny majątek Akademii przed
wywozem do Rzeszy. W 1942 roku podjął
studia hutnicze w ramach tajnych
kompletów nauczania i w marcu 1943 roku
został przyjęty na trzeci rok studiów na
Wydział Hutniczy. W dniu 1 lutego 1945
roku, zaraz po uruchomieniu działalności
akademii w wyzwolonej spod okupacji
niemieckiej Polsce, otrzymał tam formalny
angaż i został jej pracownikiem.
4 czerwca 1947 roku zdał egzamin
dyplomowy na Wydziale Hutniczym
Akademii Górniczej i uzyskał tytuł
zawodowy magistra inżyniera metalurga.
Kolejny szczebel rozwoju kariery naukowej
to uzyskanie 18 czerwca 1961 roku stopnia
doktora nauk technicznych, a 26
października 1965 roku uchwałą Rady
Wydziału otrzymał stopień doktora
habilitowanego. W owym czasie Profesor
był niezwykle aktywny zawodowo łącząc
pracę na Akademii z innymi zajęciami.
I tak w latach 1947-1949 był kierownikiem
technicznym w Rzeźni Miejskiej
w Krakowie, od 1 marca do 31 maja 1949
roku kierownikiem działu w krakowskim
Instytucie Odlewnictwa, a od 1 czerwca
tego roku aż do 28 lutego 1964 roku –
głównym projektantem w Biurze Projektów
Przemysłu Cementowego i Wapienniczego
w Krakowie. W późniejszych latach pełnił
tam funkcję przewodniczącego Komisji
Odbioru Projektów Inwestycyjnych.
Zwieńczeniem kariery naukowej było
uzyskanie obowiązujących wówczas
tytułów naukowych: profesora
nadzwyczajnego w roku 1973 oraz
zwyczajnego w roku 1979. Profesor
przeszedł wszystkie szczeble kariery
naukowej. Jako asystent pracował
w latach 1945–1948, starszy asystent –
1948–1953, adiunkt – 1953–1957,

Biuletyn AGH 23-2009

zastępca profesora – 1957–1961.
Po zmianie struktur zatrudnienia w latach
1961–1967 pracował na stanowisku
adiunkta, 1967–1973 – docenta,
1973–1979 – profesora nadzwyczajnego.
Od roku 1979 posiadał stanowisko

profesora zwyczajnego aż do 1991 roku,
do chwili przejścia na emeryturę.
W ostatnich latach, po śmierci profesora
Bolewskiego w 2002, był najstarszym
żyjącym profesorem nasze uczelni.
Naukową pasją Profesora Pawlika było
ukazanie roli racjonalnej gospodarki
cieplnej jako elementu poprawnie
prowadzonego przemysłowego procesu
technologicznego gwarantującego
najlepszą jakość produktu przy
minimalizacji zużycia energii. Jego prace
były doceniane i wykorzystywane
w projektowaniu całych procesów czy
wręcz instalacji przemysłowych, czego
wyrazem był udział profesora w zespole
realizującym i nadzorującym budowę
ówczesnej Huty Katowice (dziś
ArcelorMittal Poland SA Oddział
w Dąbrowie Górniczej). Profesor miał
znaczące osiągnięcia w poszerzeniu
wiedzy dotyczącej wpływu jakości wapna
stosowanego w procesach hutniczych na
stosowane tam technologie i osiągane
korzyści energetyczne. Był także
niekwestionowanym autorytetem w zakresie
technologii procesów świeżenia tlenem stali
wytapianej w piecach typu tandem
i konwertorach tlenowych. W takim
charakterze powoływano Go do różnych
gremiów naukowych, m.in. Komitetu
Metalurgii PAN, Komisji Finansów Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Rad Naukowych Instytutu Materiałów
Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytutu Szkła
i Ceramiki w Warszawie, Instytutu
Przemysłu Wiążących Materiałów
Budowlanych w Opolu, Rad Naukowo-Technicznych Huty im. Lenina (dziś

ArcelorMittal Poland SA Oddział
w Krakowie). Był także konsultantem
naukowym Huty Katowice i Huty im. Lenina.
Za wybitne zasługi na rzecz osiągnięć
zawodowych i organizacyjnych był
wielokrotnie nagradzany i odznaczany.
W 1971 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi,
w 1973 – Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, a w 1976 – Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Był również wyróżniany odznaczeniami
i tytułami za pracę na rzecz środowiska
i przemysłu. Osiągnięcia Profesora znalazły
wyraz w przyznanych Mu licznych
nagrodach Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki oraz Rektora AGH za
osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.
Profesor był cenionym wychowawcą
kolejnych pokoleń naukowców i inżynierów
w zakresie gospodarki cieplnej. Był twórcą
własnej szkoły naukowej w zakresie
hutniczej gospodarki cieplnej,
wypromował dziewięciu doktorów
i ogromną liczbę magistrów i inżynierów,
metalurgów i ceramików. Pod Jego opieką
naukową zostały wykonane i zakończone
uzyskaniem stopnia naukowego cztery
przewody habilitacyjne.
Przez cały okres kariery zawodowej
Profesor wykazywał także ogromną
aktywność organizacyjną i dydaktyczną.
W roku 1961 powierzono Mu obowiązki
kierownika Katedry Budowy Pieców
Hutniczych na ówczesnym Wydziale
Metalurgicznym, którą pełnił do 1966 roku.
W latach 1967–1969 był kierownikiem
Katedry Gospodarki Cieplej i Budowy
Pieców, a po zmianie struktury
organizacyjnej uczelni od 1969 roku
kierownikiem Zakładu Techniki Cieplnej
i Pieców Przemysłowych funkcjonującym
w ramach nowo utworzonego Instytutu
Metalurgii AGH oraz wicedyrektorem tego
Instytutu. Był przy tym wspaniałym
dydaktykiem, którego wykłady cieszyły się
zawsze dużym uznaniem studentów.
Charakterystyczną cechą zajęć
prowadzonych przez profesora było
bezpośrednie przełożenie wiedzy
teoretycznej na praktykę przemysłową,
której znajomość była wynikiem Jego
wieloletnich kontaktów
z przedsiębiorstwami o profilu działalności
zawiązanym głównie z hutnictwem,
materiałami budowlanymi i ogniotrwałymi.
Za swoje osiągnięcia dydaktyczne oraz
w kształceniu nowej kadry naukowej
Profesor był wyróżniany Medalem Komisji
Edukacji Narodowej i nagrodami Rektora
AGH.
Profesor był człowiekiem
zdecydowanym i konsekwentnym. Swego
zdania potrafił bronić bez względu na
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okoliczności, co zjednywało mu
powszechny szacunek. Cechowała Go
otwartość na ludzi, otoczenie i jego sprawy,
zaangażowanie na rzecz pomocy
człowiekowi w potrzebie. Taka postawa

niejednokrotnie pozwalała znaleźć dobre
wyjście z konfliktów, przywracając właściwe
proporcje i podejście w różnych sprawach.
Odszedł od nas człowiek o niezwykłej
osobowości, ceniony naukowiec, wybitny

Polisemia piękna
Recenzja zbioru wierszy Ignacego S. Fiuta
Profesor Ignacy S. Fiut – pracownik AGH
od 1975 roku, pierwszy profesor filozofii
w dziejach naszej uczelni, krytyk literacki,
nauczyciel akademicki. Postać niezwykle
barwna i dobrze znana studentom,
szczególnie Wydziału Humanistycznego.
Z jednej strony groźny i wymagający
egzaminator, z drugiej niekwestionowany
autorytet i niebanalny człowiek. W tym
roku ukazał się kolejny, siódmy już tomik
jego wierszy, o którego recenzję mnie
poproszono. Nie ukrywam, iż jest to nie
lada wyzwanie, kiedy to studentka ma
ocenić twórczość profesora. Niemniej
jednak postaram się temu sprostać
w niniejszym tekście.
Tomik składa się z 35 wierszy
umieszczonych w trzech częściach
tematycznych. Pierwsza, zatytułowana
Kalendarz poety, stanowi swojego rodzaju
prywatne wprowadzenie autora do
prezentowanej w zbiorze poezji. Warto
podkreślić, że w tej części znajduje się aż
7 utworów z dedykacją. Wszystkie wiersze
nawiązują do problemu czasu, nadziei,
strachu, śmierci, a także odnoszą się
z dystansem do świata. Poezja ma to do
siebie, że nie nazywa rzeczy po imieniu,
i dopiero kiedy się w nią zagłębimy,
możemy dopatrzeć się bardziej lub mniej
ukrytych sensów. Sądząc po datach
powstania poszczególnych liryków (tam
oczywiście, gdzie te daty są podane)
można umiejscowić je w różnych
kontekstach, m.in. historycznych.
Autor na samym początku tomiku
umieszcza swoją – jak sam to nazywa –
„liryczną samokrytykę”. Następnie,
w utworze Pegaz i Mrówka pisze, iż jego
wena jest w pewnym sensie ograniczona,
że jego utwory obfitują w cynizm, co
określa słowami: „pisz liryki bez polityki/
liryki brodate cyniki”. Dopiero późnej
następuje seria utworów z dedykacjami,
lecz dwa ostatnie wiersze tej części znów
różnią się od pozostałych. Nie dotyczą już
starości, pamięci, wspomnień, śmierci, ale
wkraczają w jakże odmienną sferę.
W przypadku Przynęt wolności będzie to
kwestia ograniczenia wolności człowieka
przez konsumpcję, natomiast w Piracie –
spojrzenia na wieczność przez pryzmat
codzienności, i to codzienności wcale nie
pięknej. Wiersz ten jest bardziej krytyką,
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spojrzeniem pozbawionym łatwego
optymizmu, a zarazem najbardziej
zapadającym w pamięć.
Celowo poświęcam aż tyle miejsca
pierwszej części tomiku, ponieważ to
właśnie w niej znajduje się wiersz, którego
tytuł jest jednocześnie tytułem całego
zbioru: Polisemia piękna. Utwór ten jest
zadedykowany Umberto Eco. Myślę,
że warto zastanowić się, dlaczego właśnie
ten utwór zajmuje szczególne miejsce
w zbiorze. Widać w nim ewidentnie
zawartą wiedzę na temat świata
widzianego oczami pozornie zwykłego
przechodnia. Tak naprawdę wiersz
opisuje, jak wiele znaczeń może
współcześnie mieć piękno, jak zostało ono
zdemokratyzowane; jaką rolę zaczęły
odgrywać technologie, takie jak telefon
komórkowy czy komputer/Internet, które
przesłaniają prawdziwe piękno świata jego
wyimaginowanym obrazem. Jest to
krytyka przedstawiona w sposób nie tyle
moralizatorski, co niepozbawiony
wartościowania. Wydaje się to tym
ciekawsze, że sam autor, profesor Fiut,
zajmuje się zagadnieniami komunikacji
społecznej, w szczególności tymi
technologiami nowoczesnego
komunikowania, które – jak zauważa
w swych lirykach – częstokroć nas
ogłupiają.
Druga część tomiku ma już nieco inny
charakter. Jest ona – jak głosi już sam jej
tytuł – zbiorem prawd gromadzonych
przez autora w ciągu życia. Z życia prawdy
to wspomnienia z podróży, nawiązania do
konkretnych miejsc; to także trzy impresje:
wagonowa, przyziemna i cmentarna;
znajdziemy tu również dywagacje na temat
nadziei, świąt a nade wszystko prawdy.
W Tryptyku: Z życia prawdy autor
przedstawia swoje już wyraźnie
filozoficzne wnioski, które wydają się
wewnętrznie sprzeczne, choć
równocześnie nie sposób im odmówić
słuszności. Pierwszy wniosek głosi, że zło
jest legitymizowane przez dobro; drugi, że
prawda w swej fizjologii nie jest logiczna;
trzecia w końcu, że wszyscy jesteśmy
spychani w niebyt – jak to ujmuje autor –
na „równi pochyłej nonsensu”. Cały ten
dział w zbiorze poezji profesora Fiuta
wydaje się faktycznie działem

ekspert i praktyk przemysłowy, wspaniały
dydaktyk i wychowawca wielu pokoleń
młodzieży akademickiej.

 dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
przejściowym; rzec by można, że jest
przejściem przez życie zapisane na kilku
lirycznych stronach.
Dopiero jednak trzecia część tomiku,
zatytułowana Jesteśmy falą, zawiera –
w moim mniemaniu – pewne
podsumowanie, będąc jednocześnie
najbardziej odważnym elementem zbioru.
Część ta obfituje w bardziej lub mniej
oczywiste erotyczne nawiązania, dotyka
problemów religijności, ale także podnosi
kwestie nadziei oraz tego, co człowiek
uczynił z planetą Ziemią. Autor pisze
o „niespłaconych długach uczuć”,
o natchnieniu, o chciwości, ale też o tym,
że człowiek przestaje odczuwać wyższość
nad tym, co sam stworzył, nad
maszynami. Możemy się tu spotkać
również z tezą, że ludzie sami sobie
szkodzą niszcząc planetę, zaniedbując ją;
że nic nie jest pewne, a nadzieja jest
pokarmem nieprawdopodobieństwa;
że współczesny bohater ukrywa swoje
oszustwa. Ostatni utwór zatytułowany
Moja poezja sugeruje, że wiersze, które się
czyta, są czymś w rodzaju powrotu do
dzieciństwa, podnoszą kwestie nadziei
i zarazem opowiadają o końcu kolejnego
świata.
Podsumowując chciałabym napisać,
że poezja profesora Ignacego S. Fiuta nie
należy do lektury łatwej. Żeby ją lepiej
zrozumieć, trzeba ją dogłębnie
przemyśleć. Na pewno obfituje w liczne
refleksje filozoficzne, komunikologiczne,
ekologiczne. W lirykach mnóstwo jest
metafor, w tym również metafor
fizjologicznych (warto podkreślić, że samo
słowo „fizjologiczny” również ma ukryte
znaczenie, odnoszące się na przykład do
namiętności, która przestaje być
uczuciem, a staje się odrębnym bytem
z własną fizjologią); ironii oraz większej
lub mniejszej niejednoznaczności. Autor
w sposób poetycki przemyca własne
zdanie, własne przemyślenia na temat
świata.
Warto sięgnąć po Polisemię piękna
z kilku powodów. Po pierwsze, by odkryć
nieco bardziej osobiste i liryczne oblicze
nauczyciela akademickiego. Po drugie po
to, by zwrócić uwagę na problemy natury
filozoficznej, poruszane tak często
w owym zbiorze wierszy, i dokonać
osobistej refleksji na ich temat.

 Małgorzata Matlak

Studentka I roku SUM Socjologii,
Wydział Humanistyczny
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Z kart historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – część 6

Przetrwać okupację
W okresie okupacji niemieckiej Akademia
Górnicza (AG) w Krakowie jako młoda,
istniejąca zaledwie dwie dekady uczelnia
starała się przede wszystkim ocalić swój
potencjał naukowy i bazę materialną.
Wykorzystano do tego szyld Państwowej
Szkoły Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej (niem. Staatliche Technische
Fachschule für Berg-, Hütten- und
Vermessungswesen), którą Niemcy
otworzyli w użytkowanym przed wojną
przez akademię gmachu gimnazjum
w Podgórzu, a także możliwości, jakie
dawało utworzenie w tym samym miejscu
Państwowego Zakładu Badania
Materiałów (niem. Staatliche Technische
Prüfanstalt).

profesorowie akademii i jej młodzież,
pracownicy mieliby zapewnione minimum
warunków do egzystencji, a młodzież
byłaby chroniona przed wywiezieniem na
roboty przymusowe do Niemiec. Uważał
też, co przypomniał w przemówieniu
inaugurującym pierwszy powojenny rok
akademicki 16 kwietnia 1945, że tylko
„przetrwaniem na miejscu jak długo się
da, można było uratować to co, jeszcze
z Akademii Górniczej zostało”. Dotyczyło
to zwłaszcza wyposażenia warsztatów
w urządzenia i pomoce naukowe.
Pierwsze spotkanie organizacyjne
odbyło się w mieszkaniu rektora Goetla
przy Rynku Kleparskim, a uczestniczyło
w nim duże grono profesorów

Budynek Akademii Górniczej przy ul. Krzemionki 11, w czasie wojny użytkowany przez Państwową Szkołę
Techniczną Górniczo-Hutniczo-Mierniczą oraz Państwowy Zakład Badania Materiałów, w których pracowali
profesorowie i docenci Akademii Górniczej, lata 30. XX w., fot. AF „Światowid”, wł. MHK

W 1939 Akademia Górnicza została
pozbawiona gmachu i zaplecza
dydaktycznego – jej budynek przy
al. Mickiewicza 30 zajął tzw. rząd
Generalnego Gubernatorstwa (niem.
Regierung des Generalgouvernements
GG). Szansą podjęcia jakiejkolwiek
działalności była zgoda Niemców na
uruchomienie szkolnictwa zawodowego,
w ramach którego jesienią 1940 otwarto
Państwową Szkołę Techniczną GórniczoHutniczo-Mierniczą (PSTGHM). Wcześniej
Niemcy stali na stanowisku, że Polacy
mieli być jedynie źródłem siły roboczej,
stąd funkcjonowały jedynie szkoły
powszechne. O powstanie PSTGHM
zabiegał rektor AG prof. Walery Goetel
(1889–1972), dostrzegając w jej istnieniu
możliwość utworzenia ośrodka, w którym
mogliby się spotykać i współdziałać
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przedwojennej akademii, w tym również
uczeni aresztowani w ramach akcji
Sonderaktion Krakau, którzy dopiero co
zostali zwolnieni z obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen, jak m.in. prof. Zygmunt
Saryusz-Bielski (1869–1944), doktor inż.
górnictwa, profesor wiertnictwa i górnictwa
naftowego AG, a w latach 1931–1933
rektor tej uczelni, Witold Budryk
(1891–1958), profesor górnictwa AG,
późniejszy kierownik Katedry Aerologii
i Hydromechaniki Górniczej AGH, w latach
1956–1958 jej rektor, twórca polskiej
szkoły inżynierów górniczych zwanej
szkołą Budryka, Edmund Chromiński
(1874–1954), profesor maszynoznawstwa
szczegółowego Akademii Górniczej,
w latach 1923–1925 dziekan Wydziału
Hutniczego, 1925–1927 – rektor,
a następnie, do 1929, prorektor AG, wielki

autorytet w dziedzinie budowy
i eksploatacji kotłów parowych, czy też
Izydor Stella-Sawicki (1881–1957), statyk
i konstruktor, profesor budownictwa
i inżynierii na Wydziale Hutniczym AG,
wykładowca w Katedrze Budownictwa
i Inżynierii AG.
PSTGHM mieściła się przy ul.
Krzemionki 11, w budynku użyczonym
akademii przez władze miasta do czasu
zbudowania przez nią własnego gmachu,
a na początku wojny pozostającym
w gestii Treuhandverwaltung der
Hochschulen in Krakau, instytucji, której
głównym zadaniem była likwidacja
polskich szkół wyższych. Było to miejsce
położone na peryferiach miasta, na które
Niemcy w początkowym okresie wojny nie
zwracali baczniejszej uwagi, dlatego
właśnie tam zabezpieczono resztki mienia
akademii. W tzw. akcję inwentaryzacyjną,
oprócz adiunktów, zaangażował się
personel administracyjny i techniczny
uczelni. Ze stosów wyrzuconych ma
podwórze map i przyrządów naukowych
w gmachu głównym wybierano
najcenniejsze przedmioty i ukradkiem
przenoszono do budynku na
Krzemionkach.
Szkoła rozpoczęła działalność w roku
szkolnym 1940/1941. Kierował nią
prof. Walery Goetel. Językiem
wykładowym był język polski. Początkowo
posiadała dwa oddziały – górniczy
i hutniczy, później został utworzony
dodatkowo oddział mierniczy. Każdy
oddział liczył po dwie klasy, a przeciętna
liczebność klasy wynosiła około 40
słuchaczy. Po dwuletniej nauce
absolwenci otrzymywali tytuł technika.
W 1940 zorganizowano dla
zaawansowanych studentów akademii
skrócone studia, które umożliwiły im
uzyskanie dyplomów technika już w 1941.
Później, wobec niedoboru kandydatów
posiadających świadectwo maturalne
(polskie szkoły średnie były zamknięte),
przyjmowano absolwentów szkół
powszechnych. Pewnym rozwiązaniem
problemu braku matury było powołanie
Państwowych Kursów Przygotowawczych
do Szkół Zawodowych Stopnia Wyższego,
co nastąpiło z inicjatywy Vilima Frančića
(1896–1978), slawisty, doktora filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przez
organizację tych kursów pomagał
bezrobotnym pracownikom naukowym UJ.
Świadectwo ukończenia kursów
upoważniało do zapisania się do PSTGHM
i podobnych szkół. W okresie wojny szkoła
wydała ponad 400 absolwentów –
techników górniczych, hutniczych
i mierniczych.
W gruncie rzeczy placówka
reprezentowała poziom daleko wyższy
niż przeciętna szkoła średnia, przede
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wszystkim dlatego, że większość
nauczycieli stanowili profesorowie
i docenci akademii. W szkole Niemcy
często przeprowadzali rewizje, zdając
sobie sprawę z faktu, że jest ona ostoją
polskości. Na dźwięk silników
nadjeżdżających samochodów gestapo
naprędce ukrywano na strychu lub
w ubikacjach tajnie dzienniki
i niedozwolone skrypty. Niemcy
z upływem czasu byli coraz bardziej
przekonani, że poziom nauczania w szkole
jest za wysoki i domagali się od
kierownictwa PSTGHM jego obniżenia.
Pewien wysoki urzędnik tzw. rządu GG
stwierdził nawet, że cała szkoła jest
w istocie ukrytą Akademią Górniczą
i domagał się jej rozpędzenia, skierowania
młodzieży na roboty i przekazania
budynku z laboratoriami instytucjom
niemieckim.
Drugim ośrodkiem, który odegrał
ważną rolę w ocaleniu pozostałego mienia
uczelni był Państwowy Zakład Badania
Materiałów (STPA), również ulokowany
w gmachu przy ul. Krzemionki 11.
Wraz z utworzeniem STPA
Treuhandverwaltung przekazał mu
budynek i mienie akademii zgromadzone
na Krzemionkach, włączono też do niego
zespół inwentaryzacyjny.
Zakład zajmował się kontrolą jakości
materiałów produkowanych i używanych
w Generalnym Gubernatorstwie przez
instytucje gospodarcze i podlegał
bezpośrednio tzw. rządowi GG.
W zakładzie, który składał się z szeregu
pracowni, znalazło zatrudnienie wielu
profesorów AG, by wymienić tylko
Aleksandra Krupkowskiego (1894–1978),
doktora nauk technicznych Politechniki
Warszawskiej, profesora metalurgii i metali
nieżelaznych AG, Mikołaja Czyżewskiego
(1890–1954), metalurga, doktora nauk
technicznych AG, od 1936 docenta
koksownictwa i technologii ciepła i paliwa
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AG, czy Romana M. Dawidowskiego
(1883–1952), górnika i metalurga,
profesora technologii ciepła i paliw na AG.
Skupione tam grono profesorów
i docentów AG przekroczyło 50% stanu
przedwojennego. Wielu z nich łączyło
pracę w STPA z pracą w PSTGHM.
Byli oni zaangażowani w tajne
nauczanie i działalność konspiracyjną,
np. Andrzej Bolewski (1906–2002),
mineralog, w 1939 docent doktor hab.
mineralogii i petrografii AG i kierownik
Katedry Mineralogii i Petrografii AG,
nielegalnie dostarczał materiały
i aparaturę na potrzeby ruchu oporu.
W lokalu byłej Katedry Metalografii
drukowano instrukcje przeszkolenia
strzeleckiego i wykonywano iglice do
pistoletów dla oddziałów Armii Krajowej.
Obecność na Krzemionkach
umożliwiała ochronę lokali, pomocy
naukowych i laboratoriów pozostawionych
przez akademię, a także częściową
rozbudowę pracowni, co miało znaczenie
dla powojennych losów uczelni.
Pracownicy zakładu zapisali też inne

chlubne karty okupacyjnej historii, m.in.
pomagano Żydom zatrudnionym przez SS
w laboratorium chemicznym urządzonym
w sąsiedztwie Chemicznego Oddziału
STPA, umożliwiając im porozumiewanie
się z miastem i zakup żywności. Po
upadku powstania warszawskiego
zawiązano specjalny komitet (na czele
z prof. Goetlem) pomocy profesorom
warszawskim szukającym schronienia
w Krakowie. Zbierano dla nich pieniądze
i pomoc rzeczową. Takiej pomocy
udzielono rektorowi Politechniki
Warszawskiej prof. Edwardowi
Warchałowskiemu (1885–1953),
prof. chemii Tadeuszowi Miłobędzkiemu
(1873–1959), prof. fizyki Mieczysławowi
Wolfke (1883–1947), prof. geologii
Karolowi Bohdanowiczowi (1864–1947)
i wielu innym.
Obraz szkolnictwa wyższego
w Krakowie i w Akademii byłby niepełny,
gdyby szerzej nie wspomnieć o tajnym
nauczaniu. Jako forma oporu
i samoobrony społeczeństwa na
okupowanych ziemiach polskich, tajne
nauczanie było organizowane głównie
przez Tajną Organizację Nauczycielską
oraz Departament Oświaty i Kultury
Delegatury Rządu RP na Kraj. Objęło
ponad milion uczniów i studentów oraz
kilkanaście tysięcy nauczycieli
i wykładowców. Orientacyjną liczbę
studentów znamy m.in. dzięki
dokumentacji Bratniaka (Towarzystwo
Bratniej Pomocy Studentów, w okresie
międzywojennym działało przy wszystkich
wyższych uczelniach w Polsce,
pomagając finansowo niezamożnym
studentom).
W Krakowie, po aresztowaniu
profesorów w ramach akcji Sonderaktion
Krakau (6 listopada 1939), a potem
zabronieniu im pracy, UJ podjął tajną
działalność dopiero w 1942 (np. tajny
Uniwersytet Warszawski działał już od
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1939). Do tego czasu władze okupacyjne
zlikwidowały lub przejęły majątek uczelni
i jej zakłady. Już w listopadzie 1939
utworzono Zarząd Powiernika
Uniwersytetu, którego zadaniem była
formalna likwidacja zakładów
uniwersyteckich. I tak np. w gmachu
Collegium Novum funkcjonował najpierw
sąd polowy, potem Urząd Statystyczny
Generalnego Gubernatorstwa. W budynku
Wydziału Rolniczego UJ przy
al. Mickiewicza umieszczono część biur
tzw. rządu GG. Na przełomie 1939/1940
Zakład Bakteriologii UJ został przejęty
przez wojsko na potrzeby produkcji
szczepionki przeciwtyfusowej, a Zakład
Medycyny Sądowej podporządkowano
Głównemu Wydziałowi Zdrowia GG.
Niemcy przejęli również drukarnię
uniwersytecką, w której drukowano odtąd
wydawnictwa niemieckie.
Wykłady odbywały się najczęściej
w prywatnych mieszkaniach profesorów
lub rodziców studentów, ale też w miarę
bezpiecznych miejscach publicznych,
np. w salach przyklasztornych. Tajne
nauczanie było zorganizowane na wzór
wojskowy. Młodzież była podzielona na
zespoły składające się z 5–10 osób. Na
czele każdego zespołu stał kierownik
kompletu, odpowiedzialny za cały zespół
przed kierownikiem kompletów wydziału
uczelni. Do obowiązków kierowników
należało wynajdywanie lokali
wykładowych i zawiadamianie o dniu
i godzinie wykładów. Podlegali oni
głównemu komendantowi młodzieży,
który raz na tydzień zobowiązany był
składać raport z działalności wszystkich
kompletów, kierownikowi tajnego
nauczania. Ten ostatni podlegał rektorowi
tajnej uczelni.
Wykładowcy nie otrzymywali
wynagrodzenia, a jedynie drobne kwoty
z tytułu miesięcznej zapomogi
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(200–500 zł), przekazywane przez
kierownika tajnego nauczania. Pochodziły
one z funduszy wspomnianego wyżej
departamentu Delegatury Rządu RP.
Dla celów konspiracji prowadzono
księgowość w taki sposób, by w razie jej
wykrycia Niemcy byli przekonani, że mają
do czynienia z księgowością firmy
handlowej. Dlatego też na Uniwersytecie
Jagiellońskim poszczególne komplety
kryły się pod nazwami firm handlowych
polskich i niemieckich, działających w tym
czasie w Krakowie, np. anglistyka – firma
Underwood, historia – Foto Hecker,
Olimpia, Światowid, historia sztuki –
Kobierzec. Profesor Mieczysław Małecki
(1903–1946), kierownik tajnego nauczania
na UJ, używał tego szyfru
w sporządzonym pod koniec 1944
sprawozdaniu z tajnego nauczania na UJ,
które nazywał Spółdzielnią, a profesorów
i asystentów – majstrami i podmajstrami.
W przypadku Akademii Górniczej
tajne nauczanie było prowadzone już od

1940, w ramach PSTGHM. Mimo że szkoła
była pod obserwacją Niemców,
konspiracyjnie organizowano studia
indywidualne studentów
immatrykulowanych przed wojną, później
objęto tajnym nauczaniem grupy
kilkuosobowe. Sprzyjał temu fakt,
że większość uczestników tajnego
nauczania zapisała się do PSTGHM.
Wykłady i zajęcia praktyczne odbywały się
w różnych miejscach. Andrzej Bolewski
w książce Trudne lata Akademii Górniczej
(Kraków 1989) podaje, że on sam
wykładał we własnym mieszkaniu
lub w domu Średniawów przy
ul. Bałuckiego 21. „O ile wiem, inne
wykłady odbywały się w mieszkaniach
Gołąba, Jeżewskiego, Staronki,
Tokarskiego, Ziemby, a także
w mieszkaniach rodzin Klimeckich
i Truszkowskich. Gdy pogoda dopisywała
wykładano na wałach wiślanych lub na
skałkach. Zalewski niekiedy zapraszał
studentów do własnego domu przy
ul. Szwedzkiej 44, a Budryk do siebie
(ul. Owcy-Orwicza 2). Kursy starano się
kończyć egzaminem, którego wynik
wpisywano do indeksu, odpowiednio
antydatując. Gdy nie było to możliwe,
odnotowywano prowizorycznie. Pierwszy
chyba rozpoczął komplet zorganizowany
przez Jerzego Średniawę [ukończył
Oddział Mierniczy, a następnie Górniczy
PSTGHM] i Zbigniewa Czerwenkę w lipcu
1940”.
Bolewski przytacza też wspomnienia
prof. Adama Stefana Trembeckiego
(1921–2007), wybitnego specjalisty
w dziedzinie górnictwa odkrywkowego:
„Organizacja studiów konspiracyjnych
była następująca: pierwszym ogniwem był
prof. Gołąb, organizator studiów
matematyki. Gdy działalność ta rozrosła
się, wciągnął do współpracy
prof. Mikusińskiego, u którego zresztą
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studiowałem. Drugim ogniwem był dr
Ziemba i mechanika teoretyczna oraz
wytrzymałość materiałów. W następnej
kolejności fizyka u prof. Jeżewskiego.
Po zdaniu chemii u prof. Staronki
rozpoczynano naukę
u prof. Chromińskiego maszyn i kotłów.
Przedmioty przyrodnicze konspiracyjnie
prowadzili: prof. Goetel, dr Panow
i Bolewski. Najbardziej zaawansowani
studiowali u prof. Budryka i Zalewskiego”.
Chcąc utrzymać nauczanie na
odpowiednim poziomie, zadbano o to,
aby były przeprowadzane również zajęcia
praktyczne. Początkowo odbywało się to

pod pretekstem akcji porządkowania
mienia gromadzonego na Krzemionkach,
później pod płaszczykiem wykonywania
robót zleconych STPA przez różne
instytucje gospodarcze.
Wykładowcy PSTGHM uczestniczyli
w tajnych kursach organizowanych nie
tylko dla studentów AG. Przykładem może
być działalność Wilhelma Staronki
(1883–1958), chemika, profesora chemii
ogólnej AG i kierownika Katedry Chemii
Ogólnej i Analitycznej AG, a w latach
1932–1934 dziekana Wydziału Hutniczego
AG. Aresztowany w Sonderaktion Krakau,
więziony w KL Sachsenhausen do lutego

Śladami ofiar
Sonderaktion Krakau
Wyjazd studyjny zorganizowany został dla uczczenia pamięci profesorów
zamordowanych podczas haniebnej akcji „Sonderaktion Krakau”,
która odbyła się 6 listopada 1939 roku w Krakowie
Przeprowadzona przez hitlerowców akcja
miała za zadanie likwidację polskiej elity
intelektualnej. W tym celu 6 listopada
1939 roku pod pretekstem wykładu
niemieckiego oficera SS Brunona Müllera
zwołano ówczesnych i emerytowanych
pracowników Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczej
do Sali Collegium Novum. Tam pod
pretekstem rozpoczęcia nowego roku
akademickiego bez zezwolenia władz
a także wrogiego stosunku do nauki
niemieckiej, aresztowano wszystkich
pracowników naukowych, których
przewieziono do więzienia na Montelupich,
aby 29 listopada trafili do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg w Niemczech.
Grupa aresztowanych intelektualistów
liczyła według różnych źródeł 183 lub
184 osoby, z czego 21 lub 22 osoby
stanowili pracownicy ówczesnej Akademii
Górniczej. Zespół ten stanowił prawie
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100% kadry naukowej niewielkiej wówczas
uczelni.
Podstępna akcja hitlerowców
spotkała się ze zdecydowanym
sprzeciwem ze strony światowego
środowiska intelektualnego, także
niemieckiego. Dzięki temu w lutym 1940
roku uwolniono uczonych powyżej 40 roku
życia. Mimo dość szybkiej reakcji, niestety
znaczna część aresztowanych zmarła
w obozie lub szybko po powrocie do
Polski.
O wyprawie słów kilka…
W zorganizowanie wyjazdu studyjnego
zaangażowanych było wiele osób –
największy jednak wkład wniósł
prof. Bronisław Barchański, były prorektor
AGH, pan Tadeusz Lachowicz, a także
Damian Żurawski – członek Wydziałowej
Rady Samorządu Studentów Wydziału
Humanistycznego.

1940, po powrocie do Krakowa pracował
jako nauczyciel chemii w PSTGHM i brał
udział w tajnym nauczaniu – wykładał
przedmioty chemiczne dla studentów
medycyny.
W toku tajnego nauczania
wykładowcy AG przeprowadzili 278
egzaminów kursowych, 16 przewodów
dyplomowych inżynierskich i jeden
doktorat. Z narażeniem życia, gdyż
zabraniało tego prawo, były równocześnie
prowadzone prace naukowe – powstało
71 takich prac. Z myślą o studentach
w powojennej Polsce napisano
54 podręczniki akademickie, wśród nich
wykorzystywane później jako podstawowe
podręczniki z różnych dziedzin górnictwa
i hutnictwa oraz nauk pokrewnych.

 Anna Biedrzycka
Fotografie na s. 45–47 przedstawiają pracownie
Akademii Górniczej w gmachu przy
ul. Krzemionki 11, Zakład Górnictwa I,
ufundowane w latach 1927–1930 przez
Górnośląski Związek Przemysłowców
Górniczo-Hutniczych – uratowanie tego majątku
od zniszczenia lub grabieży było jednym
z głównych celów tajnej Akademii Górniczej,
wł. MHK.

Motywem przewodnim wyprawy do
Niemiec i Austrii były wizyty w obozach
koncentracyjnych, do których
przewieziono profesorów, a także innych
miejsc kaźni, gdzie śmierć poniosły
w straszliwych męczarniach tysiące
Polaków. Ujrzeliśmy więc obóz
Sachsenhausen-Oranienburg,
Buchenwald, Dachu oraz Mauthausen-Gusen. Ważnym etapem były miejsca
związane z ważnymi wydarzeniami
historycznymi np. Wansee, gdzie podczas
narady w 1942 roku ustalano szczegóły
ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej, Bundestag, czyli siedziba
niemieckiego rządu oraz Poczdam –
miejsce słynnej konferencji z 1945 roku,
gdzie przywódcy zwycięskich mocarstw
ustalali „porządek” po zakończonej
II wojnie światowej.
Oprócz tego mieliśmy niepowtarzalną
okazję zwiedzić miejsca związane
z przemysłem i gospodarką niemiecką –
znalazły się wśród nich elektrownia
gazowa firmy Vatenfall – jedna
z najnowocześniejszych na świecie,
browar we Freibergu czy odkrywkowa
kopalnia rud żelaza w Eisenerz.
Organizatorzy nie zapomnieli
oczywiście o kulturalnej stronie wyjazdu –
mieliśmy więc okazję zwiedzić jedno
z najsłynniejszych muzeów świata –
mam tutaj na myśli Muzeum Techniki
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Pod ścianą pamięci w Sachsenhausen
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w Monachium, a także słynną Alte
Pinakotek, a w niej zobaczyć dzieła
Rubensa, Rembrandta czy Durera.
Miłośników nowoczesności zachwyciła
z kolei Pinakoteka Sztuki Współczesnej,
w której zgromadzono współczesne
malarstwo i rzeźbę, grafikę, biżuterię etc.
Nasz zachwyt wzbudził przepiękny
Pałac Cecilienhof, kompleks Sanssouci
czy znajdujący się już na terenie Austrii
w Wiedniu Schonbrunner SchloBpark.
Istotnym elementem było również
zobaczenie miejsc o znaczeniu
symbolicznym – Bramy Brandenburskiej
oraz fragmentów Muru Berlińskiego.
Wyprawa nazwana została „studyjną”
nie bez przyczyny – jednym z jej celów
było nawiązanie współpracy nie tylko
z uczelniami niemieckimi, ale także
studentami. Podczas licznych spotkań
uniwersyteckich informowano nas
o zaletach studiowania za granicą,
warunkach kształcenia czy sposobach
pomocy studentom zagranicznym.
Według mnie jednym z najbardziej
przekonujących przykładów na to, iż
studia za granicą nie należą obecnie do
luksusu dostępnego nielicznym, jest fakt,
iż sporą grupę osób wprowadzających
nas w tajniki niemieckiego systemu
edukacyjnego, stanowili Polacy.
Przekonaliśmy się, iż przed każdym z nas,
przy odrobinie odwagi, entuzjazmu
i szczęścia stoi duża szansa na spełnienie
swoich edukacyjnych marzeń.
Warto wspomnieć także i to, że
nawiązaliśmy dużo ciekawych znajomości
z naszymi kolegami z Niemiec. Odnosząc
się do słów byłej przewodniczącej
Bundestagu pani Rity Susmuth, z którą
mieliśmy okazję się spotkać,
integrowaliśmy się na poziomie
studenckim, aby dać początek wzajemnej
współpracy Polski i Niemiec.

Fotografia z obozu w Dachau wykonana zaraz po wyzwoleniu obozu

Śladami ofiar „Sonderaktion Krakau”
Sachsenhausen
Sachsenhausen to pierwszy obóz, który
zobaczyliśmy, miejsce, do którego trafili
niedługo po aresztowaniu krakowscy
profesorowie. Pierwszym elementem, który
nas zaszokował jest ukrywanie prawdy
historycznej pod nazwami, które są mniej
wstrząsające, ale jednocześnie maskują
to, co działo się tutaj naprawdę. I tak
zamiast „byłego obozu koncentracyjnego”
zwiedzaliśmy „miejsce pamięci” zaś ludzi,
którzy bezpośrednio przyczynili się do
śmierci tysięcy ludzi nazwano „nazistami”
zapominając, iż przecież każdy z nich był
Niemcem. Tę przykrą, wstydliwą prawdę
nasi sąsiedzi ukrywają na każdym kroku,
o czym mieliśmy okazję przekonać się
klika razy.
Sam obóz nie zachował się niestety
w stanie oryginalnym – po wojnie został
rozkradziony przez okolicznych

mieszkańców poszukujących tutaj towaru
deficytowego, jakim były materiały
budowlane. Najbardziej wzruszającym
momentem – co widać było po ogromnym
wzruszeniu i powadze na twarzach
uczestników – było złożenie wieńców
i zniczy pod pomnikiem poświęconym
polskim uczonym, którzy zmarli tutaj
aresztowani 6 listopada 1939. To ku Ich
pamięci zorganizowana była wyprawa.
Buchenwald
To jedyny obóz, na którego bramie, jak
zauważyliśmy, widnieje napis inny aniżeli
na pozostałych. „Jedem das seine”
oznacza dosłownie „każdemu, co jego”
(„każdemu to, co mu się należy”,
„każdemu wedle jego zasług”). Napis ten
miał znaczenie symboliczne – w obozie
więźniowie kategoryzowani byli według
przynależności narodowościowej.
Najgorszy był więc status Żydów, których
zginęło tutaj najwięcej. W moim odczuciu
zwiedzanie obozu w Buchenwaldzie było
doświadczeniem bardzo trudnym – także
i tutaj bestialską śmierć poniosły tysiące
naszych rodaków szczególnie w zimie na
przełomie 1939 i 1940 roku, kiedy to
ustawiono na mrozie specjalne namioty
dla Żydów i Polaków z Wiednia. Większość
ludzi w nich osadzonych zginęła.
W naszej świadomości utkwił przekaz
o sposobach eksterminacji więźniów
poprzez nadludzką, morderczą pracę,
eksperymenty pseudomedyczne,
wymyślne tortury, a także spalanie ciał
w piecach krematoryjnych. W mojej głowie
najbardziej jednak utkwiło zdjęcie wiszące
w jednym z budynków obozu
przedstawiające stos leżących jedno na
drugim ciał oraz wykrzywionych
w nieludzkim grymasie twarzy. Nie da się
opisać słowami tego, co człowiek czuje
patrząc na taki obraz. Pojawia się
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Buchenwald – tablica pamięci podgrzewana do temperatury zbliżonej do ciepłoty ludzkiego ciała

świadomość tego, iż to wszystko działo
się naprawdę i nie jest wyłącznie
katastroficzną wizją fotografa.
Złożenie kwiatów na tablicy
pamiątkowej poświęconej wszystkim
więźniom obozu koncentracyjnego było
dużym przeżyciem. Stało się tak za
sprawą pani Krystyny – przewodniczki,
która w hołdzie ofiarom każdego dnia
przychodzi tutaj i dotyka dłonią ciepłej
płyty tablicy, podgrzewanej specjalnie dla
uczczenia pamięć pomordowanych.
Temperatura materiału, z którego jest
wykonana, nieprzypadkowo jest zbliżona
do temperatury ludzkiego ciała – ma
symbolizować to, że w Buchenwaldzie
ginęli prawdziwi ludzie, o których nie
wolno nam nigdy zapomnieć. Każdy z nas
położył swoją dłoń na tej płycie, na której
wypisane są narodowości wszystkich
zmarłych tutaj więźniów.
Dachau
Wizyta w Dachau była szczególna ze
względu na obecność pana Andrzeja
Dalkowskiego – byłego żołnierza Armii
Krajowej biorącego udział w wyzwoleniu
obozu. Pan Andrzej z ogromnym
zaangażowaniem oprowadzał nas po
obozie, a także uświadamiał, jak duża
odpowiedzialność ciąży na nas, młodych.
Naszym zadaniem jako Polaków, którzy
mieli okazję zobaczyć i usłyszeć o tragedii
naszych przodków, jest czczenie Ich
pamięci a także czynna walka o prawdę
historyczną.
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Składając kwiaty pod pomnikiem
upamiętniającym wszystkie ofiary byłego
obozu koncentracyjnego w Dachau,
zauważyliśmy, iż wśród pięciu języków,
w których sporządzony był napis, zabrakło
polskiego pomimo, że co trzeci zmarły
w obozie był Polakiem. Byliśmy tym
faktem zszokowani, podobnie jak i pan
Dalkowski, który od kilkunastu lat walczy
o to, aby w obozie pojawił się napis
w naszych języku ojczystym.
Mauthausen
Były obóz koncentracyjny w Mauthausen-Gusen w Austrii był jednym
z najcięższych obozów III Rzeszy, ze
względu na morderczą pracę wykonywaną
w nim przez więźniów. Już sam widok
kamieniołomu, w którym pracowali
przeraża i dzisiaj. Według relacji tych,
którzy przeżyli jednym z ulubionych zajęć
strażników było spychanie więźniów
niosących potężne kawałki granitu,
ze stromych schodków prowadzących na
dno kamieniołomu. Więźniowie –
wycieńczeni, pracujący w nieludzkich
warunkach, niedożywieni nie byli w stanie
się podnieść albo natychmiast umierali.
W tym miejscu chcę wspomnieć
o profesorze Stanisławie Takuskim,
wybitnym polskim uczonym, który lata
młodzieńcze spędził w więzieniach
hitlerowskich, a także m.in. w Mauthausen.
Według relacji prof. Barchańskiego,
profesor Takuski był osobą, której postawa
wobec tragedii, jaka Go spotkała zasługuje

na najwyższe uznanie i szacunek. Podczas
swego pobytu w obozie, gdzie kwitł
potajemny „handel wymienny” mężczyzna
w zamian za talony na chleb, papierosy
i inne „przyjemności” uczył się języków
obcych od współwięźniów. Jego postawa
jest świadectwem na to, że nawet
w obliczu największej tragedii człowiek jest
w stanie zachować swoją godność
i zamiłowanie do nauki.
Wyprawa studyjna, której byliśmy
uczestnikami nie została przez nas
potraktowana wyłącznie w kategoriach
dobrej zabawy. Dzięki wsparciu ogromnej
liczby osób i instytucji mogliśmy poznać
kulturę niemiecką, a także nawiązać nowe
znajomości, które w przyszłości zapewne
niektórym z nas otworzą drogę do
osiągnięcia sukcesu na arenie
międzynarodowej. Poznaliśmy przede
wszystkim ogromny fragment naszej
polskiej, tragicznej niestety, historii
i zdaliśmy sobie sprawę, że naszym
zadaniem, jako przedstawicieli polskiej
inteligencji jest mówienie o tej historii tym,
którzy jej nie znają lub mają jej niepełny
obraz.
W imieniu swoim a także uczestników
wyprawy studyjnej z okazji 70-tej rocznicy
„Sonderaktion Krakau” pragnę także
serdecznie podziękować wszystkim tym,
którzy przyczynili się do tego, byśmy mogli
godnie reprezentować nasz kraj i naszą
uczelnię w Niemczech.
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