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W związku z informacjami prasowymi zawierającymi szereg nieścisłości względem 
projektu KIC-InnoEnergy w następnym numerze opiszemy dokładniej to 
przedsięwzięcie. Projekt KIC-InnoEnergy został zakwalifikowany (decyzja 
16 grudnia 2009) do finansowania (realizacja od 1 stycznia 2010) przez Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technologii – 
EIT) w Budapeszcie. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 
– koordynowane przez Karlsruhe Institute of Technology (KIT) – jedną 
z 8 flagowych uczelni Niemieckich. Konsorcjum ma charakter międzynarodowy 
i składa się z 6 tzw. Węzłów (Colocation Centre – CC) odpowiedzialnych za 
poszczególne obszary tematyczne. Całe konsorcjum tworzy tzw. Wspólnotę Wiedzy 
i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC). Koordynatorem węzła 
polskiego (CC PolandPlus) jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Poniżej podano 
nazwy poszczególnych węzłów, jednostki koordynujące, głównych partnerów 
oraz tematykę.

1. CC Sweden: Royal Institute of Technology (Stockholm), Uppsala University, 
Vattenfal, ABB. Smart European Electricity Grids and Storage.

2. CC Benelux: TU Eindhoven, KU Leuven, VITO, TNO, EANDIS, Philips. Efficient 
Energy Systems.

3. CC Germany: Karlsruhe Institute of Technology, U Stuttgart, SAP, INTEL, ENBW. 
Power from Fossils and Biogenic Sources.

4. CC Alps Valleys: Grenoble INP & Grenoble Ecole de Management, Paris Tech, 
Grenoble, CEA (Commissariat a l’Energie Atomique), INSA, CNRS, AREVA, 
Schneider Electric. Sustanaible Nuclear Energy and converging technologies.

5. CC Iberia: Universitat Politecnica de Catalunya (UPC – Barcelona), ESADE 
(Higher School of Business) Barcelona, CIEMAT, IBERDROLA, Gas Natural, 
Union Fenosa. Solar (PV& CSP) and Wind energy systems.

6. CC Poland Plus: Akademia Górniczo-Hutnicza – AGH, Politechnika Śląska, 
Główny Instytut Górnictwa (GIG), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), 
Tauron, ZAK Kędzierzyn, LOTOS, PGNiG oraz szereg uczelni (w tym Uniwersytet 
Jagielloński) na jako tzw. partnerzy stowarzyszeni. Clean Coal Technologies and 
New Paradigm for Carbon Management.

Projekt ma charakter długoterminowy (7–15 lat) o budżecie rzędu 120–150 mln euro 
na rocznie. W tym jakościowo nowym przedsięwzięciu współpracują uniwersytety, 
jednostki badawcze, firmy, jednostki kapitałowe, banki, samorządy terytorialne oraz 
agendy rządowe. Podstawowe cele są zgrupowane w tzw. Trójkącie Innowacji 
(Badania Naukowe, Edukacja, Innowacja). Innymi słowy badania naukowe winny 
być prowadzone na najwyższym światowym poziomie, a wyniki wdrażane 
i komercjalizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Ponadto edukacja jest 
silnie powiązana z praktyką i kształceniem/trenowaniem przedsiębiorczości. 
Nowa jakość ma być osiągnięta dla innowacyjności badań naukowych 
i przedsiębiorczości studentów/absolwentów. Wymienione dwa aspekty mają mieć 
charakter trwałego oddziaływania na społeczeństwo.

  prof. Tomasz Szmuc 

Prorektor ds. Nauki AGH

Krakowski Węzeł  
we Wspólnocie  
Wiedzy i Innowacji
KIC-InnoEnergy
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Szanowni Państwo! 
Drodzy Goście!

Serdecznie Witam w Akademii Górniczo-
Hutniczej, która w tym roku po raz 91-szy 
obchodzi uroczyście „Dzień Górnika”. Na 
początku mojego wystąpienia chciałbym 
przypomnieć, jak to się stało, że górnictwo 
w Polsce, mimo swego znaczenia dla 
państwa, zaczęło kształcić potrzebnych 
mu specjalistów dopiero w odrodzonej 
Polsce – w otwartej w 1919 w Krakowie, 
Akademii Górniczej.

W oświeceniowej atmosferze 
pierwszych dekad XIX w., z inicjatywy 
Stanisława Staszica 16 lutego 1816 
uruchomiono w Kielcach Szkołę 
Akademiczno-Górniczą. To ta pierwsza 
uczelnia górnicza w Polsce była 
prekursorką naszej uczelni Akademii 
Górniczo-Hutniczej, a jej założyciel 
przeszło 150 lat później został obrany jej 
patronem. Zadaniem Szkoły Górniczej 
w Kielcach było kształcenie fachowej 
kadry technicznej dla rozwijającego się 
w Zagłębiu Staropolskim górnictwa metali. 
Niestety, kształciła studentów tylko przez 
10 lat. W 1827 została przeniesiona do 
Warszawy i już dalszej działalności nie 
podjęła, a w 1832, została zamknięta 
w wyniku represji władz rosyjskich po 
upadku powstania listopadowego. Mimo 
krótkiego okresu działalności, Szkoła 
Górnicza w Kielcach odegrała ważną rolę 
w przygotowaniu wykwalifikowanych 
pracowników górniczych, mogących objąć 
stanowiska kierownicze w zagłębiach 
węglowych. Wobec rosnącego 
zapotrzebowania na specjalistów, 
sprowadzano dorywczo z zagranicy 
cudzoziemców, przeważnie Niemców. 
Wykształcenie górnicze zdobyło 
w kieleckiej akademii około 40 
specjalistów, przygotowanych do pełnienia 
zadań inżynierów. Wraz ze wzrostem 
produkcji przemysłowej w kolejnych 
dekadach XIX w., Polska odrabiała 
zacofanie gospodarcze, szczególnie 
z pierwszej połowy stulecia. Na znaczeniu 
zyskiwało górnictwo węglowe. Rosła 
liczba górników wydobywających węgiel 
kamienny. W 1913 roku wynosiła ona 
blisko 150 tysięcy. Znaczenia nabierało 
także wydobycie ropy naftowej. Galicja na 
początku XX w. była największym 
producentem ropy w Europie. Rozwijało 
się także górnictwo rud metali i górnictwo 
solne. Ten ledwie zarysowany obraz 

szybko rozwijającego się przemysłu na 
ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. 
uzmysławia skalę potrzeb w zakresie 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry 
górniczej. Dążenia utylitarne współgrały tu 
z aspiracjami narodowymi. Po upadku 
powstania styczniowego ideom 
romantycznym zaczęto przeciwstawiać 
pozytywistyczną wiarę w zdobycze nauki 
i budzono zapał do budowania silnej, 
rodzimej gospodarki jako sposobu na 
podźwignięcie kraju z upadku. W objęciu 
kierownictwa zakładów węglowych przez 
polskich inżynierów upatrywano szansy 
na unarodowienie górnictwa w Polsce 
i związanego z nim przemysłu, a więc 
przynajmniej częściowe uniezależnienie 
kraju od obcych wpływów.

Uznano, że ze względu na panującą 
w Galicji autonomię najwłaściwszym 
miejscem do założenia polskiej uczelni 
górniczej będzie Kraków (początkowo 
rozważano także kandydaturę Lwowa) 
i podjęto starania w tym kierunku. 
Po wieloletnich staraniach uzyskano 
formalną decyzję austriackiego rządu 
o otwarciu uczelni, która została 
przekazana władzom Krakowa 10 lipca 
1912. Natomiast dokument zatwierdzający, 
tzw. najwyższe postanowienie, został 
podpisany przez cesarza Franciszka 
Józefa I 31 maja 1913 roku. Rozpoczęto 
prace zmierzające do utworzenia uczelni 
jednakże wybuch wojny w 1914 roku 
przerwał prace w chwili, gdy miały one 
wejść w stadium realizacji. Natychmiast 
po wojnie w 1918 roku przystąpiono do 
dalszych prac nad utworzeniem uczelni. 
Uchwalono, że otwarcie Akademii 
Górniczej nastąpi w październiku 1919 
roku.

Inauguracja odbyła się 
20 października w auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w obecności 
Naczelnika Państwa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Marszałek podczas tej 
uroczystości, zwracając się do profesora 
Estreichera, Rektora UJ, wypowiedział 
bardzo ważne dla nas słowa: 
„Magnificencjo, świetny Senacie, dostojne 
Zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam 
Akademię za otwartą”. W ten sposób 
spełniło się marzenie ogromnej rzeszy 
Polaków, którzy rozumieli, że bogactwa 
naturalne ziem polskich będzie można 
eksploatować z pożytkiem dla kraju, 
jedynie posiadając uczelnię o tym profilu.

W tym roku minęło 90 lat od tamtych 
wzruszających wydarzeń. Patrząc 
z perspektywy tych lat można zauważyć 
jak w czasie swego istnienia uczelnia 
niezwykle dynamicznie się rozwijała. 
Rozpoczynaliśmy od jednego wydziału 
górniczego, a dzisiaj AGH jest największą 
uczelnią techniczną w Polsce w której na 
15 wydziałach i jednej szkole 
międzywydziałowej studiuje ponad 
34 tysiące studentów. Przez te lata nasza 
uczelnia wykształciła blisko 160 tysięcy 
inżynierów, zapewniając kadry 
o najwyższych kwalifikacjach zawodowych 
dla polskiego przemysłu. Stała się także 
dźwignią postępu technicznego, 
a zwieńczeniem tysięcy projektów 
badawczych było wdrożenie 
opracowanych technologii do praktyki 
przemysłowej.

Myślę, że nasza uczelnia z racji 
swojej historii i osiągnięć jest 
najodpowiedniejszym miejscem, 
aby postawić zasadnicze pytanie:

Jaka jest przyszłość polskiego 
górnictwa na początku XXI wieku? 
Odpowiedź na to pytanie jest prosta. 
Górnictwo w Polsce jest i nadal przez 
najbliższe dziesiątki lat będzie, jedną 
z najważniejszych gałęzi przemysłu. 
Polska należy bowiem do krajów bardzo 
bogatych w złoża kopalin użytecznych 
i tylko od nas zależy, czy odpowiednio 
potrafimy te kopaliny wydobyć 
i zagospodarować.

Jednymi z najważniejszych źródeł 
energii pierwotnej na świecie są paliwa 
pierwotne: węgiel kamienny i brunatny, 
gaz ziemny i ropa naftowa. Przewiduje się, 
że do 2030 roku stanowić będą blisko 75% 
całkowitego zużycia energii. Już dzisiaj na 
świecie wydobywa się astronomiczną 
ilość węgla, ponad 3,5 mld ton 
i wydobycie to stale rośnie. Zasadniczym 
czynnikiem wpływającym na ogromny 
wzrost zużycia węgla kamiennego 
i brunatnego oraz gazu w świecie będzie 
wielkość zapotrzebowania na energię 
elektryczną. W Polsce zapotrzebowanie 
gospodarki narodowej na węgiel kamienny 
i węgiel brunatny oraz gaz w ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat także 
będzie wzrastało. Zapotrzebowanie 
chcemy pokryć przede wszystkim 
z własnych zasobów. Jednakże spalanie 
węgla będzie wymagało rozwiązania 
problemów ekologicznych związanych 
z powstającymi podczas spalania gazami 
cieplarnianymi, a zwłaszcza emisją 
dwutlenku węgla. Dlatego 
zaangażowaliśmy się w badania 
i wprowadzanie nowych technologii 
czystego spalania węgla. Mamy nadzieję 
ze międzynarodowe konsorcjum, w którym 
AGH koordynuje prace węzła 
energetycznego w obszarze czystych 

Barbórka 2009
Przemówienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoniego Tajdusia wygłoszone 
podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji górniczego święta „Barbórki 2009” – 
11 grudnia 2009
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technologii węglowych uzyska 
finansowanie z Unii Europejskiej. Jesteśmy 
blisko pozytywnego rozstrzygnięcia. 
Poprzez te prace chcemy doprowadzić do 
tego, aby wytwarzanie energii z węgla 
było zarówno bezpieczne, ekologiczne jak 
również ekonomiczne w dłuższym okresie 
czasu.

W perspektywie najbliższych lat 
czeka nas budowa autostrad oraz nowej 
sieci dróg, rozwijać się będzie 
budownictwo, to wszystko spowoduje 
znaczne zwiększenie zapotrzebowania na 
własne surowce skalne, których 
wydobycie będzie ciągle wzrastało. 
Przewidujemy, że utrzymane będzie na 
aktualnym poziomie wydobycie rud 
miedzi, cynku i ołowiu, soli, siarki i różnych 
surowców mineralnych. Bez tych 
surowców gospodarka polska nie może 
się prawidłowo rozwijać. Aby sprostać tak 
znacznemu wydobyciu, należy wykształcić 
odpowiednią ilość inżynierów, których 
brak zaczynamy drastycznie odczuwać. 
Jest to niestety wynik błędnie prowadzonej 
od wielu lat polityki państwa w stosunku 
do górnictwa. Sytuacja zaczyna być 
dramatyczna, bowiem aktualnie liczba 
kończących studia na kierunku górnictwo 
i geologia w trzech polskich uczelniach nie 
pokrywa potrzeb. Także szkolnictwo 
średnie uległo częściowej likwidacji. 
Obserwuje się od pewnego czasu, że do 
górnictwa trafiają osoby przypadkowe, 

nieprzygotowane do pracy w trudnych 
i skomplikowanych warunkach 
naturalnych, panujących w kopalniach. 
A potem się dziwimy, że w górnictwie 
zdarzają się wypadki często będące 
wynikiem braku odpowiedniej wiedzy. 
Równocześnie trzeba zwrócić uwagę na 
fakt, że współczesna kopalnia to niezwykle 
nowoczesny zakład produkcyjny, w którym 
wykorzystuje się bardzo drogie 
i skomplikowane urządzenia sterowane 
komputerowo, a nawet roboty 
przemysłowe. Obsługiwać je może tylko 
człowiek odpowiednio wykształcony.

Należy w tym miejscu mocno 
podkreślić, że górnictwo to nie tylko 
tradycyjnie rozumiane wydobycie 
surowców, to nie tylko produkcja kruszyw 
i surowców dla potrzeb innych 
przemysłów. Z górnictwem 
i wykonywaniem robót górniczych 
związanych jest bowiem cały szereg 
innych dziedzin, takich jak wykonywanie 
budowli podziemnych dla celów 
komunikacji i hydrotechniki, podziemnych 
zbiorników magazynowych – zwłaszcza 
na ropę i gaz, a nawet co jest naszą 
uczelnianą specyfiką – renowacja 
zabytków.

Świadomi jesteśmy zmian, jakie 
muszą nastąpić w naszych kopalniach. 
Uczestniczymy zresztą w ich 
przygotowaniu, niestety w niewielkim 
stopniu w porównaniu do naszych 

możliwości. Od kilkunastu lat bowiem 
decydenci zamiast korzystać 
z ogromnego potencjału polskich uczelni 
związanych z górnictwem, podejmują 
decyzje samodzielnie, często nietrafione 
bez konsultacji ze środowiskiem 
naukowym. Przecież mówiliśmy i pisaliśmy 
wielokrotnie, że nie należy pochopnie 
decyzjami politycznymi zamykać 
niektórych kopalń lecz je tylko zamrażać, 
że trzeba chronić zasoby geologiczne złóż 
i wybierać je racjonalnie zgodnie ze sztuką 
górniczą, że należy odpowiednio 
wykorzystywać ogromne doświadczenie 
kadr górniczych, a nie łatwo się ich 
pozbywać itp. Górnictwo jest taką 
dziedziną nauki, że popełnione błędy 
naprawia się wiele lat, bardzo dużym 
kosztem, a często są one nie do 
naprawienia. Rozumiał to dobrze 
Marszałek Piłsudski, który blisko 90 lat 
temu zakładał naszą uczelnię aby służyła 
górnictwu. Dlatego tutaj w najstarszej 
uczelni związanej z górnictwem chcę 
jeszcze raz oświadczyć, że naszą wiedzę 
i umiejętności jak zawsze tak i teraz, 
stawiamy do dyspozycji władz 
państwowych. Skorzystajcie z naszej 
wiedzy. Postępujemy bowiem i działamy 
zgodnie ze słowami naszego wielkiego 
patrona Stanisława Staszica: „Ten uczony, 
który przez zastosowanie swoich nauk 
i umiejętności do wzrostu krajowych 
dostatków, do rozwijania narodowego 

fo
t. 
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przemysłu, ten będzie obywatelem 
użytecznym”.

Szanowni Państwo!

Zawód górnika niesie z sobą zagrożenie 
utraty życia. Wiemy to doskonale i staramy 
się tak prowadzić badania i tworzyć takie 
rozwiązania, aby temu zapobiegać. 
Niestety nie zawsze udaje się uniknąć 

tragedii. Znowu pod ziemią zginęli nasi 
bracia.

Uczcijmy ich pamięć, uczcijmy 
pamięć wszystkich naszych kolegów 
zmarłych w mijającym roku. Powstańmy 
i zadumajmy się przez chwilę nad ich 
życiem i dokonaniami…

Dziękuję.
Życie, praca i nauka toczyć się musi 

nieprzerwanie. Musimy sprostać nowym 

wyzwaniom. Na kolejny rok życzymy 
wszystkim górnikom Szczęść Boże, jak 
i także wszystkim tym, którzy czynią ich 
pracę bezpieczniejszą i efektywniejszą. 
Wszystkim, w których rękach leży dalszy 
los polskiego górnictwa.

Gaudeamus Igitur. 
Niech żyje nam górniczy stan!

fo
t. 

ZS

Rektor prof. Antoni Tajduś został 
wyróżniony tytułem „Małopolanina Roku 
2009”. Obok Rektora AGH tytuły otrzymali 
także Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Karol Musioł oraz Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy 
Buzek.

Tytuły przyznane zostały w uznaniu 
zasług za utworzenie w ramach 
Europejskiego Instytutu Technologicznego 
UE pierwszego ogólnopolskiego Węzła 
Wiedzy i Innowacji CC PolandPlus 
z siedzibą w Krakowie - największego 

projektu badawczego wartości 
1–2 miliarda euro”.

Tytuł Małopolanina Roku, 
przyznawany od 1995 roku przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski osobom urodzonym 
w Krakowie lub Małopolsce, i tym, którzy 
swoją działalnością przyczynili się do 
rozwoju regionu i kraju. Wyróżnionych 
tytułem zostało do tej pory ponad 20 
osób. Tytuł Małopolanina Wszechczasów 
przyznano Janowi Pawłowi II.

(ZS)

Rektor AGH  
„Małopolaninem Roku”
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Magnificencjo Rektorze, Państwo Ministrowie, Panowie 
Parlamentarzyści i Senatorowie, Wysoki Senacie, Drodzy 
Goście, Panie i Panowie

Dwudziestego października, jak – wspomniał Pan Rektor – 
rozpoczęliśmy przepiękną uroczystością 91. rok działalności 
uczelni w tym oczywiście 91. rok funkcjonowania najstarszego jej 
wydziału – Wydziału Górniczego. Tym samym AGH wkroczyło 
w ostatnią dekadę pierwszego wieku wypełniania swojej 
szczytnej misji.

Codzienne życie niesie jednak nowe zadania i nowe 
wyzwania. Cieszymy się z każdego sukcesu i bolejemy nad 
niepowodzeniami. Bieżący rok kalendarzowy zaznaczył się 
niestety bolesnym wydarzeniem, które 18 września wstrząsnęło 
Polską, a nas nauczycieli górniczej sztuki dotknęło w sposób 
szczególny. Tym razem natura wygrała z naszą wiedzą i naszym 
doświadczeniem. Ponieśliśmy wielką stratę i bolejemy z tego 
powodu, ale równie mocno zabolała – nas – górników „swoista 
medialna krucjata”, którą rozpętały media ferujące swoje wyroki 
i jakże okrutne oskarżenia przeciwko władzom górniczym, które 
robią wszystko, aby dawać społeczeństwu surowce, a górnikom 
bezpieczną pracę. Tu głos świata nauki górniczej musi zabrzmieć 
stanowczo. Nie możemy się zgodzić na takie oskarżenie, że 
światły inżynier górniczy wysyła ludzi „na pewną śmierć”, że 
z chęci zysku fałszuje czuwający nad bezpieczeństwem ludzi 
system, który sam zbudował wielkim wysiłkiem. To tak bardzo 
krzywdzące i nieprawdziwe stwierdzenie jak nieprawdziwe 
byłoby stwierdzenie, przykładowo, że kierownictwo korporacji 
medialnej wysyła w niebezpieczne miejsca w roli korespondenta 
swoich najlepszych dziennikarzy po to, aby Tam ponieśli śmierć 
i może przestali konkurować z innymi. To przecież absurd!

W tym miejscu pragnę wyrazić za panem rektorem nasze 
współczucie dla wszystkich rodzin górniczych, które w bieżącym 
roku ucierpiały z powodu nieszczęśliwych wypadków, które 
niestety zdarzają się wszędzie – również w górnictwie. Chyba 
w żadnym zawodzie pojedynczy pracownik nie musi być tak 
solidarny i tak współodpowiedzialny za losy drugiego – jakimi 
muszą być górnicy. Brać górnicza była i jest o tym święcie 
przekonana i z nadzieją śpiewa w hymnie górniczym uświęcone 
słowa „boś synowi podziemnych czarnych światów każdy 
chętnie poda swą dłoń”. Dzisiaj okazuje się, że nie każdy, że 
nawet w naszym górniczym kraju wielu myśli inaczej, że wielu 
górników odtrąca, a wręcz niesłusznie oskarża.

Polska wydobywa obecnie ponad 400 mln. ton 
różnorodnych surowców w przeszło 5000 zakładów górniczych. 
Kto te surowce wydobędzie i przetworzy, jeżeli górników 
rozpędzimy na cztery wiatry – jak niektórzy sugerują.

Dlatego środowisko nasze jest i będzie nadal solidarne. 
Dowodem tego jest dzisiejsza państwa obecność tu w murach 
naszej uczelni.

Pozwólcie więc, że do słów powitania Pana Rektora dołączę 
słowa pozdrowienia płynące z serc wszystkich pracowników 
naszego wydziału.

Szczególnie pragnę pozdrowić wszystkich moich kolegów 
Dziekanów Wydziałów mających w swoim profilu nauki górnicze 
i geologiczne – funkcjonujących tu w kraju jak również w krajach 
ościennych.

Pozdrawiam delegacje krajowego przemysłu 
wydobywczego: reprezentujące spółki węglowe i poszczególne 
kopalnie, delegacje koncernów górniczo-metalurgicznych, 
delegacje koncernów górniczo-energetycznych bazujących na 
węglu brunatnym, delegacje kopalni surowców skalnych w tym 
przemysłu wapienniczego i cementowego grupy kapitałowe 
przemysłu maszyn górniczych Fasing, Moj, WONAM i wiele 
innych.

Pozdrawiam członków delegacji RWE i Siemens, LMBV. 
Pozdrawiam Delegację kopalni RAG Anthrazit Ibbenburen GmbH 
z Niemiec. Witam wypróbowanych przyjaciół z Hattingen 
i Sprockhövel w Niemczech.

Pozdrawiam i witam jeszcze raz wszystkich pozostałych 
drogich gości, z którymi spotkaliśmy się na naszym porannym 
seminarium oraz w czasie recepcji w „Krakusie”.

Serdecznie pozdrawiam i serdecznie witam wszystkich!

Panie Rektorze, Szanowni Państwo

Przy tak doniosłej okazji warto prześledzić niektóre wydarzenia 
na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Podobnie jak 
w ubiegłym i w tym roku mam przyjemność zakomunikować 
państwu, że Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ma wiele powodów 
do satysfakcji. Pozwólcie państwo – wspomnę skrótowo – tylko 
niektóre fakty – może na wyrost nazwane sukcesami, ale są 
efektem naszej ciężkiej pracy więc warto je dostrzec:
– Niewątpliwym sukcesem jest wynik rekrutacyjny. Studiami na 

naszym wydziale interesowało się około 3500 kandydatów, 
z których 1200 otrzymało nasze indeksy, z czego na kierunku 
górnictwo i geologia prawie 500 osób.

– Sukcesem jest wynik akredytacji – polegający na uzyskaniu 
pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku Inżynieria 
Środowiska.

– Niekłamanym sukcesem jest uzyskanie prawa do 
doktoryzowania w dyscyplinie nauki Inżynieria Środowiska (jest 
to pierwsze rozszerzenie uprawnień akademickich wydziału od 
roku 1919 na inną dyscyplinę nauki, ale ściśle związaną 
z działalnością górniczą).

– Sukcesem można nazwać rozszerzania kształcenia 
międzynarodowego.

– Z powodzeniem uruchomiliśmy i zrealizowaliśmy wakacyjny 
program pod nazwą „Sommer School of Mining Engineering” 
w którym wzięło udział 22 uczestników z 4 krajów.

– Rada Wydziału zatwierdziła program kursu magisterskiego 
„Mining Engineering” w języku angielskim.

– Opracowano i uchwalono specjalistyczny program studium 
podyplomowego w języku angielskim z zakresu górnictwa 
podziemnego węgla dla inżynierów z dalekiego wschodu skąd 
płyną zapytania o takie kształcenie.

– Po wizycie na wydziale pani Ambasador Nigerii widać wyraźnie 
zainteresowanie kształceniem w zakresie górnictwa również dla 
tego rejonu świata.

– W bieżącym roku młodzi pracownicy nauki na potrzeby 
kształcenia opracowali liczne materiały dydaktyczne w języku 
angielskim.

– Dyplomowanie to na pewno sukces. W bieżącym roku 
wypromowaliśmy łącznie 490 absolwentów na wszystkich 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii  
ma wiele powodów do satysfakcji
Przemówienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Piotra Czaji wygłoszone podczas Uroczystego Senatu AGH  
z okazji górniczego święta „Barbórki 2009”
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4 kierunkach studiów. Zapytacie ilu inżynierów 
górniczych zasili przemysł – odpowiem my wydaliśmy 
216 dyplomów, ale czy wszyscy trafią do polskiego 
przemysłu górniczego – tego powiedzieć się nie da. 
Po najlepszych wyciągają ręce duże zagraniczne 
koncerny górnicze. Przykładowo przemysł górniczy 
Indii (jedna ze znanych firm) realizuje w Polsce 
długofalowy program pozyskiwania wysoko 
wykwalifikowanych inżynierów górniczych. Nie 
bronimy się przed tym procesem – bo naszą misją 
jest kształcić – również dla innych, ale trzeba o tym 
pamiętać.

– Mały sukces w pozyskiwaniu projektów:
1. dla kierunku Inżynieria Środowiska zdobyliśmy 

projekt PO-KL „Kierunki zamawiane”, który wspiera 
finansowo sam proces kształcenia oraz daje 
najlepszym studentom szanse na dodatkowe 
stypendia,

2. dla kierunku GiG – zdobyliśmy projekt PO-KL 
„Fabryka Inżynierów”, gdzie również wdrożono 
finansowanie wielu dodatkowych form 
podnoszących jakość kształcenia studentów, jak 
również doskonalenia zawodowego – zwłaszcza 
młodych pracowników nauki między innymi na 
krajowych i zagranicznych stażach przemysłowych.

Dziękuje wszystkim moim współpracownikom, którzy 
swoją aktywnością tu w uczelni, w przemyśle, w kraju 
i poza jego granicami budują – dobrze odbierany 
wizerunek wydziału.

W bieżącym roku realizowaliśmy wiele ważnych 
dla gospodarki i środowiska tematów badawczych jak:
– projekty typu „FORESIGHT”
– jak projekty z programu Innowacyjna Gospodarka 

dotyczące zagospodarowania metanu 
pozyskiwanego z kopalń zlikwidowanych oraz – co 
znacznie trudniejsze – metanu z powietrza 
wentylacyjnego. W tym miejscu serdecznie dziękuję 
naszym partnerom w tych projektach, a zwłaszcza 
Wydziałom Chemicznym na UMCS w Lublinie i na 
Politechnice Wrocławskiej.

– jak projekty celowe realizowane z partnerami 
przemysłowymi i granty rozwojowe,

– jak projekty zlecane przez WUG, Sądy Rejonowe, 
Samorządy itp. dotyczące między ważnych spraw 
środowiskowych.

Dużym wyzwaniem dla wydziału były prace nad 
wnioskiem do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
o projekt strategiczny dotyczącym zgazowania węgla, 
w którym – jeśli zostanie przyznany – Wydział 
Górnictwa i Geoinżynierii współdziałając z Wydziałem 
Energetyki i Paliw AGH jak również Głównym Instytutem 
Górnictwa oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu będzie realizował bardzo ważne dla projektu 
badania innowacyjne.

W tym miejscu dziękuję również Wam drodzy 
goście – szczerze i z oddaniem zaangażowanym 
w polskie górnictwo. Podobnie dziękuję również tu 
obecnym przedstawicielom władz samorządowych 
Jaworzna, Jastrzębia, Katowic, Libiąża i Wodzisławia – 
miast, dla których głównie pracują nasze Zamiejscowe 
Ośrodki Dydaktyczne.

Bardzo dziękuję wszystkim zagranicznym 
podmiotom gospodarczym i uniwersytetom za 
wszystkie działania, dzięki którym nasz wydział włącza Laureaci „Kryształowej Barbórki” 2009

fo
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się w europejskie problemy nauki i edukacji. 
Dziękuje Koncernowi RWE i Koncernowi 
Siemens, LMBV, firmie Maxam, LaFarge 
i wielu innym za ożywioną współpracę, za 
stypendia, praktyki i nagrody dla naszych 
studentów, Koncernowi RAG Anthrazit 
Ibbenburen GmbH za 30 lat praktyk 
zawodowo-językowych dla naszych 
studentów.

Szanowni Państwo

Barbórkowe spotkanie to miejsce, gdzie nie 
można nie mówić o sprawach górnictwa – 
naszego narodowego skarbu i naszej 
europejskiej specjalności. Dzięki własnym 
surowcom i własnemu przemysłowi 
górniczemu Polska jako jeden z nielicznych 
krajów europejskich jest w najwyższym stopniu niezależna 
energetycznie od „gazowych wojenek i zawieruch”. W pracy, 
która powstała w ostatnim roku w AGH jako nasz AGH-owski 
punkt widzenia problemów bezpieczeństwa energetycznego, 
wskazujemy na rzeczywiste potrzeby i możliwości naszej 
gospodarki. Najlepszą drogą do poprawy naszej sytuacji 
energetycznej może być najzwyklejsze oszczędne korzystanie 
z energii. Zmniejszajmy energochłonność gospodarki – jest to 
możliwe i konieczne, zwiększajmy sprawność w generacji 
i wykorzystaniu energii tak jak to robią między innymi nasi 
sąsiedzi z za Odry, o czym słyszeliśmy na naszym porannym 
barbórkowym seminarium naukowym.

Proszę państwa – na świecie są już domy jednorodzinne 
o zerowym zapotrzebowaniu na energię konieczną do utrzymania 
odpowiedniej temperatury. – doskonałe termosy – przy 30 
stopniowym mrozie jest w nich ciepło, a przy 40 stopniowym 
upale jest w nich chłodno bez jednego Joula energii płynącej 
z gniazdka czy z gazociągu. A jeżeli upowszechnimy technologie 
ogniw paliwowych to jest szansa, że nie będziemy musieli 
korzystać z zewnętrznych źródeł energii. Taki dom też już 
funkcjonuje w Japonii. Nie oskarżajmy o wszelkie zło tylko 
energetyki węglowej i górnictwa. Przyglądnijmy się 
współczesnym samochodom – coraz większym z coraz 
większymi silnikami. Analiza wykazała, że w takim samochodzie 
na przemieszczenie pasażera zużywa się znacznie poniżej 1% 
energii zawartej w paliwie. Reszta tracona bezpowrotnie – 
rozpraszana jest w środowisku. Jak jesteśmy przy samochodach 
– to warto policzyć że 19 mln polskich samochodów jeżdżąc na 
światłach w dzień 2 godziny, co drugi dzień w roku zużywa 
rocznie przeszło miliard kilowatogodzin energii. Taką ilość energii 
może wyprodukować jeden potężny blok elektrowni węglowej. 
Czy istotnie zmalała ilość wypadków z tego powodu?

W czasie trwania szczytu w Kopenhadze, chciałoby się 
powiedzieć znowu o problemie tzw. globalnego ocieplenia, ale 
nie pozwala na to czas. Powtórzę, co powiedziałem rok temu 
z jeszcze większą stanowczością: moim skromnym zdaniem 
„Człowiek nie ma takiej mocy aby zmienić los Ziemi”, a to co się 
w tej sprawie wyprawia jest wielkim oszustwem i zmierza do 
zniszczenia naszej cywilizacji – tłumacząc to ratowaniem troską 
o planetę Ziemię.

Drodzy państwo

Oszczędzanie energii, to oszczędzanie surowców – będzie to 
również oszczędzaniem w naszych budżetach i jednocześnie 
oszczędzaniem środowiska – w tym także troską o klimat.

To są prawdziwe wyzwania dla współczesnej nauki, to są 
również wyzwania dla nas. Jak zwiększyć efektywność górnictwa, 

jak lepiej gospodarować danymi nam zasobami, jak zwiększyć 
bezpieczeństwo ludzi zajmujących się wydobywaniem surowców 
mineralnych.

Panie Rektorze, Szanowni Państwo

Wszystkim Gościom dzisiejszej uroczystości jeszcze raz dziękuję 
serdecznie za obecność wśród nas. Całej braci górniczej 
składam serdeczne życzenia: jako spadkobiercy idei naszego 
patrona Stanisława Staszica – nie pozwólmy naszemu narodowi 
utracić niepodległości gospodarczej, o którą On tak wytrwale 
walczył wszelkimi metodami.

Niech dostarczanie surowców dla gospodarki kraju niesie 
nam radość i satysfakcję.

„Święta Barbaro” pomagaj nam,
„Święta Barbaro” miej w swojej opiece nas członków 

górniczego stanu! – Tu w uczelni i tam na stanowiskach górniczej 
pracy.

Miej w swojej opiece nasz ciężki górniczy trud i nasz 
prześwietny górniczy stan.

Całej braci górniczej kłaniam się nisko i pozdrawiam 
serdecznie

Szczęść Boże bracia górnicy

Panie Rektorze,  
Szanowni Państwo

Na zakończenie pragnę poinformować, że Wydział Górnictwa 
i Geoinżynierii po raz drugi pragnie uhonorować osoby, które 
przyczyniły się do jego rozwoju naszym wydziałowym 
wyróżnieniem zwanym „Kryształowa Barbórka”.

Ponieważ lista zasług wszystkich Laureatów jest bardzo 
długa więc pozwólcie państwo że zamknę ją w krótkim 
stwierdzeniu – zrobili dla wydziału bardzo wiele.

Na listę Laureatów wyróżnienia w tym roku wpisani zostaną:
– prof. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH,
– prof. Kazimierz Czopek – były Dziekan wydziału i były 

Prorektor naszej uczelni,
– prof. Jakub Siemek – absolwent wydziału – obecny 

Przewodniczący Sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych od niedawna honorowy 
profesor AGH.

– mgr inż. Jerzy Malara – były: Wiceminister Górnictwa 
i wieloletni prezes ZG SITG, oraz Redaktor Naczelny 
Przeglądu Górniczego wielki przyjaciel naszej uczelni 
i wydziału.

Laureatom serdecznie gratuluję i bardzo proszę o wystąpienie 
przed stalle celem odebrania wyróżnienia.

fo
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W organizację tych wydarzeń jak co roku 
najmocniej zaangażowany był Wydział 
Górnictwa i Geoinżynierii AGH, który 
zadbał o znakomitą oprawę wszystkich 
uroczystości. Rozpoczęto tradycyjnie 
4 grudnia, kiedy to odbył się przemarsz 
orszaku górniczego ulicami miasta do 
Kolegiaty Św. Anny. Jak zwykle pochód 
wzbudził spore zainteresowanie 
przechodniów, stanowiąc również nie lada 
atrakcję dla turystów spacerujących po 
krakowskim Rynku Głównym. Nic w tym 
dziwnego, albowiem Orkiestra 
Reprezentacyjna AGH, brać górnicza 
w strojach galowych i Rektorzy oraz 
zaproszeni goście w pięknych dorożkach, 
to doprawdy widok niecodzienny i bardzo 
efektowny. Przemarsz zakończył się 
oczywiście w Kolegiacie św. Anny, gdzie 
koncelebrowano uroczystą Mszę Świętą 
Barbórkową, stanowiącą chyba 
najbardziej wzruszający moment całych 
obchodów.

Atrakcji nie mogło zabraknąć 
w pozostałe dni tradycyjnego świętowania. 
Nazajutrz po Barbórce odbyła się XL 
Międzynarodowa Wystawa i Giełda 
Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów 
Jubilerskich, gromadząc w A-0 tłumy 
zwiedzających i kolekcjonerów. 
Kulminacją wydarzeń miały być jednak dni 
10 i 11 grudnia, kiedy to m.in. odbywały się 
spotkania Gwarków.

Pierwszy ze wspomnianych powyżej 
dni rozpoczął się już o godz. 9, kiedy to 
w auli zainaugurowano jubileuszową, 
pięćdziesiątą już Sesję Kół Naukowych 
Pionu Górniczego. Po uroczystym 
otwarciu Sesji i jubileuszowych 
wspomnieniach zasłużonych opiekunów 
kół naukowych wyróżniono specjalnymi 
dyplomami. Następnie wszyscy uczestnicy 
przenieśli się na wydziały gdzie w 18 
sekcjach tematycznych 284 studentów 
zaprezentowało 260 prac, które oceniało 
specjalistyczne jury. W sesji uczestniczyła 
35 osobowa reprezentacja studentów 
i młodych pracowników nauki 
z Państwowego Instytutu Górniczego 
w Sankt Petersburgu. Nie zawiodła także 
liczna rzesza naszych studentów. 
W niektórych salach wykładowych, gdzie 
obradowały poszczególne sekcje sesji, 
brakowało miejsc. Publiczność, która 
szczelnie zapełniła aulę główną, mogła 
wysłuchać interesujących prezentacji 
dotyczących szerokiego wachlarza 
zagadnień ze świata nauki. Obrady sesji 
posumowano na ponownym spotkaniu 
w auli, gdzie laureatom wręczono dyplomy 
i nagrody. Obserwatorzy i opiekunowie kół 
naukowych zgodnie podkreślali wysoki 
poziom wystąpień studenckich., 
nagradzając jednocześnie najlepsze 
z referatów. Wielu z uczestników sesji, 
oprócz udziału w naukowych dyskusjach, 

z niecierpliwością oczekiwało wieczornego 
Międzynarodowego, Pokoleniowego 
Spotkanie Gwarków, które odbyło się 
w Klubie Studio na Miasteczku 
Studenckim AGH. O tym, że zabawa była 
wyśmienita, przekonać się mogło kilkuset 
szczęśliwców biorących udział 
w dorocznej biesiadzie. Pamiątkowe kufle 
i uśmiechnięte twarze pozostaną zapewne 
najlepszą pamiątką z tego spotkania.

Dniem, który kończył w AGH obchody 
Barbórki, był piątek 11 grudnia. Rozpoczął 
się on równie wcześnie jak poprzedni, bo 
już od godz. 9 w Sali 101 w łączniku A3-A4 
trwało V Międzynarodowe Seminarium 
Naukowe „Energetyka węglowa a problem 
dwutlenku węgla”, na którym 
zaprezentowano – między innymi – 
osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie 
Koncernu RWE Power w Niemczech oraz 
bardzo ciekawe prace prof. D. Nazimka 
z Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie torujące drogę do 
zagospodarowania metanu z kopalń 
węglowych do produkcji paliw płynnych. 
Po jego zakończeniu, na tradycyjnym 
spotkaniu z przedstawicielami przemysłu – 
w tym roku zgromadzonymi znów 
w ogromnej liczbie (łącznie około 160 
osób) – zebrali się przedstawiciele władz 
uczelni i Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii AGH. Ilość gratulacji 
i przyjaznych uścisków dłoni złożonych na 
ręce rektora i dziekana WGiG przez 
prezesów największych spółek świadczy 
jednoznacznie o niezwykle mocnej pozycji 
naszego najstarszego wydziału na polu 
kształcenia kadr dla gospodarki. 
Punktualnie o godz. 13.30 miało zaś 
miejsce odsłonięcie „dowodu” na świetną 
współpracę AGH z przemysłem właśnie – 
ufundowany przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową model wieży szybowej z Kopalni 
„Jas-Mos” po cichu „Kołem Fortuny AGH” 
zwany stanie się niniejszym kolejną 
atrakcją na terenie uczelnianego kampusu.

Kulminacyjnym momentem 
obchodów było oczywiście uroczyste 
posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia 
Górnika, które o godz. 14.00 rozpoczęło 
się w auli, a poprzedził je półgodzinny 
koncert OR AGH, który zgromadził spore 
grono słuchaczy. W zapełnionej 
znamienitymi gośćmi auli można było 
wyczuć atmosferę prawdziwego święta 
i oczekiwania na ważne przesłanie. Tak 
w istocie się stało. W przemówieniu rektora 
AGH, prof. Antoniego Tajdusia, oprócz 
podsumowania bogatej historii uczelni, 
usłyszeliśmy bowiem ważne i stanowczo 
postawione pytanie: „Jaka jest przyszłość 
polskiego górnictwa na początku 
XXI wieku?”. Odpowiedź na nie udzielił 
zresztą sam rektor, w dalszej części 
wystąpienia mówiąc m.in. o potrzebie 
nowoczesnego i harmonijnego 

Udane uroczystości 
Barbórkowe w AGH
11 grudnia 2009 roku do historii przeszły kolejne uroczyste obchody Górniczego Święta 
Barbórki. Kilka obfitujących w wydarzenia dni sprawiło, że społeczność AGH mogła ponownie 
poczuć podniosłą atmosferę górniczych tradycji, w których pielęgnowanie włącza się co roku 
duże grono studentów i pracowników naszej uczelni.
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gospodarowania zasobami naturalnymi 
Polski, zapotrzebowaniu na energię 
elektryczną oraz zintensyfikowanych 
pracach nad poprawą ekologicznych 
rozwiązań w przemyśle. Jego 
Magnificencja naświetlił również cały 
wachlarz problemów – począwszy od 
politycznych, na tych związanych 
z edukacją kończąc – które pojawiają się 
niestety w górnictwie. Na zakończenie 
Rektor Tajduś podkreślił, iż jest świadom 
roli, jaką musi odgrywać Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie w procesie 
pozytywnych zmian w przemyśle 
wydobywczym i energetycznym, 
deklarując jednocześnie gotowość do 
służenia wiedzą i umiejętnościami 
pracowników AGH.

Po zakończeniu przemówienia 
nastąpiła ceremonia nadania odznaczeń 
państwowych, przeprowadzona przez 
Prorektora ds. Ogólnych AGH, 
prof. Tadeusza Słomkę oraz 
wicewojewodę małopolskiego, pana 
Stanisława Sorysa. Prorektor Słomka 
poprosił następnie rektora o wręczenie 
Medali Jubileuszu 90-lecia AGH, które 
otrzymali: prof. Henryk Flick (Rektor AGH 
w latach 1974-1979), Prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego, dr Piotr Litwa, 
przedstawiciele firmy RAG Anthrazit 
Ibbenbüren GmbH, panowie Jürgen 
Beimdieck oraz Wilfried Woller, 
przedstawiciele firmy RWE Power, 
panowie Frank Shippers, Krzysztof 
Miśkiewicz oraz dr Wolfgang Moll, a także 
pan Michał Dzidek z firmy Siemens. 
Kolejnym punktem programu było 
przeprowadzenie promocji doktorów 
habilitowanych, które przeprowadził 
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, 
prof. Jerzy Lis.

Gospodarzem dalszej części 
uroczystości był Dziekan Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Piotr Czaja. 
Kulminacyjnym momentem wystąpienia 
Pana Dziekana było uhonorowanie 
Laureatów wyróżnienia „Kryształowa 
Barbórka”, które otrzymali: prof. Ryszard 
Tadeusiewicz, prof. Kazimierz Czopek, 
prof. Jakub Siemek oraz mgr inż. Jerzy 
Malara. Następnie przeprowadzono 
dekorację osób wyróżnionych stopniami 
górniczymi oraz odznakami „Zasłużony 
dla Górnictwa RP”, a do wręczenia tych 
honorów zaproszono rektora A. Tajdusia 
oraz prezesa WUG, dr Piotra Litwę. Miłym 
i cennym akcentem było także wręczenie 
stypendiów ufundowanych przez firmę 
RWE Power dla studentów: Piotra 
Szczepanika – Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Kingi 
Chrapisińskiej – Wydział Górnictwa 
i Geoinżynierii, Marcina Szarka – Wydział 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 
Tomasza Klimka – Wydział Inżynierii Metali 

i Informatyki Przemysłowej oraz 
nagrodzenie najlepszej pracy 
magisterskiej w konkursie firmy Siemens, 
której laureatką została pani mgr inż. 
Monika Starczyk (promotorem wyróżnionej 
pracy jest dr inż. Jakub Mazurek). Całą 
uroczystość w auli zakończyło 
odśpiewanie hymnu górniczego, po czym 
zgromadzeni goście zajęli miejsca w holu 
głównym A-0, aby uczestniczyć 
w tradycyjnym obrzędzie – widowisku – 
„Skoku przez skórę”.

Wydarzenie to jak zwykle 
przyciągnęło również wielu widzów, którzy 
tłumnie wypełnili wszystkie balkony holu. 
Kiedy Lis Major wprowadził młodych 
adeptów górnictwa, niejednemu ze 
znakomitych gości zakręciła się zapewne 
w oku łza wzruszenia. Całe przedstawienie 
wypadło, jak zwykle, niezwykle barwnie 
i efektownie. Słowa podziękowania należą 
się w tym miejscu wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do perfekcyjnej organizacji 
tego wydarzenia. Wydarzenia, którego 
próżno szukać już w innych uczelniach 
związanych z „górniczym stanem”. 
Tradycyjne „Spotkanie Gwarków” 
kończące obchody Barbórki stanowiło 
wyśmienite i radosne podsumowanie 
całego górniczego święta w AGH AD 
2009. Dziękując wszystkim organizatorom 

Barbórki, aż chce się zaśpiewać: „Niech 
żyje nam Górniczy Stan!” i „Do widzenia, 
do szybkiego zobaczenia!”.

  Bartosz Dembiński 
Rzecznik Prasowy AGH
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Zgodnie z górniczą tradycją, w dniu 
18 grudnia 2009 roku na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 
już po raz 15 zostało zorganizowane przez 
Katedrę Maszyn Górniczych, 
Przeróbczych i Transportowych tradycyjne 
Spotkanie Gwarków. Pracownicy Katedry, 
studenci V roku specjalności PS, MZ 
i MPSW oraz zaproszeni goście spotkali 
się już po raz piąty w malowniczej, 
zimowej i mroźnej scenerii dworu 
w Tomaszowicach przy kuflu piwa, aby 
wesołą zabawą podsumować swoje 
dokonania i górnicze trudy w 2009 roku. 
Główny organizator spotkania – Stara 
Strzecha prof. Krzysztof Krauze, nie skąpił 
wysiłku, aby dla każdego gwarka nie 
zabrakło przedniego jadła 
i bursztynowego trunku z browaru Żywiec 
w okolicznościowych kuflach a oprawa 
spotkania zadowoliła wszystkich. Jak 
zwykle można było liczyć na pomocą 
organizacyjną i finansową przyjaciół z Firm 
współpracujących z naszą katedrą. Były to 
firmy Centrum Hydrauliki, Hydromel, ZZM 
Zabrze, Mine Master, Tagor, Damel, Stomil 
Wolbrom, Zanam-Legmet, Bucyrus 
Polska, Sandvik, Wacat, Carbonex, KAZ, 
PKW,, Phoenix Busines, Fama Gniew, 
Becker-Warkop, Coal-Bud i Ematech. 
Spotkanie, poza bardzo liczną grupą 
pracowników z przemysłu górniczego oraz 
z zagranicy, zaszczyciły swoją obecnością 
władze uczelni, na czele z rektorem AGH 
prof. Antonim Tajdusiem, prorektorami 
Ryszardem Lisem, Tadeuszem Słomką 

i Zbigniewem Kąkolem oraz Wydziału 
IMiR, z dziekanem prof. Januszem 
Kowalem i Wydziału GiG, z dziekanem 

prof. Piotrem Czają.
Spotkanie w poetyckim nastroju 

rozpoczął Kierownik Katedry MGPiT, 
prof. Antoni Kalukiewicz, który 
ukonstytuował Wysokie Prezydium oraz 
zarządził w pierwszej kolejności wręczenie 
zasłużonym pracownikom Wydziały IMiR 
stopni i odznak górniczych a następnie 
skok przez skórę dla wybranych studentów 
V roku WIMiR i GiG – młodych adeptów 
sztuki górniczej. Ceremonię skoku przez 
skórę tradycyjnie poprowadził Stara 

Strzecha Jan Jewulski. Po pasowaniu 
młodych lisów na gwarków rozpoczęła się 
przednia zabawa. Przewodnictwo nad 
gwarkami objął zaprawiony w bojach 
prezes Mirosław Kańtor ze swoim 
wspaniałym zespołem. Wspomagał ich 
z ramienia Katedry MGPiT kontrapunkt 
naukowy Stara Strzecha Krzysztof 
Kotwica. Na spotkaniu gwarkowie, poza 

trudem picia piwa, spożywania golonki 
i śpiewania górniczych pieśni, podjęli 
próbę opracowania piwnej monografii 
Katedry MGPiT, która zostanie wydana na 
okolicznościowej płycie DVD. W pierwszej 
kolejności jednak, dla zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się epidemii świńskiej 
grypy specjalnie powołane Sanitarne 
Służby Ochrony Katedry (SSOK) 
zaszczepiły doustnie Wysokie Prezydium 
górniczym wariantem antyszczepionki 
oraz wytypowały z grona gwarków 
osobników podejrzanych o zarażenie 
wirusem.

Po przetestowaniu spożywanego na 
spotkaniu napoju z żywieckiego browaru 
rozpoczęto realizację poszczególnych 
rozdziałów wspomnianej monografii. 
Nie zapomniano o hojnych sponsorach, 
którzy umożliwili wydanie monografii. 
Zostali oni uhonorowani tradycyjnym już 
upominkiem w postaci napoju górali 
łąckich. Pierwszy rozdział poświęcono 
promocji pracowników samodzielnych 
katedry – prof. Kalukiewicza, Krauze, 
Resia i Furmanika. Zostali oni poddani 
specjalnym próbom zręcznościowym. 
Następne rozdziały zostały poświęcone 
badaniom statutowym, własnym oraz 
współpracy międzynarodowej. Gwarkowie 
wybrani do realizacji tych rozdziałów 
musieli wykazać się nieprzeciętnymi 
zdolnościami związanymi np. 
z przebijaniem balonów w locie. Podczas 
oraz pomiędzy poszczególnymi 
rozdziałami monografii kontrapunkcie 

Spotkanie Gwarków AD 2009
w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f K
ot

w
ic

a

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f K
ot

w
ic

a



Biuletyn AGH 25-2010 13

rozgrzewali gwarków pieśnią do takiego 
stopnia, że atmosfera udzieliła się 
Wysokiemu Prezydium, które zainicjowało 
spontaniczny występ acapella.

Podczas Spotkania uhonorowano 
również 50-lecie pracy Dyrektora 
Administracyjnego Wydziału IMiR 
i wieloletniego pracownika Katedry MGPiT 
– Starej Strzechy Stefana Jasińskiego. 
Przenoszony w specjalnej lektyce wśród 
grona gwarków dał się nie tylko sam 
dowartościować okolicznościową koroną 
ale również pozwolił na dobrowolne 
skorumpowanie datkami przeznaczonymi 
na jeden z krakowskich domów dziecka. 
Hojność gwarków pozwoliła na zebranie 
kwoty prawie 2,5 tys. złotych.

Przedostatni rozdział monografii miał 
przygotować gwarków do głównego 
konkursu piwnego. W zarządzonej 
sztafecie uczestniczyły trzy ekipy – 
przedstawiciele przemysłu, nowo 
mianowani dyrektorzy górniczy oraz nowo 
pasowani gwarkowie-studenci. Wyższość 
wykazała ekipa nowych dyrektorów, 
potwierdzając słuszność nadanych stopni 
górniczych. Na zakończenie monografii 
rozegrano tradycyjny pojedynek piwny, 
który miał wyłonić jej najlepszego twórcę. 
W konkursie uczestniczyli przedstawiciele 
Wysokiego Prezydium, Tablicy Lewej, 
Prawej, Studentów oraz król piwny 
„Spotkania Gwarków 2008”. Tytułu króla 
piwnego nie obronił wcześniejszy 
czterokrotny zwycięzca Stara Strzecha 
Marek Jarczyk. Został pokonany przez 
nowego mistrza – Starą Strzechę Andrzeja 
Kasprusza, który zademonstrował bardzo 
wysoką technikę wlewania bursztynowego 
trunku w przełyk przy przepływie prawie 
turbulentnym. Naukowa atmosfera 
spotkania, podtrzymywana przez 
wspaniałych kontrapunktów i rywalizacja 
w Tablicach Lewej i Prawej, tak mocno 
rozgrzała wszystkich gwarków, że po 
ponad czterogodzinnej godzinnej zabawie 

nikt nie myślał o zakończeniu spotkania. 
Jednak wszystko ma swój kres i podczas 

realizacji suplementu do monografii, przy 
pieśni Casablanka i świetle zimnych ogni, 
zabawa dobiegła końca. Chociaż 
większość uczestników jeszcze długo nie 
chciała opuścić gościnnych pomieszczeń 
Tomaszowickiej oranżerii i z kuflem w ręku 
oraz pieśnią na ustach wspominali miło 
spędzone chwile. Jednak mroźna 
atmosfera panująca na zewnątrz trochę 
ostudziła rozpalone głowy. Wszyscy 
uczestnicy spotkania nie omieszkali 
jednak potwierdzić, że na taką 
szampańską zabawę liczą również 
w przyszłym roku.

Do zobaczenia w grudniu 2010.
Szczęść Boże.

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
dr inż. Krzysztof Kotwica 
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych 
i Transportowych
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Pan dr Fatiha Birola – główny ekonomista 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
(EIO) zaprezentował najnowszy raport 
dotyczący prognozy energetycznej świata 
na lata 2010–2030. Wśród gości obecnych 
na wykładzie byli m.in. wicepremier, 
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak 
oraz dyrektor Departamentu Ropy i Gazu 
w Ministerstwa Gospodarki – prof. Maciej 
Kaliski. Była to druga prezentacja 
prognozy rozwoju gospodarczego świata 
EIA na AGH, ponieważ, w maju ubiegłego 

roku, AGH gościła pana Nabuo Tanakę – 
dyrektora wykonawczego EIA. Polska stała 
się członkiem Międzynarodowej 
Organizacji Energetycznej (IAE) w 2008 
roku. Międzynarodowa Agencja Energii 
(IEA) jest organizacją międzyrządową, 
która działa (od czasu kryzysu naftowego 
w 1973 roku, jako doradca polityki 
energetycznej zrzeszając 28 państw 
członkowskich).

Przed wykładem odbyło się spotkanie 
rektora prof. A. Tajdusia, prorektorów 
prof. Jerzego Lisa, prof. Zbigniewa Kąkola 
i prof. Tadeusza Słomki z zaproszonymi 
gośćmi.

Sylwetkę pana dr. Birola 
zaprezentował prorektor prof. Z. Kąkol: 
Pan dr Birol – od 15 lat analityk EIA, 
absolwent Politechniki w Istambule, 
związany był m.in. z organizacją OPEC 
(do 1995). Według magazynu „Forbes” dr 
Birol należy do czwórki najbardziej 
wpływowych ludzi w światowej 
energetyce. Publikacja World Energy 
Oultlook 2009 była przygotowywana pod 
jego kierunkiem.

Wicepremier, Minister Gospodarki 
Waldemar Pawlak odznaczył podczas 
spotkania pana Fatiha Birola medalem 
„Za Zasługi dla Energetyki”.

Obecność wicepremiera W. Pawlaka 
była również okazją do wręczenia przez 
Rektora prof. A. Tajdusia – panu 
wicepremierowi, Medalu 90-lecia AGH.

Bardzo interesujące okazało się 
porównanie poprzednich i nowych 
prognoz rozwoju, w świetle wpływu 
światowego kryzysu finansowego oraz 

w świetle zarysowującego się (przed 
COP 15 w Kopenchadze) kryzysu 
dyplomatycznego dotyczącego 
światowego pakietu klimatycznego. 
Wprawdzie już w maju pan Nabuo Tanaka 
wyraził się jednoznacznie odnośnie 
indywidualnych dróg rozwoju 
ekonomicznego dwóch potencjalnie 
największych rozwijających się 
gospodarek świata (Chiny, Indie), jednak 
potwierdzenie niemożności kompromisu 
w zakresie ograniczeń emisji gazów 
cieplarnianych stało się faktem w grudniu 
ubiegłego roku. Agencja przygotowała 
dwa scenariusze rozwoju energetycznego 
świata: scenariusz odniesienia 
(referencyjny), który jest podstawowym dla 
prognoz i ewentualnego planowania 
i podejmowania decyzji, oraz tzw. 
scenariusz „450”, który oznacza 
utrzymanie koncentracji dwutlenku węgla 
(gazów cieplarnianych) w atmosferze 
w wysokości 450 ppm (cząstek CO2 na 
milion, „parts per million”, ppm = 10-4%). 
Ten drugi scenariusz (450) zakłada 
maksymalny dopuszczalny wzrost 

temperatury atmosfery do 2° podczas, 
gdy w scenariuszu odniesienia wzrost 
mógłby osiągnąć ok. 6°C. Jeszcze w maju 
2009 roku, pokazywane były trzy 
podstawowe scenariusze rozwoju 
(referencyjny, „550” i „450”), tymczasem – 
wobec kryzysu zrezygnowano 
z forsowania modelu „550” na rzecz „450”. 
Nowe pokryzysowe prognozy EIA 
związane są m.in. z tzw. modelem „450” 
wskazywanym jako docelowy w roku 
2030. Udział nośników energii nie 
powodujących wzrostu emisji CO2 ma 
osiągnąć wtedy poziom 32%, wobec 18% 
(obecnie). Idea modelu „450” pokazana 
jest na rysunku poniżej ograniczenie 
zawartości CO2 ma być wynikiem głównie 
wzrostu wykorzystania energii (57%), 
zwiększenia wykorzystania energii 
odnawialnej i biopaliw (23%), zwiekszenia 
wykorzystania energii nuklearnej (10%), 
oraz wprowadzenia tzw. „czystych 
technologii węglowych” wykorzystujących 
technologię CCS (Carbon Captur & 
Storage) – wychwytującej CO2 w procesie 
spalania, transportu i geologicznego 
magazynowania (czy raczej sekwestracji).

Scenariusz referencyjny IEA pokazuje 
wzrost emisji antropogenicznej CO2 do 
wartości 40,2 Gt w roku 2030, co oznacza 
przyrost średnio o 1,5% rocznie. Wzrost 
zawartości CO2 – uznany został przez 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) jako główna przyczyna 
zmian klimatycznych 1.

Kryzys finansowy ograniczył 
przejściowo wzrost zapotrzebowania na 
surowce energetyczne, ale wydaje się, że 
wzrost zapotrzebowania jest nieunikniony 
w dłuższej perspektywie.

Według EIA – nie ma możliwości 
odwrotu od wzrostu cen za paliwa, nie 
wydaje się też możliwe powstrzymania 
tempa wzrostu średniej temperatury o 6°C 
bez wprowadzenia globalnego pakietu 
klimatycznego. Ograniczenie wzrostu 
temperatury od 2°C wymagać będzie 
wielu restrykcji (patrz scenariusz „450”).

Gaz ziemny wg prognozy EIA 
stanowić ma kluczową rolę w okresie 
przejściowym pomiędzy obecną sytuacją 
gospodarczą i wdrożeniem nowych 
efektywnych technologii energetycznych. 
Tempo wzrostu zapotrzebowania na gaz 
ziemny ma wynosić ok. 1,5%  (jest 
niższe od wcześniejszych prognoz). 
Prognozowane zużycie gazu to 

Prezentacja prognozy energetycznej świata 
do 2030 roku
W dniu 30 listopada 2009 w AGH odbył się wykład dr. Fatiha Birola – głównego ekonomisty EIA, dyrektora i koordynatora projektu WEO2009 – 
prezentujący prognozy energetyczne świata wg Międzynarodowej Agencji Energetycznej (EIA) – WORLD ENERGY OUTLOOK 2009

fo
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4310 mld m3 w 2030 roku. Istotnym 
czynnikiem stabilizującym podaż gazu 
ziemnego w świecie ma być zwiększenie 
wydobycia gazu ziemnego ze źródeł 
niekonwencjonalnych (gaz z pokładów 
węgla (CBM), gaz z łupków (shale gas), 
gaz z bardzo niskoprzepuszczalnych 
złóż (tight gas)) na skutek wdrożenia 
nowych technologii wiertniczych. Już 
obecnie prawie 50% wydobycia gazu 
w USA pochodzi z takich złóż (udział ten 
ma wzrosnąć do 60% w przyszłości). 
Szacuje się, że rezerwy gazu 
niekonwencjonalnego w świecie mogą 
wynosić aż 900·1012 m3 (w porównaniu 
do 180·1012 m3 zasobów 
konwencjonalnych). Takie zasoby 
gazu występują także w Polsce 
(np. 150–200 mld m3 gazu z pokładów 
węgla (CBM) także tight gas, shale gas). 
Według World Energy Outlook 2009 
w najbliższych latach będziemy mieć do 
czynienia z nadpodażą tego surowca 
(wobec sytuacji spowodowanej 
kryzysem finansowym i wpływem 
podaży gazu niekonwencjonalnego 
w USA), a popyt na gaz w UE może 
spaść przejściowo o 8–9%.

Najbardziej istotnym stymulującym 
bodźcem rozwoju energetyki światowej 

będzie wprowadzenie nowych technologii 
zwiększających efektywność 
wykorzystania energii. Zdaniem EIA roczny 
koszt opóźnień związanych z wdrażaniem 
scenariusza „450” sięgać będzie 
500 mld USD oprócz prognozowanych 
wydatków związanych z transformacją 
rzędu 10 bln USD w latach 2010–2030.

Po tym interesującym wykładzie 
odbyła się wielowątkowa dyskusja 
dotycząca m.in. wpływu odkryć 
i zagospodarowania gazu 
niekonwencjonalnego w różnych rejonach 
świata (w tym w Europie), wykorzystania 
nowych technologii ograniczenia emisji 

w transporcie poprzez gwałtowne 
upowszechnienie pojazdów z napędem 
elektrycznym, dostępności do energii 
wybranych regionów świata (np. Afryka), 
rozwoju energetyki atomowej, wpływie 
rozwoju demograficznego świata (głównie 
w Indiach i Chinach) na wzrost konsumpcji 
energii w świecie.

  Stanisław Nagy

1 W ocenie wielu ekspertów nie ma jednak 

wystarczająco pewnych dowodów na 

rzeczywisty wpływ emisji antropogenicznego 

CO2 na zmiany klimatyczne świata.

Ograniczenie emisji CO2 według prognozy EIA w roku 2030 w scenariuszu „450” (WEO 2009)

W dniu 14 stycznia 2010, Sekcja Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego zorganizowała spotkanie 
opłatkowo-noworoczne dla byłych 
pracowników naszej uczelni. Spotkanie 
odbyło się w sali bankietowej dawnej 
stołówki pracowniczej, przy ul. Reymonta 
13a (obecnie Tawo). Na spotkanie 
przybyło 100 osób. Spotkanie zaszczycił 
rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

Uroczystość opłatkowo-noworoczna 
jest okazją do spotkania przyjaciół tych, 
których znaliśmy podczas lat pracy, ale 
także okazją do spotkania z władzami 
uczelni, które podejmują ogromny wysiłek 
w łagodzeniu ciężkiej doli emerytów 
i rencistów w naszej rzeczywistości. 
Pan rektor zapoznał zebranych z planami 
rozwoju AGH na najbliższe lata. 
Z wypowiedzi pana rektora wynika, 
że nasza uczelnia przeżywa prawdziwy 
renesans i staje się uczelnią o znaczeniu 
międzynarodowym. 

Miłym akcentem uroczystości było 
przekazanie przez wszystkich zebranych 
serdecznych gratulacji rektorowi z okazji 
uzyskania tytułu Małopolanina Roku 2009.

W części liturgicznej ksiądz prałat 
Andrzej Waksmański złożył wszystkim 
zebranym najlepsze życzenia noworoczne, 
dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

  Zbigniew Mączyński

Opłatek emerytów ZNP
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W ramach obchodów Dnia Górnika, 
w dniu 11 grudnia 2009, odbyło się 
V Międzynarodowe Seminarium Naukowe 
„Energetyka węglowa, a problem 
dwutlenku węgla”. Głównym sponsorem 
seminarium była niemiecka firma RWE, 
która od wielu lat owocnie współpracuje 
z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii 
AGH.

Seminarium otworzył Dziekan 
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
prof. Piotr Czaja, który serdecznie powitał 
wszystkich zgromadzonych na sali gości. 
Następnie głos zabrał rektor AGH, 
prof. Antoni Tajduś, który podkreślił 
ważność i aktualność podejmowanej 
tematyki w świetle narastających 
problemów związanych z sekwestracją 
CO2.

Jako pierwszy prelegent, głos zabrał 
przedstawiciel firmy RWE dr Peter Moser, 
który przedstawił interesujący referat 
pt.: „Pilotowa instalacja wychwytywania 
CO2 w elektrowni Niederaußem jako 
element strategii Clean Coal firmy RWE 
Power”. Instalacja ta została uruchomiona 
w lipcu 2009 roku i pozwala na osiągnięcie 
skuteczności wychwytywania CO2 na 
poziomie 90 %. Konstrukcja stalowa 
o powierzchni podstawy równej 300 m2 
oraz wysokości 40 m pozwala na 
wychwycenie około 7,2 ton CO2 na dobę, 
co stanowi – niestety – tylko 0,05 % 

całkowitych potrzeb w tym zakresie dla 
bloku BoA-1 o mocy 1050 MW. Instalacja 
wybudowana za kwotę 9,0 mln Euro jest 
doskonałym poligonem badawczym. 
Ze względów poznawczych cały proces 
jest monitorowany w 250 punktach 
pomiarowych. Pierwsze analizy 
potwierdzają bardzo wysoką efektywność 
instalacji pilotażowej, co objawia się 
niskim zużyciem energii i niewielkimi 
stratami rozpuszczalnika. Teoretyczne 
podstawy adsorbcyjno-desorbcyjnej 
metody wychwytywania CO2 (PCC) oraz 
niektóre szczegóły technologiczne oraz 
ekonomiczne prezentowaliśmy 
w Biuletynie AGH nr 20/21 (sierpień/
wrzesień 2009).

Kolejny referat pt.: „Proces MTM 
(metan to methanol) jako metoda 
ograniczenia emisji CO2” przedstawił 
prof. Dobiesław Nazimek z Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej 
Curie w Lublinie. Profesor Nazimek 
wykazał w swoim wystąpieniu, że reakcja 
syntezy metanolu z metanu jest korzystna 
zarówno ze strony ekonomicznej jak 
i technologicznej. Jej największą zaletą 
jest zanik (silnie endotermicznego) 
procesu przygotowania gazu do syntezy, 
co upraszcza całą instalację oraz 
zmniejsza wydatek energetyczny.

Przedstawiciele firmy Alstom, Andrzej 
Wicik oraz Martyna Kurcz-Jenn wygłosili 

referat pt.: „Doświadczenia firmy Alstom 
w rozwoju technologii wychwytywania 
CO2”. Omówiono w nim sposoby 
wychwytywania CO2, stosowane przez 
firmę Alstom w już istniejących 
elektrowniach i realizowane zarówno po 
procesie spalania (post-combustion) jak 
i w procesie spalania w wysokiej 
koncentracji tlenu (oxy-combustion). 
Scharakteryzowano także podstawowe 
założenia tzw. „Projektu Bełchatów”. 
Polega on na budowie instalacji 
wychwytywania CO2 (oraz jej integracji 
z blokiem o mocy 858 MW), infrastruktury 
do transportu sprężonego CO2 i w końcu 
zatłaczanie płynu do miejsca 
podziemnego składowania. Skuteczność 

Energetyka węglowa,  
a problem dwutlenku węgla
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wychwytywania CO2 jest przewidywana na 
poziomie 80%, co powinno pozwolić na 
osiągnięcie efektu w postaci 1.8 Mt CO2 
na rok. Rozpoczęcie fazy projektowej 
planuje się na styczeń 2010, zaś 

ukończenie inwestycji na przełom lat 
2014/2015.

Jako ostatni wystąpił doc. Jan 
Wachowicz z Głównego Instytutu 
Górnictwa, który przedstawił prezentację 

pt.: „Możliwości składowania dwutlenku 
węgla w formacjach geologicznych 
aglomeracji śląskiej”. Scharakteryzował on 
mechanizm geologicznego składowania 
CO2 z uwzględnieniem zmiany fazy 
gazowej na ciekłą. Wskazał głębokie 
solankowe poziomy wodonośne, 
wyeksploatowane złoża ropy i gazu oraz 
pokłady węgla jako potencjalne lokalizacje 
geologiczne składowania. Omówił także 
szczegółowo kryteria wyboru miejsca 
składowania, które są uwarunkowane 
aspektami bezpieczeństwa dla ludzi, 
środowiska oraz zasobów naturalnych.

Tematyka seminarium spotkała się 
z dużym zainteresowaniem zarówno 
pracowników Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii jak i gości z przemysłu. 
Zgodzono się z tezą, że w polskiej 
energetyce potrzebne są zmiany 
technologiczne oraz większa 
dywersyfikacja źródeł energii. Niemniej 
jednak podkreślić należy, że gwarancją 
polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego przez najbliższe 25–30 lat 
jest węgiel kamienny wraz z węglem 
brunatnym, a także średnie co do wielkości 
zasoby gazu ziemnego. Konieczny zatem 
jest znaczny rozwój czystych technologii 
węglowych poparty ich aplikacjami 
w praktyce. Tylko takie postępowanie 
może ograniczyć uciążliwość energetyki 
węglowej dla środowiska naturalnego.

  dr hab. inż. Marek Cała 
Prodziekan ds. Nauki, Finansów i Rozwoju 
WGiG



Spotkanie poświęcone było korzyściom, 
jakie może odnieść polska gospodarka 
i społeczeństwo z wykorzystania funduszy 
unijnych na naukę i szkolnictwo wyższe. 
Podczas seminarium przedstawiciele 
trzech najważniejszych grup 
Beneficjentów – uczelni wyższych, 
jednostek naukowych oraz 
przedsiębiorstw – zaprezentowali swoje 
innowacyjne projekty realizowane 
w oparciu o dotacje unijne.

Seminarium Nauka i Biznes – synergia 
wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz 
rozwoju jest efektem współpracy, jaką, 
na co dzień podejmują polscy naukowcy 
i biznesmeni. Jego celem była wymiana 
doświadczeń, a także stworzenie okazji do 
przedstawienia wzajemnych potrzeb oraz 
możliwości współdziałania świata nauki 
i biznesu. Przedstawiciele beneficjentów 
na własnym przykładzie wykazali, 
że współpraca ta może być 
satysfakcjonująca i twórcza dla obydwu 
stron. Mamy również nadzieję, 
że doświadczenia naukowców 
i przedsiębiorców utwierdziły zebranych 
gości w przekonaniu, iż korzyści 
z inwestycji w naukę czerpią nie tylko 
podmioty realizujące projekty, ale także 
polska gospodarka i społeczeństwo.

Jako pierwszy głos zabrał p 
rorektor ds. Ogólnych AGH – 
prof. Tadeusz Słomka, który powitał gości 
i pokrótce przedstawił tematykę 
seminarium. Zwracając uwagę na aspekty 
współpracy uczelni z przedsiębiorcami 
podkreślił jak ważną odgrywa ona rolę 
w rozwoju gospodarczym naszego 
regionu i kraju.

Następnie przedstawiciele 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Ryszard Walaszczyk – Główny 
Specjalista w Departamencie Wdrożeń 
i Innowacji oraz Katarzyna Walerowicz – 
Główny Specjalista w Departamencie 
Finansowania Szkół, opowiadali 
o funduszach unijnych na naukę 

i szkolnictwo wyższe, jako inwestycji na 
rzecz rozwoju polskiej gospodarki. 
Przedstawili pokrótce założenia Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
i Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Po wystąpieniach ogólnych przyszedł 
czas na przedstawienia konkretnych 
projektów. W pierwszej kolejności dr Aneta 
Zima opowiedziała o projekcie 
współfinansowanym z POIG pt. „Nowe, 
wielofunkcyjne substytuty kostne 
o wysokiej poręczności chirurgicznej”. 
Zakłada on opracowanie nowych 
materiałów implantacyjnych dla ortopedii, 
chirurgii twarzo-czaszki i stomatologii 
odznaczających się wysoką poręcznością 
chirurgiczną w zakresie przygotowania 
i aplikacji do ubytków kostnych. W wyniku 
przeprowadzenia interdyscyplinarnych 
badań oczekiwane jest uzyskanie nowej 
generacji biomateriałów kompozytowych, 
które mogłyby być łatwo zakładane do 
kości, szczelnie wypełniać przestrzeń oraz 
za ich pośrednictwem podawane byłyby 
bezpośrednio do miejsca implantacji leki. 
Materiały te stymulowałyby ponadto 
proces neoangiogenezy. Projekt będzie 
realizowany w ramach konsorcjum 
składającego się z 4 jednostek 
naukowych: AGH, CM UJ oraz 
Uniwersytety Medyczne w Lublinie 
i w Warszawie.

Swój projekt zaprezentowała także 
firma Delphi Poland SA, która 
w październiku 2009 roku podpisała 
umowę z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości o dofinansowanie 
projektu pt. „Innowacyjny system 
redukcji emisji węglowodorów lotnych 
dla samochodów nowej generacji”.

Projekt Delphi związany jest 
z nowoczesnymi pojazdami hybrydowymi, 
które wymagają zastosowania nowych 
rozwiązań technologicznych ze względu na 
ograniczenia w ilości pracy silnika – 
spadek ilości powietrza użytego do pracy 

silnika. Głównym powodem podjęcia 
zagadnienia stał się fakt, iż na rynku brak 
jest zintegrowanego kompleksowego 
systemu zarządzania oparami paliwa. 
Innowacyjny produkt powstały w ramach 
projektu firmy Delphi będzie spełniał te 
wymogi. Opracowana przez polskich 
inżynierów Delphi technologia będzie miała 
docelowo korzystny wpływ na środowisko, 
powodując redukcję emisji szkodliwych 
oparów paliwa, a uproszczenie konstrukcji 
układu paliwowego i obniżenie kosztów 
jego montażu wpłynie na redukcję masy 
pojazdu i oszczędności w zużyciu paliwa. 
Od momentu wdrożenia do produkcji 
projekt będzie realizowany przez grupę 
inżynierów zajmujących się rozwojem 
systemów pochłaniania par paliwa 
w Centrum Technicznym firmy Delphi 
w Krakowie.

Zaprezentowany został także projekt 
Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 
Nauk „Narodowe Centrum Radioterapii 
hydronowej”.

Faza1: Centrum Cyklotronowe 
Bronowice”, realizowany w ramach 
Priorytetu II PO IG „Infrastruktura Strefy 
B+R”. Ogólnym celem projektu jest wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności polskiej 
nauki w zakresie fizyki, radiobiologii 
klinicznej i radioterapii onkologicznej. 
Cel ten ma być osiągnięty poprzez 
uzupełnienie instalacji nowego cyklotronu 
protonowego o ramię obrotowe (gantry) 
wyprowadzające skanującą wiązkę 
szybkich protonów pod dowolnym kątem. 
Rozszerzy to możliwości badawcze, 
terapeutyczne i szkoleniowe Narodowego 
Centrum Radioterapii Hadronowej 
(NCRH). Podstawowym celem instalacji 
gantry jest umożliwienie prowadzenia prac 
badawczych w dziedzinie fizyki 
medycznej, radiobiologii klinicznej 
i inżynierii materiałowej oraz prowadzenia 
wdrożeń klinicznych z wykorzystaniem 
najnowszych technik napromieniania 
nowotworów. Szczegółowym celem 
projektu jest uruchomienie stanowiska 
gantry i umożliwienie bezpośredniego 
dostępu do niego dla fizyków, fizyków 
medycznych, lekarzy radioterapeutów 
i radiobiologów z Narodowego 
Konsorcjum Radioterapii Hadronowej oraz 
innych ośrodków medycznych Polski 
i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
gdzie tego typu instalacje są niedostępne. 
W szczególności, dostęp do skanującej 
wiązki protonowej umożliwi czynne 
włączenie się polskich zespołów do 
aktualnie rozwijanych w świecie kierunków 
badawczych, takich jak 2- i 3-wymiarowa 
dozymetria kliniczna, rozwój i weryfikacja 
systemów planowania leczenia dla 
protonowych wiązek skanujących, metody 
uzyskiwania wysokiej konformalizacji 

Nauka i biznes
synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju – 15 grudnia 2009
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wiązki w tzw. radioterapii 4-D i inne. 
Bezpośrednim celem jest tu zwiększenie 
liczby realizowanych projektów 
badawczych w zakresie, fizyki medycznej, 
radiobiologii i dozymetrii klinicznej. Projekt 
umożliwi również zwiększenie liczby 
pracowników instytucji naukowych jak 
i komercyjnych, posługujących się 
wiązkami protonowym. Stanowisko gantry 
umożliwi również prowadzenie szkolenia 
fizyków medycznych, radioterapeutów 
oraz inżynierów akceleratorowych 
i biomedycznych dla przyszłych ośrodków 
radioterapii jonowej w Polsce.

Przedstawiciele trzech 
najważniejszych grup Beneficjentów 

funduszy unijnych na naukę – uczelni 
wyższych, jednostek naukowych oraz 
przedsiębiorstw spotkali się, by 
opowiedzieć o prowadzonych projektach 
i korzyściach, jakie niosą województwu 
małopolskiemu oraz gospodarce regionu, 
a także o doświadczeniach ze współpracy 
nauki z biznesem.

Debata miała pomóc w odpowiedzi 
na pytania, czy współpraca środowiska 
naukowego i gospodarczego jest realna, 
jakie napotyka przeszkody i czy 
inwestowanie w naukę jest opłacalne 
zarówno dla instytucji naukowych, jak i dla 
przedsiębiorców, którzy pracują na sukces 
gospodarczy.

Cechą wspólną projektów 
finansowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ze środków 
unijnych jest innowacyjność 
proponowanych rozwiązań. Mają one 
wpisywać się w politykę budowy 
gospodarki opartej na wiedzy, zwiększać 
jej efektywność i atrakcyjność, a w efekcie 
wzmacniać jej pozycję w konkurencji 
europejskiej i światowej. Projekty 
prezentowane podczas spotkania spełniły 
te kryteria i uzyskały dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.

  Aleksandra Wojdyła

Kalendarium 
rektorskie
14 grudnia 2009
 Konferencja otwierająca projekt „Inżynieria i Ochrona 

Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”. Celem projektu jest 
wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 

15 grudnia 2009
 Otwarcie seminarium Nauka i Biznes. Synergia wiedzy 

i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju. W czasie seminarium 
przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz 
przedsiębiorstw zaprezentowali swoje innowacyjne projekty 
realizowane w oparciu o dotacje unijne.

17 grudnia 2009
 Otwarcie wystawy „Tajemnicze piękno solnych podziemi” – 

Malarstwo Stanisława Dzidka, zorganizowanej przez Muzeum 
Historii AGH i Techniki.

17–18 grudnia 2009
 Mannheim / Niemcy – spotkanie współpracy w obszarze HTR 

(High Temperature Reactor)

18 grudnia 2009
 Spotkanie Opłatkowe AGH.
 Spotkanie Gwarków Wydziału IMiR.
 Spotkanie z przedstawicielami Centrum Kształcenia Nauczycieli 

w Mielcu oraz prof. Janem Kusiakiem, Kierownikiem Centrum 
e-Learningu. Przedstawienie projektu współpracy dydaktycznej.

 Krakowski Park Technologiczny – spotkanie dotyczące 
współpracy przy projekcie „Sieć Inwestorów KPT jako platforma 
wspierania inwestycji w MSP” . Projekt Realizowany w ramach 
poddziałania 3.3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.

19 grudnia 2009
 Turniej Brydżowy: „Turniej Barbórkowy o Puchar Rektora AGH”.

21 grudnia 2009
 Okolicznościowe świąteczno – noworoczne spotkanie ze 

studentami UNESCO.
 Spotkanie partnerów projektu CastModel, Wydział Odlewnictwa 

AGH.

4 stycznia 2010
 Posiedzenie zespołu przygotowującego Dni Jana Pawła II 

w 2010 roku.

6 stycznia 2010
 Spotkanie Władz Uczelni i Wydziału Metali Nieżelaznych 

z zespołem wizytującym z Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

7 stycznia 2010
 Spotkanie z Profesorem Rolfem Heuerem, Dyrektora CERN.
 Frankfurt / Niemcy – spotkanie w ramach współpracy Wspólnoty 

Wiedzy i Innowacji (KIC Sustainable Energy)

8 stycznia 2010
 Spotkanie z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego.

11 stycznia 2010
 Spotkanie z przedstawicielami władz Jasła, dot. możliwości 

utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH 
w tym mieście.

 Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Jasielskiego dotyczące 
uruchomienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego.

12 stycznia 2010
 Spotkanie z prof. Andrzejem Pawlakiem z Lawrence 

Technological University, USA, dot. Mapy Wiedzy AGH 
i Małopolski.

13 stycznia 2010
 Spotkanie władz administracyjnych i akademickich uczelni.
 Posiedzenie Grupy Roboczej Projektu „Perspektywa 

Technologiczna Kraków Małopolska 2020”

14 stycznia 2010
 Spotkanie noworocznym z byłymi pracownikami AGH 

organizowane – przez RZ ZNP AGH.
 Spotkanie Wychowanków AGH organizowane przez Katowicki 

Holding Węglowy SA w Katowicach.
 Posiedzenie Kapituły Krakowskiej Nagrody ALLIANZ 2009.

14 stycznia 2010
 Udział w konferencji konsultacyjnej w Ministerstwie Rozwoju 

Regionalnego dot. projektów indywidualnych Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

14–15 stycznia 2010
 Posiedzenie Sekcji Nauk Matematycznych, Fizycznych, 

Chemicznych i Nauk o Ziemi CK, Warszawa.
 Seminarium polsko – szwajcarskie pn. Swiss-Polish Science 

and Technology Days, in the fields of Nanotechnology, Energy, 
Environment, Health and ICT, Politechnika Warszawska.
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AGH w mediach
Uczelnie na tropie absolwentów 
Metro 2.12.2009
Uczelnie będą śledzić absolwentów, a dokładniej ich losy po 

ukończeniu studiów. Taki obowiązek nałoży na nie Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysł popierają przedstawiciele 
polskich uczelni, które już dziś śledzą kariery swoich studentów 
(sprawdzają to m.in. Uniwersytet Jagielloński i Akademia 
Górniczo-Hutnicza). – Jeśli np. w przypadku jakiegoś wydziału 
wskaźniki są niepokojące, można szybko reagować i np. 
modyfikować programy studiów – mówi Grażyna Śliwińska 
z Centrum Karier krakowskiej AGH. Zdaniem Sliwińskiej dane 
dotyczące studentów tej uczelni są optymistyczne – 
Sprawdzaliśmy absolwentów z rocznika 2008, czyli tych, którzy 
zaczęli szukać pracy już w trakcie kryzysu. Dzięki temu wiemy, 
że z absolwentów matematyki stosowanej aż 100 proc. znalazło 
pracę zgodną z kierunkiem! I to w kilka miesięcy po obronie. 
Podobnie jest z automatyką i robotyką, w zawodzie pracuje już 
90 proc. studentów – chwali się Śliwińska.

Polski robot do naprawy serca 
Puls Biznesu 2.12.2009
Już za rok do klinicznego użytku może trafić polski robot 

kardiochirurgiczny. Na świecie prowadzi się wiele prac nad 
robotami medycznymi. Ale to polski Robin Heart, tworzony od 
2000 r. przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, jako 
jeden z niewielu może niebawem być używany w klinikach. Robin 
Heart umożliwia operacje przez niewielkie otwory (5-10mm) 
w ciele pacjenta. Profesor Ryszard Tadeusiewicz, specjalista od 
biocybernetyki i robotyki z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, informuje, że pierwsza taka operacja już się odbyła. 
W przyszłości za pomocą takich robotów lekarze będą mogli 
przeprowadzać operację choćby w odpowiednio wyposażonych 
karetkach – dodaje prof. Ryszard Tadeusiewicz. By wprowadzić 
robota do szpitali, trzeba przeszkolić lekarzy. Fundacja już 
prowadzi bezpłatne warsztaty. – Na tym po prostu będzie można 
dobrze zarobić. A polski robot będzie tańszy od zagranicznych 
rozwiązań – uważa prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Czy Polacy są innowacyjni? 
Wprost 7.12.2009
Pod względem innowacyjności i liczby patentów zajmujemy 

piąte miejsce w Europie. Tyle że od końca. Na milion 
mieszkańców przypada u nas jedynie 71 patentów, podczas gdy 
we Francji 405, a w Niemczech nawet 650. – Dobrej nauki 
w Polsce jest mało, ale mimo to prowadzi się wiele ciekawych 
badań. Robią to np. optyczne laboratorium FAMO w Toruniu, 
pracownie Marka Cieplaka czy Andrzeja Sobolewskiego 
w Instytucie Fizyki PAN, nasze „Pi of the Sky” (projekt, którego 
celem jest poszukiwanie błysków optycznych towarzyszących 
wybuchom promieniowania gamma w kosmosie) albo metalurdzy 
z AGH w Krakowie – mówi prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki 
Teoretycznej PAN. To jednak, jak dodaje, wciąż chlubne wyjątki. 
Jedną z nielicznych polskich firm, której mimo wszystko udaje się 
współpracować z polskimi uczelniami, jest Comarch. To według 
„Rzeczpospolitej” największy polski innowator, który inwestuje 
w badania i rozwój ok. 15 proc. przychodu rocznie. – Obecnie 
nad 45 projektami pracuje dla nas zespół 1100 osób. 
Współpracujemy z polskimi uczelniami, m.in. krakowską AGH. 
Nie sądzę, by badania uniwersyteckie były owocne bez 
współpracy z prywatnymi firmami. Zawsze będzie albo problem 
pieniędzy, albo zbyt małego zespołu.

Mistrz prof. Tadeusz Uhl 
Dziennik Polski 10.12.2009
Profesor Tadeusz Uhl z Katedry Mechatroniki i Robotyki 

w AGH został laureatem konkursu o subsydia profesorskie 
MISTRZ, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej. Tegoroczna, 12. edycja była skierowana do 
przedstawicieli nauk technicznych.

Jak nas poinformował Bartosz Dembiński, rzecznik prasowy 
AGH, wzięło w niej udział 48 uczonych. Zarząd fundacji przyznał 
dziewięć trzyletnich subsydiów w wysokości 450 tys. zł, które 
laureaci mogą przeznaczyć np. na intensyfikowanie 
prowadzonych prac. Prof. Uhl ma 52 lata, jest absolwentem AGH 
i jej profesorem od 12 lat. Na swoim koncie ma udział w wielu 
projektach badawczych m.in. z takimi firmami jak: Airbus, Fiat, 
Renault, MAN czy Siemens.

W AGH skakano przez skórę 
Dziennik Polski 12.12.2009
Skok to symboliczne wejście młodego adepta – zwanego 

lisem – do stanu górniczego. Wczorajszej uroczystości, jak co 
roku, towarzyszyli orkiestra i Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus“. 
Prowadzeni przez lismajora lisowie (w tym jedna dziewczyna) 
złożyli najpierw uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekli, że 
będą stać na straży godności górniczego stanu. Następnie każdy 
z nich wymienił swoje nazwisko i pochodzenie, po czym mistrz 
ceremonii trącił go górniczą szpadą w ramię. Obrzęd kończył 
skok przez skórę trzymaną przez „stare strzechy“, czyli 
doświadczonych górników i uścisk dłoni rektora AGH 
prof. Antoniego Tajdusia (też górnika). Młodym adeptom starsi 
koledzy przekazali sztandar uczelni oraz płonące pochodnie, 
symbolizujące zapał do wiedzy.

Nowe miejsce dla Panteonu Narodowego 
Gazeta Wyborcza 14.12.2009
Kościół, rektorzy krakowskich uczelni oraz samorządowcy 

miasta i województwa porozumieli się w sprawie lokalizacji Krypty 
Zasłużonych w kościele św. św. Piotra i Pawła. Ma ona być 
nowym narodowym panteonem. Jak ustaliliśmy, kończą się już 
badania, których wyniki będą podstawą do określenia 
ostatecznej lokalizacji krypty. – Pod świątynią jest około 20 krypt, 
w jednej z nich spoczywa ks. Piotr Skarga. Wnętrza nie są jednak 
ze sobą połączone i nie są też dokładnie zbadane. Dlatego 
skorzystaliśmy z propozycji Akademii Górniczo-Hutniczej, która 
zdecydowała się zrobić profesjonalne badania podziemi, aby 
wykorzystać je w przyszłym projekcie Krypty Zasłużonych – 
usłyszeliśmy od jednego z uczestników spotkania z 24 listopada. 
Było to spotkanie tajemnicze, ale istotne. Wtedy to w Polskiej 
Akademii Umiejętności rozmawiali m.in. prof. Andrzej Białas 
(prezes PAU), prof. Franciszek Ziejka (jeden z pomysłodawców 
koncepcji panteonu), prof. Karol Musioł (rektor UJ), prof. Antoni 
Tajduś (rektor AGH), Jan Janczykowski (małopolski konserwator 
zabytków), Stanisław Kracik (wojewoda małopolski), Stanisław 
Dziedzic (dyrektor wydziału kultury krakowskiego magistratu), ks. 
Marek Głownia (proboszcz parafii, w której ma być krypta).

Polskie uczelnie i firmy we Wspólnocie Wiedzy 
i Innowacji 
Onet.pl 17.12.2009 (oraz m.in.: Rp.pl, gazetaprawna.pl.  
wnp.pl, pap.pl, tvp.pl, Money.pl)
W czwartek Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

w Budapeszcie ogłosił start trzech pierwszych tzw. Wspólnot 
Wiedzy i Innowacji (WWI), które mają się zająć trzema 
dziedzinami: zrównoważoną energią, zmianami klimatycznymi 
oraz technologiami informatycznymi. Polacy razem z partnerami 
z Karlsruhe, Grenoble, Barcelony, Sztokholmu, Eindhoven 
i Leuven będą zajmować się zrównoważoną energią. W ramach 
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utworzonego w naszym kraju węzła – CC Poland Plus (Colocation 
Centre Poland Plus) będą ze sobą współdziałać uczelnie, 
jednostki badawcze i firmy. Są to: Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, 
Politechnika Wrocławska, Główny Instytut Górnictwa (GIG), 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), Tauron, ZAK 
Kędzierzyn, LOTOS oraz PGNiG. Działalność polskiego węzła 
będzie koordynowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą. 
„Każde państwo przedstawiło problem, którym chce się 
szczególnie zająć. My zaproponowaliśmy „czyste technologie 
węglowe”, bo polska energetyka w 90 proc. jest oparta na węglu” 
– mówił w czwartek podczas konferencji prasowej rektor AGH 
prof. Antoni Tajduś. Z kolei Francuzi mają się zająć energetyką 
jądrową, Hiszpanie energią słoneczną i wiatrową.

Euro węzeł związany z Krakowem 
Gazeta Wyborcza 18.12.2009
Polskie konsorcjum zwyciężyło w konkursie Europejskiego 

Instytutu Technologicznego na jeden z węzłów zrównoważonej 
energii. Na badania wykorzystywane w biznesie przypadnie 120 
mln euro rocznie, a projekt będzie koordynować krakowska AGH.

Swój werdykt EIT ogłosił we wtorek późnym wieczorem. – 
Dla przeciętnego Polaka może to oznaczać w przyszłości tańszą 
energię i zmniejszenie zanieczyszczeń związanych 
z pozyskiwaniem energii z węgla. Państwo zaoszczędzi zaś na 
opłatach związanych z emisją dwutlenku węgla – mówi Dariusz 
Lubera, prezes Tauron SA. Polska, jako kraj z dużymi zasobami 
węgla i długą tradycją jego wykorzystywania, zajmie się 
badaniami tzw. czystych technologii węglowych. Dzięki 
pieniądzom z EIT pojawi się w Polsce możliwość transferu 
technologii do biznesu na ogromną skalę. Współpraca 
z partnerami z Europy pozwoli polskim uczelniom i firmom 
wymieniać się wiedzą i technologiami z potentatami z Europy.

– Dla Polskiej nauki to będzie jak skok nie o jeden szczebel 
do góry, tylko od razu o dwa – podkreśla Antoni Tajduś, rektor 
AGH – uczelni, która koordynuje projekt na Polskę. – 
W przypadku czystych energii węglowych mówimy nie 
o technologiach już istniejących, które trzeba udoskonalić 
i sprzedać, ale o całkiem nowych, jeszcze nieistniejących, które 
trzeba dopiero opracować, np. o wykorzystaniu połączenia 
energii węgla i atomu. Wbrew pozorom wydobycie węgla na 
świecie rośnie, a nie maleje, więc opracowane technologie 
będzie można sprzedawać na cały świat – mówi Tajduś.

Centrum badań UE w Polsce 
Rzeczpospolita 18.12.2009
W Budapeszcie, który jest siedzibą Europejskiego Instytutu 

Technologicznego, rozstrzygnięto w środę, że Kraków będzie 
europejskim centrum badawczym zajmującym się zagadnieniami 
zrównoważonej energii. Liderem tego międzynarodowego 
konsorcjum jest krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. EIT to 
odpowiednik słynnego Massachusetts Institute of Technology. 
Jego ideą jest ścisła współpraca nauki, biznesu i administracji, by 
programować badania naukowe pod kątem potrzeb gospodarki 
i administracji oraz jak najefektywniej wdrażać je w życie.

Będą pieniądze i nowoczesne technologie 
Dziennik Polski 18.12.2009
Dzięki decyzji Europejskiego Instytutu Technologicznego 

polskie uczelnie i instytucje badawcze będą miały przez co 
najmniej 7 lat – a być może 15 – zagwarantowane pieniądze na 
prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie 
w dziedzinie energetyki. Każde z państw wybrało dziedzinę, na 
której ma skoncentrować swoje badania. – My z tej racji, że nasza 
energetyka jest w ponad 93 proc. oparta na węglu, skupimy się 

na pracach mających doprowadzić do uzyskiwania możliwie 
najczystszej energii z tego surowca – mówił prof. Antoni Tajduś. 
Rektor AGH precyzował, że jego uczelnia zamierza skupić się na 
dwóch problemach: zgazowaniu węgla na powierzchni ziemi 
i w złożu oraz na jego spalaniu w sposób najbardziej wydajny. 
AGH zamierza też wykorzystać opracowywaną przez swoich 
naukowców metodę zgazowania węgla przy pomocy techniki 
jądrowej.

AGH przebudowuje 
Dziennik Polski 18.12.2009
Za blisko 23 mln zł przebudowany zostanie archaiczny 

pawilon D-4 AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza jest jednym 
z liderów pozyskiwania różnych krajowych i unijnych subwencji 
rozwojowych. Uczelnia uzyskała właśnie kolejne pieniądze od 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za blisko 23 mln zł 
przebudowany zostanie archaiczny pawilon D-4. Po remoncie 
wprowadzi się tam Wydział Energetyki i Paliw AGH. W nowym 
budynku powstaną głównie nowoczesne laboratoria i sale 
dydaktyczne. – To ważne, żeby zmieniać oblicze uczelni, 
a studentom zapewniać odpowiedni standard nauki – mówi 
Bartosz Dembiński z AGH. Przebudowa pawilonu D-4 jest 
początkiem szeregu planowanych przez AGH dużych inwestycji, 
które również otrzymały dofinansowanie.

30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE 
Dziennik Gazeta Prawna 22.12.2009
Od 2007 roku, czyli od początku wdrażania nowej 

perspektywy finansowej, szkoły wyższe i instytuty badawcze 
napisały 2711 projektów o wartości ponad 32 mld zł. Jednak 
z 457 polskich uczelni (131 publicznych i 326 niepublicznych) 
unijne projekty realizuje tylko 147, w tym 51 szkół niepublicznych. 
Oznacza to, że 68 proc. uczelni nie otrzymało unijnego 
dofinansowania. Części z nich odmówiono, bo nie przygotowały 
dobrych wniosków. Innym, bo oferują zbyt niski poziom 
kształcenia. Prym wiodą politechniki. Akademia Górniczo-
Hutnicza realizuje 12 projektów z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i 5 z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (PO KL), a Politechnika Wrocławska – 8 projektów 
z PO IG i 5 z PO KL.

Na studiowaniu można nieźle zarobić 
Dziennik Polski 28.12.2009
Nawet 2,5 tys. zł – tyle dostaje miesięcznie student 

obdarowany stypendiami z ministerstwa i od firm, które chętnie 
widziałyby go jako swojego pracownika po studiach. Tak 
rozpieszczani są jednak tylko ci, którzy wybrali kierunki ścisłe. Do 
drzwi krakowskich uczelni technicznych puka coraz więcej 
przedsiębiorców, zainteresowanych fundowaniem studenckich 
stypendiów. Na brak uwagi ze strony pracodawców nie mogą też 
narzekać studenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Lista firm, które 
sponsorują stypendia, z roku na rok coraz bardziej się wydłuża. 
Są wśród nich: Bank PKO, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA oraz Katowicki Holding Węglowy, który 
wspiera rocznie kilkunastu studentów. Do stypendium 
fundowanego np. przez firmy ABB oraz RWE Polska wybierane są 
osoby m.in. z takich kierunków, jak automatyka, elektronika czy 
informatyka. – Nasza uczelnia cieszy się wśród pracodawców 
dużym prestiżem. Fundowanie tego typu stypendiów jest 
dowodem na to, że absolwenci AGH są dla renomowanych firm 
łakomym kąskiem – komentuje Bartosz Dembiński, rzecznik 
prasowy uczelni. Wyróżnieni studenci AGH „zarabiają” w ten 
sposób od 5 do 10 tys. zł rocznie.

  Bartosz Dembiński 
Rzecznik Prasowy AGH
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8 stycznia uruchomiony został serwis 
Open AGH. To repozytorium otwartych 
zasobów edukacyjnych (OZE) 
przygotowanych przez pracowników, 
doktorantów i studentów naszej uczelni. 
Pomysłodawcą, twórcą i administratorem 
samego serwisu jest Centrum 
e-Learningu AGH.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy na tych 
łamach o idei otwartej edukacji. W tym 
momencie warto sobie przypomnieć 
niektóre tezy tamtego artykułu. Należy też 
nakreślić kontekst, w jakim należy 
rozpatrywać projekt Open AGH.

Można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że każdy 
czytelnik tego tekstu przynajmniej 
okazyjnie korzysta z produktów lub 
usług, które powstały w oparciu 
o szeroko rozumianą ideę swobodnego, 
darmowego dostępu. Nasze komputery 
mają zainstalowany system operacyjny 
Linux, przeglądamy zasoby Internetu za 
pomocą Firefoxa, poszukujemy informacji 
w Wikipedii… Można z tego wyciągnąć 
wniosek, że otwartość jest nam bliska, 
jednak czy jest tak samo, gdy jesteśmy 
dawcami, a nie tylko biorcami?

Dla niektórych spośród nas 
odpowiedź z pewnością brzmi „tak”. To np. 
ci, którzy są współtwórcami wymienionych 
narzędzi. Robią to nie tylko z altruizmu czy 
(mówiąc w przenośni) chęci spłacenia 
długu, który zaciągnęli u społeczności 
internetowej. Dzięki temu mogą się też 
uczyć, zdobywać doświadczenia 
i kontakty, budować dobrą reputację 
zawodową, a w konsekwencji przewagę 
na rynku pracy.

Elementy takiego myślenia są też 
coraz silniej obecne w obszarze 
kształcenia akademickiego. W 1999 roku 
Massachussetts Institute of Technology 
zdecydował się udostępniać za darmo 
część cyfrowych zasobów 
edukacyjnych, które tworzyli jego 
pracownicy. Były to np. konspekty albo 
nagrania wideo z wykładów. Tak powstało 
pierwsze na świecie uczelniane 
repozytorium OZE. Inicjatywa MIT znajduje 
coraz liczniejszych kontynuatorów. 
W Polsce AGH jest pierwszą uczelnią, 
która podjęła ten krok.

Materiały umieszczone w Open AGH 
objęte są licencją Creative Commons: 
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 
– Na tych samych warunkach (CC: By – 
NC – SA). Creative Commons (CC) to 

system ochrony praw autorskich inny niż 
tradycyjny copyright. Pozwala on autorowi 
na samodzielne określenie, kto i co może 
robić z jego utworem. Koniecznie trzeba 
podkreślić, że objęcie swojego dzieła 
licencją CC nie oznacza wyzbycia się 
praw autorskich – ani osobistych, ani 
majątkowych.

Zgodnie z zasadą przyjętą w Open 

AGH wszystkie udostępnione zasoby 
mogą być przez każdego internautę 
kopiowane, rozprowadzane, 
przedstawiane, wykonywane 
i przekształcane w celu stworzenia tzw. 
utworów zależnych. Użytkownik serwisu 
jest jednak zobowiązany do spełnienia 
trzech warunków:

1. Musi podać autora oryginalnej pracy 
oraz adres strony, z której ją pobrał 
(czyli Open AGH).

2. Może wykorzystać utwór tylko do 
celów niekomercyjnych 
(w szczególności kształcenia innych 
lub siebie). Nie ma prawa zarabiać na 
nim.

3. Jeśli stworzy utwór zależny musi go 
udostępnić na tej samej licencji.

Zamieszczając dzieło w Open AGH 
naukowiec promuje swoją pracę, 
wspomaga innych wykładowców, 
nauczycieli i uczniów oraz stwarza warunki 

by samemu uzyskać od innych przydatne 
dla siebie materiały. To zresztą nastąpi 
bardzo szybko – dzięki przystąpieniu 
naszej uczelni do międzynarodowej 
organizacji OpenCourseWare 
Consortium (OCWC) będziemy mieli 
przez Open AGH dostęp również do 
zagranicznych, anglojęzycznych 
repozytoriów OZE.

W chwili otwarcia w Open AGH 
znajdowało się 69 kursów, których 
przestudiowanie zajęłoby jednej osobie 

1000–1500 godzin. To wspaniały kapitał 
początkowy. Naszym celem musi być 
jednak ciągły rozwój bazy. Wiemy, że wielu 
pracowników AGH już teraz udostępnia 
stworzone przez siebie materiały 
dydaktyczne, zazwyczaj na swoich 
stronach domowych. Zapraszamy do 
umieszczenia ich także w Open AGH. 
Zachęcamy też gorąco do tworzenia 
nowych zasobów i przesyłania ich do 
serwisu. Nie muszą to być całe kursy – 
wielką wartość mają pojedyncze teksty, 
grafiki, symulacje, konspekty kursów, 
nagrania audio i wideo itp. Materiały 
dobrej jakości mają realną szansę nawet 
na kilkadziesiąt tysięcy „kliknięć” rocznie. 
Nie trzeba wyjaśniać, jak wielką korzyść 
przyniesie to także ich autorom.

Więcej informacji na temat Open AGH 
uzyskać można na stronie open.agh.edu.pl 
oraz przez bezpośredni kontakt 
z pracownikami Centrum e-Learningu.
Adres serwisu: open.agh.edu.pl
E-mail kontaktowy:  
kontakt@open.agh.edu.pl 

  Jan Marković

Serwis „Open AGH” otwarty



Uroczysty przemarsz ulicami miasta i msza święta w Kolegiacie św. Anny 
4 grudnia 2009

fo
t. 

Z.
 S

ul
im

a





fo
t. 

Z.
 S

ul
im

a

Spotkanie Gwarków – 11 grudnia 2009

Odsłonięcie modelu wieży szybowej – 11 grudnia 2009
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W dniu 21 grudnia 2009, odbyło się 
seminarium, na którym stypendyści 
UNESCO zaprezentowali tradycje 
noworoczne w: Ghanie, Kazachstanie, 
Malawi, Mauritiusie, Pakistanie. 
W spotkaniu uczestniczyli między innymi 
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, 
profesor Jerzy Lis i Pełnomocnik Rektora 
AGH ds. UNESCO – profesor Janusz 
Szpytko. Seminarium dla obecnych było 
ponadto okazją do zapoznania się 
z kulturą wybranych krajów rozwijających 
się.

W dniu 8 stycznia 2010, stypendyści 
UNESCO byli gośćmi EKO-ENERGIA Sp. 
z o.o., gdzie zapoznali się z ofertą 
produkcyjno – usługową firmy oraz jej 
wydziałami: elektrycznym, energetycznym 
i mechanicznym. Gospodarzem spotkania 
był Dyrektor ds. Marketingu mgr inż. 
Kazimierz Praciak. Dla większości 
uczestników spotkania była to pierwsza 
wizyta w zakładzie produkcyjnym, dlatego 
też zainteresowanie dotyczyło różnych 
problemów inżynierskich, 
oprzyrządowania maszynowego, a nawet 
możliwości współpracy z innymi krajami. 
Uzupełnieniem wizyty było seminarium 
w zakresie technik wizyjnych w inżynierii 
i zastosowania telematyki w transporcie. 

Seminarium prowadził mgr inż. Paweł Hyla 
(AGH WIMiR Katedra Systemów 
Wytwarzania).

Od stypendystów UNESCO/Poland 
Co-sponsored Fellowships 2009 oraz 
programu Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO dla całej społeczności 
akademickiej AGH życzenia Do Siego 
2010 roku:

Mafuno abwino a khrisimasi ndi chaka 
chatsopano cha 2010. Mulungu 
akudalitseni (Malawi).

Khirisimisi yabwino ndi chaka 
chatsopano cha 2010 (Chichewa 
Malawian).

Afishapa (Twi Ghana).
Afeshyia Pa, Afe Nko Mbe To Yen 

(Ghana).
Ni ty wompaal (Taleni Ghana).
Bonne Année 2010 (Mauritius, 

Créole).

  Opracował: Janusz Szpytko

Noworoczne życzenia  
od stypendystów UNESCO

W dniu 14 grudnia 2009, w auli AGH 
odbyła się konferencja otwierająca projekt 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na 
AGH – kierunki zamawiane”. Celem 
projektu, finansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 
4.1.2), jest wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków 

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy.

Konferencję otworzył Prorektor 
Tadeusz Słomka, po którym wystąpił 
główny koordynator projektu, 
prof. Zbigniew Kąkol, który przedstawił 
działania prowadzone w AGH w ramach 
projektu.

Następnie głos zabrali koordynatorzy 
merytoryczni poszczególnych zadań, którzy 
przedstawili programy studiów objęte 
projektem i omówili bieżący stan realizacji 
projektu i planowane działania.

Na konferencji obecni byli również 
główni beneficjenci projektu, czyli studenci 
kierunków Inżynieria oraz Ochrona 
środowiska z trzech, biorących udział 
w projekcie, wydziałów AGH Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska, Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz 
Górnictwa i Geoinżynierii.

O dalszych postępach w realizacji 
projektu, z którym wiążemy duże nadzieje, 
będziemy systematycznie informować na 
łamach Biuletynu AGH.

  Joanna Rams-Pietraszewska

Kierunki zamawiane w AGH
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Absolwenci AGH 
w mediach

Polska Gazeta Krakowska 25.11.2009
„Tak się bawi, tak się bawi AGH” – tym zawołaniem powitał 

żaków seniorów, Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz 
Słomka. Na uroczystości ponownego pasowania na żaka spotkali 
się studenci wydziałów: Metalurgicznego, Elektrotechniki 
Górniczej i Hutniczej, Maszyn Górniczych i Hutniczych, 
Ceramicznego i Odlewnictwa, którzy w 1959 roku rozpoczęli 
studia w AGH. W tym roku ponowna immatrykulacja wpisała się 
w 90. rocznicę powołania przez marszałka Józefa Piłsudskiego tej 
najlepszej w Polsce uczelni technicznej. „Spotkania te 
organizowane są z inicjatywy założonego w 1919 roku 
Stowarzyszenia Słuchaczy Akademii Górniczej, które w 1945 roku 
przekształciło się w Stowarzyszenie Wychowanków AGH i działa 
prężnie do dziś” – mówił prof. Stanisław Mitkowski, 
Przewodniczący SW AGH.

Przeczytamy również jak po latach ocenia swój wybór 
kierunku studiów jeden z absolwentów Wydziału Mechanicznego 
– dr inż. Andrzej Łopata i czy 50 lat to dużo czy mało?

Flota 16.12.2009
Adam Pietkiewicz jest absolwentem Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. 
Od 1990 roku wraz z partnerem Jackiem Drogoszem budował 
grupę firm dealerskich. Grupa PGD jest największą firmą 
dealerską w Polsce. W pierwszym półroczu 2009 roku osiągnęła 
ponad 3% udziału w polskim rynku sprzedaży nowych aut. 
Z Jackiem Drogoszem był zwycięzcą pierwszego konkursu 
„Menadżer Rynku Dealerskiego”, zorganizowanego przez PIM. 
Jest przewodniczącym Rady Związku Dealerów Samochodów. 
Miejsce urodzenia, zamieszkania, główna siedziba firmy oraz 
miejsce pierwszego przedsięwzięcia biznesowego to Kraków. 
Uważa, że jest coś w przysłowiowej oszczędności Krakusów, 
ale w prowadzeniu biznesu preferuje rozwój, nie oszczędności. 
Z pasją podróżuje i uczy się języków, aby móc zrozumieć inne 
kultury i zwyczaje.

Rzeczpospolita 17.12.2009
Bartosz Chytła jest absolwentem Wydziału Zarządzania 

AGH. Ma dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees 
w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu. Karierę zawodową 
rozpoczął w 1995 roku w firmie Excogito zajmującej się 
projektowaniem systemów informatycznych. Z bankami związany 
jest od 1996 roku. Wówczas zaczął pracować w Pierwszym 
Polsko – Amerykańskim Banku, który został przejęty przez 
Fortisa. Na początku wdrażał produkty bankowe i elektroniczne 
kanały dystrybucji. W Fortisie awansował na dyrektora 
departamentu rozwoju usług. W 2004 roku został wiceprezesem 
banku. Zarządzał też siecią oddziałów, a od 2007 roku również 
obszarem ryzyka kredytowego. Równocześnie pełnił funkcję 
członka komitetu zarządzania bankowością detaliczną grupy 
Fortis. Do DnB Nord przeszedł we wrześniu zeszłego roku. Po 
roku został p.o. prezesa, po kolejnych miesiącach szefem banku. 
Jego atutem – zdaniem bankowców, z którymi pracował jest 
wiedza na temat kredytów hipotecznych i technologii.

Polska The Times 29.12.2009
Mirosław Taras związany jest z kopalnią węgla Bogdanka 

od 1980 roku. Przed objęciem stanowiska prezesa był m.in. jej 
rzecznikiem. Jest absolwentem Wydziału Górniczego AGH. Gdy 
w czerwcu Bogdanka zadebiutowała na Giełdzie Papierów 

Wartościowych Spółka znalazła się w gronie czterdziestu 
największych polskich firm notowanych na warszawskim 
parkiecie. Ojcem wejścia na parkiet pierwszej kopalni był 
Mirosław Taras. Udało się mimo kryzysu. A dziś można mówić 
nawet o sukcesie. Mirosław Taras postawił na inwestorów 
finansowych, bo wie, że oni pomogą w realizacji inwestycji. 
Kopalnia planuje bowiem, że w ciągu kilku lat podwoi produkcję.

Wirtualny Nowy Przemysł styczeń 2010
Janusz Olszowski jest prezesem Górniczej Izby 

Przemysłowo – Handlowej. Ukończył studia w zakresie Górnictwa 
i Geologii w AGH. Jest także absolwentem studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim oraz AGH. W latach 
1980-1996 pracował na stanowiskach kierowniczych pod ziemią 
w kopalniach „Janina”, „Halemba” i Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego, gdzie pod koniec pełnił funkcję głównego inżyniera. 
W 1996 roku został dyrektorem w Górniczej Izbie Przemysłowo-
Handlowej, a od 1998 roku jest prezesem Izby. Zajmuje się 
wszelkimi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem sektora 
paliwowo-energetycznego, w tym w szczególności górnictwa 
węglowego.

Businessman 14.01.2010
Mirosław Szkałuba jest wiceprezesem zarządu PGNiG SA. 

Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1984) i studiów 
podyplomowych z zakresu Inwestycji Kapitałowych i Projektów 
Rozwojowych Firm w SGH w Warszawie. W 2004 roku zdał 
egzamin państwowy dla kandydatów na członków RN w spółkach 
Skarbu Państwa. Z PGNiG związany jest od 1994 roku. Do 2005 
roku pracował w centrali spółki w Departamencie Poszukiwania 
Złóż na stanowisku specjalisty ds. projektowania, nadzorowania 
oraz rozliczania prac poszukiwawczych, później w Oddziale 
Sanok na stanowisku zastępcy kierownika działu Nadzoru Prac 
Wiertniczych. W latach 2005-2008 członek RN PGNiG z wyboru 
pracowników. Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Dziennik Polski 16.01.2010
Jak zawsze dużą frekwencją cieszyło się spotkanie 

opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Obecni byli 
absolwenci akademii, emerytowani profesorowie, dawni i aktualni 
pracownicy, szefowie kół terenowych Stowarzyszenia, a także były 
rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz oraz przewodniczący SW 
AGH prof. Stanisław Mitkowski. Życzenia w imieniu władz uczelni 
złożył gościom rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Opłatki poświęcił 
i kolędy zaintonował ks. prałat Andrzej Waksmański, życząc 
wszystkim samych dobrych zdarzeń w Nowym Roku 2010.

  Małgorzata Krokoszyńska

Zapraszamy na stronę  
bazy fotografii AGH 
www.foto.agh.edu.pl
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Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH 
oraz Zrzeszenie Studentów 
Niepełnosprawnych AGH informują, 
iż ukazał się już czwarty numer 
Krakowskiego Semestralnika Studentów 
Niepełnosprawnych (KSSN). Gorąco 
zachęcamy do lektury.

Semestralnik powstaje z inicjatywy 
studentów niepełnosprawnych 
krakowskich uczelni – AGH, PK, UEK, UJ, 
UP oraz UPJP2. 

W Semestralniku można przeczytać 
m.in. relacje z przebiegu szeregu spotkań, 
konferencji, imprez i obozów 
integracyjnych organizowanych dla 
studentów niepełnosprawnych oraz 
informację dotyczące różnego rodzaju 
niepełnosprawności. Ponadto zawarte są 
informacje na temat ulg podatkowych 
osób niepełnosprawnych w 2009 roku. 
W dziale „Z Polski” zamieściliśmy teksty 
o możliwościach wsparcia jakie mają 
studenci w Poznaniu i Wrocławiu oraz 
wiele innych ciekawych materiałów.

Wersja drukowana gazety dostępna 
jest w Biurze ds. ON AGH w DS. ALFA 

(ul. Reymonta 17, pok. 10). Gazetka jest 
również dostępna w wersjach 
elektronicznych: na płytach CD oraz na 
stronie internetowej www.zsn.agh.edu.pl/
kssn, co umożliwia powiększanie tekstu 
i grafiki dla osób słabowidzących, a także 
czytanie Semestralnika przez osoby nie 
mające dostępu do wersji drukowanej. 
Znajduje się tam również wersja tekstowa, 
umożliwiająca czytanie przez osoby 
niewidome. Możliwy jest także wydruk 
w alfabecie Brajla – osoby zainteresowane 
taką wersją Semestralnika prosimy 
o zgłaszanie takiej potrzeby do Biura ds. 
ON AGH.

Krakowski Semestralnik Studentów 
Niepełnosprawnych został dofinansowany 
ze środków PFRON.

Wszystkich gorąco zachęcamy do 
wzięcia czynnego udziału w tworzeniu 
kolejnych numerów. Artykuły oraz 
propozycje współpracy prosimy przesyłać 
na adres Redakcji 

kssn@academica.org.pl. 

  Biuro ds. ON AGH

Krakowski Semestralnik  
Studentów Niepełnosprawnych 

Tylko miejsce było inne. Aula – 
w remoncie, tak więc tradycyjne, 
noworoczne spotkanie Stowarzyszenia 
Wychowanków odbyło się 8 stycznia br. 
w sali bankietowej „Tawo”.

Jak zwykle, przybyło wielu (około 
160) członków, sympatyków i przyjaciół 
Stowarzyszenia, których serdecznie 
powitał Przewodniczący Stowarzyszenia 
prof. Stanisław Mitkowski. Po przekazaniu 
życzeń przesłanych dla wszystkich 
uczestników spotkania przez Marszałka 
Małopolskiego Marka Nawarę, 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu 
gospodarza naszej uczelni – rektora 
prof. Antoniego Tajdusia. Słowa Rektora 
o dobrej kondycji Uczelni chyba wszystkim 
zebranym przyniosły uspokojenie 
i zachęciły do, jakże potrzebnego, 
optymistycznego spojrzenia w przyszłość.

Rokrocznie gościmy na tych 
spotkaniach ks. prałata Andrzeja 
Waksmańskiego, który umie trafić do serc 
zebranych. A gdy zaintonował kolędę 
Przybieżeli do Betlejem pasterze, i podzielił 
się opłatkiem – zaczęły się życzenia. 
Wszyscy życzyli sobie wzajemnie 
wszystkiego najlepszego. Zdrowia, 

zdrowia! Ale cóż by zrobić z lekarzami 
gdyby te życzenia w całości się spełniły?

Było bardzo miło. Spotkanie uczniów 
z nauczycielami, oficerów przemysłu 
z naukowcami, emerytów z jeszcze 
pracującymi, przyjezdnych z miejscowymi 
jest tradycyjną już imprezą Stowarzyszenia 
Wychowanków.

A więc do następnego styczniowego 
spotkania! Mamy nadzieję, że znów 
zorganizuje je , z właściwym sobie 
kunsztem, Helena Pitera, a Zygmunt Kulig 
znów pokaże slajdy obrazujące imprezy 
stowarzyszenia.

  Andrzej Miga

Opłatek w Stowarzyszeniu Wychowanków
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Dla uczczenia górniczego święta, 
w Muzeum Historii AGH otwarta została, 
w dniu 17 grudnia 2009, wystawa 
zatytułowana „Tajemnicze piękno solnych 
podziemi” (malarstwo Stanisława Dzidka). 
Tematem wystawy jest unikatowy zabytek 
górnictwa podziemnego – Kopalnia Soli 
„Wieliczka”, który obejrzymy tym razem 
oczyma utalentowanego wielickiego 
Artysty malarza – Stanisława Dzidka.

Niezwykły to twórca – pedagog, 
inżynier, od lat głęboko związany 
zawodowo i emocjonalnie z Kopalnią Soli 
w Wieliczce. Zasłynął jako błyskotliwy 
przewodnik oprowadzający krajowych 
i zagranicznych turystów po 
najpiękniejszej Podziemnej Trasie 
Turystycznej. Stałe wędrówki po solnych 
podziemiach uwrażliwiły artystę na 
tajemnicze piękno tych miejsc. Błyski 
świateł w solnych kryształach, zielonkawe 
szarości mrocznych zakamarków, 
dostojne piękno solnych posągów 
znalazły swe odzwierciedlenie w jego 
twórczości. Jako utalentowany uczeń 
prof. Włodzimierza Buczka z krakowskiej 
ASP posiada dobrą znajomość warsztatu 
malarskiego i umiejętność interesującego 
posługiwania się paletą barw. Jego prace 
prezentowane były na licznych wystawach 
i uzyskały wiele pochlebnych recenzji 
wśród znawców sztuki.

Otwarcia wystawy dokonał Prorektor 
ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Słomka. 
Przypomniał, że współpraca AGH 
z Kopalnią Soli „Wieliczka” trwa niemal od 
pierwszych dni istnienia naszej uczelni, 
a proces rewitalizacji kopalni jest 
osiągnięciem interdyscyplinarnym, 
w którym największe zasługi odniosły 
Wydziały: Górnictwa i Geoinżynierii, 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska AGH.

Warto tu przypomnieć nazwiska 
prof. Feliksa Zalewskiego(1888–1966) 
i prof. Zbigniewa Strzeleckiego 
(1922–1988) z dawnej Katedry Głębienia 
i Odbudowy Górniczej AGH, którzy 
opracowanymi przez siebie metodami 
ocalili przed zniszczeniem wiele 
naziemnych i podziemnych zabytków – 
w tym i solne wyrobiska „Wieliczki”, 
kierując pracami zabezpieczającymi 
z wykorzystaniem historycznych 
pierwowzorów ciesielstwa i murarstwa 
górniczego. W ten sposób powstała 
wzorcowa Podziemna Trasa Turystyczna 

o wielkich walorach, a także unikatowe 
Muzeum Żup Solnych. Stworzono również 
możliwość bezpiecznego funkcjonowania 
sanatorium alergologicznego.

Dzieło to kontynuowane jest 
współcześnie pod patronatem rektora 
AGH prof. Antoniego Tajdusia. W Katedrze 
Geomechaniki, Budownictwa 
i Geotechniki Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii AGH została opracowana 
nowa metodyka kompleksowego 
i uniwersalnego zagospodarowania 
zabytków górniczych.

Jej autor – prof. Tadeusz Mikoś – 
apeluje do krajów Unii Europejskiej 
o międzynarodową współpracę w dziele 
ratowania zabytków podziemnych, gdyż 
są one wspólnym dziedzictwem kultury 
materialnej Europy. Zabytkowe wyrobiska 
Kopalni Soli „Wieliczka”, będące 
równocześnie rezerwatami górniczymi 
i przyrodniczymi, znajdują się pod stałym 
nadzorem specjalistów różnych dyscyplin 
naukowych naszej uczelni.

Swymi doświadczeniami naukowymi 
i wspomnieniami z pracy w Kopalni 
podzielili się z nami – wybitny znawca 
problematyki solnej prof. Aleksander 
Garlicki oraz specjalista w dziedzinie 
rewitalizacji kopalń prof. Tadeusz Mikoś. 
Na zakończenie pan Stanisław Dzidek – 
artysta prezentujący swe prace, 
opowiedział nam o tym, jak rodzi się 
sztuka w tak niezwykłych miejscach jak 
Kopalnia Soli.

Oglądając malarskie wizje „Wieliczki” 
powinniśmy przypomnieć sobie słowa 
prof. A. Długosza – zasłużonego 
założyciela Muzeum Żup Krakowskich: 
„Wieliczka, to bezcenny klejnot, który nie 
ma równego sobie na świecie i na który są 
zwrócone oczy całego świata. Wieliczka to 
kolebka i szkoła górnictwa polskiego. Jako 
dzieło czterdziestu polskich pokoleń 
górniczych jest urzekającym świadectwem 
dawności i wielkości kultury rodzimej. 
Wieliczka, to jakby serce Polski, które od 
początku istnienia narodu bije nieustannie 
rytmem wytężonej pracy we wnętrzu 
ojczystej ziemi.”

Dziękujemy Panu Dzidkowi za 
dostarczenie własnych prac olejnych na 
wystawę, a także składamy podziękowanie 
profesorom AGH: Tadeuszowi Mikosiowi, 
Aleksandrowi Garlickiemu i Andrzejowi 
Szybistowi, za życzliwe konsultacje 
i wypożyczenie pięknych eksponatów 
solnych uatrakcyjniających naszą 
ekspozycję.

Zapraszamy do Muzeum na wystawę, 
która będzie dostępna dla zwiedzających 
do końca lutego 2010 roku.

  dr Maria Korzec OHTzM

Tajemnicze piękno  
solnych podziemi
nowa wystawa w Muzeum Historii AGH i Techniki

fo
t. 

M
ar

ek
 To

rm
a

fo
t. 

M
ar

ek
 To

rm
a



Biuletyn AGH 25-2010 27

We wtorkowy wieczór 12 stycznia 2010, jak 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca, odbyło 
się kolejne spotkanie „Forum Kół 
Naukowych – spotkania z nauką i sztuką”. 
Spotkania te, już od ponad pięciu lat są 
miejscem prezentacji dorobku 
naukowego, zainteresowań czy 
naukowych hobby studentów 
i wykładowców i jednocześnie miejscem 
obcowania ze sztuką. Spotkanie 
styczniowe miało trochę nietypowy 
charakter i odbiegało od przyjętej formy 
prezentacji uczeń – mistrz, choć nadal 
realizowało przyjętą ideę przedstawiania 
pasji naukowych, wymiany doświadczeń 
czy najogólniej humanizację techniki. 
Zapoczątkował je referat Marty Dendys 
„Kolęda w kulturze europejskiej”, w którym 
przedstawiony został rozwój pieśni 
kolędowej w kolejnych epokach, aż do 
współczesności, ukazując wyjątkowy 
charakter tej muzyki. Prelegentka 
opowiedziała również o wyjątkowej roli 
pieśni bożonarodzeniowej w dziejach 
polskiego narodu, który jak żaden inny, 
zawarł w tych pieśniach także ważne 
wydarzenia ze swojej historii.

Drugą część obrad poświęcono na 
podsumowanie tegorocznej akcji 

charytatywnej „Święta Dzieciom 2009” 
organizowanej przez koła naukowe AGH 
przy współpracy Samorządu Studentów 

AGH. Dwóch studentów Grzegorz Luty 
i Arek Kuta opowiedzieli o odniesionym 
sukcesie, w przygotowaniach akcji, jej 
kolejnych etapach i wreszcie o planach na 
przyszłość. Złożyli także gorące 
podziękowania Prorektorowi ds. 
Kształcenia prof. Zbigniewowi Kąkolowi, 
Pełnomocnikowi Rektora ds. Kół 
Naukowych Pionu Hutniczego dr. inż. 
Leszkowi Kurczowi oraz Dziekanowi 
Wydziału Metali Nieżelaznych prof. dr hab. 
inż. Krzysztofowi Fitznerowi, za aktywne 
wsparcie tegorocznej akcji. Następnie dr 
inż. Leszek Kurcz wręczył specjalne 
dyplomy przyznane przez Jego 
Magnificencję Rektora 152 
wolontariuszom biorącym udział w akcji 
„Święta Dzieciom 2009”. Wręczając 
dyplomy podkreślił, wielką wartość tego 
typu akcji podejmowanych przez 
studentów i koła naukowe wskazując, że: „ 
najpiękniejsze co może zdarzyć się 
w życiu człowieka to zrobić coś dobrego 
dla drugiego człowieka”. Poniżej nazwiska 
wolontariuszy wyróżnionych dyplomem 
rektora AGH.

Nietypowa była także artystyczna 
część spotkania. Odbyło się wspólne 
kolędowanie wraz z kwartetem „Brillante” 
(I skrzypce – Dominika Olszewska, II 
skrzypce – Karolina Bartczyszyn, altówka 
– Joanna Zazulak, wiolonczela – Joanna 
Stasiak), który z wdziękiem i po 
mistrzowsku wykonywał kolejne piękne 
utwory kolędowe.

  Agata Puchała

Stu pięćdziesięciu dwóch mikołajów…

Lista wolontariuszy tegorocznej akcji „Święta dzieciom”

Michał Barszczewski, Maciej Białobrzeski, Karim Bibars, Agnieszka Bochenek, Bartek Bodzek, 
Dariusz Brach, Kamil Bracio, Piotr Broda, Agnieszka Bryk, Krystian Cabaj, Konrad Chojnacki, 
Katarzyna Chowaniec, Olga Ciężkowska, Michał Ciszkowicz, Ewelina Czerlunczakiewicz, 
Kamil Czerniak, Adam Czuba, Mateusz Czubak, Paulina Dąbrowska, Marta Dendys, Joanna 
Drąg, Kamila Drebszok, Magdalena Dużyńska, Natalia Fiedorczuk, Anna Giza, Piotr Głodzik, 
Marcin Głodzik, Tomasz Hładun, Dorota Hojdak, Tadeusz Janczykowski, Anna Janik, Grzegorz 
Jasiurkowski, Justyna Josiek, Jakub Józefczyk, Wojciech Kalawa, Norbert Kaleta, Paulina 
Kanarek, Maciej Karbowniczak, Barbara Kardyś, Jakub Karpiński, Magdalena Knych, Jacek 
Kocemba, Agata Kogut, Michał Kokosza, Marta Kościelska, Łukasz Kozdroń, Agnieszka Kozek, 
Monika Koźma, Joanna Krzyżanowska, Mirosława Kubicka, Magdalena Kucharczyk, Marika 
Kuczyńska, Adrian Kula, Michał Kulik, Mateusz Kurczab, Jakub Kusion, Arkadiusz Kuta, Marlena 
Kwas, Marcin Laprus, Michał Lech, Justyna Lenart, Karolina Ligęza, Rafał Lis, Grzegorz Litwin, 
Iwona Lupa, Grzegorz Luty, Barbara Łazowska, Mariola Maczuga, Kamila Maiczak, Mateusz 
Malicki, Piotr Marczydło, Paweł Marecki, Marta Marzec, Przemek Materniak, Dominika 
Matuszewska, Janusz Michalik, Jakub Mierzwa, Magdalena Milcarz, Bartosz Modliborek, 
Mateusz Morawski, Filip Mościcki, Anna Mrowca, Małgorzata Murdzia, Grzegorz Niedzielski, 
Paulina Nowakowska, Daniel Nowakowski, Piotr Nowicki, Maciej Nowosielski, Anna Olszar, 
Łukasz Organ, Bolesław Palczewski, Piotr Palian, Monika Pałuk, Katarzyna Pasternak, Krzysztof 
Pastuszka, Adrian Patej, Kamil Pawełek, Przemysław Pawełek, Karolina Pietrzyk, Krzysztof 
Potoczak, Aleksandra Prętka, Jarosław Przybyła, Agata Puchała, Sandra Pucherska, Radosław 
Puka, Kamil Pycia, Wojciech Radecki, Ewa Reciak, Łukasz Rogoda, Wojciech Sajdak, Kornelia 
Sawińska, Joanna Simoni, Katarzyna Skolik, Mateusz Sobczyk, Wojciech Sorbian, Katarzyna 
Stachowicz, Magdalena Stalmach, Bartłomiej Staszkiewicz, Ewa Stawarz, Damian Strzyż, 
Maria Substelna, Anna Suchodolska, Magdalena Szlęk, Marcin Szymański, Piotr Śródka, 
Monika Świerczek, Joanna Tarnowska, Kamil Tarnowski, Arkadiusz Urban, Joanna Urbańska, 
Anna Wasiela, Mateusz Wędrychowicz, Natalia Wiertelak, Jakub Wiewióra, Kamil Wiśnios, 
Monika Wnękowicz, Marta Wojda, Szymon Wojdyła, Piotr Wojtasik, Jarosław Wolsztajn, 
Katarzyna Wontorczyk, Jeremy Woodall, Mateusz Wójtów, Łukasz Wzorek, Beata Zawór, 
Mirosława Zazulak, Anna Zemanek, Jan Zięba, Jakub Złotnik, Damian Żurawski
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Z początkiem stycznia cała akademia 
kolęduje i baluje – tak każe tradycja, 
przecież to karnawał. Dla Blabela to także 
czas, by między sesją studenckich kół 
naukowych, a zimową sesją 
egzaminacyjną rozwinąć skrzydła, 
pokazać rogi, trochę poszaleć, trochę 
powspominać. Pierwsze Międzynarodowe 
Kolędowanie odbyło się 4 lata temu, nasze 

koło jeszcze formalnie nie istniało, 
a organizatorem uroczystości był Zespół 
Języków Romańskich i Słowiańskich SJO. 
Kolejny koncert był wspólnym dziełem 
Blabela i ESN. Tradycyjnie naszymi 
partnerami byli i pozostali: grupa 
studentów z lektoratu rosyjskiego pod 
kierunkiem pani Anny Stępniowskiej 
i wielonarodowy zespół studentów 
UNESCO, przygotowany przez panią 
Bogumiłę Osiak.

Za każdym razem jest trochę inaczej, 
ci odlatują, ci zostają, owi się pojawiają; 

zmienia się repertuar, ale treści wciąż te 
same: powrót do źródła radości, nadziei, 
poczucia wspólnoty zaklętej we 
wzruszające strofy kolęd i świątecznych 
piosenek należących do tradycji polskiej 
i innych nacji. Kolędujemy, bo śpiewanie to 
magia, która łączy ludzi, it’s just because 
we love singing, and we’d like to share that 
love with you, jak rzekł pewien mądry 

Blabelman.
Serdecznie zatem dziękując za udział 

w IV Międzynarodowym Kolędowaniu 
dostojnym gościom i całej przemiłej 
publiczności, wyrażamy nadzieję, że 
spędzili Państwo czas równie wesoło, jak 
my, kolędnicy.

A oto nasze językowe  
życzenia noworoczne

Niech obcowanie z językami innych 
narodów będzie dla całej społeczności 

AGH przyjemne i pożyteczne, niech 
sprzyja rozkwitowi kontaktów 
międzynarodowych i umacnia naszą 
pozycję w świecie edukacji i wiedzy, 
owocuje nowymi kontaktami 
uniwersyteckimi i przemysłowymi, niech 
naszym kadrom, absolwentom 
i studentom otwiera drogę do kariery 
zawodowej i niech nas prowadzi do 
lepszego poznania i zrozumienia świata, 
zbliża ludzi i społeczeństwa. Niech nam 
daje radość i poczucie swobody 
gdziekolwiek się znajdziemy.

Nim się pożegnamy, chcemy 
szczerze pogratulować wspaniałego 
występu kolegom z lektoratów języka 
polskiego (mamy nadzieję na kolejne 
wasze występy w nowym semestrze!) 
i rosyjskiego (o nich parę słów poniżej) 
oraz zaprosić na stronę naszego koła, 
gdzie znajdą Państwo szerszą relację 
z tego rodzinnego spotkania pod 
gościnnym dachem klubu Gwarek –

www.blabel.agh.edu.pl.

  Magdalena Pabisiak, 
Anna Cisowska 
opiekunki KN Blabel

Wybrane zdjęcia pochodzą z uroczystości 

świątecznych Posada del Mundo Latino, 

które odbyły się w Kościele OO. Franciszkanów 

w grudniu. Członkowie Blabela w ludowych 

strojach peruwiańskich i boliwijskich prezentowali 

się może jeszcze bardziej malowniczo niż 

podczas jasełek w AGH, choć paradne czaka 

górnicze, które z dumą włożyliśmy na 

rozpoczęcie koncertu w Gwarku są naprawdę 

twarzowe!

IV Międzynarodowe Kolędowanie w AGH
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Rozpocznijmy zatem krótką wędrówkę po 
miejskim buszu z punktu widzenia osoby 
niewidomej i przyjrzyjmy się najczęstszym 
sytuacjom, które stanowią problem 
i potencjalne niebezpieczeństwo.

Na pierwszy ogień weźmy wszelkiego 
rodzaju przejścia dla pieszych, zarówno te 

zaopatrzone w światła, jak i nie. 
W przypadku braku sygnalizacji świetlnej 
sprawa jest oczywista: aby przejść należy 
nasłuchiwać nadjeżdżających pojazdów, 
a w przypadku dużego ruchu skorzystać 
z pomocy innej osoby, ewentualnie 
czekać, aż przez pasy będzie 

przechodziła większa grupa ludzi. Jeśli 
chodzi o przejścia ze światłami sprawa 
wygląda podobnie, no chyba, że przejście 
wyposażone jest w sygnalizację 
dźwiękową. Jednak sama obecność 
„piszczących świateł” nie gwarantuje 
sukcesu. Pewne błędy w umiejscowieniu 
sygnalizatorów jak i w samej ich 
konstrukcji mogą paradoksalnie 
skutecznie zdezorientować osobę 
niewidomą lub narazić ją na 
niebezpieczeństwo. Najczęstsze 
przewinienia to zbyt niski poziom 
głośności albo ten sam rodzaj dźwięku na 
wszystkich przejściach w obrębie 
skrzyżowania, co czasami w połączeniu 
z odgłosem ruchu ulicznego daje efekt 
zlewania się dźwięków sygnalizatora – nie 

Miejska dżungla
Można doszukać się szeregu analogii między środowiskiem miejskim XXI wieku, 
a tropikalnym buszem. Zarówno bowiem podczas przeprawy przez dziką dżunglę 
jak i w przypadku zwykłego poruszania się po mieście człowiek jest narażony na 
wiele niebezpieczeństw. Dotyczy to szczególnie osób niewidomych i nie chodzi tu 
bynajmniej o dzikie zwierzęta, ukąszenia węży i moskitów czy tropikalne choroby, 
ale o zwykłe przeszkody o charakterze architektonicznym, wynikające ze złego 
stanu infrastruktury miejskiej lub wręcz niedbalstwa i głupoty ludzkiej.

Po występach znakomitych 
„zawodowców” czyli członków KN Blabel 

przyszedł czas na amatorów, czyli 
studentów – słuchaczy lektoratu języka 
rosyjskiego. W tym roku stanowili oni 
mocną i zwartą grupę około 30 osób 
(chór, tancerze i muzykanci z harmoszką 
na czele), zapełniając prawie całą scenę 
klubu. Panowie włożyli na głowy 
tradycyjne czapy „uszanki”, panie zaś – 
kolorowe chusty, jak u „matrioszek”. 
Wśród przebierańców dojrzeć można było 
m.in. gadającą żywą choinkę (w tej roli 
Andrzej Szczepański – 3 rok WFiIS), 
przybraną w srebrzyste łańcuchy i inne 
świecidełka, a także ubraną na biało 
Snieguroczkę (Ania Kawęcka – 2 rok 
WGGiOŚ) – wnuczkę Dieda Moroza. 
Barwna ekipa zaśpiewała po rosyjsku 
dwie kolędy: Cichą noc i Wśród nocnej 
ciszy, a następnie ruszyła w tan wokół 

przystrojonej choinki (czyt. Andrzeja), 
śpiewając noworoczną piosenkę 

Nowogodniaja chorowodnaja. Tancerzom 
i śpiewakom akompaniował zespół 
muzyczny w następującym składzie: 
akordeon – Leszek Frąś (3 rok WIMiR), 
gitary klasyczne – Marcin Filar (2 rok 
WEAIiE), Jakub Kojdecki (2 rok WEAIiE) 
i Siergiej Galimskij (2 rok WGGiOŚ), flet 
prosty – Ania Wołczyk (2 rok WIMiC).

Przygotowania do występu odbywały 
się (już tradycyjnie) na zajęciach 
z lektoratu j. rosyjskiego, w związku 
z omawianym tematem świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. Piosenki 
rosyjskie i znane kolędy śpiewane po 
rosyjsku zawsze cieszą się 
zainteresowaniem wśród studentów, 
a występ przed liczną publicznością 
stanowi dodatkową motywację do nauki.

Wykonawcami tegorocznego 
IV Międzynarodowego Kolędowania byli 
w większości studenci grupy A2 
międzywydziałowej, grupy A1 z Wydziału 
EAIiE, grupy A1 z Wydziału IMiR oraz 
grupy B2 międzywydziałowej.

  Anna Stępniowska

Snieguroczka pod choinką
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wiadomo wówczas, na którym przejściu 
jest aktualnie zielone światło. W takich 
sytuacjach o wypadek naprawdę 
nietrudno. Osobną sprawą jest fakt 
wyłączania w porze wieczornej i nocnej 
niektórych sygnalizatorów dźwiękowych 
(czyżby niewidomi nie poruszali się nocą 
po mieście?).

Weźmy następnie pod lupę środki 
komunikacji miejskiej – autobusy 
i tramwaje. Tu sprawa wygląda 
nienajgorzej, choć pojazdy z głosowym 
powiadomieniem o typie linii i nazwie 
przystanku wciąż stanowią w Krakowie 
ogromną rzadkość. Ale jak powiada 
przysłowie „koniec języka za przewodnika” 
– stojący na przystanku ludzie lub 
pasażerowie autobusu czy tramwaju 
mogą udzielić informacji o numerze 
pojazdu. Problem pojawia się 
w przypadku przystanków podwójnych, 
gdzie stają jednocześnie dwie lub więcej 
maszyn. Można wówczas nie zdążyć 
z dostaniem się do oczekiwanego 
autobusu lub tramwaju, gdyż ten, 
wysadziwszy i zabrawszy kolejnych 
pasażerów na samym początku długiego 
przystanku, dosłownie ucieknie nam 
sprzed nosa. Dużą niedogodność 
sprawiają również przystanki (zwłaszcza 
tramwajowe), które ze względu na 
specyfikę starego miasta umiejscowione 
są na środkowym pasie jezdni. Ściślej 
mówiąc, przystanek w rozumieniu wiata 
i rozkład jazdy znajduje się w obrębie 
chodnika, ale samo dostanie się lub 
wydostanie z tramwaju wymaga przecięcia 
pasa ruchu dla samochodów. Istnieje tu 
ryzyko spotkania się z maską auta 
należącego do co bardziej niecierpliwego 
lub nieuważnego kierowcy.

Warto zwrócić uwagę na poruszany 
ostatnio w mediach temat 
niebezpieczeństwa, jakie dla osób 
niewidomych stanowią polskie perony 
kolejowe i przystanki metra. Prawo 
kolejowe nakazuje, by owe miejsca były 
płaskie. I takie zresztą są, równe niczym 
powierzchnia lustra, często śliskie, 
zwłaszcza zimą (choć niekoniecznie tylko 
o tej porze roku). Nie różnią się niczym od 
urwiska skalnego. Po ostatnim głośno 
omawianym wypadku niewidomego 
studenta z Warszawy, sytuacja miała się 
poprawić ale do tej pory żadnej zmiany ku 
lepszemu nie widać. Droga legislacyjna 
jest bowiem długa i zawiła, a zdrowy 
rozsądek i dobra wola napotykają na 
ścianę w postaci nieprzemyślanych, 
przestarzałych przepisów, których 
przydatność już dawno zweryfikowała 
obecna rzeczywistość. …Notabene 
w innych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej problem został już dawno 
zlikwidowany za pomocą rozwiązania 
najprostszego – gumowych, wypukłych 

mat, wyraźnie oddzielających krawędź od 
reszty peronu.

Odstawmy na bok mechaniczne 
środki transportu i zajmijmy się 
utrudnieniami, na jakie napotyka 
niewidoma osoba pieszo przemierzająca 
miejski gąszcz. Droga z punktu „A” do „B” 
często przypomina tor z przeszkodami lub 
odcinek rajdu terenowego, zwłaszcza, gdy 
trasa jest mało znana lub przemierzana po 
raz pierwszy. Istnieje wiele pułapek, które 
miejska rzeczywistość rozstawiła na 
pieszych z białą laską. Do najbardziej 
wrednych i niebezpiecznych można 
zaliczyć wszelkie wyrwy i nierówności 
wynikające z fatalnego stanu chodników 
miejskich. Popękane, wystające lub 
brakujące płyty chodnikowe oraz dziury na 
źle położonym asfalcie tworzą czasami 
trasę, której nie powstydziłby się niejeden 
kierowca motocrossowy chcący 
potrenować w trudnym terenie. Na takich 
„niespodziankach” można złamać lub 
skrzywić laskę, wywrócić się lub skręcić 
bądź złamać nogę. Oczywiście wszystko 
zależy od stylu chodzenia, uwagi i tempa, 
w jakim człowiek się porusza, ale pewne 
pułapki są nie do uniknięcia. Zresztą na 
stan chodników i ulic narzekają nie tylko 
niewidomi i nie tylko dla nich spotkanie 
z dziurą lub wystającą płytką kończy się 
niemiłą przygodą. Niewidomi są jednak 
znacznie bardziej narażeni na kontuzje 
z ich strony. Mitem jest, iż białą laską da 
się wyczuć każdą przeszkodę.

Jednak nawet na prostym i równym 
chodniku można napotkać elementy 
architektury skutecznie utrudniające życie. 
Mowa tu o wszelkiego typu słupach, 
słupkach lub pachołkach, mających na 
celu uniemożliwienie wjazdu lub 
parkowania samochodów. Umiejscowione 
są one czasami na samym środku 
ruchliwego chodnika. Do tej kategorii 
należy zaliczyć także niektóre drzewa oraz 
elementy, które w zamierzeniu 
projektantów przestrzeni miejskiej miały 
podnieść estetykę okolicy, ale z racji 
swojego niefortunnego położenia 
stanowią częstokroć źródło urazów. 
Gorszymi przeszkodami są jednak obiekty 
typu witryny wystawowe dla prasy 
montowane na kioskach „Ruchu”, niektóre 
szyldy i śmietniki przystankowe, które 
nawet przy zachowaniu dużej uwagi ze 
strony niewidomego nie są wyczuwalne 
dla białej laski. Przechodzi ona bowiem 
pod nimi, a sama przeszkoda nagle 
gwałtownie styka się z klatką piersiową 
lub, co gorsza, z twarzą wędrującego.

Osobną sprawą jest także kultura 
i zdrowy rozsądek kierowców parkujących 
swoje samochody. Deficyt miejsc 
parkingowych nie zwalnia bowiem 
z obowiązku myślenia. Niestety, nie jest to 
dla wszystkich oczywiste. Wciąż bowiem 

można napotkać na swej drodze „święte 
krowy” stojące gdzie popadnie, blokujące 
wjazdy i wejścia do bram w budynkach, 
zastawiające cały chodnik (nie mówiąc już 
o ustawowym 1,5 metra wolnego miejsca), 
bądź stojących wprost na przejściach dla 
pieszych. Pół biedy, gdy taką zawalidrogę 
da się w jakiś bezkolizyjny sposób 
wyminąć. Gorzej, gdy zmusza to do 
zejścia na jezdnię lub błotnisty trawnik. 
Wysyp takich „świętych krów” obserwuje 
się przy okazji co większej imprezy 
miejskiej. Jak wyżej napisano, za taki stan 
rzeczy pośrednio odpowiada uboga liczba 
parkingów, jednak należy pamiętać, iż to 
kierowca jest na chodniku intruzem i to do 
jego obowiązków należy – gdy sytuacja 
zmusza go do zaparkowania na chodniku 
– jak najmniejsze utrudnienie życia 
pieszym.

Również aura pogodowa ma 
niebagatelny wpływ na piesze poruszanie 
się. Gdy bowiem śnieg gęsto pokryje 
ziemię, kiedy zasypane zostaną wszystkie 
punkty orientacyjne, takie jak krawężniki, 
trawniki itp., wówczas nawet najbardziej 
znana trasa zamienia się w śnieżną 
równinę, na której pogubić się nietrudno. 
Przy czym im bardziej nieodśnieżone lub 
nieprzetarte stopą ludzką chodniki, tym 
trudniej jest się odnaleźć i zorientować we 
własnym położeniu.

Jak widać, miejskie środowisko 
potrafi zarówno ułatwić jak i utrudnić życie 
niewidomych mieszkańców. Mądra 
i przemyślana polityka ludzi 
odpowiadających za infrastrukturę 
przynosi korzyści w postaci dostępnego 
i bezpieczniejszego miasta. Niestety, 
bezmyślność ludzka i niechlujstwo często 
niweczą największe wysiłki. Także 
rozwiązania, które w zamierzeniu mają 
pomóc niewidomym, a wcześniej nie były 
z nimi konsultowane lub sprawdzane – 
mimo najszczerszych intencji ich 
pomysłodawców – nie przynoszą poprawy 
sytuacji. Za przykład niech posłuży 
opisywany wyżej problem właściwego 
umiejscowienia sygnalizatorów 
dźwiękowych przy przejściach dla 
pieszych i niewyłączanie ich w porze 
nocnej. Rzeczą konieczną jest branie pod 
uwagę opinii samych zainteresowanych, 
gdyż nie jest sztuką wydawać środki 
publiczne na ułatwienia, które są nimi tylko 
z nazwy. Niewidomi stanowią bowiem 
pełnoprawną grupę mieszkańców miasta 
i tak jak inni mają prawo domagać się, by 
przestrzeń miejska nie stanowiła dla nich 
zagrożenia.

  Marcin Mól 
Student III roku Socjologii WH

Reportaż powstał w ramach zajęć z przedmiotu 

Retoryka i gatunki medialne
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W cykl projektu Nowoczesna Huta 
w Starym Krakowie wpisało się spotkanie 
młodych inżynierów zatrudnionych 
w ArcelorMittal Poland SA i Biprostal SA 
Kraków w dniu 14.12.2009. Organizatorem 
seminarium wpisującego się w rocznicę 
60-lecia Nowej Huty było Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Hutniczego (SITPH) – Oddział Hutnictwa 
Żelaza i Stali w Krakowie.

Głównym celem spotkania było 
zapoznanie młodych inżynierów ze 
zmodernizowaną Walcownią Zimną Blach 
ArcelorMittal Poland SA. Istotnym celem 
spotkania była próba odpowiedzi na 
pytania postawione po spotkaniu pokoleń 
inżynierskich w dniu 25 listopada 2009: 
czy krakowskie hutnictwo ma swoich 
następców, czy jest zainteresowanie 
młodej kadry działalnością naukowo-
techniczną prowadzoną przez SITPH.

Seminarium otworzył mgr inż. Jacek 
Woliński, Dyrektor Oddziału Krakowskiego 
ArcelorMittal Poland SA, Prezes ZO SITPH 
w Krakowie. Przywitał przybyłych młodych 
inżynierów ArcelorMittal (około 45 osób) 
oraz gości: prezesa SITPH w Polsce, 
prof. Janusza Szpytko (AGH Kraków), 
dyrektorów i kierowników Oddziału 
Krakowskiego ArcelorMittal Poland oraz 
członków SITPH (łącznie w seminarium 
uczestniczyło około 60 osób).

W swoim wystąpieniu dyrektor Jacek 
Woliński skoncentrował się na procesie 
ciągłej modernizacji wydziałów Huty 
w Krakowie i znaczeniu, jakie w tym 
procesie odgrywa kadra inżynierska, 

w szczególności aktualnie przyjmowana 
do Huty.

Profesor Janusza Szpytko, prezes 
SITPH w Polsce, scharakteryzował cele 
i osiągnięcia Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Hutniczego, 
którego historia rozpoczęła się w 1892 
roku, a następnie sformułował wyzwania 
dla środowiska inżynierskiego, zwłaszcza 
branży hutniczej i możliwe szanse 

młodego polskiego pokolenia 
inżynierskiego w zglobalizowanej 
światowej gospodarce. W swoim 
wystąpieniu podkreślił znaczenie wiedzy 
i praktyki inżynierskiej w nowoczesnym 
społeczeństwie i konieczności właściwego 
kształtowania wizerunku twórców 
i inżynierów w sposób istotny 
przyczyniających się do rozwoju innowacji 
i postępu technicznego oraz do 
inicjowania i zapewniania transformacji 
w zakresie budowy przyjaznego dla 
człowieka otoczenia.

Seminarium naukowo-techniczne pod 
tytułem Modernizacja Walcowni Zimnej 
Blach prowadzone było przez Dyrektora 
Zakładu Walcowni Zimnej Blach 
w Krakowie, mgr inż. Janusza Kantora. 
Podczas seminarium wygłoszono 
następujące referaty:

– modernizacja podstawowych 
urządzeń Walcowni Zimnej,  
mgr inż. Janusz Kantor,

– techniki laserowe i ich zastosowanie 
w hutnictwie, mgr inż. Krzysztof Krupa,

– nowoczesne systemy automatyki na 
przykładzie zmodernizowanych 

urządzeń Walcowni Zimnej,  
mgr inż. Paweł Maciejasz.

Tematyka referatów dotyczyła 
nowoczesnych osiągnięć współczesnej 
techniki hutniczej i ich aplikacji, a panowie 
Krzysztof Krupa i Paweł Maciejasz są 
zaliczani do młodej kadry inżynierskiej 
Huty.

Integralną częścią seminarium było 
zwiedzanie Walcowni Zimnej Blach. 
Zwiedzający młodzi inżynierowie 
zatrzymywali się przy urządzeniach 
zadając pytania i dyskutując 
z oprowadzającymi: mgr inż. Janem 
Pisiem – Kierownikiem Wsparcia Produkcji 
Walcowni Zimnej Blach, i mgr inż. Piotrem 
Dendorowiczem, Kierownikiem Zespołu 
Technologicznego Walcowni Zimnej.

Istotnym elementem seminarium było 
spotkanie towarzyskie jego uczestników 
z mgr inż. Jackiem Wolińskim, Dyrektorem 
Oddziału Krakowskiego AMP SA, 
prezesem ZO SITPH w Krakowie, 
w siedzibie ZO SITPH – Klub Technika 
NOT, oś. Centrum C, bl. 10, Kraków.

Większość wypowiedzi młodych 
inżynierów, absolwentów najczęściej 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki 
Krakowskiej, wyrażało zadowolenie 
z możliwości praktycznego kontynuowania 
pobranej ukierunkowanej edukacji 
w hucie. W jednym tylko przypadku 
uczestnik przyznał się do wiązania swej 
przyszłości z wyjazdem za granicę. 
Podejmowane podczas dyskusji 
zagadnienia można wyrazić 
następującymi wnioskami:

– w ostatnich latach przyjęto do 
hutnictwa krakowskiego określoną 
liczbę młodych inżynierów, którzy 
szybko adaptują się do pracy i są 
godnymi następcami poprzednich 
pokoleń: następuje wymiana 
pokoleniowa krakowskich hutników,

– hutnictwo należy do branży, w której 
awans zawodowy uzyskuje się po 
przejściu trudnej drogi zawodowej,

– istotnym warunkiem dopływu nowej 
kadry do hutnictwa i jej awansu 
zawodowego są inwestycje w branży,

– działalność inżynierów i techników 
w stowarzyszeniu naukowo-
-technicznym, w szczególności 
w SITPH, istotnie wspomaga ich 
dostęp do nowych technologii 
i innowacyjności oraz awans 
zawodowy.

  Wiesław Mierzowski 
Janusz Szpytko

Spotkanie inżynierskich pokoleń 
krakowskiego hutnictwa
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Gwałtownie rozwijający się przemysł 
powojennej Polski, zwłaszcza ciężki, 
potrzebował wykwalifikowanych kadr 
i najnowszej wiedzy. Wraz z intensywną 
industrializacją kraju, zainicjowaną w 1950 
roku Ustawą o 6-letnim planie rozwoju 
gospodarczego i budowy podstaw 
socjalizmu, rozpoczęła się też wielka 
rozbudowa Akademii Górniczo-Hutniczej 
(nazwę tę uczelnia przyjęła w 1949 roku). 
W pół wieku od chwili powstania (1969) 
akademia osiągnęła apogeum swojego 
rozwoju. Profil prac naukowych i dydaktyki 
uczelni został dostosowany do potrzeb 
rozwoju przemysłu, a sama uczelnia 
rozwijała się szybciej niż jakakolwiek inna 
szkoła wyższa. W latach 70., kiedy podjęto 
kolejną forsowną rozbudowę przemysłu 
ciężkiego, akademia zdawał się wręcz 
dominować w środowisku krakowskich 
uczelni.

Sprzyjał temu również fakt, że Kraków 
stał się jednym z najważniejszych 
ośrodków przemysłowych w Polsce. 
W podkrakowskiej wsi Mogiła ulokowano 
sztandarową inwestycję planu 6-letniego – 
Hutę im. Lenina. Początkowo miała 
wytwarzać 1,5 mln ton stali rocznie (czyli 
tyle, co cała Polska przed wojną), ale już 

w 1958 roku podjęto decyzję o podwojeniu 
produkcji. W latach 1959–1966, w ramach 
tzw. II etapu rozbudowy, powstały nowe 
wydziały, w tym stalownia konwertorowa, 
tlenownia, aglomerowania, ocynkownia. 
Kombinat zajmował wówczas obszar 
1,3 tys. ha i składał się z 750 obiektów 
przemysłowych. W 1966 roku ogłoszono 
kontynuowanie rozbudowy, tym razem 
z zamiarem produkcji 5,5 mln ton stali, 
4,2 mln ton surówki, 5,4 mln ton wyrobów 
walcowanych oraz 300 tys. rur. W związku 
z tym zbudowano m.in. trzeci konwertor 
i walcownię slabing. W 1970 roku huta 
i 104 zakłady z nią współpracujące 
dostarczały 52,5% surówki żelaza, 38,8% 
stali, 20,8% koksu i 34,8% wyrobów 
walcowanych w skali kraju. W planach były 
kolejne rekordy produkcji, 8,5 mln ton, 
a nawet 12 mln ton stali, ale epoce 
gierkowskiej (1970–1980) skupiono się na 

Hucie Katowice, w którą zaczęto 
wpompowywać zachodnie kredyty, co 
zresztą ocaliło Kraków od katastrofy 
ekologicznej. Ostatecznie najwyższy 
poziom produkcji HiL nie przekroczył 
7 mln ton w 1977 roku.

Ścisła współpraca AGH 
z przemysłem rozpoczęła się zaraz po 

wojnie, a do rangi symbolu urasta fakt, że 
jednym z projektantów i budowniczych HIL 
był związany później z akademią prof. Jan 
Anioła (1908–1997), powołany w 1948 roku 
na stanowisko dyrektora Biura 
Projektowania Nowej Huty, a od 1949 roku 
dyrektor naczelny HiL. Na AGH wykładał 
zasady projektowania i organizacji 
przedsiębiorstw przemysłowych. Pełnił 
funkcję dziekana Wydziału Maszyn 
Górniczych i Hutniczych, prorektora AGH 
ds. nauczania, a w latach 1969–1972 
rektora AGH. W 1979 roku otrzymał tytuł 
doktora honoris causa AGH. Stworzył 
szkołę naukową rozwoju metod 
projektowania i budowy hut oraz maszyn 
i urządzeń hutniczych, w szczególności 
urządzeń ochrony środowiska. Wychował 
wiele pokoleń hutników, był autorem 
licznych prac o nowoczesnych metodach 
projektowania zakładów hutniczych, 
posiadał wiele patentów.

Polski przemysł metalurgiczny nie 
osiągnąłby tak znaczących wyników, 
gdyby nie działalność naukowa 
prof. Aleksandra Krupkowskiego 
(1894–1978), twórcy polskiej szkoły 
metalurgicznej, przez większość 
zawodowego życia związanego z AGH. 
Od 1937 roku profesor zwyczajny 
Akademii Górniczej, dziekan Wydziału 
Hutniczego i Wydziału Metalurgicznego 
AGH i doktor honoris causa tej uczelni 
(1964), sformułował tzw. wzór 
Krupkowskiego, określający wpływ 
zgniotu na wielkość naprężeń 
w odkształcanym metalu, a także 
paraboliczne prawo umocnienia metali 
polikrystalicznych oraz prawo przebiegu 
krystalizacji dendrytycznej w stopach 
dwuskładnikowych.

Wkład AGH w rozwój współczesnego 
polskiego przemysłu wydobywczego to 
m.in. działalność prof. Witolda Budryka 
(1891–1958), który po wojnie kierował 
Katedrą Górnictwa i Przeróbki 
Mechanicznej, następnie Geologii 
Górniczej, był dziekanem Wydziału 
Górniczego i rektorem AGH w latach 
1956–1958. Godność tę powierzono mu 
na mocy autonomicznej decyzji, gdyż po 
przełomie 1956 roku po raz pierwszy po 
wojnie uczelnie mogły dokonać wyboru 
rektora i dziekanów. W kolejnych latach 
rektorami zostawali niekiedy wykładowcy 
z tytułem magistra, co było zgodne 
z ówczesnymi standardami (stanowiska 
z klucza partyjnego), aczkolwiek w AGH 
miało miejsce znacznie rzadziej niż 
w nowo otwieranych szkołach wyższych. 
Profesor Budryk rozwiązał wiele 

Z kart historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – część 8

Wielkie lata Akademii Górniczo-Hutniczej

Dymiące kominy kombinatu HiL, H. Hermanowicz, lata 70., wł. MHK
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problemów związanych z eksploatacją 
złóż węgla, w tym występowaniem 
tąpnięć, opracował teorię fali ciśnień ruchu 
skał pod wpływem eksploatacji 
podziemnej i teorię wzbogacania węgla 
i rud metali.

W budynkach wzniesionych w okresie 
powojennym ulokowano większość 
wydziałów AGH, a także liczne zakłady 
naukowe, laboratoria, hale maszyn 
i warsztaty. Nowe pawilony naukowe 
i dydaktyczne powstawały pomiędzy 
ulicami Reymonta i Czarnowiejską, 
Piastowską, Reymonta i al. Mickiewicza. 
W wyniku realizacji tego planu 
pięciokrotnie zwiększył się zasób 
kubaturowy posiadanych przez uczelnię 
pomieszczeń w stosunku do okresu 
przedwojennego (ponad 600 tys. m3 
w 1969 roku w stosunku do 125 tys. m3 
przed wojną).

We wzniesionych budynkach 
ulokowano większość wydziałów AGH, 
a także liczne zakłady naukowe, 
laboratoria, hale maszyn i warsztaty 
uruchomiono we wzniesionych w okresie 
powojennym nowych pawilonach 
naukowych i dydaktycznych, położonych 
pomiędzy ulicami Reymonta 
i Czarnowiejską. Pawilon A-1 zbudowano 
w latach 1953–1954; A-2, halę maszyn A-1, 
B-1 w 1952 roku; B-2 wraz z halą maszyn 
i kopalnią doświadczalną w podziemiach 
w 1953–1954; C-1 w 1955 roku; C-2 
w 1956 roku; B-4 z przewiązką 
w 1957 roku; A-3, C-4, halę maszyn B-1 
w 1959 roku; A-4 i halę maszyn B-3 i B-4 
w 1963 roku; B-3 w 1967 roku. Już 
w latach późniejszych, bo w 1973 roku, 
oddano do użytku budynek Wydziału 
Odlewnictwa przy ul. Reymonta; B-6 
w 1980 roku; B-5 i pawilon wibroakustyki 

w 1981 roku. Jeden z najmłodszych 
wydziałów uczelni, Wydział Fizyki 
i Techniki Jądrowej, posiada własną 
siedzibę od 1989 roku, gdy oddano do 
użytku nowoczesny obiekt przy 
ul. Kawiory.

Stało się tradycją, że budynkom 
nadawano imiona zasłużonych profesorów 
uczelni. Patronami poszczególnych 
pawilonów zostali: Witold Budryk (A-4), 
Zygmunt Kowalczyk (C-4), Aleksander 
Krupkowski (A-2), Wacław Lesiecki (B-2), 
Feliks Olszak (B-4), Jan Studniarski (B-1) 
i Kiejstut Żemaitis (B-3). W trakcie 
uroczystości barbórkowych w 1989 roku 
pawilon A-0 (gmach główny) otrzymał imię 
prof. Walerego Goetla. W 1987 roku 
budynkowi Biblioteki Głównej nadano imię 
Władysława Piaseckiego, wieloletniego 
dyrektora biblioteki.

W latach 50. przy ul. Reymonta 17 
zbudowano pięć domów studenckich dla 
studentów AGH. W 1964 roku rozpoczęto 
budowę miasteczka studenckiego, 
zlokalizowanego na zachód od 
akademików przy ul. Reymonta, tj. przy ul. 
Piastowskiej. Do dzisiaj miasteczko 
pozostaje największym tego typu 
kampusem w Polsce. Jego projektantem 
był prof. Tomasz Mańkowski. Największe 
trudności sprawiała budowa 15-piętrowych 
wieżowców, gdyż ówczesne normy 
bezpieczeństwa dopuszczały co najwyżej 
budynki 11-piętrowe. Po wydarzeniach 
marcowych 1968 roku prace przerwano, 
a władze, w odwecie na studentach, 
zamierzały zamienić gotowe już domy na 
hotele robotnicze. Nie doszło do tego, ale 
zrezygnowano z budowy szpitala 
studenckiego, nie powstał też studencki 
dom kultury. W 1965 roku przekazano do 

użytku Dom Socjalny AGH, gdzie oprócz 
klubów studenckich znalazł swą stałą 
siedzibę Zespół Pieśni i Tańca AGH 
„Krakus”. W tym samym roku ukończono 
również budowę pawilonu Biblioteki 
Głównej. Do końca 1979 roku zbudowano 
21 domów studenckich.

W 1969 roku, w którym przypadał 
jubileusz 50-lecia założenia uczelni, AGH 
otrzymała imię Stanisława Staszica 
(1755–1826), uczonego i męża stanu, który 
w 1816 roku założył w Kielcach pierwszą 
szkołę górniczą typu akademickiego. 
Podniosłą część uroczystości stanowiła 
powtórna immatrykulacja pierwszego 
rocznika studentów (1919/1920). Z okazji 
jubileuszu działające od 1945 roku 
Stowarzyszenie Wychowanków AGH 
ufundowało sztandar, którego przekazanie 
na ręce rektora prof. Kiejstuta Żemaitisa 
(1906–1973) miało miejsce na krakowskim 
Rynku, na specjalnie przygotowanej 
scenie przy południowej ścianie Sukiennic. 
W czasie obchodów jubileuszowych 
uroczyście otwarto również Muzeum 
Historii AGH, uruchomione 
w zaadaptowanych pomieszczeniach 
strychowych pawilonu C-2.

Pięćdziesiąty rok akademicki zbiegł 
się z reorganizacją uczelni. Do 1969 roku 
akademia miała strukturę zakładowo-
-katedralną, istniało 89 takich jednostek. 
W wyniku reformy szkolnictwa wyższego 
minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, 
zarządzeniem z 13 czerwca 1969, powołał 
w miejsce dotychczasowych katedr 
wydziałowe i międzywydziałowe instytuty 
naukowo-dydaktyczne. AGH składała się 
wówczas z 10 wydziałów, w ramach 
których powołano 25 wydziałowych 
instytutów naukowo-dydaktycznych oraz 

Walery Goetel, w latach 1939–1951 rektor 

i budowniczy AGH, wł. AGH

Pierwsza makieta zespołu domów studenckich przy ul. Reymonta 17, lata 50., wł. AGH
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dziewięć instytutów międzywydziałowych. 
Uczelnia kształciła wówczas 13,5 tys. 
studentów studiów magisterskich. 
W 1962 roku uruchomiono studia 
doktoranckie, a w 1963 roku – studia 
podyplomowe.

W 1979 roku, z okazji jubileuszu 
60-lecia uczelni, przed fronton gmachu 
głównego AGH powróciły monumentalne 
pomniki górników i hutników. Poprzednie, 
wykonane w 1935 roku z tworzywa 
ceramicznego, uległy zniszczeniu i zostały 
usunięte w 1954 roku. Ich twórcą był Jan 
Raszka (1871–1945), rzeźbiarz i malarz, 
profesor Szkoły Przemysłu Artystycznego 
w Krakowie. Kilkumetrowej wysokości 
rzeźby figuralne, przedstawiające 
górników i hutników przy pracy, udało się 
zrekonstruować dzięki staraniom 
prof. Wacława Leskiewicza 
i prof. Zbigniewa Engla oraz doc. Jana 

Stokłosy. Nowe modele wykonali artyści 
rzeźbiarze Jan Sitek i Bogusz Salwiński, 
a odlewy w brązie sporządziły Gliwickie 
Zakłady Urządzeń Technicznych.

Młodzież studencka AGH 
niejednokrotnie dawała przykład 
patriotyzmu i odwagi. Tak było 
np. w marcu 1968 roku. W wydarzeniach 
marcowych w Krakowie brali udział 
głównie studenci UJ i AGH, „ośrodek 
dowodzenia” ruchu marcowego mieścił się 
w „Żaczku” oraz akademiku przy 
Reymonta 17, zamieszkanym przez 
studentów AGH. 11 marca 1968 roku 
rozpoczął się wiec pod II Domem 
Akademickim. W czasie jego trwania 
nadciągnął, kierujący się w stronę Rynku 
Głównego, kilkusetosobowy pochód 
studentów AGH, do których przyłączyła 
się większość zebranych pod „Żaczkiem”. 
Na wysokości skrzyżowania ulic św. Anny 

i Jagiellońskiej, demonstranci zostali 
brutalnie zaatakowani przez oddziały 
ZOMO. Odpowiedzią studentów na 
bezwzględną akcję pacyfikacyjną był 
strajk absencyjny, trwający do 20 marca, 
oraz akcja propagandowa. Przez 
kilkanaście dni w akademikach trwał 
prawdziwy festiwal spontanicznej 
twórczości studenckiej, przepisywano 
ulotki, odezwy, oświadczenia, redagowano 
pisemka. Reakcja władzy nie pozostawiała 
złudzeń, aresztowano 55 studentów. 
Do 29 marca skreślono z listy studentów 
56 osób na AGH oraz trzy na PK. 
W prawach studenta zawieszono 27 osób 
na AGH, pięć na UJ, po dwie na WSP 
i WSR oraz jedną na WSE.

Ważne karty w historii Polski zapisały 
też władze uczelni. Na początku lat 80., 
dzięki poparciu rektora i Senatu AGH, 
doszło do zarejestrowania 17 lutego 1981 
roku Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
w Krakowie. Pierwszym w okresie 
powojennym rektorem „z woli i wyboru 
społeczności akademickiej” został 
prof. Antoni Stanisław Kleczkowski 
(1928–2006). W rozpoczętych 6 lutego 
1989 w Warszawie obradach Okrągłego 
Stołu, które zapoczątkowały upadek 
komunizmu i przemiany polityczne 
w Polsce i w Europie Środkowo-
-Wschodniej uczestniczył (po stronie 
rządowo-koalicyjnej) rektor prof. Jan 
Janowski (1928–1998), piastujący 
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 
stanowisko wicepremiera i ministra 
ds. postępu naukowo-technicznego 
i wdrożeń. Członkiem rządu był także 
kolejny rektor AGH, prof. Mirosław 
Handke, który objął tekę ministra edukacji 
narodowej w rządzie premiera Jerzego 
Buzka.

  Anna Biedrzycka

Miasteczko studenckie AGH, zbudowane w latach 1964–1979, widok współczesny, wł. AGH

Uroczyste przekazanie sztandaru uczelni rektorowi AGH Kiejstutowi Żemaitisowi przez Stowarzyszenie 

Wychowanków AGH, Rynek krakowski, 1969, wł. AGH
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WYKŁAD jest podstawowym elementem 
dydaktyki (gr. didakticos – pouczający) na 
różnych poziomach, w szczególności zaś 
na poziomie uniwersyteckim.

Nie mam żadnych formalnych 
kwalifikacji w tym zakresie, jeśli nie liczyć 
ponad pięćdziesięcioletniego 
doświadczenia w wykładaniu mechaniki, 
wytrzymałości materiałów, geomechaniki, 
geomechaniki inżynierskiej, geomechaniki 
górniczej, geomechanicznych zagrożeń 
górniczych, teorii sprężystości 
i plastyczności oraz reologii uwieńczonego 
Nagrodą im. Prof. W. Taklińskiego w 1988 
roku. Pewne predyspozycje genetyczne 
i środowiskowe zawdzięczam pewnie 
nauczycielom szczebla podstawowego, 
którymi byli mój ojciec i mój dziadek. Mój 
pradziadek był już, jak większość naszych 
przodków, rolnikiem (chłopem).

Celowo nadałem mojej pracy 
o wykładaniu formę zbliżoną do eseju 
(ang. essay, fr. essai – próba), czyli krótkiej 
rozprawy naukowej w postaci szkicu 
literackiego odznaczającego się 
subiektywizmem ujęcia i dbałością 
o literacki sposób przekazu. Ta forma 
pozwoliła mi na swobodne skojarzenia 
pomysłów nie podlegające naukowej 
weryfikacji oraz elementy beletrystyczne 
i liryczno-refleksyjne.

Wykład jest przekazem procesu 
myślowego zachodzącego w głowie 
wykładowcy za pomocą mowy (języka) 
odbiorcom zwanym słuchaczami (łac. 
audytorium). Wykład jest zwykle 
wspomagany wizualnie (kreda, tablica, 
plansza, mapa, ekran, rzutnik „overhead”, 
projektor komputerowy). Wykład bez 
wspomagania jest rodzajem 
przemówienia. Bywa też nazywany 
prelekcją lub odczytem gdy wykładowca 
czyta tekst lub często zagląda do 
konspektu. Wykład bez wspomagania 
ostał się jeszcze na kierunkach 
humanistycznych i w kościele, gdzie nosi 
nazwę homilii (łac. rozmowa) lub kazania 
(od czasownika „kazać”). Starsi czytelnicy 
pamiętają, że przed II Soborem 
Watykańskim homilia, czyli kazanie nie 
stanowiło integralnej części celebry mszy 
świętej. Jeśli kazanie wygłaszał ten sam 
kapłan, który odprawiał mszę, to 
zdejmował ornat i rozkładał go na ołtarzu, 
po czym w samej albie wchodził po 
krętych schodkach na ambonę, żeby 
z odpowiedniej wysokości głosić 
kazanie. Dzisiaj kazanie stanowi 
integralną część mszy i może być 
wygłaszane przez tego samego księdza 
w pełnym stroju liturgicznym podczas 
tzw. liturgii słowa.

Przykładem wykładu bez 
wspomagania są też przemówienia 
polityczne, które pomijam, ponieważ nie 
zawsze spełniają warunek słownego 
przekazywania racjonalnego procesu 
myślowego.

Ponieważ proces myślowy wykładu 
przekazuje się za pomocą mowy, istotnym 
warunkiem jest znakomite opanowanie 
języka, którym wykładowca się posługuje. 
Podobno jeden z byłych prezydentów 
chwalił się, że nie przeczytał (nie wiem 
czy w ogóle, czy w ostatnim roku) żadnej 
książki. Niedawno mówiono mi, że pewien 
profesor uniwersytecki nie był nigdy 
w teatrze i filharmonii.

Wykład bardzo zyskuje na bogactwie 
i poprawności języka wykładowcy. Ubogi 

zasób słów i nieporadność językową 
rozpozna każdy słuchacz.

Chciałoby się wygłosić apel: 
„Wykładaj mądrze i pięknie!”.

W językach obcych nazwa wykładu 
sugeruje często czytanie. Po rosyjsku 
wykład to lekcja, którą się czyta, ale 
wykładowca to już priepodawatiel (ros.), 
czyli przedkładający lub wykładający 

podobnie jak w języku polskim. Po 
niemiecku wykład to Vorlesung, czyli 
czytanie (na głos, komuś). W języku 
angielskim stanowisko nieco niższe od 
profesora określa się jako reader, czyli ten, 
który czyta (czytający).

Nie pochwalam czytania wykładu 
ponieważ narusza ono podaną wyżej 
zasadę wyrażania procesu myślowego 
wykładowcy za pomocą słów. Można 
sobie w skrajnym przypadku wyobrazić 
wykładowcę, który myśli o czymś zupełnie 

Rozprawa o wykładaniu
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innym, a czyta tekst wykładu. Nie 
pochwalam czytania, ale go nie 
wykluczam w przypadku niektórych 
dyscyplin (przedmiotów).

Znam współczesnych profesorów, 
którzy cały wykład dyktują, zwalniając 
tempo, gdy chodzi o najistotniejsze 
zagadnienia, tak aby słuchacze mogli 
wszystko zapisać. Uważam to za 
niedopuszczalne.

Chciałoby się ogłosić następujący 
apel: „Wykładaj starając się myśleć, a nie 
czytać!”.

WYKŁADOWCA jest centralną postacią 
wykładu. Od jego osobowości zależy 
w znacznym stopniu sukces wykładu, to 
on kształtuje poziom percepcji (łac. – 
postrzeganie, odbiór) u słuchaczy.

Warunkiem sine qua non dobrego 
wykładu jest kompetencja wykładowcy 
w zakresie wykładanego tematu. 
Kompetencja ta powinna być absolutna, 
jeśli to w ogóle możliwe. Dowodem na to 
stwierdzenie może być ogólnie znany fakt 
powodzenia u słuchaczy wykładów 
prowadzonych przez najwybitniejszych 
uczonych, którzy nie zawsze są dobrymi 
wykładowcami. Niepodważalna 
kompetencja takich profesorów emanuje 
i jest w stanie zrównoważyć, a nawet 
przebić niedostatki warsztatu 
dydaktycznego. Jeśli nie jesteś „do bólu” 
kompetentny, miej odwagę odmówić 
wygłoszenia wykładu na dany temat. 
Potknięcia kompetencyjne zauważy, 
a nawet wyczuje każdy słuchacz.

Nie aż tak wielkie znaczenie ma 
wygląd zewnętrzny wykładowcy, ale nie 
wolno nie doceniać roli, jaką odgrywa 
w kształtowaniu percepcji wykładu. 
Najkrócej rzecz ujmując: wygląd powinien 
być normalny, tzn. ogólnie uznany za 
zadbany, stosownie dobrany. Preferuję 
ubiór o charakterze klasycznym: dla 
mężczyzn garnitur, dla kobiet garsonka, 
dopuszczam jednak także ubiory 
charakterystyczne dla osobowości 
wykładowcy, pod warunkiem, że nie 
wykraczają rażąco poza ogólnie przyjęte 
normy, ponieważ wtedy odwracają uwagę 
słuchaczy od wykładanego przedmiotu. 
Dyskusyjny jest brak krawata, tak szeroko 
rozpowszechniany przez media. Nie 
należy stosować elementów ubioru, które 
w sposób nachalny przyciągają uwagę 
słuchacza. Sam nosiłem w butonierce 
fantazyjnie ułożoną chusteczkę. Jak 
napisał jeden z moich uczniów: był to 
znak firmowy. Zwracał jednak uwagę 
studentów, którzy ze sposobu ułożenia 
chusteczki wyciągali nie zawsze słuszne 
wnioski o stanie mojego humoru. Jako 
okoliczność łagodzącą mogę jedynie 
przytoczyć, że byłem bardzo do tego 
elementu stroju przywiązany, 

a chusteczka była wysokiego gatunku, 
zawsze starannie dobrana do krawata, 
lekko krochmalona.

Trudniej jest z kobietami. Nie 
wszystkie zadowala preferowana przeze 
mnie garsonka w typie Margaret Thatcher, 
czy bardziej współczesna w typie Jolanty 
Kwaśniewskiej. Zalecam dość dużą 
liberalność z ograniczeniem skrajności.

Nie jestem szczególnym znawcą 
damskich ubiorów, chociaż niektóre 
kobiety byłyby gotowe zanegować to 
moje wyznanie. Wróciliśmy kiedyś z żoną 
z przyjęcia. Utrwalonym od lat 
zwyczajem, mimo późnej nocy, siedliśmy 
w fotelach, żeby wypić świeżo zaparzoną 
herbatę i pogadać. Wymknęło mi się, że 
żony niektórych panów nie były zbyt 
dobrze ubrane. Aniu, zapytałem: „czy ci 
panowie nie dają swoim żonom dość 
pieniędzy na kreacje?” Żona przytomnie 
odparła: „a czy Ty dajesz mi jakieś 
pieniądze na ubiory?” Moja żona jest 
kobietą samodzielną i nigdy nie było 
takiej potrzeby. Nie ma u nas problemu 
przed „wyjściem” w rodzaju: „a w czym ja 
tam pójdę?” Żona wykłada zwykle trzy 
ubiory i prosi, żebym wybrał 
najodpowiedniejszy. Popatrzyłem na 
diamenty zdobiące uszy, szyję i ręce 
mojej żony i pomyślałem sobie: „oto 
prawdziwa wartość dodana – przeze 
mnie do jej ubioru”. Przy okazji chcę 
powiedzieć, że w Polsce każdy 
oszlifowany diament nazywany jest 
potocznie brylantem, chociaż nie ma 
minerału o takiej nazwie, która bardziej 
związana jest ze sposobem szlifowania.

Niektóre osoby, na szczęście rzadziej 
wykładowcy, stosują cykliczny przerywnik 
podczas mówienia. Przypomina mi się 
z moich czasów studenckich znakomity 
profesor Jan Krauze, który wymawiał 
francuskie „r” oraz stosował przerywnik 
„prrrawda”. „Dzień dobrrry – prrrawda – 
dzisiaj będę – prrrawda – mówił 
o niektórrrych – prrrawda – przekładniach 
zębatych – prrrawda”. Czasem słyszy się 
przerywnik „e”, „e” lub „panie”, „panie”. 
Stosowanie takich przerywników jest 
obecnie niemodne, a w przypadku 
wykładowcy niedopuszczalne!

Znałem sztygara, który stosował 
z dużą częstotliwością przerywnik na „k”, 
uchodzący za nieprzyzwoity. Kiedy 
dzwonił telefon, podnosił słuchawkę 
i zgłaszał się „k… Żurek”. Oto do czego 
prowadzi uzależnienie się od 
przerywników.

Esej ma się charakteryzować ujęciem 
literackim, a więc także estetycznym. 
W omawianym zagadnieniu jest jednak 
jeden mały problem z natury rzeczy 
nieestetyczny: chusteczka do nosa.

Żyjemy na szczęście w czasach, 
w których obserwuje się zanik chusteczek 

tkaninowych. Wykładowca powinien 
oczywiście dysponować chusteczkami 
higienicznymi (papierowymi). To zdanie, 
być może zbyt daleko idące, napisałem 
po obejrzeniu popularnego programu 
telewizyjnego Moniki Olejnik „Kropka 
nad i”, w którym rozmawiała z bardzo 
znanym politykiem, inteligentnym, a nawet 
błyskotliwym. Tenże polityk wyjął pod 
koniec programu z kieszeni spodni 
bardzo sfatygowaną tkaninową 
chusteczkę do nosa, wytarł nos 
dyskretnie, ale zmazał zarazem 
w znacznym stopniu dobre wrażenie, 
które sobie wypracował.

Higieniczne chusteczki do nosa 
należy nosić w kieszeni marynarki, a nie 
spodni, ponieważ nawet świeża 
chusteczka wyciągnięta ze spodni może 
wyglądać na sfatygowaną. Najlepiej nosić 
chusteczki w kieszeni piersiowej 
(wewnętrznej) marynarki, chociaż 
dopuszczalna jest też kieszeń boczna. Ta 
ostatnia wersja nie zawsze jest możliwa. 
Przypominam sobie czasy kiedy byłem 
rektorem, a ubierał mnie znany krakowski 
krawiec Turbasa, znany z tego, że ubierał 
m.in. premiera Cyrankiewicza i innych 
przedstawicieli polityki i dyplomacji. 
Turbasa (ojciec) był krawcem znakomitym, 
ale autorytarnym. Kiedy przymierzałem 
uszyte u niego spodnie, zrobiłem przysiad 
i poskarżyłem się na niewygodę. Turbasa 
powiedział: „Chyba nie wybiera się pan 
w moich spodniach na ćwiczenia 
gimnastyczne?”. Boczne kieszenie 
marynarek, choć po mistrzowsku 
obrobione, miałem zawsze zaszyte. 
„Noszenie czegokolwiek w bocznych 
kieszeniach marynarki bardzo deformuje 
sylwetkę” mawiał mistrz krawiectwa i Król 
Kurkowy.

Jeśli wykładowca musi już użyć 
chusteczki winien pamiętać, ze 
chusteczka higieniczna jest 
jednorazowego użytku i za każdym razem 
wyciągnąć z kieszeni marynarki nową, 
nigdy nie używaną. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku wykładowców, 
których trapi katar alergiczny.

Jeśli wykładowcą jest kobieta zmienia 
się tylko to, że w miejsce kieszeni 
marynarki wchodzi torebka z oddzielnymi 
przedziałami na chusteczki świeże 
i zużyte.

Estetycznie niekorzystne są braki 
w uzębieniu, u wykładowcy są one 
niedopuszczalne, gdyż mogą pochłaniać 
część uwagi słuchaczy.

Do tej samej kategorii należy stan 
głowy wykładowcy w sensie jej owłosienia. 
Chciałoby się ogłosić apel: „Myj włosy, 
najlepiej przed każdym wykładem (dniem 
wykładu)”. Dotyczy to wykładowców; 
mężczyzn i kobiet. Nie tyle jest ważna 
fryzura (stylistyka) ile świeżo umyta głowa.
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Zwykle wykład odbywa się według 
pewnego harmonogramu, który nie musi 
odpowiadać harmonogramowi stanów 
psychicznych wykładowcy. Najlepiej, 
żeby wykładowca był w dobrym stanie 
psychicznym (fizycznym także), ale to już 
jest odrębne zagadnienie.

Preferuję stan radosny, 
a przynajmniej świadczący o zadowoleniu.

Trzeba jednak umieć wykładać także 
w nienajlepszym stanie psychicznym. 
To trudne, ale możliwe. Nie polecam 
środków farmaceutycznych. Lepiej, żeby 
wykładowca posiedział spokojnie przed 
wykładem, wypił herbatę i pomyślał 
o czymś przyjemnym z przeszłości 
lub możliwym w przyszłości. Sukces 
wykładowcy będzie pełny jeśli audytorium 
nie zauważy jego „dołka” psychicznego. 
Wykładowca powinien umieć wykładać 
w każdym stanie psychicznym – oto jedna 
z ważnych zasad. Jeśli jednak 
wykładowca jest w głębokiej zapaści 
psychicznej, powinien prosić o zastępstwo 
lub zgodę na odwołanie wykładu.

Wykładowca powinien się 
charakteryzować normalną wymową. 
Jeśli jego wymowa posiada wady, 
należy skorzystać z pomocy specjalistów 
(logopeda, foniatra). Wada wymowy 
zakłóca percepcję słuchaczy. 
Wykładowca jest w pewnym sensie 
głosem, a zatem jego umiejętności 
powinny dotyczyć także retoryki 
(łac., gr. – sztuka publicznej wymowy, 
krasomówstwo). 

Nie należy wierzyć w fascynujący 
efekt niektórych wad wymowy.

Każdy człowiek posiada pewien 
temperament. Wykładowcę cechuje 
pewien temperament dydaktyczny. Kiedy 
rozpoczynałem pierwszy wykład 
w semestrze, zwykłem mówić do 
studentów: „Dobre wykładanie jest rzeczą 
trudną. Z moich wspomnień studenckich 
wynika, że profesorów (wtedy jeszcze 
wykładali tylko profesorowie) można 
podzielić na tych, którzy siadali za katedrą 
i wykładali tak sobie oraz tych, którzy 
(używając języka bokserskiego) chodzili 
na nogach i wykładali znakomicie. 
Ponieważ nie wiem, czy zdołam dobrze 
wykładać, będę przynajmniej chodził”. 
Nie jest to całkiem zgodne z zasadami 
warsztatu dydaktycznego, który preferuje 
zajmowanie przez wykładowcę stałego 
miejsca dla skoncentrowania na sobie 
uwagi audytorium. Pozostaję przy moich 
doświadczeniach i polecam podjęcie 
próby chodzenia podczas wykładu po 
katedrze (podium), a nawet „w głąb” 
audytorium dla nawiązania bliższego 
kontaktu. Wydaje mi się, że wyższy 
poziom temperamentu dydaktycznego, 
który manifestuje się także tym, 

że wykładowca fascynuje się wykładanym 
tematem, jest korzystny.

Wykładowca powinien się 
zachowywać poprawnie. Nie popieram 
stosowanego przez niektórych 
wykładowców zachowania „za pan brat”, 
ani zachowania wyniosłego ze zbyt 
wysoko zawieszonym własnym 
autorytetem. Najlepiej jeśli wykładowca 
zachowuje się normalnie.

Wykładowca powinien prezentować 
swój wykład z odpowiednią ekspresją 
(łac. – wyraz). Wykład głoszony ze stałą 
i niską ekspresją jest bez wyrazu. Wykład 
przedstawiany ze stałą i wysoką ekspresją 
jest irytujący. Analiza tych dwóch 
skrajności prowadzi do wniosku, 
że ekspresja powinna być w czasie 
wykładu zmienna. Jest to sprawa bardzo 
trudna, ale też bardzo ważna. 
Wykładowca utalentowany steruje 
poziomem ekspresji w sposób intuicyjny. 
Można jednak wskazać szereg zasad. 
Najlepiej rozpoczynać od niskiego 
poziomu ekspresji w czasie 
przygotowania do „zaatakowania” 
pewnego problemu, następnie zwiększać 
natężenie aż do najwyższego poziomu 
w trakcie rozwiązania problemu (rezultat, 
wnioski itp.).

Po „szczycie” powinno nastąpić 
obniżenie poziomu ekspresji, relaksacja 
i przejście do przygotowania „ataku” na 
kolejny problem. Zmienny powinien być 
nie tylko poziom ekspresji w czasie 
omawiania jednego problemu, ale 
zmienne powinny być wartości „szczytów” 
w zależności od wagi problemów. Także 
intensywność narastania i opadania 
ekspresji powinna być zmienna, 
odpowiednio do sytuacji. To skomplikowane 
zagadnienie można sobie wyobrazić jako 
krzywą Gaussa, powtarzaną wielokrotnie 
przy zmiennych parametrach (prędkość 
zmian, czyli pierwsza pochodna, wartość 
maksimum itp.).

Okresy relaksacji są odpowiednie dla 
ulubionego przez niektórych 
wykładowców przedstawiania 
przerywników. Zalecam jednak 
ostrożność. Tylko przerywniki 
anegdotyczne lub filozoficzne najwyższej 
próby są wartościowe. Jeśli wykładowca 
nie jest pewien swojej wiedzy 
i umiejętności niech lepiej nie opowiada 
anegdot, żeby w skrajnym przypadku się 
nie ośmieszyć. Wielu wykładowców nie 
docenia inteligencji słuchaczy! Chwile 
relaksu zwłaszcza w czasie długotrwałego 
wykładu (nigdy nie przekraczać 90 minut) 
są pożądane, ale nie obowiązkowe.

Wykładowca powinien wymagać 
dobrych warunków dla swojej pracy, 
a więc ciszy w audytorium. Jeśli nie ma 
absolutnej ciszy najlepiej jest przerwać 
wykład bez żadnego komentarza. 

Za chwilę zrobi się cicho. Na pierwszym 
spotkaniu za słuchaczami wykładowca 
powinien jednak stwierdzić, że każdy ma 
prawo podnieść w dowolnym momencie 
rękę na znak, że chce zabrać głos, 
np. o coś zapytać. Wykładowca jest 
zobowiązany udzielić mu głosu w chwili, 
która jest właściwa z punktu widzenia 
konstrukcji wykładu. Nie jestem 
zachwycony stanem, który jest 
powszechnie uznawany za normalny na 
polskich uniwersytetach. Na wykładzie 
wykładowca wykłada, a słuchacze 
słuchają, tzn. czekają aby wykład jak 
najszybciej się skończył. Wolę 
zdecydowanie system zachodni, gdzie co 
chwilę ktoś podnosi rękę. Nie znaczy to, 
że pochwalam zasadę, która polega na 
tym, że student przerywa wykład i prosi 
o powtórzenie ostatniego fragmentu 
(powiedz mi to jeszcze raz, bo nie 
zrozumiałem). Kiedy byłem na 
uniwersytecie angielskim w Sheffield, 
stwierdziłem, że konstrukcja wykładu 
została zniszczona przez ustawiczne 
zgłaszanie pytań. Wolę jednak 
zdecydowanie aktywne audytorium 
angielskie, czy niemieckie od milczącego, 
czyli biernego audytorium polskiego. 
Anglik rozumuje w ten sposób: „skoro 
zapłaciłem czesne (ja lub moi rodzice, 
lub mój sponsor) to niech on mnie nauczy. 
Ostrzegam jednak przed przesadą. Kiedy 
wykładałem na Uniwersytecie 
Technicznym w Berlinie Zachodnim wolno 
było słuchaczom przynieść na salę tackę 
z bufetu, łącznie z piwem. Mogę tylko 
stwierdzić, że umiar jest cechą 
uniwersalnie pozytywną. W owych 
czasach rektorem Uniwersytetu w Berlinie 
był student (zgodnie z ówczesnym stanem 
prawnym). Osobiście nie mam w tej 
sprawie żadnych konkretnych odczuć, 
ani ocen, zwłaszcza, że z biegiem czasu 
wszystko wróciło do normy.

Wykładowca powinien przywitać 
audytorium zebrane dla wysłuchania 
wykładu. Stary akademicki zwyczaj 
wymaga, aby w ślad za stojącym milcząco 
za katedrą wykładowcą wstali z miejsc 
słuchacze. Nie jest to tylko element 
zwyczajowy. Chwila ciszy, powstanie 
z miejsc i powitanie skinieniem głowy jest 
wyraźnym zaznaczeniem początku okresu 
skupienia, niezbędnego dla pożytecznej 
percepcji wykładu. Żałuję, że ten stary 
akademicki zwyczaj zanika na polskich 
uniwersytetach z winy wykładowców, 
którzy rozpoczynają wykład „byle jak”.

Wykładowca powinien kontrolować 
czas bez zwracania uwagi słuchaczy. 
Niedopuszczalne jest zerkanie na zegarek, 
zwłaszcza w ostatniej fazie wykładu. 
Niszczy to ewidentnie osłabioną już 
zdolność do percepcji, ponieważ wyzwala 
w słuchaczach poczucie oczekiwania na 
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koniec wykładu. Najlepiej jeśli wykładowca 
sam wyczuwa czas. Może ewentualnie 
przed rozpoczęciem wykładu odpiąć 
zegarek i położyć go na katedrze. Jeśli 
wykładowca nie chce stracić percepcji 
wykładu, nie może próbować 
niezauważalnie zerkać na zegarek, 
zwłaszcza w końcowej fazie wykładu.

Wykładowca nie powinien przynosić 
do sali wierzchniego okrycia i wieszać go 
na klamce okna lub w innym 
przypadkowym miejscu. Tego samego 
powinien wykładowca wymagać od 
słuchaczy. Kiedy przychodziłem na 
pierwszy wykład w sezonie jesienno-
-zimowym i zauważyłem poukładane na 
ławkach płaszcze i kurtki reagowałem: 
„Bardzo przepraszam, zdaje się, 
że trafiłem błędnie do szatni, zamiast do 
sali wykładowej”. Wychodziłem na chwilę, 
żeby słuchacze mogli zanieść swoje 
rzeczy do szatni. Taki zabieg jest 
oczywiście możliwy i skuteczny, kiedy 
wykładowca sam jest w porządku. 
Niestety stan szatni na polskich 
uniwersytetach bywa opłakany, lub 
w ogóle ich brak. Składanie wierzchnich 
okryć na sali wykładowej jest karygodne 
z różnych względów przede wszystkim 
sanitarnych, ale również dydaktycznych 
i towarzyskich.

WSPOMAGANIE WIZUALNE wykładu 
jest dzisiaj prawie powszechne. 
Wykładanie bez wspomagania, głównie 
czytanie, wydaje się mieć wieloletnią 
tradycję akademicką. Czytanie całego 
tekstu wykładu jest niedopuszczalne. 
Można w określonych warunkach 
odczytać fragment, zwłaszcza autorski 
lub tekst ważnej w każdym słowie definicji. 
Niedopuszczalne jest przynoszenie na 
wykład podręczników, nawet własnego 
autorstwa i odczytywanie ich, lub 
komentowanie. Za moich czasów 
studenckich jeden z profesorów dość 
często przysyłał na zastępstwo adiunkta, 
który przynosił ze sobą podręcznik 
profesora i – jak mówili studenci – 
zniekształcał go. Studenci wystawiali 
wartę i jeśli zbliżał się ów adiunkt 
opuszczali w większości salę drugimi 
drzwiami, oddalonymi od katedry.

Współczesny wykład jest przeważnie 
wspomagany przez:

– pisanie i rysowanie kredą na tablicy,
– pisanie i rysowanie mazakiem po 

tablicy papierowej (jednorazowego 
użytku) lub ścieralnej (wielokrotnego 
użytku),

– posługiwanie się ekranem, foliami 
i rzutnikiem typu overhead,

– posługiwanie się ekranem i rzutnikiem 
z przeźroczami (slajdami),

– posługiwanie się ekranem 
i projektorem komputerowym,

– posługiwanie się ekranem 
i projektorem filmowym (ewentualnie 
kamerą telewizyjną),

– posługiwanie się wieloma sposobami 
uruchamianymi na pulpicie sterującym 
kompleksowo uzbrojonej sali 
wykładowej.

Klasyczny wykład to pisanie i rysowanie 
kredą na tablicy. Tablica musi spełniać 
odpowiednie wymagania, których nie 
będę tu szczegółowo opisywał, a które 
w praktyce nie są wcale takie łatwe do 
osiągnięcia. Przede wszystkim tablica 
powinna cechować się odpowiednim 
stanem powierzchni i właściwym 
zamocowaniem zarówno z punktu 
widzenia wykładowcy jak również 
słuchaczy. Są w handlu standardowe 
tablice szkolne dość dobrej jakości, ale 
nie zawsze spełniają one wymogi wykładu 
uniwersyteckiego. Nie jest też łatwo 
zdobyć dobra kredę, odpowiednią do 
danego rodzaju powierzchni tablicy.

Przed rozpoczęciem wykładu tablica 
powinna być idealnie czysta. 
Rozpoczynanie wykładu przy zapisanej, 
lub zamazanej po poprzednim wykładzie 
tablicy uważam za niedopuszczalne. 
Dawniej utrzymanie tablicy w czystości 
było załatwione profesjonalnie. Na 
uniwersytetach obowiązywał system 
polegający na 45 minutowym wykładzie, 
który rozpoczynał się z przysłowiowym 
kwadransem akademickim i po każdym 
odcinku 45 minutowym była 15 minutowa 
przerwa. Przerwa ta była wykorzystywana 
nie tylko na relaks, wietrzenie sali i niestety 
często wypalenie papierosa, ale na 
dokładne wymycie tablicy przez fachowca 
zwanego pedlem lub tercjanem, który 
odpowiednio wyposażony w przyrządy do 
zmywania i ciepłą wodę w wiadrze czekał 
już na kolejna przerwę. Pamiętam, że 
matematyk profesor Stanisław Gołąb 
zastał raz nieoczyszczoną tablicę, wobec 
czego powiedział tylko do słuchaczy: 
„proszę mi dać znać, jeśli sala będzie 
przygotowana do wykładu” i wrócił do 
siebie. Opisuję to tak dokładnie ponieważ 
marzy mi się powrót do spokojnego rytmu 
45/15. Obecnie wykłady według rozkładu 
odbywają się „na styk”, bez żadnej 
przerwy. Oznacza to m.in. faktyczne 
skrócenie czasu trwania wykładu, 
ponieważ trudno przypuszczać aby 
wymiana np. stuosobowego audytorium 
i wykładowcy mogła się odbyć 
błyskawicznie, nie mówię już o wietrzeniu 
sali i relaksie. Obecny system, 
uzasadniony brakiem sal jest nieracjonalny 
i niehigieniczny, a ponadto wywiera na 
proces dydaktyczny piętno 
bałaganiarskiego pośpiechu. 
Równocześnie obserwuję wiele sal 
pustych. Podobno studenci 

w porozumieniu z niektórymi 
wykładowcami przenoszą sobie zajęcia 
z piątku i poniedziałku, aby mieć dłuższy 
weekend.

Proszę moich młodszych kolegów 
rektorów, dziekanów i profesorów: 
„przywróćcie spokojny porządek 
akademicki 45/15 i zapewnijcie fachową 
obsługę techniczną, bo profesor nie jest 
najlepszym specjalistą od zmywania 
tablicy”. Jeśli wykładowca ściera niektóre 
zapisy w czasie wykładu nie powinien ich 
mazać dłonią (fe!). Jest to bardzo 
nieefektywne i nieestetyczne. Inna rzecz, 
że nasze sale wykładowe nie zawsze są 
wyposażone w dobry sprzęt do ścierania 
tablicy. Sam chodziłem na wykład 
wyposażony w specjalny metalowy 
chromowany pojemnik z przedziałkami na 
gąbkę i kredę.

Wspomaganie wizualne ma na celu 
wzmocnienie przekazu procesu 
myślowego z głowy wykładowcy za 
pomocą głosu (mowy) przez w miarę 
równoczesny zapis lub rysunek wykonany 
kredą na tablicy lub mazakiem na planszy. 
Kiedy omawiam ten temat, zawsze 
przychodzi mi na myśl profesor Wiktor Zin. 
Uważam, że można wręcz mówić 
o fenomenie profesora Zina. Starsi 
czytelnicy pamiętają zapewne cykl 
programów telewizyjnych pt. „Piórkiem 
i węglem”, w którym Zin w sposób 
mistrzowski prowadził wykłady z historii 
architektury wspomagane wprost 
fenomenalnie rysowaniem na planszy 
papierowej (jednorazowej) węglem lub 
czarnym mazakiem z rewelacyjnym 
uzupełnieniem światłocienia za pomocą 
mazaka białego.

Wspomaganie wizualne nie musi 
zawsze pokrywać się w fazie z mówieniem 
(i myśleniem). Czasem wypada najpierw 
coś zapisać, a następnie objaśnić – 
lub odwrotnie. Wykładanie ze 
wspomaganiem wizualnym równoczesnym 
lub odpowiednio przyspieszoną lub 
opóźnioną fazą jest wielka sztuką.

Efektu tego nie można niestety 
w pełni osiągnąć stosując wspomaganie 
rzutnikowe. Przy wielu zaletach ma ono te 
wadę, że nie pozwala na ogół na 
demonstrację wizualną w trakcie jej 
powstawania (łac. in statu nascendi).

Wymieniając kilka rodzajów rzutników 
pominąłem epidiaskop, ponieważ nie jest 
obecnie używany, chociaż dawniej 
odgrywał istotną rolę we wspomaganiu 
wizualnym wykładu. Ta ciężka 
i niewygodna maszyna lampowa 
pozwalała wyświetlić zarówno przeźrocza, 
jak również w świetle odbitym rysunki, 
obrazy, czy całe strony publikacji. 
Przypomina mi się jak pułkownik 
z nieistniejącego już Studium Wojskowego 
przyszedł na wykład i rzekł: „Schowajcie 



Biuletyn AGH 25-2010 39

wszystkie notatki, bo teraz będę sam 
wyświetlał o uzbrojeniu nieprzyjaciela na 
tym oto episkopacie”.

Ciągle przydatny i bardzo 
rozpowszechniony jest rzutnik typu 
overhead, zwłaszcza nowszej generacji 
z użyciem folii formatu A4. Niestety próby 
realizacji formuły „in statu nascendi” przez 
kolejne nakładanie na siebie folii lub 
pisanie i rysowanie na przewijanej taśmie 
nie powiodły się.

Najbardziej rozpowszechniony jest 
dzisiaj projektor komputerowy o bardzo 
dużych możliwościach. Projektor filmowy 
może być w niektórych przypadkach 
bardzo pomocny, zwłaszcza kiedy 
podczas nagrania możemy stosować 
także techniki używane przy produkcji 
filmów animowanych. Przygotowanie 
takich nagrań jest jednak pracochłonne 
i kosztowne. Wykładowca posługujący się 
sprzętem do wzmacniania wizualnego 
powinien znać „tajniki” tego sprzętu, 
tak aby się nim posługiwać perfekcyjnie 
i swobodnie, prawidłowo regulować 
(np. ostrość obrazu), ewentualnie 
dokonywać osobiście drobnych napraw 
i wymiany części zamiennych, np. 
żarówek. Powinien też mieć zapewnioną 
obsługę techniczną w katedrze lub na 
wydziale, aby móc wezwać fachowca 
w razie potrzeby (np. przez telefon 
komórkowy). Wykładowca musi też być 
przygotowany na ewentualną przerwę 
w dostawie prądu.

W przypadku posługiwania się 
projektorami należy unikać 
rozpowszechnionego zwyczaju 
umieszczania w każdej klatce 
eksponowanego logo firmy (katedry, 
uczelni). Najlepiej aby logo ozdabiało tylko 
klatkę czołową, a jeśli już każdą, to 
w sposób bardzo dyskretny. Bardzo 
piękne i przesadnie eksponowane logo 
powtarzające się na każdej klatce 
absorbuje niepotrzebnie uwagę słuchaczy.

KOLORY mogą odgrywać ważną rolę we 
wspomaganiu wizualnym wykładu:

– pisanie i rysowanie kolorowa kredą na 
tablicy,

– pisanie i rysowanie kolorowymi 
mazakami na planszy papierowej 
(jednorazowej, odrywanej), lub 
ścieralnej, stałej,

– sporządzanie folii, przeźroczy 
(slajdów), filmów kolorowych.

W najprostszym przypadku stosowany jest 
tzw. drugi kolor (często czerwony), dla 
podkreślania istotnej roli części zapisów 
lub rysunków.

Najbardziej interesujące jest 
stosowanie kilku kolorów w sposób 
programowy, przypisujący każdemu 
z kolorów określone znaczenie. Kiedy sam 
wykładałem mechanikę ośrodków 

ciągłych, teorię sprężystości 
i plastyczności stosowałem np. taką 
korelację:

– czerwony – równania równowagi i od 
nich pochodzące,

– niebieski – równania geometryczne 
oraz zgodności odkształceń,

– zielony – równania fizyczne 
(konstytutywne),

– czarny – warunki brzegowe i równania 
z nich wynikające.

Według podobnych zasad może każdy 
wykładowca operować kolorami, co 
znakomicie poprawia percepcję 
u słuchaczy.

Programowe stosowanie kolorów 
wymaga aby pierwsze spotkanie ze 
słuchaczami miało charakter informacyjny. 
Wykładowca powinien przedstawić swój 
program „kolorowy” tak, aby słuchacze 
mogli na następne spotkanie zaopatrzyć 
się w odpowiednie pisaki.

SATYSFAKCJA z dobrze 
przeprowadzonego wykładu jest dobrą 
nagrodą za pomysłowość i trud włożony 
w jego przygotowanie. Zamiast 
szczegółowego wywodu opiszę 
autentyczne zdarzenie. W pobliżu mojej 
wiejskiej siedziby mamy swój krąg 
przyjaciół. Zgodnie z potrzebami wieku są 
to przeważnie lekarki i lekarze oraz ich 
współmałżonkowie. Parę lat temu 
w pobliskim mieście otwierano nowy hotel, 

którego restauracja organizowała bal 
sylwestrowy. Wybraliśmy się w 10 par 
i mieliśmy największy stolik na sali. Kiedy 
zbliżała się północ, wybił zegar, strzeliły 
korki od szampana i składaliśmy sobie 
nawzajem życzenia, w pewnym momencie 
pułkownik, mąż lekarki pediatry, która 
leczyła naszego wnuka, szepnął mi do 
ucha: „Henryk, ty patrzysz tylko przed 
siebie, ale ja, jako wojskowy, widzę 
dookoła głowy. Za tobą stoi od dłuższej 
chwili jakiś dżentelmen. Mówię ci, żebyś 
nie był zaskoczony”. Gdy składanie 
życzeń dobiegło końca, ów dżentelmen 
wystąpił, przyjął postawę zasadniczą 
i rzekł: „Panie Profesorze, zapewne mnie 
pan nie poznaje, ale ja jestem Wojciech 
Cholewa, pana wychowanek. 
Przewodniczył pan też na moim egzaminie 
dyplomowym. Przepracowałem 
kilkanaście lat na kopalni, a teraz jestem 
burmistrzem tego miasta. Jestem 
szczęśliwy, że mogę panu złożyć 
najlepsze życzenia noworoczne, również 
w imieniu mieszkańców tego miasta. 
Jeszcze bardziej jestem szczęśliwy, że 
mogę panu powiedzieć, że do końca życia 
nie zapomnę pana wykładów o trudnych 
problemach opisanych pięknym językiem 
i kolorową kredą na tablicy”.

Oto satysfakcja, której może doznać 
wykładowca.

  Henryk Filcek

Dla tych, którym objętość moich wywodów jest zbyt duża, aby je przeczytać,  
a być może – przewrotnie, dla zachęcenia do przeczytania całości, zebrałem kilka 
myśli w punktach.

Dekalog  
wykładowcy

 1. Wykładając, staraj się myśleć, a nie czytać.

 2. Wykładaj tylko wtedy, gdy jesteś w pełni kompetentny  
w zakresie omawianego tematu.

 3. Wykładaj mądrze, zrozumiale i pięknie.

 4. Nie stosuj przerywników cyklicznych typu „e”, „e”, „e”  
(wykładowca stękający), itp.

 5. Ubieraj się normalnie, ale starannie.

 6. Naucz się wykładać w „każdym” stanie psychicznym.

 7. Wykładaj ze zmienną ekspresją, zależną od omawianej kwestii.

 8. Zachowuj się normalnie, tzn. nie „za pan brat” ze słuchaczami,  
ale też bez zbyt wysoko zawieszonego autorytetu własnego.

 9. Jeżeli opowiadasz anegdoty, to tylko najwyższej klasy.

 10. Wspomagaj wykład wizualnie, ale rozsądnie i fachowo.
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Jest sobota, późne popołudnie. Przez 
drzwi siłowni w Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu AGH przejeżdża 
Marcin Królikowski, tutaj bardziej znany 
pod pseudonimem „Królik”. Od ponad 
roku trenuje szermierkę na wózkach. Na 
salę przychodzi regularnie: „W tej chwili 
kiedy zaczął się rok akademicki, wiele 
zależy od planu zajęć, ale staram się, żeby 
przynajmniej 3 razy w tygodniu coś się 
działo. Jednak w okresie wakacyjnym 
zdarzało się nawet 6 dni w tygodniu, po 
dwa razy dziennie” – relacjonuje. 
Systematyczny trening, to akurat dla 
Marcina nic nowego. Ma za sobą 
kilkanaście lat uprawiania sportu 
wyczynowego.

Lubię się zmęczyć. Zawsze lubiłem 
wysiłek.

Najpierw przez około 7 lat narciarstwo 
klasyczne, zwieńczone występem na 
Paraolimpiadzie w Nagano w 1998. Gdzie 
w biegu na dystansie 7,5 km Królikowski 
zajął 6., punktowane miejsce. Ten start 
poprzedziły inne w Mistrzostwach Europy 
i Świata w tej dyscyplinie, tam Marcin 
plasował się zazwyczaj w środku stawki.

Karierę w sportach zimowych 
przerwały realia pogodowe i finansowe. 
Do treningów narciarskich potrzebny jest 
śnieg, również w lecie, co przy polskiej 
pogodzie wiąże się z kosztownymi 
wyprawami na lodowiec lub w inne 
chłodne miejsca. „Jeśli nie mogę czegoś 
robić w 100%, tak jak się powinno, to po 
co?” – kwituje ten etap.

W między czasie pojawił się także 
okres pływacki, starty m.in. 
w Mistrzostwach Polski, zakończone 
nawet nominacją do Paraolimpiady 
w Atlancie (1996). Jednak z powodu 
kontuzji wyjazd okazał się niemożliwy. 
Chociaż Marcin startuje jeszcze w różnych 
imprezach pływackich (w 2008 roku np. 
zwyciężył w IV Ogólnopolskich Zawodach 
Pływackich Studentów 
Niepełnosprawnych) zagrożenie urazami, 
które nagle mogą zniweczyć całe 
przygotowania, zniechęciło go nieco do tej 
dyscypliny w wyczynowym wydaniu.

Następnie około 10 lat „Królik” jeździł 
w maratonach na wózkach. Zdobywał 
liczne Mistrzostwa Polski, brał udział 
w Mistrzostwach Świata, a w ostatnim 

sezonie startów został sklasyfikowany jako 
10. w rankingu europejskim. Zakończenie 
tego długodystansowego pościgu 
wymusiła zbyt „krótka” doba. „W okresie 
startowym poświęcałem na treningi 
6 godzin dziennie, więc wymagało to 
strasznie dużo czasu, a każdy człowiek 
musi z czegoś żyć. Pieniądze od 
sponsorów czasem się zdarzały, ale nie 
takie, żeby potem przejść na emeryturę 
i móc je zainwestować na przyszłość, 
a czas ucieka, więc teraz musiałem 
poświęcić się nauce i pracy” – 
podsumowuje kolejny sportowy rozdział.

Spotkałem się z Wojtkiem, 
rozmawialiśmy na temat szermierki, ale 
byłem do tego sceptycznie nastawiony.

Do sekcji szermierczej na AGH, 
Marcina Królikowskiego przekonał jej 
twórca mgr Wojciech Ryczek (pracownik 
Studium WFiS AGH, brązowy medalista 
Mistrzostw Europy we Florecie z 1991). 
Jak opowiada sam Marcin: „Jak patrzysz 
na to z boku, to wygląda na bardzo 
statyczne, więc wydawało mi się, to 
bardziej odpowiednie dla kobiet. Rok temu 
na obozie sportowym w Wiśle była 
pierwsza próba i pomyślałem, że to 
ciekawe, więc warto”.

Na wspomniany wyjazd szermierze 
pojechali razem z drużyną koszykarzy na 
wózkach, którzy też grają przy AGH. W tej 
ekipie „Królik” również zaliczył krótki 
epizod, jednak mówi: „To nie dla mnie. 
Nigdy nie przepadałem za sportami 
zespołowymi. Kiedy sam za siebie 
odpowiadam, jeśli coś się uda to moja 

To takie  
bardzo szybkie szachy!
O przygodzie ze sportem osób niepełnosprawnych, licznych osiągnięciach i różnych 
dyscyplinach, a zwłaszcza o swoim najnowszym odkryciu, czyli szermierce na wózkach 
opowiada Marcin Królikowski – student czwartego roku Odnawialnych Źródeł Energii w AGH

fo
t. 

ZS

Trener W. Ryczek udziela wskazówek
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zasługa, a jeśli coś zepsuję to sam sobie 
zawiniłem. Najzabawniejszy jest 
w szermierce właśnie indywidualizm”.

Choć czasem zostają siniaki, ślady 
po zadanych w ferworze walki uderzeniach 
klingi, to liczy się przede wszystkim 
intelekt i bardzo szybkie myślenie, 
ponieważ z powodu bliskiej odległości 
między zawodnikami (brak możliwości 
„ucieczki nogami” do tyłu) walka toczy się 
bardzo dynamicznie – wg tych samych 
zasad, ale jeszcze szybciej niż 
w szermierce „sprawnej”. Bardzo ułatwia 
to integracje środowisk sprawnych 
i niepełnosprawnych sportowców, czego 
doskonałym przykładem są zarówno 
„łączone” turnieje, jak i sprawni 
sparingpartnerzy Marcina, którzy nie 
mogą jedynie wybijać się nogami do ataku 
i odrywać pośladków od wózka.

W tej chwili, po prostu trening

Królikowski jako szermierz wylicza 
dotychczas wylicza dwa ważniejsze starty, 
mianowicie Mistrzostwa Polski i występ 
w Pucharze Świata o „szablę Kilińskiego”, 
gdzie zajął 21. miejsce w całej stawce 
i 7. wśród Polaków. Jednak swoje aktualne 
poczynania Marcin traktuje głównie jako 
dopełnienie aktywności fizycznej. Teraz 
trenuje, by utrzymać formę, stwierdza: 
„Robię to dla siebie, dla własnej 
przyjemności, dlatego, że chcę, a jak przy 
okazji uda się coś osiągnąć, to czemu by 
nie”? Jednocześnie po chwili dodaje: 
„Do końca studiów to raczej zabawa, 

a później gdy czas pozwoli, chciałbym 
podejść do tego bardziej profesjonalnie, 
jak do sportów, które uprawiałem kiedyś”.

Będzie to tym łatwiejsze, że do 
treningów nie jest potrzebne nic poza 
wolnym czasem oraz platformą i sprzętem, 
który już jest w AGH zagwarantowany. 
Nie jest to sport wytrzymałościowy, więc 
nie powoduje tak wiele kontuzji, jak sporty 
siłowe, jednak po zaciętej walce można 
zejść z platformy ocierając pot. 
Ograniczenia wiekowe też nie mają 
większego znaczenia, zarówno 
dwudziesto– jak i czterdziestolatek może 
wygrywać, jeśli ma refleks.

Co w tym fajnego? To jest fajne i tyle

Kiedy pod koniec rozmowy proszę 
Marcina, aby podsumował dlaczego warto 
trenować szermierkę, myśli dłuższą 
chwilę: „Walcząc właściwie się nad tym 
nie zastanawiam, ale jeśli ktoś gra 
w szachy i lubi rozwiązywać, zagadki to na 
pewno polubi szermierkę. Najciekawsza 
jest ta niepewność, ponieważ niczego nie 
można przewidzieć. Można za to 
odreagować stres, przyjść i po prostu 
komuś przywalić” – kończy wypowiedź 
z żartobliwym uśmiechem. Chociaż po 
chwili poważnieje i dodaje: „Uczysz się też 
koncentracji i opanowania. W walce 
musisz być pobudzony, ale nie możesz 
być za bardzo spięty, a to jest sztuka”.

W celu wyrównania szans osób 
z różnymi niepełnosprawnościami, 
zawodnicy walczą w 3. kategoriach: 
do A należą osoby po amputacji kończyn 
dolnych, a także z porażeniami 
skutkującymi częściowym niedowładem 
w obrębie kończyn dolnych. Kategoria B 
to paraplegicy (porażenie mięśni brzucha 
lub tułowia, skutkujące słabszą grą 
ciałem), a C obejmuje tetraplegików (brak 
chwytu, itp.). Marcin ze względu na swoje 
przygotowanie fizyczne został 
przydzielony do najsprawniejszej grupy, 
choć ze względu na niepełnosprawność 
liczy na reklasyfikację do kategorii B. 
Jednak jak sam kończy rozmowę słowami: 
„Nie chodzi o to, żeby od razu być 
mistrzem świata, najważniejsze żeby 
robić, to co się lubi”.

Niech wystarczającym uzupełnieniem 
tej rekomendacji, będzie informacja, że 
treningi sekcji szermierczej odbywają się 
w Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu AGH przy ul. Piastowskiej 26a we 
wtorki od 16.30 i w piątki od około 18.00.

  Paweł Rozmus
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Od lewej: P. Rozmus, B. Zelek, W. Ryczek i M. Królikowski

Walczą P. Rozmus i M. Królikowski
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Już po raz jedenasty studenci, absolwenci 
i pracownicy mogli bawić się wspólnie na 
spotkaniu integracyjnym „Puchar 
Dziekana”, organizowanym pod 
patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii 
Metali i Informatyki Przemysłowej 
prof. Mirosława Karbowniczka. 
Tym razem zawody odbyły się w dniach 
8–10 stycznia 2010 w Jaworkach.

Pomimo tego, że pogoda 
początkowo nie sprzyjała białym 
szaleństwom, uczestnicy wyjazdu 
nie tracili ani dobrych humorów ani 
czasu. Już chwilę po przyjeździe 
szlifowali swoje umiejętności 
narciarskie z nadzieją zdobycia 
pucharu dziekana. Organizatorzy, 
wyjazdu tym razem pod „wodzą” 
Pani Agnieszki Cebo-Rudnickiej, jak 
co roku mieli dla nas moc atrakcji – 
pierwszą niespodzianką był 
popołudniowy kulig z pochodniami 
na terenie rezerwatu Biała Woda. Na 
kolejną niespodziankę również nie 
trzeba było długo czekać – 
zmarznięci uczestnicy zostali 
poczęstowani rozgrzewającą 
góralską herbatką. Wieczorem 
mogliśmy podziwiać odważnych 
i bardziej doświadczonych narciarzy 
podczas tradycyjnego już, nocnego 
zjazdu z pochodniami. Ostatnim 
punktem piątkowego programu był 
wieczór integracyjny, podczas 
którego uczestnicy prezentowali swoje 
umiejętności sportowe i… taneczno-
wokalne.

Kolejny raz organizatorzy pokazali, 
że nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. 
Mimo niesprzyjających narciarstwu 
warunków pogodowych (nieoczekiwane 
nadejście wiosny) puchar dziekana odbył 
się zgodnie z planem. Duża w tym zasługa 
właścicieli stacji narciarskiej panów 
Ryszarda Barnasia i Lucjana 
Malinowskiego (przygotowanie oraz 
obsługi technicznej zawodów pod 
kierunkiem Piotra Ciężkowskiego, którzy 
w profesjonalny i niezwykle atrakcyjny 
sposób przygotowali pucharowe 
przejazdy i zapewnili niezbędne 
multimedialne wyposażenie techniczne, 
także dla wieczorów integracyjnych). 
Zawody odbywały się w kilku kategoriach: 
slalom narciarski kobiet, slalom narciarski 
mężczyzn, snowboard oraz free-style, 
czyli „jazda na bele czym”. Całość 
przebiegła w miłej, sportowej atmosferze. 
Nawet na moment nie zapomnieliśmy, że 
jest to przede wszystkim dobra zabawa 
i wspaniała przygoda o czym zapewnił 
nas jeden z uczestników – Tomasz Żak, 
przygotowując oryginalny pojazd 

w kategorii „free-style” pojazdem 
przypominający bolid Formuły 1.

Podczas wręczenia nagród 
usłyszeliśmy gorące podziękowania od 
Dziekana M. Karbowniczka dla dr. Leszka 
Kurcza, pomysłodawcy „Pucharu”, za 
jedenastoletnią pracę organizacyjną. 
Z kolei dr L. Kurcz podziękował wszystkim 
byłym dziekanom oraz byłym i obecnym 

członkom komitetu organizacyjnego za 
wspólną pracę, podkreślając jednocześnie 
dużą pomoc pani Agnieszki Cebo-
-Rudnickiej w dotychczas organizowanych 
„pucharach” i przekazał na jej ręce 
organizowanie kolejnych edycji „Pucharu 
Dziekana”. Nowa Przewodnicząca 
zaproponowała L. Kurczowi przyjęcie 
tytułu „Honorowego Przewodniczącego” 
komitetu organizacyjnego przyszłych 
pucharowych spotkań. Złożyła także 
podziękowania studentom, którzy 
wspomagali organizację tegorocznego 
pucharu w szczególności Aleksandrze 

Ciężkowskiej, Wojciechowi Sajdakowi oraz 
Radosławowi Zawadzie, Michałowi 
Karasiowi, Tomaszawi Ślizowskiemi oraz 
Jakubowi Cieplakowi. Umiejętności 
narciarskie i zapał startujących zostały 
nagrodzone. Wszystkie osoby biorące 
udział w wyjeździe otrzymały symboliczny 
dyplom uczestnictwa, a najlepsi sportowcy 
puchary i drobne upominki. Najlepszy 

zawodnikiem w kategorii mężczyzna 
okazał się student zaprzyjaźnionego 
wydziału IMiR Jakub Cieplak, 
a zdobywcą Pucharu Dziekana oraz 
najlepszym zawodnikiem w kategorii 
pracowników wydziału dr inż. Adam 
Bunsch. Najlepszą wśród pań 
okazała się, bezkonkurencyjna, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
studentka Joanna Sztokfisz. 
W kategorii snowboard zwyciężył 
student Przemysław Szczęch, 
a w kategorii juniorów Michał 
Magdziarz.

Świetna zabawa nie zakończyła 
się wraz ze zdobyciem pucharu. Po 
kolacji spotkaliśmy się ponownie aby 
w dalszym ciągu integrować się 
i cieszyć wspólny towarzystwem. 
Było dużo śmiechu i zabawy m.in. 
zwycięzcą konkursu na 
najaktywniejszego piosenkarza 
(karaoke) oraz zdobywcą „Złotego 
Gwoździa Wieczoru” został 
prodziekan prof. Tadeusz Telejko. 

Niedziela była dniem odpoczynku – 
w wielu przypadkach aktywnego. Część 

osób spędzało czas na stoku, inne na 
spacerze. Jednym słowem każdy znalazł 
coś dla siebie. Aż szkoda było wracać – 
ale wszystko co miłe szybko się kończy. 
Ale jest jeszcze jedna dobra wiadomość – 
idea spotkań „Puchar Dziekana” obejmuje 
kolejne wydziały. Miła to wiadomość 
i zapewne satysfakcja dla pomysłodawcy 
pucharu i Wydziału Inżynierii Metali 
i Informatyki Przemysłowej.

Do zobaczenia za już za rok!

  Marta Wojda

XI Puchar Dziekana IMIP 2010

XI Puchar Dziekana WIMiIP 8–10 stycznia 2010 r. Jaworki-Szczawnica

Slalom kobiet: 1. Sztokfisz Joanna (35,33 s), 2. Wilk Małgorzata (36,54 s),  
3. Panek Daria (42,33 s)

Slalom mężczyzn: 1. Cieplak Jakub (32,62 s), 2. Bunsch Adam (32,76 s),  
3. Cygler Maciej (33,10 s)

Slalom juniorzy: 1. Magdziarz Michał (42,56 s), 2. Drożdż Kamil (51,40 s),  
3. Milenin Ivan (52,88 s)

Snowboard: 1. Szczęch Przemysław (40,34 s), 2. Golubiewski Krzysztof (43,48 s),  
3. Sztokfisz Joanna (43,63 s)

Freestyle: 1. Żak Tomasz

fot. arch. autorki



fot. arch. autorki

Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
Jaworki, 9 stycznia 2010



Koncert noworoczny Krakowiacy i Górale z udziałem Jana Karpiela „Bułecki” 
wraz z kapelą „Zokopiany” oraz ZPiT AGH „Krakus” – 14 stycznia 2010

fot. Z. Sulima




