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Puchar Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw
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Trójstronny
list intencyjny

fot. Z. Sulima

18 stycznia 2010 odbyło się spotkanie przedstawicieli AGH i firm: MFG
Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH, Ekometalurgia Waldemar
Turski i CTG Chemisch-Technische Gesellschaft mbH.
Spotkanie miało na celu omówienie wspólnych kierunków działania
i sposobów realizacji zadań z nimi związanych. Jednocześnie partnerzy zadeklarowali swobodną wymianę poglądów i doświadczeń działając w ramach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk.
Ekometalurgia była reprezentowana przez panów Waldemara i Adama
Turskich. Jest to producent materiałów wsadowych dla przemysłu metalurgicznego i odlewnictwa. W 2004 roku rozszerzono działalność o produkcję
materiałów ogniotrwałych. Ekometalurgia posiada własne laboratorium
analityczne.
MFG Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH, którą reprezentował pan Daniel Thomy to średniej wielkości ﬁrma z siedzibą w Dusseldorﬁr – posiada również biuro w Neuilly w okolicach Paryża Mit freundlichen
Grüßen koncentruje się na handlu oraz produkcji materiałów wsadowych
dla odlewnictwa, hut stali i pokrewnych gałęzi przemysłu.
Na koniec spotkania został podpisany „List intencyjny” w którym wymienieni wyżej partnerzy zadeklarowali chęć współpracy w obszarach ich
interesujących.
Koordynatorami porozumienia zostali:
– ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Ludosław Sobierski – Kierownik Katedry Ceramiki Specjalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
– ze strony MFG: Daniel Thomy – General Manager
– ze strony Ekometalurgii: Waldemar Turski – General Manager.

Mostostal wybuduje Centrum informatyki AGH – tekst strona obok

fot. Z. Sulima

 Aleksandra Wojdyła

Mostostal wybuduje
Centrum Informatyki AGH

Spis treści

W dniu 18 stycznia 2010 została podpisana umowa pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Konsorcjum Mostostal Warszawa SA – Wrobis SA. Uroczystość, która
odbyła się w rektoracie AGH uświetnili Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Prorektor
ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc
oraz Kanclerz AGH Henryk Zioło. Ze strony Mostostalu SA umowę podpisał wiceprezes
Jerzy Binkiewicz oraz dyrektor Alojzy Malczak, a ze strony AGH kierownik projektu
prof. Krzysztof Zieliński i zastępca kwestora Ewa Słobodzian.
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Zgodnie z podpisaną umową, Konsorcjum Mostostal Warszawa SA – Wrobis SA
do 1 marca 2012 roku wybuduje i odda do eksploatacji budynek Centrum Informatyki –
Budynek Dydaktyczny Wydziału EAIiE. Centrum będzie zarządzać Katedra Informatyki
AGH. Projekt finansowany jest ze środków Małopolskiego Programu Rozwoju
Regionalnego. Jego budowa związana jest z potrzebą zwiększenia liczby kształconych
inżynierów informatyków. Rozwój przemysłu IT należy bowiem do strategicznych działań
podejmowanych przez Władze Małopolski. Już obecnie 25% tego przemysłu w Polsce
jest zlokalizowane w Małopolsce. Nasza uczelnia znacząco przyczyniła się do powstania
w Krakowie szeregu oddziałów firm światowego formatu z branży informatyki.
W dniu 26 stycznia 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza przekazała Mostostalowi SA
plac budowy, co praktycznie rozpoczęło realizację inwestycji.
Budynek będzie pełnił funkcję obiektu dydaktyczno-naukowego. Znajdą się w nim
sale wykładowe, seminaryjne, laboratoria, pokoje pracowników naukowych oraz
pomieszczenia techniczne. Dwie amfiteatralne sale wykładowe pomieszczą
odpowiednio 250 i 150 słuchaczy, a uniwersalna sala wykładowo-konferencyjna –
kolejnych 200 osób.
Centrum o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2 wyposażone w najnowocześniejsze
instalacje techniczne pozwoli pomieścić specjalistyczną aparaturę i sprzęt komputerowy
Katedry Informatyki AGH, oraz zapewni właściwe warunki kształcenia wciąż rosnącej
liczbie studentów. Pozwoli to zrealizować cel projektu, którym jest poprawa dostępu
mieszkańców regionu do bazy dydaktycznej, pozwalającej na zdobycie kwalifikacji
zapewniających dobry start i możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy.
Nowoczesne laboratoria dydaktyczne przeznaczone do szkolenia studentów
kierunku Informatyka w systemie trójstopniowym (studia inżynierskie, magisterskie
oraz doktoranckie) spełniać będą najostrzejsze wymogi standardów Unii Europejskiej
oraz zapewniać kształcenie na najwyższym światowym poziomie.

 Krzysztof Zieliński
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Projekt „Polska Infrastruktura
Informatycznego Wspomagania Nauki
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej –
PL-Grid” dla środowisk naukowych w Polsce
PL-Grid jest ogólnopolskim projektem
tworzącym gridową infrastrukturę
obliczeniową dla potrzeb środowisk
naukowych, która w przyszłości da większe
szanse na rozwój szerokiej współpracy
międzynarodowej. W ramach Projektu są
opracowywane i wdrażane narzędzia
pozwalające projektować i uruchamiać
aplikacje naukowe na potężnych zasobach
obliczeniowych z wykorzystaniem
rozproszonych źródeł danych.
We współczesnym świecie
współpraca zespołów naukowych
wymaga efektywnego współdzielenia
zasobów obliczeniowych należących do
rozmaitych instytucji. Technologie gridowe
stanowią odpowiedź na wyzwania
związane z problematyką jednolitego
i sprawnego dostępu do zasobów przy
pomocy przyjaznych dla użytkownika
mechanizmów wizualizacji i komunikacji.
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Tak jak sieć WWW umożliwia wymianę
oraz dostęp do informacji rozproszonych
w Internecie, tak Gridy łączą w jedną
całość rozproszone zasoby obliczeniowe
i repozytoria danych naukowych.
Naukowcy i zespoły badawcze
z różnych dziedzin naukowych w Polsce,
zainteresowani wykorzystaniem
infrastruktury PL-Grid do obliczeń
i symulacji wielkiej skali, mogą skorzystać
z oferty Projektu, która obejmuje:
– dostęp do klastrów dużej mocy
obliczeniowej (docelowo 215 Tflops)
i dużych pamięci dyskowych
(docelowo 2500 TB ),
– pomoc w zrozumieniu zagadnień
związanych z uruchamianiem aplikacji
naukowych na rozległych zasobach
obliczeniowych,
– wsparcie technologiczne
i informatyczne przy projektowaniu

własnych aplikacji naukowych i ich
wdrażaniu na infrastrukturze PL-Grid,
– pomoc techniczną przy adaptacji
stosowanych obecnie narzędzi do
działania w nowych warunkach,
– zaawansowane narzędzia do
organizacji eksperymentów
obliczeniowych, które pomożemy
dostosować do indywidualnych
potrzeb.
Oferta Projektu obejmuje także
infrastrukturę do nauki i testowania,
szkolenia, warsztaty i konferencje oraz
materiały promocyjne dostępne ze stron
internetowych Projektu.
Dostęp do e-infrastruktury PL-Grid
umożliwi naukowcom powiększenie skali
obliczeń prowadzonych w ramach badań
naukowych, co byłoby niemożliwe do
osiągnięcia przy wykorzystaniu
pojedynczych komputerów i przyczyni się
do rozszerzenia współpracy naukowej
w wymiarze międzynarodowym. Dostęp
ten jest darmowy dla naukowców
i wszystkich osób prowadzących
działalność naukową, związaną z uczelnią
lub instytutem naukowym w Polsce.
W ramach projektu PL-Grid zostało
już uruchomione Centrum Operacyjne
(koordynowane przez ACK CYFRONET
AGH), mające za zadanie udostępnianie
powstałej infrastruktury, wspieranie na
bieżąco jej użytkowników oraz dbanie
o doskonalenie jej jakości działania także
po zakończeniu realizacji Projektu.
Opracowany został Regulamin korzystania
z infrastruktury PL-Grid oraz procedury
uzyskania konta obliczeniowego. Działa
także helpdesk – nowoczesny system
wsparcia dla osób korzystających
z zasobów Projektu – obejmujący obsługę
techniczną i organizację bieżącego
wsparcia użytkowników przez ekspertów
(obsługa tzw. trouble tickets). Helpdesk
(helpdesk@plgrid.pl) jest istotnym
elementem planu wdrożenia naukowców
polskich do pracy w nowym środowisku
obliczeniowym, dzięki któremu będzie
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możliwe zbieranie i udostępnianie wiedzy
przydatnej użytkownikom w takiej formie,
aby pomagała im efektywnie
wykorzystywać środowisko obliczeniowe.
Ciekawą inicjatywą realizowaną przez
Centrum Operacyjne będzie infrastruktura
badawcza PL-Grid – „zasoby na żądanie”
– która umożliwi naukowcom zgłaszanie
żądań dotyczących użycia maszyn do
różnych celów.
Ważnym zadaniem Projektu jest też
zapewnienie wygodnego dostępu do
zasobów komputerowych dla zespołów
badawczych spoza środowisk, w których
działają centra KDM. Powstanie takiej
infrastruktury jest zgodne z aktualnymi
działaniami Komisji Europejskiej, silnie
wpierającej powstawanie i łączenie gridów
narodowych budowanych w ramach
projektów.

Rozwiązania zastosowane przy
budowaniu infrastruktury PL-Grid będą od
początku zintegrowane z podobnymi
platformami w świecie, a w szczególności
– z systemami gridowymi powstałymi
w wyniku realizacji projektów EGEE
i DEISA. Konsorcjum PL-Grid będzie
reprezentować Polskę w tworzonej
Europejskiej Inicjatywie Gridowej (EGI).

Struktura PL-Grid
Realizowana w ramach tego Projektu
e-infrastruktura jest bazą, na której będą
konstruowane specjalizowane systemy,
specyficzne dla różnych dziedzin nauki,
obejmujące usługi i narzędzia
zorientowane na wykorzystywane typy
aplikacji. Oprogramowanie e-infrastruktury
będzie obejmować:
• narzędzia użytkownika, takie jak:
portale, systemy zarządzania
i monitorowania aplikacji, wizualizacji
wyników;
• biblioteki programistyczne;
• system wirtualnych organizacji:
podsystemy certyfikatów i kont,
rozliczanie wykorzystania zasobów,
podsystem bezpieczeństwa;
• system zarządzania danymi: katalogi
metadanych, zarządzanie replikami,
transfer plików;
• system zarządzania zasobami:
zarządzanie zadaniami,
monitorowanie aplikacji, usług
gridowych i infrastruktury, zarządzanie
licencjami, zarządzanie lokalnymi
zasobami.
Jednym z przykładów systemów, jakie
będą udostępniane w ramach projektu PLGrid, i które stanowią jego integralną
część, jest Wirtualne Laboratorium. Jest
to zbiór komponentów, które – używane
razem – tworzą rozproszone środowisko
współpracy. Różnorodne, geograficznie
rozproszone grupy naukowców mogą
używać tego laboratorium do planowania
i przeprowadzania eksperymentów
numerycznych, jak również dzielić się
wynikami swoich prac badawczych.
Oferowane narzędzia do zaawansowanej
organizacji eksperymentów mogą również
być dostosowane do indywidualnych
potrzeb grup badawczych.
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Oprogramowanie
specjalistyczne
Dla naukowców z różnych dziedzin nauki
będzie instalowane na zasobach PL-Grid
różnorodne oprogramowanie
specjalistyczne, dotychczas dostępne
tylko na Komputerach Dużej Mocy w kilku
polskich centrach obliczeniowych.
Wkrótce planujemy udostępnić
następujące pakiety specjalistyczne:
– z dziedziny biologii: AutoDock, BLAST,
ClustalW2, CPMD, Gromacs, NAMD;
– z dziedziny chemii kwantowej: ACES
II, ADF, CHARMM, Dalton, GAMESS,
Gaussian, Macromodel, Molcas,
Molpro, MOPAC, NWChem,
OpenBabel, Siesta, TURBOMOLE;
– z dziedziny fizyki: Meep;
– z zakresu obliczeń numerycznych
i symulacji: MATLAB.
Konsorcjum PL-Grid
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
PL-Grid, utworzone w styczniu 2007r.,
w skład którego wchodzą następujące
instytucje:
1) Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH w Krakowie
(koordynator Projektu),
2) Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego
i Komputerowego w Warszawie,

3) Instytut Chemii Bioorganicznej PAN –
Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe,
4) Centrum Informatyczne Trójmiejskiej
Akademickiej Sieci Komputerowej
w Gdańsku,
5) Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych
możliwościami wykonywania obliczeń
dużej skali na infrastrukturze PL-Grid do
wypełnienia ankiety projektu
(www.plgrid.pl/ankieta), której celem jest
pozyskanie informacji o wymaganiach
i oczekiwaniach środowisk naukowych
w związku z tworzoną krajową
infrastrukturą obliczeniową.
Więcej informacji o Projekcie,
oferowanych usługach, o tym, jak zostać
użytkownikiem PL-Gridu, a także
o planowanych szkoleniach, seminariach
i innych wydarzeniach organizowanych dla
wszystkich zainteresowanych można
znaleźć na stronie Projektu: www.plgrid.pl.
Okres realizacji projektu PL-Grid:
1.01.2009 r. – 31.12.2011 r.
Numer umowy:
POIG.02.03.00-00-007/08-00
Beneficjent:
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH

 Jacek Kitowski, Zofia Mosurska,
Kazimierz Wiatr

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
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Europejska Biblioteka
Cyfrowa – EUROPEANA
Europeana to jedna z ważniejszych
inicjatyw Komisji Europejskiej. Idea
utworzenia europejskiej biblioteki cyfrowej
– to reakcja na niebezpiecznie
postępującą monopolizację Internetu
przez Google – masowe skanowanie
i udostępnianie w sieci praktycznie
wyłącznie pozycji anglojęzycznych.
W obawie, że aktywność tejże firmy może
w niedalekiej przyszłości doprowadzić do
marginalizacji dziedzictwa innych kultur,
Komisja Europejska postanowiła
zainicjować opracowanie i realizację cyklu
projektów, mających na celu cyfryzację
dorobku kulturowego i naukowego krajów
europejskich. Pierwszym projektem był,
finansowany w ramach eContentPlus,
EDLnet. Jego realizacja trwała dwa lata
(do połowy 2009), a efektem było
uruchomienie prototypu Europeany.
Z Polski w projekcie uczestniczyła jedynie
Biblioteka Narodowa.
Obecny projekt ma być realizowany
przez 3 lata. Prace nad nim rozpoczęto
w czerwcu 2008 roku. Celem projektu jest
upowszechnienie, poprzez Europejską
Bibliotekę Cyfrową Europeana, treści
cyfrowych wytwarzanych,
przechowywanych i udostępnianych przez
instytucje regionalne i lokalne

w poszczególnych krajach Europy. Skala
projektu wymagała opracowania
sprawnego schematu organizacyjnego,
który zapewniłby pozyskiwanie
metadanych rozproszonych obiektów
cyfrowych. Schemat ten zakłada tworzenie
agregatorów, które pozyskiwałyby
metadane z danego kraju i przekazywały
je na wyższy poziom. Agregatorem dla
polskich zasobów cyfrowych jest
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator sieci PIONIER oraz
Federacja Bibliotek Cyfrowych
(fbc.pionier.net.pl).
Do projektu zaproszona została,
współpracująca z PCSS od kilku lat
w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych,
Biblioteka Główna AGH, inicjator jednej
z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych
– Akademickiej Biblioteki Cyfrowa-AGH
(obecnie – Akademicka Biblioteka
Cyfrowa – KRAKÓW abc.krakow.pl).
Pierwsze spotkanie uczestników projektu,
podczas którego szczegółowo
przedstawiono zakres prac oraz
omówiono sposób ich realizacji i zasady
współpracy, odbyło się we wrześniu 2008
roku w Poznaniu.
W wyniku wspólnych działań od
11 grudnia 2009 w Europejskiej Bibliotece

Wirtualna
Biblioteka Nauki
Biblioteka Główna informuje, że w ramach Wirtualnej Biblioteki
Nauki można korzystać z pełnotekstowych i bibliograficznych
baz w wersji elektronicznej.
Zasoby dostępne dla wszystkich jednostek akademickich:
– Elsevier, EBSCO, Springer, Web of Knowledge.
Z pozostałych zasobów wymienionych na stronie WBN
pracownicy i studenci AGH mają dostęp do następujących baz
(subskrybowanych przez Bibliotekę oraz w wolnym dostępie):
– bazy ekonomiczne (ABI/Inform Complete), AGRO, BAZTECH,
WBM, CEJSM, Chemical Abstracts (dostęp ze strony
Biblioteki Głównej), Emerald, IEEE, Knovel Library, EMIS,
INSPEC, MATH, Nature (Lista A-Z), PSJC,
Wiley & Blackwell (Biblioteka Główna posiada dostęp do
ok. 750 tytułów. Lista A-Z).
Szczegółowe informacje o elektronicznych źródłach informacji
(BAZY DANYCH, CZASOPISMA NAUKOWE) są umieszczone
na stronie domowej Biblioteki Głównej:
www.bg.agh.edu.pl
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Cyfrowej Europeana (europeana.eu)
udostępniane są zasoby kilkudziesięciu
polskich bibliotek cyfrowych, w tym
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej -Kraków
(ABC-KRAKÓW). Obecnie Europeana
udostępnia ponad 5 milionów obiektów,
w tym z polskich bibliotek cyfrowych –
za pośrednictwem Federacji Bibliotek
Cyfrowych – ponad 250 tysięcy. Oznacza
to, że udział Polski w serwisie stanowi
dzisiaj 5,5%. Obiekty te, udostępniane
w Internecie bez ograniczeń, to zarówno
cenne skarby polskiego dziedzictwa
narodowego, jak i regionalia
i współczesne publikacje naukowe
i edukacyjne. Włączenie polskich zasobów
cyfrowych do Europeany można uznać za
wydarzenie bardzo ważne zarówno
z punktu widzenia rozwoju naszych
bibliotek cyfrowych, jak i promocji polskiej
nauki i kultury na świecie.
Przedsięwzięcia takie, jak Europeana,
pozwalają na rozwój nowych narzędzi do
promowania w Europie i na całym świecie
nie tylko dziedzictwa kulturowego, ale
także dorobku piśmienniczego autorów
współczesnych, w tym pracowników
i doktorantów naszej uczelni. Warunkiem,
w przypadku autorów z AGH, jest
umieszczenie elektronicznych wersji ich
dzieł w ABC-KRAKÓW, po podpisaniu
stosownej umowy licencyjnej.

 Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Biblioteka Główna

Informacje Kadrowe
Na stanowisko profesora zwyczajnego, zostali mianowani:
• prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
• prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na czas
nieokreślony – zostali mianowani:
• dr hab. inż. Jan Golonka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na 5 lat – zostali
mianowani:
• dr hab. inż. Marek Dziarmagowski
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
• dr hab. inż. Anna Zielińska Lipiec
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
• dr hab. inż. Tadeusz Gołda
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
• dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
• dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski
Wydział Odlewnictwa
• dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Na podstawie materiałów dostarczonych
przez Dział Kadrowo-Płacowy
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Grant Rektorski – strzał w 10-tkę!
Studenckie koła naukowe działają
w naszej uczelni od ponad 60, lat obecnie
w 16 jednostkach organizacyjnych AGH
prowadzących dydaktykę. Aktualnie
zarejestrowanych jest ponad
dziewięćdziesiąt kół skupiających ponad
dwa tysiące studentów. Ze względu na
dużą liczbę kół naukowych, ich praca
koordynowana jest przez dwóch
Pełnomocników Rektora ds. Kół
Naukowych w ramach historycznie
ukształtowanych pionów – Górniczego
i Hutniczego. Zakres działalności kół
naukowych w AGH to m.in.: prowadzenie
własnych prac badawczych i udział
w działalności naukowo-badawczej
wydziałów, publikowanie wyników prac
naukowych naukowe (czasopisma,
książki), udział w międzynarodowych
i krajowych konferencjach naukowych,
współpraca z ośrodkami naukowymi
i przemysłem przy wdrażaniu nowych
pomysłów, wyników badań i programów
informatycznych, organizacja konferencji,
seminariów, szkół letnich i festiwali
naukowych, udział i sukcesy
w międzynarodowych konkursach
i festiwalach, wyprawy i wycieczki
naukowe, organizacja i udział

w szkoleniach specjalistycznych, udział
w programach międzynarodowej
wymiany studentów, dokumentowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego,
promocja nauki i kultury oraz wydziałów
i uczelni, a także działalność
charytatywna. Oczywiście
najważniejszym motorem działania
członków kół naukowych jest młodzieńczy
zapał, twórczy niepokój i chęć
przekraczania ustalonych schematów.
To także niezwykle ważne bezinteresowne
zaangażowanie i zdolność poświęcania
własnego czasu i pracy. Jednak
uzyskiwanie wymiernych efektów,
szczególnie w działaniach prowadzonych
w uczelni technicznej, wymaga również
wymiernego wsparcia i wymiernych
środków finansowych. Jak w większości
dziedzin naszej działalności, tak
i w przypadku kół naukowych, środki
przeznaczane na ich działalność są
niewystarczające. Szczególnie
w kontekście stałego wzrostu
zainteresowania studentów działalnością
w kołach naukowych na naszej uczelni
(w ubiegłym roku zarejestrowano cztery
nowe koła, a trzy kolejne kończą obecnie
procedurę rejestracyjną).

W tych warunkach strzałem
w przysłowiową dziesiątkę, okazał się
projekt zainicjowany w połowie ubiegłego
roku, przez Prorektora ds. Kształcenia
prof. Zbigniewa Kąkola, aktywnie wsparty
przez Pełnomocników Rektora ds. kół
naukowych pod nazwą „Grant Rektorski”,
który jest konkursem na dofinansowanie
najciekawszych, nowatorskich projektów
i prac prowadzonych przez studenckie koła
naukowe. W „atomowym” tempie
opracowane zostały regulamin konkursu
i zasady oceny zgłaszanych do konkursu
projektów. Podstawowe kryteria przyjęte
do oceny zgłaszanych przez studentów
projektów to: oryginalność i atrakcyjność,
aktualność i waga problemu, stopień
zaangażowania koła (liczba wykonawców
projektu) oraz wielkość grupy
beneficjentów (liczba osób, organizacji).
Regulamin konkursu (www.agh.edu.pl/pl/
studenci.html,,0:vw:1528) jest także
nieskomplikowany. Każde koło może
zgłosić w danym roku maksimum dwa
projekty samodzielnie lub we współpracy
z innymi kołami, których tematyka zawarta
jest w statucie koła. W regulaminie
wskazano także, aby koła szukały innych
źródeł współfinansowania swoich

GRANT REKTORSKI 2009
lp.

nazwa projektu

wykonawca

1

Multimedialne stanowisko pokazów fizycznych

KN Bozon

2

Opracowanie modelu prototypowego ogniwa paliwowego SOFC z bezpośrednim utlenianiem węgla
wytworzonego z biomasy

KN Solaris

3

Studencka Akcja Charytatywna „Wesołe Święta Dzieciom”

KN Ekoenergia, KN Format

4

QUAD-ROTOR UAV – bezzałogowy czterośmigłowiec

KN INTEGRA

5

Ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko Pienińskiego Parku Narodowego
oraz stau zdrowia mieszkańców Szczawnicy – obóz naukowy

KN Ochrony Środowiska

6

Model generatora magnetohydrodynamicznego

KN Solaris

7

Mobilne Roboty Turniejowe

KN INTEGRA

8

Konferencja Ogólnopolskiego Klubu Geodetów

KN Geodetów

9

Wykonanie projektu gablotki multimedialnej wraz z dwoma prototypami

KN Eko-Energia, KN Format

10

Studencko – doktorancka konferencja „Poznajmy się. Polska socjologia wczoraj i dziś”

KN Studentów Socjologii

11

XIV Międzynarodowa Konferencja Młodzi dla Nauki i Przemysłu

KN Zgarek

12

Organizacja IV Ogolnopolskiej Konferencji Studenckich Kól Naukowych

KN Rachunkowosci i Zarzadzania
Finansami AUDYTOR

13

Implementacja i wdrożenie nowoczesnej, skalowanej sieci mobilnej wireless mesh, zaopatrzonej
w mechnizmy niezawodnościowe, w oparciu o układ procesorowy z rdzeniem ARM

KN Telephoners

14

Wirtualna Kopalnia

KN Geomatyki i Grafiki Komputerowej

15

Laboratoryjny generator funkcyjny z bezpośrednią syntezą cyfrową

KN Elektroników

16

IV Barbórkowa Wyprawa Technologiczna

KN Zarządzanie

17

Udział w Międzynarodowych Warsztatach nt. rozwoju zrównoważonego we Florencji

KN Ochrony Środowiska

18

Czarnobyl nam nie grozi!

KN Bozon

19

Metale szlachetne w produkcji przemysłowej monet oraz w kolekcjonerstwie
na przykładzie Mennicy Polskiej – wyjazd dydaktyczny

KN Metalurgów De Re Metallica
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projektów oraz wprowadzono zakaz
umieszczania w preliminarzu kosztów
honorariów wykonawców projektu
(studentów członków kół). Wskazano
także, 15 grudnia każdego roku
(z wyjątkiem pierwszej edycji), jako termin
składania wniosków o Grant na następny
rok. Powołano skład Komisji konkursowej:
Prorektor ds. Kształcenia, Pełnomocnicy
Rektora ds. Kół Naukowych, Przedstawiciel
URSS AGH oraz konsultanta –
przedstawiciela Kwestury AGH.
Termin składania wniosków na 2009
rok ustalono, wyjątkowo na potrzeby
pierwszej edycji konkursu w połowie
października ub. roku, a tydzień później
projekty zostały ocenione i wyłoniono te,
które uzyskały dofinansowanie. Do
pierwszej, przyspieszonej edycji konkursu
w 2009 roku, koła zgłosiły 39 wniosków
(projektów), 19 z nich uzyskało
dofinansowanie. W pierwszej edycji
konkursu „Grant Rektorski”
dofinansowane zostały wnioski łącznie na
kwotę przekraczającą 80 tys. złotych.
Tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej
edycji konkursu rozpoczęto przyjmowanie
wniosków do kolejnej edycji na 2010 rok.
Złożonych zostało 70 projektów!, których
ocenie członkowie komisji konkursowej,
aby dotrzymać ustalonego terminu, musieli
poświęcić część swoich ferii świątecznych,
a następnie 6-godzinną dyskusję w pełnym
składzie pod przewodnictwem prorektora
Z. Kąkola. W rezultacie 37 wniosków
uzyskało dofinansowanie (przewiduje się
publikowanie wyników kolejnych edycji
konkursu). Podczas rozstrzygania drugiej
edycji konkursu (wnioski do realizacji
w 2010 roku) zaczęły pojawiać się już
pierwsze materialne efekty realizacji prac
wyróżnionych dofinansowaniem w 2009
roku (gabloty multimedialna, KN
Eko-Energia i KN Format – bud. A-2 i B-4).
Realizacja projektów dofinansowanych
w konkursie to także świetna lekcja przed
„dorosłymi” grantami, o które zapewne
walczyć będą dzisiejsi członkowie kół
naukowych, a w nieodległej przyszłości
absolwenci naszej uczelni. Nawet
materialne rezultaty realizacji projektów
oznaczane są podobnie jak granty
europejskie, co stanowi dodatkowo
element promocji zarówno kół naukowych
jak i uczelni. Zainteresowanie konkursem
„Grant Rektorski” i wyniki pierwszych
dwóch jego edycji (konkurs 2009 i konkurs
2010) przeszły oczekiwania organizatorów.
Gratulujemy zdobywcom Grantów
i życzymy sukcesu w realizacji
wymarzonych projektów, a wszystkim
kołom naukowym nowych i równie
ciekawych projektów w przyszłorocznej
edycji konkursu.

 Leszek Kurcz
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XLVII Sesja
Studenckich Kół Naukowych
Pionu Hutniczego
Akademii Górniczo-Hutniczej
6 maja 2010
Godz. 9 00 – UROCZYSTA INAUGURACJA SESJI, Aula A-0
Godz. 10 00 –1500 – OBRADY W SEKCJACH:
• Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
• Automatyki i Automatyzacji Procesów
• Ceramiki i Inżynierii Materiałowej
• Elektroniki
• Elektroniki Przemysłowej
• Elektrotechniki i Elektroenergetyki
• Elektrotermii
• Ergonomii
• Fizyki
• Informatyki
• Informatyki Stosowanej
• Inżynierii Metali
• Inżynierii Produkcji
• Inżynierii Spajania
• Maszyn i Urządzeń Technologicznych
• Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
• Metalurgii i Recyklingu
• Odlewnictwa
• Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów
• Przeróbki Plastycznej Metali
• Robotyki i Mechatroniki
• Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska
• Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych
7 maja 2010
Godz. 1300 – UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU AGH
(dyplomy dla laureatów sesji), Aula A-0
13 maja 2010
Godz. 9 00 – SESJA LAUREATÓW, Aula A-0
14 maja 2010
Godz. 1300 – WIELKA MAJÓWKA 2010

Mamy pierwszych
inżynierów biomedycznych!
Z radością informujemy, że
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii
Biomedycznej ma swoich pierwszych
absolwentów. Są to zarazem pierwsi na
AGH i pierwsi w Polsce absolwenci
studiów I stopnia kierunku „inżynieria
biomedyczna”. Egzamin inżynierski był
trudny: składał się z testu pisemnego
obejmującego zakres 18 przedmiotów
kierunkowych oraz części ustnej,
polegającej na przedstawieniu prezentacji
wykonanego projektu inżynierskiego. Tym
niemniej, nasi pierwsi absolwenci poradzili
sobie z tymi zadaniami znakomicie
udowadniając ponadprzeciętny poziom
wiedzy i umiejętności. Jesteśmy z nich
dumni.

To oni wyznaczyli ogólnopolski
standard jakości – każdy, kto będzie
chciał pójść w ich ślady, będzie musiał im
dorównać.
Pragniemy podzielić się naszą
radością z całą społecznością
akademicką, lekarzami, pacjentami
i przedstawicielami przemysłu. Nadzieja
na poprawę technicznego zaplecza
medycyny w Polsce rośnie z każdym
pytaniem, które znalazło poprawną
odpowiedź, z każdym uruchomionym
i zaliczonym projektem, z każdym
sukcesem młodego człowieka.

 źródło: www.biomed.agh.edu.pl
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Notatki w Internecie – druga dekada

Laureaci poprzedniej edycji „Notatek w Internecie”

Wspólna fotografia wszystkich nagrodzonych w poprzedniej edycji

złotych. Nie zapominajmy o innych
korzyściach: rozwijanie własnych
kompetencji dydaktycznych
i technicznych, wsparcie dla przyszłych
studentów, promowanie własnej pracy
naukowej i dydaktycznej…
„Notatki w Internecie” mają też za
zadanie promowanie idei otwartej
edukacji. W praktyce oznacza to, że
nadesłane prace umieszczone zostaną
w serwisie Open AGH, uczelnianym
repozytorium otwartych zasobów
edukacyjnych, które uruchomiliśmy w tym
roku. Opatrzone zostaną licencją prawną
Creative Commons: Uznanie autorstwa
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podstawie pracy Kariny Molfy,
nagrodzonej w jednej z wcześniejszych
edycji konkursu. Chcielibyśmy podkreślić,
że ten przykład nie powinien stać się
szablonem, według którego
przygotowywane będą kolejne prace
konkursowe. Mamy nadzieję, że zostanie
on raczej potraktowany jako ogólna
wskazówka i punkt wyjścia do
tworzenia własnych materiałów oraz nie
będzie stanowił ograniczenia w ich
twórczym opracowywaniu.

fot. Z. Sulima

– Użycie niekomercyjne – Na tych
samych warunkach. O tej licencji
i samym serwisie pisaliśmy szerzej
w tekście, który znalazł się w styczniowym
numerze Biuletynu AGH (25–2010).
Najważniejszym czynnikiem
decydującym o końcowej ocenie jest
wartość dydaktyczna nadesłanych
materiałów, w szczególności układ treści,
właściwy dobór narzędzi czy poziom
interaktywności. Istotny jest też poziom
techniczny pracy, np. jak działa

fot. Z. Sulima

Rozpoczęła się 11. edycja konkursu dla
studentów AGH „Notatki w Internecie”.
Przypomnijmy, że zadaniem uczestników
jest stworzenie cyfrowych materiałów
dydaktycznych. Studenci pracują przy
wsparciu opiekunów naukowych. Ci
ostatni oceniają także merytoryczną
wartość treści stworzonych przez swoich
podopiecznych. Jest to jeden z elementów
składających się na końcową ocenę
pracy. Zwycięzców wyłania komisja
powołana przez rektora AGH.
Studenckie „Notatki” mają już długą
tradycję, natomiast w zeszłym roku
powstała równoległa edycja konkursu
skierowana do wykładowców naszej
uczelni. Oni również mogą tworzyć
i nadsyłać zasoby edukacyjne. Istota
konkursu jest podobna, odmienne są
pewne szczegóły. Na przykład, jak można
się domyślić, niepotrzebny jest tu opiekun
naukowy. Warto też zwrócić uwagę, że
wymagania stawiane wykładowcom są
wyższe, szczególnie jeśli chodzi o aspekt
dydaktyczny. Szlachectwo (naukowe)
zobowiązuje!
Sukces wiąże się z wymiernymi
gratyfikacjami. Autorzy zwycięskich prac
w poprzednich latach otrzymywali nie tylko
dyplomy, ale i nagrody sięgające 2000

w różnych środowiskach (Windows,
Linux). W tym roku przygotowaliśmy dla
uczestników krótką prezentację, która
pokazuje, na co zwracają uwagę
członkowie komisji oceniając dydaktyczny
aspekt nadesłanych materiałów. To małe
studium przypadku powstało na

Tę prezentację znaleźć można na
stronach z regulaminami odpowiednich
edycji konkursu. Stanowi załącznik 4 do
regulaminu dla wykładowców i załącznik 6
do opisu zasad dla studentów. Na stronie
„Notatek” znaleźć można więcej
informacji na temat zasad
przeprowadzania konkursu, wymaganych
dokumentów czy kryteriów oceny.
Serdecznie zachęcamy wykładowców
do wzięcia udziału w konkursie „Notatki
w Internecie”. Prosimy też o reklamowanie
go wśród swoich studentów.
Spodziewamy się, że tradycyjnie, jak co
roku, silną reprezentację przyśle Wydział
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
którego studenci zdobyli dotychczas
najwięcej nagród. Jednocześnie
wyrażamy nadzieję, że pozostałe jednostki
AGH stworzą dla nich zdrową i silną
konkurencję. Nie wątpimy, że mają taki
potencjał.

 Jan Marković

Ważne informacje:
Adres strony konkursu: notatki.cel.agh.edu.pl
E-mail kontaktowy: notatki@agh.edu.pl
Termin nadsyłania prac: 16 kwietnia 2010 (studenci), 6 maja 2010 (wykładowcy)
Administrator konkursu: Centrum e-Learningu AGH
Adres Open AGH: open.agh.edu.pl
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Media o AGH
Robot Boczek z AGH został mistrzem sumo
Polska Gazeta Krakowska 9.01.2010

Sędzia daje znak, właściciele uruchamiają zawodników sumo
i po chwili rozpoczyna się walka. I nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, że zawodnicy są robotami. A ich konstruktorzy to
studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy w maju chcą
zorganizować wielkie zawody robotów sumo w Krakowie.
Choć fascynacja robotami sumo trwa na AGH zaledwie od
trzech lat, konstruktorzy już mogą się pochwalić sukcesami. Robot
Boczek, którego stworzyli Przemysław Elias (III rok informatyki
stosowanej, II rok automatyki i robotyki) i jego kolega Michał,
zdobył pierwsze miejsce na zawodach w Bratysławie w 2009 roku.
Przygoda z sumo-robotami zaczęła się od inspiracji dr. inż.
Dariusza Marchewki, opiekuna koła naukowego studentów
automatyki i robotyki oraz informatyki. – Interesowałem się tym już
wcześniej, więc rzuciłem taki pomysł – opowiada dr Marchewka.
Walki toczą się na okrągłej czarnej arenie, obrysowanej białą linią.
Roboty mają zamontowane czujniki, które wykrywają granicę
planszy i dzięki temu nie wychodzą poza nią. Dzięki czujnikom
„wiedzą” też, gdzie jest przeciwnik. Zazwyczaj roboty mają po
dwa silniki, cztery czujniki i system sterowania. Tylko od fantazji
i umiejętności konstruktora zależy jednak szczegółowa budowa
robota. Studenci AGH często tworzą tzw. konstrukcje
akademikowe, czyli wykorzystują to, co mają akurat pod ręką.

Małopolanie Roku za Węzeł Wiedzy
Dziennik Polski 12.01.2010

Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, i prof. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, otrzymali tytuły Małopolanina Roku 2009,
przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
– Tytuły zostały przyznane w uznaniu zasług za utworzenie
w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego pierwszego
ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC PolandPlus
z siedzibą w Krakowie – poinformował Kazimierz Barczyk,
przewodniczący SGiPM. – To największy projekt badawczy
o wartości około dwóch miliardów euro. Chcieliśmy wyróżnić
tych, którzy najbardziej przyczynili się do tego, że będzie on
realizowany przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej
i Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił Barczyk.

Absolwenci pod kontrolą
Dziennik Polski 13.01.2010

Coraz więcej szkół wyższych na poważnie zajmuje się
monitorowaniem losów absolwentów. Wkrótce będą to musiały
robić wszystkie uczelnie bez wyjątku.
Projekt reformy szkolnictwa wyższego, która wejdzie do
szkół prawdopodobnie już w tym roku, zakłada, że jednym
z obowiązków uczelni będzie sprawdzanie, co po skończeniu
studiów robią jej absolwenci. Są uczelnie, które już to zrozumiały.
Niektóre bardzo poważnie zainteresowały się problemem, który
jeszcze do niedawna nie zaprzątał ich uwagi. W Akademii
Górniczo-Hutniczej powstał właśnie Ośrodek Monitorowania
Kadry Zawodowej. Ma zajmować się badaniem losów
absolwentów i kontaktami z pracodawcami.
Po co szkole absolwenci? – Choćby po to, żeby po zrobieniu
kariery wrócili na uczelnię i np. ufundowali stypendium dla
zdolnych studentów – tłumaczy Bartosz Dembiński. – Na
uczelniach amerykańskich nikt nie wyobraża sobie
funkcjonowania szkoły bez absolwentów.
Uczelnia w ubiegłym roku sprawdziła też, jak radzą sobie jej
byli studenci.
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Pełny raport z badań będzie znany w przyszłym miesiącu.
Wiadomo jedynie, że wśród osób, które w 2008 r. skończyły
studia, ponad 76 proc. znalazło pracę do czterech miesięcy po
skończeniu studiów. W tych badaniach najlepiej wypadli
absolwenci… matematyki stosowanej. Tu niemal 100 proc. osób
szybko uporało się ze znalezieniem pracy.

Zbudują Centrum Komputerowe
Gazeta Wyborcza 19.01.2010

Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała umowę na budowę
nowoczesnego Centrum Komputerowego. Budynek za
kilkadziesiąt milionów złotych ma być gotowy w 2012 roku.
Centrum będzie zarządzać Katedra Informatyki AGH. Budynek
o powierzchni ponad 10 tys. m kw. powstanie przy ul. KawioryNawojki. – To jedna z największych inwestycji naszej uczelni.
Znalazła się na liście tzw. projektów strategicznych realizowanych
przy udziale funduszy unijnych – mówi Bartosz Dembiński,
rzecznik AGH. – Realizacja tego projektu podniesie jakość
kształcenia z informatyki. Umożliwi też rozwój badań na
światowym poziomie.
AGH realizuje obecnie kilkanaście projektów, które mają
podnieść jakość kształcenia na uczelni i zapewnić studentom
wysokie umiejętności – większość z nich dzięki pieniądzom UE.
W sumie w ostatnich kilkunastu miesiącach z funduszy
rządowych i z grantów unijnych uczelnia uzbierała prawie 350 mln
zł. – Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie udowadnialiśmy, że
jesteśmy nie tylko jedną z najlepszych polskich uczelni
technicznych, ale możemy również stanowić silną konkurencję
dla politechnik i uniwersytetów technicznych na Zachodzie –
cieszy się prof. Antoni Tajduś, rektor AGH.

AGH otwarta w sieci

Gazeta Wyborcza 20.01.2010
Akademia Górniczo-Hutnicza jako pierwsza w Polsce uczelnia
otworzyła swoje zasoby naukowe. Uczelnia przyłączyła się do
międzynarodowego systemu Otwartych Zasobów Edukacyjnych
(OZE). Ta inicjatywa ma na celu swobodny i darmowy dostęp do
wiedzy dzięki możliwościom, jakie daje internet.
Serwis Open AGH jest bazą materiałów edukacyjnych
przygotowanych przez pracowników i studentów uczelni. Może
być wykorzystywany zarówno przy zaawansowanych badaniach
naukowych, jak i w nauce do egzaminów. W ten sposób
naukowcy promują swoje prace oraz wspomagają proces
nauczania. Twórcy strony zapowiadają, że wkrótce Open AGH
będzie posiadać dostęp do zagranicznych baz w ramach OZE.

CC Poland łączy naukę z biznesem
Puls Biznesu 20.01.2010

Nasi naukowcy i przedsiębiorcy zastanowią się, jak sprawić,
by węgiel stał się przyjazny środowisku. Polska dołączyła do
europejskiej inicjatywy Wspólnota Wiedzy i Innowacji. W ramach
tego projektu nasze uczelnie i przedsiębiorstwa będą rocznie
dostawać co najmniej 120 mln EUR (480 mln zł). Pieniądze pójdą
na badania i poszukiwanie nowych ekologicznych źródeł energii.
Uczelnie i firmy połączy węzeł CC Poland Plus (Colocation Center
Poland Plus), a nad całością czuwać będzie Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH). W projekt zaangażowały się też m.in.
Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet
Jagielloński i Grupa Lotos. Powstał z inicjatywy Polskiego Forum
Akademicko-Gospodarczego (PFAG) – organizacji, która mocno
wspiera współpracę nauki z biznesem.
W Europie powstanie cała sieć węzłów, które stworzą
konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji. Polska będzie jednym
z sześciu członków tego konsorcjum. Wszystkimi węzłami
zarządzać będzie centrala w Brukseli. W inicjatywie bierze udział
wiele firm z różnych części Europy, a każda z nich zadeklarowała
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potężne wsparcie finansowe na badania i wdrażanie nowych
technologii. Polski węzeł będzie pracował nad rozwiązaniami
związanymi z zarządzaniem węglem. To nie tylko główny
surowiec wykorzystywany przez nas do produkcji energii, ale
także najbardziej szkodliwy.
– Naszym zadaniem będzie znalezienie takich technologii,
które spowodują, że węgiel będzie bardziej przyjazny środowisku
– tłumaczy Antoni Tajduś, rektor AGH.

W Akademii Górniczo-Hutniczej
wyprodukowali Księżyc
Dziennik Polski 20.01.2010

Krakowska uczelnia patrzy w kosmos: zespół naukowców
z AGH opracował mieszankę przypominającą skałę pokrywającą
powierzchnię Księżyca. Niewiele tu jednak romantyzmu, gdyż
materiał udający pochodzący z naturalnego satelity Ziemi to m.in.
połączenie pyłów z elektrociepłowni i skał pochodzących
z kopalni odkrywkowych. – Od 12 lat nasza instytucja prowadzi
badania, których przedmiotem jest warstwa podpowierzchniowa
różnych obiektów, m.in. Księżyca. W tym celu powstało takie
urządzenie, jak penetrator „Kret”. Ale do jego testowania
potrzebowaliśmy odpowiedniego podłoża – mówi dr inż. Karol
Seweryn z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Z pomocą przyszli pracownicy AGH, którzy opracowywali
mieszankę skał przypominającą tę z Księżyca. – Swego czasu
przywieziono na Ziemię próbkę materiału. Na jej podstawie
rozpoczęliśmy przygotowywanie mieszanki – mówi prof. dr hab. inż.
Andrzej Gonet, dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.

AGH udostępniła dorobek on-line
Dziennik Polski 22.01.2010

Akademia Górniczo-Hutnicza, jako pierwsza uczelnia
w Polsce, otworzyła swoje zasoby edukacyjne w sieci. Każdy
będzie mógł bezpłatnie z nich korzystać. O tym, że AGH tworzy
internetową bazę materiałów edukacyjnych, pisaliśmy kilka
miesięcy temu. Wczoraj oficjalnie zainaugurowano
przedsięwzięcie. Serwis „Open AGH” (z ang. Otwarta AGH) to
zbiór treści przygotowanych przez pracowników, doktorantów
i studentów AGH. Na specjalnej stronie internetowej:
http://open.agh.edu.pl zamieszczane są wykłady i ćwiczenia,
notatki studentów i wykładowców, publikacje naukowe, kursy
oraz materiały multimedialne. Można przeglądać nie tylko zasoby
książkowe, ale też treści interaktywne, programy i symulacje.
Obecnie znajduje się tutaj 69 kursów, obejmujących wszystkie
kierunki i specjalności, które prowadzone są na uczelni. Baza
jednak cały czas się rozwija.
– Jeśli mówimy o społeczeństwie wiedzy, to dajmy szansę
skorzystania z tych materiałów – mówił wczoraj prof. Antoni
Tajduś, rektor AGH. – W tych zasobach znajdą się wszystkie
materiały edukacyjne, jakie są w akademii i które umieszczą nasi
pracownicy. Mamy zgodę większości pracowników na to, żeby
takie materiały umieszczać. Swoje materiały będą umieszczać
również studenci pod kierunkiem prowadzącego pracownika
naukowego.

Studenci z AGH za oceanem
Gazeta Wyborcza 23.1.2010

Akademia Górniczo-Hutnicza bierze udział w projekcie
międzynarodowej wymiany studentów DeSire2. Krakowska
uczelnia jako jedyna w Polsce dołączyła do grona najlepszych
szkół technicznych z Europy i Stanów Zjednoczonych.
Studenci z uczelni biorących udział w projekcie (trzy
partnerskie szkoły wyższe z Francji, Czech i Polski, a także trzy ze
Stanów Zjednoczonych) wyjeżdżają na jeden semestr nauki za
granicę, dostają stypendium, mogą podnosić swoje kwalifikacje
i poszerzać wiedzę.
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Studenci swoją naukę opisują w blogach zamieszczonych
na oficjalnej stronie projektu www.desire.agh.edu.pl. Czego
można się dowiedzieć z wpisów? Na przykład tego, że podczas
niektórych egzaminów na amerykańskich uczelniach można
korzystać z notatek i internetu i – mimo iż wydaje się to łatwe – że
na kilkunastu zdających sukces osiąga zaledwie kilka osób.
Projekt to inicjatywa Komisji Europejskiej i Amerykańskiego
Departamentu Edukacji sprzed kilku lat. – DeSire2 jest częścią
programu Atlantis, który jest czymś na kształt Erasmusa, tylko
przez ocean – wyjaśnia prof. Wojciech Grega z Katedry
Automatyki AGH, koordynator projektu.
W październiku jeden z naszych profesorów zachęcał
studentów amerykańskich do przyjazdu do Europy, a pół roku temu
wysłaliśmy pierwszych czterech naszych inżynierów do Stanów –
mówi prof. Grega. – Właśnie wrócili i z przyjemnością muszę
powiedzieć, że przywieźli bardzo dobre wyniki – cieszy się. Kolejna
rekrutacja studentów AGH, którzy chcieliby wyjechać do USA, już
w lutym. Najlepsi pojadą do Stanów we wrześniu tego roku.

Pierwsi inżynierowie biomedyczni
Gazeta Wyborcza 27.1.2010

Ponad 80 osób pomyślnie zdało pierwszy w Polsce egzamin
dyplomowy na inżynierów biomedycznych. Międzywydziałowa
Szkoła Inżynierii Biomedycznej powstała w 2006 r. jako pierwsza
w Polsce jednostka kształcąca specjalistów z pogranicza nauk
technicznych, medycznych i biologicznych, których praca polega
na analizowaniu danych dostarczanych przez komputery
i urządzenia analizujące funkcjonowanie ludzkiego ciała.
– Stopień złożoności badanych zjawisk i narządów wyklucza
obecnie możliwości zbierania i interpretowania danych w sposób
inny, niż komputerowy, dlatego na inżynierów biomedycznych jest
duże zapotrzebowanie – mówi Bartosz Dembiński, rzecznik AGH.
– Specjaliści ci będą niezbędni zarówno przy tworzeniu
nowoczesnej aparatury medycznej, jak i przy profesjonalnym jej
stosowaniu w szpitalach, ponieważ skomplikowana i droga
aparatura musi być obsługiwana przez przeszkolone osoby.

Przez dwie doby non stop
tworzą gry komputerowe

Polska Gazeta Krakowska 30.01.2010
Od wczorajszego wieczora na krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej 32 osoby bez ustanku pracują nad
stworzeniem gier komputerowych. Po raz pierwszy w Polsce
odbywa się lokalna edycja Global Game Jam,
międzynarodowego konkursu zespołowego tworzenia gier
komputerowych na czas. Koniec zmagań w niedzielę. Zawodnicy
w czteroosobowych grupach tworzą gry zupełnie od zera. Turniej
odbywa się w tym samym czasie w 39 krajach świata, m.in.
w Hiszpanii, Szwecji, Rosji, na Litwie, w Turcji, Japonii, Katarze
i na Filipinach. W sumie we wszystkich państwach jest 130
lokalnych edycji. W tym roku weźmie w nim udział kilka tysięcy
osób. I wszędzie uczestnicy muszą stworzyć grę na zadany
temat, który poznają w chwili rozpoczęcia turnieju. W tym roku
muszą w swojej grze wykorzystać co najmniej jedno z trzech
słów: klucz, małpa lub osioł.
Praca nad grami trwa bez ustanku przez 48 godzin. Gdy
w trakcie tego maratonu komuś zachce się spać, będzie mógł się
położyć. Na wszelki wypadek zawodnicy mają na podorędziu
przyniesione z sobą śpiwory i karimaty.
Pomysłodawcą przeniesienia Global Game na polskie
podwórko i organizatorem lokalnej edycji w Krakowie jest Hubert
Rutkowski, student IV roku informatyki na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na AGH.

 Bartosz Dembiński

Rzecznik Prasowy AGH
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Kalendarium
rektorskie

1 lutego 2010

15 stycznia 2010

2 lutego 2010

 Uroczysta gala 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu.

 Podpisanie porozumienia intencyjnego z Gminą Dąbrowa
Górnicza w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego AGH.
 Debata na temat strategii rozwoju szkolnictwa wyższego
w Polsce z udziałem rektorów krakowskich uczelni,
przedstawicieli władz samorządowych miasta i regionu oraz
reprezentantów biznesu.

18 stycznia 2010
 Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy AGH a MFG Metallund Ferrolegierungsgesellschaft mbH i Ekometalurgia Waldemar
Turski.

19 stycznia 2010
 Posiedzeniu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego na
Politechnice Warszawskiej.

 Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Radia
Kraków.
 Spotkanie z przedstawicielamii METINVETS i HRMConsalting
dotyczące współpracy z AGH w zakresie kształcenia inżynierów.

4 lutego 2010

 Spotkanie z Konsulem USA w Krakowie.
 Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry
Reprezentacyjnej AGH.

 Spotkanie z prezesem KOLPORTER HOLDING Krzysztofem
Klickim i prezesem KOLPORTET EXPO Tomaszem Raczyńskim.
 Zebranie Prezydium Kolegium Prorektorów ds. Nauki.
 Posiedzenie Sekcji Nauk Matematycznych, Fizycznych,
Chemicznych i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów Naukowych.

21 stycznia 2009

4–5 lutego 2010

 Konferencja Prasowa poświęcona portalowi „Open AGH”.
 Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa
Materiałoznawczego w Katowicach.

 Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemii (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu).

22 stycznia 2010

 Posiedzenie Rady Naukowej Związku Podhalan w Nowym Targu.

20 stycznia 2010

 Spotkanie Komitetu Sterującego Konsorcjum EDF Polskie
Uczelnie Techniczne.
 Spotkanie Gwarków Wydziału WNiG.

23 stycznia 2010
 Wizyta w Bolesławcu:
– rozmowy dot. przyszłości Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego AGH,
– odebranie przez Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju
prof. Jerzego Lisa z rąk Wojewody Dolnośląskiego
Brązowego Krzyża Zasługi, nadanego przez Prezydenta RP.

25 stycznia 2010
 Posiedzenie zespołu przygotowującego tegoroczną V edycję
Dni Jana Pawła II.
 Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
byłym Marszałkiem Senatu Maciejem Płażyńskim.

26 stycznia 2010

6 lutego 2010
9 lutego 2010
 Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie opracowania
dokumentów strategicznych dla Województwa Małopolskiego
w obszarze energetyki.
 Posiedzenie Zarządu projektu „Fabryka Inżynierów”.

10 lutego 2010
 Spotkanie Władz Uczelni.

11 lutego 2010
 Seminarium „Elementy procesu bolońskiego w doradztwie
zawodowym”, organizowane prze Centrum Karier AGH.
 Posiedzenie Rady Nadzorczej INNOAGH.
 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z firmą Glas Tech
oraz Przedsiębiorstwem Robót Geologiczno-Wiertniczych.

13 lutego 2010
 Bal Górnika, organizowany przez Wydział GiG AGH.

 Posiedzenie Kapituły Nagrody Imienia Profesora Zbigniewa
Engla.

27 stycznia 2010
 Spotkanie robocze partnerów KIC InnoEnergy – Frankfurt/
Niemcy.
 Posiedzenie Senatu AGH.

28 stycznia 2010
 Zebranie Komitetu Sterującego Krakowskiego Zespołu
Bibliotecznego.
 Spotkanie Prorektora ds. Kształcenia ze studentami naszej
Uczelni zorganizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów
AGH.

Zapraszamy na stronę
bazy fotografii AGH
www.foto.agh.edu.pl

28–29 stycznia 2010
 Udział w wizytacji PKA kierunku „Inżynieria Materiałowa” –
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
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Absolwenci AGH
w mediach
Jastrzębski Węgiel – Miesięcznik Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA styczeń nr 1(53)/2010
Od 1 stycznia dyrektorem kopalni Pniówek został Jerzy
Borecki. Ma 45 lat i jest absolwentem AGH w Krakowie. Pracę
w górnictwie zaczynał w kopalni Nowa Ruda. Później pracował
z zlikwidowanej już kopalni Morcinek w Kaczycach, z której
przeszedł do Krupińskiego w Suszcu, gdzie był kierownikiem
robót górniczych. Na takie samo stanowisko przeszedł następnie
do kopalni Zofiówka. Kolejnym miejscem pracy była kopalnia JasMos, w której był naczelnym inżynierem, a od czerwca 2009 roku
dyrektorem.
Jerzego Boreckiego w kopalni Jas-Mos zastąpił Piotr
Bojarski również absolwent AGH, dotychczasowy główny
inżynier oraz I zastępca dyrektora kopalni, a wcześniej dyrektor
KWK Budryk.

Epr.pl 26.01.2010
Tomasz Trela absolwent Wydziału Zarządzania AGH został
nowym dyrektorem sprzedaży Royal Unibrew Polska. Odpowiada
za wszystkie obszary sprzedaży w kanałach tradycyjnych
i nowoczesnych produktów firmy, która jest właścicielem
browarów w Łomży i Jędrzejowie. Przez wiele lat zdobywał
umiejętności zawodowe w działach sprzedaży
międzynarodowych firm z branży alkoholi spirytusowych. Posiada
bogate doświadczenie menedżerskie. Przez ostatnie cztery lata
pełnił funkcję dyrektora sprzedaży ryku tradycyjnego Grupy
CEDC. W latach 1996–2005 w firmie Diageo Polska Sp. z o.o.,
będącej właścicielem i dystrybutorem znanych na całym świecie
marek alkoholowych przeszedł wszystkie szczeble kariery
w obszarach sprzedaży – od funkcji przedstawiciela handlowego
aż do dyrektora sprzedaży i członka zarządu.

Wiadomości Naftowe i Gazownicze 28.01.2010
Rozstrzygnięto konkurs o Honorową Szpadę SITPNiG
ogłoszony dla absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w 2009
roku. Spośród absolwentów Wydziału GGiOŚ do konkursu
zostały nominowane 22 osoby. W wyniku postępowania
konkursowego najlepszą absolwentką została Marta Łańka
(średnia ocen ze studiów 5,32), uzyskując Honorową Szpadę.
W 2008 roku otrzymała stypendium dla dwóch najlepszych
studentów wydziału fundowane przez firmę LOTOS oraz w 2009
roku stypendia 1LP Erasmus i firmy VNG Leipzig, które pozwoliły
jej na podjęcie nauki, podczas ostatniego semestru studiów na
Norweskim Uniwersytecie Technicznym w Trondheim. Od wielu
lat jest zawodniczką ekstraklasowego klubu tenisa stołowego
„Rafaello” Kazimierza Wielka. Jest wielokrotną mistrzynią
i medalistką województwa świętokrzyskiego w tenisie stołowym
w różnych kategoriach wiekowych. Z sukcesem reprezentowała
także Akademicki Klub Sportowy AGH. Jest indywidualną
Akademicką Wicemistrzynią Polski Uczelni Technicznych z 2005
roku oraz Indywidualną Mistrzynią Polski Uczelni Technicznych
w 2006 roku. Obecnie pracuje w firmie Schlumberger
(WesternGeco w Stavanger, Norwegia), gdzie zajmuje się
przetwarzaniem morskich danych sejsmicznych 4D.
Najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty
i Gazu w 2009 roku został Albert Złotkowski, uzyskując
Honorową Szpadę SITPNiG. Podczas studiów był aktywnym
członkiem koła naukowego GEOWIERT, a od 2008 roku pełnił
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funkcję przewodniczącego. Jest laureatem Studenckich Kół
Naukowych. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na
Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Wirtualny Nowy Przemysł

styczeń 2010

Grzegorz Czornik jest wiceprezesem ds. marketingu
i jakości węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. Ukończył
AGH, potem kształcił się w Niemczech w specjalności
Informatyka gospodarcza, następnie studiował Zarządzanie
europejskie na AE w Poznaniu. Ukończył także studia MBA
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2005 roku
ukończył międzywydziałowe studium na AE w Krakowie, gdzie
otworzył przewód doktorski w dziedzinie ekonomii. Od 1996 roku
pracował w Polskim Koksie. Wcześniej przez trzy lata był
zatrudniony na stanowisku projekt managera w agencji promocji
w Solingen w Niemczech, obsługującej największe światowe
koncerny. Do ISW przeszedł z Polskiego Koksu, gdzie zdobył
doświadczenie z handlu koksem i węglem na międzynarodowych
rynkach. Interesuje się siatkówką, pływaniem i narciarstwem
alpejskim.

Polska Dziennik Zachodni

1.02.2010

Stanisław Gajos jest absolwentem Wydziału Górniczego
AGH i od 2003 roku pełni funkcję prezesa Katowickiego Holdingu
Węglowego SA. Ukończył również studia podyplomowe Prawo
spółek handlowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
W latach 1978–2001 pracował w kopalni Wieczorek, zaczynając
od stanowiska stażysty pod ziemią, a kończąc jako dyrektor
kopalni. „Nie chcemy podnosić cen węgla, chociaż koszty stale
rosną” mówi prezes Gajos w wywiadzie pt. „Będzie
megakopalnia, nie będzie zwolnień”. „Wielkich zwolnień już od lat
w górnictwie nie ma. Przeciwnie, przyjmujemy nowych
pracowników, szkolimy ich, bo specjalistów w kopalni brakuje.
W minionych dwóch latach inwestowaliśmy po 900 milionów
rocznie w modernizację kopalń. Mamy też dwa duże projekty,
które pozwolą na ewentualne zwiększenie wydobycia, ale przede
wszystkim ograniczenie kosztów. Drugi projekt to utworzenie
z trzech katowickich kopalń magakopalni, dzięki czemu będziemy
mogli znacznie ograniczyć infrastrukturę, a tym samym w dużym
zakresie koszty” – mówił prezes Gajos.

 Oprac. Małgorzata Krokoszyńska

XXIII KONKURS
O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA WŁADYSŁAWA TAKLIŃSKIEGO
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza
KONKURS O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA
WŁADYSŁAWA TAKLIŃSKIEGO
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki
W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kandydatów do Konkursu zgłaszają
rady wydziałów oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych.
Szczegółowy Regulamin Konkursu zawarty jest w Uchwale Senatu AGH nr 11/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych AGH
do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Przewodniczący Jury
dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. AGH
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Opłatkowe spotkanie
emerytów na Wydziale IMiR
życie zawodowe mieli związane
z Akademią Górniczo-Hutniczą. Jest to
niewątpliwie duże przeżycie dla tych,
którzy już zakończyli swoją aktywną
działalność zawodową z tymi, którzy
obecnie pracują i zarządzają Wydziałem
IMiR. Jednym z podstawowych

Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”. W tym
roku na spotkanie przybyło rekordowo
dużo byłych pracowników wydziału, bo aż
132 osoby. Spotkali się emerytowani
pracownicy z ostatnich lat, jak również Ci,
którzy zakończyli swoje czynne życie
zawodowe przed wielu laty. Takie
spotkania dają możliwość podzielenia się
bieżącymi informacjami z życia wydziału
z ludźmi, którzy częstokroć całe swoje

obowiązków władz wydziału jest
utrzymywanie związków pokoleniowych
między byłymi pracownikami, a obecnie
pracującymi zawodowo. Wydział jako
jednostka uczelni nie istnieje bez tradycji,
a tradycja i historia w przypadku
środowiska akademickiego to osiągnięcia
naukowo-badawcze, dydaktyczne
i wychowawcze, które tworzą ludzie
pracujący w AGH. Jeżeli my nie będziemy

fot. arch. autora

W dniu 28 stycznia 2010 Związki
Zawodowe ZNP i NSZZ Solidarność
działające przy Wydziale Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki zorganizowały
14 spotkanie noworoczne dla
emerytowanych pracowników wydziału.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Fundacji

Noworoczny koncert kolęd
20 stycznia w Sali ZPiT „Krakus” odbył się
Noworoczny Koncert Kolęd na którym
wystąpiły zespoły artystyczne działające
przy AGH: Orkiestra Reprezentacyjna AGH
oraz Chór Zespołu Pieśni i Tańca AGH
„Krakus”. Koncert swoją obecnością
zaszczyciły władze uczelni w postaci
prorektorów prof. Jerzego Lisa,
prof. Zbigniewa Kąkola, prof. Tomasza
Szmuca oraz licznie przybyłych
pracowników AGH.
Chór zaprezentował publiczności
polskie kolędy, natomiast występ orkiestry
został podzielony na 2 części: pierwszą –
kolęd tradycyjnych, drugą– świątecznych
utworów rozrywkowych, wśród których
znalazły się między innymi: Jest taki dzień
z repertuaru Czerwonych Gitar, I’m
dreaming of the white Christmas Irvinga
Berlina czy Christmas Rock Festiwal –
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składankę popularnych melodii
noworocznych.
Koncert Noworoczny był również
okazją do podsumowania działalności
artystycznej oraz ważnych wydarzeń 2009
roku obu zespołów. Dla orkiestry miniony
rok był czasem pozytywnych zmian: od
lutego 2009 OR AGH ma nowego
dyrygenta, jest nim pan Karol Pyka,
kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny,
absolwent Uniwersytetu Śląskiego,
Wydziału Artystycznego w Cieszynie,
student kompozycji i aranżacji Instytutu
Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
Z Karolem Pyką orkiestra odbyła
wakacyjną podróż na swój pierwszy
zagraniczny festiwal do Bułgarii nad Morze
Czarne. Poszerzyła tym samym grono
swoich oddanych słuchaczy oraz
promowała AGH w najcieplejszych

dzisiaj pamiętać o naszych poprzednikach
to następne pokolenia nie będą pamiętać
o nas.
W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyło
całe Kolegium Dziekańskie z dziekanem
prof. Januszem Kowalem. W imieniu
wydziału życzenia długich i spokojnych lat
życia dla uczestników spotkania
noworocznego przekazał prof. J. Kowal,
który również przedstawił obecną strukturę
wydziału oraz perspektywy rozwoju
w zakresie kształcenia studentów
(zwracając szczególną uwagę na
dynamiczny wzrost liczby studentów
wydziału w ostatnich latach), badań
naukowych i prac modernizacyjnych bazy
dydaktycznej i laboratoryjnej. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele władz
uczelnianych ZNP z Przewodniczącym
Panem Romanem Staszewskim i NSZZ
Solidarność z Przewodniczącą Panią
Marią Sapor oraz Koła Emerytów AGH.
Spotkania takie poza swoją funkcją
integracyjną mają również na celu, a może
przede wszystkim, wspomnienia i co tu
dużo mówić również koleżeńskie
obgadywanie. Należy podkreślić, że
głównymi organizatorami jak również
animatorami spotkań noworocznych dla
emerytowanych pracowników Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki są od
wielu lat nasi szefowie Związków
Zawodowych, dr inż. Andrzej Podsiadło –
ZNP i dr inż. Stanisław Dzik – NSZZ
Solidarność. W tym miejscu w imieniu
władz wydziału i wszystkich uczestników
corocznych spotkań noworocznych
serdecznie dziękuję.

 Bolesław Karwat

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

zakątkach Europy. W październiku
ubiegłego roku został powołany przez
rektora AGH opiekun merytoryczny OR
AGH, a został nim prof. Piotr Czaja,
Dziekan Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii. Profesor Czaja od lat
współpracuje zarządem orkiestry. Jego
wiedza, znajomość tradycji
i doświadczenie są dla orkiestry
niezastąpioną pomocą podczas
przygotowań do uświetniania ważnych
świąt akademickich.
Orkiestra łapie wiatr w żagle i stawia
sobie ambitne plany na nadchodzący rok:
nagranie płyty, promowanie AGH
koncertami na festiwalach w kraju i za
granicą oraz przede wszystkim
zapewnianie, na jak najwyższym poziomie
oprawy muzycznej ważnych uroczystości
i świąt akademickich naszej uczelni.

 Małgorzata Zatorska
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Szlakiem elektrowni
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Podczas zwiedzania uczestnicy
wyjazdu zostali oprowadzeni po obiekcie,
a w sterowni mieli okazję zapoznać się
z zasadą działania systemu
zarządzającego pobliskimi
bezobsługowymi elektrowniami wodnymi,
których praca koordynowana jest
bezpośrednio właśnie z centrum kontroli
w Štěchovicach. Zwiedzanie elektrowni
zakończyło obejrzenie filmu
przedstawiającego przekrojowo dzieje,
strukturę obiektu i remont zniszczeń po
pamiętnej powodzi z 2002 roku.

fot. arch. autora

Dnia 2 grudnia 2009 roku grupa studentów
Wydziału Energetyki i Paliw wraz
z opiekunami wyruszyła do Czech,
aby w czasie trzydniowego wyjazdu
naukowego zapoznać się z kilkoma
różnymi obiektami energetycznymi.
Kulminacyjnym punktem podróży było
wejście na teren czeskiej elektrowni
atomowej w Temelinie.
Wyjazd edukacyjny, w którym wzięli
udział studenci Wydziału Energetyki
i Paliw AGH został zorganizowany dzięki
znacznej pomocy finansowej otrzymanej
ze strony Polskiej Grupy Energetycznej SA
oraz CEZ Polska sp. z o.o. Wspólnymi
siłami udało się zorganizować wyjazd na
tyle atrakcyjny, że liczba chętnych
kilkakrotnie przekroczyła dopuszczalny
limit miejsc.
Nic dziwnego bo w końcu nie
codziennie ma się okazję wejść na teren
elektrowni jądrowej. Zaczynając od
początku: skoro świt 2 grudnia 2009,
grupa studentów wyruszyła z Krakowa po
to, aby na czas dotrzeć do pierwszego
przystanku na trasie, czyli powstałej
w 1979 roku elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar.
Jest drugim co do wielkości obiektem
tego typu w Polsce. Elektrownia, jako
zbiornik dolny wykorzystuje Jezioro
Międzybrodzkie, a jako górny zbiornik
sztuczny wybudowany na szczycie góry
Żar. Co ciekawe elektrownia ta jest jedyną
elektrownia w Polsce, która znajduję się
w całości pod ziemią. Wyposażona jest
w cztery hydrozespoły odwracalne typu
Francisa o mocy 500 MW (4 × 125 MW)
dla pracy turbinowej oraz 540 MW
(4 × 135 MW) dla pracy pompowej. Obok
zwiedzania elektrowni w harmonogramie
wyjazdu znalazł się również wyjazd na
górę Żar. Niestety nienajlepsza aura
znacznie ograniczała widoczność.
Głodni wiedzy i wrażeń studenci
ruszyli w dalszą podróż do czeskiej stolicy,
gdzie czekała już na nich kolacja
i mnóstwo turystycznych atrakcji.
Po przyjeździe do Pragi uczestnicy udali
się na miejsce zakwaterowania, a potem
spacer magicznymi uliczkami tego
pięknego miasta.
Następnego dnia wszyscy pełni
pozytywnej energii udali się do elektrowni
wodnej w Štěchovicach. Obiekt ten,
o mocy zainstalowanej 2 × 11,25 MW,
wyposażony został w dwa turbozespoły
z turbinami Kaplana. Zbiornik wodny
elektrowni wykorzystuje koryto rzeki
Wełtawy na długości 9,4 km. Elektrownia
została oddana do użytku w 1944 roku,
przy betonowej zaporze znajduje się
śluza.

(ang. Pressurized Water Reactor) typu
VVER 1000 model V 320. Reaktor typu
PWR to reaktorem wodny ciśnieniowy.
W takim reaktorze moderatorem jest
zwykła woda pod ciśnieniem ok. 15 MPa.
Woda spełnia jednocześnie funkcję
moderatora i chłodziwa rdzenia reaktora.
Najpierw w centrum informacyjnym
elektrowni przeprowadzony został wykład
dotyczący energetyki jądrowej,
a następnie studentów oprowadzono po
kompleksie. Każdy miał możliwość
uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na
wszelkie nurtujące go pytania ponieważ
oprócz przewodnika z Centrum
Informacyjnego zakładu na terenie

Ostatnim i bez wątpienia najbardziej
interesującym miejscem, jakie zostało
odwiedzone podczas tego wyjazdu, była
elektrownia jądrowa w Temelinie (obiekt
należący do Grupy CEZ).
Według danych szacunkowych
wyprodukowała w zeszłym roku ponad
13,2 terawatogodzin energii – najwięcej od
czasu uruchomienia tej siłowni.
Elektrownia ta jest największą elektrownią
w Republice Czeskiej, z zainstalowaną
mocą 1,962 MW. Dostarcza ona 20%
rocznej energii elektrycznej dla całego
kraju i działa w podstawie systemu
elektroenergetycznego.
Energia elektryczna wytwarzana jest
w dwóch jednostkach z reaktorami PWR

elektrowni grupie towarzyszył tłumacz
z polskiego konsulatu w Czechach co
znacznie ułatwiało komunikację. Zanim
jednak studenci weszli na teren elektrowni
zostali poddani obowiązkowej kontroli
złożonej z kilku etapów co również
wywołało niemałe zainteresowanie
w grupie.
Zgodnie z porzekadłem, że wszystko
co dobre szybko się kończy po trzech
bardzo intensywnie spędzonych dniach
studenci wrócili w chłodny barbórkowy
wieczór do Krakowa z nadzieją, że uda
się zorganizować kolejny tego typu
wyjazd.

 Adriana Kozak
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Forum Kół Naukowych
Forum Kół Naukowych – spotkania
z nauką i sztuką to cykl comiesięcznych
spotkań, które odbywają się z inicjatywy
Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół
Naukowych w Akademii Górniczo-Hutniczej od czerwca 2003. Konwencja
spotkań zakłada podział Forum na dwie
części, naukową oraz artystyczną. Celem
przedsięwzięcia jest integracja środowiska
studenckich kół naukowych działających
w Akademii Górniczo-Hutniczej, a także
zapoznanie się z działalnością artystyczną
studentów Krakowskiej Akademii
Muzycznej i Akademii Sztuk Pięknych.
Dnia 2 lutego 2010 odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu Forum. Tym razem
gościnnie, miejscem wydarzenia był
budynek Wydziału Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska (C-4). W części

naukowej spotkania Koło Naukowe
Menedżer Jakości, działające na Wydziale
Zarządzania AGH, przedstawiło wykład na
temat jednej z koncepcji zarządzania
jakością – ciągłe doskonalenie Kaizen.
W roli Mistrza wystąpił dr Bartosz Soliński
z Wydziału Zarządzania AGH, który
zaprezentował krótką informację na temat
dotychczasowej działalności KNMJ oraz
wykład na temat Kaizen – filozofia
ciągłego doskonalenia. Uczeń Agnieszka
Sroka, przewodnicząca KN Menedżer
Jakości, w swoim wystąpieniu niejako
kontynuując przedstawiony wykład
dr Bartosza Solińskiego zaprezentowała
sposoby implementacji filozofii Kaizen
jako elementu strategii przedsiębiorstwa
oraz ukazała przykłady jego
zastosowania.

W części artystycznej spotkania
mieliśmy okazję wysłuchać utworu
Franza von Vecseya Preludio e Fuga na
skrzypce solo w wykonaniu Bogny
Biegus, (Akademia Muzyczna, klasa
skrzypiec prof. M. Szlezera) oraz
koncertu duetu akordeonowego.
Studentki Akademii Muzycznej,
Katarzyna Chciuk & Alena Budziňáková
wykonały utwory: Adagio a-moll BWV 564
(1708) Johanna Sebastiana Bacha,
Palindrom (1983) Bogdana Dowlasza
oraz Smoke Gets in Your Eyes (1933)
fragment z operetki „Roberta” Jerome
Kerna.
Kolejne Forum Koł Naukowych –
Spotkania z Nauką i Sztuką, na które już
dziś serdecznie zapraszamy, odbędzie się
16 marca 2010 (godz. 19:00, Aula AGH,
A-0).

 Bartosz Soliński, Małgorzata Śliwka

Stypendia Grupy LOTOS SA przyznane!
Kierując się określonymi przez Grupę
LOTOS SA kryteriami przyznawania
stypendiów (najwyższa średnia uzyskana
w roku akademickim 2008/2009 za
semestr letni i zmowy łącznie na: Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska, Wydziale Wiertnictwa, Nafty
i Gazu, Wydziale Energetyki i Paliw)

została ustalona lista studentów –
beneficjentów stypendium fundowanego
Grupy LOTOS SA.
Stypendia otrzymują:
• Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu:
Mariusz Chromik, Krzysztof Baran,
Jacek Hendel;

• Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska: Przemysław Rzepka,
Bartłomiej Podlasek;
• Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska: Ewelina Rupnik, Edyta
Puniach;
• Wydział Energetyki i Paliw: Mateusz
Marzec, Mateusz Morawski.

(red)

Studencki Festiwal Informatyczny
Po raz VI studenci Kół Naukowych
z czterech Wyższych Państwowych
uczelni Krakowskich, AHG, PK, UJ oraz
UE organizują największy w Europie
Środkowo-Wschodniej Studencki Festiwal
Informatyczny. W tym roku będzie miał on
miejsce w dniach 11–13 marca, w Hali
Widowiskowo-Sportowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.

Głównym jego celem jest
przyciągnięcie i zrzeszenie studentów oraz
wszystkich
zainteresowanych branżą IT w jednym
miejscu. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom innych, organizatorzy
selekcjonują najważniejsze oraz
najciekawsze osiągnięcia z różnych
obszarów nauk informatycznych.

W ciągu trzech dni oferują
uczestnikom możliwość wysłuchania
wybitnych autorytetów i specjalistów
świata nauki. W tegorocznej edycji będą to
m.in. Kamil Cebulki – polski milioner,
właściciel firmy ESC Poland oraz Piotr
Durka, który uczestniczy w projekcie BCI
(Brain-Computer Interface).
Wykłady, warsztaty, panele
dyskusyjne, wystawy najnowszych
technologii oraz konkursy z nagrodami to
wszystko czeka na tych, którzy zdecydują
się zarezerwować czas i wziąć, bezpłatny
udział, w SFI.
Więcej informacji, agenda festiwalu,
filmy oraz zdjęcia z poprzednich edycji
znajdują się na stronie internetowej
www.sfi.org.pl
Organizatorzy zachęcają do rejestracji
i serdecznie zapraszają do uczestnictwa.

 W imieniu Organizatorów SFI
Aleksandra Gąsiorowska
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Poetycka
niespodzianka
Przesyłam redakcji Biuletynu AGH, kilka wierszy Anety Żarskiej,
absolwentki Międzywydziałowego Studium Pedagogiki AGH,
z prośbą o ich opublikowanie na łamach naszego czasopisma.
Autorka tych wierszy (w moim odczuciu bardzo
interesujących) była przez dwa semestry słuchaczką
prowadzonych przeze mnie zajęć z dydaktyki we wspomnianym
studium. Z satysfakcją wspominam ją jako bardzo zdolną,
utalentowaną studentkę dawnej Akademii Rolniczej, realizującą
u nas (tzn. w AGH) fakultatywne studia przygotowujące do
zawodu nauczycielskiego.
Przychodząc kiedyś na konsultacje, odkryła przede mną
swoje tajemne dotąd zainteresowanie – pisanie wierszy. To była

Dzień dobry…
Słoneczko do okna uśmiechy śle,
Pobudka! Pobudka! Wstał nowy dzień!
Niebo rozchmurza marsowe czoło,
Ptaszki śpiewają harcując wesoło,
Radosne Dzień Dobry w Świat dalej ślę,
Dzień Dobry! Dzień Dobry! Czy słyszysz już je? :)

Ogniska blask…
Pośrodku płomieni zatrzymał się czas…
Powoli dogasa ogniska blask,
Rozcina żarem ciemności nocy,
Rozsiewa magię, spogląda w oczy…
Hipnotyzuje, przykuwa wzrok
I znika ciemność, rozjaśnia się mrok…
Wije się żar, płomienie pełzają,
Grożne i ciepłe, świat ogarniając.
Widzę w ich głębi tajemne cienie,
Znikają, przychodzą, w blasku się mienią…
Wczorajsze kroki niechcianej przeszłości,
Zatarte ślady starej miłości,
Dawne wspomnienia, myśli zapomniane,
Marzenia spełnione i wyczekiwane.
Wybrane ścieżki gdzieś porzucone,
Zgubione chwile i znalezione…
Wytężam wzrok – odpycha mnie żar,
Omamia me oczy ogniska czar,
Wspomnieniem przeszłości, w myśli i słowie…
Czemu przyszłości nam nie przepowie?

Leśna modlitwa
Tęsknię za lasem, zielenią, drzewami,
Mchem pod moimi bosymi stopami,
Oddechem wiatru na szarej twarzy,
Realnym spacerem pośrodku marzeń…
Wkraczam cichutko w Świat ten uśpiony,
Ja gość niepewny i nieproszony
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miła niespodzianka. Utwory zapisane w czterdziestokartkowym
zeszycie przeczytałem w domu i niektóre bardzo mi się
spodobały. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to jeden z nich został
opublikowany w naszym Biuletynie.W tym czasie pełniłem funkcję
współredaktora BIP-a.
Po kilku latach, gdy już przebywam na emeryturze,
otrzymałem list zawierający kilka wierszy mojej byłej słuchaczki
z prośbą o ich opublikowanie.
Jeżeli Szanowna Redakcja zechce opublikować te wiersze
w części lub w całości, to mam przekonanie, że będą one
stanowić miłą niespodziankę również dla naszych Drogich
Czytelników, a także dostarczą im wielu pozytywnych i głębokich
emocji, wrażeń, o których być może zechcą potem napisać do
Biuletynu.
Do wierszy dołączam Najlepsze Pozdrowienia zarówno dla
Zespołu Redakcyjnego, jak i dla Drogich Czytelników Biuletynu.

 Były współredaktor Józef Szerłomski

I bezmiar otchłani ogarnia mnie,
W zielonej głębinie zatapiam się
I znikam nagle gdzieś w gąszczu lasu
Gdzieś na granicy Przestrzeni i Czasu,
Gdzieś na granicy Światła i Cieni,
Tam gdzieś – gdzie mieszka serce zieleni…
Wsłuchuję się w lasu napiętą ciszę,
Lecz jeszcze więcej niż ciszę – słyszę…
Leśnego serca miarowe bicie,
W każdej gałązce puls, tętno, Życie…
Szelest oddechu, modlitwy szept,
Drzewo do drzewa ku Niebu śle
I coraz głośniej szepty te słyszę,
Modlitwy lasu w głębokiej ciszy…
I coraz wyraźniej słowa te mkną,
Zroszone deszczem, owiane mgłą,
Przez wiatr kołysane, tulone liśćmi,
Zielone słowa leśnej Modlitwy…

Tęcza…
Zapłakało Niebo rzęsistymi łzami,
Swój wspaniały błękit skryło za chmurami,
Bezkresne przestworza szarością okryło,
A poczciwą Ziemię w smutku pogrążyło…
Niespokojnym deszczem zalewa się, płacze,
Deszcz cichy, szumny… łzy żebracze…
Niemy ryk wodospadu, krzyk jasnego Nieba,
Zatapia nas w otchłani – płacząca ulewa.
Zimnym niepokojem umysły przeszywa,
Od codziennych radości drapieżnie odrywa…
Łzawa ciemność, puste myśli,
Ogarniają wokół wszystkich,
Zamieniają serca w lód…
Otchłań, rozpacz, pustka, chłód…
Wtem coś zmienia się w ciemności
– Nagły błysk na Niebie gości…
Spośród wielkich, czarnych chmur,
Przebijając srogi mur,
Światło Słońca przebłyskuje,
Wyjścia z mroku poszukuje…
Wciąz niepewnie, pośród cieni,
To się świeci, to się mieni,
Jasność w mroku, mrok w jasności,

Rozstępują się ciemności…
Poprzez łzy jasnego Nieba,
Blask słoneczny ścieżkę przedarł,
Przebił się przez czerni szpony,
Tak szczęsliwy, wyzłocony,
Niczym wielka, jasna rysa,
Czarną ciemność w otchłań spycha.
Poprzez łzy i deszczu strugi,
Już rozbłyska promyk drugi,
W swojej walce zrozpaczony,
W swym uporze zatopiony…
Siłę z sobą niosąc wielką,
Jasność, miłość, radość, ciepło…
Czy to ciemność? Czy to brzask?
Pośród czerni dziwny blask…
Poprzez krople deszczu szklane,
Poprzez strugi zapłakane,
Niosą szczęście, ciepło niosą,
Razem z srebrną kropel rosą,
Ślą niebieskie listy barwne
Poprzez deszcz i Słonko marne
I tęczowym łączą mostem,
To co piękne i co proste.
I w kolorach już się mienią,
Połączone– Niebo z Ziemią…

***
Za oknem deszcz snuje się leniwie,
Zatapiam swój wzrok w zaspanej szybie,
Tulą się do niej srebrne okruchy– Niebiańskie pastuchy…
W deszczowe wzory ubrany Świat,
Gdzieś me spojrzenie na chwilę skradł.
Patrzę jak setki kropel spadają,
Bawią się , tańczą i uciekają,
W mroku znikając,
Deszczowe zaklęcia do ucha szeptając…
I tak czarują, zwodzą mój wzrok,
Źe śledzę każdy, niemy ich krok.
W rozmytych ścieżkach milionów kropelek,
W błękicie setek wodnych perełek,
W tańczącym deszczu, pośrodku mroku,
Widzę spojrzenie niebieskich oczu…:)
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Profesor Kazimierz Bisztyga
1922–2010 (wspomnienie)
Wybitny inżynier, dydaktyk, nauczyciel
akademicki i wychowawca wielu pokoleń
inżynierów, doktorów, doktorów
habilitowanych i profesorów. Urodził się
2 stycznia 1922 roku w Królewskim
Mieście Myślenicach, jako piąty spośród
dziewięciu, potomek znakomitego rodu
kowalskiego Bisztygów, gdzie do tradycji
należało przekuwanie myśli i ducha
w materialne przedmioty przydatne
w życiu i cieszące oko wytwornością
formy.
W latach 1934–1940 (1939–1940 –
tajne nauczanie) był wychowankiem
sławnego gimnazjum i liceum
myślenickiego o kierunku humanistycznym
i godnych szacunku jego preceptorów,
dzięki, którym do dzisiaj pozostały Mu
umiłowanie i biegłość w posługiwaniu się
łaciną oraz piękno i klarowność języka
polskiego; zarówno w Jego wykładach,
jak i licznych publikacjach naukowych.
W latach okupacji niemieckiej,
w 1941 roku podjął naukę w Państwowej
Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki,
uzyskując w 1943 roku dyplom technika
elektryka. Bezpośrednio po egzaminie
końcowym. W maju 1943 roku, rozpoczął
pracę w Krakowskim Oddziale Firmy
Siemens na stanowisku technika
w warsztatach remontowych maszyn
elektrycznych. Za działalność w ruchu
oporu, związanym z Armią Krajową, został
w czerwcu 1944 aresztowany przez
gestapo i osadzony w obozie w Płaszowie,
a później w więzieniu „Montelupich”
w Krakowie, gdzie spędził trzy miesiące.
Po wyzwoleniu, w czerwcu 1945 roku
rozpoczął studia wyższe na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej, która
w drodze ze Lwowa do Gliwic zatrzymała
się na pół roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tam to, słuchając
wykładów takich uczonych przedwojennej
Politechniki Lwowskiej, jak profesorowie:
Fryze, Malarski, Burzyński, Ochęduszko,
Kołek – przejął szacunek dla rzetelnej
wiedzy i pracy dydaktycznej.
W 1948 roku został zaangażowany
przez prof. Z Gogolewskiego do pracy
w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym
Maszyn Elektrycznych w Katowicach
uzyskując równocześnie urlop na
ukończenie studiów.
Studia wyższe ukończył w 1950 roku,
na podstawie obrony pracy dyplomowej
pt.: Projekt generatora 1500 kW dla
maszyny wyciągowej, wykonanej pod
kierunkiem profesora Zygmunta
Gogolewskiego i rozpoczął pracę twórczą
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w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym
Maszyn Elektrycznych w Katowicach.
Jako utalentowany konstruktor,
a następnie kierownik Zespołu Maszyn
Elektrycznych Specjalnych, zajmował się
między innymi zagadnieniami
projektowania specjalnych maszyn prądu
stałego, takich jak: spawarki, prądnice

galwanizacyjne, czy wzmacniacze
elektromaszynowe. Wówczas powstała
Jego pierwsza praca o charakterze
badawczym, dotycząca strat dodatkowych
w uzwojeniach z przeplecionymi prętami.
Jej wyniki wykorzystywane były przez
długi czas w CBKME przy projektowaniu
nowych modeli maszyn.
Do 1952 roku, Kazimierz Bisztyga
opracował nowe typy maszyn, w tym:
silnik 1500 kW, 50 obr/min dla maszyny
wyciągowej, serię prądnic
galwanizacyjnych od 500 do 2000
amperów oraz serię silników dźwigowych
dla wind okrętowych. Maszyny te badał na
stacji prób oraz na miejscu
u użytkowników. Badania te ukierunkowały
Jego zainteresowania na problemy
eksploatacji i regulacji maszyn
elektrycznych. Zdobyte tam
doświadczenia wykorzystał potem
znakomicie przy rozwiązywaniu
teoretycznych, konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych problemów związanych
z napędami elektrycznymi.
W tym czasie, w 1950 roku, wstąpił
(w Krakowie) w związek małżeński
z Eugenią z domu Rusek (mają dwie córki
i dwie wnuczki). Podjął też działalność
dydaktyczną w Krakowskim Technikum

Energetycznym przy ulicy Loretańskiej,
jako wykładowca teorii i budowy maszyn
elektrycznych.
Kiedy w 1952 roku został utworzony
na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział
Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, ze
względów rodzinnych przeniósł się do
Krakowa i podjął pracę w Katedrze
Elektrotechniki Hutniczej, kierowanej przez
profesora Jana Manitiusa, jako asystent,
a od 1956 roku jako adiunkt. Tu rozwijał już
działalność w dziedzinie napędów
elektrycznych oraz ich automatyki. Dobra
znajomość teorii maszyn elektrycznych,
nabyta jeszcze w czasie pracy
u „Siemensa” i pogłębiona w CBKME,
pozwoliła Mu na szybkie wejście w bardzo
pokrewną problematykę napędową.
Profesor Bisztyga był twórcą
i organizatorem nowoczesnego
Laboratorium Elektrycznych Napędów
Hutniczych, w którym uruchomił szereg
oryginalnych układów maszyn
elektrycznych i ich sterowania. Brał udział
w szeregu prac badawczych i ekspertyz
dla przemysłu, z których należy wymienić:
– usunięcie niestabilności pracy napędu
walcarki trio w Hucie Będzin,
– wykrycie i usunięcie błędu
strukturalnego w unikalnym układzie
Scherbiusa, kaskady asynchronicznej
dużej mocy, z przetwornicami
komutatorowymi prądu przemiennego,
zainstalowanej jeszcze przed wojną
przez francuską firmę w walcowni
Huty Zawiercie, które umożliwiło
osiągnięcie przez ten napęd pełnego
zakresu regulacji prędkości
i kompensacji mocy biernej,
– udział (w 1959 roku) w rozruchu
napędów i automatyki 5-klatkowej
walcarki blach na zimno w Hucie im.
T. Sendzimira (wówczas zwanej Hutą
im. Lenina),
– badania serii amplidyn oraz
nowoczesnych silników prądu stałego
z klejonymi uzwojeniami wirnika dla
uzyskania dużej przeciążalności
prądowej oraz szerokiego zakresu
regulacji prędkości przez osłabianie
strumienia magnetycznego,
– automatyczną regulację mocy biernej
przez sterowanie wzbudzeniem
silników synchronicznych,
– nadążne tyrystorowe układy
kompensacji mocy biernej, jak
również wiele, wiele innych.
Zdobywane doświadczenie,
podbudowywane rozważaniami
teoretycznymi przenosił na teren katedry
wygłaszając cykl wykładów na
seminariach.
Dobre rozeznanie zalet, jak i wad
silników prądu przemiennego było
bezpośrednią zachętą do zajęcia się
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jedynym racjonalnym sposobem regulacji
ich prędkości obrotowej, mianowicie
regulacją częstotliwościową. Rezultatem
była rozprawa doktorska na temat
właściwości napędowych silnika
indukcyjnego przy częstotliwościach
poniżej 10 herców, wykonana pod
kierunkiem prof. J. Manitiusa i obroniona
w 1961 roku. Oryginalna metoda
znajdowania miejsc geometrycznych
prądu silnika przy częstotliwościach
bliskich zeru mogła służyć do
wyznaczenia obciążeń przetwornicy
zasilającej; w tym głównie jej napięcia.
Wyniki pracy opublikowane zostały
w Rozprawach Elektrotechnicznych
i streszczone w Elektrotechnische
Zeitschrift, Ausgabe A, z 1965 roku.
W czasie pięciomiesięcznego
(1964/65) pobytu w Leningradzkim
Instytucie Elektrotechniki oraz
w Moskiewskim Instytucie Energetyki
przygotował rozprawę habilitacyjną na
temat wpływu nieliniowości prostownika
na charakterystyki asynchronicznej
kaskady zaworowej, na podstawie, której
dopuszczony został do kolokwium,
a w 1967 roku uzyskał stopień doktora
habilitowanego.
Jako docent, kierownik Zakładu
Automatyki Napędu, prowadził działalność
dydaktyczną i naukową w zakresie
sterowania i regulacji układów
napędowych, czego efektem było
kilkanaście publikacji i patentów oraz trzy
rozprawy doktorskie pod Jego kierunkiem
w latach 1967–1972, z których dwie zostały
wyróżnione. Coraz szersze zastosowanie
napędów przekształtnikowych wymagało
zajęcia się problemem ich oddziaływania
na system energetyczny. Prowadzone
przez Niego dwie rozprawy doktorskie
poświęcone były problemom
wykorzystania silników synchronicznych
do kompensacji szybkozmiennych mocy
biernych oraz problemom filtrów wyższych
harmonicznych niezbędnych w systemach
z prostownikami. Wdrożone do
eksploatacji i wnikliwie teoretycznie
rozpracowane układy kompensacji mocy
biernej, symetryzacji obciążeń i filtracji
wyższych harmonicznych były tematami
następnych rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych. Eksploatacja
zainstalowanych w Kopalni Ziemowit
układów współpracujących z maszyną
wyciągową oraz w Hucie Zabrze z piecem
łukowym potwierdziły w pełni zakładane
i teoretycznie obliczone efekty. Duże
zainteresowanie wzbudziły wygłoszone na
ten temat referaty na Światowym
Kongresie Elektrotechniki w Moskwie
w 1977 roku (Bisztyga, Piróg), na
Międzynarodowym Kolokwium w Dreźnie
1978 roku (Bisztyga) oraz na
Międzynarodowej Konferencji Energetyki
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w Bukareszcie w roku 1978 (Bisztyga,
Piróg).
W 1974 roku Kazimierz Bisztyga
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego,
a w 1985 roku profesora zwyczajnego.
Zespołowo, pod Jego redakcją,
przygotowana publikacja książkowa na
temat syntezy układów napędowych
ukazała się w serii monografii Komitetu
Elektrotechniki PAN.
W ramach działalności dydaktycznej
profesor prowadził do 1991 roku ponad
370 prac dyplomowych, wśród których
było wiele obronionych z wyróżnieniem.
Przez sześć lat pełnił funkcje
prodziekana, a następne sześć dziekana
wydziału EAiE.
Przez trzy kadencje był
przewodniczącym Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Elektrotechniki Studiów
dla Pracujących MEN oraz trzy kadencje
zastępcą przewodniczącego Zespołu dla
Studentów Dziennych.
Dydaktyka i wychowanie były Mu
zawsze bliskie. Prowadził wykład
monograficzny z wybranych problemów
napędu elektrycznego, w którym dużą
wagę przykładał do wyrobienia
u przyszłego inżyniera umiejętności
korzystania z nowoczesnych metod
i technik do opisu, analizy i syntezy
układów przy zachowaniu pełnej
interpretacji zjawisk fizycznych. Inżynier
winien pamiętać, że abstrakcja ma służyć
technice, a nie ją zastępować. Sprawom
dydaktyki, a w szczególności metodyce
nauczania, prowadzenia laboratoriów
i prac dyplomowych poświęcił wiele
uwagi, jako współautor skryptów
i podręczników oraz organizator
i uczestnik konferencji metodycznych.
Do problemów wychowania przywiązywał
szczególną wagę, uznając za skuteczną
jedyną wypróbowaną metodę, którą jest
osobisty przykład i bezpośrednie
oddziaływanie pracownika nauki zarówno
na studenta, jak i na młodszego kolegę
w katedrze, czy instytucie.
Recenzował 50 rozpraw doktorskich,
13 habilitacyjnych oraz 11 wniosków do
CK na tytuły naukowe.
W ramach współpracy z przemysłem
prowadził konsultacje naukowotechniczne dla Huty Bobrek, Huty Batory,
Huty im. T. Sendzimira i Biprostalu oraz
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Maszyn Elektrycznych
w Katowicach. Ta w miarę ścisła
współpraca z rozwijającym się
przemysłem umożliwiła Mu wzbogacenie
treści wykładów o aktualne problemy
techniczne.
Był promotorem 11 przewodów
doktorskich, w tym trzech wyróżnionych.
Opublikował 42 prace z teorii układów
napędowych. Był autorem monografii na

temat sterowania i regulacji silników
elektrycznych, współautorem dwóch
podręczników oraz 4 skryptów
uczelnianych. W latach 1981–1992 pełnił
funkcję dyrektora Instytutu Automatyki
Napędu i Urządzeń Przemysłowych
zabiegając o rozwój kadry oraz stworzenie
warunków dla doskonalenia procesu
dydaktycznego i prowadzenia prac
naukowych. Jest współlaureatem dwóch
nagród państwowych II stopnia w latach
1966 i 1976 za opracowanie i wdrożenie
nowoczesnych napędów
przekształtnikowych.
W latach 1964–1989 otrzymał dwie
nagrody indywidualne MEN oraz siedem
zespołowych i kilkadziesiąt nagród rektora
AGH za prace naukowe, szkolenie młodej
kadry naukowej i dydaktykę. Pracował
w wielu komisjach senackich, w radach
naukowych instytutów, organizacjach
związkowych oraz branżowych NOT.
Szczególnie silnie związany był ze
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich,
gdzie pełnił przez trzy kadencje funkcję
wice-przewodniczącego Głównej Komisji
Rewizyjnej w Warszawie.
Był odznaczony Krzyżami Zasługi –
Srebrnym i Złotym, Krzyżami Kawalerskim
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Dyplomem Zasłużony Nauczycie I oraz
wieloma odznaczeniami regionalnymi
i branżowymi.
Dwukrotny stypendysta DAAD (1979
i 1986) oraz visiting professor w 1983 roku,
nawiązał koleżeńskie kontakty z wybitnymi
specjalistami z dziedziny napędów
elektrycznych i energoelektroniki
przenosząc zdobyte doświadczenia na
teren Instytutu Automatyki Napędu. Był
zastępcą przewodniczącego Konwentu
Seniorów AGH i reprezentuje go w senacie
służąc swoim wieloletnim
doświadczeniem.
Jego indywidualność, umiejętność
kierowania zespołami ludzkimi, inicjatywa
i talent dydaktyczny wywarły ogromny
wpływ na rozwój instytutu, a następnie
Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń
Przemysłowych, jak również Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
AGH oraz na dobry stan, w jakim się
dzisiaj znajdują, i bogate ich osiągnięcia.
Zmarł dnia 8 stycznia 2010 po długiej
chorobie. Został pochowany na
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
W naszej pamięci pozostaje jako
serdeczny Przyjaciel i Kolega oraz wybitny
Uczony.

 dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału EAIiE
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Dr inż. Marian
Szymczakiewicz 1943–2005
wspomnienie
W styczniu minęło pięć lat od
przedwczesnej śmierci dr. inż. Mariana
Szymczakiewicza, adiunkta w Katedrze
Automatyki Napędu i Urządzeń
Przemysłowych naszej uczelni. Marian
urodził się 14 października 1943 roku
w Chrzanowie. Bardzo trudne dzieciństwo
zahartowało Go. Po ukończeniu
krakowskiego Technikum Energetycznego
przy ul. Loretańskiej zwanego „Akademią
Loretańską”, a następnie Wydziału
Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH,
rozpoczyna pracę w ówczesnym Zakładzie
Elektrotermii w Katedrze Elektrotechniki
Górniczej i Hutniczej. Dnia 9 czerwca 1976
roku broni rozprawę doktorską pt.
„Propagacja elektromagnetycznej fali
walcowej w obrotowych bryłach
metalowych”. Promotorem rozprawy był
Profesor Eugeniusz Horoszko, zaś
recenzentami Profesorowie Bronisław
Sochor z Politechniki Łódzkiej oraz Aleksy
Kurbiel z AGH. Na etacie adiunkta rozwija
dalszą działalność naukową, badawczą
i dydaktyczną. Składa się na to wiele
napisanych publikacji dotyczących
głównie zjawisk zachodzących w procesie
nagrzewania indukcyjnego, aktywny udział
w konferencjach krajowych
i zagranicznych, rozliczna współpraca
z przemysłem zakończona wdrożeniem
Jego projektów oraz bardzo bogata
działalność dydaktyczna. Marian
Szymczakiewicz był opiekunem
naukowym ponadprzeciętnej ilości prac
dyplomowych magisterskich
i inżynierskich. Jako opiekun praktyk był

ze studentami w polskich zakładach
przemysłowych i uczelniach, ale również
w Czechach, Gruzji, Rosji, Słowacji i na
Ukrainie. Przez całe swoje życie
zawodowe był związany ze studenckim
ruchem naukowym. W latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku
z Jego inicjatywy powstała Sekcja
Elektrotermii w Studenckim Kole
Naukowym Elektryków na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
AGH. Pozytywna ocena pracy tej sekcji
stała się podstawą do podniesienia jej
w 1991 r. do rangi Koła Naukowego
Elektrotermii. W 1997 r. wśród opiekunów
studenckich kół naukowych AGH został
laureatem konkursu za wybitne
osiągnięcia. Za swoją długoletnią
działalność dydaktyczną dr inż. Marian
Szymczakiewicz otrzymał Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Był też wielokrotnie
wyróżniany nagrodami Rektora AGH za
działalność naukową i dydaktyczną.
Marian Szymczakiewicz był
członkiem Stowarzyszenia Elektryków
Polskich od 1968 r. Aktywnie pracował
w Kole SEP nr 16 przy AGH; włączał się
też w działalność Oddziału Krakowskiego
SEP. Między innymi w kadencji 1987–1989
był członkiem Oddziałowej Rady
Nadzorczej ds. Szkolenia. Za działalność
stowarzyszeniową w 1990 roku został
odznaczony Srebrną Odznaką Honorową
SEP.
Marian Szymczakiewicz zmarł 18
stycznia 2005 w wieku 61 lat po długiej
i ciężkiej chorobie. Na miejsce wiecznego

Walery Goetel, Rektor
trudnych czasów AGH
Recenzja książki Zbigniewa Wójcika (historyka nauk o Ziemi) pt. Walery Goetel, Rektor trudnych
czasów Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydawnictwa AGH w 2009 roku w Krakowie; zawiera
349 stron tekstu oraz 63 stron albumu fotograficznego).
Walery Goetel był osobowością wybitną
o szerokim spektrum zainteresowań
i wielkim dorobku. Jego nazwisko
nierozłącznie związane jest z Akademią
Górniczą, a następnie Górniczo-Hutniczą,
aż do lat 70-tych ubiegłego wieku. Uczelni
poświęcił znaczną część swojego życia
zawodowego jako profesor i kierownik
Katedry Geologii Ogólnej i Paleontologii,
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jako dziekan Wydziału Górniczego
i wreszcie jako rektor uczelni w „trudnych
czasach” 1939–1951.
Jest jedną z dwóch postaci, obok
Józefa Morozewicza, które tworzyły zręby
fundamentów dla rozwoju Akademii
Górniczej w pierwszych latach jej
powstania, a później w okresie okupacji
hitlerowskiej i w latach 1945–1951. Józef

spoczynku na Cmentarzu Kraków-Batowice odprowadzały Go oprócz
Rodziny tłumy kolegów, wychowanków
i znajomych.
Dr inż. Marian Szymczakiewicz był
bardzo cenionym pracownikiem
związanym z elektrotermią, człowiekiem
o niezwykłej pasji, dobroci dla innych,
bardzo towarzyskim, życzliwym
i radosnym.

 Jerzy Pasternak
Maciej Tondos

Źródła:
1. Kronika Studenckich Kół Naukowych pionu
hutniczego, Kraków 2004, s. 36, 37.
2. Materiały XLII Sesji studenckich kół naukowych
pionu hutniczego. Tom 1, 2005, s. 8.
3. Słownik biograficzny zasłużonych elektryków
krakowskich. Część pierwsza. Kraków 2009,
s. 203, 204.

Morozewicz kierował Komitetem
Organizacyjnym AG, a Walery Goetel,
jako rektor, odbudowywał uczelnię po
zniszczeniach wojennych i wdrożył plan
rozbudowy i jej dalszego rozwoju
materialnego oraz organizacyjnego.
Książka prof. Z. Wójcika napisana jest
lekkim, łatwo przyswajalnym językiem.
Jest to równocześnie historia życia
i twórczości Walerego Goetla, ale ponadto
opis losów Akademii Górniczej, jakie
kształtowały się za jego życia, losu
i ciekawostek z życia studentów, którymi
opiekował się jako kurator Stowarzyszenia
Studentów AG, a także założyciel AZS
i aktywny działacz turystyczny oraz
sportowy. Sympatie do młodzieży
przeniósł W. Goetel w późniejszych latach
na jej absolwentów, kiedy to sprawował
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przez wiele lat (1953–1972) aż do swojej
śmierci, wybieralną funkcję
Przewodniczącego Stowarzyszenia
Wychowanków AGH.
Stowarzyszenie zawdzięcza swemu
przewodniczącemu dobrze ukształtowany
schemat organizacyjny i szeroki wachlarz
współpracy zarówno z władzami uczelni
jak również z jej absolwentami.
Drugi nurt życia i działalności
poświęcił prof. W. Goetel ochronie
przyrody i jej zasobów w Polsce i na arenie
międzynarodowej, jako twórca sozologii
i sozotechniki. Na tym polu rozwinął
szeroką działalność naukową
i organizacyjną, aktywnie uczestniczył
w badaniach na arenie
międzynarodowej. Jako propagator
idei ochrony przyrody
i współzałożyciel parków
narodowych (Tatry, Pieniny, Babia
Góra) skupił wokół siebie liczne
grono współpracowników i ludzi
o wyrobionym autorytecie
(np. prof. W. Szafer).
W recenzowanej książce
Z. Wójcika znajdziemy wiele
interesujących materiałów oraz
obszernych opisów działalności
W. Goetla w każdej dziedzinie.
Po odejściu, ze względów
zdrowotnych, od czynnej
działalności naukowej w zakresie
geologii Tatr (doktorat i habilitacja),
W. Goetel skierował
zainteresowania na wypromowaną
przez siebie sozologię,
w szczególności ochronę przyrody
i jej zasobów naturalnych.
Był twórcą i wieloletnim
kierownikiem „Seminarium ochrony
zasobów przyrody i zabezpieczenia
trwałości ich użytkowania”
działającego na terenie AGH.
Czynnie działał w tej dziedzinie aż
do ostatnich chwil swego życia.
Seminarium przetrwało swego twórcę
i przez wiele dalszych lat rozwijało się
intensywnie pod patronatem jego imienia.
Wiele czasu poświęcił W. Goetel
sprawom przyjaźni polsko-czechosłowackiej i współpracy
transgranicznej na Orawie, Spiszu
i Podhalu. Był wysoko ceniony przez
mieszkańców Podhala, gdzie kierował
przez wiele lat Radą naukową
Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Książka prof. Z. Wójcika składa się
z następujących części:
• część I – Biografia (s. 22–295),
• część II – Problemy – trwała wartość
dorobku (s. 299–344),
• Posłowie prof. A. Maneckiego
(s. 345–349),
• Album fotograficzny (73 fotografie).
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Biografia jest obszernym przeglądem
życia rodzinnego i zawodowego (dom,
szkoła, studia, badania terenowe
geologiczne i awanse naukowe,
aktywność na Uniwersytecie
Jagiellońskim, najmłodszy profesor
Akademii Górniczej, dziekan i rektor AG,
okres pełni sił twórczych, okres schyłkowy,
kalendarium, oryginalne ważniejsze teksty
wygłoszone lub publikowane przez
W. Goetla, wspomnienia o W. Goetlu:
A.S. Kleczkowskiego, Z. i W. Paryskich,
A. Bolewskiego, P. Chrząstowskiego,
wybór literatury: publikacji W. Goetla
i artykułów na temat W. Goetla oraz spis
innych publikacji).

Z. Wójcik umożliwia czytelnikowi
śledzenie zmagań prof. W. Goetla
z przeciwnościami losu, osiąganie
zamierzonych celów na różnych etapach
życia rodzinnego i zawodowego,
zdolności do wyboru celów
i nieustępliwości oraz wytrwałości w ich
osiąganiu. Porażki, niezbyt liczne, nigdy
prof. W. Goetla nie zniechęcały i nie
załamywały. Zadziwiający jest pozytywny
sposób komunikowania się z otoczeniem,
zawsze nacechowany dużą
przychylnością i zaufaniem. Szczególnie
odczuwała to młodzież studencka,
zwłaszcza w trudnych dla niej czasach
oraz młodzi pracownicy nauki, którym
ułatwiał zdobywanie poszczególnych
szczebli naukowych.
W części biograficznej znajdujemy
wiele ciekawostek z życia wielkiego

człowieka, na ogół mało znanych i często
przemilczanych.
Wiele publikacji prof. W. Goetla jest
cytowanych w tekście w części
biograficznej, poza podstawowym spisem
literatury, np. publikacje z lat
międzywojennych.
Część II poświęcona jest przeglądowi
dorobku i jego trwałości z wyróżnieniem
poszczególnych dziedzin zainteresowania
bohatera książki w: turystyce i sporcie,
jako uczonego, jako społecznika i polityka,
w zakresie ochrony przyrody i jej zasobów,
jako kronikarza i historyka nauki.
Pouczająca jest lektura
zamieszczonych oryginalnych
tekstów prof. W. Goetla. Mają one
specyficzny klimat, są pisane
pięknym i barwnym językiem, mogą
stanowić przykład formułowania
myśli i sposobu argumentacji. Nie
budzi zdziwienia, że autor książki
zamieścił je w całości
z zachowaniem oryginalnej
stylistyki.
Publikację kończy album
fotograficzny zawierający liczne
zdjęcia rodzinne oraz ilustracje
z działalności zawodowej.
Zamieszczone zostały także zdjęcia
znanych osobistości, z którymi W.
Goetel utrzymywał kontakty
w dziedzinie geologii i pracy
w AGH. Wybór zdjęć był możliwy
dzięki przychylności jego rodziny,
a zwłaszcza wnuka
P. Chrząstowskiego.
Zdjęcia ilustrują między innymi
wycieczkę W. Goetla z M. Curie-Skłodowską, z którą był
spowinowacony, w Tatry.
Książkę Z. Wójcika pt. Walery
Goetel Rektor trudnych czasów
AGH można z pełnym
przekonaniem polecić uwadze
Szanownych Czytelników. Napisana
została przez wybitnego historyka nauk
o ziemi, profesora Muzeum Ziemi PAN
w Warszawie. Wpisuje się ona w cykl
kolejnych prac monograficznych autora
poświęconych m.in. J. Morozewiczowi,
S. Staszicowi, J. Czerskiemu,
K. Bohdanowiczowi, A. Czekanowskiemu
i innym. Ponieważ autor był ograniczony
posiadanymi możliwościami realizacji,
książka o Walerym Goetlu nie wyczerpuje
w pełni tematyki. Przybliża natomiast
postać o wielkim dorobku i autorytecie,
która zapisała się złotymi zgłoskami
w historii naszej uczelni. Książka została
wydana bardzo starannie przez
Wydawnictwa AGH.

 Kazimierz Matl

Stanisław Mitkowski
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W 145-tą rocznicę urodzin
Józefa Morozewicza
(1865–1941)
Pośród wielu Polaków, których nazwisko
znalazło szeroki oddźwięk w świecie
w zakresie osiągnięć naukowych jest
prof. Józef Morozewicz. Urodził się
w rodzinie ziemiańskiej w zaborze
rosyjskim, zwanym Królestwem Polskim
lub Kongresowym w Rędzinach nad
Narwią w pobliżu Tykocina. Gimnazjum
klasyczne ukończył w Łomży. Studiował
nauki przyrodnicze w latach 1884–1889
w rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim,
uzyskując tytuł kandydata filozofii na
podstawie rozprawy „Opis mikroskopowo-petrograficzny niektórych skał
wybuchowych wołyńskich i granitów
tatrzańskich” (1889) pod kierunkiem
A. Lagori. Następnie jako pracownik
Uniwersytetu zajmował się syntezą skał
i minerałów. Efektem tej działalności jest
opublikowana rozprawa naukowa
„Experimentale Untersuchungen über die
Bildung der Minerale im Magma” (1898)
na podstawie której uzyskał magisterium.
W międzyczasie (1895) brał udział
w wyprawie geologicznej na Nową Ziemię
zorganizowanej przez F. Czernyszewa,
dzięki któremu został zatrudniony
w Komitecie Geologicznym (Rosyjski
Państwowy Instytut Geologiczny)
w Petersburgu, gdzie pracował w latach
1897–1904. W okresie tym Józef
Morozewicz prowadzi badania m.in. skał
krystalicznych z rejonu Mariupola
w pobliżu morza Azowskiego, których
wyniki – „Mariupolit i jego krewniaki”
opublikował dopiero w 1929 roku, a także
rud żelaza w Magnitnej Gorze na Uralu
oraz miedzi na wyspach Komandorskich
na wschód od Kamczatki (monografia
„Komandory. Studium geograficzno-przyrodnicze” opublikowane w 1925
roku).
W 1904 roku opuszcza Petersburg
i przybywa do Krakowa, gdzie obejmuje
powierzone mu przez Uniwersytet
Jagielloński kierownictwo Zakładu
Mineralogicznego. W latach 1904–1919
zorganizował w tej uczelni ważny ośrodek
nauk mineralogiczno-petrograficznych.
Wykształcił liczne grono pracowników
naukowych, do których należeli
m.in. S. Małkowski (autor monografii
o andezytach pienińskich, opracowań
dotyczących skał magmowych Wołynia
i innych), P. Radziszewski (badacz skał
krystalicznych Tatr), W. Pawlica (liczne
publikacje dotyczące mineralogii
i petrografii skał krystalicznych Tatr)
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i Z. Rozen. Pierwsza praca doktorska
wykonana pod jego kierownictwem
„Dawne lawy Wielkiego Księstwa
Krakowskiego” obroniona została przez
Z. Rozena w roku 1909. Podczas pobytu
w Krakowie Morozewicz utrzymywał bliskie
kontakty z górnikami i hutnikami trzech
zaborów oraz mineralogami Austrii.
Przetłumaczył na język polski podręcznik
do mineralogii G. Tschermaka i geologii
M. Neumayra.
Podczas zjazdu polskich górników
i hutników z Królestwa Kongresowego,
Galicji i Austrii w 1910 roku we Lwowie
wystąpiono z postulatem utworzenia
samodzielnej polskojęzycznej Akademii
Górniczej, a zgodę na jej powstanie
z siedzibą w Krakowie uzyskano
w 1912 roku. Zorganizowanie jej
powierzono Komitetowi, którego
przewodniczącym został J. Morozewicz.
Akademia Górnicza miała inaugurować
pracę w roku akademickim 1914/1915.
Wskutek wybuchu I wojny światowej, jej
otwarcie nastąpiło dopiero 20.10.1919
roku, po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. Aktu tego dokonał
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.
J. Morozewicz pozostawał
przewodniczącym Komitetu do końca
1921 roku, do czasu, gdy władze uczelni
objęli A. Hoborski i Kolegium Profesorów.
W 1919 roku, Józef Morozewicz podjął się
następnego wielkiego dzieła –
zorganizowania Państwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie, którym
kierował do roku 1937.
Podczas pracy w Uniwersytecie
Jagiellońskim (1904–1919), przez pierwsze
sześć lat, zajmował się urządzaniem
odpowiednich pomieszczeń dla Zakładu
Mineralogicznego, a w następnych latach
poświecił się zorganizowaniu szkoły
petrograficznej przy równoczesnym
dużym obciążeniu dydaktyką. Profesor
A. Gaweł (1901–1989) wspominał, że wiele
czasu w swej działalności naukowej na
Uniwersytecie Jagiellońskim
J. Morozewicz poświecił procesowi
krystalizacji magmy, otrzymywanej
sztucznie ze stopionych wcześniej skał
magmowych, głównie bazaltów. Tym
kierunkiem działalności przyczynił się do
rozwoju petrografii eksperymentalnej,
a zwłaszcza do rozwijania na szeroka
skalę w połowie XX w. petrurgii.
Zajęcia z mineralogii, petrografii dla
studentów Akademii Górniczej,

Józef Morozewicz
(z: Ratajczak T., Skowroński A., Szydłak T.:
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
1919–2009, Wyd. Akapit, Kraków 2009, s. 168).

w początkowej fazie jej istnienia były
prowadzone w pomieszczeniach Zakładu
Mineralogicznego UJ (ul. Gołębia 11).
Istnieją ustne przekazy, że pierwsze
wykłady prowadził J. Morozewicz,
a kontynuował działalność dydaktyczną
prof. Stefan Kreutz, który był formalnie
kierownikiem Zakładu Mineralogii AG.
Liczba publikacji J. Morozewicza
z okresu 1902–1919 przekracza 50 pozycji.
Dotyczą one m.in. opisywanych
minerałów: beckelitu, odmiany włóknistej
kalcytu zwanej lublinitem, stellerytu (okaz
z wyspy Beringa). Prowadził również
badania zeolitów tatrzańskich, różnych
odmian skał krystalicznych tego rejonu
oraz cieszynitów z Beskidów, a także skał
wulkanicznych Wezuwiusza i innych
obszarów Europy Zachodniej.
Podczas kierowania Państwowym
Instytutem Geologicznym w Warszawie
publikuje m.in. prace dotyczące
miedziankitu, grodnolitu (koloidalny
fosforan wapniowy), bardolitu (chloryt)
i diabazu z Gór Świętokrzyskich.
Szczególną uwagę zwrócił na
zbadanie polskich złóż kruszcowych,
głównie rud żelaza ciągnących się długim
pasmem od Ćmielowa i Ostrowca, przez
Starachowice, Kamienną i Końskie aż do
Opoczna i Suchedniowa nad Pilicą. Objął
również badaniami złoża miedzi
w Miedziance, cynku i ołowiu w okolicy
Olkusza oraz występowania siarki
w Czarkowych nad Nidą i Posądzy.
W sumie jego dorobek naukowy
wynosi około 70 prac. Podręczników sam
nie pisał. Studenci starannie zapisywali
jego wykłady i później je ogłaszali drukiem
(po weryfikacji autorskiej) jako skrypty:
„Optyka” (1909) i „ Krystalografia” (1909
wyd. I, 1913 wyd. II).
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Uniwersytet Jagielloński w 1910 roku
wyróżnił go tytułem doktora honoris
causa. Za twórczość na polu nauki
i organizację PIG otrzymał w 1924 roku
Krzyż Polonia Restituta, a w 1936 roku
Złoty Krzyż Zasługi „za wybitne
osiągnięcia na polu nauki i wychowania
młodzieży w duchu patriotycznym,
położone w latach 1905–1918”. Niespełna
miesiąc po tym drugim odznaczeniu
J. Morozowicz przestał pełnić funkcję
dyrektora (z dniem 31.01.1937). Zmarł
12.06.1941 w Warszawie w czasie okupacji
niemieckiej.
Z wymienionych prac naukowych
zdaniem autorów szczególnie interesująca
jest praca dotycząca mariupolitu. Jest to
skała plutoniczna, występująca w formie
pnia. Należy do grupy nefelinowego
syenitu, współwystępując z perydotytem,
piroksenitem i gabrem (M. Dumańska-Słowik i W. Heflik, manuskrypt w recenzji
w Przeglądzie Geologicznym) oraz
z innymi skałami alkalicznymi. Do tych skał
alkalicznych należą wydzielone również
przez J. Morozewicza (1929) w rejonie
Mariupola foiaity taramitowe, syenity
alkaliczne i pegmatyty fluorotaramitowe.
Dominującymi wśród nich są syenity
nefelinowe, stanowiące główną odmianę
foiaitu, przez wielu petrografów
uważanych także za jego synonim. Wśród
mariupolitów J. Morozewicz (1929)
wyróżnił szliry: leukokratyczne,
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cyrkonowych gnejsów, sodalitowokankrynitowe z britholitem, gruboziarniste,
melanokratyczne z mezopertytem,
fonolitowe, litchfieldytowe i in. Praca
J. Morozewicza pt. „ Mariupolit i jego
krewniaki” (1929) ma charakter pionierski.
Wielkie uznanie osiągnięć naukowych
i organizacyjnych prof. J. Morozewicza
w zakresie rozwoju nauk geologicznych
i mineralogicznych znajduje wyraz nie
tylko w Polsce, ale także w literaturze
światowej, w tym także w Rosji i na
Ukrainie. Wyrazem tego jest m.in. artykuł
B. Bileckina i L. Szpilowej pt. Józef
Awgustinowicz Morozewicz”, który ukazał
się w czasopiśmie ukraińskim „Geołog”
w roku 2006 z okazji 140 rocznicy urodzin
tego wybitnego uczonego. W tym roku
przypada 145 rocznica jego urodzin.
W związku z tym z inicjatywy Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy oraz Polskiego
Towarzystwa Mineralogicznego (PTMin)
podjęto decyzję zorganizowania
konferencji naukowej poświeconej pamięci
tego wybitnego polskiego geologa,
petrografa i mineraloga. Konferencja ta

odbędzie się w Kijowie w dniach
19–21.09.2010. Uwzględnione w niej będą
trzy obszerne zagadnienia:
1. Magmatyzm alkaliczny rejonu
azowskiego i rola J. Morozewicza
w jego odkryciu.
2. Mineralogia i geochemia skał
alkalicznych.
3. Petrologia alkalicznych asocjacji
magmowych i towarzyszącej im
mineralizacji rudnej.
W konferencji tej zamierzają wziąć udział
także autorzy niniejszego artykułu
przedstawiając wyniki badań
mineralogicznych cyrkonów licznie
występujących w tych skałach. Po
zakończeniu konferencji w dniach
22–24.09 br. zorganizowana zostanie
wycieczka naukowa na złoże wychodni
mariupolitów w rejonie Morza Azowskiego.

 Wiesław Heflik

Magdalena Dumańska-Słowik
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
WGGiOŚ, AGH
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Jedzenie surowo zabronione
wyznania anorektyczki
Jak smażyłam jajecznicę to cebulę
podlewałam wodą, żeby broń Boże nie
dodawać masła – w końcu to tylko zbędne
kalorie – mówi Magda.
Zaczęło się zupełnie niewinnie.
Sylwester 2008/2009 był dla Magdy
przełomowy. Bal przebierańców – po sali
biegają uśmiechnięci, „lekko zrobieni”
studenci przebrani za lekarzy, kowbojów,
diabłów. Wśród dziewczyn furorę robi strój
seksownej pielęgniarki: obcisła,
wydekoltowana bluzka, mini spódniczka,
pończochy i obowiązkowo wysokie
obcasy. Magda w roli clowna: szerokie
spodnie w kolorowe kropki, muszka,
śmieszna czapeczka. Zabawnie, ale mało
kobieco. Poczucie, że waży trochę za
dużo żeby móc wcielić się w czarującą
pielęgniarkę sprawia, że dziewczyna tę
wyjątkową noc spędza pocieszając się
ciastkami. W końcu to ostatnia szansa,
żeby się najeść. Noworoczne
postanowienie: od 1 stycznia przechodzę
na dietę, za rok też będę seksowną
pielęgniarką.
Skąd taki pomysł?
Już w liceum odchudzanie było jednym
z najbardziej popularnych tematów
poruszanych podczas przerw. Tak
naprawdę żadna z nas nie była gruba.
Byłyśmy normalnymi dziewczynami, nie za
grubymi, nie za chudymi. Większość z nas
nosiła rozmiar 38. – opowiada Magda.
Współczesny świat narzuca młodym
dziewczynom pewne standardy dotyczące
wyglądu. Wystarczy popatrzeć na tytułowe
strony gazet, z których spoglądają na nas
szczupłe, często wręcz wychudzone
gwiazdy. W co drugiej gazecie możemy
znaleźć pomysł na kolejną dietę cud,
tabelę z kaloriami, czy zestaw ćwiczeń,
pozwalających zrzucić parę zbędnych
kilogramów. Często zapominamy, że
sporą rolę w wykreowaniu tych pięknych
figur ma komputerowy program
photoshop, pomagający odchudzić się tu
i ówdzie. Magda, odkąd pamięta, przy
wzroście 164 ważyła 56 kilo. To normalna
waga pozwalająca nosić ubrania
w rozmiarze 38. Wyjazd na studia do
Krakowa i związany ze zmianą środowiska
stres sprawił, że do domu na Święta
Bożego Narodzenia wróciła ważąc o 3 kilo
więcej. Czuła się gruba, brzydka.
Wierzyła, że w Krakowie uda jej się
znaleźć miłość swojego życia, a tu
rozczarowanie. Stres spowodowany
kolokwiami i próbą dostosowania się do
stylu życia w akademiku sprawił, że
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Magda stres zaczęła „zajadać”. Już nie
było śniadania przygotowanego przez
mamę, kanapek do szkoły. Rano byle
zdążyć na zajęcia, po drodze snickers
popity coca-colą. W przerwie między
zajęciami jakiś szybki obiad w stołówce.
Dopiero wieczorem był czas na spokojny
posiłek. Zamawiali więc z sąsiadami pizzę,
do tego piwo. Jedno, potem dwa. Jak nie
jedliśmy pizzy, to był kebab. Ostatecznie
smażyliśmy frytki albo przygotowywaliśmy
tosty. Taki tryb życia szybko przyniósł
dodatkowe kilogramy. – opowiada dzisiaj
z perspektywy czasu dziewczyna.
Trudne początki
Postanowiła ze swoją lokatorką, że tak
dalej być nie może. Muszą o siebie
zadbać i schudnąć. Zaczęło się: Internet,
Google i wpisywanie haseł: jak zrzucić
zbędne kilogramy, dieta… Dziewczyny po
lekturze kilkudziesięciu artykułów
postanowiły, że ich odchudzanie będzie
wolne, nieszkodliwe dla organizmu, lecz
wymagające całkowitej zmiany stylu życia.
W ten sposób chciały uniknąć efektu jojo.
I tak pierwszego stycznia zaczęło się.
Z ich menu zniknął: alkohol, fast-foody,
ziemniaki, białe pieczywo i jakiekolwiek
słodycze. Na śniadanie kromka ciemnego
pieczywa z serkiem wiejskim i warzywami.
Na obiad mięso z surówką bez
ziemniaków. Kolacja: jogurt. Do tego
20 minut skakania na skakance plus
brzuszki. Razem 30 minut ćwiczeń.
Każdego dnia bez wyjątku. Początki
Magda wspomina jako bardzo ciężkie:
Ciągle chodziłam głodna i rozdrażniona.
Najbardziej brakowało mi słodyczy.
Do tego wszystkiego minęły dwa tygodnie,
a my nie widziałyśmy żadnych efektów.
Dziewczyny jednak nie poddawały się.
Po miesiącu Magda pojechała do domu
w odwiedziny. Ważenie: 58 kilo. Tego
wieczoru przepłakała pół nocy. Kilogram
przez miesiąc takiej męczarni!
Zastanawiałam się wtedy, czy to, co robię,
ma jakikolwiek sens. Do tego w domu
pokusy na każdym kroku. Jak mogłam
sobie odmówić sernika mamy. I Magda nie
odmówiła sobie. Wróciła do Krakowa
z wyrzutami sumienia i jeszcze silniejszym
postanowieniem, że zrzuci te dodatkowe
kilogramy.
Z czasem było coraz łatwiej.
Organizm zaczął przyzwyczajać się do
coraz mniejszych porcji pożywienia.
Ćwiczenia zaczęły przynosić efekty.
Euforia. Opinające do tej pory spodnie
zaczęły się robić coraz luźniejsze, trzeba

było zakupić pasek, by nie spadały. O ile
„współmęczennica” Sylwia pozwalała
sobie od czasu do czasu na piwo czy
kawałek czekolady, o tyle Magda nie dała
się skusić na żadne ustępstwa od
planowego żywienia. Z wyjątkiem wizyt
w domu. Podczas przyjazdów Magda
musiała dostosować się do kuchni mamy.
Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się
nad tym, ile kalorii ma schabowy. Czy
frytki nie są za bardzo kaloryczne…
Jedzenie było zawsze przyjemnością.
Było… bo odchudzanie zaczęło się
przeradzać w samokatowanie. Magdzie
już na sam widok mięsa smażonego na
oleju robiło się niedobrze. Po kryjomu więc
brała swojego schabowego i wyciskała
tłuszcz w chusteczkę higieniczną,
podrzucała ziemniaki na talerz brata. Tak
było w rodzinnym domu. W Krakowie
w akademiku była panią swojego losu.
Historia kotleta
Początkowo dziewczyny odgrzewały
kotlety od mamy na oleju, potem
zauważyły, że można to zrobić bez
tłuszczu. Co prawda nie są wówczas takie
smaczne i chrupiące, ale da się je zjeść.
Wreszcie przyszedł taki moment, że
Magda stwierdziła, że taki kotlet i tak
zawiera za dużo kalorii. Wówczas w menu
zagościła pierś z kurczaka gotowana na
parze. Obsesyjne myślenie o tym, jak
zmniejszyć liczbę spożywanych kalorii,
zajmowało większą część dnia
dziewczyny. Jak smażyłam jajecznicę, to
cebulę podlewałam wodą, żeby broń Boże
nie dodawać masła – w końcu to tylko
zbędne kalorie. Jak była głodna, piła wodę
mineralną, do tego około 10 filiżanek
herbaty dziennie. Doskonały wypełniacz
żołądka.
Waga idealna
Powrót do domu po sesji i ważenie:
50 kilogramów. Radość dziewczyny,
przerażenie rodziców. Magda: co się
z tobą stało? – pytania znajomych. Jedna
z sąsiadek zapytała nawet, czy nie ma
raka. Mama wysłała Magdę na badania
lekarskie. Okazało się, że wszystkie wyniki
są w normie. Magda czuła się bardzo
dobrze. Miała energię, nareszcie czuła się
kobieco. Mogła nosić obcisłe bluzeczki.
Pewnie wszystko byłoby dobrze gdyby
skończyło się na wadze 50 kilogramów.
Tymczasem Magda pojechała na
3 miesiące do Irlandii, do pracy. Wpadła
w wir obowiązków. Dwa etaty:
kelnerowanie we włoskiej restauracji, do
tego praca w fabryce płytek i nie
opuszczająca ją obsesja idealnej figury.
Przestała praktycznie w ogóle jeść.
Zaczęłam się czuć coraz gorzej. Nie
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miałam nawet siły wyjść po pracy na
imprezę. Najgorsze były jednak
wypadające włosy. Wypadały garściami.
To dało dziewczynie do myślenia. Poza
tym wszystkie spodnie, które przywiozła
ze sobą z Polski, były za duże. Musiała
zakupić na miejscu trzy pary nowych
spodni. Wszystkie w rozmiarze 34. Poszła
do sąsiada pożyczyć wagę. Okazało się,
że ważę 45 kilogramów. Z jednej strony
miałam świadomość, że jest źle, z drugiej
ciągle widziałam u siebie fałdki tłuszczu.
Nie chciałam nic zmieniać. Nie
wyobrażałam sobie, że mam nagle zacząć
jeść czekoladę, frytki czy zwyczajnie
schabowego. Idąc po ulicy, Magda,
z obrzydzeniem patrzy na grubsze osoby.
Przyszedł czas powrotu do domu. Na
lotnisku przywitał ją tata. Zobaczyła

przerażenie w jego oczach. Dziecko, jak ty
wyglądasz! To były pierwsze słowa, jakie
Magda usłyszała po wylądowaniu. Do
mnie jednak nic nie docierało. Ja miałam
wrażenie, że do idealnej sylwetki ciągle mi
daleko.
Przełom
Po jej powrocie, wieczorem, podczas
rozmowy, mama popłakała się. Zaczęła
się obwiniać. Nie mogła uwierzyć, że jej
córka zamieniła się w szkielet. Błagania
mamy, by udać się do lekarza, nic nie
dały. Nie jestem nienormalna, ani chora.
Nie będę spowiadać się jakiejś lekarce.
Już na samą myśl o wizycie u lekarza,
Magda histerycznie reaguje. Wróciła do
Krakowa na studia. Po kilku nocach

Smutek inżynierów
Od czasu do czasu media lubią ponarzekać na humanistycznych studentów. Że niby zbyt
wielu, że takie studia to bez sensu, a techniczni swoją wiedzą zbudują nową Polskę. Czy
rzeczywiście ich studia to nieprzerwany potok praktycznej wiedzy?
Wrzucenie w Google frazy „humanista
bezrobocie” zasypuje internautę
materiałem dobitnie sugerującym,
że studia humanistyczne to ślepy zaułek
naszego systemu edukacji, do którego
trafiają tylko nieświadomi swoich wyborów
nieszczęśnicy, albo zgoła szaleńcy.
Na cóż bowiem komuś pięć lat studiów,
które i tak nie zwiększą jego szans na
rynku pracy? Znajdziemy bogate spektrum
najrozmaitszych pomysłów internetowych
mędrców: od ustawowego określania
rocznych poborów na kierunki
humanistyczne, po zamykanie
konkretnych wydziałów. Cóż się natomiast
stanie, kiedy wpiszemy odrobinę inną
frazę – „inżynier bezrobocie”? Pierwszy
wynik: „[Jest] praca dla inżynierów mimo
kryzysu”…
Wydział Nauk Technicznych
Niestosowalnych
Czym wobec tego zajmują się przyszli
inżynierowie? Jak wyglądają ich studia?
Czy rzeczywiście między czytaniem
klasycznych tekstów, a uczeniem się, jak
konstruować maszyny i jak uczyć
komputery myśleć, zieje przepaść?
„Myśmy myśleli idąc na studia, że
nam tu będą roboty pokazywać” – mówi
Wiktor, student drugiego roku mechaniki
na AGH. – „Okazało się, że sama majca…
Potem to też fizyki trochę, a ja fizykę lubię.”
Wiktor to postawny chłop i mechanik
z zamiłowania. Zaczynał od studiów na
mechatronice, ale zdecydował się
przenieść na mechanikę i budowę
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maszyn. Ma jednak odmienne zdanie od
hurra optymistycznych internetowych
mędrców. „Mój stary skończył te studia…
Jego kumple pracują dzisiaj w sklepach.”
Mimo, że jak mówi, mechanik zarabia
mniej niż wynosi średnia krajowa, to
jednak uwielbia grzebać przy
samochodach. Teraz godzi studia z pełnoetatową pracą w warsztacie. Uważa, że
każdy przyszły inżynier powinien oprócz
perspektywy podręczników poznać
perspektywę mechaników.
Bo studiowanie to za mało…
„Zastanawiam się, czy nie wziąć studiów
magisterskich niestacjonarnie i nie
poszukać w tym czasie jakiejś praktyki…”.
Mateusz, czyli Mati, chodził do jednej
klasy z Wiktorem. W szkole średniej, co tu
dużo gadać, był jednym z najsłabszym
uczniów. Z trudem zdał maturę. Na
studiach wziął się jednak w garść. Teraz
jest jednym z najlepszych studentów
automatyki i robotyki na politechnice. Jest
stypendystą. „Na uczelni mamy tylko
jednego robota halowego. Takiego z lat
pięćdziesiątych. W latach
siedemdziesiątych był już eksponatem
muzealnym i wtedy trafił do nas.” Z jego
słów wyłania się obraz programu studiów
zupełnie nieprzystosowanego do realiów
rynku pracy. Nauka obsługi
mikrokontrolerów, które były przełomowe
kilkadziesiąt lat temu, oraz archaiczna
technologia, w której 2 megabajty
pamięci zajmują przestrzeń… Kilku
dużych szaf.

przegadanych z mamą, litrach wylanych
przez nią łez, dziewczyna chce zmienić
coś. Wie, że to, co robi, jest bardzo
niebezpieczne. Zaczęła jeść trochę więcej
– pozwala sobie od czasu do czasu na
słodycze. Udało jej się przytyć do 48
kilogramów. Samej, bez pomocy lekarzy.
Wszyscy myślą, że już jest lepiej. Ale ta
choroba nigdy się nie kończy. Obsesja
powraca jak nocny koszmar. Magda
wierzy, że jej się uda. Wygra. Oby –
trzymamy kciuki.

 Anna Bodziony

Studentka III roku Socjologii, Wydziału
Humanistycznego AGH

Reportaż powstał w ramach zajęć z przedmiotu
Retoryka i gatunki medialne.

Mati, podobnie jak Wiktor, jest
hobbystą, więc jak najwięcej stara się
robić na własną rękę. Należy do kółka
elektronicznego i nawiązał współpracę
z pewną firmą w Szczecinie, gdzie jeździ
na weekendowe szkolenia. Mówi, że
dopiero na tych szkoleniach zrozumiał, co
kryło się za abstrakcyjnymi wzorami,
o których rozumienie wykładowcy nie
dbali. Jak mówi, najlepsze oceny
dostawali ci, którzy najwięcej nauczyli się
na pamięć. „Któregoś razu na
laboratoriach studenci nie wiedzieli, jak
włączyć oscyloskop… A prowadzący stał
obok i się z nich śmiał. Skąd niby mieli to
wiedzieć? To były nasze pierwsze zajęcia.”
Uczenie się, aby uzyskać tytuł magistra, to
dla niego oczywista kolej rzeczy, jednak
nie widzi sensu wtłaczania sobie w głowę
wyłącznie teoretycznej wiedzy. Dlatego
właśnie zastanawia się nad studiami
niestacjonarnymi i zdobywaniem
doświadczenia.
Chodzi o papierek
Wojtek również poszedł na politechnikę.
On jednak wybrał informatykę. Zawsze
chciał ją studiować, a dzięki studiom…
jego zapał zgasł. „Co semestr wydaje nam
się, że już-już będzie to, czego
oczekujemy… Ale to znowu majca, tylko
pod inną nazwą.” Żali się, podobnie jak
moi poprzedni rozmówcy, że nie zapisywał
się na taką ilość niepraktycznej wiedzy.
Tyle, że w przeciwieństwie do tamtych
dwóch, zupełnie stracił pociąg do spraw,
które wcześniej uwielbiał. Dzisiaj, jak
mówi, chce od życia jak najwięcej.
Uprawia sporty ekstremalne, kupił motor,
występuje w teatrze, działa
w organizacjach pozarządowych. Studia,
jak mówi, są po to, żeby mieć papierek.
Być może tym, co zniechęciło Wojtka
była nie tylko sama materia przedmiotu,
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ale również sposób, w jaki do nauczania
podchodzą wykładowcy na jego wydziale.
Opowiadał mi historię jednego z nich,
który miał zwyczaj odczytywania swoich
notatek z zeszytu. Siadał pochylony nad
zeszytem i monotonnym głosem
odczytywał zdanie po zdaniu. Studentom
udzielała się senna atmosfera tych zajęć
i kładli się na ławkach. Któregoś razu
prowadzącego uśpił monotonny ton jego
własnego głosu i na chwilę cała sala
zatonęła w ciszy. Z uśpienia wyrwał
wszystkich dopiero segregator, który
spadł na ziemię, gdy jeden ze studentów
przewracał się na drugi bok…
Samouk
W środowisku programistycznym panuje
przekonanie, że często od studenta lepszy
jest pasjonat, który wiedzę zdobywał sam.
Amadeusz jest właśnie kimś takim.
Szczupły, przeraźliwie chudy. Do tego ma
bladą skórę i nosi grube okulary. Ma

niewielu znajomych, tylko kilku przyjaciół,
z którymi trzyma się bliżej i nikogo więcej.
Na jego twarzy rysuje się napięcie, a nowo
poznanym osobom nie patrzy w oczy.
Kiedy jednak siada przed komputerem…
Jego palce z zawrotną prędkością wydają
polecenia, a twarz przybiera wyraz
szczególnego skupienia. Jest w tym
widoku coś hipnotycznego.
Amadek, jak mówią o nim przyjaciele,
również interesuje się informatyką. Na
maturze, jako jeden z nielicznych, zdawał
nie tylko matematykę, ale właśnie również
informatykę. Następnie poszedł na UJ, na
informatykę teoretyczną. Po roku był
rozczarowany tym, co tam zobaczył, więc
w następnym roku wybrał coś, co miało
być bardziej praktyczne, mianowicie
informatykę stosowaną na politechnice.
Zrezygnował po dwóch miesiącach.
Mija rok od czasu, kiedy postanowił…
siedzieć w domu. Jednak w tej
specyficznej dziedzinie oznacza to właśnie
najbliższy kontakt z przedmiotem

Z kart historii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – część 9

Uniwersytet techniczny
o europejskich aspiracjach
Akademia Górniczo-Hutnicza jest dziś
uniwersytetem technicznym kształcącym
studentów w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym na wszystkich
poziomach – licencjackim, magisterskim,
doktoranckim i podyplomowym – na
15 wydziałach oraz w Międzywydziałowej
Szkole Inżynierii Biomedycznej.
Prowadzi 32 kierunków studiów

i 170 specjalności. Uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora
ma 11 wydziałów.
Przełom ustrojowy 1989 roku
przyniósł eksplozyjny rozwój polskiego
szkolnictwa wyższego. Wprowadzone
w 1990 roku zasady gospodarki rynkowej
spowodowały całkowitą zmianę
priorytetów na krajowym rynku pracy.

Świeżo wyremontowany budynek Laboratorium Maszynowego, jednego z pierwszych obiektów
Akademii Górniczej, od 2008 roku Centrum Dydaktyki AGH (pawilon U-2), fot. archiwum AGH
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zainteresowań. „Wszystko jest w sieci” –
kwituje krótko Amadek. Nie potrzebuje
wykładów, gdzie rozważa się pomysły
osiemnastowiecznych matematyków.
Potrzebuje komputera i instrukcji jak
sprawić, by podporządkował się jego woli,
a te łatwo znaleźć. Kiedy jego koledzy
przedzierali się przez kolejne wzory
i twierdzenia, Amadek zajął się
projektowaniem stron www, zarabiając
więcej niż może marzyć przeciętny
student. Teraz postanowił pójść o krok
dalej. „Sprzedano 40 milionów iPhone’ów.
Ja robię na nie gry.” Jedną kopię takie
prostej gry można sprzedać za dolara.
Wystarczy mu promil istniejącego rynku,
żeby czerpać ze swojego zajęcia pokaźne
zyski. Nawet jeśli nie uda mu się
zawładnąć rynkiem, to próbując zdobędzie
dużo, bardzo dużo praktycznej wiedzy.

 Łukasz Kieda

Student III roku Socjologii, Wydział
Humanistyczny AGH

Szybko okazało się, że wynagrodzenie
w powstających firmach prywatnych jest
silnie uzależnione od kwalifikacji
i umiejętności, a więc od wykształcenia.
Wyższe wykształcenie zaczęło mieć
bardzo dużą wartość. W rezultacie
nastąpił masowy szturm na szkoły wyższe,
który trwa do dzisiaj. Sprzyjał temu
również fakt, że przez całe lata 90. w wiek
dojrzały wchodziły coraz liczniejsze
roczniki wyżu demograficznego.
W ciągu dekady nastąpił niemal
pięciokrotny wzrost liczby studentów –
z 404 tys. w 1990 roku do 1,93 mln osób
obecnie – oraz czteroipółkrotny wzrost
liczby uczelni – z 112 w 1990 roku do 456
w 2010 roku. Obecny wskaźnik
skolaryzacji netto (jest to wyrażony
procentowo stosunek wszystkich osób
uczących się w szkołach wyższych do
całej populacji osób będących w wieku
nominalnie przypisanym do poziomu
kształcenia w szkole wyższej) w grupie
wiekowej 20–29 lat wynosi 31,1% (dane za
rok akademicki 2007/2008), co świadczy
o tym, że powszechność studiów w Polsce
należy do najwyższych w Europie.
Środowisko akademickie
odpowiedziało na społeczne
zapotrzebowanie dotyczące wykształcenia
wyższego w sposób bardzo
przedsiębiorczy i aktywny. Z jednej strony
uczelnie państwowe zwielokrotniły liczbę
miejsc na studiach (szczególnie
niestacjonarnych), a z drugiej strony coraz
liczniej zaczęły powstawać uczelnie
prywatne (przy czym sektor niepubliczny
bardzo rozdrobniony). W porównaniu do
innych krajów, udział uczelni prywatnych
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Centrum Informatyki AGH (wizualizacja), fot. archiwum AGH

w polskim szkolnictwie wyższym jest
ogromny – 1,27 mln studentów kształci się
w uczelniach publicznych i aż 660 tys.
w uczelniach niepublicznych. Głód
wykształcenia wyraża się także inną,
niemającą precedensu w europejskim
szkolnictwie wyższym wielkością: aż
połowa, bo 980 tys. osób, to studenci
studiów niestacjonarnych. Polskie rodziny
wydają na kształcenie w szkołach

wyższych grubo ponad 1 mld euro
rocznie, mimo że biorąc pod uwagę PKB
na 1 mieszkańca według parytetu siły
nabywczej, należymy do mniej zamożnych
obywateli Unii Europejskiej.
Głównym instrumentem kształtowania
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego
stało się finansowanie, a nie
ustawodawstwo. Powoli, choć
systematycznie wzrasta poziom

finansowania szkolnictwa wyższego
(pięciokrotny wzrost nakładów w ciągu
10 lat) i obecnie wynosi niecałe 1% PKB,
a według deklaracji rządu do 2012 roku
będzie to ok. 2% PKB (zgodnie
z założeniami Strategii Lizbońskiej kraje
UE powinny osiągnąć poziom
finansowania na poziomie 3% PKB
już w br.).
W porównaniu do UE, nakłady na
naukę w Polsce nie odbiegają od
przeciętnej unijnej, uderzający jest
natomiast wysoki udział nakładów
prywatnych. Przychody wszystkich szkół
niepublicznych w Polsce to ok. 2,6 mld zł,
a publicznych około 14 mld zł.
Począwszy od 1990 roku, Akademia
Górniczo-Hutnicza stale zwiększa liczbę
studentów. W roku akademickim
1989/1990 studiowało 7165 osób,
w 2009/2010 liczba ta wzrosła do 34 388
osób. Większość kierunków nie jest już
związana z przemysłem górniczym
i metalurgicznym. Studenci tych kierunków
stanowią ok. 25–30% ogółu studiujących
i wielkość ta jest dostosowana do potrzeb
przemysłu. Pozostałe kierunki związane
z górnictwem kształcą specjalistów pod
określonym kątem, np. Wydział
Wiertnictwa Nafty i Gazu jest wydziałem
górniczym przygotowującym kadry do
wydobywania i eksploatacji złóż
węglowodorów, budowy sieci
przesyłowych. Niektóre kierunki są
unikatowe w skali kraju i niezbędne dla
funkcjonowania gospodarki – AGH jest
jedyną uczelnią kształcącą odlewników
i ceramików, a kadry tych przemysłów
opierają się na absolwentach AGH.
Uczelnia rozbudowuje kierunki
studiów, które będą wyznaczać postęp
technologiczny w XXI wieku, jak
automatyka i robotyka, informatyka,
elektronika i telekomunikacja, inżynieria
biomedyczna, mechatronika. Chcąc
dostosować się do szybko zmieniających

Centrum Nanotechnologii i Nowych Materiałów (wizualizacja), fot. archiwum AGH
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Basen AGH na miasteczku studenckim, fot. archiwum AGH

się realiów gospodarczych i społecznych,
w 2001 roku uruchomiono, oblegany przez
kandydatów, Wydział Nauk Społecznych
Stosowanych, przekształcony w 2008 roku
w Wydział Humanistyczny. Kształci on
specjalistów z zakresu nauk społecznych,
wzbogacając ich o typową dla studiów
inżynierskich znajomość nowych
technologii informatycznych.
Uruchomienie tego wydziału jest zgodne
ze światowymi trendami: uniwersytety
techniczne przekształcają się w klasyczne
uniwersytety i podobnie dzieje się
w Polsce. Wydział Humanistyczny
poszerzył gamę specjalności AGH,
czyniąc pełniejszą mozaikę prowadzonych
przez uczelnię dyscyplin badawczych.
W 2009 roku przekształcono Wydział Paliw
i Energii wywodzący się z powstałego
w 1974 roku Instytutu Energochemii Węgla
i Fizykochemii Sorbentów na Wydział
Energetyki i Paliw. Jest to odpowiedź na
prognozy dotyczące nawet 40% wzrostu
zapotrzebowania na energię w Polsce do
2030 roku i dowód na to, że uczelnia,
antycypując te potrzeby gospodarki,
planuje rozwój prowadzonych kierunków
bardzo perspektywicznie.
Tworzone są warunki do prowadzenia
badań i dydaktyki na europejskim
poziomie. W ramach programu rozwoju
infrastruktury powstaje Centrum Informatyki
oraz Centrum Nanotechnologii i Nowych
Materiałów. Realizowana jest również
modernizacja Akademickiego Centrum
Komputerowego „Cyfronet”,
dysponującego komputerami zaliczanymi
do grona kilkuset najszybszych maszyn
matematycznych na świecie; dzięki nim
na AGH mieści się jeden z największych
i najważniejszych węzłów polskiej części
ogólnoświatowej sieci Internet. W planach
jest też rozbudowa infrastruktury Wydziału
Humanistycznego i Biblioteki Głównej.
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Obecnie księgozbiór liczy ponad 420 tys.
książek i ok. 150 tys. woluminów
czasopism, co stawia tę bibliotekę
w rzędzie największych bibliotek
technicznych w kraju, a w Krakowie tuż po
Bibliotece Jagiellońskiej. Duża część
wydawnictw zwartych, a także niektóre
rękopisy, została zdigitalizowana. Poza
Biblioteką Główną w Akademii Górniczo-Hutniczej działa 15 bibliotek
wydziałowych, dziewięć katedralnych,
trzy biblioteki jednostek pozawydziałowych,
a także biblioteka pracownicza. Powstał już
projekt rozbudowy budynku Biblioteki
Głównej, stosownie do potrzeb
powiększającego się księgozbioru i stale
rosnącej liczby użytkowników.
Na inwestycje te uczelnia pozyskała
dofinansowanie z funduszy unijnych
w wysokości 200 mln zł i zabiega o dalsze.
Do europejskich standardów
dostosowywane jest też zaplecze
sportowo-rekreacyjne uczelni.

W miasteczku studenckim AGH
zbudowano nową halę sportową,
wyremontowano już istniejącą
i zbudowano nowoczesny basen,
składający się z basenu sportowego,
w którym można rozgrywać zawody
pływackie, szkoleniowego i rekreacyjnego.
Wysoki poziom kształcenia jest
zasługą prawie 2100 wykładowców, w tym
244 profesorów i 256 doktorów
habilitowanych. Jest to jeden
z najlepszych w Polsce wskaźników liczby
pracowników mających stopnie i tytuły
naukowe przypadających na jednego
kształconego studenta. Pod względem
liczby samodzielnych pracowników
naukowych AGH lokuje się w ścisłej
czołówce uczelni technicznych w kraju.
W roku akademickim 2007/2008 uczelnia
wprowadziła trójstopniowy system
kształcenia (tzw. system boloński). Rok
później na Wydziale Zarządzania otwarto
studia Master of Business Administration
(MBA), prowadzone we współpracy
z Colorado State University. Językiem
wykładowym na pięciu kierunkach jest
angielski.
AGH ma też problemy do
rozwiązania. Jednym z nich niedobór
chętnych na studia. W Polsce na blisko 2
mln studentów zaledwie nieco ponad 310
tys. studiuje w szkołach technicznych,
w tym tylko 10 tys. w szkołach prywatnych.
Być może zmieni tę sytuację
wprowadzenie matematyki na listę
obowiązkowych przedmiotów
maturalnych. To, co jest mocnym atutem
uczelni, to jej dobrze przemyślana oferta
kształcenia, dostosowana do
zmieniających się trendów na rynku pracy.
Jak wynika z badań, zapotrzebowanie firm
na inżynierów specjalistów będzie stale
i szybko rosło.

 Anna Biedrzycka

Odnowiony pawilon główny AGH (A-0), fot. J. Leśniak
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Czas pucharów
Jaworki koło Szczawnicy do lat powojennych były stolicą regionu łemkowskiego zwanego
Rusią Szlachtowską. Prawdopodobnie w XV wieku, w zasiedleniu terenów od Bieszczad po
Pieniny wzięli udział Rusini (Łemkowie), przybywający ze wschodu. Wytworzyli oni w tym
urokliwym miejscu regionalną kulturę, ciekawe budownictwo, obyczaje, ubiór i osobliwą
gwarę. Niestety, po wojnie w wyniku „Akcji Wisła” w 1947 roku, władze komunistyczne
dokonały przesiedlenia wszystkich grup regionalnych, w tym także Łemków, na tereny
zachodniej i północnej Polski. Po przesiedleniu Łemków większość budynków rozebrano,
część zajęli nowi właściciele, a na obszarze około 1200 hektarów utworzono tereny wypasowe
dla owiec przepędzanych na lato spod Tatr. Choć tylko nieliczne zabudowania w tym stare
zagrody, cmentarz i cerkiew (która obecnie pełni rolę kościoła rzymskokatolickiego) pozostały
do dnia dzisiejszego to i tak czuć niesamowity klimat zacisznej i urokliwej miejscowości gdzie
historycznie przenikały się kultury i religie, ale także gdzie przede wszystkim są piękne zakątki
– rezerwat Biała Woda czy Wąwóz Homole. W ostatnich latach to także specyficzne miejsce
peregrynacji miłośników muzyki do oryginalnej „Muzycznej owczarni” gdzie na koncertach
spotkać można gwiazdy filharmonii, estrady i kabaretu z kraju i zagranicy.
W tej wyjątkowej scenerii w dniach 15-17
stycznia 2010 roku odbyło się pierwsze
spotkanie integracyjne „Puchar Dziekana”,
organizowane pod patronatem Dziekana
Wydziału Energetyki i Paliw prof. Piotra
Tomczyka. Tym bardziej ważne, że
pierwsze po niedawnym połączeniu
„paliwowców” i energetyków w nowej
strukturze wydziału. Głównym celem
imprezy, zapożyczonej, dzięki uprzejmości
dziekana prof. Mirosława Karbowniczka,
od wydziału IMiIP, na którym takie
spotkania mają już dziesięcioletnią
tradycję, była integracja studentów,
pracowników i absolwentów wydziału
poprzez wspólną zabawę na śniegu,
połączoną ze szlachetną rywalizacją
w konkurencjach narciarskich.
Organizatorzy stawiali bardziej na dobrą
zabawę, niż typowo sportową rywalizację,
dlatego udział każdego, bez względu na
poziom jazdy na nartach, był mile
widziany.
W piątkowy dzień, Jaworki przywitały
uczestników Pucharu piękną, słoneczną
pogodą, idealną na weekendowy wyjazd
i zabawę na śniegu. Pobyt w tej urokliwej
miejscowości rozpoczęliśmy od
zakwaterowania w pensjonatach
„Gościniec na skałce” i „U Magdy”,
przygotowaniu sprzętu narciarskiego oraz
pierwszych zjazdów. Uczestnicy imprezy,
którym znane są już tajniki jazdy na
nartach, pojechali do sąsiedniej
miejscowości, Szczawnica, gdzie
szusowali na zdecydowanie trudniejszym
stoku – „Palenica”. Narciarze bardziej
zapobiegliwi zapoznawali się ze specyfiką
pucharowego stoku i już na wstępie
obmyślali strategię na sobotnie zawody.
Wiele uśmiechu na twarzach
i pozytywnych emocji wyzwalały pierwsze
próby początkujących narciarzy, którym
wszyscy obecni na stoku bardzo mocno
kibicowali. Jak się okazało, dzięki
wsparciu bardziej doświadczonych
kolegów, młodzi adepci sztuki narciarskiej,
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szybko opanowywali podstawy zjazdu
i slalomu. Dzięki temu niektórzy z nich
poczuli się tak pewnie w nowej sytuacji,
że już wieczorem snuli plany startu
w konkurencjach, które czekały na
wszystkich następnego dnia. Nie
przeszkodziły temu nawet wizyty na
ostrym dyżurze, jako efekty bliskiego
kontaktu ciała i twardego podłoża,
zakończone na szczęście tylko strachem
i kilkoma siniakami.
Po raz kolejny okazało się, że nasz
przewodniczący Rady Studentów, Piotr
Bandura, to twardy facet. Wieczorem,
po tym wyczerpującym dniu treningów
i pysznej obiadokolacji, uczestnicy zostali
zaskoczeni przez organizatorów
propozycją nocnego zjazdu na nartach
z… pochodniami! Blask księżyca, cisza,
cudowna otaczająca nas przyroda
pobliskiego Pienińskiego Parku
Narodowego, szampan na szczycie
i piękny widok zjeżdżającego w dół
20-osobowego „węża”, rozświetlanego
płomieniami pochodni, to dla wielu z nas
wspomnienie, które na długo pozostanie
w pamięci. Gdy zgasły pochodnie,
wszyscy uczestnicy wyjazdu przy
akompaniamencie muzyki i blasku świec
rozpoczęli wieczór integracyjny
zaczynając od wspólnego kolędowania.
Zrobiło się ciepło i jak się teraz mówi –
klimatycznie… i tak niezauważalnie
przeszliśmy do wspólnego śpiewania
także innych piosenek i konkursu karaoke.
Miłą niespodziankę zrobił nam
Prodziekan, dr inż. Leszek Kurcz, który
w duecie z uroczą małżonką, śpiewem i…
tańcem, zainaugurował ten pierwszy
wspólny wieczór. Później talentem
wokalnym wykazał się również dr inż.
T. Wojcik, a w chóralnym śpiewie
niepokonanymi okazali się studenci
i absolwenci kierunku technologia
chemiczna. Wiele radości sprawiła też gra
„planszowa” Twister. Najlepiej bawili się jej
gracze, ale dla pozostałych była to też nie

lada gratka, obserwować dziwne
i śmieszne pozy, które przyjmowali jej
uczestnicy. Wieczór i integracja okazały
się bardzo udane. Po kilkugodzinnej,
wspaniałej zabawie, wszyscy udali się na
wypoczynek aby zregenerować siły
i wypocząć przed sobotnimi zawodami.
Sobotni poranek okazał się jeszcze
piękniejszy. Pogoda dopisała –
przejrzyste, świeże powietrze, słońce
i lekki mróz nastroiły wszystkich
pozytywnie i wzbudziły żądzę nowych,
jeszcze ciekawszych wrażeń. „Ranne
ptaszki” bladym świtem udały się na
wycieczki po okolicy, szybko jednak
powróciły na pyszny poranny posiłek.
Nawiasem mówiąc, domowe posiłki
okazały się wyborne, dzięki staraniom
właścicielek obu pensjonatów, paniom
Katarzynie Brzósce i Janinie Mazurek.
Bezpośrednio po posiłku dotarli do nas
pozostali uczestnicy wyjazdu, którzy
przyjechali na jeden dzień, aby wziąć
udział w zawodach lub jak prof. Jerzy
Janik delektować się pięknem gór.
Po kilkugodzinnej, wspólnej
rozgrzewce, w samo południe
rozpoczęliśmy zmagania narciarskie na
profesjonalnie przygotowanej trasie
zjazdowej. Nad jej przygotowaniem
i zabezpieczeniem czuwali właściciele
ośrodka „Arena Narciarska” – panowie
Ryszard Barnaś i Lucjan Malinowski – za
co należą im się szczególne
podziękowania. Przygotowanie techniczne
zawodów i pomiar czasu zapewnił nam
w równie profesjonalny i atrakcyjny sposób
pan Piotr Ciężkowski (prywatnie tato
jednej z organizatorek Pucharu, studentki
energetyki), który wraz z właścicielami
ośrodka dwoił się i troił by pucharowe
spotkanie przebiegło w miłej i sportowej
atmosferze.
Zmagania sportowe rozpoczęły się
w samo południe. Zawody odbywały się
w kilku kategoriach: slalom narciarski
mężczyzn, slalom narciarski kobiet,
snowboard oraz free-style, czyli „jazda na
bele czym”. Uczestnicy wyjazdu nie
zawiedli i pokazali, że studenci Wydziału
Energetyki i Paliw, nie tylko dobrze się
uczą czy jeżdżą świetnie na nartach, ale to
także dynamiczni młodzi ludzie
z oryginalnymi pomysłami i poczuciem
humoru (jak przystało na studentów
naszej wspaniałej uczelni). „Strażacy
jachtowi”, członkowie koła naukowego
„Eko-Energia” – Wojciech Sajdak, Adam
Czuba i Mateusz Morawski przygotowali
nie lada niespodziankę! Łącząc swoje
pasje sportowe i naukowe, zaprojektowali
jacht, który nie dość, że potrafi pływać
oraz poruszać się po śniegu, to może
służyć również jako pojazd strażacki!
Drużyna strażacka, wodno-śniegowa –
tego jeszcze nie było! Nic dziwnego,

29

że bezapelacyjnie zwyciężyli w konkurencji
free-style! Z kolei dr inż. Artur Wyrwa
demonstrował jak można pięknie
kultywować rodzinne tradycje narciarskie
od dziadka do wnuczka! Uwagę i podziw
uczestników, wzbudziły reprezentantki
Biura Dziekana z Panią Barbarą Koterla na
czele, które wykazywały chart ducha
i wielkie ambicje sportowe. Najlepszym
zawodnikiem w kategorii slalom narciarski
mężczyzn okazał się student Paweł
Kaszuba, który otrzymał również puchar
dla najlepszego studenta i okazał się
zdobywcą Pucharu Dziekana Energetyki
i Paliw. Najlepszym pracownikiem
wydziału została dr inż. Justyna Pyssa,
natomiast najlepszą wśród pań okazała
się studentka Beata Woszczek. W kategorii
snowboard zwyciężył student, Michał
Charaziak. Sobotnie popołudnie upłynęło
na uroczystym ogłoszeniu wyników
zawodów oraz wręczeniu przez Dziekana
Piotra Tomczyka i Prodziekana Leszka
Kurcz symbolicznych dyplomów ponad
setce uczestników. Oczywiście dla
najlepszych sportowców przygotowano
puchary i drobne upominki. Prodziekan
Leszek Kurcz skierował podziękowania
pod adresem Dziekana Wydziału Inżynierii
Metali i Informatyki Przemysłowej i pani
mgr inż. Agnieszce Cebo-Rudnickiej za
życzliwość dla rozwijania idei spotkań
pucharowych na Wydziale EiP oraz za
cenne wskazówki i udzieloną pomoc przy
organizacji pierwszego pucharu. Złożył
także podziękowania kierownictwu stacji
narciarskiej „Narciarska Arena” (którą już
dzisiaj warto polecić organizatorom
następnych spotkań pucharowych)
i obsłudze technicznej zawodów. Część
sportową zakończyliśmy wspólną
fotografią, a góralska herbatka wzmocniła
emocje związane z ogłaszaniem wyników
zawodów i integracyjny zapałem oraz
słynny już nawet w Europie okrzyk – „Tak
się bawi! Tak się bawi! A-G-H!”
Chociaż trzeba było pożegnać się
z koleżankami i kolegami, którzy
przyjechali tylko na jeden dzień, to dobra
zabawa i integracja trwała nadal. Gdy
dziekani znaleźli chwilę na krótką wizytę
i posłuchanie próbujących przed kolejnym
koncertem muzyków w „Muzycznej
owczarni” oraz degustację miejscowego
grzańca w przytulnej karczmie,
organizatorzy przygotowali kolejne
niespodzianki. Nadszedł wieczór i kolejne
spotkanie integracyjne, które rozpoczął
konkurs „o pienińskiego gwoździa”.
Pierwszą parą, która stoczyła pojedynek
w tej niecodziennej konkurencji, byli
oczywiście dziekan Tomczyk i prodziekan
Kurcz. Większą precyzją, zwinnością
i taktyką wykazał się pan dziekan, który
wbił gwóźdź w twardy pień głębiej od
prodziekana i zwyciężył w tej konkurencji.
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Panowie dziekani! Może w przyszłym roku
rewanż!? Kolejnym punktem programu
była gra w skojarzenia, która udowodniła,
że nasi studenci i naukowcy, to bardzo
twórcze i pomysłowe osoby, bo jak tu
w łatwy sposób, jedynie za pomocą
gestów, przedstawić np. zwężkę
Venturiego!? Emocjonujący okazał się
również turniej piosenki. Pani J. Pyssa
wykazała się talentem wokalnym,
pokonując w bezpośrednim pojedynku
Mateusza Wędrychowicza, który jest nam
znany jako niedościgniony mistrz
śpiewania „równoległego” ocenianego
przez komputer. Wspaniałą wiązanką
pieśni góralskich uraczyli uczestników
Pucharu właściciele stacji narciarskiej
panowie R. Barnaś i L. Malinowski.
W podzięce koleżanki, od najbardziej
zintegrowanego stolika, porwały panów do
tańca. Niesamowicie sympatyczna
atmosfera tego wieczoru sprawiła, iż
wszyscy uczestnicy pokazali, że potrafią
się wspólnie wspaniale i kulturalnie bawić.
Niedziela to dla większości czas
wędrówek po cudownej okolicy
i odpoczynku od zmagań narciarskich.
W tym dniu podstawą był aparat
fotograficzny, gorąca herbata i uśmiech na
twarzy, ale także, w dalszym ciągu
integracja i wspólne towarzystwo.
Niestety wszystko co dobre szybko
się kończy i chociaż nikt z uczestników nie
chciał wracać do Krakowa, owładniętego
gorączkowymi przygotowaniami do
egzaminów, prędzej czy później i tak
musiało to nastąpić. Wszyscy wrócili cało,
bogatsi o nowe znajomości, w kręgu osób
z którymi można dokonać rzeczy
niemożliwych. Wróciliśmy, ale wszystko to
czego doświadczyliśmy w trakcie trzech
dni wyjazdu integracyjnego pozostanie
w nas na długi czas i z pewnością
przyniesie zadowalające efekty dalszej
współpracy między pracownikami
a studentami Wydziału Energetyki i Paliw.

Zorganizowanie wszystkich tych
atrakcji byłoby niemożliwe bez
przychylności i wsparcia wielu
wspaniałych osób. Serdeczne
podziękowania dla pana prorektora
Zbigniewa Kąkola, za wsparcie organizacji
pucharowego spotkania oraz pana
dziekana Piotra Tomczyka, za
zaszczycenie swoją obecnością i aktywne
uczestnictwo w najważniejszych punkach
programu. Gorące podziękowania dla
pana prodziekana Leszka Kurcza
(pomysłodawcy i organizatora
pucharowych spotkań na Wydziale IMiIP)
za pomysł rozwijania idei pucharowych
spotkań na Wydziale EiP oraz za wsparcie,
nieocenioną pomoc i dobre rady podczas
organizacji pierwszego pucharu.
Podziękowania także dla red. Zbigniewa
Sulimy za cierpliwe, pełne poświęcenia
dokumentowanie inicjatyw studentów,
w tym także spotkań pucharowych.
Szczególne podziękowania należą się
również i przede wszystkim głównym
organizatorom tegorocznego pucharu,
studentom wydziału EiP – Oldze
Ciężkowskiej i Wojciechowi Sajdakowi
oraz ich współpracownikom: Marcie
Wojdzie, Mateuszowi Morawskiemu,
Maciejowi Dorociakowi, Adamowi Czubie,
Arkadiuszowi Kucie, Adrianie Kozak
i Bartłomiejowi Leniecowi. Niżej podpisany
miał także zaszczyt należeć do
wymienionego zespołu.
I chociaż to pierwsze pucharowe
spotkanie na wydziale EiP, organizatorzy
zdali ten egzamin na piątkę z plusem!
Puchar Dziekana Wydziału EiP okazał się
bardzo udanym, pożytecznym
i sympatycznym spotkaniem. Już dzisiaj
organizatorzy zapraszają na kolejne
spotkania.
Do zobaczenia!

 Grzegorz Luty

Wyniki zawodów
Slalom kobiety
1.
2.
3.

Slalom mężczyźni

Woszczek Beata
Duda Joanna
Pyssa Justyna

34,33 s
34,82 s
36,13 s

1.
2.
3.

Kaszuba Paweł
Scisłowski Piotr
Mazurkiewicz Karol

25,77 s
27,50 s
27,54 s

Slalom snowboard
1.
2.
3.

Charaziak Michał
Duda Joanna
Goryl Paweł

40,99 s
41,35 s
41,65 s
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