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Dzień Hutnika 2010
W dniach 6–7 maja 2010 odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej coroczne
uroczystości związane z Dniem Hutnika. Tradycyjnie święto obchodzone jest
wiosną, kiedy z początkiem maja (4 maja) kalendarz liturgiczny wspomina
św. Floriana, patrona uprawiających zawody wiążące się z ogniem: strażaków,
kominiarzy, piekarzy, garncarzy oraz hutników. Organizatorem uroczystości był
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaś w obchodach
uczestniczyli także pracownicy i studenci innych wydziałów hutniczych.
Wzorem lat ubiegłych honorowy patronat nad uroczystościami objął Rektor
AGH prof. Antoni Tajduś.
Program obchodów statutowego święta został zaplanowany na dwa dni
obfitujące w doniosłe wydarzenia. Pierwszym była LXVII już sesja Studenckich
Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Rozpoczęła się uroczystą inauguracją
w uczelnianej auli, a następnie kontynuowano obrady w 23 sekcjach
tematycznych. Miały one charakter międzynarodowy, bowiem wielu z blisko
450 autorów-studentów, którzy przedstawili ponad 350 referatów, było gośćmi
przybyłymi z zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych. Streszczenia referatów
zostały wydane drukiem w okolicznościowym wydawnictwie, a laureaci
otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone na piątkowym uroczystym
posiedzeniu Senatu.
Obchody Dnia Hutnika stanowią zawsze dobrą okazję do wymiany
doświadczeń i przedstawienia swoich osiągnięć w gronie pracowników
macierzystej uczelni i zaproszonych gości: naukowców i reprezentantów
przemysłu. Prezentacja wiedzy i merytoryczna dyskusja miały miejsce podczas
międzynarodowej konferencji naukowej noszącej tytuł „Badania naukowe
w obszarze przemysłu hutniczego” podzielonej na dwie sesje. Pierwsza odbyła
się w czwartkowe popołudnie. Wygłoszono na niej siedem referatów
przedstawiających wybrane osiągnięcia poszczególnych katedr wchodzących
w skład struktury organizacyjnej Wydziału IMiIP. Wystąpienia merytoryczne
poprzedziły krótkie wprowadzenia Kierowników Katedr opisujące ważniejsze
wydarzenia z działalności katedr, które miały miejsce w 2009 roku. Obrady
drugiej części konferencji rozpoczęły się w piątek przed południem. Program
obejmował cztery zamówione referaty, w których zaprezentowano osiągnięcia
polskich i zagranicznych jednostek badawczych oraz przemysłowych ściśle
współpracujących z Wydziałem. Na zakończenie obrad przedstawiono
elementy oferty naukowej wydziału skierowanej do przemysłu i dotyczącej
wytwarzania nowych materiałów oraz technologii.
Wkrótce potem miało miejsce najważniejsze wydarzenie tegorocznych
obchodów – uroczyste posiedzenie Senatu AGH, któremu przewodniczył
Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Tomasz Szmuc. Po wręczeniu odznaczeń
państwowych oraz promocji habilitacyjnych uzyskanych w ostatnim roku przez
pracowników wydziałów pionu hutniczego, głos zabrał Dziekan Wydziału IMiIP,
prof. Mirosław Karbowniczek. Wystąpienie dotyczyło przybliżenia wszystkim
zebranym macierzystego wydziału, prezentacji jego osiągnięć dydaktycznych,
badawczych i organizacyjnych oraz perspektyw rozwoju. Następnie
zasłużonym dla wydziału osobom zostały wręczone medale honorowe
nadawane decyzją Rady Wydziału IMiIP. Kolejnym punktem uroczystości były
wystąpienia zaproszonych gości i gratulacje okolicznościowe. Na zakończenie
posiedzenia Senatu odbyła się ceremonia ślubowania hutniczego złożonego
przez wybranych przedstawicieli braci studenckiej, którzy dokonując
symbolicznego „przekucia” zostali przyjęci do grona hutników.
Zgodnie z wieloletnią tradycją ostatnimi, choć nie mniej ważnymi od
pozostałych, wydarzeniami były tradycyjna Karczma Piwna oraz Biesiada
Hutnicza. Uczestniczyli w nich i bawili się wspólnie do białego rana pracownicy
uczelni, studenci oraz zaproszeni goście.

• dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. AGH
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Centrum Badań 
i Dozoru Górnictwa Podziemnego –
podpisanie umowy o współpracy
W dniu 27 kwietnia 2010 podpisano uroczyście „Umowy o współpracy” z przedstawicielami Centrum Badań 
i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.
Badania środowiska pracy
i środowiska naturalnego wykonują
laboratoria badawcze posiadające
certyfikat akredytacji PCA potwierdzający
zgodność z wymaganiami normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2005 oraz upoważnienie
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego. Badania techniczne
wykonuje zgodnie z uprawnieniami
nadanymi przez Urząd Dozoru
Technicznego i Transportowy Dozór
Techniczny.
Umowa została podpisana przez
przedstawicieli firmy: Zygmunta Foltę –
Prezesa Zarządu i Jana Knurę – Członka
Zarządu oraz ze strony AGH przez
prof. Antoniego Tajdusia – Rektora
Kierunki współdziałania:
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Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o., jest Firmą
działającą od 1992 roku, początkowo jako
przedsiębiorstwo państwowe. Powołano ją
na bazie działającej od 1963 roku,
jednostki badawczo-rozwojowej sektora
górnictwa węgla kamiennego znanej jako
Centralne Laboratorium Badawcze.
Spółka i jej Ośrodki zlokalizowane są
w Lędzinach i Mysłowicach Brzezince.
Działalność prowadzi na terenie całej
Polski i poza jej granicami. Obszarem
szczególnej koncentracji działań jest
aglomeracja śląska, gdzie zgrupowane są
prawie wszystkie kopalnie węgla
kamiennego, duże elektrownie, huty
żelaza, metali nieżelaznych, zakłady
przemysłu metalowego.

Firma posiada wiedzę i doświadczenie
w wykonywaniu badań i w opracowywaniu
analiz technicznych, ekspertyz, raportów
i ocen stanu:
– maszyn i urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych,
– skojarzonych zagrożeń naturalnych
w tym szczególnie metanowych,
– bezpieczeństwa pracy i środowiska
naturalnego.
CBiDGP jest wiodącą w Polsce jednostką
rzeczoznawczą do spraw ruchu zakładu
górniczego z upoważnienia Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada
pełne spektrum upoważnień
rzeczoznawczych.
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– uzgadnianie tematów prac
badawczych,
– uzgadnianie tematów prac
magisterskich,
– wzajemne prezentowanie
i propagowanie osiągnięć,
– współdziałanie dotyczące zatrudniania
absolwentów,
– doskonalenie przez studentów
znajomości języków obcych
w zakresie terminologii technicznej,
– wymiana doświadczeń w zakresie
zarządzania wiedzą ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki rozwoju
kompetencji,
– organizowanie i uczestnictwo
w studiach podyplomowych, w stałych

szkoleniach i kursach
specjalistycznych,
– powołanie zespołu specjalistów dla
strategicznych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych,
– wzajemne prezentowanie
i propagowanie wspólnych osiągnięć
i doświadczeń w kraju i za granicą,
– korzystanie na zasadach wzajemności
z posiadanych zbiorów bibliotecznych
oraz na uzgodnionych warunkach
z posiadanej aparatury i wyposażenia.
Koordynatorzy umowy:
• Ze strony AGH – prof. dr hab. inż.
Nikodem Szlązak
• Ze strony CBiDGP – dr inż. Piotr
Buchwald – Dyrektor ds. Badań
i Rozwoju.
Dodatkowo zostały podpisane dwie
umowy szczegółowe wyszczególniające
współpracę z Wydziałami: Górnictwa
i Geoinżynierii (reprezentowanego przez
dr. hab. inż. Piotra Czaję prof. nadzw. –
Dziekana Wydziału) oraz Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki
(reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż.
Janusza Kowala – Dziekana Wydziału).
Przedmiot umów obejmuję współpracę
w zakresie zagadnień szeroko
rozumianego bezpieczeństwa
w przemyśle wydobywczym oraz inżynierii
środowiska przemysłowego, która
dotyczyć będzie:
– prowadzenia prac badawczych,
eksperymentalnych
i doświadczalnych,
– wdrażania wyników badań
i doświadczeń do praktyki
przemysłowej,
– wymiany informacji naukowotechnicznej i inżynierskiej.
Koordynatorzy umów szczegółowych:
• Ze strony WGiG AGH – dr hab. inż.
Marek Cała – Prodziekan WGiG.
• Ze strony WIMiR AGH – prof. dr hab.
inż. Krzysztofa Krazue.
• Ze strony CBiDGP – dr inż. Piotra
Buchwalda – Dyrektora ds. Badań
i Rozwoju.

• Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii AGH
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Metinvest Holding LLC – 
możliwość potencjalnej współpracy
28 kwietnia 2010 roku na terenie AGH odbyło się spotkanie robocze dotyczące podjęcia współpracy z ukraińską firmą Metinvest Holding LLC
Oprócz Metinvest w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele firm:
– HRM Consulting – Robert Reinfuss
i Adam Cichocki.
– Competitive Capabilities International
– Tomasz Syndyka.
– Hay Group – Walery Marcinowicz.
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AGH reprezentowali:
– prof. Jerzy Lis – Prorektor ds.
Współpracy i Rozwoju,
– dr hab. inż. Marek Cała – Prodziekan
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii,
– dr hab. inż. Andrzej Ciaś, prof. nadzw.
– Kierownik Katedry Metaloznawstwa
i Metalurgii Proszków, Wydział
Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej,
– dr inż. Jan Sas – Prodziekan Wydziału
Zarządzania ds. Ogólnych,
– Tomasz Pyrć – Dyrektor CTT.
Metinvest Holding LLC jest grupą
zrzeszająca 24 firmy produkujące węgiel,
koks, rudę, stal oraz rury spawane. To
czołowy dostawca stali w Europie i w Azji,
którego produkty są z powodzeniem
sprzedawane w ponad 75 krajach świata.
W 2009 roku, jako pierwsza firma
ukraińska, Metinvest dołączył do WSA
Światowej Organizacji Stali.
Misją Metinvestu jest stworzenie
firmy, która stałaby się światowym
potentatem w sektorze węglowym
i hutniczym.
Grupą Metinvest kieruje Metinvest
Holding założony w 2006 roku.
Metinvest tworzą 3 departamenty:
– Departament Węgla i Koksu,
w którego skład wchodzą takie firmy
jak: Krasnodoncoal, United Coal
Company, Avlita Stevedoring
Company, Inkor & Co oraz Avdeyevka
Coke and Chemicals Plant.
– Departament Rudy Żelaza złożony
m.in. z firm: Severniy GOK, Centralniy
GOK, Inguletskiy GOK,
Kryvbassvzryvprom.
– Departament Stali i Rur złożony m. in.
z fimr : Azovstal Iron and Steel Works,
Spartan UK, Trametal.

– coraz wyraźniejszą obecność na
rynkach światowych,
– zapewnienie przejrzystości
i stabilności finansowej,
– zapewnienie pracownikom jak
najwyższego poziomu
bezpieczeństwa pracy oraz
minimalizowanie wpływu czynników
środowiskowych na produkcję
poprzez wprowadzanie technologii
przyjaznych środowisku.
Na spotkaniu 28 kwietnia Metinvest był
reprezentowany przez pana Jacka
Maclachana – Dyrektora Generalnego
Dywizji Metalurgii (DSP).

Na spotkaniu akademia przedstawiona
została z całym jej potencjałem naukowobadawczym. Pokazano jakie możliwości
mają poszczególne wydziały szczególnie
górnictwo i geoinżynieria, inżynieria metali
i informatyki przemysłowej oraz
zarządzanie. Wspólnie z wymienionymi
wyżej firmami omawiano zakres
ewentualnej współpracy, która w niedługim
czasie zostanie sformalizowana.

• Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii
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Główne cele Metinvestu:
– podnoszenie efektywności
ekonomicznej poprzez obniżanie
kosztów produkcji oraz wprowadzanie
technologii oszczędzających energię,
– zwiększenie integracji pomiędzy
firmami tworzącymi Metinvest,
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Nowe studia podyplomowe – wspólna
inicjatywa Akademii Morskiej w Szczecinie
i AGH
W dniu 29 kwietnia 2010 roku w AGH gościli przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma –
Rektor AM oraz dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Mechanicznego AM, celem wizyty gości ze Szczecina było
podpisanie dwóch porozumień o współpracy
celem uruchomienia wspólnych studiów
AM-AGH.
Realizatorami pomysłu będą: Wydział
Mechaniczny Akademii Morskiej
w Szczecinie i Wydział Wiertnictwa, Nafty
i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Zajęcia wystartować mają już
od semestru letniego roku akademickiego
2010/2011, zorganizowane zostaną
w Szczecinie i prowadzone będą przez
wykładowców obu uczelni na podstawie
programów studiów na kierunkach
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
realizowanych na WWNiG AGH oraz
Mechanika i Budowa Maszyn
realizowanych na WM AM.
Porozumienia podpisali:
• W imieniu Akademii Morskiej – prof. dr
hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma –

Rektor, dr hab. inż. Cezary Behrendt,
prof. nadzw. – Dziekan Wydziału
Mechanicznego.
• W imieniu Akademii Górniczo
‑Hutniczej – prof. dr hab. inż. Antoni
Tajduś – Rektor, prof. dr hab. inż.
Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału
Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
Więcej informacji można uzyskać od
koordynatorów porozumień, którymi są:
– ze strony AGH – prof. dr hab. inż.
Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału
Wiertnictwa Nafty i Gazu,
– ze strony AM – dr hab. inż. Cezary
Behrendt, prof. nadzw. – Dziekan
Wydziału Mechanicznego.

• Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii
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Akademia Morska jest państwową
uczelnią techniczną podległą Ministerstwu
Infrastruktury. Ta morska uczelnia jest
kontynuatorką tradycji edukacji morskiej
istniejących od 1947 roku szkół morskich
w Szczecinie. Głównym celem działalności
uczelni jest kształcenie wysoko
wykwalifikowanych kadr oficerskich:
nawigatorów i mechaników,
odpowiadających wymaganiom
współczesnej floty transportowej
i rybackiej oraz kształcenie
eksploatacyjnych służb armatorskich
i portowych floty morskiej i śródlądowej.
Pierwsze porozumienie ma na celu
nawiązanie długoterminowego
współdziałania w zakresie kształcenia
i badań naukowych przy jednoczesnej
deklaracji swobodnej wymiany poglądów
i doświadczeń i jednoczesnym działaniu
w ramach uczciwych, odpowiedzialnych
i dopuszczalnych praktyk odnoszących
się do praw własności intelektualnej.
Współpraca międzyuczelniana
będzie realizowana poprzez:
– realizację wspólnych inicjatyw
edukacyjnych; w tym studiów
podyplomowych, kursów, szkoleń, itp.,
– doskonalenie metod dydaktycznych
i o ile to możliwe, organizację
konferencji metodycznych,
– podjęcie działań prowadzących do
stałego wzbogacenia i udostępniania,
do wzajemnego wykorzystania bazy
nauczania poprzez Internet,
– prowadzenie wzajemnej promocji
wydawnictw – zwłaszcza
dydaktycznych,
– realizację prac naukowo-badawczych,
grantów, publikacji, organizacji
konferencji, itp.,
– Wspieranie różnych form współpracy
samorządów studenckich.
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Drugie zawarte tego dnia porozumienie
dotyczy uruchomienia wspólnych studiów
podyplomowych „Transport LNG
i eksploatacja terminali”, które jest
owocem współpracy obu uczelni ze
spółką Polskie LNG w ramach projektu
budowy w Świnoujściu terminalu do
odbioru gazu ziemnego drogą morską. Do
obsługi gazoportu potrzebne są wysoko
wyspecjalizowane kadry i to właśnie jest

Biuletyn AGH 29-2010

AGH i UJ wspólnie 
w kierunku Kognitywistyki

dawna, ale chyba nigdy wcześniej ich
rozwój nie był tak istotny i znaczący jak
obecnie. Aby uświadomić sobie z czego
tak naprawdę bierze się znaczenie nauk

zachodzące w mózgu człowieka, stanowią
podstawę do zdefiniowania nowych
różnorodnych pojęć będących rezultatem
połączenia wiedzy technicznoinformatycznej z wiedzą z zakresu
psychologii poznawczej. Jako łącznik tych
dyscyplin uznaje się zagadnienia
i problemy decyzyjne, do których
nierzadko zalicza się zadania interpretacji,
klasyfikacji i wnioskowania. Niezwykle
trudno jest jednoznacznie wskazać na taki
rodzaj rozwiązań decyzyjnych, które
w precyzyjny sposób udzielałyby
odpowiedzi na pytanie, czy połączenie
wiedzy z psychologii poznawczej
z problemami informacyjnymi pozwoli
w znaczącym stopniu usprawnić pracę nie
tylko osoby ją realizującą, ale także,
a może przede wszystkim, maszyny.

kognitywnych, trzeba odpowiedzieć na
pytanie Czym zajmuje się Kognitywistyka?
Otóż nauki kognitywne stanowią próbę
syntezy problematyki realizowanej
w ramach sześciu podstawowych,
tradycyjnych dyscyplin naukowych,
do których zalicza się filozofię,
psychologię, językoznawstwo –
lingwistykę, informatykę, antropologię oraz
neuronaukę. Elementem scalającym
wszystkie te dyscypliny naukowe są
procesy poznawcze charakterystyczne
dla człowieka. Kierunkiem rozwoju nauk
kognitywnych stają się obecnie
komputerowe próby naśladowania
ludzkich procesów poznawczych. Coraz
częściej i z coraz większym sukcesem
umysłowe procesy poznawcze inspirują
badaczy do prac mających na celu
udoskonalanie istniejących rozwiązań
w nowoczesnej informatyce w tym
np. zaawansowanych komputerowych
systemów kognitywnych. I właśnie
uwzględniając niezwykłą
interdyscyplinarność nauk kognitywnych
można zauważyć, iż procesy poznawcze

Łącznikiem zagadnień informatyczno
‑poznawczych stały się zatem
bezsprzecznie zagadnienia
kognitywistyczne. Informatyczne aspekty
rozwoju i aplikacji takich zagadnień
kognitywnych do prac związanych
z tworzeniem nowych klas systemów
informatycznych stawiają przed naukami
poznawczymi nowe wyzwania i nowe
kierunki badawczo-rozwojowe. Są one
najważniejszymi kierunkami rozwoju nauk
poznawczych z uwagi na ich szerokie
możliwości aplikacyjne oraz rozwiązania
inżynieryjne.
Dlatego też zaczęto mówić, że taka
dyscyplina naukowa jest nie tylko kluczem
do rozwiązywania problemów z zakresu
nauk psychologiczno-filozoficzno
‑neurologicznych, ale także z zakresu
nauk informatycznych. Aplikowanie
bowiem pewnych rozwiązań kognitywnych
do działania różnego rodzaju systemów
informatycznych pozwala na ulepszenie
pracy takich systemów, a jednocześnie
prowadzi do wnikliwej analizy danych –
analizy ilościowej, ale co znacznie

Niezwykle doniosłym i godnym
zaznaczenia jest fakt, iż pracownicy
Akademii Górniczo-Hutniczej mieli swój
znaczący udział przy pracach związanych
z tworzeniem i otwarciem nowego
kierunku studiów Kognitywistyka na
Uniwersytecie Jagiellońskim, który
rozpocznie się już w nadchodzącym roku
akademickim 2010/2011. Rozmowy
dotyczące połączenia wiedzy i praktyki
pracowników akademii i uniwersytetu
rozpoczęły się latem 2008 roku, kiedy to
nieżyjący już dzisiaj prof. dr hab. Jerzy
Perzanowski z Instytutu Filozofii UJ wraz
z prof. dr hab. Marią Flis Dziekanem
Wydziału Filozoficznego UJ zaprosili do
współpracy, której celem było utworzenie
nowego kierunku studiów, prof. dr hab.
inż. Ryszarda Tadeusiewicza, specjalistę
z dziedziny neurocybernetyki, która
doskonale wpisuje się w dzisiejsze nurty
rozwoju nauk kognitywnych. Profesor
Ryszard Tadeusiewicz zafascynowany od
lat rozwojem nauk informatycznych nie
tylko w obszarach nauk inżynieryjnotechnicznych, postanowił stworzyć na
Akademii Górniczo-Hutniczej zespół
pracowników, którzy od lat zajmowali się
rozwojem nauk poznawczych na gruncie
nauk informatycznych. Do prac
związanych z utworzeniem kierunku
Kognitywistyka spośród pracowników
AGH zostali zaproszeni: prof. dr hab.
Marek Ogiela (EAIiE), dr inż. Andrzej
Izworski (EAIiE), dr inż. Piotr Szymczyk
(EAIiE) oraz dr Lidia Ogiela (Wydział
Zarządzania). Zespół ten pod
kierownictwem prof. Ryszarda
Tadeusiewicza rozpoczął prace nad
utworzeniem planów studiów, sylwetki
kandydata oraz sylwetki absolwenta
kierunku Kognitywistyka. Oprócz
pracowników AGH władze Wydziału
Filozoficznego UJ zaprosiły także do
współpracy naukowców z różnych
dziedzin, które obecnie kształtują nurt
i kierunki rozwoju nauk poznawczych,
a pośród nich filozofów, psychologów,
psychobiologów, logików oraz socjologów.
Warto podkreślić, że nauki
kognitywne rozwijane były od bardzo
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„Więc to, co nadaje prawdę przedmiotom poznania, a poznającemu daje moc poznawania,
nazywaj Ideą Dobra i  myśl sobie, że ona jest przyczyną wiedzy i prawdy, gdy się staje
przedmiotem poznania, i chociaż to jedno i drugie jest piękne i poznanie, i prawda, jeśli Dobro
będziesz uważał za coś innego i jeszcze piękniejszego od nich, będziesz uważał słusznie.
A wiedzę i prawdę, podobnie jak tam światło i widzenie za coś do słońca podobnego uważać
jest rzecz słuszna, ale uważać ich za samo słońce nie należy, tak i tu słusznie jest uważać te
dwie rzeczy za podobne do Dobra…”
Platon Państwo
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ważniejsze – i jakościowej. Analiza
jakościowa jest w tym przypadku
rozumiana jako analiza semantyczna
(znaczeniowa) wzbogacona o elementy
wnioskująco-prognostyczne. Ten rodzaj
analizy jest możliwy do przeprowadzenia
w oparciu o zachodzące w mózgu
człowieka procesy interpretacyjnownioskujące oraz dzięki zastosowaniu
w systemach informacyjnych,
lingwistycznych algorytmów opisu, analizy
i interpretacji danych. Tego rodzaju
algorytmy pozwalają na wykonanie
znaczeniowej analizy danych, która
prowadzi do rozumienia ich zawartości
semantycznej oraz do podejmowania prób
prognostycznych w odniesieniu do
analizowanych zbiorów informacji.
Kognitywistyka staję się więc obecnie
swoistego rodzaju kluczem do

rozwiązywania problemów decyzyjnych,
poznania i rozumienia umysłu naturalnego
i sztucznego. Klucz ten należy postrzegać
w dwojaki sposób, który z jednej strony
potrafi otworzyć „drzwi umysłu ludzkiego”,
a z drugiej strony równie dobrze radzi
sobie z elektronicznym zamkiem
„zabezpieczającym sztuczny mózg”.
Pojęcie mózgu zarówno sztucznego
jak i naturalnego nasuwa na myśl rodzaj
struktury, w obrębie której wykonywane są
ogromne ilości niezwykle
skomplikowanych zadań i procesów.
I właśnie z uwagi na te i inne, niezwykle
interesujące problemy jakie obecnie jawią
się przed naukami kognitywnymi władze
Wydziału Filozoficznego UJ postanowiły
otworzyć kierunek studiów, na którym
studenci będą mogli nie tylko poznawać
aspekty filozoficzno-socjologiczno

‑psychologiczne nauk poznawczych,
ale także będą mogli zgłębić swoją wiedzę
z zakresu informatyki kognitywnej
i kognitywistyki maszynowej. Mając
ogromne nadzieje na sukces
powstającego przedsięwzięcia
dydaktycznego stajemy dzisiaj na progu
wspólnej współpracy, w ramach której
Akademia Górniczo-Hutnicza zobowiązała
się do pomocy przy tworzeniu i realizacji
tego kierunku studiów. Celem tak
obiecującej współpracy jest nie tylko
wspólne stworzenie kierunku o subtelnej
i pięknej nazwie, ale także realizacja
unikatowego i rozwojowego programu
studiów mogącego w przyszłości
zaowocować sukcesem objawiającym się
niezwykłymi sylwetkami naszych
absolwentów.
Prace zmierzające do zawarcia
wspólnej umowy pomiędzy AGH,
a Wydziałem Filozoficznym UJ zostały
sfinalizowane podczas uroczystego aktu
podpisaniem umowy o współpracy
pomiędzy uczelniami, które odbyło się
dnia 29 kwietnia 2010. W trakcie spotkania
niezwykle ciepło o nowej wspólnej
inicjatywie dydaktycznej wypowiadali się
Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Rektor UJ
prof. Karol Musioł oraz były Rektor AGH
i współtwórca kierunku Kognitywistyka
prof. Ryszard Tadeusiewicz, a także
Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
prof. Maria Flis. Koordynatorami projektu
zostali ze strony Uniwersytetu dr hab.
Józef Bremer SJ, prof. UJ oraz ze strony
AGH dr Lidia Ogiela.

• dr Lidia Ogiela
Wydział Zarządzania AGH

Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” SA
podpisanie umowy o współpracy
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W dniu 29 kwietnia 2010 podpisano
uroczyście „Umowy o współpracy”
z przedstawicielami Zakładów
Magnezytowych „Ropczyce” SA.
Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”
SA są największym w Polsce i jednym
z największych w Europie producentem
ceramicznych materiałów ogniotrwałych.
Materiały te są niezbędnym elementem
wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych
pracujących w wysokich temperaturach.
Wyłożenia zużywają się w procesie
eksploatacji i podlegają cyklicznej
wymianie lub regeneracji.
Głównymi odbiorcami Zakładów
Magnezytowych „Ropczyce” są huty
żelaza i stali (60–70% produkcji) oraz huty
metali nieżelaznych (15–20% produkcji).
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Pozostała część przychodów uzyskiwana
jest ze sprzedaży do zakładów
cementowo-wapienniczych, hut szkła,
odlewni oraz mniejszych odbiorców.
Niemal 30% produkcji spółki trafia na
eksport, przede wszystkim na rynki Europy
i Ameryki Północnej.
Kierunki współdziałania, które zostały
uzgodnione to między innymi:
– realizacja prac badawczo –
rozwojowych,
– kształcenie kadr,
– zatrudnianie absolwentów,

– wymiana doświadczeń w zakresie
naukowym i rynkowym,
– udział w konferencjach, szkoleniach
i kursach specjalistycznych,
– współpraca w zakresie projektów
technicznych i organizacyjnych.
Umowa została podpisana przez
przedstawicieli firmy: Józefa Siwca –
Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego
i Mariana Darłaka – Wiceprezesa Zarządu
ds. Jakości i Rozwoju oraz ze strony

• Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii AGH

AGH ponownie 
w czołówkach rankingów
Akademia Górniczo-Hutnicza ma swoje stałe, wysokie miejsce w najważniejszych polskich
rankingach szkół wyższych. W ogłoszonym 13 maja rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”,
ponownie znaleźliśmy się w czołówce, zaś w rankingu „Uczelnie w oczach studentów”
przeprowadzonym przez portale Gazeta.pl i Edulandia.pl zostaliśmy uznani za najlepszą
uczelnię techniczną.
Pierwszy ze wspomnianych rankingów
uznawany jest za najważniejsze tego typu
badanie w naszym kraju. Obejmuje on
m.in. takie kategorie jak: prestiż, siłę
naukową uczelni, umiędzynarodowienie,
warunki studiowania czy innowacyjność.
Ogłoszone wyniki pozwalają sporej części
maturzystów podjąć refleksję nad
wyborem swojej ścieżki edukacyjnej.
Spoglądając z tego punktu widzenia
Akademia Górniczo-Hutnicza ponownie
może mieć powody do zadowolenia.
Ogólne zestawienie najlepszych
uczelni – tzw. ranking uczelni
akademickich 2010 – plasuje AGH na
wysokim, 7. miejscu w Polsce.
W porównaniu do ubiegłego roku jest to
miejsce minimalnie niższe (w 2009 roku
Akademia była 5.). Należy jednak
zauważyć, iż w tegorocznej edycji

Akademii przez prof. Jerzego Lisa –
Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.
Koordynatorzy umowy:
– ze strony AGH – dr hab. inż. Jacek
Szczerba,
– ze strony ZMR – mgr inż. Wiesław
Zelik – tematy techniczne
i technologiczne, mgr Andrzej
Podlewski – współpraca w zakresie
szkoleń, staży.

mniejszą wagę przywiązano np. do tak
ważnej kategorii, jak „preferencje
pracodawców”. Tymczasem badania
losów absolwentów AGH oraz ranking
„Rzeczpospolitej” („Jakie uczelnie
ukończyli prezesi dużych polskich firm?”)
jasno pokazuje, że to właśnie wysoki
poziom kształcenia przekładający się na
pozycję zawodową naszych
absolwentów, jest najmocniejszą stroną
AGH.
Cieszy z pewnością bardzo wysoki
wskaźnik innowacyjności Akademii
Górniczo-Hutniczej. Kwestią „do poprawki”
jest nadal umiędzynarodowienie. Jesteśmy
jednak przekonani, że w kolejnej edycji
rankingu w tej kategorii nasz wynik będzie
już znacznie wyższy, gdyż w tej dziedzinie
w ostatnich latach widać na AGH duży
progres.

Kolejnym ważnym zestawieniem jest
zestawienie wśród uczelni technicznych.
W tej kategorii ponownie zwyciężyła
Politechnika Warszawska, za której
plecami każdego roku toczy się zacięta
rywalizacja o drugie miejsce pomiędzy
AGH i Politechniką Wrocławską.
Tym razem nasza uczelnia została
sklasyfikowana za uczelnią ze stolicy
Dolnego Śląska, zajmując tym samym
trzecie miejsce wśród politechnik.
Warto również odnotować wysokie,
czwarte miejsce AGH w kategorii „Prestiż
wśród pracodawców”. To z pewnością
jedna z niezwykle cennych wskazówek
dla kandydatów, która w połączeniu ze
znakomitymi wynikami badań losów
absolwentów AGH, może decydować
o wyborze studiów młodych ludzi.
Pełne wyniki rankingu znaleźć można
na stronie: www.perspektywy.pl
Jeszcze większym sukcesem okazał
się opublikowany niedawno ranking
„Uczelnie w ocenie studentów”
opublikowany przez portal Gazeta.pl
i Edulandia.pl. To badanie jest z kolei
wspólnym projektem portalu Gazeta.pl
i Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni
Polskich „PRom”, zrealizowanym we
współpracy z instytutem badawczym
MillwardBrown SMG/KRC. Pilotażowemu
badaniu uczelni towarzyszyły prace nad

Tabela 1. Ranking uczelni akademickich 2010
WYNIK
2010

Prestiż

Siła
naukowa

Innowacyjność

Warunki
studiowania

Umiędzy‑
nar odowienie

1
2

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński

100
99,27

100
85,0

94,5
100

55,6
49,5

70
83,5

100
96,5

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

82,32

51,8

87,8

27,6

83,8

93,2

4
5
6

Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrosławski

82,21
75,29
69,69

84,4
63,2
38,6

69,3
78,5
90,7

100
84,3
14,3

63,7
52,2
58,4

78,6
60,5
51,6

7

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

68,02

58,8

69,5

92,4

62,1

34,5

8

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

60,06

48,6

56,1

9,6

71,9

65,2

Źródło: www.perspektywy.pl
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stworzeniem studenckiego rankingu
uczelni, oddającego opinie samych
studentów na temat warunków
studiowania na ich uczelniach. Uzyskane
wyniki, zarówno w kategorii ogólnej, jak
i wśród uczelni technicznych, przyniosły
AGH znakomite rezultaty.
W pierwszym z tych zestawień,
głosami studentów, znaleźliśmy się na
drugim miejscu w Polsce:
Badanie te dają zatem Akademii
Górniczo-Hutniczej wiele powodów do
satysfakcji. Trudno przecież znaleźć
bardziej miarodajny wskaźnik określający
dobrą szkołę wyższą, niż odczucia
studentów związane z ich oceną własnej
uczelni.
Szczegóły dotyczące tego rankingu
można znaleźć pod adresem: http://www.
edulandia.pl/Edulandia/0,106389.html

• Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH

Tabela 2. Uczelnie techniczne
2009

2009

1

Politechnika Warszawska

1

1

100

2

Politechnika Wrocławska

3

2

91,59

3

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2

3

82,74

4

Politechnika Łódzka

4

4

72,79

5

Politechnika Śląska w Gliwicach

5

5

62,93

Źródło: www.perspektywy.pl

Tabela 3. Ranking polskich uczelni technicznych w opinii studentów
miejsce

1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

38,5

2

politechnika Łódzka

38,4

3

Politechnika Wrocławska

36,2

4

Politechnika Gdańska

36,0

5

Politechnika Warszawska

35,6

Źródło: gazeta.pl

w gronie najzdolniejszych młodych polskich uczonych
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liczba
punktów

uczelnia

30 naukowców z Krakowa
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
największa w Polsce pozabudżetowa
instytucja wspierająca naukę,
FNP po raz 18. przyznała stypendia
młodym doktorantom i doktorom
w ramach programu stypendialnego
START.
Każdy stypendysta otrzyma roczne
stypendium w wysokości 24 000 zł.
W gronie najwybitniejszych znalazło
się aż 30 naukowców z Krakowa.
Z Akademii Górniczo-Hutnicza i wywodzi
się 6 laureatów.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
która od 1991 r. realizuje misję wspierania
nauki, szczególną wagę przywiązuje do
wspierania najmłodszego pokolenia
uczonych. Ułatwianie młodym ludziom
pracy naukowej i stwarzanie im
komfortowych warunków prowadzenia
badań na początku kariery to najlepsza
inwestycja w rozwój cywilizacyjny
i kulturowy naszego kraju. W swoim
najdłużej realizowanym programie
stypendialnym START Fundacja przyznaje
co roku roczne stypendia krajowe
najzdolniejszym młodym badaczom.
W tym roku Fundacja wesprze 159
młodych naukowców łączną kwotą ponad
3 mln 800 tys. zł. Przyznane fundusze
stypendyści mogą wykorzystać w dowolny
sposób. W tym roku w konkursie mogli
wziąć udział zarówno kandydaci
ubiegający się o stypendium po raz

Wynik
2010

2008

pierwszy, jak również stypendyści
z ubiegłego roku starający się
o przedłużenie stypendium. Grono
laureatów wszystkich edycji konkursu liczy
już 1968 osób.
Nowością wprowadzoną w programie
START w 2010 r. jest przeznaczenie
środków uzyskanych przez Fundację
z wpłat na działalność organizacji pożytku
publicznego (1% odpisu od podatku
dochodowego od osób fizycznych) na
powiększenie wysokości stypendiów
START dla najlepszych laureatów
konkursu w danej edycji. Jest to
wyróżnienie, które może otrzymać
maksymalnie trzech najwyżej ocenionych
w konkursie laureatów danej edycji. W tym
roku wyróżnienie to uzyskał dr Radosław
Adamczak z Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW, którego
osiągnięcia naukowe zostały uznane
przez recenzentów konkursu za
bezkonkurencyjne. Wyróżniony laureat
otrzyma stypendium w wysokości
36 000 zł. Jest to najwyższa w historii
programu START kwota stypendium.
Stypendia START są przyznawane
przez FNP od 1993 r. Stanowią prestiżowe
wyróżnienie dla młodych naukowców (do
30 lat), którzy choć dopiero rozpoczynają
karierę naukową, mogą się już wykazać
znaczącymi osiągnięciami badawczymi.
Przyznanie stypendiów odbywa się
w drodze konkursu, w którym recenzenci

będący uznanymi autorytetami w danej
dziedzinie nauki, oceniają dorobek
kandydatów. Dorobek ten musi być
udokumentowany publikacjami
w uznanych polskich i zagranicznych
periodykach naukowych. Każdy wniosek
opiniowany jest przez co najmniej trzech
recenzentów.
Pełną listę stypendystów można
zobaczyć na stronie FNP www.fnp.org.pl
Więcej informacji o konkursie START
można znaleźć na stronie FNP:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_
programy_fnp/stypendia_i_subsydia/
program_start
Więcej informacji udzielają:
Magdalena Swoboda-Młynarczyk,
tel.: 692 444 289, e-mail: Magdalena.
swoboda@eventage.pl z ramienia agencji
Eventage
Elżbieta Marczuk, tel.: (22) 845 95 27,
e-mail: elzbieta.marczuk@fnp.org.pl
z ramienia FNP

• Materiały prasowe FNP

Laureaci stypendiów START z AGH
•
•
•
•

dr inż. Joanna Chwiej – biofizyka
dr Jacek Gądecki – socjologia
dr Łukasz Madej – metalurgia
dr inż. Magdalena Szumera –
inżynieria materiałowa
• mgr inż. Anita Trenczek-Zając –
inżynieria materiałowa
• dr inż. Wojciech Zając –
inżynieria materiałowa
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Nowy budynek dydaktyczny 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Obiekt połączony zostanie przewiązką z obecną siedzibą
wydziału – budynkiem B-6, którego parter również zostanie
zmodernizowany.
Nowy budynek dydaktyczny w całości przystosowany
będzie do kształcenia osób niepełnosprawnych, a także
wyposażony zostanie w podstawową aparaturę naukowo
‑badawczą oraz w infrastrukturę wspierającą kształcenie na
odległość.
Kształcić się tam będą między innymi studenci II i III stopnia
studiów, w tym nowego makrokierunku „Ceramika”.
Zakończenie prac budowlanych oraz oddanie do
eksploatacji nowego obiektu nastąpi do końca czerwca
2012 roku.
Łączny koszt inwestycji, obejmujący zarówno budowę, jak
i wyposażenie budynku wynosi 32,34 mln zł i finansowany jest
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie
13.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. Inwestycja
współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

• Mirosław Handke, Włodzimierz Mozgawa, 
Barbara Chlubny, Bartosz Ostrowski

fot. ZS

W kwietniu 2010 roku, w gabinecie rektora nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy dotyczącej budowy nowego budynku
dydaktycznego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Akademię Górniczo Hutniczą reprezentowali Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś oraz Kierownik Projektu prof. Mirosław
Handke, natomiast wykonawcę robót pan mgr inż. Zygmunt
Murdza, właściciel Zakładu Remontowo‑Budowlanego MURDZA,
zwycięzca ogłoszonego pod koniec 2009 roku przetargu oraz
kierownik budowy mgr inż. Łukasz Kołodziejczyk.
Zgodnie z podpisaną umową niezwłocznie rozpoczęte
zostały prace budowlane. Ogrodzono teren inwestycji, czego
konsekwencją jest ograniczony ruch na ulicach Akademickiej
i Akademickiej Bocznej. Na teren inwestycji zostały również
doprowadzone media. Obecnie trwają prace wyburzeniowe oraz
wycinka drzew, po zakończeniu których rozpoczną się prace
ziemne oraz faza budowlana.
Nowy obiekt dydaktyczny WIMiC o planowanej powierzchni
użytkowej 5591 m2 będzie pawilonem pięciokondygnacyjnym –
trzypiętrowym z tzw. niskim parterem. W budynku znajdzie się
osiem sal wykładowych i seminaryjnych, 35 laboratoriów
i pracowni naukowo-dydaktycznych oraz pomieszczenia biurowe
dla pracowników i doktorantów.

Biuletyn AGH 29-2010

11

Przebudowa pawilonu D-4
miejsce 22 grudnia 2009, w Ośrodku
Przetwarzania Informacji w Warszawie.
W wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej, wykonawcą prac
budowlanych została Spółdzielnia
Rzemieślnicza „BUDMET” z siedzibą
w Krakowie. W dniu 10.05.2010
w obecności Rektora AGH,
prof. Antoniego Tajdusia, została
podpisana umowa pomiędzy Akademią
Górniczo-Hutniczą, reprezentowaną przez
Kierownika projektu – Piotra Tomczyka,
prof. AGH, Dziekana Wydziału Energetyki
i Paliw oraz Zastępcę Kwestora AGH –
mgr Ewę Słobodzian, a przedstawicielami
Spółdzielni Rzemieślniczej „BUDMET”,
reprezentowanej przez Prezesa Zarządu,
Dyrektora Spółdzielni, Bohdana Garusa
oraz Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds.
Technicznych, Panią Grażynę Tworzydło.
Oficjalne przekazanie placu budowy
nastąpi w dniu 18 maja 2010.
Przebudowa pawilonu D-4 pozwoli
na dalszy rozwój Wydziału Energetyki
i Paliw, który szybko rozszerza zakres
prowadzonego nauczania, powiększa
kadrę i zaplecze laboratoryjne. W 2010

• dr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw.

fot. ZS

W ramach działania 13.1 „Infrastruktura
szkolnictwa wyższego”, priorytetu
XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (2007–2013), w naszej
uczelni realizowany jest projekt
„Przebudowa pawilonu D-4 na sale
dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego
Wydziału Energetyki i Paliw”, na który
uzyskano finansowanie w wysokości
22 967 160,00 PLN. Przedmiotem projektu
jest przebudowa budynku dydaktycznego
D-4 na potrzeby nowo tworzonego
Wydziału Energetyki i Paliw. W wyniku
przebudowy powstanie nowoczesny
obiekt o powierzchni użytkowej 1644 m2,
w którym zostały zaprojektowane
specjalne pomieszczenia na nowe
laboratoria i sale dydaktyczne. Koszt
infrastruktury dydaktycznej wyniesie
19,5 mln zł., a infrastruktury towarzyszącej
3,5 mln zł.
W 2007 roku Biuro Projektów
„ARCHIGRAPH” w Krakowie opracowało
koncepcję programowo-przestrzennej
przebudowy pawilonu D-4. W następnym
roku zostały wykonane przez Pracownię
Projektów Elektrycznych, Adam Biela
z siedzibą w Krakowie wielobranżowe
projekty budowlane i wykonawcze.
W 2009 roku projekt został
zakwalifikowany do finansowania.
Uroczyste podpisanie umowy miało

roku, Wydział Energetyki i Paliw uzyskał
akredytację do prowadzenia studiów
na dwóch kierunkach: energetyka
i technologia chemiczna. Jest więc
pierwszym wydziałem w Polsce,
który uzyskał odpowiednie uprawnienia
umożliwiające prowadzenie kształcenia
w zakresie zintegrowanej tematyki
paliwowo-energetycznej. W tym kierunku
postępuje teraz głęboka reorganizacja
wydziału, której ostatecznym celem jest
nadanie mu takiego, unikalnego w skali
kraju, charakteru.
Oprócz prac budowlanych
i adaptacyjnych elementem projektu jest
zakup specjalistycznego wyposażenia
naukowo-dydaktycznego. W kosztach
zakupu aparatury uwzględniono nie tylko
wyposażenie laboratoriów naukowo
‑dydaktycznych i naukowo-badawczych,
ale także elementów infrastruktury
informatycznej. Powstanie również nowa
biblioteka oraz wspólne dla całego
wydziału zaplecze administracyjne
(dziekanaty, siedziba studenckich kół
naukowych, itp.). Budynek będzie w pełni
dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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Powrót do tradycji Dnia Hutnika!
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Mieziana – krakowskiego historyka,
prelekcji o historii hutnictwa krakowskiego.
Zebrani z ogromnym zaciekawieniem
wysłuchali wykładu na temat „Kraków
w wieku węgla i stali (stulecia XIX i XX )”.
W wykładzie tym, po przedstawieniu
argumentów na to, że hutnictwo
w Krakowie ma tradycję sięgające
wcześniejszych czasów niż
zagospodarowanie Wzgórza
Wawelskiego, prelegent przedstawił
w ogromnym skrócie historię produkcji
i wykorzystania w Krakowie stali
i przetwórstwa hutniczego, począwszy od
Rzeczypospolitej Krakowskiej w XIX wieku
na budowie Huty Sędzimira skończywszy.
Wspomniał między innymi o takich
zagadnieniach jak: rola Rzeczypospolitej
Krakowskiej w handlu stalą pomiędzy
zaborami oraz budownictwo miejskie
w Krakowie w tym okresie, rola budowy

Oddziału AMP Ryszard Tatara zreferował
obecnym stan istniejący krakowskiej huty
zarówno pod względem technicznym jak
i pod względem organizacyjnym. Zwrócił
uwagę na ograniczenie jej produkcji przy
równoczesnym zasadniczym podniesieniu
stopnia jej automatyzacji i mechanizacji.
W tych warunkach organizacja koncernu
ArcelorMittal Poland SA a tym samym
Oddziału Krakowskiego AMP musi ulegać
i ulega stałym zmianom. Jest to proces,
który jest niezwykle trudny, pracochłonny
i uciążliwy dla załogi, szczególnie dla
pracującej w hucie kadry inżynieryjno
technicznej. Zdaniem referującego proces
produkcyjny w Hucie został opanowany
w sposób wystarczający natomiast
zagadnienia organizacji, planowania
i kontroli produkcji, rozliczeń kosztowych
i finansowych wymagają stałego
doskonalenia.

fortyfikacji miejskich w drugiej połowie
XIX wieku dla rozwoju infrastruktury
przemysłowej Krakowa, budowa tzw.
Wielkiego Krakowa pod koniec XIX wieku,
wzrost wykorzystania stali przed, w trakcie
i po I Wojnie Światowej. Przestawił
w zarysie: historię krakowskiej Huty Stali
„Kraków” oraz działających w Krakowie
zakładów przetwórstwa hutniczego, od
początku XX wieku do wybuchu 2- giej
Wojny Światowej. Wskazał również
motywy budowania w Krakowie po II
Wojnie Światowej, huty zwanej w swoich
początkach Hutą Lenina.
Następnie pod nieobecność
Dyrektora Oddziału Krakowskiego
ArcelorMittal Poland SA Jacka
Wolińskiego były szef walcowni Gorącej
Blach, a obecnie członek kierownictwa

Zebrani uczestniczyli kiedyś
w procesie zarządzania hutą i hutnictwem
stąd też byli niezwykle usatysfakcjonowani
informacjami, zarówno o treści
historycznej jak i o bieżących sprawach.
którymi żyje huta.
Spotkanie, chociaż jak na emerytów
przystało było skromne, niemniej jednak
przebiegało w przyjacielskiej atmosferze
nasyconej przyjacielskimi rozmowami
osób, które przez dziesiątki lat
współpracowały ze sobą z dobrym
efektem.
Zebrani wyrazili ochotę dalszych
kontaktów i spotkania się za rok również
w Dniu Hutnika w Klubie Technika
w Krakowie – Nowej Hucie.

fot. arch. autora

W dniu 6 maja 2010, w Klubie Technika
w Krakowie Nowej Hucie, Koło Grodzkie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego, zrzeszające
w głównej mierze seniorów kadry
kierowniczej i inżynieryjno‑technicznej
huty, zorganizowało po raz pierwszy od
wielu lat spotkanie seniorów związane
obchodami Dnia Hutnika 2010.
W spotkaniu, które prowadził Prezes Koła,
były Dyrektor Naczelny Huty, Czesław
Skowronek, uczestniczyło ponad
40 osób stanowiących byłą kadrę
kierowniczą i inżynierską huty. Wśród
uczestników spotkać można było
dawnych dyrektorów, zarówno naczelnych
jak i branżowych, takich jak: Czesław
Drożdż, Henryk Holota, Roman
Jerczyński, Bogusław Kwiecień, Józef
Lis, Andrzej Mazurek, Franciszek
Wójcik, byłych kierowników pionów
i jednostek organizacyjnych, w tym
między innymi; Stanisław Czosnyka,
Stanisław Dudek, Stanisław
Gancarczyk, Jerzy Gierz, Ryszard
Guliński, Jan Kaszowski, Wacław
Kmita, Wiesław Kopecki, Janusz,
Krakowiak, Ryszard Kusek, Mieczysław
Pająk, Feliks Sobechowicz, Tadeusz
Staniec, Stefan Szydek oraz ich
zastępców względnie samodzielnych
specjalistów. Jako zaproszony gość
uczestniczył również Przewodniczący
Komisji Seniorów przy Krakowskiej Radzie
FSNT NOT Lucjan Rudzik.
Spotkanie w imieniu Zarządu
Oddziału SITPH w Krakowie otworzył
wiceprezes Zarządu Wiesław Mierzowski
serdecznie witając przybyłych. Podkreślił
on, że spotkanie odbywa się z okazji
hutniczego święta lecz równocześnie jest
efektem uściślenia współpracy
krakowskiego oddziału SITPH
z zasłużonymi dla huty i stowarzyszenia
seniorami hutnictwa krakowskiego.
Współpraca ta reaktywowana została
w ubiegłym roku w ramach obchodów
60‑lecia Nowej Huty poprzez między
innymi imprezy naukowo-techniczne
i towarzyskie takie jak: Uroczysta Sesja
w Urzędzie Miasta Krakowa i sesja
naukowo-techniczna poświęcona
Walcowni Gorącej Blach - w Klubie
Technika w czerwcu 2009 roku oraz
Spotkanie Pokoleń w Klubie Technika
w październiku 2009 roku, w których
licznie wzięli udział seniorzy huty.
Kolejno głos zabrał prowadzący
spotkanie Czesław Skowronek, który
w ciepłych słowach złożył zebranym
serdeczne życzenia z okazji hutniczego
święta oraz poprosił o wygłoszenie przez
zaproszonego na spotkanie pana Macieja

• Opracował Wiesław Mierzowski
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Profesor Artur Bęben
profesorem honorowym AGH
Na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki, Senat AGH uchwałą nr 126/2009, podjętą w dniu
23 września 2009, nadał tytuł profesora honorowego Akademii
Górniczo‑Hutniczej, profesorowi Arturowi Bębnowi – za wybitne
osiągnięcia naukowo-techniczne w dyscyplinie projektowania,
budowy i eksploatacji maszyn górniczych oraz działalność
dydaktyczną, organizacyjną i społeczną na rzecz AGH, nauki
i kultury polskiej jak również współpracę z przemysłem
i organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą.
Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH
był prof. Józef Hansel, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
(tekst laudacji wygłoszonej przez pana profesora w trakcie
uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 12 maja 2010,
przedstawiamy poniżej).
Recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet Katedra
Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz
prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł Katedra Górnictwa
Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

Laudacja
Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Panie i Panowie Dziekani,
Wysoka Rado Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Szanowni Dostojni Goście,
i przede wszystkim, Szanowny Profesorze Honorowy
Nadanie godności profesora honorowego jest ważnym
wydarzeniem w społeczności akademickiej, stanowi dowód
uznania dla pracownika naukowego, za jego dorobek pracy
twórczej i działalność na rzecz uczelni i poza nią.
Czuję się ogromnie zaszczycony i wyróżniony, że to właśnie
mnie Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
powierzyła wygłoszenie mowy pochwalnej sławiącej dzieło,
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dokonania i zasługi profesora Artura Bębna, któremu Senat nadał
zaszczytny tytuł profesora honorowego: za wybitne osiągnięcia
naukowo-techniczne w dyscyplinie projektowania, budowy
i eksploatacji maszyn górniczych oraz działalność dydaktyczną,
organizacyjną i społeczną na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej,
nauki i kultury polskiej jak również współpracę z przemysłem
i organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą.
Wypełniając powierzone mi zaszczytne zadanie postaram
się przybliżyć państwu tylko niektóre kierunki aktywności
naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora
z jego ponad 55 letniej pracy twórczej.
Profesor Artur Bęben przez całe życie zawodowe związany
był i jest nadal związany z AGH gdzie po uzyskaniu dyplomu
inżynierskiego w 1953 roku rozpoczął pracę w charakterze
asystenta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych, kierowanej
przez swojego mistrza profesora Wacława Lesieckiego,
kontynuując równocześnie studia magisterskie, które ukończył
w 1955 roku.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała Mu
Rada Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w 1963 roku,
a w trzy lata później w 1966 roku w wieku zaledwie 33 lat uzyskał
stopień naukowy docenta habilitowanego (doktora
habilitowanego). Był to pierwszy przeprowadzony przewód
habilitacyjny na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.
Warto w tym miejscu podkreślić, że równolegle z pracą
naukową w AGH pogłębiał swoją wiedzę zawodową, pracując
na pół etatu w latach 1955–1958 początkowo w Oddziale
Doświadczalnym Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych
z siedzibą w Kamieniołomie Porfiru w Miękini, a następnie
w Głównym Instytucie Górnictwa w Oddziale terenowym
w Kopalni Wapienia „Czatkowice”.
Wart podkreślenia jest również fakt, że jako młody pracownik
nauki niezależnie od pracy naukowej w uczelni odbył staż
dydaktyczny, pracując w latach 1953–1969 jako nauczyciel
w Technikum Górniczym Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
w Krakowie, a także wykładając – jako nauczyciel zawodu –
„Maszyny Górnicze” i w Technikum Zaocznym
Budowlanym w Krakowie (w latach 1958–1969)
„Górnictwo Odkrywkowe”.
W szerokiej swojej działalności naukowobadawczej profesor Artur Bęben zajmował się
między innymi badaniem procesów
zachodzących w cylindrach maszyn udarowych,
teoretycznymi aspektami zwiercania skał
sposobem obrotowym, badaniami zwiększenia
wydajności wiertnic obrotowych, optymalizacją
procesów wiercenia otworów sposobem
obrotowo-udarowym, rozwojem technicznym
i podstawami teoretycznymi urabiania,
frezowaniem skał średniozwięzłych,
opracowaniami podstaw teoretycznych wiercenia
głębokich otworów i wdrażaniem
wysokowydajnych wiertnic obrotowych oraz
opracowaniem niekonwencjonalnych koronek
o ostrzach wymiennych do obrotowego wiercenia
w skałach.
Przeprowadził oryginalne badania przebiegu
wewnętrznych procesów zachodzących
w cylindrach wiertarek udarowych. Prace z tego
fot. ZS
zakresu rozpoczęte w 1959 roku, prowadzone
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były po raz pierwszy w Polsce i stanowiły
przedmiot Jego rozprawy doktorskiej.
Już w 1965 roku rozpoczął prace
naukowo-badawcze nad wprowadzeniem
wiercenia obrotowo-udarowego do
urabiania rud miedzi w Zagłębiu
Lubińskim. Były to zagadnienia
priorytetowe w skali krajowej,
a tematycznie wiązały się z kierunkiem
zainteresowań naukowych profesora, to
jest: dynamiki, konstrukcji i eksploatacji
maszyn wiertniczych do wiercenia
otworów strzałowych w skałach średniej
i dużej zwięzłości oraz konstrukcją
narzędzi wiertniczych. Ten kierunek badań
naukowych jest nadal rozwijany pod
kierownictwem profesora w zespołach
uczelniano-przemysłowych w Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Wynikiem pracy zespołu, było opracowanie
i wykonanie serii prototypowej hydraulicznej wiertarki obrotowo
‑udarowej Lidia Monika z CWH-10 (1970–1980), która została
opatentowana i przekazana do zastosowania w kopalniach
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Było to duże
osiągnięcie zespołu pracowników nauki i konstruktorów. Wyniki
prac naukowo-badawczych kierowanych przez profesora
posłużyły też do opracowania innych konstrukcji nowych maszyn
i urządzeń wiertniczych, maszyn urabiających i zostały
wykorzystane w praktyce, o czym świadczą uzyskane patenty
i nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Świadczy o tym między innymi wykonanie w 1985 roku dwóch
ciężkich wiertarek hydraulicznych obrotowo-udarowych CWH-20
dla zbudowanego prototypu wiertnicy SWU-100/30.
Inne wyniki prac teoretycznych, jak i badań przemysłowych
posłużyły do opracowania założeń wiertnicy obrotowej dla
potrzeb polskiego górnictwa skalnego. Za opracowanie założeń
i konsultacje naukowe z tego zakresu oraz badania podstawowe,
oraz skonstruowanie i wdrożenie wiertnicy obrotowej SWO-131/60
Zespół twórców (w tym także profesor A. Bęben) otrzymał w 1986
roku nagrodę zespołową I stopnia Ministra Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i nagrodę Ministra
Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
(obecnie KBN), oraz w 1987 roku nagrodę specjalną wraz
z wyróżnieniem honorowym Rady Stołecznej NOT w Konkursie
Mistrz Techniki.
Wiele wyników prac naukowo-badawczych od początku
pracy zawodowej znalazło praktyczne zastosowanie,
a z wyprodukowanych w kraju od 1984 roku ponad 50 sztuk
dwudziesto tonowych samojezdnych wiertnic obrotowych
SWO‑131/60, z których wiele pracuje jeszcze do dziś, ma swoją
praktyczną wymowę.
O oryginalności Jego wynalazków świadczy uzyskanie
20 patentów, których jest twórcą lub współtwórcą.
Wyniki swoich prac profesor Artur Bęben publikował
w Zeszytach Komitetu Górnictwa PAN w Archiwum Górnictwa,
Zeszytach Naukowych – Mechanika AGH, Zeszytach Naukowych
– Górnictwo AGH, Zagadnieniach Eksploatacji Maszyn PAN,
Cuprum, Przegląd Górniczy, Górnictwo Odkrywkowe, Rudy
i Metale Nieżelazne, Cement-Wapno-Gips, Cement-Wapno
‑Beton, BMP Surowce i Maszyny Budowlane i innych, a także
referował między innymi w ośrodkach naukowych
i przemysłowych oraz konferencjach naukowych: Anglii, Francji,
Niemczech, Czechach, Rosji, Szwecji, Węgier, Bułgarii,
Jugosławii i Kanady.
O wielu pracach profesora Artura Bębna ukazały się
recenzje w czasopismach zagranicznych. Wiele prac jest
przytaczanych przez innych autorów rozpraw doktorskich
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i habilitacyjnych oraz publikacji książkowych i publikacji
w czasopismach naukowo-technicznych.
Za popularyzację mechanizacji kopalń odkrywkowych
minerałów twardych na łamach miesięcznika „Cement-WapnoGips”, został w 1971 roku wyróżniony przez Wydawnictwo Arkady,
dyplomem uznania w 25 lat miesięcznika Cement-Wapno-Gips,
a w 1985 roku z okazji 40-lecia – został wyróżniony listem
gratulacyjnym.
Wyniki z prac naukowo-badawczych nad zagadnieniem
racjonalnego wiercenia otworów strzałowych sposobem
obrotowo-udarowym prowadzone pod jego kierunkiem zostały
zamieszczone w książce „Burilnyje masziny” Moskwa, (1976)
napisanej przez członka Akademii Nauk ZSRR prof. O.D.
Alimowa, jednego z największych autorytetów w świecie w zakre
sie techniki wiertniczej otworów strzałowych.
Niezależnie od szerokiego prowadzenia prac badawczych,
w latach 1967–1969, pełnił funkcję kierownika Zawodowego
Studium Zaocznego, a także kierownika Studium Doktoranckiego
Instytutowego (1972–1978) oraz Wydziałowego (1978–1981),
a w latach 1975–1981, funkcję prodziekana Wydziału Maszyn
Górniczych i Hutniczych, w 1981–1984 funkcję Prorektora ds.
Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej, a w 1987–1990
funkcję Dziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych
noszącego obecnie nazwę Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Kontynuując od ponad 55 lat współpracę z przemysłem,
wykonał dla różnych kopalń odkrywkowych, biur projektowych
i zakładów przemysłowych oraz instytucji naukowych
kilkadziesiąt ekspertyz i opracował imponującą liczbę opinii
i koreferatów. Wygłosił ponad 100 referatów na konferencjach,
zjazdach i sympozjach, w kraju i za granicą.
Jak w powyższych informacji wynika dorobek naukowy
profesora Artura Bębna jest bardzo bogaty. Profesor Artur Bęben
swój bez przesady ogromny dorobek naukowo-badawczy
przedstawił w ponad 300 publikacjach w tym ponad 170
samodzielnych. Są to monografie, studia i rozprawy, skrypty
i podręczniki oraz prace informujące o postępach wiedzy.
Do najważniejszych należą trzy publikacje monograficzne wyda
ne przez PAN w Archiwum Górnictwa oraz samodzielnie napisane
książki: pt.: „Technika wiertnicza w odkrywkowym górnictwie
skalnym”, (Wyd. „Śląsk”, 1992) stanowiąca pierwszą w kraju
monografię zagadnień związanych z techniką wiercenia
w górnictwie skalnym oraz „Maszyny i urządzenia do wybranych
technologii urabiania surowców skalnych” (Wyd. „Śląsk”, 1998).
Profesor Artur Bęben w swym dorobku publikacyjnym
posiada także wydane znacznie wcześniej podręczniki dla
uczniów w Technikach Górniczych, a to „Zajęcia praktyczne dla
uczniów w technikach górniczych”, cz. II i III Wyd. Śląsk,
Katowice, 1961 rok i wyd. II poprawione i uzupełnione, (1964),
a w 1977 roku podręcznik „Maszyny i urządzenia do eksploatacji
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odkrywkowej” wydany przez Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne.
Jako wieloletni nauczyciel akademicki wychował wielu
absolwentów nie tylko Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych
czy później Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ale także Wydziału
Górniczego. Był promotorem ponad 200 dyplomantów inżynierów
i magistrów inżynierów.
Profesor Artur Bęben ma także bogaty dorobek w zakresie
rozwoju kadry naukowej, był promotorem 14 prac doktorskich
w tym jednej kandydata z Indii oraz opracował wiele recenzji,
między innymi prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii na
tytuły naukowe dla pracowników AGH, Politechniki Wrocławskiej,
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach, Politechniki Lubelskiej, a także Wyższej Szkoły
Bańskiej w Ostrawie (Czechy).
Działalność naukowa przyniosła profesorowi uznanie
w postaci członkostwa w Organizacjach Naukowych, Komitetach,
Zespołach i Radach Naukowych. Od 1977 roku współpracuje
z Komitetem Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1977
roku bierze udział w pracach Sekcji Mechanizacji Górnictwa,
w latach 1981–1990 był członkiem Prezydium Komitetu Górnictwa
i Przewodniczącym Sekcji Mechanizacji Górnictwa.
Był również członkiem stałym Państwowej Rady Górnictwa
(1984–1990) przy Urzędzie Rady Ministrów, Członkiem Rady
Naukowej Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej w Warszawie (1986–1990), członkiem Rady
Naukowej Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie (1976–1991), członkiem Rady Naukowej Instytutu
Wiążących Materiałów Budowlanych w Opolu (1975–1991), wice
przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (1986–1990),
członkiem Komitetu Naukowego Mechanizacji i Automatyzacji
Górnictwa Odkrywkowego Rady Naukowej COBPCO-POLTEGOR
we Wrocławiu (1973–1983), członkiem Komitetu NOT Rady
Krakowskiej (1980–), członkiem Rady Naukowej Zakładów
Badawczych i Projektowych Miedzi CUPRUM we Wrocławiu
(1975–1983), członkiem Komitetu ds. Maszyn i Urządzeń
Górnictwa Węglowego Rady Naukowej ZKMPW w Gliwicach
(1964–1976) oraz członkiem Zespołów UczelnianoPrzemysłowych ds. Cynku i Ołowiu i Ekspertów ds. urabiania skał
trudno urabialnych w KWB „Bełchatów” i innych.
Jako specjalista w zakresie maszyn wiertniczych dla
górnictwa skalnego, był wielokrotnie zapraszany do ośrodków
zagranicznych i firm produkujących maszyny wiertnicze: Fagersta
Secoroc – Szwecja, Secoma – Francja, Wirth – Niemcy, Hausher
– Niemcy, a także uczestniczył w odbior ze maszyn wiertniczych
za granicą wysyłany przez Biura Centrozap i Kopex.
Rozległa działalność profesora została wysoko oceniona
i wyróżniona. Za działalność naukową, dydaktyczną
i organizacyjno-społeczną został wyróżniony 12 Nagrodami
Ministra Edukacji Narodowej, 21 Nagrodami Rektora AGH oraz
nagrodą imienia prof. Władysława Taklińskiego II stopnia, za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki w AGH. Ponadto
odznaczeniami państwowymi między innymi Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL” oraz licznymi
odznaczeniami regionalnymi, stowarzyszeniowymi, związkowymi
i wojskowymi.
Szanowni Państwo!
Profesor Artur Bęben mimo że jest od 2000 roku na emeryturze,
nadal pracuje naukowo, prowadzi wykłady i dużo publikuje.
W dziesięcioleciu swojej emerytury napisał ponad 50 artykułów
na konferencje i sympozja naukowe i do czasopism naukowo-
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technicznych, a także zrealizował dwa trzyletnie granty:
„Opracowanie nowej generacji koronek z wymiennymi nożami
stycznymi do wiercenia otworów specjalistycznych dla potrzeb
górnictwa” i „Opracowanie nowej generacji świdra
wielkośrednicowego z wymiennymi obrotowymi nożami
stycznymi do wiercenia i rozwiercania otworów w utworach
czwarto i trzeciorzędowych”. Opracowane przez niego i zespół
konstrukcje narzędzi wiertniczych są chronione kolejnymi dwoma
patentami. Jakby tego było nie dość, w 2007 roku, wypromował
kolejnego 14. doktora nauk technicznych.
Twórcza pasja profesora trwa nadal. Pod koniec 2008 roku
ukazały się w Uczelnianych Wydawnictwach NaukowoDydaktycznych AGH, autorstwa profesora: podręcznik
akademicki pt.: „Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin
pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych” i książka pt.:
„Górnicza lampa się pali…” O tradycjach górniczych i hutniczych
w Akademii Górniczo-Hutniczej – i nie tylko – bogato ilustrowany
przewodnik subiektywny”. Książka Górnicza lampa się pali…
pobiła wszelkie rekordy Wydawnictwa AGH, bowiem ponad 6
nakładów akademickich (każdy po 200 egzemplarzy) książki
zostało sprzedane w ciągu roku akademickiego,
a w Wydawnictwach AGH jako jedyna zaznaczona jest znakiem
„bestseller”. Profesor Artur Bęben swoją wydawniczą
aktywnością nadal nas zadziwia, bowiem oddał do druku ponad
300 stronicowe opracowanie książki pt.: „Nie tylko
z przymrużeniem oka. Wspomnienia i anegdoty uczelniane przez
życie pisane”. Szykuje się więc drugi wydawniczy bestseller.
Panie i Panowie!
Obok pracy naukowej profesor Artur Bęben jest aktualnie
członkiem Rady Seniorów AGH, Wiceprzewodniczącym Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Redaktorem
Naczelnym Komitetu Redakcyjnego czasopisma Vivat Akademia,
zasiada w Senacie jako przedstawiciel Stowarzyszenia
Wychowanków AGH, jest również członkiem Rady Programowej
dwumiesięcznika „BMP Surowce i Maszyny Budowlane”. Profesor
Artur Bęben jest od 35 lat członkiem Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Krośnieńskiej i do 2008 roku był przez 16 lat Prezesem
Oddziału Krakowskiego, tego Stowarzyszenia. Posiada godność
Honorowego Obywatela Krosna. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski, w 2008
roku, przyznał profesorowi Arturowi Bębnowi odznakę honorową
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Godność tą uzyskał za
wieloletnią działalność na rzecz Ziemi Krośnieńskiej, za aktywną
działalność związaną z upowszechnianiem problematyki
regionalnej i wspierania swojego rodzinnego miasta Krosna na
rzecz jego rozwoju, a także za owocną działalność wydawniczą.
Profesor Artur Bęben człowiek prawy, skromny i niezwykle
uczynny, wspaniały pracownik nauki, dydaktyk i wychowawca
młodzieży, przyczynił się znacząco do wykształcenia kadry
inżynierów dla górnictwa oraz pracowników naukowych dla
wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych. Profesor
Artur Bęben to postać, której w branży odkrywkowego górnictwa
skalnego przedstawiać nie trzeba. Jest to nazwisko wielkie
i znane, cieszące się bezgranicznym szacunkiem i uznaniem,
a dla nas Jego wychowanków i kolegów jest wzorem uczonego,
nauczyciela i przyjaciela.
Profesor Artur Bęben całym swoim życiem zawodowym,
pracą dla AGH i polskiej gospodarki w pełni zasłużył na tytuł
profesora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie.
Dziękuję za uwagę.

• prof. dr hab. inż. Józef Hansel
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
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Profesor Artur Bęben profesorem honorowym AGH – 12 maja 2010
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Festiwal Nauki w Krakowie – 10 lat minęło
Jubileusze w Krakowie zawsze się udają,
tak powiedzieli na Rynku Głównym przy
Wieży Ratuszowej o godzinie 12:00 w dniu
13 maja 2010 roku Leszek Mazan
i Mieczysław Czuma zapowiadając
uroczystość otwarcia 10 edycji Festiwalu
Nauki w Krakowie. Nie będąc znawcą
krakowskich tradycji obchodów jubileuszy,
mam w pamięci jak tworzył się w ciągu
tych dziesięciu lat Festiwal Nauki
w Krakowie.
Pomysł organizacji festiwalu, którego
celem byłoby propagowanie wiedzy
i nauki, zrodził się na Uniwersytecie
Jagiellońskim, podczas przygotowań
do obchodów 600-lecia uczelni. Spotkał
się z uznaniem innych krakowskich szkół
wyższych. Pierwszy Jagielloński Festiwal
Nauki odbył się w maju 2001 roku
w kwartale uniwersyteckim UJ. Akademia
Górniczo-Hutnicza włączyła się do
uczestnictwa w Festiwalu w roku 2002 i od
początku zabiegaliśmy o zmianę nazwy,
jako że nazwa sugerowała jakoby Festiwal
był tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mimo, że obecny Rektor UJ prof. Karol
Musioł, będący niekwestionowanym
pomysłodawcą i założycielem festiwalu
twierdził, że nazwa pochodzi od ulicy
Jagiellońskiej, gdzie były między innymi
rozstawione namioty do prezentacji.
Pamiętam, że w pierwszym roku
uczestnictwa AGH w Festiwalu mieliśmy
do dyspozycji jeden namiot do prezentacji
całej naszej uczelni. Po długich
dyskusjach z ówczesnym Pełnomocnikiem
Rektora AGH ds. Festiwalu prof. Jackiem
Matyszkiewiczem i dr. Edwardem
Wojnarem, który od zawsze uczestniczył
w pracach przy festiwalu, będąc jego
dobrym duchem, pomysłodawcą
i wykonawcą wielu prezentacji,
zdecydowaliśmy, że tylko Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz
Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki będą prezentować
AGH na Festiwalu. Dodatkowo, aby
uatrakcyjnić prezentację AGH w namiocie
była wystawa Muzeum Geologicznego.
To były pionierskie czasy, bo uczestnicy
festiwalu mieli do dyspozycji puste
namioty i wszystko musieliśmy
przygotować i dostarczyć sami. Nawet
podłączenie do zasilania w energię
elektryczną było nie lada wyzwaniem.
Sukces imprezy zachęcił
organizatorów do kontynuowania
przedsięwzięcia w następnych latach.
Kolejne edycje festiwalu przyciągały
odwiedzających coraz bogatszym
repertuarem i atrakcyjną formą prezentacji.
W 2005 roku organizację Festiwalu
Nauki w Krakowie, Kolegium Rektorów
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Szkół Wyższych Krakowa powierzyło
Akademii Górniczo-Hutniczej. Będąc
w latach 2003 i 2004 Pełnomocnikiem
Rektora AGH prof. Ryszarda
Tadeusiewicza ds. Festiwalu Nauki
w Krakowie, powierzono mi funkcję
Przewodniczącego komitetu
organizacyjnego całego festiwalu.
Pierwszą decyzją, wówczas przez wielu
uważaną za karkołomną było
przeniesienie głównej części festiwalu
„Festynu Nauki” na Rynek Główny
w Krakowie. To było naprawdę dla
organizatorów ogromne wyzwanie, bo nikt
wcześniej nie postawił na Rynku
miasteczka liczącego ponad 30 namiotów
i profesjonalnej estrady. Ale jednocześnie
ta decyzja spowodowała zdecydowanie
większe zainteresowanie festiwalem,
uczestnictwo nie tylko dzieci i młodzieży,
ale szerokich rzeszy mieszkańców
i turystów. Został również ze względu na
koszty takiego przedsięwzięcia wydłużony
czas festynu do trzech dni, a cały festiwal
w latach 2005–2007, kiedy AGH było
głównym organizatorem, trwał cały tydzień
od niedzieli do soboty. Od poniedziałku
do środy odbywały się w uczelniach
wykłady, panele dyskusyjne, prezentacje,
wystawy i wycieczki fakultatywne.
Do uczestniczących w festiwalu
wszystkich krakowskich publicznych szkół
wyższych dołączyły Instytuty Polskiej
Akademii Nauk oraz Konsulaty Generalne
państw mających swoje siedziby
w Krakowie.
Od 2008 roku organizację festiwalu
powierzono Politechnice Krakowskiej,
która była głównym organizatorem trzech
kolejnych edycji Festiwalu. Kolejnym
głównym organizatorem festiwalu od 2011
roku będzie Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie.
Dziś Festiwal Nauki w Krakowie jest
wydarzeniem, które na stałe wpisało się
w pejzaż naukowo-kulturalny miasta.
Codziennie przyciąga kilkanaście tysięcy
zwiedzających – zarówno krakowian, jak
i turystów z kraju i zagranicy. O sukcesie
imprezy decyduje nie tylko dogodne
położenie miasteczka namiotowego
w samym centrum miasta, ale także
przystępna i widowiskowa formuła
prezentacji. Festiwal to także możliwość
nawiązania kontaktów ze środowiskiem
akademickim, poznania oferty edukacyjnej
krakowskich szkół wyższych oraz
integracji środowiska akademickiego.
Jubileuszowa, 10 edycja Festiwalu
Nauki w Krakowie obfitowała w atrakcje,
najciekawsze pokazy i prezentacje z lat
poprzednich oraz nowe propozycje,

wpisujące się w tegoroczne hasło:
„Technologia-Sztuka-Życie”.
Akademia Górniczo-Hutnicza
w ramach prezentacji na Rynku miała
w tym roku do dyspozycji 7 namiotów,
każdy o powierzchni 25 metrów
kwadratowych, w których na przemian
prezentowały się wszystkie wydziały
uczelni. Łącznie w ciągu trzech dni
festynu, AGH przedstawiło ponad 130
różnego typu prezentacji. Nie będę
próbował opisywać, kto i co prezentował,
bo jest to absolutnie niemożliwe. Nawet
fatalna w tym roku pogoda nie odstraszyła
tłumów odwiedzających poszczególne
namioty, a szczęśliwe, uśmiechnięte
i zainteresowane pokazami twarze,
szczególnie dzieci potwierdzają sens
i konieczność organizacji Festiwalu Nauki.
Tradycyjnie cieszące się dużym
zainteresowanie występy na estradzie
festiwalowej miał ZPiT AGH „Krakus”
i nasza wspaniała Orkiestra
Reprezentacyjna.
Przez osiem lat, w różnym
charakterze, byłem organizatorem
i współorganizatorem Festiwalu Nauki
w Krakowie, chciałbym więc serdecznie
podziękować swoim najbliższym
współpracownikom, bez których w ogóle
nie wyobrażam sobie organizacji takiego
przedsięwzięcia. Do grona tych osób,
którym składam podziękowania należą:
dr Edward Wojnar, dr inż. Ryszard
Machnik, dr inż. Paweł Gara, dr inż. Piotr
Kisiel, dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk,
mgr inż. Mariusz Roman. Wszyscy
wymienieni są pracownikami Katedry
Systemów Wytwarzania, Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Serdeczne podziękowania składam
również wszystkim pełnomocnikom
dziekanów wydziałów biorących udział
w festiwalu, którzy przygotowywali
prezentacje swoich jednostek.
W większości przypadków przez osiem lat
były to te same osoby i ich wkład pracy
decydował o jakości prezentacji AGH. Nie
sposób zapomnieć przy podziękowaniach
o osobach prowadzących same
prezentacje, byli to nie tylko pracownicy
uczelni, ale również, a może głownie
studenci. Oceniam, że przez wszystkie
lata, kiedy AGH uczestniczyło w festiwalu
było tych osób kilka tysięcy. Dziękuję
również władzom rektorskim AGH,
dziekanom wydziałów, administracji AGH
za przychylność i zrozumienie potrzeb
związanych z organizacją wszystkich
edycji Festiwalu Nauki w Krakowie.

• Bolesław Karwat
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Kalendarium
rektorskie
19 kwietnia 2010
• Plenarne posiedzenie Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych
PAN.
• Spotkanie z Panem Piotrem Matysiakiem – Dyrektorem Instytutu
Dialogu Międzyreligijnego przy Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się”. Tematem spotkania była propozycja włączenia
Instytutu w organizację tegorocznych Dni Jana Pawła II
organizowanych przez KRSWK.
• Spotkanie organizacyjne studentów i przedstawicieli wszystkich
uczelni biorących udział w przygotowaniach Dni Jana Pawła II 2010.
• Podpisanie porozumienia o współpracy badawczo-rozwojowej
z przedstawicielami firmy GAZ-SYSTEM SA.

20 kwietnia 2010
• Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego obchodów
100-lecia Harcerstwa Polskiego w Krakowie.
• Podpisanie umowy o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie.

21 kwietnia 2010
• XXXIII Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski.”

22–24 kwietnia 2010
• Konferencja Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich
Uczelni Technicznych, zorganizowana przez Politechnikę
Białostocką.

23 kwietnia 2010
• Konferencja naukowo-techniczna z okazji jubileuszu 35-lecia
Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA.

26 kwietnia 2010
• Posiedzenie Rady Seniorów.

27 kwietnia 2010
• Podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.

28 kwietnia 2010
• Spotkanie robocze dotyczące podjęcia współpracy z ukraińską
firmą METINVEST HOLDING LLC.
• Podpisanie umowy na budowę Centrum Ceramiki.
• International Day, impreza mającej na celu promocję
programów stypendialnych (wyjazdów na studia, praktyki) oraz
zapoznanie studentów AGH z międzynarodową działalnością
uczelni.
• Spotkanie Komitetu Sterującego KIC Węzeł wiedzy i Innowacji,
Zrównoważona Energia (Frankfurt / Niemcy).

29 kwietnia 2010
• Popisanie porozumienia w współpracy z Akademią Morską
w Szczecinie w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.
• Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
w zakresie rozwoju kierunku studiów Kognitywistyka na Wydziale
Filozoficznym UJ.
• Podpisanie umowy o współpracy z przedstawicielami Zakładów
Magnezytowych „Ropczyce” SA.

30 kwietnia 2010
• IX Konferencja Regionalna „Fundusze Europejskie – razem
układamy przyszłość Małopolski” zorganizowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

5 maja 2010
• Spotkanie robocze dot. organizacji II Polsko-Hiszpańskiego
Seminarium.
• Udział w programie na żywo TV Kraków pt: „Tematy Dnia”,
rozmowa dotyczyła powrotu matematyki do egzaminu
maturalnego oraz znaczenie wykształcenia z przedmiotów
ścisłych w procesie kształcenia inżynierów.
• Spotkanie w MNiSW w Warszawie, dotyczące zasad wyłaniania
Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (know).

6 maja 2010
• XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH.

7 maja 2010
• Uroczyste posiedzenie senatu z okazji Dnia Hutnika 2010.

5–7 maja 2010
• Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Kielcach
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska).

10 maja 2010
• Spotkanie z prof. Antonio Chambelem, wiceprezydentem
Światowego Kongresu Hydrogeologicznego 2010.
• Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
(w AGH).
• Wykład dla szkół średnich o profilu turystycznym nt. „Wulkany
obiektami geoturystycznymi”.
• Udział w posiedzeniu Rady Nadzorującej AIP AGH.
• Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Szkła i Materiałów
Budowlanych Oddział w Krakowie.
• Obrady Uczelnianej Komisji Konkursowej Konkursu „Studencki
Nobel 2010 – Twoja szansa na sukces” i wyłonienie Laureata
Uczelnianego, który weźmie udział w Etapie Wojewódzkim
Konkursu. Konkurs polega na wyborze utalentowanych
studentów, wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą,
działalnością naukową i społeczną, a jego ostatecznym celem
jest wyłonienie najlepszego z najlepszych w kraju - zwycięzcy
Studenckiego Nobla. Organizatorem Konkursu jest Niezależne
Zrzeszenie Studentów.

10–11 maja 2010
• Grenoble / Francja – Spotkanie dotyczące “Sustainable nuclear
and renewable energy convergence”, Alps Valleys CC topical
meeting.

11 maja 2010
• Posiedzenie Kapituły Rady Naukowej Fundacji Rodziny
Engelów.
• Spotkanie ze studentami-sportowcami z Erlangen, uczestnikami
Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej, zorganizowanego
przez KU AZS AGH.
• Spotkanie z przedstawicielami francuskiej Uczelni, École
Centrale de Lille, będącej członkiem organizacji T.I.M.E, w celu
przygotowania umowy o podwójnych dyplomach i wymianie
w ramach programu Erasmus.

12 maja 2010
• Uroczyste posiedzenie Senatu AGH, poświęcone nadaniu tytułu
Profesora Honorowego AGH, prof. Arturowi Bębnowi.
• Konferencja - szkolenia z zakresu rozliczania projektów dla
Beneficjentów Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zorganizowanej przez
Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie.
• Spotkanie Komitetu Sterującego KIC Węzeł Wiedzy i Innowacji,
Zrównoważona Energia (Frankfurt / Niemcy).

4 maja 2010

13 maja 2010

• Spotkanie z Panem Marszałkiem Sową w Urzędzie
Marszałkowskim dotyczące podpisania umowy w sprawie
współpracy przy wspólnej realizacji projektu „Małopolska sieć
szerokopasmowa”.
• Posiedzenie Rady Man i KDMO – Cyfronet.

• Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez
AZS AGH.
• Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Szkół Wyższych 2010
przygotowanego przez miesięcznik PERSPEKTYWY i dziennik
RZECZPOSPOLITA w Warszawie.
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• Uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa Politechniki
Lubelskiej prof. dr hab. inż. Wojciechowi Mitkowskimu –
Politechnika Lubelska.

12-13 maja 2010
• 10. edycja Festiwalu Nauki w Krakowie.

14 maja 2010
• Obrady III Warsztatów Strategicznych Zespołu ds. Aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku.

• Spotkanie Władz Uczelni i Wydziału Zarządzania z zespołem
wizytującym z Państwowej Komisji Akredytacyjnej, oceniającym
kształcenie na kierunku „Zarządzanie”.
• Spotkanie JM Rektora i Prorektora ds. Kształcenia z drużyną
siatkarek Wisły AGH Kraków, Prezesem TS Wisła oraz Zarządem
Sekcji Piłki Siatkowej celem podsumowania zakończonego
sezonu i ustalenia planów na nowy sezon.

O otwartych zasobach edukacyjnych 
na konferencji OCWC Global
OpenCourseWare Consortium (OCWC)
to międzynarodowa organizacja, której
celem jest promowanie otwartych kursów
oraz wykorzystywanie ich do zwiększania
zasięgu i jakości działań edukacyjnych.
O idei otwartości w edukacji pisaliśmy już
na tych łamach kilkakrotnie (ostatnio
w numerze Biuletynu ze stycznia 2010),
teraz więc tylko przypomnę, że otwartymi
nazywamy edukacyjne zasoby, które nie
są objęte copyrightem, lecz innymi, mniej
restrykcyjnymi licencjami prawnymi.
Te alternatywne uregulowania pozwalają
m.in. na darmowe wykorzystywanie
materiałów oraz na zmienianie
i przystosowywanie ich do własnych
potrzeb, co jest niesłychanie przydatne
w procesie kształcenia.
Do OCWC może przystąpić każda
instytucja, która udostępni co najmniej
10 kursów na otwartych licencjach.
Konsorcjum liczy sobie aktualnie ponad
200 członków z 35 państw. Wśród nich,
jako jedyny przedstawiciel Polski, znajduje
się też Akademia Górniczo-Hutnicza.
Przystapić do OCWC mogliśmy dzięki
otwarciu Open AGH.
W dniach 5-7 maja w Hanoi odbyła
się IX konferencja OCWC Global, w której
uczestniczyli również pracownicy Centrum
e-Learningu. Zanim jednak przejdę do
wniosków merytorycznych krótkie
wyjaśnienie, skąd tak egzotyczne miejsce
spotkania. Okazuje się, że ruch otwartej
edukacji rozwija się w Wietnamie bardzo
dynamicznie. Liczący 86 milionów kraj
liczy na intensywny rozwój i sporo, jak na
swoje możliwości, w niego inwestuje.
Poważnym problemem pozostaje jednak
właściwa edukacja. W szczególności na
prowincji, na terenach wiejskich, trudno
o jej odpowiedni poziom. Otwarte zasoby
edukacyjne powinny stać się ważnym
elementem rozwiązania tej trudnej
sytuacji. Jako ciekawostkę można dodać,
że choć w organizację konferencji
włączyły się władze i USA (ambasador),
i Wietnamu (Ministerstwo Edukacji),
to niesie ona chyba pewne polityczne
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ryzyko - notkę z przebiegu spotkania ma
otrzymać Barack Obama, a można się
spodziewać, że podobną otrzymają
również miejscowe władze.
Prawdopodobnie nie znajdzie się w niej
jednak streszczenie wystąpienia
przedstawicieli AGH, a szkoda. Mówiliśmy
o wyzwaniach związanych z byciem
pionierem w dziedzinie budowy
repozytorium otwartych kursów. Zarówno
wystąpienie, jak i sama inicjatywa Open
AGH zostały bardzo dobrze przyjęte,
o czym świadczą choćby rozmowy
z niektórymi przedstawicielami władz
OCWC.
Z wystąpień konferencyjnych wyłania
sie obraz, który przedstawia repozytoria
otwartych kursów jako zarówno korzyść,
jak i konieczność. Najdobitniej wyraził to
Gary Matkin z Uniwersytetu Irvine
w Kalifornii, stwierdzając, że najdalej za
5 lat uniwersytety, które nie utworzą takich
serwisów, będą ponosiły straty
w rywalizacji o studenta. Drugą stronę
tego medalu pokazał Stephen Carson
z Massachussetts Institute of Technology,
który powiedział, że jego uczelnia podjęła
kilka lat temu plan stania się „globalną
marką”. Jest on z powodzeniem
realizowany w znacznym stopniu dzięki
bazie MIT Open Courseware. Również
w Australii sporo się inwestuje w otwartą
edukację. Skutki są takie, że kształcenie
zagranicznych studentów jest trzecim,
po eksporcie węgla i stali, najważniejszym
źródłem dochodów zdobywanych poza
granicami kraju.
Dlaczego tak się dzieje? Można
wyróżnić kilka czynników, które sprawiają,
że wykładowcy i uniwersytety tworzący
i rozpowszechniający otwarte kursy
zyskują przewagę konkurencyjną:
• Koszty: kształcenie staję się tańsze.
Co ciekawe, na konferencji pokazano
wstępne dane z kilku prywatnych

uczelni, które pokazują, że
udostępnienie części materiałów za
darmo nie wpłynęło nie zmniejszenie
liczby studentów chcących płacić za
naukę. Gwoli ścisłości trzeba jednak
powiedzieć, że badania są jeszcze na
wstępnych etapach i za wcześnie na
konkluzywne wnioski.
• Dostępność: na drodze do
wykształcenia staje mniej przeszkód,
również technicznych.
• Jakość: wzrasta jakość kształcenia.
Wiąże się to z innymi czynnikami –
przejrzystością i odpowiedzialnością.
Tworząc otwarty kurs wystawia się go na
osąd publiczny. Sprzyja to większej
dbałości o jego merytoryczny
i dydaktyczny poziom.
• Rozpoznawalność: uczelnie
posiadające własne repozytoria mają
dodatkowy kanał docierania to
potencjalnych studentów
i współpracowników. Mówiąc językiem
reklamy: zwiększa się świadomość
marki. Takie sformułowanie w kontekście
edukacyjnym może, ale nie powinno
razić. Celem uczelni publicznych, takich
jak AGH, nie jest zarabianie pieniędzy,
ale przyciąganiu studentów, czy nawet
prowadzeniu badań wspólnie
z naukowcami z zewnątrz, na pewno
sprzyja sytuacja, w której o naszej
uczelni i poziomie nauczania na niej,
mówi sie dobrze w szerokich kręgach.
Dlatego raz jeszcze zachęcamy
pracowników AGH do rozważenia, jakie
korzyści mogą odnieść z udostępnienia
choćby części swoich materiałów
dydaktycznych w serwisie Open AGH.
OCWC Global wskazuje, że może to być
doskonała inwestycja we własną
przyszłość.

• Jan Marković
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Pierwsi inżynierowie biomedyczni
Dziennik Polski 1.04.2010
Wczoraj w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom inżynierii
biomedycznej. To pierwsi absolwenci tej dyscypliny w Polsce.
Studia ukończyło 81 osób. Wczoraj dyplomy wręczyli im uroczyście
prorektor AGH ds. kształcenia prof. Zbigniew Kąkol oraz prof. Piotr
Augustyniak, kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii
Biomedycznej, która prowadzi te nowatorskie studia.
Zainteresowanie studiami jest bardzo duże. Dziś o jedno miejsce
w MSIB ubiega się sześciu kandydatów. – Inżynierowie będą mogli
się zajmować m.in. projektowaniem nowych materiałów i urządzeń
dla medycyny, serwisem i obsługą skomplikowanej aparatury
i oprogramowania medycznego. Współczesne szpitale są
naszpikowane nowoczesnymi urządzeniami i trudno oczekiwać,
by lekarz bez przygotowania inżynierskiego był w stanie je obsłużyć
– wyjaśnia prof. Augustyniak.

AGH dostanie unijne pieniądze
Polska Gazeta Krakowska 1.04.2010
Marszałek Marek Nawara przekaże dziś Antoniemu Tajdusiowi,
rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej umowę na wsparcie
finansowe rozbudowy nowoczesnego laboratorium edukacyjnobadawczego odnawialnych źródeł energii w Miękini. Projekt
zostanie wsparty pieniędzmi unijnymi w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Po rozbudowie
z nowoczesnego laboratorium będzie korzystało około 1200
studentów z różnych uczelni Małopolski. Inwestycja ma kosztować
6 mln 700 tys. zł, a ponad 4,5 mln dołoży UE.

Będziemy mieli szybki Internet
Polska Gazeta Krakowska 2.04.2010
Władze Małopolski z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią
Górniczo-Hutniczą planują wybudować sieć szerokopasmowego
internetu, która swoim zasięgiem obejmie całe województwo.
Projekt ma zostać zrealizowany w formie partnerstwa publiczno
‑prywatnego. Oznacza to, że małopolskie władze, UJ oraz AGH
podpiszą umowę z prywatnym inwestorem. Firma wyłoży część
pieniędzy, dzięki czemu będzie później czerpać zyski, na przykład
gdy użytkownicy internetu będą płacić rachunki. Jednak to władze
małopolskie i obie uczelnie będą głównym właścicielem
internetowej sieci. Cały projekt ma kosztować od 250 do 350 mln zł.
Władze województwa przekażą na ten cel 35 mln zł ze środków
własnych, AGH i UJ – po 5 mln zł. Budżet przedsięwzięcia ma
zasilić również 30 mln euro ze środków unijnych. Resztę potrzebnej
kwoty dołoży ze swej kieszeni prywatny inwestor. – Bez wątpienia
dostęp do internetu dla jak największej liczby osób wspomoże
rozwój naszego regionu -podkreśla rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

Naukowcy badają uliczne korki
Dziennik Polski 8.04.2010
Zespół badaczy z Katedry Metrologii AGH opracował system,
który pozwala mierzyć i monitorować rozmaite parametry ruchu
drogowego. Prace trwały ponad dwa lata. Dzięki nowemu
systemowi można automatycznie kontrolować m.in. czas
pojawienia się pojazdów na drodze, ich liczbę, prędkość, długość,
klasę, ukształtowanie podwozia, liczbę osi, masę pojazdów.
Urządzenie zostało już przetestowane w woj. śląskim i w woj.
małopolskim – na drodze nr 4, między Brzeskiem a Tarnowem.
Teraz naukowcy prowadzą rozmowy z firmami zajmującymi się
inżynierią ruchu, które byłyby zainteresowane zakupem sprzętu. Ich
zdaniem za pośrednictwem monitoringu można wykrywać miejsca
uciążliwe dla kierowców i szukać nowych rozwiązań
komunikacyjnych. Pomysł naukowców z AGH wystartował również
w konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, promującym
osiągnięcia polskiej nauki, i zakwalifikował się do finałowej
czterdziestki.

Nowoczesne centrum naukowe
Gazeta Wyborcza 9.04.2010
Akademia Górniczo-Hutnicza rozpoczęła budowę dwóch
nowoczesnych obiektów umożliwiających badania w dziedzinach
informatyki i nowoczesnych technologii.
U zbiegu ulic Kawiory i Nawojki powstaje Centrum
Komputerowe AGH. – Będą się w nim kształcić studenci informatyki
oraz innych kierunków naszej uczelni. W15 specjalistycznych
laboratoriach prowadzone będą też badania, które mogą wiele
wnieść w rozwój przemysłu informatycznego w Krakowie – mówi
prof. Krzysztof Zieliński, kierownik Katedry Informatyki AGH, która
będzie zarządzać nowoczesnym centrum. Koszt realizacji projektu
szacuje się na 81 mln zł (55mln zł to dofinansowanie unijne).
Wewnątrz aluminiowej skorupy budynku o powierzchni użytkowej
około 10 tys. m kw. oprócz laboratoriów znajdą się też dwie sale
wykładowe łącznie na prawie 400 osób oraz cztery sale
konferencyjne.
Obok przygotowywany jest już plac pod budowę
Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Ta
inwestycja pochłonie prawie 90 mln zł i w całości zostanie
sfinansowana ze środków unijnych. Centrum pomieści laboratoria
i trzy sale wykładowe. – Obie inwestycje wpisują się w strategię
AGH, która zakłada, że nasza uczelnia ma w najbliższej przyszłości
konkurować z czołówką uniwersytetów technicznych w Europie –
podkreśla Dembiński. Oba centra mają być gotowe do końca 2012
roku.

Krakowianie projektują park dla Peru

Studenci oddają hołd ofiarom tragedii

Onet.pl 3.04.2010

Gazeta Wyborcza 12.04.2010

– Mamy juz gotową dokumentację naukową – mówi dr inż.
Andrzej Gałaś z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej, który jest jednym z liderów
przedsięwzięcia. W czerwcu grupa naukowców z AGH wspólnie
z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach chce wyjechać do Peru
i przedstawić wyniki swoich dotychczasowych ekspedycji.
Naukowcy chcą przedstawić granice przyszłego parku
obejmujące kanion Colca i Dolinę Wulkanów w Andach. Ich
zdaniem, jest to miejsce, które przyciąga wielu turystów, ale nie ma
zapewnionej odpowiedniej ochrony. – Kanion Colca został w roku
1981 zdobyty przez krakowskich kajakarzy i ogłoszony
najgłębszym kanionem świata – mówi dr inż. Andrzej Gałaś.
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– Uważamy, że utworzenie tam parku narodowego wydaje się
konieczne, aby rozwój regionu, który nastąpił za przyczyną
Polaków, nie przyniósł niepożądanych skutków ubocznych.
Wyprawa Naukowa Peru 2010 odbywa się pod patronatem rektora
AGH prof. Antoniego Tajdusia.

Odwołane zajęcia i imprezy studenckie w sobotę i niedzielę,
msze akademickie w intencji prezydenta Kaczyńskiego i jego żony
Marii oraz pozostałych poległych, spontaniczne akcje studentów –
akademicki Kraków w żałobie od dwóch dni. Tak jest od wczesnych
sobotnich godzin. W weekend część uczelni odwoływało zajęcia.
Na UJ, AGH i Politechnice Krakowskiej decyzję o tym podejmowały
władze poszczególnych wydziałów, na Uniwersytecie
Ekonomicznym rektor zdecydował, że w sobotę wykładów nie
będzie wcale. – Wczorajszy dzień zapisał się w historii naszego
narodu w sposób szczególny. Wszystkimi Polakami wstrząsnęła
katastrofa prezydenckiego samolotu. Zginęły nasze elity. To
niewyobrażalna tragedia i strata dla naszego kraju – napisał rektor
AGH prof. Antoni Tajduś.
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Wykształcą nam gazowników
Polska Dziennik Łódzki 15.4.2010
Łódź będzie kształcić inżynierów dla wielkiego gazoportu,
który powstanie w Szczecinie w 2014 r. Akademia Górniczo
‑Hutnicza w Krakowie, uznawana za drugą pod względem prestiżu
uczelnię techniczną w Polsce, otwiera w Łodzi zamiejscowy
ośrodek dydaktyczny.
Akademia chce, by w Łodzi studiowali maturzyści z centralnej
i północnej Polski. Z Krakowa będą przyjeżdżać wykładowcy
Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu. Zdobycie międzynarodowego
dyplomu inżyniera naftownictwa i gazownictwa potrwa cztery lata.
Chętni na tytuł magistra będą mogli uzupełnić wykształcenie
w Krakowie. Nowy oddział zamiejscowy przyjmie 30 kandydatów.

AGH otwarta na dziewczyny
Polska Gazeta Krakowska 19.04.2010
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i 11 innych uczelni
technicznych w kraju organizują 12 kwietnia Dzień Otwarty Tylko dla
Dziewczyn. Jest to część corocznej akcji „Dziewczyny na
politechniki”. -Chcemy przełamywać stereotyp, że uczelnie
techniczne są tylko dla panów -wyjaśnia Bartosz Dembiński,
rzecznik prasowy AGH. – Jak powtarza nasz rektor: nikt nigdy nie
powiedział, że kobieta będzie gorszym inżynierem niż mężczyzna
-mówi Dembiński. Już teraz przedstawicielki płci pięknej stanowią
30 proc. z ponad 35 tys. żaków na AGH. Podczas Dnia Otwartego
panie będą mogły zwiedzić najciekawsze laboratoria AGH, m.in.
laboratorium wysokich napięć, w którym wytwarzane są sztucznie
uderzenia piorunów, czy tzw. komorę bezechową, w której ściany,
sufit i podłoga pokryte są materiałami dźwiękochłonnymi.

GAZ-SYSTEM współpracuje z AGH
Gazeta.pl 20.04.2010
19 kwietnia br. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie podpisała porozumienie o współpracy
z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.
Porozumienie będzie realizowane w ramach współpracy z Wydziałem
Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziałem Energetyki i Paliw AGH. –
Nasza współpraca z największymi przedsiębiorstwami przynosi
doskonałe rezultaty. Strategia AGH zakłada, że kształcenie na
najwyższym poziomie możliwe jest wyłącznie w ścisłej współpracy
z najważniejszymi firmami – mówi prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś,
Rektor AGH. – Wsparcie działalności uczelni przez GAZ-SYSTEM to
dla nas cenna inicjatywa. Umożliwi ona m.in. organizację stypendiów
oraz praktyk studenckich i staży naukowych w spółce.

Kulturalny jak inżynier z AGH
Gazeta Wyborcza 22.04.2010
Po raz trzeci Akademia Górniczo-Hutnicza będzie uczyła
swoich studentów zasad savoir-vivre’u w biznesie. Wczoraj ruszył
cykl spotkań „Inżynier z kulturą”. Akcję wymyślili i zorganizowali
sami studenci. Po co? Trochę z przekory wobec stereotypów,
głównie z powodu dylematów studentów. Młodzi ludzie z AGH
zainteresowani warsztatami będą mogli wziąć w nich udział
bezpłatnie. Spotkania na temat biznesowego i nie tylko
savoir‑vivre’u poprowadzą profesjonalni trenerzy. Szkolenia
(interaktywne, z użyciem multimediów, pomocy naukowych)
poprowadzą specjaliści z firmy szkoleniowej Berndson, która
zgodziła się współpracować ze studentami. W tym roku ponad
pięciuset studentów AGH na każdym z trzech szkoleń będzie miało
szansę zdobyć wiedzę, która ma stać się dla nich znakomitym
uzupełnieniem edukacji na studiach.

Branża IT na kryzys nie narzeka
Gazeta Wyborcza 26.04.2010
Kryzys branży IT nie dotknął. W Krakowie pod względem
wyczucia potrzeb rynku w branży IT prym wiodą Uniwersytet
Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza. Ta druga buduje właśnie
Centrum Informatyki, modernizuje poszczególne wydziały,
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współpracuje przy tworzeniu Małopolskiego Parku Technologii
Informacyjnych. Współpracuje m. in. z IBM, Motorolą, Google’em.–
Badamy rynek pracy i dostosowujemy do jego potrzeb kolejne
przedsięwzięcia – mówi Bartosz Dembiński, rzecznik AGH. – 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. Mimo starań uczelni obecnie jedynie 7 proc. wszystkich
studentów w Polsce kształci się na kierunkach technicznych i ścisłych.
Na potrzeby rozwijającego się rynku nowych technologii to
zdecydowanie za mało. – Największą przeszkodą w rozwoju firm jest
nie brak funduszy, ale brak wykształconych specjalistów.
To inżynierowie i specjaliści od nowych technologii są dziś kartą
przetargową w walce opozycję pierwszeństwa na rynku – podkreśla
prof. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy i rozwoju Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. – Przykład? Po naszych programistów,
projektantów i analityków systemów komputerowych upominają się
zagraniczni pracodawcy. I robią to coraz głośniej – zaznacza.

Przeczytaj, zanim wybierzesz studia
Newsweek Polska 26.04.2010
Fakty są nieubłagane. Rynek usług edukacyjnych kurczy się
z roku na rok. Według danych Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju do 2020 roku liczba studentów w Polsce
zmniejszy się o 40 proc., czyli o 700 tysięcy. Niż demograficzny
może doprowadzić do bankructwa nawet 70 proc. szkół wyższych,
przede wszystkim tych niepublicznych, utrzymujących się
wyłącznie z czesnego.
To dlatego wciąż powstają nowe kierunki studiów – celem jest
zapełnienie sal wykładowych. W walce o studentów Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie postawiła na współpracę
z przedsiębiorcami, m.in. z branży energetycznej, górniczej
i informatycznej. Przedstawiciele firm zasiadają w konwencie
uczelni i mają wpływ na programy studiów. Tak jest w przypadku
nowego kierunku, ceramiki, na którym AGH rozpocznie kształcenie
studentów od października. Wykłady będą prowadzić profesorowie
m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Finlandii oraz
inżynierowie z takich firm, jak Ceramika Paradyż czy Zakłady
Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL. Co więcej, studenci mogą
wybrać przedmioty, których chcą uczyć się w języku angielskim.

Wraca tradycja spółdzielni „Żaczek”. 
Będzie praca dla studentów
Dziennik Polski 27.04.2010
„Zalegasz z płatnościami za Dom Studencki?”, „Nie masz
pieniędzy na zapłatę warunku?” – czytamy na stronie internetowej
MS Patrol, założonej przez samorząd studentów AGH. Idea polega
na zorganizowaniu czegoś na kształt agencji pośrednictwa pracy.
Zapisanie się do MS Patrol jest bezpłatne. Można za to liczyć na
pomoc w znalezieniu oferty zatrudnienia na terenie Miasteczka
Studenckiego AGH. – Miasteczko wynajmuje profesjonalne firmy
ochroniarskie i sprzątające – mówi Rafał Krempa,
wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
AGH. Tłumaczy jednak, że potrzeby miasteczka stale rosną,
dlatego dodatkowo można by zaangażować studentów, dając im
w ten sposób możliwość dorobienia.
– W najbliższym czasie zostanie powołany studencki patrol,
który będzie przeszkolony przez firmę ochroniarską. Do zadań
studentów będzie należało obserwowanie otoczenia,
monitorowanie, czy nie dochodzi do niebezpiecznych incydentów.
Jeśli takie się pojawią, nie będą interweniować bezpośrednio, tylko
dawać znać profesjonalnym ochroniarzom. Jak podkreśla Rafał
Krempa, praca znajdzie się też dla studentów, którzy będą chcieli
sobie dorobić, sprzątając teren miasteczka.

• Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH
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VI Prezentacja projektów studenckich
z układami rodziny 68HC908
Freescale Semiconductor „Mikrokontrolery w aplikacjach wbudowanych”

fot. ZS

W ramach Festiwalu Nauki 2010, w dniu
14 maja 2010, odbyła się VI Prezentacja
zastosowań układów rodziny 68HC908
Freescale Semiconductor pt.
„Mikrokontrolery w aplikacjach
wbudowanych”. Na parterze i pierwszym
piętrze w krużgankach budynku A-0,
studenci III i IV roku kierunku Elektronika
i Telekomunikacja Wydziału Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Elektroniki AGH
zaprezentowali, wszystkim
zainteresowanym elektroniką praktyczną,
swoje działające aplikacje.
Prezentacje są organizowane
corocznie od 2005 roku: pierwsza objęła
34 praktyczne projekty. W roku następnym
na drugiej prezentacji pod nazwą „Dobierz
mikrokontroler do aplikacji” liczba
zademonstrowanych prac sięgnęła 44.
Podczas trzeciej prezentacji
„Mikrokontrolery są wszędzie”
przedstawione zostały 63 działające
aplikacje, a czwarta prezentacja „Zobacz,
co potrafi mikrokontroler” objęła 70 prac.
Na ubiegłorocznej piątej prezentacji
„Doceńmy mikrokontrolery” pokazano
62 zastosowania. W czasie tegorocznej
szóstej prezentacji pod nazwą
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fot. ZS

w ramach Festiwalu Nauki 2010

„Mikrokontrolery w aplikacjach
wbudowanych” zademonstrowano
76 działających projektów.
Projekty zgrupowano jak co roku,
w następujących grupach tematycznych:
czas, temperatura, światło, dźwięk, dom/
pomieszczenia, pojazdy, ruch drogowy,

łączność, medyczne, sport, gry i testy,
meteorologia, urządzenia. Ta ostatnia
grupa zawiera spektrum pomysłów, nie
mieszczących się w grupach poprzednich.
Szczegółowe informacje z listą projektów
i galeriami zdjęć można znaleźć na stronie
home.agh.edu.pl/~ltmip/.
Do realizacji projektów wybrano
mikrokontrolery produkowane prze firmę
Freescale Semiconductor (dawniej
Motorola). Zdecydowały o tym dwa
aspekty. Pierwszy, to dogodne w obsłudze
interfejsy wewnętrzne, natomiast drugi
stanowi duża różnorodność typów
mikrokontrolera, ułatwiająca dopasowanie
do wymagań realizowanego projektu. Nie
do przecenienia są też ogólnodostępne
firmowe środki uruchomieniowe. Podobnie
jak w latach ubiegłych można było liczyć
na pomoc ze strony przedstawiciela
Freescale Semiconductor mgr inż.
Włodzimierza Dubasiewicza.
Oprócz skonfigurowania
i oprogramowania mikrokontrolera,
studenci musieli także wykonać układy
towarzyszące: analogowe i cyfrowe,
wykorzystując wiedzę zdobytą na
poprzednich semestrach studiów.
Wymagało to zróżnicowanych rozwiązań,
ponieważ w projektach występowały
czujniki przyspieszenia, dotyku,
temperatury, ciśnienia, wilgotności,
oświetlenia, ruchu, odległości i nacisku,
a oprócz tego cała gama obiektów
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fot. ZS

Możliwość zaprezentowania efektów
swojej pracy wobec szerszego gremium,
stanowiło dla studentów dodatkową
mobilizację i wyzwanie. Oprócz działającej
aplikacji każdy zespół studencki
przygotował informację na temat funkcji,
sposobu działania i zastosowanych
rozwiązań. Forma plakatowa upodobniła
przedsięwzięcie do konferencji naukowej,
zmuszając uczestników do przedstawienia
efektów swojej pracy w sposób zwięzły
i zrozumiały, szczególnie wobec osób
zwiedzających, nie będących fachowcami
w dziedzinie elektroniki.
Prezentację przygotowali: dr inż.
Bogusław Wiśniewski i dr inż. Barbara
Szecówka-Wiśniewska – Katedra
Elektroniki, Wydział EAIiE AGH.

fot. ZS

wykonawczych (sterowniki, silniki zwykłe
i krokowe, głośniki itp.).
Do przesyłania przewodowego
używano standardów szeregowych
różnych typów, zaś łączność
bezprzewodową realizowano przy pomocy
fal radiowych różnych częstotliwości,
podczerwieni oraz ultradźwięków.
Szczególnie liczne były zastosowania
„ruchome”. Dotyczyły one bądź samych
pojazdów różnego przeznaczenia, a także
połączonych w sieć sterowników
podzespołów współczesnego
samochodu. Osoby zwiedzające
zatrzymywały się na dłużej przy
kolorowych iluzjach przestrzennych
w wersji płaskiej i sferycznej (połączenie
podzespołów elektronicznych
z elementami wirującymi).

Inżynierskie Targi Pracy AGH

fot. arch. autora

W dniu 22 kwietnia 2010, w pawilonie A-0
odbyły się Inżynierskie Targi Pracy AGH.

Była to już XII edycja targów
organizowanych przez Centrum Karier.

Wśród kilkudziesięciu wystawców z całej
Polski znalazły się między innymi takie
podmioty jak: Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA, Nokia Siemens
Networks, VSoft oraz wiele innych.
Wydarzenie spotkało się
z zainteresowaniem ze strony studentów,
którzy poza możliwością bezpośredniego
spotkania z pracodawcami oraz złożenia
swoich aplikacji, mogli również przy
pomocy pracowników Centrum Karier,
sprawdzić poprawność swoich
dokumentów dla pracodawców i skorzystać
z pomocy doradców zawodowych.
Kolejna, jesienna edycja targów
(również w pawilonie A-0), planowana jest
na 5 listopada 2010.
Zapraszamy!

• Piotr Janus
Centrum Karier AGH
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Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny AGH w Dąbrowie Górniczej

fot. Ewa Fudali-Bondel

W rezultacie podpisanego w dniu 2 lutego
2010, listu intencyjnego w sprawie
współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa
Górnicza, a Akademią Górniczo-Hutniczą,
na rzecz utworzenia w Mieście Dąbrowa
Górnicza Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego AGH przez Zbigniewa
Podrazę (Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza), Iwonę Krupę (Zastępcę
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),
prof. Antoniego Tajdusia (Rektora),
prof. Jerzego Lisa (Prorektora ds.
Współpracy i Rozwoju), a następnie
decyzji Senatu AGH w dniu 31 marca
2010, utworzono Zamiejscowy Ośrodek
Dydaktyczny AGH w Dąbrowie Górniczej

z ofertą studiowania od roku
akademickiego 2010/2011 na studiach
niestacjonarnych pierwszego stopnia na
kierunkach:
– Automatyka i Robotyka lub Mechanika
i Budowa Maszyn, Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki,
– Elektrotechnika, Wydział
Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki,
– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
Wydział Zarządzania.
Decyzja dotycząca wyboru kierunków
kształcenia została podjęta przez Władze
Miasta Dąbrowa Górnicza między innymi
w rezultacie wyników ankiety
przeprowadzonej wśród uczniów klas
maturalnych Dąbrowy Górniczej i miast
sąsiednich. W ankiecie badani uczniowie
(około 2500 uczestników) wskazali, że są
zainteresowani kształceniem przede
wszystkim na kierunkach: zarządzanie
i inżynieria produkcji (342), automatyka
i robotyka (299), mechanika i budowa
maszyn (272), elektrotechnika (228).
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Wybrane kierunki kształcenia
uwzględniają potrzeby lokalnego rynku
pracy. Zdaniem Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza uruchomienie
ZOD AGH DG przyczyni się do budowy
płaszczyzny umożliwiającej wykorzystanie
potencjału naukowego, badawczego
i intelektualnego AGH dla miasta i regionu
oraz lokalnie jest dywersyfikacją
kierunków kształcenia i wpisuje się
w ofertę edukacyjną dla młodych
mieszkańców. Siedzibą Zamiejscowego
Ośrodka Dydaktycznego będzie Zespół
Szkół Zawodowych Sztygarka. O wyborze
siedziby zadecydowała bardzo dobra
lokalizacja szkoły, jej dobre warunki
lokalowe, a także zaplecze dydaktyczne.
Podczas promocji Zamiejscowego
Ośrodka Dydaktycznego AGH w dniach
7–9 kwietnia 2010, przeprowadzono cykl
spotkań z młodzieżą (w Dąbrowie
Górniczej – klasy maturalne w roku
szkolnym 2009/2010 kończy 1260
uczniów) wybranych 11 szkół średnich
na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
W spotkaniach ze strony Urzędu
Miejskiego uczestniczyli: Naczelnik
Wydziału Oświaty pani E. Gęca, Główny
Specjalista Wydziału Strategii, Promocji
i Komunikacji Społecznej pani Ewa Fudali
‑Bondel, a ponadto dyrektorzy
wizytowanych szkół (II Liceum
Ogólnokształcące, ZSZ Sztygarka,
V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół
Sportowych, Zespół Szkół Technicznych,
I Liceum Ogólnokształcące, Techniczne
Zakłady Naukowe, Zespół Szkół
Ekonomicznych, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół
Budowlanych, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3). Ze strony AGH
w spotkaniach uczestniczyli: prof. Janusz
Szpytko (Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki), dr inż. Marek Dudek (Wydział
Zarządzania), dr inż. Aleksander Dziadecki
(Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki).
Spotkania z młodzieżą wybranych
11 szkół średnich w Dąbrowie Górniczej
ukierunkowane były na poznanie ich
zainteresowań w zakresie możliwości
i motywacji kontynuacji procesu edukacji
po ukończeniu szkoły średniej oraz
promocję potencjału edukacyjnego AGH,
a w szczególności oferty dydaktyczne
wydziałów: EAIiE, IMiR i Zarządzania.
Mottem przewodnim spotkań połączonych
z debatami z uczestnikami, prowadzonych
przez prof. Janusz Szpytko, była wiedza
w aspektach jej przydatności, pozyskania

i wykorzystania w praktyce. Postawiono
fundamentalne pytanie: czy warto się
uczyć i dlaczego, w szczególności
w aspekcie wspomagania działań
człowieka coraz częściej w wirtualnej
rzeczywistości oraz wymagań w zakresie
profesjonalnego adaptowania się do
zmiennych nowych potrzeb; dlaczego
warto studiować nauki techniczne,
zwłaszcza w dobrych uczelniach.
Przydatność wiedzy w praktyce i roli
uczelni w jej pozyskaniu była przedmiotem
wypowiedzi dr. inż. Marka Dudka, który
stwierdził, że wiedza jest umiejętnością
podejmowania decyzji na podstawie
posiadanych informacji przyswajanych
przez człowieka w procesach interpretacji
i analizy, możliwą do prezentacji
w aspekcie wiedzy praktycznej oraz
teoretycznej wymagającej efektywne nią
zarządzanie. Uczelnia może być
postrzegana w charakterze
zarządzającego, kreatora
i upowszechniającego wiedzę.
Fizykalne aspekty wiedzy inżynierskiej
omówił dr inż. Aleksander Dziadecki, który
między innymi zauważył, że wiedza
inżynierska rozwijana jest od tysięcy lat,
natomiast obecnie obserwuje się jej
przyspieszony rozwój i przenikanie
z wiedzą medyczną, psychologiczną,
prawną i innymi. Stwierdził ponadto,
że wiedza inżynierska nie jest niczym innym
jak tylko praktycznym wykorzystaniem
wiedzy fizycznej i ma wspaniały fundament:
przekonanie o niezmienności praw fizyki,
które obowiązują i będą obowiązywać
niezależnie od poglądów badaczy
czy decydentów, ustrojów politycznych czy
społecznych.
Uczestnicy spotkań zgodnie
podkreślali niekonwencjonalny charakter
spotkań. Jeden z uczniów stwierdził:
zostałem w pełni przekonany, że nauka nie
opiera się tylko na biernym przyswajaniu
wiedzy, a jej rozwój jest możliwy tylko
dzięki umiejętności logicznego myślenia.
…Rozwój cywilizacji dokonuje się poprzez
kreatywne myślenie: ta banalna
zdawałoby się prawda na spotkaniu
przekazana została przez naukowców
AGH w sposób tyleż naukowy, co
zabawowy. Forma mini konkursów oraz
sposób formułowania pytań spowodowały,
że młodzież chętnie uczestniczyła
w dyskusji i uznała spotkanie za
interesujące… podsumował spotkanie
jeden z dyrektorów wizytowanych szkół.

• Janusz Szpytko
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klasyczny typ danych przestrzennych jakim
jest SDO_GEOMETRY, który przeznaczony
jest do zapisu geometrii przestrzennej
w bazie Oracle. Następnie omówione
zostały takie typy danych jak SDO_LRS –
Linear Referenced Segments, który opisuje
liniowy układ przestrzenny włączając w to
możliwość segmentacji. Kolejnym typem
danych jest SDO_TOPO_GEOMETRY,
który pozwala na trwały zapis warstw
topologicznych do bazy danych
przestrzennych. Stosowanie tego typu
danych znacznie przyspiesza wykonywanie
operacji analizy danych przestrzennych na
dużych ilościach danych. Kolejne dwa typy
danych są absolutną nowością i w samej
naturze są dość podobne do siebie, a są to
SDO_PC Point Cloud, czyli chmura
punktów przechowująca na przykład dane
ze skanowania laserowego oraz SDO_TIN
– Triangulated Irregular Networks, które
przechowują powierzchnie tworzone za
pomocą triangulacji Delanulay’a z punktów
nieregularnie rozproszonych. Co więcej do
tych typów danych zostały od razu
utworzone zapytania sql, które poza
importem danych oferują również ich
selekcję.
W trzecim referacie przygotowanym
przez Grzegorza Olejarza przedstawiono
historię zmagań wykorzystania aplikacji
wolnego oprogramowania GIS w próbach
odczytu danych przestrzennych z baz
danych zawierające takie dane: Oracle,
PostGIS, MySQL Spatial. Aplikacje
klienckie jakie zostały przeanalizowane to
QuantumGIS, uDIG, gvSIG, 1Spatial,
i inne. Ocena możliwości odczytu została

nieco zaburzona faktem realizacji części
testów na systemie operacyjnym
Windows7, na którym praktycznie niewiele
aplikacji zadziałało prawidłowo. Te same
aplikacje na starych systemach Windows
zadziałały poprawnie. Kwintesencją
referatu była tabela możliwości
wykorzystania różnych aplikacji GIS do
odczytu i zapisu danych przestrzennych
do różnego typu baz danych
przestrzennych. Być może ten referat
również znajdzie się w materiałach
konferencji wolnego oprogramowania we
Wrocławiu.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim gościom za tak liczny udział
w Seminarium, a w szczególności za
udział w dyskusji w której udział wzięli –
Kierownik Działu Wdrożeń i Serwisu z firmy
Compass SA mgr inż. Janusz G. Nowak,
dr inż. Janusz Dąbrowski z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,
dr inż. Marta Szostak, która przyszła wraz
z liczną grupą studentów z krakowskiego
Uniwersytetu Rolniczego, Wydziału
Leśnictwa. Warto również odnotować
czteroosobową grupę młodych
pracowników TatukGIS, a także dość
liczną grupę studentów z koła naukowego
oraz doktorantów wydziału GGiIŚ.

• dr inż. Artur Krawczyk

fot. Paulina Lewińska

Stało się już tradycją, że w kwietniu
Studenci Koła Grafiki Komputerowej
i Geomatyki organizują seminarium
naukowe. Tradycja ta kontynuowana była
również i w tym roku. W dniu 22 kwietnia
2010, na Wydziale Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska odbyło się
IV Seminarium Naukowe Koła Grafiki
Komputerowej i Geomatyki. Tym razem
tematem spotkania były bazy danych
przestrzennych.
Seminarium rozpoczął Grzegorz
Olejarz, prezes Koła, który przywitał licznie
zgromadzonych uczestników seminarium.
Następnie Opiekun Koła dr Artur Krawczyk
przedstawił specjalnego gościa
zaproszonego na seminarium, dr. Adama
Piórkowskiego z Katedry Geoinformatyki
i Informatyki Stosowanej Wydziału
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
który przestawił referat pod tytułem
„Implementacja Standardu OGC w wolno
dostępnych systemach zarządzania
bazami danych MySQL Spatial i PostGIS”.
W swoim referacie pokrótce
scharakteryzował i porównał standardy
zapisu danych przestrzennych tworzonych
przez Open Geospatial Consortium
i SQL/MM Część III oraz przedstawił
wyniki testów opcji przestrzennych
wolnych baz danych PostGIS oraz MySQL
Spatial. Najpierw zaprezentował operacje
tworzenia bazy danych przestrzennej
w obydwu programach. Łatwiej jest
utworzyć taką bazę w MySQL Spatial niż
w PostGIS. Następnie zaprezentował
sposób importowania danych
przestrzennych do obydwu baz. Na bazie
przygotowanego bardzo prostego
przykładu testowego wykonał kilka
zapytań z wykorzystaniem operatorów
przestrzennych. Wyniki tych operacji
wykazały pewne błędy implementacji
niektórych funkcji analiz danych
przestrzennych w bazie MySQL Spatial.
Porównanie to wskazało na wyższość
bazy danych przestrzennych PostGIS.
Warto zaznaczyć, że ten referat będzie
prezentowany z znacznie rozbudowanej
formie na majowym spotkaniu
użytkowników Wolnego Oprogramowania
we Wrocławiu.
Po sporej dawce informacji na temat
wolnych baz danych przestrzennych
dr Artur Krawczyk, opiekun Koła
Naukowego GKiG, wygłosił krótki referat na
temat komercyjnej bazy danych
przestrzennych ORACLE „Nowe Typy
Danych w ORACLE 10g/11g”. Na wstępie
omówił strukturę tej bazy, a następnie
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Platforma Zarządzanie-Rachunkowość
‑Nowe Technologie odpowiedzią na
zapotrzebowanie w obszarze studiów
podyplomowych
Zmieniająca się rzeczywistość
i pojawiające się nowe rozwiązania
technologiczne zmuszają wszystkich,
którzy myślą poważnie o karierze
zawodowej do ciągłego uczenia się. Wiele
możliwości wyboru, które mają kandydaci
na studia na każdym etapie kształcenia
powoduje, że coraz trudniej jest im wybrać
coś dla siebie. Za zmianami na rynku
starają się nadążać również ci, którzy
tworzą nowe oferty edukacyjne. Jedną
z najlepszych metod jest oczywiście stały
kontakt z rynkiem, badanie jego
przeobrażeń i wychodzenie naprzeciw
zmieniającym się oczekiwaniom.
Zaprezentowane w tym artykule
badania zostały przeprowadzone pod
auspicjami platformy studiów
podyplomowych ZarządzanieRachunkowość-Nowe Technologie.
W ramach formacji oferującej studia
w zakresie szeroko pojętego zarządzania
dostępne są następujące rodzaje studiów:
• e-biznes,
• international accounting,
• marketing i public relations,
• rachunkowość zarządcza
i controlling,
• zarządzanie projektami.
Jest to 5 różnych obszarów powiązania
nowych technologii z wiedzą I praktyką
biznesową. I tak np. studia podyplomowe
pt. E-biznes to propozycja dla tych, którzy
chcą na swoją działalność biznesową
spojrzeć przez pryzmat internetowych
możliwości działania tak w wymiarze
e-marketingu, jak e-rachunkowości, czy
też e-logistyki. Jest to również kierunek dla
tych, którzy obserwują fakt, że zarówno
życie społeczne, jak i kolejne branże
zaczynają coraz pełniej funkcjonować
w Internecie i chcą w tym uczestniczyć.
Studia podyplomowe pt. International
Accounting to wyzwanie dla tych, którzy
w praktyce księgowej zetknęli się
z międzynarodowym wymiarem
rachunkowości, chcą zrobić krok naprzód
i być aktywnym uczestnikiem
międzynarodowego rynku finansowego.
Zajęcia tych studiów są częściowo
prowadzone w języku angielskim, co daje
możliwość pełniejszego poznania realiów
praktyki rachunkowości w wymiarze
międzynarodowym.
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Marketing i Public Relations to
pokazanie jak rozwój technologii wpłynął
na kształt dzisiejszego marketingu i public
relations. Współczesny marketing staje się
dużo bardziej skuteczny wykorzystując
technologie tak do poznania klienta
i systematyzowania informacji o nim, jak
również sprawniejszego realizowania
zadań np. z obszaru promocji, czy
dystrybucji. Dzięki temu jest
skuteczniejszy i na pewno tańszy.
Efektywne wykorzystanie nowych
technologii w marketingu daje możliwość
podejmowania trafnych decyzji przed
innymi. Ten kierunek jest najnowszą
propozycją edukacyjną ZRNT dla
potencjalnych słuchaczy jej studiów.
Czwarta propozycja tej platformy
studiów podyplomowych – studia pt.
Rachunkowość Zarządcza i Controlling na
bazie wiedzy z zakresu rachunkowości
finansowej wprowadza w tajniki
sprawozdawczości zarządczej
i controllingu. Kierunek ten poza aktualną
wiedzą prezentuje szereg narzędzi
informatycznych wspomagających
podejmowanie decyzji strategicznych
w tym obszarze.
Ostania propozycja platformy ZRNT to
bardzo modne ostatnimi czasy studia
podyplomowe pt. Zarządzanie Projektami.

Również wśród słuchaczy studiów
skupionych w ramach platformy ZRNT
studenci zarządzania projektami stanowią
najliczniejszą grupę. Udział w tych studiach
daje możliwość poznania m.in. metod
operacyjnego zarządzania projektami czy
też udoskonalenia umiejętności kierowania
zespołem projektowym. Studia te podobnie
jak poprzednie prezentują systemy
informatyczne wspomagające efektywne
wykorzystanie wiedzy z tego obszaru
zarządzania.
Studia podyplomowe ZarządzanieRachunkowość-Nowe Technologie (www.
zrnt.zarz.agh.edu.pl) aspirują do miana
nowoczesnej oferty edukacyjnej, dającej
przydatne na dzisiejszym rynku pracy
wykształcenie. Ich organizatorzy
doskonalą swoją ofertę analizując
zmieniający się rynek pracy, by
przygotowywać absolwentów
spełniających jego wymagania.
Jednocześnie badają zapotrzebowanie na
wiedzę deklarowane bezpośrednio przez
kandydatów na studia. Wyniki badań
wskazują kierunki rozwoju całej formacji.
Badania opisane w dalszej części artykułu
pokazują, że prezentowana grupa studiów
podyplomowych świetnie wpisuje się
w zapotrzebowanie dzisiejszego rynku
edukacyjnego.

Tabela 1. Jakie studia badani wybraliby w przyszłości (można było wskazać do 3 rodzajów studiów)?
Deklaracje studentów studiów … (w procentach danej próby)
niestacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
stacjonarnych niestacjonarnych
średnia
licencjackich/
magisterskich magisterskich
inżynierskich

Ogólne studia z zarządzania
przedsiębiorstwem

32

17

27

22

25

Zarządzanie projektami
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
E-Biznes

22
15
17
21

19
7
14
34

29
19
38
15

4
2
17
17

22
13
23
23

Systemy informatyczne
w zarządzaniu

12

12

19

39

16

Marketing lub sprzedaż
Finanse lub rachunkowość

34
35

27
36

18
12

26
26

26
28

Studia typu MBA
w języku polskim

8

16

96

17

40

Studia typu MBA w języku
angielskim

8

19

14

26

16

Źródło: badania zrealizowane na Wydziale Zarządzania AGH w styczniu 2010 roku przez zespół pod przewodnictwem dr inż. Anity
Proszowskiej (kierownik studiów podyplomowych pt. Marketing i Public Relations; www.zrnt.zarz.agh.edu.pl).
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W celu określenia zgodności
aktualnej oferty z zapotrzebowaniem
rynku w badaniach zrealizowanych przez
ZRNT analizowano między innymi kierunki
studiów podyplomowych poszukiwane
przez obecnych studentów. Zestawienie
najpopularniejszych kierunków prezentuje
tabela 1.
Na pierwszy rzut oka z tabeli 1.
wynika, że najpopularniejsze wśród
studentów pierwszego i drugiego stopnia
kształcenia są studia typu MBA, jednak
rozbicie tego wyniku na poszczególne
formy studiów reprezentowane przez
badanych studentów wskazuje, że MBA są
najbardziej popularne wśród studentów
studiów magisterskich stacjonarnych.
Pozostali studenci wybierają bardziej
precyzyjnie zdefiniowane obszary do
studiowania i tak dla studentów studiów
licencjackich najlepszym pomysłem na
studia podyplomowe są finanse
i rachunkowość, a dla magisterskich poza
studiami typu MBA (studia stacjonarne)
interesujące wydają się systemy
informatyczne w zarządzaniu (studia
niestacjonarne). Zarówno oczekiwania
poszczególnych form studiów jak i ich
całościowe uogólnienie mieści się
w ofercie proponowanej przez ZRNT.
Ważnym zagadnieniem jest decyzja
o lokalizacji miejsca odbywania się
studiów. W opisywanych badaniach
również pytano studentów, w jakim
mieście szukaliby studiów
podyplomowych dla siebie (tabela 2.).
Wśród licencjatów i inżynierów
zdecydowanie wygrał Kraków, podobną
opinię prezentują studenci studiów
niestacjonarnych magisterskich, na wybór
innego miasta zdecydowaliby się tylko
studenci studiów stacjonarnych
magisterskich, świadczyłoby
o najwyższym poziomie mobilności wśród
studentów tej formy studiów i odczuwanej
przez nich potrzebie zmian.
Kolejnym pytaniem autorów badania
było, czy AGH jest odpowiednim
miejscem dla studiów podyplomowych
(tabela 3.). Okazało się, że 83 % badanych
szukałoby studiów podyplomowych
właśnie w uczelni, w której obecnie
studiują, czyli w Akademii GórniczoHutniczej.
To bardzo dobrze świadczy o tej
uczelni, że studenci cenią ją nie tylko jako
właściwe miejsce dla kształcenia
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Tabela 2.
Odsetek badanych, którzy studiów podyplomowych szukaliby w Krakowie
niestacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
magisterskich

niestacjonarnych
magisterskich

średnia

81

72

29

69

60

Źródło: badania zrealizowane na Wydziale Zarządzania AGH w styczniu 2010 roku przez zespół pod przewodnictwem dr inż. Anity
Proszowskiej (kierownik studiów podyplomowych pt. Marketing i Public Relations; www.zrnt.zarz.agh.edu.pl).

Tabela 3.
Odsetek badanych, którzy studiów podyplomowych szukaliby w Akademii Górniczo-Hutniczej
niestacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
magisterskich

niestacjonarnych
magisterskich

średnia

84

60

27

74

83

Źródło: badania zrealizowane na Wydziale Zarządzania AGH w styczniu 2010 roku przez zespół pod przewodnictwem dr inż. Anity
Proszowskiej (kierownik studiów podyplomowych pt. Marketing i Public Relations; www.zrnt.zarz.agh.edu.pl).

Tabela 4.
Po ilu latach od skończenia obecnych studiów badani zamierzają podjąć studia podyplomowe
Wyszczególnienie

niestacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
licencjackich/
inżynierskich

stacjonarnych
magisterskich

niestacjonarnych
magisterskich

Najpopularniejsza
odpowiedź w danej
grupie badawczej

2

1

1

1

Odsetek
wskazań

33

29

26

39

Źródło: badania zrealizowane na Wydziale Zarządzania AGH w styczniu 2010 roku przez zespół pod przewodnictwem dr inż. Anity
Proszowskiej (kierownik studiów podyplomowych pt. Marketing i Public Relations; www.zrnt.zarz.agh.edu.pl).

pierwszego i drugiego stopnia, lecz także
w obszarze studiów podyplomowych.
Zresztą trzeba przyznać, że Akademia ma
tego świadomość i rozwija ofertę studiów
podyplomowych również. Dynamicznie
rozwijający się portal ZarzadzanieRachunkowość-Nowe Technologie jest
tego doskonałym przykładem.
Kolejne pytanie dotyczyło określenia
po ilu latach respondenci chcą zacząć
studiować na studiach podyplomowych
(tabela 4.).
Najczęściej pojawiające się
odpowiedzi na to pytanie to jeden rok,
dwa lata, co wskazuje że na AGH są
ambitni studenci, którzy rzeczywiście mają
świadomość, że dzisiejszy, wymagający
rynek pracy zmusza ich do ciągłego
dokształcania się. Wiedzą również, że
intensywny kontakt z rynkiem pracy po
studiach i poszukiwanie stałej, poważnej
pracy wiąże się z koniecznością

wykazania się w niej i przygotowania do
precyzyjnie zdefiniowanych obowiązków.
Takie możliwości dają właśnie studia
podyplomowe oferujące bardziej
skomasowaną, ciągle aktualizowaną
wiedzę niż klasyczne studia. Studia
pierwszego, czy drugiego stopnia tworzą
światopogląd młodego człowieka
i prezentują wiedzę bardzo szeroką, by
dać możliwość wyboru, w którym
obszarze student chce się realizować.
Studia podyplomowe to precyzyjne
przygotowanie do pracy w konkretnej
branży, a niejednokrotnie nawet na
konkretnym stanowisku.
Pozostaje pogratulować studentom
dobrych przemyśleń i dojrzałego
podejścia do kształtowania swojej kariery
zawodowej i życzyć by udało im się
zrealizować te deklaracje.

• Anita Proszowska

29

Wisła AGH – razem po mistrzostwo

fot. ZS

Związki Wisły Kraków i Akademii
Górniczo-Hutniczej mają wieloletnią
tradycję. W 1959 roku nie kto inny, jak
grupa absolwentów AGH wpadła na
pomysł, aby utworzyć sekcję brydża
sportowego w TS Wisła. Efekt ich działań
był piorunujący – w następnych latach
wiślaccy „karciarze” czterokrotnie
zdobywali drużynowe mistrzostwo Polski,
byli medalistami mistrzostw świata
i Europy, a najwybitniejszy z nich, Andrzej
Wilkosz, był autorem jednej
z najpopularniejszych konwencji
brydżowych, słynnego „2 karo”.
Wśród założycieli sekcji brydżowej
znalazł się m.in. Jan Janowski, który przez
całe dziesięciolecia był także opoką
wiślackiej koszykówki – najpierw jako
sekretarz sekcji, potem jako jej kierownik.
Profesor Janowski będąc pracownikiem
naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej,
a w latach 1987–1993 jej rektorem,
zacieśniał współpracę pomiędzy „swoją”
uczelnią i „swoim” klubem, dzięki czemu
wielu wiślaków wybrało właśnie AGH jako
swoją Alma Mater.
Ponieważ tradycje, bez względu na
to, czy jest to zwyczaj świecki czy religijny,
trzeba kultywować, w 2005 roku
postanowiono „wiślacko AGH-owski”
mariaż zalegalizować. Za sprawą,
nieżyjącego już, trenera siatkówki AZS
AGH Jana Główki, Zastępcy Kierownika
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
AGH, Kazimierza Wojciechowskiego oraz
trenera kadetek i juniorek Wisły Lesława
Kędryny, połączono akademicką drużynę

AZS AGH z młodzieżowym zespołem
Białej Gwiazdy. Zespół o nazwie AZS AGH
Wisła, został włączony do rozgrywek
trzecioligowych, a po dodatkowym
wsparciu uzyskanym od Fundacji
Academica, w 2007 roku awansował do II
ligi. Występował w niej przez dwa sezony
i pewnie byłoby tak dalej, gdyby nie
problemy pierwszego zespołu Białej
Gwiazdy. W 2009 roku drużyna ta spadła
z pierwszej ligi, w związku z czym AZS
AGH Wisła musiała zostać relegowana do
ligi trzeciej. Ze względu na brak sponsora
strategicznego, nad pierwszą drużyną
zawisła groźba nie przystąpienia do
rozgrywek drugoligowych. Na taką
niesprawiedliwość dziejową Akademia
Górniczo-Hutnicza nie mogła spoglądać
z założonymi rękami. Postanowiono
stworzyć drużynę o nazwie Wisła AGH,
a trenującym studentkom przyznać
specjalne stypendia sportowe. Co więcej,
uczelnia, za pośrednictwem Fundacji dla
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
Fundacji Academica, wzięła na siebie
wszelkie wydatki związane ze startami
w zawodach. Wiślacka siatkówka została
uratowana.
Wiadomym jest powszechnie, że nie
od razu Kraków zbudowano. Dlatego też
przed sezonem 2009/2010 zakładano, że
miejsce w środku drugoligowej tabeli
będzie szczytem możliwości dla
„nieopierzonych” w dorosłej siatkówce
zawodniczek Wisły AGH. Choć nie
brakowało też takich, którzy wieszczyli
spadek wiślackich akademiczek do

trzeciej ligi. O tempora, o mores, chciałoby
się rzec. Wisła w trzeciej lidze?
Niemożliwe! Ano, niemożliwe. Dziewczęta
postanowiły bowiem nie przynieść wstydu
najstarszej uczelni technicznej w Krakowie
i najstarszemu klubowi sportowemu
w Polsce. Wylewały litrami pot na
treningach, walczyły dzielnie w każdym
meczu o każdą piłkę, a przy tym nie
zapominały, że progres sportowy musi iść
na równi z rozwojem intelektualnym.
Zaliczyły więc pierwszą w swym życiu
sesję egzaminacyjną, a na boisku
„zaliczały” kolejnych przeciwników,
z faworyzowaną Skawą UEK na czele.
W efekcie, po fazie zasadniczej zajęły
drugie miejsce w tabeli, zaś dla
przeciwników niepokojące musiało być to,
że wykazywały apetyt na więcej. I kto wie,
jak mogło się to wszystko zakończyć,
gdyby nie… Gdyby nie to, czego aktorzy
i sportowcy boją się najbardziej. Gdyby
nie trema. Przebieg rywalizacji w play-off
wyglądał bowiem tak. Po bezdyskusyjnym
wyeliminowaniu Karpat Krosno w półfinale,
nasze siatkarki dokonały tego, czego
przez cały sezon nie uczynił nikt – zdobyły
halę Uniwersytetu Ekonomicznego.
Po gładkiej porażce w pierwszym meczu
finału 0:3, na drugi dzień rozbiły
ekonomistki 3:1. Teraz, aby awansować
dalej, musiały już „tylko” wykorzystać atut
własnego boiska i wygrać dwa razy
u siebie z UEK. Niestety, „tylko”
przemieniło się tym razem w „aż”. Nie
wiadomo, czy to masa ludzi (ponad 650
osób), która w takiej liczbie nie gościła na
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Plaskacza (Aleksandra „Banan” Nowak).
Scyzoryk (Anita Olszonowicz).
Hm... może rózgę? (Katarzyna Rerak).
Tabliczkę czekolady (Sabina „Rubinek”
Rusinek).
Rękę na zgodę (Julia „Dżula” Sapalska).
Jeśli chodzi o przedmiot to... Nic, a jeśli
chodzi o to, co bym mu odpuściła to...
Też nic. W końcu jest moim wrogiem
(Paulina „Słojek” Stojek).
Nie dałabym prezentu mojemu wrogowi
(Natalia „Babka” Środa).
Receptę na nieśmiertelność (Karolina
„Maleństwo” Tokarczyk).
Zonka (Alicja Warchoł).

Czy znacie je już trochę lepiej? Czy wiecie
jakie mają charakterki? Czy choć trochę
są wam już bliższe? Twierdzicie, że tak?
Bardzo dobrze. Jeszcze nie? Też dobrze.
Bez względu na to, przybywajcie na ulicę
Reymonta w Krakowie. Obojętne, na którą
jej stronę. Wszak AGH i Wisła to jedność.
Dla potwierdzenia tej tezy oraz
wkładu drużyny Wisły AGH w rozwój

• Dariusz Zastawny

Towarzystwo Sportowe Wisła

Paweł Bogacz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Fundacja dla
AGH
(w imieniu Zarządu Sekcji Piłki Siatkowej
Kobiet TS Wisła)

fot. ZS

fot. ZS

meczu siatkówki przy Reymonta chyba
z dziesięć lat, czy to nagła szansa na
wyeliminowanie murowanego faworyta,
czy może po prostu zwykła ludzka
słabość, spowodowały, że wiślaczki 27
i 28 marca 2010 roku nie były sobą.
Zamiast dwóch zwycięstw były dwie
porażki i marzenia o awansie musiały
zostać przełożone na sezon następny.
Byliśmy nieco zawiedzeni, choć jesienią
2009 roku drugie miejsce w II lidze
wzięlibyśmy z przysłowiowym
pocałowaniem ręki. Cóż, chcieć wciąż
więcej i więcej to bardzo ludzki odruch.
O tym, że martwić się wszelako nie
ma czym, przekonały opinie kibiców,
wyrażone na wiślackim forum. Jeden
z naszych fanów, po trzeciej przegranej
z UEK, napisał:
„(…) Dzięki za walkę, ambicję i chęć
wygranej, za tą chwilę 2 tygodnie temu,
kiedy w hali UEK widziałem, jak wszystkie
trąbki kibiców Skawy zamierają, a my
z kolegami (…) mamy radochę z utarcia
nosa przeciwniczkom”.
Kim są te, które dawały się rywalkom
tak mocno we znaki. Czy są wyniosłe
i dumne? Może są jeszcze dziecinne?
A może nazbyt frywolne? Jakie są?
Człowieka dosyć dobrze można
rozszyfrować po tym, jaki jest jego
stosunek do nieprzyjaciół. Oto jakich
odpowiedzi udzieliły nasze siatkarki na
pytanie: Co podarowałabyś swojemu
wrogowi?
– Gorzką czekoladę, aby jego życie było
tak samo słodkie jak ona (Agata „Barti”
Bartuzi).
– Mam takiego znajomego... (Gabriela
„Szczypior” Gasidło).
– Nic (Klaudia „Kla” Janota).
– Buraka (Marika „Marii” Janota).
– Roczny abonament do filharmonii (Kinga
„Kinia” Kozyra).
– Nie wysilałabym się, aby mu cokolwiek
podarować (Joanna „Koza” Mokrzycka).

sportu akademickiego na naszej uczelni
oraz w całym Krakowie prezentujemy kilka
zdjęć ze spotkania siatkarek oraz
przedstawicieli TS Wisła (w tym Prezesa
Towarzystwa Pana Ludwika Miętta
‑Mikołajewicza) z władzami naszej uczelni,
które odbyło się 14 maja. W jego trakcie
usłyszeliśmy mnóstwo podziękowań,
ciepłych słów wsparcia oraz otuchy na
kolejny, wierzymy w to, jeszcze lepszy
sezon. Wszystkie dziewczyny otrzymały
z rąk Jego Magnificencji pamiątkowe
medale. My również Serdecznie
Dziękujemy dziewczynom za
zaangażowanie, zadziorność i wiarę
w sukces, który uważamy za niewątpliwy.
Dziękujemy również za wsparcie władzom
rektorskim oraz wszystkim, którym na
sercu leży rozwój sportu akademickiego.
Mamy nadzieję, a wręcz pewność nie
zawieść Was w nowym sezonie, do
którego oglądania i kibicowania Wiśle
AGH już od września serdecznie
zapraszamy. Zbudujmy razem świetną,
sportową atmosferę i pokażmy, że w AGH
bardzo ważne miejsce zajmuje również
rozwój sportowy młodych ludzi. Zadbają
o to przede wszystkim siatkarki, którym nie
brakuje animuszu i werwy do kolejnych
startów oraz członkowie Zarządu Sekcji
Piłki Siatkowej Kobiet TS Wisła w osobach:
Kazimierza Godlewskiego (Kierownik
Sekcji), Pawła Bogacza, Lesława Kędryny,
Szymona Łątka‑Holiata oraz Dariusza
Zastawnego.
Czekamy na Was!
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XLVII Sesja 
Studenckich Kół Naukowych
Sesją Laureatów zakończyła się XLVII
Sesja Studenckich Kół Naukowych pionu
hutniczego, która odbywała się w ramach
obchodów tradycyjnego święta „Dnia
Hutnika”. Sesję rozpoczeła 6 maja
uroczysta inauguracja z udziałem władz
rektorskich, dziekanów wydziałów,
opiekunów kół naukowych i oczywiście
bohaterów tego dnia, studentów członków
kół naukowych. Inaugurację zaszczycili
swoją obecnością prorektorzy
prof. Tomasz Szmuc i prof. Zbigniew Kąkol
a także m.in. Dziekan Wydziału IMiIP
(głównego organizatora hutniczego
święta) prof. Mirosław Karbowniczek
i Dziekan Wydziału EAIiE prof. Antoni
Cieśla. Prorektor prof. Z. Kąkol, dokonując
w imieniu patrona corocznych studenckich
sesji naukowych w naszej uczelni, Rektora
AGH prof. Antoniego Tajdusia, oficjalnego
otwarcia sesji, wyraził uznanie dla pracy
studenckich kół naukowych i młodych
naukowców. Życzył im sukcesów
w realizacji swoich marzeń i pasji.
Podkreślił, że działalność w kołach
naukowych to ważne wzbogacenie
procesu kształcenia i wychowania.
Pełnomocnik Rektora ds. Kół
Naukowych Pionu Hutniczego dr inż.
Leszek Kurcz, jako koordynator
działalności kół skupionych w pionie
hutniczym, przedstawił w dużym skrócie
wspólny dorobek 65 studenckich kół
naukowych działających w tym pionie,
wskazując na osiągnięcia i sukcesy
w okresie ostatniego roku zarówno

w działalności naukowej jak również
organizacyjnej, kulturalnej, sportowej,
charytatywnej czy integracyjnej. Podkreślił
przy tym wyjątkową wagę zaangażowania
pracowników naukowych jako opiekunów
kół oraz wspierania działalności kół
naukowych przez władze uczelni
i wydziałów. Pełnomocnik zaakcentował
także wieloletnie wsparcie organizacyjne
i finansowe studenckich sesji naukowych
uzyskiwane z Wydziału IMiIP, wyrażając
nadzieję na uzyskanie w przyszłości
podobnego wsparcia, tego ważnego
zadania, także od innych wydziałów.
Podziękowania skierował również pod
adresem prorektora Z. Kąkola za osobistą
pomoc w organizacji tegorocznej XLVII
Sesji, ale także za wspieranie wielu
projektów i przedsięwzięć na rzecz
studenckich kół naukowych w AGH.
Miłym akcentem było wręczenie
specjalnych dyplomów uznania
przyznanaych przez rektora dla trójki
wieloletnich opiekunów kół naukowych (dr
inż. B. Kawecka-Magiera, dr inż. M. Woch
i dr inż. J. Bułka), którzy przeszli do
pełnienia innych obowiązków. Dyplomami
rektora wyróżnionych zostało także
kilkunastu opiekunów kół, którzy
dodatkowo aktywnie włączają się
w organizację corocznych sesji kół
naukowych jako koordynatorzy sekcji
tematycznych. Wykaz wyróżnionych
opiekunów oraz sekcji tematycznych
tegorocznej XLVII Sesji przedstawiono
poniżej.

Na zakończenie tej miłej uroczystości
inaugurującej XLVII Sesję, niezwykle
sprawnie i z wdziękiem prowadzonej przez
studentów Olę Ciężkowską z KN „EkoEnergia” i Grzegorza Lutego z KN
„ForMat”, zaprezentowany został referat
inauguracyjny przedstawiony przez
studentów Krzysztofa Bzowskiego i Rafał
Gołąba z KN „MetalSoft” pt. Flexible
rolling.
Bezpośrednio po inauguracji studenci
rozpoczęli obrady w 23 sekcjach
tematycznych, w których zaprezentowano
ponad 350 referatów przygotowanych
przez ponad 430 autorów – studentów z 9
uczelni, w tym 4 zagranicznych.
W dyskusjach prowadzonych w sekcjch
uczestniczyli także inni zainteresowani
studenci i pracownicy naukowi, pomimo
niesprzyjajaącej aury i „konkurencji”
w postaci imprez juwenaliowych. Warto
podkreślić, że corocznie w obydwu
sesjach studenckich kół naukowych to jest
z okazji Barbórki i Dnia Hutnika,
prezentowanych jest ponad 700 referatów
przygotowywanych przez blisko tysiąc
autorów, co czyni sesje studenckich kół
naukowych w AGH, największą tego typu
konferencją naukową w skali kraju.
Corocznie w ramach sesji prowadzony jest
także konkurs na najlepsze referaty
w poszczególnych sekcjach i w całej sesji.
Jurorzy sekcji (pracownicy naukowi)
dokonują wyboru trzech najlepszych
prezentowanych referatów przyznając im
nagrody i upominki. Zdobywcy pierwszych

Autorzy najlepszych referatów XLVII Sesji i ich opiekunowie naukowi
Miejsce

I
ex aequo

II
ex aequo

III
ex aequo
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Autorzy referatu

Koło naukowe

Wydział

Temat referatu

Opiekun naukowy referatu

Jakub Kamiński,
Mateusz Krawczyk

„Kernel”

FiIS

Wypłyń na głębię czyli 3D w teorii i
praktyce

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

Mateusz Synowiecki

„Solaris”

EiP

Model generatora
magnetohydrodynamicznego (MHD)

dr hab. inż. Mariusz Filipowicz,
dr inż. Artur Wyrwa

Paweł Pędrak

„Bozon”

FiIS

Piaskownica Archimedesa

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

Marcin Rapacz
Damian Ziobro

„Telephoners”

EaiIE

Tworzenie sieci bluetooth z urządzeniami
domowymi

dr inż. Marek Natkaniec,
dr inż. Bogusław Wiśniewski

Jola Paluch
Konrad Tkocz

„Kerma”

FiIS

Mikroobrazowanie stopni utlenienia żelaza
w tkankach glejowych nowotworów mózgu
przy wykorzystaniu techniki XANES

dr inż. Magdalena
Szczerbowska-Boruchowska

Mateusz Kania
Norbert Kuder

„Kinematics”

IMiR

Wibracyjne przyspieszenie mobilnych
robotów kołowych

dr inż. Krzysztof Mendrok
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miejsc w sekcjach uzyskują dodatkowo
możliwość prezentacji swojego referatu na
Sesji Laureatów, podczs kórej specjalne
powołane jury wybiera trzy najlepsze
prace całej sesji. Otrzymują oni także
specjalne dyplomy z rąk rektora na
uroczystym posiedzeniu Senatu.
Nagrodzeni w sekcjach autorzy referatów
uzyskują także możliwość prezentacji
swojego dorobku naukowego w formie
recenzowanej publikacji w „punktowanym”
zeszycie naukowym wydawanym przez
Wydawnictwo STN. Poniżej laureaci
pierwszych miejsc w poszczególnych
sekcjach XLVII Sesji Studenckich Kół
Naukowych.
Tydzień póżniej w dniu 13 maja
odbyła się Sesja Laureatów. Ze względu
na organizacyję przez dwa koła naukowe
naszego pionu (KN ”Caloria” i KN ”EkoEnergia”) kolejnej konferencji „EnergiaEkologia-Etyka”, w celu sprawnego
przeprowadzenia obrad tegoroczna Sesja
Laureatów odbyła się w dwóch sekcjach.
Specjalnie powołane jury pracowało
w dwóch składach. Sekcja pierwsza – jury
w składzie: dr Jadwiga Orewczyk –
przewodnicząca oraz członkowie dr hab.
inż. Krzysztof Pieła, dr inż. Andrzej Kot,
dr inż. Łukasz Madej, dr inż. Krzysztof
Mendrok i mgr inż. Łukasz Wzorek oraz
sekcja druga – jury w składzie: dr inż.
Stanisław Krawczyk – przewodniczący
oraz dr inż. Grazyna Wszołek, dr inż.
Grzegorz Michta, dr inż. Tomasz Mirowski
i dr inż. Jarosław Wąs. Obrady w sekcjach
bardzo sprawnie poprowadzili kol. St.
Krawczyk i kol. K. Mędrok. Wszystkim
jurorom pracującym w ramach XLVII Sesji
w sekcjach i Sesji Laureatów pragnę
złożyć serdeczne podziękowania.
W Sesji Laureatów wyłononione
zostały najlepsze referaty XLVII Sesji, które
zajęły ex aequo miejsca pierwsze, drugie
i trzecie. Poniżej autorzy najlepszych
referatów XLVII Sesji Studenckich Kół
Naukowych, tytuły referatów i ich
opiekunowie naukowi.
Realizacja tak dużych przedsięwzięć
nie byłaby możliwa bez wsparcia
i zaangażowania zespołu
organizacyjnego. Na szczęście w mojej
działalności na uczelni, także jako
pełnomocnika rektora ds. kół naukowych,
spotykam wspaniałych młodych ludzi,
zdolnych, kreatywnych, realizujących
z pasją i zaangażowaniem swoje
marzenia, ale także z niemniejszym
zaangażowaniem, co szczególnie
zasługuje na uznanie, działających dla
dobra wspólnego jakim jest uczelnia. Pod
ich adresem pragnę skierować wyrazy
uznania i serdecznych podziękowań.
W szczególności pod adresem komitetu
organizacyjnego, który w tym roku tworzyli
wspólnie wymienieni już uprzednio
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Wyróżnieni opiekunowie – koordynatorzy oraz sekcje tematyczne XLVII Sesji
Koordynatorzy

Nazwa sekcji

dr inż. Zbigniew Damijan

Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii

dr inż. Andrzej Kot

Automatyki i Automatyzacji Procesów

dr inż. Waldemar Pichór

Ceramiki i Inżynierii Materiałowej

dr inż. Cezary Worek

Elektroniki

dr inż. Adam Penczek

Elektroniki Przemysłowej

dr inż. Paweł Zydroń

Elektrotechniki i Elektroenergetyki

dr inż. Aleksander Skała,

Elektrotermii

dr inż. Grażyna Wszołek

Ergonomii

dr inż. Sebastian Wroński

Fizyki

dr inż. Wojciech Ciesielka

Informatyki w Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Jarosław Wąs

Informatyki Stosowanej

dr inż. Grzegorz Boczkal
dr inż. Tomasz Tokarski

Inżynierii Metali

prof. Wiktor Kubiński

Inżynierii Produkcji

dr inż. Grzegorz Michta

Inżynierii Spajania

prof. Andrzej Świątoniowski
dr inż. Stanisław Krawczyk

Maszyn i Urządzeń Technologicznych

dr inż. Grzegorz Michta
dr inż. Agnieszka Kopia

Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk

Metalurgii i Recyklingu

dr inż. Barbara Olszowska-Sobieraj

Odlewnictwa

dr inż. Jerzy Duda
dr inż. Jerzy Dieża

Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów

dr inż. Tomasz Śleboda
dr inż. Marek Wojtaszek

Przeróbki Plastycznej Metali

dr inż. Krzysztof Mendrok
dr inż. Dariusz Marchewka
dr inż. Mariusz Gibiec

Robotyki i Mechatroniki

dr inż. Jan Giełżecki
dr inż. Tomasz Mirowski
dr inż. Artur Wyrwa

Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska

dr inż. Marek Natkaniec

Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych

prowadzący uroczystość inauguracyjną
oraz studenci i doktoranci Marta Wojda,
Klaudia Czopek, Jaoanna Jaworek,
Mirosława Zazulak, Eliasz Kańtoch,
Wojciech Sajdak, Łukasz Wzorek, Mateusz
Wędrychowicz i Arkadiusz Kuta z kół
naukowych („Implant”, „Eko-Energia”,
„ForMat”).
Coroczne sesje kończą się
tradycyjnym już spotkanie integracyjnym
„Wielka Majówka”, którego uczestnikami
są wyróżniający się w pracy kół
naukowych i w sesji studenci,
opiekunowie, przedstawiciele władz
uczelni. Majówka organizowana jest pod
patronatem prorektora ds. kształcenia
przez pełnomocnika ds. kół naukowych
i Studenckie Towarzystwa Naukowe.
Kilkunastoletnia już tradycja „Wielkiej
Majówki” potwierdza wartość tego

integracyjnego spotkania łączącego
naukę (laureaci sesji), kulturę (poznawanie
historii Opactwa Tynieckiego i koncert
muzyki klasycznej), świetną zabawę (grill,
śpiewy i tańce na pokładzie statku) oraz
rozmowy i dyskusje w sympatycznej
atmosferze kilkugodzinego rejsu. Niestety
tegoroczna aura przygotowała
organizatorom niespodziankę. Intensywne
opady i gwałtowny przybór wody w Wiśle
uniemożliwił wyprawę na trasie WawelTyniec-Wawel w zaplanowanym terminie.
Na szczęście udało się błyskawicznie
uzgodnić nowy termin Majówki, która
odbędzie się w czerwcu! – ale to zapewne
tylko doda uroku i ciepła temu spotkaniu.
A więc do zobaczenia 17 czerwca na
czerwcowej majówce!

• Leszek Kurcz
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Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych sekcjach XLVII Sesji
Jola Paluch, Konrad Tkocz – KN „Kerma”

Mikro-obrazowanie stopni utlenienia żelaza w tkankach glejowych nowotworów mózgu przy
wykorzystaniu techniki xanes

Jan Gebauer – KN „Sensor” (VSB Ostrawa)

Operating and controll of helicopter

Aleksandra Jakubowicz – KN „MetalSoft”

Wieloskalowy model reologiczny dla dwufazowych cieczy nieniutonowskich wykazujących
własności tiksotropowe

Paweł Nieroda – KN „Nucleus”

Koncepcja „szkieł fononowych – kryształów elektronowych” jako droga w poszukiwaniu nowych
materiałów termoelektrycznych

Piotr Wojtowicz – KN „Elektroników”

Nietypowy panel dotykowy z detektorem w postaci matrycy diod led połączony przez złącze usb

Anna Wachowicz – KN „Geologów”

Wizualizacja projektu pojazdu solarnego

Marek Krzyżowski – KN „Piorun”

Spektroskopia dielektyczna w diagnostyce układów izolacyjnych wysokiego napięcia – badanie
schematów zastępczych laboratorium dydaktycznym

Tomasz Kuczek – KN „Piorun”

Zastosowanie metody synchronizacji łączeń do ograniczania przepięć w układach
elektroenergetycznych

Piotr Seredyński, Krzysztof Szałwia – KN „Elektrotermii”

Świetlówki kompaktowe – czy naprawdę energooszczędne?

Kamil Czerniak – KN „Komfort”

Ochrona zdrowia pracowników w przemyśle odlewniczym

Paweł Pędrak – KN „Bozon”

Piaskownica Archimedesa

Marian Sikora – KN „Decybel”

Wpływ momentu napędowego na obniżenie amplitudy drgań podczas rozruchu nadrezonansowej
maszyny wibracyjnej

Krzysztof Bzowski, Rafał Gołąb – KN „MetalSoft”

Flexible rolling

Mateusz Krawczyk, Jakub Kamiński – KN „Kernel”

Wypłyń na głębię czyli 3D w teorii i praktyce

Dariusz Brach, Norbert Kaleta – KN „ForMat”

Własności mechaniczne struktur wielowarstwowych otrzymywanych metodą PVD

Paweł Marecki – KN „Tytan”

Wpływ parametrów lutowania na własności elektryczne i mechaniczne połączeń lutowanych
stopem Sn96Ag4

Hubert Puć – KN „Menadżer Produkcji”

Sztuka tworzenia mostów

Małgorzata Tworek – KN „Menadżer Produkcji”

Ergonomiczne uwarunkowania zatrudnienia pracowników w starszym wieku i osób
niepełnosprawnych

Krzysztof Pańcikiewicz – KN „Metaloznawców”

Własności połączeń spawanych stali bainitycznej z gatunku 7CrMoVTiB10-10 (T24)

Michał Wańczyk – KN „Metaloznawców”

Przyczyny powstania niezgodności spawalniczych w złączach spawanych ze stali X6CrNiTi18-10

Damian Ziobro, Marcin Rapacz – KN „Telephoners”

Tworzenie sieci bluetooth z urządzeniami domowymi

Grzegorz Galant – KN „Metaloznawców”

Mikrostruktura i właściwości powłok typu bariery cieplne na komory spalania silników lotniczych

Sylwia Milc – KN „Metaloznawców”

Struktura i własności nowego staliwa bainitycznego na rozjazdy kolejowe

Przemysław Kwolek – KN „De Re Metalica”

Siarczek kadmu – synteza chemiczna cienkich warstw i ich zastosowanie

Maksymilian Broda, Marcin Gurgul – KN „Zgarek”

Zmiany w mikrostrukturze i właściwościach tłoków ze stopu Al-Si, po eksploatacji w
samochodowym silniku spalinowym

Bartłomiej Pisulak – KN „Glidre”

Symulacja zachowania inwestorówna giełdzie z wykorzystaniem automatów komórkowych i
modelu ISINGA

Anna Rybka – KN „Modelowania Finansowego”

Obliczanie wartości narażonej na ryzyko metodą Monte Carlo

Michał Gzyl – KN „MetalSoft”

Wyznaczenie wykresu granicznych krzywych wyciskania dla stopu magnezu MgCa0.8 przy
użyciu symulacji MES

Mateusz Kania, Norbert Kuder – KN „Kinematics”

Wibracyjne przyspieszenie mobilnych robotów kołowych

Marcin Okarma, Paweł Tomasik, Michał Gazda,
Przemysław Elias, Łukasz Bondyra – KN „Integra”

Quad-rotor UAV bezzałogowy czterośmigłowiec

Mateusz Synowiecki – KN „Solaris”

Model generatora magnetohydrodynamicznego (MHD)

Beata Woszczek – KN „Eko-Energia”

CCS - ekonomia czy ekologia?

Mariusz Szymbor – KN „Mechaników”

Wykorzystanie generatora wodoru w pojazdach z silnikami spalinowymi
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Trzecia edycja International Day
28 kwietnia 2010 – www.iday.eu
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i atrakcje zaproponowane przez Dział
Współpracy z Zagranicą, organizatora
imprezy, utrzymane były w klimacie
wakacyjnym, o czym świadczył choćby
plażowy „chill out” i grill przed Klubem
Studio. Dla pierwszej setki uczestników

przygotowane zostały przepyszne
kiełbaski, każdy kto wypełnił ankietę
otrzymywał poczęstunek oraz brał udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród. O godz.
10:00 nastąpiło oficjalne otwarcie IDAY.
Z głośników popłynęła wakacyjna muzyka
miksowana przez DJ’a, a prowadzący,
Najmilsi AGH Ewa Zuba oraz Michał
Partyka powitali przybyłych gości oraz
Władze AGH. Znaleźli się wśród nich:
Prorektor ds. Kształcenia prof. Zbigniew
Kąkol, dr Tadeusz Pająk – Koordynator
LLP Erasmus, Konsul USA Benjamin
Ousley, Honorowy Konsul Meksyku
Janusz Postolko, Konsul Niemiec Heinz

fot. J. Graczyński – KSAF AGH

Programy stypendialne cieszą się coraz
większą popularnością wśród studentów
AGH. Według najnowszych statystyk,
w bieżącym semestrze roku
akademickiego nastąpił diametralny wzrost
liczby stypendystów uczestniczących w
programach oferujących atrakcyjne
wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki.
Na tzw. „Erasmusa” wyjechało dużo
więcej młodych ludzi niż rok temu.
W bieżącym roku zanotowaliśmy bowiem
aż 50% wzrost liczby studentów
wyjeżdżających, którzy zdobywają
obecnie wiedzę w murach zagranicznych,
europejskich uczelni. Zaobserwowaliśmy
również wzrost zainteresowania
programem Vulcanus oferującym
atrakcyjne wyjazdy stypendialne na staże
do Japonii. W roku akademickim
2008/2009 wyniki pierwszego etapu
rekrutacji przeprowadzonej w marcu były
imponujące; na 156 studentów z całej
Europy na liście głównej znalazło się aż
7 studentów AGH oraz 3 studentów na
liście rezerwowej, wśród 56 z pozostałych
krajów. W drugim etapie rekrutacji
wyłoniono 5 studentów AGH na 9 z Polski,
a 46 z całej Europy, którzy ostatecznie
zakwalifikowali się na wyjazd do Japonii.
Należy zaznaczyć, iż w porównaniu
z ubiegłymi latami, ilość wyjazdów
wzrasta. Niemały wpływ mają na nie
zapewne spotkania informacyjne ze
specjalistami, które przekonują studentów
do wyjazdu za granicę i zmniejszają ich
obawy przed nieznanym. Dlatego też,
aby wyjść naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom młodych ludzi
studiujących w murach Akademii
Górniczo-Hutniczej Dział Współpracy
z Zagranicą już po raz trzeci zorganizował
„International Day”, który tak jak
w ubiegłym roku miał miejsce w Klubie
Studio. Wydarzenie, które odbyło się
28 kwietnia, podobnie do lat poprzednich,
miało na celu promocję programów
stypendialnych i zachęcenie jak
największej liczby studentów do
skorzystania z oferty studiów i praktyk
zagranicznych. Takie programy jak
Erasmus, Vulcanus, Smile, Ceepus jak
i wiele innych otwierają studentom drogę
do zdobycia cennego doświadczenia,
które liczy się u przyszłych pracodawców.
Dlatego też organizator przykłada
ogromną wagę do atrakcyjnej formy
przekazu informacji związanych
z wyjazdami stypendialnymi. W ten
właśnie sposób motywem przewodnim
trzeciej edycji International Day stały się
podróże. Zarówno wystrój klubu jak

Peters oraz przedstawiciele Konsulatu
USA i Komisji Fulbright’a, Doradcy
ds. Edukacji, pani Maria Brzostek oraz
Aleksandra Augustyniak. Zaszczycili nas
również swoją obecnością: dr Ulrich Ernst
reprezentujący DAAD jak i pani Maria
Koralewska przedstawicielka
CampusFrance, którzy w interesujący
sposób przeprowadzili na scenie
prezentację multimedialną omawiając
szczegóły ofert stypendialnych Niemiec
i Francji. Ponadto zainteresowani studenci
mogli również skorzystać z doświadczenia
„Erasmusów” obcokrajowców z Finlandii,
Francji, Hiszpanii Niemiec jak i wielu
innych ciekawych miejsc, którzy
przygotowali prezentacje i chętnie
odpowiadali na wszystkie pytania.
Do współpracy zaproszone zostały
również różne organizacje studenckie,
zarówno te proponujące programy
stypendialne w ramach, których można
odbywać praktyki za granicą, jak i te, które
mogą stać się dla studentów alternatywą
spędzania wolnego czasu. Wśród nich
znalazły się: ESN, IAESTE AGH, NZS,
EESTEC AGH, Sekcja Karate Kyokushin
TG-Sokół, Akademicki Klub Podwodny
„Krab”, Akademicki Klub Turystyki
Kajakowej „Bystrze”. W programie
artystycznym znalazły się m.in. pokaz
tańca towarzyskiego Studenckiego Klubu
Tanecznego AGH, oraz inscenizacja
słynnej sztuki Wiliama Shakespear’a
„Sen nocy letniej” w świetnym wykonaniu
członków Koła Naukowego „Blabel”.
Podczas International Day można było
również zobaczyć wystąpienia
indywidualnych studentów tj. Pan Łukasz
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Wartak, który w ciekawy sposób
opowiedział o swojej naukoworekreacyjnej wyprawie rowerowej przez
Islandię. Główną atrakcją IDAY stała się
jednak prezentacja gościa specjalnego
znanego podróżnika, kartografa i pilota
turystycznego Władysława Grodeckiego,
który swoją charyzmą przyciągnął rzeszę
słuchaczy, ludzi ciekawych świata.
Naszymi sponsorami stali się: Basen
AGH, Studium Języków Obcych, Pamiątki
AGH i Fundacja dla AGH, KEEN, Szkoła
Wizażu i Stylizacji „Artystyczna
Alternatywa”, Barbakan oraz Mediasphere.

Na International Day pojawił się również
„KSAF” – Krakowska Studencka Agencja
Fotograficzna AGH, która zaprezentowała
swoje stoisko usług fotograficznych.
Patronat medialny nad International Day
objęli: Studenckie Internetowe Radio 17,
„Biuletyn AGH”, „Biuletyn Informacyjny
Studentów” oraz TVP Kraków. Wychodząc
do studenta poprzez International Day
i aktywnie go zachęcając do wyjazdu
zwiększamy udział absolwentów AGH
w elicie z zagranicznym doświadczeniem
naukowym. Według blisko połowy tysiąca
ankietowanych i obecnych na International

Day 2010, wydarzenie to pomaga
w przygotowaniu aplikacji i zdobyciu
doświadczenia za granicą. Sprzyja też
nawiązaniu ciekawych kontaktów ze
specjalistami i przedstawicielami różnych
Fundacji Stypendialnych. Dlatego
w przyszłym roku wyjdź naprzeciw światu
i przyłącz się do nas.
Szczegóły dotyczące
poszczególnych edycji International Day
dostępne na stronie: www.iday.eu

• Karolina Andrzejewska

„Świat to księga, 
ktoś kto nie podróżuje czyta jedną jej stronę”
kościołów, meczetów i świątyń
buddyjskich czy konfucjańskich stanowią
prawdziwą skarbnicę historii i kultury
światowej. Myślę, że w poznawaniu ich
bardzo pomogła mi edukacja jaką
przeszedłem w Krakowie. Z każdego
zabytkowego miejsca tchnie tu wielka
przeszłość. Jak wielu przybywający tu dziś
turyści z całego świata i ja zobaczyłem ten
niepowtarzalny „śródziemnomorski” klimat
starych uliczek, niezwykłe piękno Rynku
Głównego, kościołów, kamienic
mieszczańskich i tak potrzebny nauce
spokój dzielnicy uniwersyteckiej. Ten
słowiański Rzym, miasto królów,
Kopernika, Piłsudskiego, Kościuszki i Jana
Pawła II oczarował mnie, zainspirował do
odkrywania Azji, a później Europy. Można
powiedzieć, że poznałem je dość dobrze.
Po latach jednak zrozumiałem, że świat to
mozaika kultur, ras, klimatów, fauny i flory.
Gdy zaczynałem czytać książki
podróżnicze, których stronice tchnęły
egzotyką bytowania ludzi mroźnego
podbiegunia czy upalnych tropików,
eposem odkryć geograficznych,
dramatem kolonizatorstwa,
przewracającymi świat wędrówkami
ludów, fatalizmem konfliktów religijnych
i etnicznych zrozumiałem, że poza Europą
i Azją istnieje inny, ciekawy świat, który
warto odkryć. I tak w Nowy Rok 1993
postawiłem stopę na kontynencie
zagubionym wśród mórz, w Australii. To
był początek dalekich podróży!

Skąd zamiłowanie do dalekich wypraw
i jakie okoliczności wpłynęły na ten
wybór?
Zaczęło się od podróży do Egiptu,
Indii i Mezopotamii. Azja mnie oczarowała,
oczywiście Stary kontynent – Europa
również. Te dwa kontynenty pełne,
pałaców, bogatych muzeów, cudownych

Jaki jest wpływ podróży na życie
człowieka, jego mentalność
i światopogląd.
„Świat to księga, ktoś kto nie
podróżuje czyta jedną jej stronę” jak
napisał św. Augustyn, a ofiarując mi swą
biografię O. Marian Żelazek z Puri umieścił
następującą dedykację: „Kogo Pan Bóg
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kocha posyła go w świat, bo świat otwiera
oczy, serce i duszę!” Podróże dają
wspaniałe poczucie wolności, właściwy
pogląd na to co nas otacza. Ułatwiają
właściwy osąd i proporcje problemów,
które nam w życiu towarzyszą. Podróże
kształcą, bardzo wzbogacają naszą
osobowość!
Tylko podróżnicy i wielcy znawcy
Islamu, ludzie wszechstronnej wiedzy nie
ulegają kłamliwym opiniom na temat tej
religii i jej wyznawców przekazywanym
przez media. Podróże pozwalają inaczej,
obiektywnie spojrzeć na Polskę i Polaków.
Ukazują naszych rodaków rozsianych po
całym świecie zupełnie inaczej niż
polskojęzyczne media, jako ludzi
zdolnych, pracowitych, szlachetnych
i uczciwych.

fot. M. Woźniak – KSAF AGH

Karolina Andrzejewska: Czy podróże
mogą stać się sposobem na życie?
Władysław Grodecki: Z pewnością
„tak”, ale jak mówi znane porzekadło:
„wielu jest powołanych, a niewielu
wybranych”. W czasach komercjalizacji
wszystkich dziedzin życia, niesłychanego
rozwoju środków masowego przekazu,
telewizji i internetu, a także komunikacji
ułatwiającej szybkie przemieszczanie się
na duże odległości znacznie wzrosło
zainteresowanie światem. Turystyka stała
się wielkim przemysłem, źródłem dochodu
dla milionów ludzi na całym świecie.
Z turystyki można dobrze żyć. Gdzie jest
las, trochę wody, jakiś zabytek buduje się
drogi, hotele, restauracje, urządza muzea.
Dobry pomysł, trochę wyobraźni i można
zainteresować czymś turystę. Jeśli ktoś
ma talent, odpowiednią wiedzę może
napisać książkę! W dużych interesujących
miastach można żyć z oprowadzania
wycieczek, wygłaszania prelekcji itp.
Można też organizować wyprawy
o charakterze poznawczym czy
wyczynowym do egzotycznych krajów.
W wielu miejscach świata modne są dziś
wycieczki i wyprawy w niewielkich grupach
o charakterze autorskim z ciekawą osobą.
Ja np. organizuję od lat wyjazdy do Indii
czy na Daleki Wschód dla grona
przyjaciół, rodziny i znajomych. Później
opowiadam o tym co tam przeżyliśmy
w środy w Dworku Białoprądnickim. W ten
sposób łączę przyjemne z pożytecznym.
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Jak przygotować się do wyprawy, czyli „10
przykazań podróżnika”.
Są miejsca na kuli ziemskiej gdzie
spotykają się podróżnicy z różnych krajów
świata: w Paryżu, Rzymie, nad Gangesem,
na Murze Chińskim, pod Piramidami,
w Nowym Jorku, Honolulu, w Rio czy na
Bora Bora…
Wszędzie owym łowcom przygód
zadaje się pytanie: dlaczego wobec tylu
zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia
podejmują się tak trudnego zadania? Tu
nie wystarczy odwaga, ogromna
determinacja, dobre zdrowie… konieczna
jest także duża doza szczęścia!
Co pcha jednych ludzi w góry, innych
w morze, a jeszcze innych na pustynię czy
nawet w kosmos?
U źródeł tych przedsięwzięć stoi
zwyczajna ciekawość świata, pragnienie
dokonania czegoś niezwykłego, a może
chęć sensownego spędzenia czasu?
By się to udało, konieczne są różne
umiejętności (nie tylko językowe); głównie
z zakresu psychologii przetrwania.
Pragnienie wygody i bierna postawa,
mające swe źródło w naszym umyśle
stanowią największe zagrożenie
w sytuacjach ekstremalnych. Nie zda się
na nic nasza wiedza i doświadczenie
życiowe, jeśli zabraknie woli przetrwania,
jeśli nie zwycięży pragnienie życia za
wszelką cenę!
Dobrze jest posiąść umiejętności
mieszkańców „otwartych przestrzeni”
Beduinów, którym do życia wystarcza „to
co da się umieścić na grzbiecie osła czy
wielbłąda (namiot, trochę jedzenia i wody)
„Nomadzi zwykli mówić:” Iść przez
pustynię znaczy zwyciężać!
Podróżowanie jest zwyciężaniem
własnych słabości, jest czasem wielkiej
samotności!
Opuszczając swe rodzinne strony
powinniśmy być zdecydowani na ogromny
trud i niebezpieczeństwa. W Azji, Afryce
i Ameryce żyje dużo ludzi biednych, którzy
chcieliby lepiej żyć i to często kosztem
białego turysty. Trzeba być czujnym by nie
stracić bagażu, paszportu, trzeba
upodabniać się do autochtonów. Po
wylądowaniu w Melbourne, Singapurze
czy w Pekinie nikt nie będzie na nas
czekał, nikt nie zaprosi do swojego domu,
nie opłaci hotelu. Wszędzie będziemy
zdani na własne siły, na własną inwencję!
Nierzadko braknie pieniędzy na bilet
do muzeum, na przejazd autobusem czy
pociągiem, na jedzenie, wodę, a może
i powrót do domu.
Taka wyprawa to nie wycieczka
turystyczna, to wiele nocy przespanych
w autobusach, pociągach, poczekalniach
i pod gołym niebem. To dni spędzone
w zapierającym dech upale, w deszczu,
zimnie… to długie miesiące wśród ludzi
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o odmiennym kolorze skóry, mówiących
niezrozumiałym językiem, ludzi innej
kultury, tradycji i religii.
Wyprawa taka uczy skromności,
ciszy wewnętrznej, pokory i pewnego
dystansu do spraw, które nam
towarzyszą w życiu!
Ruszając w świat nie zapominajmy,
że tu „Nad Wisłą” jest nasz Dom, że
nigdzie nie będzie nam lepiej; ani
w Australii, ani w Kanadzie, ani nawet na
Bezludnej Wyspie. Zabierzmy ze sobą
duchowe wsparcie rodziny, przyjaciół
i bliskich; ich życzliwość i modlitwę!
Wyprawa życia!
Bez wątpienia była to pierwsza
wyprawa dookoła świata 1992–1994.
najdłuższa – 18 miesięczna
i najtrudniejsza. W drodze do Australii
towarzyszył mi jeszcze jeden student,
a później przez 16 miesięcy wszędzie
byłem sam. W pojedynkę musiałem
szukać noclegów, przemieszczać się
różnymi środkami transportu, gotować.
Pierwsza doba spędzona na ziemi
australijskiej była prawdziwym
koszmarem. Przyleciałem tam bez
pieniędzy, biletu powrotnego do Azji,
i wyjazdowego do Nowej Zelandii, bez
zaproszenia i możliwości pracy (pieczęć
w paszporcie – No work). Ciągle
towarzyszyła mi świadomość, że jeśli
szybko nie zdobędę pieniędzy na dalszą
podróż to trzeba będzie wracać do kraju,
ale jak? Jednak miałem trochę szczęścia,
celnik pozwolił pozostać w Australii, choć
mogłem zostać deportowany do Europy.
W tym ogromnym kraju przez cały rok coś
dojrzewa; pomarańcze, mandarynki,
nektarynki, truskawki, jabłka i gruszki.
Udało się przez 6 tygodni załatwić pracę
przy zrywaniu gruszek w Sheppartonie.
I choć to była doprawdy katorżnicza
praca, wspominam ją z sentymentem.
Później było już przyjemniej gdy zrywałem
jabłka u Johna Wiadrowskiego (!)
w Pakenhamie.
Choć już zarobiłem tyle pieniędzy, że
mogłem lecieć do Nowej Zelandii i USA,
jednak nie tyle by móc korzystać z hoteli.
Wszędzie musiałem szukać schronienia
u gościnnych autochtonów, czy Polaków,
a tu nikt na mnie nie czekał. Po raz
pierwszy stało się to dopiero po upływie
12 miesięcy od wyjazdu z Polski w Nowym
Jorku. W Stanach Zjednoczonych lubią
ludzi odważnych i zdeterminowanych,
więc miałem ułatwione zadanie. Pobyt
w tym kraju, szczególnie w Chicago,
codzienne audycje w Radio 750 AM,
i gościnne występy w innych radiach,
występy w telewizji polonijnej, artykuły
prasowe na temat moich wypraw,
spotkania publiczne itd. sprawiły, że
zaproponowano mi pracę w fabryce

urządzeń odpylających! Zarobiłem tam
trochę pieniędzy i udając się do Ameryki
Płd. mogłem spokojnie planować wyprawy
do Cusco, przepłynięcie Amazonki,
zobaczenie Karnawału w Rio, czy polskiej
prowincji Parany i Foz do Iquacu –
największego wodospadu świata.
Co radzić młodym ludziom, którzy mają
możliwość wyjazdu za granicę w ramach
programów stypendialnych, a jednak
rezygnują z szansy kształcenia się za
granicą z powodu obaw przed
nieznanym?
Nikt nie wybiera sobie losu. Każdy
człowiek otrzymuje „ramy”, które powinien
wypełnić treścią. Nie mamy wpływu kim
będą nasi rodzice, kiedy i gdzie się
urodzimy, jakie talenty otrzymamy! Czy to
źle, że urodziliśmy się nad Wisłą?
A gdybyśmy urodzili np. 500 km. na
wschód lub 2000 km. na południe. Jak
żaden naród na świecie, Polacy mają
wspaniałą historię, są narodem zdolnym,
pracowitym i lubianym. Nie są obciążeni
piętnem niewolnictwa i kolonializmu.
Można by długo jeszcze wymieniać
dlaczego powinniśmy być dumni, że
jesteśmy Polakami. A jednak
nieznajomość naszej przeszłości, kiepska
znajomość świata oraz negatywny
wizerunek Polaka kreowany przez nasze
media sprawia, że często mamy
nieuzasadnione kompleksy.
Te kompleksy stanowią dość duże
utrudnienie w podejmowaniu decyzji
o studiach zagranicznych np. związanych
z Programem Erasmus. Bezprzedmiotowe
wydaje się uzasadnienie korzyści studiów
w innym mieście, a co tu mówić w innym
kraju.
Największą barierą dla młodego
Polaka przed, którym zaistniała szansa
wyjazdu na studia za granicę stanowi
niezadowalająca znajomość języka kraju
gdzie istnieje szansa studiów. Moim
zdaniem najgorzej jest z językiem
angielskim.
Gorsza znajomość tego języka stawia
polskiego studenta w trudniejszej sytuacji
niż jego rówieśnika z Niemiec, Anglii,
Irlandii czy innych krajów gdzie ten język
łatwiej jest opanować. Jednak Polacy, jak
wynika z mojego doświadczenia są od
nich zdolniejsi i tylko na początku mają
problemy. Tak było i z moją córką
Jadwigą, która ukończyła z wynikiem
bardzo dobrym licencjat na Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie, a teraz finalizuje
z podobnym efektem studia magisterskie
na Otwartym Uniwersytecie w stolicy
Niemiec. Jeśli Jadwidze się to udało,
dlaczego nie miałoby udać się Jankowi
czy Basi? Trzeba uwierzyć w siebie, trzeba
pokonać strach.
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Sklepik AGH – „studencka logosfera”
Działa od października a już zyskał sobie grono stałych klientów.
Powstał, aby studentom i absolwentom AGH zapewnić dostęp do
gadżetów sygnowanych logo uczelni. Sklepik AGH, bo o nim
mowa, to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
O tym, że większość studentów i absolwentów Akademii
Górniczo‑Hutniczej z dumą identyfikuje się ze swoją uczelnią, nie
trzeba chyba nikogo przekonywać. Niektórzy stają się
prawdziwymi kolekcjonerami wszystkiego, na czym znajduje się
logo AGH. Zarówno z myślą o nich, jak i o tych, którzy chcieliby
nabyć być może swój pierwszy w życiu, uczelniany gadżet,
powstał Sklepik AGH. Jednostka ta ma na uwadze jak najszersze
rozpropagowanie marki Akademii Górniczo-Hutniczej.
Jestem z AGH – to widać
W Sklepiku można kupić wiele ciekawych i atrakcyjnych
gadżetów, takich jak chociażby: koszulki, kubki, parasole,
smycze, okładki na indeksy czy materiały biurowe. Wszystkie
artykuły poza tym, że posiadają logo uczelni, charakteryzują się
jeszcze jednym: przystępną ceną. Jak mówi założyciel sklepu,
Piotr Gigoń: – Dzięki bezpośredniej współpracy z dystrybutorami
i producentami, oferujemy markowe produkty w konkurencyjnych
cenach. Naszą ofertę stworzyliśmy w odpowiedzi na
zapotrzebowanie społeczności studenckiej.

zaledwie chwilę lub, w przypadku zamówień według własnych
pomysłów, kilka dni. Tutaj każdy może skonsultować swój projekt
i poprosić o jego wycenę. Dalej już zamówienie „zrealizuje się
samo”, a wszelkimi kwestiami formalnymi zajmie się „ekipa
Sklepiku”, która gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz
przejrzyste procedury zakupów. Warto nadmienić,
że w przypadku indywidualnych zleceń Sklepik AGH jest w stanie
wykonać gadżety wykraczające poza standardową ofertę. Każde
tego typu zlecenie podlega indywidualnym negocjacjom.
Zapraszamy do odwiedzenia Sklepiku, który mieści się
w siedzibie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, przy ulicy
Czarnowiejskiej 32a (charakterystyczny żółty budynek). Wszelkie
informacje na temat warunków zakupu znajdują się na stronie
internetowej www.Sklepik.AGH.edu.pl, w dziale Regulamin oraz
Polityka Prywatności. Pytania lub zamówienia można kierować na
adres: sklepik@agh.edu.pl.

fot. Dawid Jach – KSAF AGH

• Aleksandra Pękala

Oferta sklepu wciąż jest poszerzana o nowe produkty. Aby
poznać jej szczegóły, wystarczy odwiedzić stronę www.Sklepik.
AGH.edu.pl, na której znajdują się zdjęcia całego asortymentu.
Aktualnie wirtualny sklep działa w systemie z odbiorem własnym,
ale już niedługo planowane jest wprowadzenie możliwości
wysyłki w dowolne miejsce w kraju. Taka forma zakupów powinna
cieszyć się dużą popularnością zwłaszcza wśród absolwentów
naszej uczelni.
Gadżet nie tylko rajdowy
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fot. Dawid Jach – KSAF AGH

Sklepik AGH kieruje swoją ofertę nie tylko do odbiorców
indywidualnych. Można w nim zrealizować także duże
zamówienia grupowe – dla wydziałów, kół naukowych czy innych
jednostek. Jak mówi Piotr Gigoń: – Oferujemy obsługę
wszelkiego typu konferencji, zjazdów rocznicowych, szkoleń.
Dostosowujemy ofertę do wymagań klientów i gwarantujemy
darmową wycenę produktów.
W Sklepiku mogą zrealizować swoje indywidualne zlecenia
na przykład grupy rajdowe. Dzięki niemu zakup niezbędnych
gadżetów przed rajdem czy studenckim wyjazdem zajmie
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Absolwenci AGH 
w mediach
Dziennik Polski 24.04.2010
Z cyklu „Wybitni Absolwenci AGH” ukazała się rozmowa
z prof. Józefem Giergielem, który w wieku 79 lat od ponad
pięciu dekad pracuje naukowo. Zatrudniony jest na Politechnice
Rzeszowskiej w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki.
W AGH jest członkiem Konwentu Seniorów, bierze też udział
w cotygodniowych seminariach w swojej katedrze.
W dotychczasowym, bogatym życiu zajmował się kilkoma
dyscyplinami naukowymi, napisał ponad 350 prac, wychował
wielu profesorów i doktorów oraz niezliczone rzesze studentów.
Ma kilka doktoratów honoris causa. Jest profesorem honorowym
AGH i Politechniki Warszawskiej. Najnowsza fascynacja naukowa
prof. Giergiela to nanotechnologia. Z pomocą przyszła mu tu
żona, specjalistka od biologii i chemii organicznej, która
wprowadził go w arkana tych niezbędnych w nanotechnologii
dyscyplin. „To fascynująca sprawa, przyszłość nauki. Już teraz
nanotechnologię mamy w żywności, mechanice, informatyce,
medycynie, kosmetykach, motoryzacji, bionanorobotyce” – mówi
profesor. A przecież to nie wszystkie jego życiowe osiągnięcia…
Rozmowa nosi tytuł „Pokora, czyli znak naukowca”.

Interia.pl 26.04.2010
Włodzimierz Oprzędek pełni funkcję wiceprezesa Zarządu
Krakchemii SA. Jest absolwentem AGH oraz ukończył studia
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie
Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa w 1990 roku oraz
Ekonomiki i Zarządzania Firmami w 2002 roku. W latach 1980–
1989 był asystentem w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako
specjalista do spraw eksportu pracował w latach 1989–1991
w Kolejowych Zakładach Automatyki. W okresie 1991–2000 roku
związany był z Firmą Handlową KrakChemia SA (obecnie Alma
Market SA), gdzie pracował kolejno na stanowiskach specjalisty
ds. handlu zagranicznego oraz kierownika Biura Handlu
Zagranicznego.

Interia.pl 29.04.2010
Grzegorz Piwowar jest wiceprezesem Zarządu Banku
Pekao SA. Uzyskał tytuł mgr inż. elektroniki na AGH w 1987 roku.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości na
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1987 roku był zatrudniony
jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroniki
AGH. Pięć lat później rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH
SA początkowo jako pracownik oddziału. W latach 1996–2000
pełnił funkcję dyrektora biura maklerskiego, a następnie przez
dwa lata dyrektora regionu południowego bankowości
detalicznej. W 2002 roku został mianowany dyrektorem
zarządzającym Obszarem Dystrybucji i Sprzedaży w pionie
bankowości detalicznej. W październiku 2006 roku został
powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH SA
odpowiedzialnego za bankowość detaliczną. Po fuzji Banku
Pekao SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA w listopadzie
2007 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu
Banku Pekao SA.

Polska Dziennik Zachodni 5.05.2010
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach ma
nowego prezesa. Został nim były wiceprezydent Tychów Henryk
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Borczyk. PEC Katowice to jedna z największych firm
ciepłowniczych w kraju. Dostarcza ciepło do Katowic,
Chorzowa, Świętochłowic, Siemanowic i Mysłowic. Nowy prezes
ma 48 lat. Ukończył AGH oraz menedżerskie studia
podyplomowe. Wiceprezydentem Tychów był od 2000 roku.
To za jego czasów około 2200 mieszkańców wymieniło w swoich
domach piece na proekologiczne otrzymując dopłatę ze
środków publicznych. Planował program pomocy finansowej
dla ludzi chcących postawić na kolektory słoneczne.
Był ekspertem parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska
oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Gmin Energie Cites
w Krakowie.

Geodeta 13.05.2010
Profesor Michał Odlanicki-Poczobutt był autorytetem
naukowym w dziedzinie geodezji cieszącym się szacunkiem nie
tylko w Polsce, jako nauczyciel akademicki, prodziekan i dziekan
Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W dniu setnej rocznicy urodzin
profesora (15 kwietnia) uczczono jego pamięć przy grobie na
Cmentarzu Rakowickim. W AGH odbyło się spotkanie, podczas
którego ciepło go wspominano. Profesor Bogdan Ney omówił
główne zasługi prof. Odlanickiego-Poczobutta dla polskiej
geodezji. Podkreślił, że był to człowiek o bardzo szerokich
zainteresowaniach, również humanistycznych, który potrafił
łączyć teorię z praktyką. Z kolei prof. Ryszard Hycner opowiedział
o zupełnie innej działalności profesora – o jego wsparciu dla
Polaków na Wschodzie. W spotkaniu wzięli udział również córka
i syn profesora.

Dziennik Polski 15.05.2010
Tytuł profesora honorowego AGH otrzymał wybitny uczony
prof. Artur Bęben. Urodzony w Krośnie wśród naftowych
szybów, absolwent AGH, w swojej długoletniej karierze
zajmował się maszynami i urządzeniami do wykonywania
otworów wiertniczych w skałach. Wiele wyników nowatorskich
badań prof. Bębena, a także wiele jego wynalazków znalazło
zastosowanie w przemyśle górniczym. Z AGH związany był
zawodowo w latach 1953–2000 roku. Nadal prowadzi zajęcia,
opracowuje granty, pisze artykuły naukowe i książki.
Na uczelni pełnił funkcję prodziekana, dziekana i prorektora
ds. nauczania.

Dziennik Polski 17.05.2010
Nowym królem kurkowym został Krzysztof Wójcik,
marszałkami zostali Józef Hojda i Krzysztof Karbowski. Król
elekt, którego intronizacja odbędzie się 5 czerwca w Rynku
Głównym, jest podobnie jak jego marszałkowie – znanym
krakowskim przedsiębiorcą. Józef Hojda ukończył AGH
w Krakowie i jest prezesem i założycielem firmy Budrem oraz
innych spółek, które realizowały w ciągu 23 lat działalności
blisko 1500 mieszkań. Z zamiłowania podróżnik, himalaista
i alpinista.

Newsweek Polska 17.05.2010
Józef Neterowicz jest specjalistą w dziedzinie energii
odnawialnej. Związek Powiatów Polskich przykłada wielką wagę
do problemu energii odnawialnej. Józef Neterowicz jest
absolwentem AGH w Krakowie i członkiem Samorządowej Grupy
Ekspertów ds. Energii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz
doradcą ds. energii ambasady Szwecji w Warszawie.

• oprac. Małgorzata Krokoszyńska
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Dzień Języków Obcych
w dwunastu (sic!) językach. Kultura
francuskojęzyczna stała się bliższa dzięki
konkursowi wiedzy o Francji i o kuchni
francuskiej (nagroda główna przyjechała
wprost z Prowansji). Świat języka
niemieckiego zabłysnął degustacją
sernika po wiedeńsku, konkursem
muzycznym z nagrodami oraz prezentacją
poświeconą studiom w Niemczech,

naszą pracę od kuchni, a także zaprosić
na spotkania z innymi kulturami po raz
kolejny otworzyliśmy podwoje naszej
siedziby przy ul. Kawiory 26a w Dniu
Języków Obcych.
Miłośnicy języka i kultury Albionu
mogli obejrzeć pokaz tańca szkockiego,
poznając podstawowe figury i kroki, albo
wziąć udział w quizie filmowym. Osoby
o mocnych nerwach doświadczyły
„Mrocznych sekretów Edynburga”, zaś
globtroterzy dowiedzieli się „Jak obejść
cały świat z pięcioma euro w kieszeni”.
Szukający pokrzepienia mogli spróbować
herbaty z prawdziwego samowara lub
kwasu chlebowego, oglądając przy tym
wystawę matrioszek oraz rosyjskich
militariów (włącznie z najprawdziwszym
kałasznikowem) i odznaczeń wojskowych.
Tu także nie zabrakło konkursu,
oczywiście poświęconego Rosji
i wspólnego śpiewu sentymentalnych
piosenek rosyjskich. Całość uświetnił
recital rosyjskiego pieśniarza i gitarzysty
Jurija Aleksandrowicza Bejczuka, znanego
zapewne bywalcom restauracji „Wiśniowy
Sad”. Idący śladami Kolumba trafili
z pewnością na hiszpański poranek
(z wielkim konkursem i degustacją delicias
del mundo hispano). Koło Naukowe
BLABEL wystawiło „Sen nocy letniej”
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a przedstawioną w ramach inicjatywy
„Deutsch Wagen Tour”. Nagrody
książkowe wręczyły pani konsul Maria
Altmann z Konsulatu RFN w Krakowie oraz
pani Christa Ganterer z Instytutu
Goethego. Języki obce w Akademii
Górniczo-Hutniczej kwitną zatem

nieprzerwanie od 1919 roku (już spis
wykładów roku akademickiego 1919/1920
wymienia wykłady nadobowiązkowe
w zakresie języka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo
w semestrze, zajęcia te odbywały się
w budynku szkoły powszechnej przy ulicy
Loretańskiej 18), wciąż fascynując
możliwością otwierania kolejnych drzwi
krajów i kultur. I oby tak już zostało.

• Dariusz Kałuża

fot. arch. autora

fot. arch. autora

fot. arch. autora

Czasy, w których lekarze wyznawali
zasadę: ante patientum latina lingua est
(w obecności chorego używaj tylko
łaciny), odeszły już do przeszłości. Dziś
przyszli lekarze i inżynierowie mogą
swobodnie porozumiewać się w wielu
językach, a zawdzięczają to w znacznej
mierze lektoratom prowadzonym przez
Studium Języków Obcych. Aby pokazać
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Na zakończenie Dnia Otwartego SJO,
6 maja o godzinie 14, odbyła się w sali
audytoryjnej Centrum Dydaktyki premiera
spektaklu będącego adaptacją
Szekspirowskiego Snu Nocy
Letniej w wykonaniu zespołu teatralnego
KN Blabel. W swym dorobku koło ma już
niejedno przedstawienie (między innymi
intermedium Cervantesa El retablo de las
maravillas w oryginalnej wersji językowej),
jednak po formę tak obszerną
i skomplikowaną sięgnęliśmy po raz
pierwszy. Przygotowując to przedstawienie
musieliśmy się zmierzyć ze wszystkimi
wymiarami sztuki, pokonać
w ekspresowym tempie wszelkie problemy
artystyczne, organizacyjne, techniczne
i ekonomiczne, z jakimi borykają się
zespoły profesjonalne czy amatorskie,
a dodatkowo – problem językowy. Blabel’s
Midsummer Night’s Dream opiera się
bowiem na oryginalnym tekście
Shakespeare»a, w który wkomponowano

fot. arch. autorki

Blabel’s dream

tu i ówdzie różne wstawki językowe. Czy
eksperyment się powiódł? Proszę pytać
widzów, lub obejrzeć próbkę spektaklu,
jaką wyemituje Telewizja Kraków,
a najlepiej przyjść na kolejne

przestawienie. Więcej szczegółów na
stronie www.blabel.agh.edu.pl.

• Magdalena Pabisiak i Anna Cisowska
opiekunki KN Blabel

Inżynierowie i barokowe wiersze

fot. arch. autorki

fot. arch. autorki

Zbiory rozłączne? Ależ skąd! Miejsce:
elitarne, księgarnia Elite na Małym Rynku,
czas środa, godzina 18, okropna ulewa.
Przedmiotem spotkania był teatr
hiszpańskiego dramaturga o nazwisku
Lope de Vega (1562–1635), jego
organizatorami Instytut Cervantesa
w Krakowie (cracovia.cervantes.es/pl/o_
nas_instytut_cervantesa_hiszpanski.htm)
i wspomniana wyżej ksiegarnia
(www.ksiegarniahiszpanska.pl). I nagle
poczułam się jak na Kawiorach w 13 A:
wśród słuchaczy przeważali nasi studenci!
Może był wśród nich ktoś z Wydziału
Humanistycznego, ale ja dostrzegłam
dziewczyny i chłopaków z informatyki,
matematyki, zarządzania, górnictwa,
energetyki! Spotkanie było dość długie,
rozmowa toczyła się głównie po
hiszpańsku, ale większość z nich dotrwała
do końca. Na samym początku
poprosiłam publiczność o wypełnienie
ankiety, gdzie pojawia się zdanie:
Z dotychczasowych studiów/ ze szkoły
średniej wyniosłem a) zamiłowanie do
literatury dawnej, b) dobrą znajomość
literatury dawnej, c) niechęć / obojętny
stosunek do literatury dawnej. Jeden
spośród uczestników spotkania wybrał
wariant b, dwoje – wariant a, reszta c.
A gdyby tak zmienili zdanie w trakcie
studiów w AGH?

• Magdalena Pabisiak
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Plus ultra *
Całości dopełnił rytuał parzenia i picia
mate, którą poczęstowała nas pani
Małgorzata Żupnik (EAiE). Mate, w języku
Indian caá mati to napar ziołowy, bez
którego nie potrafi się obejść znaczna
część mieszkańców Ameryki Łacińskiej,
pani Małgorzata przywiozła ją jednak
z Hiszpanii, gdzie spędziła semestr
zimowy jako studentka LLP Erasmus.
Jej relacją z pobytu w Walencji zakończyła

fot. arch. autorki

Język hiszpański kojarzy się nam przede
wszystkim z ojczyzną Cervantesa, wysoko
rozwiniętym, a jednocześnie malowniczym
krajem Półwyspu Iberyjskiego, kuszącym
niezliczonymi walorami przyrodniczymi,
klimatycznymi i przebogatą kulturą,
posiadającym dziś 47 milionów obywateli.
Wiadomo jednak, że prócz Europejczyków
posługuje się tym językiem jeszcze niemal
pół miliarda ludzi na świecie, z czego

walcząc o laur zwycięzcy w hiszpańskiej
odmianie konkursu Poliglota. Finał jak
zwykle był publiczny, zaś w skład jury
weszli razem z nami studenci wyróżniający
się znakomitym poziomem językowym:
pani Monika Krupnik (EAIiE) oraz panowie
Marcin Wójcik (FiIS) i Wojciech Ozga
(EAIiE). Taką współpracę umożliwił nam
fakt, że do konkursu zaprosiłyśmy
słuchaczy lektoratu na poziomie A1, czyli
tych, którzy swe kompetencje językowe
zawdzięczają w całości nauce w AGH.
Finalistki nie zawiodły naszych oczekiwań
i zaimponowały umiejętnościami kolegom
z lektoratów, gdyż zadania, z jakimi
przyszło im się zmierzyć były naprawdę
niełatwe (publikujemy je na stronie
lektoratu języka hiszpańskiego:
home.agh.edu.pl/~zjris/).
Estos son ricos, que tienen amigos,
ten bogaty, kto ma przyjaciół, mówi
hiszpańskie przysłowie. Lektorat języka
hiszpańskiego jest elitarny: skupia
stosunkowo wąską grupę studentów
i może dlatego dobrze się znamy i świetnie
czujemy razem. Podczas zajęć jesteśmy
partnerami, a po zajęciach często
przyjaciółmi. Naszym bogactwem są
studenci, wśród których roi się od
młodych ludzi pełnych pasji, talentów,
różnorodnych zainteresowań. To oni, jak
zawsze, byli współautorami i bohaterami
naszych spotkań.

• Anna Cisowska

Magdalena Pabisiak
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się część spotkania poświęcona
popularyzacji krajów języka
hiszpańskiego.
Sam zaś język był w centrum
zainteresowania podczas pojedynku,
w którym zmierzyły się na słowa panie
Agnieszka Gęga, Lidia Wawrzak i Ewa
Penkala (w kolejności zajętych miejsc),

*

Non plus ultra to łacińskie wyrażenie
oznaczające nic nadto, rzecz
nieprześcignioną; Królestwo Hiszpanii za
swoją przyjęło jednak dewizę plus ultra, którą
tłumaczyć można jako wciąż naprzód,
prześcignąć co nieprześcignione. To także
nasza dewiza.

fot. arch. autorki

większość stanowią mieszkańcy Ameryki
Środkowej i Południowej oraz Meksyku.
Tej części globu poświęciliśmy główną
uwagę w tegorocznym programie
przygotowanym na Dzień Otwarty SJO
przez studentów naszego lektoratu.
Porywające prezentacje o Meksyku,
Argentynie, Chile, Boliwii i Peru
przedstawiły panie Magdalena Wieczorek
(MS), Katarzyna Wojciechowska
(Zarządzanie), Anna Skiba i Marta Ryłko
(EAIiE).
Polska obecność w Ameryce
Południowej ma historię długą i chlubną,
czego przykładem są życiorysy Ignacego
Domeyki i Ernesta Malinowskiego,
powszechnie znanych i cenionych
w swych przybranych ojczyznach.
Ich dzieje przypomniały panie Paulina
Dembska i Justyna Błocka (GGiOŚ).
Pośród naszych gości nie brakło tego dnia
studentów, którzy nie znają języka
hiszpańskiego. Z myślą o nich
wprowadziliśmy do programu lekturę
fragmentów kultowej powieści La Rayuela
argentyńskiego pisarza J. Cortazara
w przekładzie Z. Chądzyńskiej i pięknej
interpretacji pana Piotra Kocandy (EAIiE)
oraz relację z niedawnej ekspedycji do
Peru pana Marcina Pająka (Zarządzanie).
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Wartości – czy ktoś jeszcze o nich pamięta?
W dzisiejszych czasach mało kto
rozmawia o wartościach. Czy to z braku
czasu, czy też z czystej niechęci lub
obawy kwestia systemu wartości
pozostaje jakby na marginesie życia
codziennego. Na szczęście dla wciąż
licznego grona zainteresowanych, w dniu
22 kwietnia 2010, w sali konferencyjnej
rektoratu, rozpoczęła się I OgólnopoIska
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
zatytułowana „Wartości podstawowe
w kontekstach współczesnych”.
Konferencja została zorganizowana przez
Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii
Wydziału Humanistycznego AGH. Poniżej
przedstawiam krótką relację z sesji
otwierającej konferencję.
Podczas sesji plenarnej profesor
Wyższej Szkoły Filozoficzno‑Pedagogicznej
„Ignatianum” Władysław Stróżewski
w wystąpieniu zatytułowanym
„Aksjologiczne aspekty globalizacji” mówił
m.in. o naglącej potrzebie rozszerzenia
działań wchodzących w zakres słowa
tolerancja. Jego zdaniem zgoda,
akceptacja inności to zbyt mało, należy
umożliwiać, czy wręcz pomagać w staniu
się innym tym, którzy tego potrzebują.
Nawiązując do koncepcji globalizacji
profesor Stróżewski zaznaczył, że pomimo
dynamizmu rzeczywistości społecznej
pewne wartości pozostają niezmienne.
Obok wspomnianej już tolerancji profesor
uznał za podstawowe takie wartości jak
prawda, miłosierdzie, sprawiedliwość oraz
solidarność.
Ważny punkt w dyskusji na temat
wartości poruszył przewodniczący
Komitetu Naukowego konferencji, profesor
Maciej Uliński (AGH). Zwrócił uwagę na
fakt, że wartości nadają codziennemu
życiu sens, a ich realizacja zapewnia
społeczeństwu ciągłość. Jednakże
w praktyce coraz częściej spotykamy się
z sytuacjami usuwania wartości ze sfery
zawodowej. Jako przykład profesor podał
relację lekarza z pacjentem, która często
przybiera mechaniczny, sformalizowany
charakter oraz sprowadzenie roli szkoły do
umiejętnego zastosowania klucza
odpowiedzi. Taką formalizację stosunków
między ludźmi oraz narastającą liczbę
reguł, kluczy, instrukcji, profesor uznał za
szkodliwą dla kondycji współczesnego
społeczeństwa.
Na problem usuwania wartości z coraz
szerszych sfer ludzkiej aktywności zwrócił
również uwagę prowadzący sesję profesor
Józef Lipiec (UJ). Odnosząc się do sytuacji
w obszarze prawa, powiedział: „Być może
aksjologia już nie towarzyszy prawu? Nie
jestem pewien”. Dlaczego na studiach
prawniczych zaczyna brakować etyki
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prawa? Być może tworzone prawo posiada
immanentne uzasadnienie i nie odwołuje
się do wartości – zastanawiał się profesor.
Kolejny prelegent, profesor Łukasz
Trzciński (AGH) przeniósł dyskusję nad
wartościami w świat cybernetyki.
W odczycie zatytułowanym „Cyborg –
istnienie hybrydalne w przestrzeni
wartości” poruszył problem hybrydalności
„ja” w ciele człowieka-cyborga. Nasze
uczestnictwo w świecie technologii stwarza
nowe obawy i lęki. W związku
z zaawansowaną transplantologią rodzi się
nowa etyka daru, a pojęcie miłosierdzia
nabywa nowego znaczenia. Cyborgizacja
rozumiana, jako dostęp do totalnej
informacji oraz połączenia ciała człowieka

z maszyną rodzi nowe problemy dotyczące
świata wartości. Jednak powoli zaczynamy
stawiać czoła właśnie takiej rzeczywistości.
Sesję plenarną konferencji zakończył
profesor Ryszard Tadeusiewicz (AGH)
wykładem o wartościach w wirtualnej
rzeczywistości. Profesor mówił również
o potrzebie zmian w relacji wykładowca –
student. Uznał, że najwyższy czas
powrócić do indywidualnej, mentorskiej
metody nauczania ze względu na
możliwość przekazywania wartości oraz
podniesienia jakości kształcenia.

• Piotr Szmyt
Student III roku Socjologii Wydział
Humanistyczny

Złote drużyny AGH
W kwietniu odbyły się finały AMP
w czterech ważnych dyscyplinach dla
zawodników AGH. Dobrze przepracowany
okres przygotowawczy oraz obfitujący
w liczne starty i sukcesy sezon został
zwieńczony niebagatelną ilością medali
w finałach tych rozgrywek.
Złoto dla biegaczy
W dniach 9–10 kwietnia odbył się finał
AMP w biegach przełajowych w Łodzi.
Męska reprezentacja AGH w składzie:
Łukasz Augustyn, Maciej Broniatowski,
Grzegorz Dela, Janusz Latała,
Maksymilian Piasecki, Kacper Piech, Rafał
Snochowski, Jakub Woźniak, Paweł
Wszołek zdobyła drużynowo złoty medal
w biegu na dystansie 6 km w klasyfikacji
generalnej wśród 50 startujących uczelni,
jednocześnie wygrywając klasyfikację
uczelni technicznych. Indywidualnie
najlepiej spisał się Jakub Woźniak, który
w tym samym biegu zdobył złoty medal
w kategorii uczelni technicznych.
26 krążków dla pływaków
Warszawa była gospodarzem AMP
w pływaniu, które miały miejsce w dniach
23–25 kwietnia. Pływacy zdobyli
26 krążków, w tym: 17 złotych, 2 srebrne
i 1 brązowy medal. Reprezentacja kobiet
w składzie: Natalia Borek, Aleksandra
Cisowska, Katarzyna Kowalczyk, Jagoda
Mózgowska oraz Jagoda Piechocka
uplasowała się drużynowo na piątym
miejscu w klasyfikacji generalnej.
Natomiast męska drużyna w składzie:
Piotr Jachowicz, Michał Klupa, Sebastian
Krawczyk, Krzysztof Wilk oraz Jakub Zych
ostatecznie zajęła wysokie, trzecie miejsce
w łącznej klasyfikacji. Zarówno drużyna

żeńska i męska wygrały drużynową
klasyfikację uczelni technicznych. Złote
medale w kategorii Open powędrowały
indywidualnie do Natalii Borek, Jagody
Piechockiej w dwóch konkurencjach oraz
do Aleksandry Cisowskiej, Katarzyny
Kowalczyk i Jagody Mózgowskiej.
Spośród panów złoty medal indywidualnie
zdobył Piotr Jachowicz.
Wspinaczka górą
Finał AMP we wspinaczce sportowej odbył
się w Katowic w dniach 18–20 kwietnia.
Zawodników z AGH w generalnej
klasyfikacji drużynowej wywalczyli złoty
medal. Indywidualnie w zawodach na czas
srebrny medal zdobył Maciej Kalita,
jednocześnie stając na trzecim stopniu
podium w konkurencji „na trudność”.
W klasyfikacji uczelni technicznych poza
Maciejem Kalitą medale wywalczyli także:
Mikołaj Suwada i Bartosz Zasadny.
Wygrana badmintonistów
Złoty medal w klasyfikacji uczelni
technicznych oraz szóste miejsce
w klasyfikacji generalnej – takie wyniki
osiągnęła reprezentacja AGH na AMP
w Badmintonie, które rozgrywane były
w dniach 23–25 kwietnia w hali SWFiS
AGH. W turnieju wzięło udział prawie 150
zawodników z 16 uczelni z całej Polski.
Skład reprezentacji AGH: Ewelina Łach,
Karolina Neska, Katarzyna Płonka,
Aleksandra Domagała, Kornel Apostolik,
Tomasz Urbanik, Robert Gałek
i Przemysław Wyszkowski.
Szczegółowe informacje na stronie
www.azs.agh.edu.pl.

• Magdalena Żaba
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Nie idźmy na łatwiznę!
Rozmowa z dr Janem Galarowiczem, adiunktem na Wydziale Humanistycznym AGH, autorem
kilkunastu książek, w tym czterech ostatnich poświęconych antropologiczno-etycznej myśli
Karola Wojtyły (m.in. Człowiek jest osobą, Imię własne człowieka, Blask godności), o spotkaniach
z papieżem – Polakiem i o tym, co nam po sobie pozostawił.
Małgorzata Matlak: Miał Pan okazję
osobiście poznać Karola Wojtyłę
w czasach, kiedy jeszcze nie był
papieżem. Jak zapamiętał Pan te
spotkania?
Jan Galarowicz: Tak, miałem to
wielkie szczęście, że akurat w 1967 roku,
kiedy przyjechałem do Krakowa, Karol
Wojtyła został kardynałem. Muszę
powiedzieć, że jego filozofia początkowo
mnie nie porwała. Odkryłem i doceniłem
ją dopiero później, już w momencie
pisania doktoratu. Tym, co jednak
szczególnie ze spotkań z nim utkwiło mi
w pamięci jest fakt, że on rzeczywiście
miał fascynującą osobowość. To się czuło
do razu. I to, że w czasie spotkań
zdecydowanie wolał słuchać niż mówić.
Każda sprawa, z którą ludzie do niego
przychodzili, była dla niego godna uwagi.

A czy nie uważa Pan, że obecnie pamięć
po Janie Pawle II w dużej mierze opiera się
na takim popkulturowym przemyśle,
że ograniczyła się do przedmiotów typu
figurki, plakaty, obrazki? Gdzieś ta pamięć
o jego poglądach zdaje się przy tym
schodzić na drugi plan.
Rzeczywiście, można odnieść takie
wrażenie. Nie zgadzam się jednak z tym,
że nic więcej po nim nie zostało. Po
śmierci papieża ludzie zaczęli czytać jego
dzieła, zgłębiać jego myśl i siłą rzeczy
coraz bardziej się z nią zaznajamiać. Nie
możemy więc mówić o tym, że to jest na
drugim planie, bo moim zdaniem wciąż
o tym wszystkim, co nam mówił,
pamiętamy. Świadczy o tym m.in. nasza
solidarność, jaką potrafimy sobie
okazywać w obliczu tragedii, czego
świadectwo daliśmy choćby w okresie
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A co Pan sądzi na temat sporu o decyzję
dotyczącą miejsca pochówku pary
prezydenckiej na Wawelu, który miał
miejsce właśnie pod oknem papieskim –
miejscem do tej pory kojarzonym głównie
z Janem Pawłem II, a dziś będącym
siedzibą kardynała Dziwisza? Nie można
przecież uznać tego za objaw
solidarności.
Po pierwsze, prawo do opinii na
temat pochowku ma każdy. Można się nie

fot. arch. autora

Filozofia Karola Wojtyły nie od początku
wywarła na Panu tak wielkie wrażenie,
a jednak pisał Pan doktorat właśnie na jej
temat. Jak to się stało?
Właściwie stało się tak w dużej mierze
za sprawą ks. profesora Józefa Tischnera.
Zachęcał on do tego, aby zająć się
sporem o człowieka w filozofii polskiej po
II wojnie światowej, a jednym
z najwcześniejszych uczestników tego
sporu był kardynał Karol Wojtyła, autor
wielkiego dzieła Osoba i czyn. W pewnym
momencie uznałem, że warto napisać
pracę doktorską na temat antropologii
Wojtyły. Dodam, że był to pierwszy
doktorat w UJ na ten temat.

żałoby narodowej po katastrofie
w Smoleńsku.

zgadzać z opinią kardynała Dziwisza,
natomiast trzeba postawić pytanie: czy
czas żałoby był najlepszym okresem na
deklarowanie innych poglądów, a tym
bardziej na ich manifestowanie?
Ja uważam, że nie. Poza tym styl tej
manifestacji był agresywny i nienawistny.
Coś on jednak pokazywał: że
nieprawdziwe jest przekonanie o jedności
Polaków wygłaszane podczas żałoby i to,
że wszyscy jesteśmy tacy wspaniali.
Moim zdaniem część Polaków po
komunizmie jest bardzo okaleczona
i zdemoralizowana. Być może pod oknem
papieskim były nie tylko takie osoby.
Dlaczego jednak nie potrafiły uszanować
żałoby? Dlaczego nie przeprosiły za tę
awanturę?
Wróćmy więc do samej osoby Jana
Pawła II. Jakie według Pana płynie główne
przesłanie z nauki papieża? O czym
powinniśmy pamiętać dziś – pięć lat po
jego śmierci?
Oczywiście jest bardzo wiele idei,
które nasz papież pozostawił. Wymienię
tylko niektóre. Po pierwsze, Janowi

Pawłowi II zależało głównie na tym, aby
chrześcijaństwo było chrześcijaństwem
pełnym, wielowymiarowym i integralnym.
We współczesnej kulturze widać
skłonność do tego, aby chrześcijaństwo
redukować do pewnych elementów. Po
drugie, Wojtyle bardzo zależało na tym,
aby chrześcijaństwo było
chrześcijaństwem myślącym. Dlatego
przywiązywał tak ogromną wagę do nauki
i edukacji. Można tu mówić wręcz o kulcie
uniwersytetu. W Castel Gandolfo
uczestniczył w wielu spotkaniach
z uczonymi z całego świata. Po trzecie,
zależało mu na tym, aby chrześcijaństwo
było chrześcijaństwem wymagającym.
Żyjemy dziś w kulturze hedonicznej, która
idzie na łatwiznę, w której wszystko jest
bardzo piękne, natomiast zanika
świadomość, że trzeba od siebie wiele
wymagać, ale jednocześnie nie
zapominać o wyrozumiałości wobec
innych. Czwarta myśl wydaje się wręcz
oczywista: chodzi mi tutaj o godność
i szacunek, które są czymś głębszym od
tak modnej dziś tolerancji. Stąd właśnie
bierze się jego troska o małżeństwo
i rodzinę; Jan Paweł II był przekonany,
że ludzkość nie wymyśliła dla rozwoju
dziecka nic lepszego od rodziny. Stąd też
jego radykalna obrona życia od poczęcia
aż do śmierci, ostry sprzeciw wobec
zjawisk destrukcyjnych, które nazywał
„cywilizacją śmierci”. Z kolei
z wyrozumiałością wobec innych wiąże się
idea miłosierdzia. Papież był świadom,
że w gruncie rzeczy jesteśmy biedakami:
cierpimy, umieramy, przeżywamy dramaty
rodzinne, itd. Wobec tego można
powiedzieć, że bez boskiego miłosierdzia
jesteśmy właściwie przegrani. Bardzo
ważne były też dla niego kwestie
sprawiedliwości i właściwego
wynagradzania za pracę oraz troska
o młodzież, która będzie przecież
budować przyszłość. Powiedziałbym
także o takich sprawach, które dotyczą
głownie nas – Polaków. Jan Paweł II był
przekonany, że naszą misją jest
pielęgnowanie chrześcijaństwa oraz
tradycji oraz pogłębianie patriotyzmu.
Czy myśli Pan, że w tym momencie
kontynuujemy te myśli?
W jakimś stopniu: tak. Dzięki Janowi
Pawłowi II jesteśmy na pewno trochę lepsi.
Jego obecność pogłębiła i umocniła wiarę
milionów katolików. Jako Polak z krwi
i kości nauczył nas mądrzej kochać swoją
ojczyznę, co ujawniło się w „dniach
kwietniowych”.

• Rozmawiała Małgorzata Matlak
Studentka I SUM Socjologii,
Wydział Humanistyczny

Biuletyn AGH 29-2010

Związali drutem człowiekowi ręce
i wyśmianego układali w płytkie groby,
żeby nie wzywał prawdy w testamencie
i już na zawsze był anonimowy
Cz. Miłosz

I Oni też tam byli
o pracownikach naukowych Akademii Górniczej
bestialsko zamordowanych przez NKWD przed 70 laty
Wprowadzenie
W marcu 1940 roku ludowy Komisarz
Spraw wewnętrznych Ławrentij Beria
skierował do Komitetu Centralnego
Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej
(bolszewików) adresowane do
„towarzysza Stalina” pismo z projektem
decyzji o likwidacji polskich jeńców.
Większość przewidzianych do
wymordowania przetrzymywano
w obozach specjalnych (Kozielsk,
Starobielsk, Ostaszków): „14 736 byłych
oficerów, urzędników, obszarników,
policjantów, żandarmów służby
więziennej, osadników i agentów wywiadu:
ponad 97% narodowości polskiej”;
pozostałą grupę spośród „18 632 (wśród
nich 10 685 Polaków)” przetrzymywano
w więzieniach zachodnich obszarów
Ukrainy i Białorusi. Wniosek został
rozpatrzony przez Biuro Polityczne
5.03.1940. Na dokumencie na którym
wpisano tę datę, obok parafy
wnioskującego Berii znalazły się podpisy:
Józefa Stalina, Klimenta Woroszyłowa,
Wiaczesława Mołotowa i Anastasa
Mikojana, oraz adnotacja sekretarza
o zaakceptowaniu decyzji również przez
Michaiła Kalinina i Łazara Kaganowicza.
Potwierdzenie Politbiura potwierdzone
zostało w decyzji z 5.03.1940 r.
sporządzonej wyciągiem z protokołu
nr 1315. Decyzją tą członkowie Politbiura
Komitetu Centralnego WKP(b) skazali na
zagładę 25 700 Polaków [4]. fot. 1.
Poczynając od pierwszych dni
kwietnia 1940 roku, NKWD realizowało
akcję „rozładowania” trzech obozów
specjalnych, wywożąc z nich
i rozstrzeliwując jeńców. W chwili jej
uruchomienia na przełomie marca
i kwietnia w obozach więziono:
w Kozielsku 4599, w Starobielsku 3895,
w Ostaszkowie 6346 osób. Spośród
przetrzymywanych w obozach w chwili
przystąpienia do ich likwidacji zabito 97%
wszystkich uwięzionych. Jeńców Kozielska

Biuletyn AGH 29-2010

zastrzelono w Smoleńsku i Katyniu, ciała
ukryto w Lesie Katyńskim, jeńców
Starobielska rozstrzelano w Charkowie
i tam pochowano, jeńców Ostaszkowa
rozstrzelano w Twerze, ciała ukryto
w Miednoje [2].
Ofiary zbrodni NKWD z 1940 roku
zostały w Polsce po raz pierwszy oficjalnie

uhonorowane poprzez opisanie tej zbrodni
na płycie z brązu umieszczonej w 1989 r.
w krużgankach Klasztoru Ojców
Karmelitów na Piaskach w Krakowie
(fot. 3). Z tej płyty możemy odczytać, że
w gronie zamordowanych było między
innymi: 12 generałów, 300 pułkowników
i podpułkowników, 500 majorów, 2500
kapitanów i rotmistrzów, 5000
poruczników i podporuczników, 6000
podchorążych i podoficerów.
W gronie ofiar uhonorowanych na ww.
płycie jest również jedyna kobieta –
porucznik lotnictwa Janina Lewandowska,

1. Decyzja Politbiura Komitetu Centralnego WKP(b) o skazaniu na śmierć polskich oficerów [5]
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– inż. Augustyn Jelonek – adiunkt
Wydziału Hutniczego.
Chcąc przypomnieć PT Czytelnikom
sylwetki ww. pracowników AG
zamordowanych przez NKWD w 1940
roku, skorzystałem z materiałów
źródłowych, znajdujących się w teczkach
osobowych będących w zbiorach
archiwalnych AGH [9] oraz z materiałów
udostępnionych mi przez prof. dr hab.
inż. Aleksandra Garlickiego. [3]
Dr inż. Zygmunt Mitera (1903–1940)

2. Zdjęcie Z. Mitery z okresu pobytu w USA [1]

którą NKWD zamordowało w dniu Jej
32 urodzin – 22.04.1940 w Katyniu.
W trakcie działań wojennych
prowadzonych przez Wermacht na terenie
Związku Radzieckiego, Niemcy natknęli
się na terenie Lasu Katyńskiego na groby
pomordowanych polskich oficerów.
W dniach od 18.02. do 13.04.1943
ekshumowali 400 ciał. W dniu 13.04.1943
komunikat radia niemieckiego w Berlinie
poinformował świat o odkryciu masowych
grobów polskich oficerów zamordowanych
przez Sowietów. Dla celów
propagandowych Niemcy powołali
komisję w skład której weszło
12 przedstawicieli krajów zależnych od
Rzeszy Niemieckiej oraz 1 Szwajcar.
Komisja ta przebywała w Katyniu w dniach
28–30.04.1943.
Pod niemieckim przymusem, ale za
wiedzą i zgodą rządu polskiego
w Londynie i władz podziemnych w Polsce,
do Katynia udało się kilkunastu Polaków
w tym pisarze Ferdynand Goetel i Józef
Mackiewicz. Komisje potwierdziły, że
zbrodnia na polskich oficerach jest dziełem
Sowietów. W tym miejscu pragnę postawić
hipotezę, że Ferdynand Goetel (Sekretarz
Akademii Górniczej w latach 1920–1925
[6]) mógł być bezwiednym świadkiem
odkrycia zbrodni dokonanych przez NKWD
na jego 3 byłych studentach, (o których
będzie mowa w dalszej części artykułu).

Zygmunt Antoni Mitera urodził się dnia
17 stycznia 1903 w Skołyszynie jako syn
dwojga nauczycieli. Studiował w Akademii
Górniczej w Krakowie i w roku 1929
uzyskał dyplom inżyniera górniczego.
Obszarem jego zainteresowań była
geofizyka. Jako stypendysta polskiego
rządu dalsze studia odbywał
w Technicznym Uniwersytecie w Berlinie,
na terenie Szwecji i Francji, a w 1931 roku

przybył do Stanów Zjednoczonych i na
Wydziale Górnictwa i Badań
Geofizycznych odbywał kolejne studia
w Colorado School of Mines w Golden.
W lecie 1932 roku, gdy już
stypendium dobiegło końca, Fundacja
Kościuszkowska przyznała inne
stypendium, co umożliwiło mu odbycie
praktyk w Teksasie i w Kalifornii, gdzie
uzyskał cenne doświadczenie w zakresie
metod geofizycznych stosowanych
w przemyśle naftowym. W drugiej połowie
1932 roku powrócił do Polski
i w Państwowym Instytucie Geologicznym
pracował przy poszukiwaniach ropy
naftowej. Stwierdził wtedy, że zarówno
stosowane w Polsce metody, jak
i posiadana aparatura nie pozwolą mu na
pełne wykorzystanie wiedzy zdobytej za
granicą.
W grudniu 1932 roku powrócił więc
do Kolorado dla dokończenia studiów
i w maju 1933 roku był pierwszym
Polakiem, który otrzymał doktorat
z geofizyki. [fot. 2.]

Pracownicy Akademii Górniczej
ofiarami zbrodni katyńskiej
W gronie 795 absolwentów AG do
1939 roku, dyplomy inżynierskie uzyskało
571 górników i 224 hutników [6] było
również 3 absolwentów – pracowników
naukowych AG:
– dr inż. Zygmunt Mitera – adiunkt
Wydziału Górniczego,
– inż. Tadeusz Ramza – starszy asystent
Wydziału Górniczego,
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3. Płyta pamiątkowa poświęcona pamięci ofiar zbrodni katyńskiej umieszczona w krużgankach klasztoru Ojców
Karmelitów na Piaskach w Krakowie [Z. Sulima]
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4. Płyta pamiątkowa poświęcona pamięci ofiar zbrodni katyńskiej – pracowników naukowych AG – umieszczona w paw. A0 – I p. [Z. Sulima]

Uzyskanie tego doktoratu otwierało
przed nim drogę do łatwego objęcia
dobrze płatnej pracy w USA lub
w Kanadzie. Zdecydował się jednak na
powrót do Polski. W krakowskiej Akademii
Górniczej objął stanowisko wykładowcy
w Zakładzie Geofizyki, jak również wraz
z przyjaciółmi założył prywatną firmę
GEOTECHNIKA. W 1938 roku zaczął
sprowadzać z USA do Polski sprzęt
geofizyczny do badań terenowych. Więcej
tego sprzętu zamierzał sprowadzić w 1940
roku. Po wybuchu II Wojny Światowej
Zygmunt Mitera jako oficer rezerwy znalazł
się w Armii Polskiej i 5 października 1939
dostał się do niewoli sowieckiej. Dalsze
losy dr inż. Zygmunta Mitery nie były znane
aż do 1996 roku, kiedy to Stowarzyszenie
Rodzin Katyńskich opublikowało Księgę
Katyńską. Okazało się wtedy, że między l
kwietnia a 19 maja 1940, Zygmunt Mitera
został zamordowany przez NKWD na
terenie Związku Radzieckiego, w tak
zwanym obozie charkowskim. [1, 3, 9]

Odrodzonej Polski. W 1919 roku rozpoczął
studia w Akademii Górniczej. W trakcie
studiów z powodu trudnych warunków
finansowych, podejmował pracę
zarobkową w kopalniach węgla, ropy
naftowej, w charakterze dozoru
górniczego. Brał również udział
w poszukiwaniach fosforytów w Annopolu
Lubelskim. Dyplom inżyniera górnika
uzyskał w 1932 roku. W 1934 roku,
na wniosek Rady Wydziału Górniczego,
rektor prof. inż. W.J. Takliński powołał
inż. T. Ramzę na stanowisko starszego
asystenta, na tym stanowisku pracował
do wybuchu wojny. W trakcie mobilizacji
inż. T. Ramza jako oficer rezerwy został
wcielony do Armii Polskiej. W wyniku
napaści na Polskę w dniu 17 września
1939, przez ZSRR dostał się do sowieckiej
niewoli. Jako oficer Wojska Polskiego
T. Ramza został zamordowany strzałem
w tył głowy przez NKWD podczas
likwidacji obozu jenieckiego polskich
oficerów w Starobielsku – ZSRR –
w okresie kwiecień–maj 1940. [6, 9]

Inż. Tadeusz Ramza (1901–1940)

inżyniera metalurga. W 1930 roku
pracował u prof. Korwin‑Krukowskiego
nad opracowaniem skryptu
z wielkopiecownictwa. Na przełomie 1930
i 1931 roku inż. A. Jelonek odbywał służbę
wojskową. W roku akademickim 1932/33
prowadził ćwiczenia z wielkich pieców na
III i IV roku studiów Wydziału Hutniczego.
Na wniosek Rady Wydziału Hutniczego
w maju 1933 roku, rektor prof. inż.
Saryusz-Bielski powołał inż. A. Jelonka na
stanowisko adiunkta; na stanowisku tym
pracował do wybuchu wojny. W trakcie
mobilizacji inż. A. Jelonek jako oficer
rezerwy, został wcielony do Armii Polskiej.
W wyniku napaści na Polskę w dniu
17 września 1939, przez ZSRR dostał się
do sowieckiej niewoli. Jako oficer Wojska
Polskiego T. Ramza został zamordowany
strzałem w tył głowy przez NKWD
podczas likwidacji obozu jenieckiego
polskich oficerów w Starobielsku – ZSRR –
w okresie kwiecień-maj 1940 [6, 9]
Wybrane przykłady uhonorowania
ofiar Katynia

Inż. Augustyn Jelonek (1906–1940)
Tadeusz Ramza urodził się 24 sierpnia
1901 w Krakowie. W okresie od listopada
1918 do września 1919 oraz od lipca do
listopada 1920 pełnił ochotniczą służbę
wojskową w trakcie tworzenia się
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Augustyn Jelonek urodził się 6 marca
1906 w Krakowie. W latach 1924–1929
studiował w Akademii Górniczej, gdzie
w grudniu 1929 roku uzyskał dyplom

Mimo zmowy milczenia wokół tragedii
katyńskiej polski pisarz emigracyjny
Marian Hemar (6.04.1901 – 11.02.1972)
napisał wstrząsający wiersz poświęcony
pamięci wszystkich ofiar zamordowanych
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KATYŃ

5. Matka Boska Katyńska [ 7]

przez NKWD w 1940 roku, który poniżej
przytaczam:
Z inicjatywy Ks. prałata Zdzisława
Peszkowskiego – jednego z nielicznych
więźniów, którzy przeżyli pobyt w obozach
jenieckich NKWD – na patronkę
zamordowanych polskich oficerów
wybrano Matkę Boską Katyńską [fot. 5.]
W Krakowie jak już wspomniano
ufundowano płytę pamiątkową u Ojców
Karmelitów na Piaskach [fot. 3.]
Na terenie naszej uczelni w paw. A-0
– I piętro, w 1993 roku wmurowano płytę
pamiątkową pamięci zamordowanych
przez NKWD w 1940 roku pracowników
Akademii Górniczej: dr inż. Z. Mitery,
inż. T. Ramzy i inż. A. Jelonka [fot. 4.]
Cześć Ich pamięci.

• Bronisław Barchański
PS Proszę uprzejmie PT Czytelników
„Biuletynu” znających rodziny naszych
ofiar katyńskich o kontakt.
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Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie… 
Zdradzieckim strzałem w czaszkę 
Pokwitowano Wrzesień
Związano do tyłu ręce, 
By w obecności kata 
Nie mogła ich wznieść błagalnie 
Do Boga i do świata.

Tej nocy Sprawiedliwość 
Zgładzono w katyńskim lesie… 
Bo która to już wiosna? 
Która zima i jesień 
Minęły od tego czasu, 
Od owych chwil straszliwych? 
A sprawiedliwość milczy, 
Nie ma jej widać wśród żywych.

Zakneblowano usta, 
By w tej katyńskiej nocy 
Nie mogła błagać o litość, 
Ni wezwać znikąd pomocy.

Widać we wspólnym grobie 
Legła przeszyta kulami – 
Jak inni – z kneblem na ustach, 
Z zawiązanymi oczami.

W podartym jenieckim płaszczu 
Martwą do rowu zepchnięto 
I zasypano ziemią 
Krwią na wskroś przesiąkniętą.
By zmartwychwstać nie mogła, 
Ni dać znaku o sobie 
I na zawsze została 
W leśnym katyńskim grobie.
Pod śmiertelnym całunem 
Zwiędłych katyńskich liści, 
By nikt się nie doszukał, 
By nikt się nie domyślił
Tej samotnej mogiły, 
Tych prochów i tych kości – 
Świadectwa największej hańby 
I największej podłości.

–––
Tej nocy zgładzono Prawdę
W katyńskim lesie, 
Bo nawet wiatr, choć był świadkiem, 
Po świecie jej nie rozniesie…
Bo tylko księżyc niemowa, 
Płynąc nad smutną mogiłą, 
Mógłby zaświadczyć poświatą 
Jak to naprawdę było…
Bo tylko świt, który wstawał 
Na kształt różowej pochodni 
Mógłby wyjawić światu 
Sekret ponurej zbrodni…
Bo tylko drzewa nad grobem 
Stojące niby gromnice 
Mogłyby liści szelestem 
Wyszumieć tę tajemnicę…
Bo tylko ziemia milcząca, 
Kryjąca jenieckie ciała, 
Wyznać okrutną prawdę 
Mogłaby – gdyby umiała.

–––

Bo jeśli jej nie zabrała, 
Nie skryła katyńska gleba, 
Gdy żywa – czemu nie woła, 
Nie krzyczy o pomstę do nieba?
Czemu – jeśli istnieje – 
Nie wstrząśnie sumieniem świata? 
Czemu nie tropi, nie ściga, 
Nie sądzi, nie karze kata?

–––
Zgładzono Sprawiedliwość 
Prawdę i Wolność zgładzono 
Zdradziecko w smoleńskim lesie 
Pod obcej nocy osłoną…
Dziś jeno ptaki smutku 
W lesie zawodzą żałośnie, 
Jak gdyby pamiętały 
O tej katyńskiej wiośnie.
Jakby wypatrywały 
Wśród leśnego poszycia 
Śladów jenieckiej śmierci, 
Oznak byłego życia.
Czy spod dębowych liści 
Albo sosnowych igiełek 
Nie błyśnie szlif oficerski 
Lub zardzewiały orzełek,
Strzęp zielonego munduru, 
Kartka z notesu wydarta 
Albo baretka spłowiała, 
Pleśnią katyńską przeżarta.
I tylko p a m i ę ć została 
Po tej katyńskiej nocy… 
Pamięć n i e d a ł a s i ę się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć 
I p r a w d ę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach 
Zgładzonych w katyńskim lesie.
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Przebudowa pawilonu D-4
tekst str. 12

Nowy budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
tekst str. 10

