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Podsumowanie akcji Święta Dzieciom
Pamiętacie początek grudnia? Pamiętacie jak w zimnie biegliście szybko na zajęcia,
a tu nagle przed Wami w drzwiach wyrastał uśmiechnięty „mikołaj”?
W dniach 6–7 grudnia 2011 roku wolontariusze akcji charytatywnej Święta Dzieciom
po raz kolejny zbierali pieniądze, aby pomagać dzieciom.
Celem siódmej edycji akcji było wsparcie Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu „O zdrowie dziecka”.
26 stycznia 2012 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbył się
finał akcji charytatywnej Święta Dzieciom 2011. W trakcie uroczystości Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś przekazał na ręce dyrektora szpitala dr. Macieja Kowalczyka czek
o wartości 29 352,60 zł. Cała kwota została przekazana na rzecz Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie‑Prokocimiu. Ozdobą uroczystości był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH.
Raz jeszcze chcielibyśmy serdecznie podziękować władzom uczelni, które po raz kolejny spojrzały przychylnym okiem na naszą inicjatywę. Dziękujemy wolontariuszom,
którzy pomimo mrozu tak dzielnie kwestowali i po raz kolejny udowodnili nam, że
warto pomagać. Dziękujemy wszystkim przychylnym osobom, które wspierały nas
w trudnych chwilach.
Dziękujemy!
Komitet Organizacyjny akcji Święta Dzieciom 2011
…bo mikołaj też studiował na AGH... :)

Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej
przeprowadzonej na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w dniach od 1 grudnia do 8 grudnia 2011
w ramach akcji „Święta Dzieciom 2011”
Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:
Komitet Organizacyjny „Święta Dzieciom 2011”,
ul. Czarnowiejska 32a, 30-059 Kraków

foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=253

Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia:
Prezydent Miasta Krakowa, nr pozwolenia OC-05.5311.51.2011
Suma zebranych ofiar pieniężnych:
29 352,60 złotych
(w całości przeznaczona na cel akcji, tj. potrzeby Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu „O zdrowie dziecka”, w tym na odnowę szpitala
oraz zakup sprzętu medycznego.
Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:
0 złotych
Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej:
Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej poniosła
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

fot. Z. Sulima

Od Redaktora
kowie przeczytacie Państwo w wywiadzie z dr. hab. Julianem Kwie
kiem, historykiem, autorem książki „Marzec 1968 w Krakowie” – s. 35.
Ucieczką od śniegu i mrozu miał być wyjazd członków Akade
mickiego Klubu Żeglarskiego AGH do Chrowacji, na morze. Nie do
końca się to udało, ale było kolorowo, szczegóły s. 45–46.

• Zbigniew Sulima

fot. Z. Sulima

Na okładce grudniowego wydania Biuletynu domagałem się
zimy, no i stało się, aż mi się przejadło. Na usprawiedliwienie prag
nę dodać, że nie chodziło mi o zimę syberyjską tylko środkowoeu
ropejską, no taką jaka przychodziła ostatnimi laty, czyli krótką i nie
zbyt forsowną, ale nie – jak zwykle wyszło nie tak jak chciałem.
Piecyk ogrzewający mieszkanie praktycznie się nie wyłączał, a ceny
gazu… Pomińmy ten wątek, bo po co się niepotrzebnie naprężać.
Wyglądam za okno, a tam piękne słoneczko, co prawda to dopiero
3 marca (to wydanie ze względu na mój urlop trochę się opóźniło,
ale marcowe będzie już na czas), ale mam nadzieję, że szybko wio
sna uzyska swoją pełnię i że tak już zostanie.
Pod koniec stycznia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie podsumowano akcję „Święta Dzieciom”. Zebrana
wśród studentów AGH kwota została przekazana na rzecz Funda
cji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie‑Prokocimiu,
a publikacja na ten temat jest na stronie obok.
Po raz trzeci przeprowadzono monitoring losów zawodowych
absolwentów. Biuletyn drugi raz publikuje ten raport, szczegóły na
s. 3–10.
Jak zwykle publikujemy informacje o licznych umowach pod
pisywanych przez nasze władze, tym razem są to porozumienia z:
Zamkiem Królewski na Wawelu s. 11, Centralnym Laboratorium Po
miarowo‑Badawczym s. 12, Uniwersytetem Papieskim JP II s. 13,
Muzeum Narodowym w Krakowie s. 13, CERNem s. 15.
Po pierwszy w naszej uczelni, w drugiej połowie marca, odbę
dzie się konferencja EURODOC, na której spotkają się doktoranci
i młodzi naukowcy z całej Europy, szczegóły na s. 18.
Tekst o znakomitym talencie pływackim jakim jest Marcin Rysz
ka, studenta II roku Zarządzania znajdziecie Państwo na s. 32.
Marzec 1968 roku był niezwykle gorący, marce każdego kolejne
go roku to okazja do analiz i wspomnień. O marcu tego roku w Kra

III Puchar Dziekana WEiP – tekst s. 44

Spis treści:
Podsumowanie akcji Święta Dzieciom
2
Losy zawodowe absolwentów AGH
4
Zamek Królewski na Wawelu – podpisanie porozumienia o współpracy
11
6. edycja konkursu Best of Biotech
11
Porozumienie o współpracy AGH z Centralnym Laboratorium
Pomiarowo‑Badawczym12
Duży awans AGH
13
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – podpisanie porozumienia
o współpracy
13
Muzeum Narodowe w Krakowie – podpisanie porozumienia o współpracy
13
Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU
14
Disce puer…
14
Zawarcie porozumienia o współpracy AGH z CERN
15
Naukowcy z AGH otrzymali granty badawcze z NCN
15
Kalendarium rektorskie
16
Seminaria Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH‑UNESCO
17
EURODOC 2012
18
„Notatki w Internecie” także dla doktorantów
19
XLIX Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej 19
Doskonalsze odlewy dzięki SimulationDB
20
Implanty nadzieją na „jasną” przyszłość
22

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przebada dostępność stron internetowych w AGH
Nowości Wydawnictw AGH
Nauka dla ciekawych – nowy popularnonaukowy cykl
Płynąc w dobrym kierunku
Czekamy na 50. rekord!
Profesor Kazimierz Wiatr Przewodniczącym Prezydium
Rady Konsorcjum PIONIER
Trzynaście medali pracowników AGH
AGH w Klubie Nowej Gospodarki
Znakomity talent pływacki w AGH
Ludwik Zawisza – wspomnienie
Studencki upór i determinacja, czyli Marzec ’68 w Krakowie
IIIrd Summer School of Mining Engineering
w ramach International University of Resources
IV miejsce drużyny AGH
Czy wiesz ile jest jeden plus jeden?
Opłatek Stowarzyszenia Wychowanków AGH
Opłatek noworoczny w ZNP
Stworzenie Światła, czyli opowieść nie – rodzinna
III Puchar Dziekana Wydziału EiP
Chorwackie zimowe pływanie

ISSN – 1898–9624 • „Biuletyn AGH” – Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej • nr 50, luty 2012 r.
Redaguje zespół: Zbigniew Sulima (redaktor naczelny), stali współpracownicy: Ilona Trębacz, Małgorzata Krokoszyńska, Zespół ds. Informacji i Promocji
Adres redakcji: AGH, paw. A-0, pok. 16 • al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków • tel. (12) 617–34–49 • biuletyn@agh.edu.pl • www.biuletyn.agh.edu.pl
Opracowanie graficzne, skład: Scriptorium „TEXTURA” • e-mail: textura@textura.pl • Druk: Drukarnia „Kolor Art” s.c. • ul. Kotlarska 34, 31–539 Kraków
Kolportaż: Sekretariat Główny AGH i redakcja • Nakład: 2200 szt. bezpłatnych • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Na okładce: Szymon Handerek zwycięzca III Pucharu Dziekana Wydziału EiP – Jaworki 11 lutego 2012 – fot. Z. Sulima

24
25
26
28
30
30
31
31
32
34
35
37
38
39
40
41
42
44
45

Losy zawodowe absolwentów AGH
W Akademii Górniczo-Hutniczej już po raz trzeci przeprowadzono
monitoring losów zawodowych absolwentów. Badania obejmowały:
1. Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich, rocznik
2010.
2. Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów studiów I stop
nia, rocznik 2011.
3. Przyczyny rezygnacji ze studiów w AGH.
4. Losy zawodowe absolwentów rocznik 2008 po trzech latach od
ukończenia uczelni.
W sumie do analizy wykorzystano 4508 wypełnionych przez res
pondentów kwestionariuszy.
1. Losy zawodowe absolwentów studiów magisterskich.
Badaniami losów zawodowych zostali objęci absolwenci stacjonar
nych studiów magisterskich z rocznika 2010 reprezentujący 15 wy

działów Akademii Górniczo-Hutniczej. Odstęp czasowy od momen
tu ukończenia studiów do wypełnienia przez absolwentów ankiety
wynosił od kilku tygodni do sześciu miesięcy.
Celem badania było uzyskanie następujących danych dotyczą
cych losów zawodowych absolwentów bezpośrednio po ukończe
niu studiów:
– stanu zatrudnienia absolwentów z podziałem na płeć, wydziały
i kierunki,
– statusu zawodowego absolwentów (branża i nazwa firmy zajmo
wane stanowiska),
– zgodności pracy z wykształceniem,
– wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów w obecnie wyko
nywanej pracy,
– lokalizacji miejsca pracy,
– wymagań pracodawców wobec kandydatów,
– znaczenia uczelni (AGH) w procesie rekrutacyjnym kandydatów,

Diagram 1. Badania losów zawodowych absolwentów AGH 2010, studia stacjonarne magisterskie. Struktura prób R1 i R2.
Absolwenci AGH, 2010
Struktura próby, wydziały. Próba R1 rozkład procentowy N = 1720
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Tabela 1. Sposób pozyskiwania danych do badań. Absolwenci 2010 AGH. Rozkład liczbowy i procentowy.

Liczba
respondentów

% liczby
wszystkich
respondentów
%N=1720

% liczby
wszystkich
absolwentów
%N=2603

Kwestionariusz ankiety, Centrum Karier

699

40,6%

26,9%

Kwestionariusz ankiety, e-mail

399

23,2%

15,3%

Kwestionariusz ankiety, strona www

153

8,9%

5,9%

Kwestionariusz ankiety, wręczanie dyplomów

49

2,8%

1,9%

Kwestionariusz ankiety, poczta tradycyjna

63

3,7%

2,4%

Razem kwestionariusz ankiety. Próba R2

1363

79,2%

52,4%

Wywiad telefoniczny

357

20,8%

13,7%

Razem. Próba R1

1720

100%

66,1%
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– oczekiwań absolwentów wobec praco
dawców,
– preferencji absolwentów przy wyborze
miejsca pracy,
– satysfakcji zawodowej absolwentów,
– uzyskiwanych zarobków,
– aktywności zawodowej w trakcie studiów,
– oceny wyboru ukończonego kierunku
studiów,
– planów edukacyjno-zawodowych.
Wyniki badań (liczbowe i procentowe) opra
cowano na podstawie anonimowego kwe
stionariusza ankiety zawierającego pytania
zasadnicze i uzupełniające oraz wywiadu
telefonicznego zawierającego zasadnicze
pytania kwestionariusza przeprowadzone
go z absolwentami, którzy nie wypełnili an
kiety. Ponadto z losowo wybranymi absol
wentami został przeprowadzony wywiad
pogłębiony.
Pytania zasadnicze dotyczyły: statusu
zawodowego absolwentów, branży zatrud
nienia, zgodności pracy z wykształceniem,
czasu poszukiwania pracy (próba R1), a py
tania uzupełniające dotyczyły pozostałych
wskaźników (próba R2) – Diagram 1.
W celu zwiększenia responsywności ba
danej grupy zastosowano zróżnicowane
metody pozyskiwania danych. Responden
ci wypełniali kwestionariusz ankiety w Cen
trum Karier, podczas uroczystości wręcze
nia dyplomów, na stronie www.ck.agh.edu.
pl, odsyłali wypełniony kwestionariusz ma
ilem lub pocztą tradycyjną lub też odpowia
dali w wywiadzie telefonicznym na zasad
nicze pytania zawarte w kwestionariuszu
(Tabela 1).
74,4% absolwentów AGH rocznik 2010
uzyskało zatrudnienie przed upływem pół
roku od ukończenia uczelni, w tym 2,7%
jednocześnie kontynuowało naukę. 1,5%
miało zagwarantowane zatrudnienie, 3,6%
prowadziło działalność gospodarczą,
a 9,0% absolwentów wyłącznie kontynu
owało edukację. W sumie aktywnych zawo
dowo było 88,4% respondentów. 1,2% nie
poszukiwało pracy, głównie z rodzinnych
powodów. 10,4% absolwentów nadal po
szukiwało pracy – Diagram 3. Wskaźnik ak
tywności zawodowej mężczyzn (90,7%) był
wyższy niż kobiet (84,0%).

Tabela 2. Przebadana próba. Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie.

Liczba absolwentów AGH 2010

2603

Liczba deklaracji udziału w badaniach

1834

70,5%

Liczba respondentów

1720

66,1%

kwestionariusze ankiet

1363

52,4%

wywiady telefoniczne

357

13,7%

Zwrotność ankiet w 2010

93,8%

Responsywność w 2010

66,1%

Diagram 2. Responsywność 2008–2010. Absolwenci AGH studia stacjonarne magisterskie.
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Diagram 3. Status zawodowy. Absolwenci AGH studia stacjonarne magisterskie lata: 2008, 2009, 2010.

75,9%

Jest zatrudniony/a (umowa o pracę,
umowa cywilno-prawna)
lub ma zagwarantowane zatrudnienie

71,1%
75,2%
3,6%

Prowadzi działalność gospodarczą

3,4%
1,7%
9,0%

Kontynuuje edukację

10,8%
4,2%
10,4%

Poszukuje pracy

12,7%
17,7%
1,2%

Nie pracuje, nie poszukuje pracy

2,1%
1,3%

2010

2009

2008

Diagram 4. Status zawodowy. Absolwenci AGH studia stacjonarne magisterskie lata: 2008, 2009, 2010.
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Diagram 5. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie.

1,4%

5,5%

Umowa o pracę
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Samozatrudnienie

14,1%

Brak danych

79,0%

Diagram 6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie.
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79,0% absolwentów została zatrudniona
w ramach umowy o pracę, 14,1% w ramach
umów cywilno – prawnych (umowa, zlece
nia, umowa o dzieł). 5,5% to absolwenci
prowadzący własną działalność gospodar
czą (Diagram 5).
48,0% absolwentów podjęło pracę
zgodną z wykształceniem, a pracę częścio
wo zgodną z wykształceniem 35,1% absol
wentów. Wywiady pogłębione ujawniły, że
wśród ostatniej z wymienionej grupy prze
ważały osoby, których czas pracy był sto
sunkowo krótki i trudno im było precyzyjnie
określić wykorzystanie zgodności wyuczo
nego zawodu z obowiązkami wykonywa
nymi na starcie drogi zawodowej (Diagram
6). Wśród 14,3% absolwentów pracujących
niezgodnie z wykształceniem – 3,9% z włas
nego wyboru zdecydowało się na zmianę
zawodu. Zgodność pracy z wyksztalceniem
to wynik, który najbardziej oddaje potencjał
programowy uczelni, ponieważ to nie sam
wskaźnik zatrudnienia jest tego miarą. To
przede wszystkim praca zgodna z wyuczo
nym zawodem jest podstawowym sygna
łem świadczącym o dostosowaniu profilu
kształcenia do potrzeb rynku.
Absolwenci 2010, którzy odpowiedzieli
na pytania uzupełniające zostali zatrudnie
ni w 658 firmach zlokalizowanych na tere
nie całej Polski z przewagą woj. małopol
skiego (68,8%), w tym w Krakowie 56,9%
(Diagram 7), co jest zgodne z ich preferen
cjami dotyczącymi lokalizacji miejsca pracy
(86% studentów V roku AGH preferuje Kra
ków i okolice). Pracodawcami, którzy za
trudnili najwięcej absolwentów AGH 2010
były: Comarch SA (23 osoby), EC Engene
ering (20 osób), Alior Bank (15), AGH (14),

Diagram 7. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie.
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Motorola Polska (13). Najliczniejsza grupa
absolwentów pracuje w branży informatycz
nej, następne w kolejności są: motoryzacja
i budownictwo.
42 respondentów (3,9%) podjęło pracę
za granicą. Absolwenci AGH są zaintereso
wani podejmowaniem pracy za granicą, ale
cechuje ich duża ostrożność i umiarkowa
ny optymizm. Decydując się na pracę poza
Polską kierują się głównie wysokością za
robków i zgodnością pracy z wyksztalce
niem kierunkowym.
Główne czynniki decydujące o przy
jęciu do pracy absolwentów AGH rocz
nik 2010 to: ukończony kierunek studiów
(64,9%), następnie umiejętności kompute
rowe (49,4%) i motywacja do pracy (48,8%),
aczkolwiek wypadkowa wszystkich czynni
ków wymienionych w Diagramie 8 składała
się na profil kandydata pożądany przez pra
codawców. Zasadnicze różnice występu
ją pomiędzy kierunkami inżynierskimi, a ab
solwentami WH i WZ, gdzie zdecydowanie
większą rolę odgrywają umiejętności inter
personalne.
Dla przyszłych pracodawców nie ma
istotnego znaczenia podejmowana na stu
diach praca dorywcza, wolontariat, dzia
łalność w organizacjach młodzieżowych,
chyba że ma to związek z przyszłą pracą
zawodową.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że
61,8% ankietowanych absolwentów wybie
rając miejsce pracy i pracodawcę kierowało
się przede wszystkim możliwością rozwoju
zawodowego, a następnie: wysokością za
robków (45,9%) oraz stabilnością zatrudnie
nia (42,5%) – Diagram 9.
W procesie rekrutacyjnym kandyda
tów do pracy istotną rolę odgrywa renoma
ukończonej uczelni. W krajach zachodnich
to zjawisko naturalne, firmy sięgają w pierw
szej kolejności po absolwentów uczelni
o ugruntowanej na rynku pozycji. W opinii
54,8% absolwentów atutem dodatkowym
przy uzyskaniu zatrudnienia było ukończe
nie AGH (Diagram 10).
8,9% absolwentów zarabiała poniżej
1500 zł (głównie kobiety niepracujące w za
wodzie), w przedziale 1500 – 2500 zł zna
lazła się najliczniejsza grupa absolwentów
– 33,9% (Diagram 11). Najwyższe zarob
ki (9,9% badanych) uzyskali absolwenci za
trudnieni w branży IT.
Jednym ze wskaźników jest ocena wy
boru ukończonego kierunku studiów (Dia
gram 12). Wśród 562 respondentów, któ
rzy nie wybraliby ponownie tego samego
kierunku studiów: 46,6% wskazało na mało
atrakcyjną ofertę pracy, 38,8% na niespeł
niający oczekiwań program kształcenia,
a 16,9% na przypadkowy wybór kierunku
studiów.
Przytoczone wyniki odnoszą się do
wszystkich absolwentów rocznika 2010,
aczkolwiek zmienny jest przebieg i rozkład
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Diagram 8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy.
Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie lata 2008, 2009, 2010.

Inne

2010
2009
2008

80%
70%

Ukończony kierunek
studiów

Doświadczenie
zawodowe

60%
50%
40%
30%
20%

Umiejętności
komputerowe

Kwalifikacje zawodowe uzyskane
poza programem studiów

10%
0%

Motywacja
do pracy

Umiejętności
interpersonalne

Znajomość języków obcych

Wiedza uzyskana na studiach

Diagram 9. Priorytety przy wyborze pracodawcy.
Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie lata 2008, 2009, 2010.
Inne

2010
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2008

70%

Możliwość rozwoju zawodowego

Brak wyboru

60%
50%
40%

Wysokość zarobków

30%

Opinia znajomych

20%
10%
0%

Stabilność zatrudnienia

Świadczenia socjalne

Zainteresowania zawodowe

Renoma firmy

Zgodność wymagań z kwalifikacjami

Lokalizacja firmy

Diagram 10. AGH jako atut przy rekrutacji.
Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie lata 2008, 2009, 2010.
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54,8%
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20,0%

Nie

13,5%
7,0%
2,3%

Brak danych

3,9%
4,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

7

Diagram 11. Wysokość zarobków brutto. Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie lata 2009, 2010.
2010
8,9%

poniżej 1500 zł

2009
13,1%

2. Monitoring edukacyjno-zawodowy
absolwentów studiów I stopnia.

33,9%
35,4%

1500–2500 zł
19,8%
20,4%
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11,2%
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9,9%
16,2%
15,7%
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Diagram 12. Ocena decyzji wyboru kierunku studiów.
Absolwenci AGH 2010 studia stacjonarne magisterskie lata 2009, 2010.
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56,6%

Podjęliby ten sam kierunek

58,7%
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23,7%
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Diagram 13. Badania losów zawodowych absolwentów AGH 2010,
studia stacjonarne magisterskie. Wybrane wskaźniki.

Zatrudnienie
Metalurgia WMN
Elektrotechnika WEAIiE
Informatyka Stosowana WIMiIP
Informatyka Stosowana WEAIiE
Działalność gospodarcza
Zarządzanie i Marketing WGiG
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG
Zarządzanie i Marketing WZ
Edukacja
Fizyka Techniczna WFiIS
Socjologia WH
Inżynieria Materiałowa WIMiC
Zgodność pracy z wykształceniem
Informatyka WEAIiE
Informatyka Stosowana WEAIiE
Informatyka Stosowana WGGiOŚ
Automatyka i Robotyka WIMiR
Górnictwo i Geologia WWNiG
Poszukiwanie pracy poniżej miesiąca
Informatyka WEAIiE
Geodezja i Kartografia WGGiIŚ
Automatyka i Robotyka WIMiR
Wykorzystanie w wykonywanej pracy wiedzy uzyskanej w AGH
Informatyka WEAIiE
Informatyka Stosowana WEAIiE
Elektronika i Telekomunikacja WEAIiE
Budownictwo WGiG
Automatyka i Robotyka WIMiR
Informatyka Stosowana WIMiIP
Informatyka Stosowana WFiIS
Dochody powyżej 4500 zł
Informatyka WEAIiE
Informatyka Stosowana WFiIS
Informatyka Stosowana WEAIiE
Inżynieria Materiałowa WMN
Górnictwo i Geologia WWNiG
Matematyka Stosowana WMS
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93,8%
92,9%
92,9%
92,0%
20,0%
17,6%
8,9%
28,1%
20,0%
19,4%
100,0%
100,0%
100,0%
98,2%
97,4%
79,2%
62,7%
57,9%
100,0%
100,0%
95,9%
94,4%
93,6%
92,0%
90,9%
53,2%
30,8%
30,0%
18,2%
13,3%
12,1%

poszczególnych wskaźników w odniesieniu
do poszczególnych wydziałów i kierunków
kształcenia (Diagram 13).

60%

Badaniem objęto absolwentów WGGiOŚ,
WGiG, WEAiIE, WIMiR, WIMiP, WMN, WH,
WMS, WZ oraz MSiB. Liczba respondentów
wynosiła 2224, czyli 91,4% badanej pró
by. Celem badania było uzyskanie informa
cji na temat:
– planów edukacyjno-zawodowych po
ukończeniu studiów I stopnia,
– wyboru uczelni i specjalności,
– czynników skłaniających do kontynuacji
nauki,
– obecnego statusu zawodowego,
– zgodności pracy z wykształceniem,
– oceny wyboru ukończonego kierunku
studiów.
95,5% badanych absolwentów studiów
I stopnia podjęło kolejny etap nauki: 88,7%
na studiach II stopnia, 6,0% na studiach II
stopnia i studiach podyplomowych jedno
cześnie oraz 0,7% na studiach podyplomo
wych. Spośród 4,1% respondentów, którzy
zakończyli edukację – 1,7% już uzyskała ty
tuł magistra na innym kierunku lub uczelni.
95,5% absolwentów podjęło decyzję o kon
tynuacji nauki w AGH (Diagram 14).
Głównym czynnikiem skłaniającym
do kontynuacji nauki była chęć pogłębie
nia wiedzy kierunkowej uzyskanej na stu
diach I stopnia (64,0% wskazań), a następ
nie przekonanie, że tytuł magistra zwiększa
konkurencyjność na rynku pracy (63,1%) –
Diagram 15.
3. Przyczyny rezygnacji ze studiów.
Kwestionariusz wypełniło 343 studentów
przerywających naukę w AGH. Główne
przyczyny rezygnacji ze studiów to: powo
dy osobiste (43,0%), przypadkowy wybór
kierunku studiów (39,2%), zbyt wymagają
cy kierunek studiów (29,8%), niespełniają
cy oczekiwań program kształcenia (15,5%),
powody finansowe (11,1%). 87,8% bada
nych zamierza ponownie podjąć naukę,
w tym 57,1% w AGH.
4. Losy zawodowe absolwentów rocznik
2008 po trzech latach od ukończenia
uczelni.
Badanie losów zawodowych absolwentów
studiów stacjonarnych magisterskich Aka
demii Górniczo-Hutniczej po trzech latach
od ukończenia studiów jest badaniem pilo
tażowym przeprowadzonym po raz pierw
szy. Badania po trzech latach od ukoń
czenia studiów są II etapem monitoringu
zawodowego absolwentów, który jest na
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stępstwem I etapu badań prowadzonych do
pół roku od ukończenia AGH. Badanie obej
mowało absolwentów rocznik 2008 repre
zentujących 11 wydziałów, którzy wypełnili
kwestionariusz ankiety w pierwszym półro
czu 2009 roku.
Głównym celem badania była analiza
przebiegu, rozwoju i awansu zawodowego
absolwentów AGH rocznik 2008 po trzech
latach od ukończenia Uczelni. Ponadto ba
danie miało na celu uzyskanie danych za
stanych i ich analizę statystyczną w odnie
sieniu do:
– stanu zatrudnienia absolwentów,
– formy prawnej zatrudnienia,
– statusu zawodowego (branża i nazwa fir
my, zajmowane stanowiska),
– zgodności pracy z wykształceniem,
– lokalizacji miejsc pracy,
– zmiany miejsca pracy i stanowiska,
– rozwoju i awansu zawodowego,
– uzyskiwanych zarobków,
– wzrostu zarobków w trzyletniej karierze
zawodowej,
– oceny wyboru ukończonej uczelni (AGH)
i kierunku studiów,
– oceny dostosowania wiedzy, umiejętno
ści i kompetencji społecznych w pracy
zgodnej z uzyskanym wykształceniem,
– kształcenia ustawicznego po ukończeniu
studiów magisterskich.
Badanie przeprowadzono w listopadzie
2011 r., a narzędziem badawczym był ano
nimowy kwestionariusz ankiety zawierają
cy inny zestaw pytań niż kwestionariusz wy
pełniany przez absolwentów do pół roku od
ukończenia AGH.
88,7% absolwentów AGH rocznik 2008
po trzech latach od ukończenia uczelni była
zatrudniona, 3,2% prowadziła działalność
gospodarczą, a 5,9% kontynuowała eduka
cję. Absolwenci niepracujący (4,1%) to oso
by, które były na etapie zmiany pracy (Dia
gram 16).
91,6% pracujących respondentów była
zatrudniona w ramach umowy o pracę,
2,5% w ramach umowy cywilno-prawnej,
a 3,4% prowadziła własną działalność go
spodarczą.
W porównaniu do roku 2009 (I etap ba
dań) zmniejszył się procent absolwentów
pracujących zgodnie z wykształceniem
(Diagram 17). Jednym z zasadniczych po
wodów była chęć podjęcia pracy w branży
IT z uwagi na wyższe zarobki. Responden
ci w wywiadach pogłębionych twierdzili, że
w dużym stopniu to studia w uczelni tech
nicznej umożliwiły im poszerzenie lub zmia
nę kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
48,8% absolwentów (102 osoby) doko
nało zmiany pracy. Zasadniczym powodem
była wysokość zarobków (72,5% wymienio
nych), a następnie brak możliwości rozwo
ju zawodowego (48,0%) i niemożność re
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Diagram 14. Plany edukacyjne, wybór uczelni. Absolwenci AGH 2011 studia stacjonarne I stopnia.
1,8% 1,1% 0,7% 0,5% 0,3% 0,7%

Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Krakowska
Inne uczelnie, Polska

95,0%

Inne uczelnie, zagranica
Nie podano nazwy uczelni

Diagram 15. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci AGH 2011 studia stacjonarne I stopnia.
Pogłębienie wiedzy kierunkowej uzyskanej podczas studiów I stopnia

64,0%

Przekonanie, że tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy

63,1%
41,5%
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3,4%

Niemożność znalezienia pracy po studiach I stopnia
Wymagania pracodawcy

1,3%

Inne

1,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Diagram 16. Status zawodowy – porównanie 2008 i 2011.
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Diagram 17. Zgodność pracy z wykształceniem porównanie 2008 i 2011.
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Diagram 18. Przyczyny zmiany pracy. Absolwenci AGH 2008 po trzech latach od ukończenia studiów.
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Diagram 19. Wysokość zarobków brutto. Absolwenci AGH 2008 po trzech latach od ukończenia studiów.
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Diagram 20. Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej.
Absolwenci AGH 2008 po trzech latach od ukończenia studiów.
4,6%

1,7%
Przygotowały
35,1%

Częściowo przygotowały
Nie przygotowały
Brak danych

58,6%

Diagram 21. Ocena decyzji wyboru AGH i ukończonego kierunku studiów.
Absolwenci AGH 2008 po trzech latach od ukończenia studiów.
100%
90%

Ponowne podjęcie studiów w AGH
Ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów

87,3%

80%
70%

alizacji zainteresowań zawodowych (31,4%)
– Diagram 18.
W badaniach prowadzonych wśród ab
solwentów 2008 kwestionariusz ankiety nie
zawierał pytania o wysokość zarobków, stąd
brak porównania. Przekrój zarobków uzyski
wanych w listopadzie 2011 prezentuje Dia
gram 19. Na pytanie o wzrost zarobków
– 165 zatrudnionych absolwentów (84,2%)
zadeklarowało wzrost zarobków w stosun
ku do zarobków uzyskiwanych w pierwszej
pracy po ukończeniu studiów: 2,418 zł – to
średnia wzrostu zarobków, 2,000 zł – to do
minanta wzrostu zarobków, 150 zł – to mi
nimalna wartość wzrostu zarobków, 21,000
zł – to maksymalna wartość wzrostu zarob
ków (wszystkie kwoty brutto).
Wśród 208 absolwentów, którzy po
ukończeniu AGH podejmowali pracę – 202
osoby (96,7%) wskazało na co najmniej jed
ną z kategorii awansu zawodowego. Są to
w kolejności: zwiększenie odpowiedzialno
ści (77,4%), wzmocnienie pozycji zawodo
wej (73,3%), wyższe stanowisko (64,7%),
awans zawodowy (52,0%). Spośród gru
py 196 zatrudnionych w listopadzie 2011
absolwentów: 11,7% pracuje na stanowi
skach kierowniczych, a 24,5% podlegają
pracownicy.
35,1% absolwentów wykonujących pra
cę całkowicie lub częściowo zgodną z wy
kształceniem zadeklarowało, że studia
w AGH w pełni przygotowały ich do obecnie
wykonywanej pracy, 58,6% respondentów
twierdzi, że częściowo przygotowały, a 4,6%
uważa, że nie przygotowały. (Diagram 20).
Kształcenie ustawiczne po ukończeniu
Uczelni podejmowało 58,7% absolwentów
(z pominięciem kontynuujących edukację
na studiach III stopnia). Czynniki skłaniają
ce do kształcenia ustawicznego to w kolej
ności: chęć rozwoju zawodowego (77,9%),
chęć rozwoju osobistego ( 73,0%), podwyż
szenie zarobków (38,5%), konieczność uzu
pełnienia wiedzy (37,7%), wzrost prestiżu
(36,1%), wymóg pracodawcy (24,6%).
Ocena decyzji wyboru AGH i ukończo
nego kierunku studiów z perspektywy trzech
lat jest bardziej obiektywna i dojrzała niż za
raz po opuszczeniu uczelni. 87,3% bada
nych ponownie podjęłaby studia w AGH,
a 64,5% na tym samym kierunku (Diagram
21).

• Grażyna Śliwńska
Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania
Kadry Zawodowej

61,5%

60%
50%
40%

Niniejszy artykuł przedstawia jedynie wybrane

30%
20%

16,3%

10%

3,2%

0%

Tak
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Nie

22,2%
9,5%

Nie wiem

wskaźniki przeprowadzonych badań.
Wyniki szczegółowe z uwzględnieniem pozosta
łych wskaźników, których nie przedstawiono w ni
niejszym streszczeniu są zawarte w raportach wy
działowych.
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Zamek Królewski na Wawelu
– podpisanie porozumienia o współpracy

fot. Stanisław Malik

fot. Stanisław Malik

W dniu 20 lutego 2012 roku na terenie Aka
demii Górniczo-Hutniczej odbyło się uro
czyste podpisanie porozumienia o współ
pracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu
– Państwowymi Zbiorami Sztuki.
Porozumienie o współpracy ma na
celu wykorzystanie doświadczeń i dorob
ku naukowego akademii oraz potencjału
i pozycji Zamku Królewskiego na Wawelu
dla dalszych działań służących dobru obu
stron. Strony zamierzają podjąć współpra
cę między innymi w zakresie organizowa
nia i udziału w stałych szkoleniach i kursach
specjalistycznych, wprowadzania rozwią
zań technicznych i organizacyjnych, uzgad
niania tematów prac badawczych.
Zamek Królewski na Wawelu – Państwo
we Zbiory Sztuki jest narodową instytucją
kultury posiadającą osobowość prawną,
zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych
Instytucji Kultury oraz w Państwowym Re
jestrze Muzeów. Zamek działa na podsta
wie statutu nadanego przez Ministra Kultury.
Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum
o charakterze rezydencji historycznej,
a jego celem jest zachowanie zabytkowej
substancji Wawelu jako najwyższej rangi
pomnika historii, ideowe odtworzenie prze
szłości Wawelu w jej wielorakich aspektach
oraz szerokie włączenie powyższych warto
ści w obieg kultury narodowej.
Porozumienie o współpracy zostało
podpisane przez prof. Jana Ostrowskiego –
Dyrektora ZKW oraz prof. Antoniego Tajdu
sia – Rektora AGH.
Koordynatorzy umowy: ze strony ZKW –
dr Beata Kwiatkowska-Kopka, ze strony
AGH – prof. Tadeusz Mikoś.

• Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

6. edycja konkursu Best of Biotech
15 lutego 2012 r. rozpoczęła się 6. edy
cja międzynarodowego konkursu na biznes
plan w dziedzinie lifescience Best of Bio
tech. Konkurs organizowany jest przez Life
Science Austria (LISA), w imieniu austriac
kiego Federalnego Ministerstwa Gospodar
ki, Rodziny i Młodzieży. W obecnej edycji
konkursu udział bierze sześć krajów, w tym
po raz drugi Polska. Partnerem programu
w Polsce jest Klaster LifeScience Kraków.
Celem konkursu jest zachęcenie pra
cowników nauki i biznesu do przedstawie
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nia swoich innowacyjnych pomysłów i ba
dań w formie idei na biznes i/lub w formie
biznes planu. Innowacje mogą dotyczyć
wszystkich obszarów biotechnologii, bioin
formatyki oraz technologii medycznych.
BOB 2012 jest organizowany w dwóch
etapach: w pierwszym oceniane są pomy
sły na biznes, przedstawiane w określonym
formacie, w drugim ocenie poddawane są
profesjonalne biznesplany. Udział można
wziąć w jednym z dwóch lub w obu etapach
konkursu.

W konkursie mogą brać udział indywi
dualne osoby oraz całe zespoły, jak rów
nież firmy, pod warunkiem, że nie powstały
wcześniej niż 1 rok przed złożeniem wnio
sku w danym etapie konkursu.
Uczestnicy z Polski mogą liczyć na pro
fesjonalne wsparcie Klastra LifeScience
w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe in
formacje na temat konkursu na stronie inter
netowej AGH w zakładce Pracownicy.

• oprac. Maciej Tomczyk
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fot. Stanisław Malik

W dniu 17 lutego 2012 roku zostało pod
pisane porozumienie o współpracy pomię
dzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Central
nym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym
Sp. z o.o.
Porozumienie podpisali:
– ze strony AGH: prof. Jerzy Lis, Prorektor
ds. Współpracy i Rozwoju,
– ze strony Laboratorium: mgr inż.
Wiesława Budziszewska, Prezes
Zarządu i dr inż. Zbigniew Bukowski,
Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds.
Technicznych.
W uroczystości uczestniczyli także: dr hab.
inż. Piotr Czaja, prof. AGH, Dziekan Wy
działu Górnictwa i Geoinżynierii, dr hab. inż.
Waldemar Korzeniowski, prof. AGH, Kie
rownik Katedry Górnictwa Podziemnego,
dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. AGH,
Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Pra
cy i Ergonomii w Górnictwie, dr inż. Barba
ra Bielowicz, asystent w Pracowni Bezpie
czeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie
i mgr Aleksandra Wojdyła, Kierownik Działu
Współpracy z Gospodarką Centrum Trans
feru Technologii AGH.
Celem porozumienia jest nawiązanie
współpracy pomiędzy stronami w zakresie
wykorzystania doświadczeń i dorobku na
ukowego akademii oraz potencjału i pozycji
CLPB, a w szczególności w zakresie:
– metod metrologicznych związanych
z badaniem parametrów węgla
i warunków środowiska pracy,

fot. Stanisław Malik

Porozumienie o współpracy AGH
z Centralnym Laboratorium
Pomiarowo‑Badawczym Sp. z o.o.

– umożliwienia studentom odbywania
praktyk w CLPB,
– proponowania tematów prac
inżynierskich i magisterskich dla
studentów,
– podejmowania wspólnych tematów
prac badawczych,
– wspierania działalności Laboratorium
w Pracowni Bezpieczeństwa Pracy
i Ergonomii Katedry Górnictwa
Podziemnego Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii,
– wzajemnego prezentowania
i propagowania osiągnięć,

– współdziałania dotyczącego
zatrudniania absolwentów AGH,
– organizowania szkoleń i kursów
specjalistycznych, seminariów
i konferencji.
Centralne Laboratorium Pomiarowo
‑Badawcze Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością, jako spółka prawa handlowe
go rozpoczęła działalność 1 września 1998
roku. Spółka powstała na bazie majątku ko
palń w wyniku restrukturyzacji usług labora
toryjnych w zakładach Jastrzębskiej Spół
ki Węglowej SA, która jest większościowym
udziałowcem CLPB.
Centralne Laboratorium Pomiarowo
‑Badawcze realizuje:
1. Usługi pomiarowe i badawcze związa
ne z parametrami jakościowymi węgla,
popiołu z węgla, koksu, żużli, stałych
ubocznych produktów spalania paliw
stałych, kruszyw górniczych i odpadów
pogórniczych, biopaliw stałych i stałych
paliw wtórnych, monitorowaniem wielko
ści emisji dwutlenku węgla oraz jakości
wód i ścieków, pomiarami szkodliwości
warunków fizycznych i chemicznych na
stanowiskach pracy, oznaczaniem pró
bek gazowych i pyłu kopalnianego.
2. Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw
stałych.
3. Działalność szkoleniową.
4. Badania biegłości poprzez porównania
międzylaboratoryjne w zakresie badań
węgla i popiołu z węgla.

• dr inż. Barbara Bielowicz
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Duży
awans AGH
Nasza uczelnia zanotowała duży awans
w ogłoszonym na początku lutego 2012
roku globalnym rankingu Webometrics, kla
syfikującym najlepsze uczelnie świata.
W najnowszej edycji tego prestiżowe
go rankingu, w porównaniu do zestawie
nia z lutego 2011 roku, AGH awansowała
aż o 251 miejsc – z 549. pozycji na miejsce
298. Pięć polskich uczelni uplasowało się
w pierwszej pięćsetce zestawienia Webo
metrics (całe badanie obejmuje ponad 12
tys. uczelni – pełny wykaz miejsc polskich
uczelni
ww.webometrics.info/
rank_by_country.asp?country=pl):
280 – Uniwersytet Jagielloński
298 – Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie
327 – Uniwersytet Warszawski
338 – Politechnika Warszawska
391 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Światowy Ranking Uczelni Webometrics
jest przygotowywany dwa razy w roku przez
Najwyższą Radę Badań Naukowych w Ma
drycie (Consejo Superior de Investigacio
nes Cientificas – CSIC). Czołowe miejsca
zajmują niezmiennie amerykańskie szko
ły wyższe, wyraźnie dominując w pierwszej
pięćdziesiątce najlepszych uczelni świata.
W tej edycji rankingu najlepszy okazał się
Uniwersytet Harvarda, wyprzedzając MIT
oraz Uniwersytet Stanforda.
„Webometrics Ranking of World Uni
versities” wystartował oficjalnie w 2004
roku i jest odświeżany co sześć miesięcy.
Wskaźniki sieciowe zastosowane w ran
kingu są oparte na i skorelowane z trady
cyjnymi wskaźnikami scjentometrycznymi
i bibliometrycznymi. Ranking Webometrics
dokonuje pomiaru objętości, widoczności
i wpływu stron internetowych uniwersyte
tów, ze szczególnym naciskiem na dorobek
naukowy (odniesienia do publikacji, wystą
pienia na konferencjach, monografie, pra
ce, raporty), ale również biorąc pod uwagę
inne materiały (materiały z zajęć, semina
riów i warsztatów, biblioteki cyfrowe, bazy
danych, multimedia, strony osobiste). We
bometrics bada także m.in. ogólne informa
cje na temat instytucji, jej działów czy grup
badawczych.

• Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH
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Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie
– podpisanie porozumienia o współpracy
W dniu 12 stycznia 2012 roku zostało pod
pisane porozumienie o współpracy pomię
dzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie a Akademią Górniczo‑Hutniczą.
Współpraca pomiędzy stronami ma na
celu między innymi realizowanie projektów
o charakterze naukowo-badawczym, orga
nizowanie kursów i innych specjalistycz
nych form kształcenia, realizowanie prac li
cencjackich, inżynierskich, magisterskich
i doktorskich oraz wzajemne propagowanie
osiągnięć w formie wydawnictw i wystaw.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie (dawniej Papieska Akademia
Teologiczna w Krakowie) prowadzi działal
ność naukowo-dydaktyczną na pięciu wy
działach: Filozoficznym, Historii i Dzie
dzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych,
Teologicznym i zamiejscowym – Teologicz
nym (sekcja w Tarnowie), a także w mię
dzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz
Ekumenii i Dialogu. Trzy wydziały uczelni po
siadają Certyfikaty Jakości Kształcenia dla
kierunków: filozofia, historia, teologia wyda
ne przez Konferencję Rektorów Uniwersy
tetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości
kształcenia. Wydziały uniwersytetu posia

dają prawo nadawania tytułów i stopni na
ukowych: licencjata, magistra, licencjata
kościelnego, doktora i doktora habilitowa
nego. Uczelnia należy do Międzynarodowej
Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC)
i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwer
syteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury
(UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwer
sytetów Polskich oraz Konferencji Rekto
rów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Obecnie UPJPII liczy blisko 3500 studentów
i 327 pracowników (w tym 221 naukowo
‑dydaktycznych).
Porozumienie zostało podpisane przez
ks. dr. hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJ
PII – Rektora UPJPII i ks. dr. hab. Józe
fa Wołczańskiego, prof. UPJPII oraz prof.
Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpra
cy i Rozwoju AGH i prof. Józefa Szczepa
na Suchego – Dziekana Wydziału Odlew
nictwa AGH.
Koordynatorzy umowy: ze strony UPJPII:
dr Józef Skrabski, ze strony AGH: mgr inż.
Aldona Garbacz-Klempka.

• Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

Muzeum Narodowe
w Krakowie
– podpisanie porozumienia o współpracy
W dniu 30 listopada 2011 roku podpisano
porozumienie o współpracy z Muzeum Na
rodowym w Krakowie.
Porozumienie o współpracy ma na celu
wykorzystanie doświadczeń oraz dorobku
naukowego i badawczego akademii oraz
Muzeum Narodowego w Krakowie dla roz
woju wszechstronnej współpracy w zakre
sie dydaktyki i badań naukowych służących
dobru obu stron. Strony chcą wspólnie re
alizować projekty o charakterze naukowo
-badawczym oraz organizować kursy i inne
specjalistyczne formy popularyzacji i kształ
cenia.
Muzeum Narodowe w Krakowie utwo
rzone zostało w 1879 roku jako pierwsza
narodowa instytucja muzealna Polaków.
Główną siedzibą muzeum jest gmach głów
ny przy alei 3 Maja 1. Ponadto posiada ono
dziewięć oddziałów: Sukiennice, Muzeum

im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Dom Jana
Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum
Stanisława Wyspiańskiego, Muzeum Ka
rola Szymanowskiego, Pałac Biskupa Era
zma Ciołka, Muzeum Książąt Czartoryskich,
Biblioteka Książąt Czartoryskich.
Porozumienie zostało podpisane przez
panią Zofię Gołubiew – Dyrektor Muzeum
Narodowego w Krakowie oraz prof. Jerze
go Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Roz
woju AGH i prof. Jana Chłopka – Dziekana
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cerami
ki AGH.
Koordynatorzy umowy: ze strony Mu
zeum Narodowego: mgr Janusz Czop i mgr
Marek Świca; ze strony AGH: dr inż. Elżbie
ta Greiner-Wrona.

• Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii
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Profesorowie AGH
w Komisji Nauk Technicznych PAU
Jest nam bardzo miło poinformować, iż
piętnastu profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej zasiądzie w składzie Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii
Umiejętności.
Akademia Umiejętności została utwo
rzona w 1872 roku, w wyniku przekształce
nia istniejącego od 1815 roku Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego. Choć formalnie
ograniczona do zaboru austriackiego, peł
niła od początku rolę ogólnopolskiej insty
tucji naukowej i kulturalnej. Jej działalność
– zgodnie z ideą Towarzystwa – wykracza
ła bowiem poza zabór austriacki, skupiając
badaczy z całej Polski i wielu innych krajów.
Wyrazem promieniowania akademii poza

granice zaborów było przekazanie na jej
własność (1893) zbiorów Biblioteki Polskiej
w Paryżu, największej kolekcji poloników
zgromadzonych przez Wielką Emigrację,
także utworzenie jej stacji w Paryżu, a już
wcześniej Ekspedycji Rzymskiej (corocz
nych wyjazdów do archiwów rzymskich).
Po pierwszej wojnie światowej, przemia
nowana na Polską Akademię Umiejętności,
stała się niezależną od państwa, oficjalną
reprezentacją nauki polskiej, także wobec
międzynarodowych organizacji naukowych,
będąc m.in. członkiem-założycielem Union
Académique Internationale. Okres między
wojenny był czasem największej aktywności
PAU, przede wszystkim wydawniczej (publi

Pracownicy AGH będący członkami PAU
uczestniczącymi w KNT PAU:
–
–
–
–
–
–
–

prof. Henryk Górecki
prof. Zygmunt Kolenda
prof. Andrzej Korbel
prof. Roman Pampuch
prof. Jakub Siemek
prof. Leszek Stoch
prof. Ryszard Tadeusiewicz

kowano wówczas ponad 100 serii wydaw
niczych, wśród nich monumentalny Polski
Słownik Biograficzny). Powstała też, w miej
sce Ekspedycji Rzymskiej, Stacja Nauko
wa w Rzymie.
Działalność PAU w tym samym zakresie
była kontynuowana po okupacji niemieckiej
do 1952 roku, kiedy jej agendy i majątek zo
stały przejęte, decyzją władz na rzecz utwo
rzonej wówczas Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. PAU nie została jednak roz
wiązana, tak że działalność jej – po nieuda
nych próbach reaktywacji w latach 1956/57
i 1980/81 – mogła być podjęta zaraz po
transformacjach ustrojowych 1989 roku.

(red)

Pracownicy AGH mianowani członkami
stowarzyszonymi KNT PAU:
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Piotr Augustyniak
prof. Henryk Dybiec
prof. Krzysztof Fitzner
prof. Jerzy Lis
prof. Jan Małolepszy
prof. Wojciech Mitkowski
prof. Tomasz Szmuc
prof. Antoni Tajduś

Disce puer…
O kardynale Mezzofantim z Bolonii mówią,
że znał 72 języki, albo 50 albo też, że w peł
ni opanował 30. Jedna z opowieści o tym
purpuracie, żyjącym na przełomie XVIII i XIX
wieku, mówi, iż kiedy nie było nikogo, kto
podjąłby się wysłuchania spowiedzi dwu
skazańców przed mającą się odbyć naza
jutrz egzekucją, gdyż używali nieznanego
nikomu języka, Mezzofanti nauczył się go
na tyle przez noc, iż rankiem złoczyńców
wyspowiadał i tym samym uchronił przed
niechybnym piekłem.
Tego i innych hiperpoliglotów opisu
je Michael Erard w świeżo wydanej w USA
książce Babel No More: The Search for the
World’s Most Extraordinary Language Learners. Na przykład, niejakiego Ziada Faza
ha, ongiś posiadacza rekordu Guinessa za
znajomość 58 języków, czy Emila Krebsa,
niemieckiego dyplomatę z początków ubie
głego wieku, o których się mówi, że znali
dziesiątki języków.
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Za hiperpoliglotę uważa się kogoś, kto
zna ponad 11 języków. Tylko, co to znaczy,
że zna? W czasach Mezzofantiego ozna
czało to umiejętność rozumienia, czytania
i tłumaczenia, często w pewnych ograniczo
nych obszarach leksykalnych. Dziś nazywa
my to znajomością bierną, która jednak nie
jest traktowana jako pełna znajomość języ
ka. A czynne posługiwanie się wieloma ję
zykami naraz to już zupełnie inna sprawa.
Uważa się, iż płynne i szybkie przechodze
nie z jednego języka na drugi jest możli
we maksymalnie w sześciu językach jedno
cześnie.
Dla pocieszenia tych z nas, którzy poli
glotami nie są, mogę powiedzieć, że niektó
re hipotezy tłumaczą hiperpoliglotyzm pew
nymi specyficznymi cechami mózgu. Otóż
hiperpoliglotą łatwiej zostać osobie auty
stycznej lub komuś kto w okresie prenatal
nym był wystawiony na działanie zbyt wie
lu hormonów, podobnie jak dzieje się to

w przypadku osób leworęcznych, o skłon
nościach homoseksualnych, z zaburze
niami widzenia przestrzennego lub zabu
rzeniami immunologicznymi. Czyli coś za
coś. Mózg wspomnianego Krebsa, prze
chowywany w plasterkach w laboratorium
w Duesseldorfie, wykazuje wiele cech, nie
obecnych u zwykłych monoglotycznych
śmiertelników.
Ale tak do końca cudów nie ma. Nawet
Mezzofanti używał zwykłych fiszek, przy po
mocy których wkuwał słówka. A my, sza
raczki, żmudnie uczący się języka? Lepiej
umieć jeden język, niż nie umieć dziesięciu.
No, może dwa. Więcej zostawmy fanaty
kom, koneserom i mającym nadmiar czasu.
Za to nauczmy się dobrze, bo w naszych
czasach umieć znaczy zupełnie coś innego,
niż w czasach Mezzofantich.

• Lucjan Bluszcz
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Zawarcie porozumienia
o współpracy AGH z CERN

fot. arch. autora

W dniach 23–24 lutego 2012 roku, delega
cja Akademii Górniczo-Hutniczej w skła
dzie: Prorektor ds. Współpracy i Rozwo
ju prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Kształcenia
prof. Zbigniew Kąkol, prof. Bogdan Mu
ryn oraz dr Jan Kulka, przebywała z oficjal
ną wizytą w siedzibie Europejskiej Organi
zacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.
Celem wizyty było zawarcie porozumień
na lata 2012–2014 pomiędzy AGH a CERN
w zakresie modernizacji i bieżącej eksplo

Profesor Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH oraz Anders Unnervik, Dyrektor Współpracy

fot. arch. autora

Międzynarodowej CERN podpisują umowę o współpracy

Schłodzenie akceleratora do 2K pozwoliło zajrzeć
w rozsunięte elementy detektora ATLAS

atacji największego akceleratora-zderza
cza LHC. AGH jest wiodącą jednostką ze
wnętrzną biorącą udział w pracach nad
LHC.
Po pomyślnej, półtorarocznej eksploata
cji akceleratora rozpoczął się drugi etap
jego pracy, polegający na zwiększeniu jego
energii do 4TeV dla każdej wiązki protonów
oraz przygotowaniu infrastruktury dla pra
cy przy energii 7TeV. W początkowej fazie
instalacji LHC, domeną naukowców AGH
były prace związane z przepływami krioge
nicznymi oraz systemami ochrony magne
sów nadprzewodnikowych przed przejścia
mi rezystywnymi.

W obecnej chwili przy LHC pracuje 14
naukowców AGH. W szczytowym okresie
liczba ta wzrośnie do 34 osób. Począwszy
od 2005 roku przy budowie LHC uczestni
czyło 41 pracowników AGH.
W trakcie swojej wizyty delegacja od
wiedziła podziemne hale eksperymentów
ATLAS i LHC, główne centrum sterowa
nia wszystkimi akceleratorami i instalacja
mi kriogenicznymi oraz centrum sterowania
badań promieniowania kosmicznego dla
eksperymentu AMS, zainstalowanego na
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

• opracował Łukasz Wójcik

Naukowcy z AGH otrzymali granty badawcze z NCN
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło ko
lejny konkurs – dla doświadczonych na
ukowców na finansowanie projektów ba
dawczych mających na celu prowadzenie
pionierskich badań naukowych (w tym inter
dyscyplinarnych) ważnych dla rozwoju na
uki, wykraczających poza dotychczasowy
stan wiedzy, których efektem mogą być od
krycia naukowe.
Konkurs, zwany obecnie MAESTRO, zo
stał ogłoszony 15 czerwca 2011 roku. Spo
śród niemal pięciuset złożonych propozy
cji wybrano projekty 59 naukowców, którzy
zrealizują badania o wartości ponad 137
milionów złotych. Miło nam poinformować,
że spośród 29 dofinansowanych projek
tów w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych,
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aż cztery są autorstwa naukowców z AGH.
Łączna kwota dofinansowania dla naszych
badaczy wyniosła 7,9 mln zł.
Projekty z Akademii Górniczo-Hutniczej,
które otrzymały grant, to:
– Badania wpływu domieszek rezonanso
wych i konwencjonalnych na własności
termoelektryczne z uwzględnieniem efek
tów relatywistycznych – prof. Janusz To
boła (Wydział Fizyki i Informatyki Stoso
wanej) – 1 086 800 mln zł.
– Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek
jako nowe materiały o dostrajalnych wła
ściwościach elektrycznych i magnetycz
nych – prof. Józef Korecki (Wydział Fizy
ki i Informatyki Stosowanej) – 2 782 400
mln zł.

– Nowe narzędzie w projektowaniu funk
cjonalnych materiałów dla ogniw typu
Li-ion – prof. Janina Molenda (Wydział
Energetyki i Paliw) – 1 950 000 mln zł.
– Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach sta
łych; unifikacja metody dyfuzji wzajem
nej i termodynamiki procesów nieodwra
calnych dla projektowania nowych ma
teriałów – prof. Marek Danielewski (Wy
dział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) –
2 080 000 zł
Pełna lista przyznanych grantów:
www.agh.edu.pl/pl/aktualnosci/osiagniecia
Naukowcom serdecznie gratulujemy!

• oprac. Bartosz Dembiński
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Kalendarium rektorskie
13 stycznia 2012
• Spotkanie z władzami firmy „CERTECH” w Niedomicach.

• Posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Informatycznej
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

16 stycznia 2012

28 stycznia 2012

• „Seminarium PAU” – wykład Rektora AGH prof. A. Tajdusia
pt. „Czy grozi nam kryzys energetyczny?”.

• Bal AGH w KS Wieliczka.

17 stycznia 2012

• Posiedzenie Rady Nadzorczej KPT.

• Spotkanie z przedstawicielami Keilir Institute of Technology
z Islandii w AGH w sprawie współpracy w zakresie wymiany
studenckiej i współpracy naukowej w dyscyplinie nauk o Ziemi
(podpisanie umowy o współpracy).
• Spotkanie z marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem
Sową.

18 stycznia 2012
• Posiedzenie Rady Naukowej ACMIN.

19 stycznia 2012
• Spotkanie z Burmistrzem Skawiny Adamem Najderą.
• Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
• Wizyta Konsula Tajlandii Sathaworn Subsoontorn w sprawie
nawiązania współpracy.
• Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Mariańskiego.

20 stycznia 2012
• Uroczyste Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej z okazji
nadania Tytułu Doktora Honoris Causa PK prof. Stanisławowi
Mrowecowi.
• Spotkanie z wiceprezydent Krakowa Anną Okońską-Walkowicz.

22 stycznia 2012
• Koncert Noworoczny zorganizowany przez AGH i firmę
NOVMAR Sp. z o.o.

23 stycznia 2012
• Spotkanie z prezesem KGHM Polska Miedź SA Herbertem
Wirthem i wiceprezes PE Tauron Joanną Szmid.

24 stycznia 2012
• Posiedzenie Rady Naukowej – Kapituły Fundacji Rodziny
Engelów.

25 stycznia 2012
• Spotkanie z prezydentem Jastrzębia Marianem Janeckim.
• I posiedzenie Kapituły Konkursu Krakowskiej Nagrody
ALLIANZ.

26 stycznia 2012
• Spotkanie z prezydentem Dąbrowy Górniczej Zbigniewem
Podrazą.
• Spotkanie z dyrekcją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
Kraków-Prokocim i podsumowanie akcji „Święta Dzieciom”.
• Wizyta gości z Los Alamos National Laboratory, USA –
podpisanie umowy o współpracy.
• Posiedzenie Komitetu Nauk Technicznych PAU.

27 stycznia 2012
• Spotkanie Gwarków na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
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30 stycznia 2012

31 stycznia 2012
• Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego dot. przedstawienia oferty kształcenia
krakowskich uczelni wyższych skierowanej do studentów
obcokrajowców, pochodzących z Regionu Kurdystanu.
• Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Partnerów Klastra
Czystej Energii.

1 lutego 2012
• Spotkanie z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Markiem
Woszczykiem, połączone z odczytem pt. „Bezpieczeństwo
dostaw energii elektrycznej – stan obecny i podstawowe
wyzwania”.

2 lutego 2012
• Spotkanie dyskusyjne nt. „Komercjalizacja wiedzy oraz transfer
wyników prac B+R do gospodarki” w PAU.
• Spotkanie z dyrektorem NCBiR prof. Krzysztofem Janem
Kurzydłowskim oraz przedstawicielami krakowskiego
środowiska akademickiego i biznesowego w Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie.

4 lutego 2012
• Bal Jubileuszowy z okazji 90-lecia Wydziału Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej.

4–11 luty 2012
• Wizyta w Tokyo (Japonia) dotycząca współpracy w obszarze
rozwijania technologii energetycznych.

6 lutego 2012
• Spotkanie ze stypendystami programu UNESCO – AGH.

9 lutego 2012
• Spotkanie Rady Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal
w Dąbrowie Górniczej.
• Posiedzenie Małopolskiej Rady Gospodarczej w Urzędzie
Marszałkowskim.

9–10 lutego 2012
• Posiedzenie Sekcji Nauk Technicznych oraz Sekcji Nauk
Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Warszawa.

10 lutego 2012
• Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Barbarą Kudrycką.

14 lutego 2012
• Spotkanie z przedstawicielem Fundacji ARS LONGA w sprawie
nawiązania współpracy.
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W dniu 18 stycznia 2012 roku odbyło się
seminarium naukowo-techniczne, podczas
którego Héctor Manuel Gonzáleza Muňo
za, dyrektor firmy MIS-RT SA de C.V. (Mek
syk), wygłosił referat nt.: RoMPe, Rolling
Mill Performance the Best Tools to Incre
ase your Plant money income. Seminarium
było zorganizowane przez: Centrum Mię
dzynarodowej Promocji Technologii i Edu
kacji AGH-UNESCO i Stowarzyszenie Inży
nierów i Techników Przemysłu Hutniczego:
koła przy CMC Zawiercie SA i AGH KSW,
a uczestnikami byli pracownicy AGH, stu
denci polscy AGH oraz stypendyści AGH
-UNESCO i programu LLP Socrates. Mo
deratorami spotkania byli: prof. Janusz
Szpytko i mgr inż. Marcin Gliwiński.
Prezentacja dokumentowała dokonania
firmy MIS-RT w obszarze wparcia procesów
produkcyjnych przez dedykowane syste
my wsparcia produkcji klasy Manufacturing
Executive Systems. Przykładem był proces
walcowania wyrobów długich na gorąco.
Z prezentacji można było się dowiedzieć
o szczegółach systemu wsparcia produk
cji od momentu powstania koncepcji, po
przez poszukiwanie najlepszego algorytmu,
wybór najlepszego środowiska dla syste
mu, projektowania aplikacji, dostosowywa
nia systemu do wymagań klientów, instala
cji systemu z monitoringiem oraz procesu
użytkowania. Przedstawiono w jaki sposób
raporty budowane z wykorzystaniem da
nych z procesu produkcyjnego archiwizo
wane w trybie on-line wpływają na podej
mowanie decyzji w procesie wytwarzania.
Skutkiem czego jest lokalizacja możliwych
niedoskonałości procesu, poprawa wyni
ków produkcyjnych i kosztów wytwarzania.

fot. Janusz Szpytko

Seminaria Centrum Międzynarodowej Promocji
Technologii i Edukacji AGH‑UNESCO

Istotnym elementem seminarium była
debata jej uczestników w zakresie budowy
systemów wsparcia procesów produkcyj
nych. Szczególną uwagę zwracano na ja
kość i niezawodność systemów produkcyj
nych oraz koszt ich eksploatacji w aspekcie
wsparcia technicznego i organizacyjnego.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Turczyn w swojej
wypowiedzi podzielił się z uczestnikami do
świadczeniem w zakresie kształtowania ja
kości procesu walcowania na gorąco.
W dniu 6 lutego 2012 Centrum Między
narodowej Promocji Technologii i Eduka
cji AGH-UNESCO zorganizowało warsztaty,
podczas których Pani Yili Xu (Chiny), sty
pendystka AGH-UNESCO wygłosiła referat
nt.: Protection and Reuse of Industrial Heri
tage in Postindustrial Age: Case Study in Si
lesia. Opiekunem projektu Pani Yili Xu jest

prof. dr hab. Janusz Mucha. Warsztaty pro
wadził prof. Janusz Szpytko.
Dyskusja rozwinęła się wokół zagadnie
nia zagospodarowania terenów poprzemy
słowych oraz potrzeby utrwalania historii
techniki dla przyszłych pokoleń. Podkreśla
no, że zagadnienie zagospodarowania te
renów poprzemysłowych jest szczególnie
istotne dla krajów surowcowych rozwijają
cych się i wymaga technicznego wsparcia.
W dniu 6 lutego 2012 roku odbyło się
ponadto robocze spotkanie stypendystów
programu AGH-UNESCO z przedstawicie
lami organizacji studenckich i samorzą
du działających w AGH. Celem spotkania
było zapoznanie stypendystów z krajów roz
wijających się z formami aktywności śro
dowiska AGH oraz wypracowanie formuły
współpracy w ramach programów między
narodowych. W spotkaniu uczestniczył prof.
Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Roz
woju, który zaproponował nowe formy mię
dzynarodowej współpracy studentów i za
chęcał uczestników do podejmowania
wspólnych inicjatyw wskazując na niewy
korzystane wciąż wspólne możliwości w ob
szarach edukacji, nauki i kultury. Uczestni
cy w ciekawej dyskusji wskazali na nowe
możliwe inicjatywy, wskazując na rosnące
międzynarodowe zainteresowanie studio
waniem w AGH: niektóre z nich były rozwi
nięciem deklaracji krakowskiej uczestników
Międzynarodowej Konferencji AGH-UNE
SCO UCTE’2011. Moderatorem spotkania
był prof. Janusz Szpytko.

fot. MIS-RT

• opracował

prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
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EURODOC 2012
Przed nami niebagatelne wydarzenie, po
nieważ po raz pierwszy w historii AGH,
a chyba i Krakowa w dniach 20–25 mar
ca 2012 roku w naszej uczelni spotka
ją się doktoranci i młodzi naukowcy z ca
łej Europy, by uczestniczyć w konferencji
EURODOC 2012. Młodzi ludzie spotkają
się w Krakowie, by dyskutować na temat fi
nansowania kształcenia i badań naukowych
doktorantów i młodych naukowców.
Organizatorem konferencji EURODOC
2012 są Akademia Górniczo-Hutnicza i Uni
wersytet Jagielloński oraz KRD Krajowa Re
prezentacja Doktorantów. Oficjalny patro
nat nad konferencją objęło Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek
Województwa Małopolskiego, Rektor Aka
demii Górniczo-Hutniczej oraz Rektor Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Łukasz Wzorek,
Przewodniczący URSD AGH, jednocześnie
członek Zarządu KRD jest głównym koordy
natorem konferencji.
EURODOC jest Europejską Radą Dok
torantów i Młodych Naukowców. Jest to
międzynarodowa federacja zrzeszająca 34
narodowe organizacje doktorantów z 33
krajów Unii Europejskiej i Rady Europy.
EURODOC reprezentuje interesy dokto
rantów i młodych naukowców na szczeblu
europejskim w dziedzinie edukacji, badań
i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad
polepszeniem programów studiów dokto
ranckich i standardów prowadzonych ba
dań w Europie.
Zadaniami organizacji jest m.in. wspie
ranie wymiany informacji na temat sytuacji
doktorantów i młodych naukowców w Eu
ropie, organizacja spotkań i debat młodych
naukowców. Przedstawiciele EURODOC
uczestniczą również w opracowywaniu wy
tycznych związanych ze Szkolnictwem Wyż
szym i Badaniami w Europie.
Wszystkie zadania mają na celu popra
wę warunków młodych naukowców, zarów
no poprzez angażowanie się w badania na
ukowe jak i politykę dotyczącą Szkolnictwa
Wyższego, ale także promowanie interdy
scyplinarnej komunikacji między ośrodka
mi naukowymi.
Organizatorzy tegorocznej konferen
cji EURODOC 2012 chcieliby opublikować
wnioski z tego spotkania. Podsumowanie
konferencji w formie publikacji może się
przyczynić do stworzenia bardziej spójne
go i prostszego systemu wsparcia dla mło
dych naukowców – zarówno w zakresie fun
duszów na badania, jak również możliwości
stypendialnych, programów wymiany za
granicznej doktorantów czy dostępu do in
formacji na temat post doków w krajach
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Unii Europejskiej i poza nią np. w krajach
Partnerstwa Wschodniego.
Konferencja będzie podzielona na część
naukową i sprawozdawczo-wyborczą. Pod
czas części naukowej będzie możliwość
wysłuchania ciekawych wykładów dotyczą
cych roli instytucji publicznych i prywatnych
w finansowaniu nauki czy przedsiębiorczo
ści akademickiej np. firmy spin-off.
Dodatkowo będą zorganizowane work
shopy, gdzie doktoranci z całej Europy
będą mogli wspólnie podyskutować o te
matach, które najbardziej ich interesują.
Jednym z bardzo ważnych tematów, jaki zo
stanie poruszony będzie pozyskiwanie pie
niędzy przez osoby z niepełnosprawnością.
Po części konferencyjnej obędzie się
spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, na
którym zostaną podsumowane działania or
ganizacji EURODOC w 2011 roku. Nowo

powołany zarząd omówi cele i organizacje
pracy na nowy rok kadencji.
Miejmy nadzieję, że spotkanie doktoran
tów i młodych naukowców z Europy przy
niesie wiele nowych pomysłów i wniosków,
które będą początkiem nowych współprac
i projektów.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konferencji i prosimy o za
glądanie na stronę
www.eurodoc2012.krakow.pl
lub
www.eurodoc.net
To właśnie na tych stronach znajdziecie
szczegółowe informacje o konferencji EU
RODOC 2012 oraz o organizacji EURODOC.
Zapraszamy do rejestracji!

• Klaudia Czopek

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza

XXV KONKURS
O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA WŁADYSŁAWA TAKLIŃSKIEGO
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Kandydatów do Konkursu zgłaszają rady wydziałów oraz ich odpowiedniki w jednostkach
pozawydziałowych.
Szczegółowy Regulamin Konkursu zawarty jest
w Uchwale Senatu AGH
nr 181/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
Wnioski należy składać w Sekretariacie
Prorektora ds. Ogólnych AGH do dnia 30 kwietnia 2012 r.
Przewodniczący Jury
prof. dr hab. inż. Jan Kusiak
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„Notatki w Internecie” także dla doktorantów
Startuje kolejna edycja konkursu „Notatki w Internecie”! Przypominamy, że jego
uczestnicy tworzą cyfrowe materiały eduka
cyjne z dowolnej interesującej ich dziedzi
ny. Przygotowane zasoby oceniane są pod
kątem ich wartości merytorycznej, dydak
tycznej i technicznej, a także dostosowania
do potrzeb osób niedowidzących. Materiały
z wcześniejszych lat obejrzeć można w re
pozytorium Open AGH (open.agh.edu.pl).
Początkowo powstałe w 1999 roku „No
tatki w Internecie” skierowane były wyłącz
nie do studentów AGH. Swoje prace przy
gotowywali oni pod nadzorem opiekunów
naukowych. Z upływem lat konkurs powięk
szał swój zasięg i obecnie prowadzone są
jego cztery równoległe edycje. Ich uczestni
cy rekrutują się z różnych grup:
1. studenci AGH,
2. wykładowcy i doktoranci AGH,
3. nauczyciele z Krakowa,
4. uczniowie krakowskich szkół.
Tegoroczną nowością jest rozszerzenie
edycji skierowanej do wykładowców. Teraz w konkursie mogą wziąć udział także doktoranci naszej uczelni. Komisja
konkursowa wprowadziła tę zmianę pod
wpływem pojawiających się ostatnio gło
sów zainteresowania ze strony najmłodszej

stażem grupy naukowców AGH. Dlatego
w tym roku to właśnie doktorantów chce
my szczególnie mocno zaprosić do wzięcia
udziału w konkursie.
Więcej informacji dotyczących wszyst
kich edycji „Notatek w Internecie” znajduje
się na stronie domowej konkursu, pod ad
resem notatki.cel.agh.edu.pl. Można tam
znaleźć regulamin, terminy czy szczegóło
we kroki, które należy wykonać, aby wziąć
udział w konkursie.
Oprócz zaproszenia do konkursu chcieli
byśmy też zachęcić doktorantów AGH do
rozwijania swoich kompetencji związanych
z nauczaniem online również na inne spo
soby. Centrum e-Learningu oferuje zarów
no dydaktyczne, jak i bardziej techniczne
szkolenia. Odbywają się one głównie onli
ne, choć istnieje także możliwość uzgod
nienia terminu spotkania bezpośredniego
i nauki przy komputerach. W ramach za
jęć dotyczących dydaktyki można dowie
dzieć się, jak przystosowywać tradycyjne
typy zajęć do środowiska online, jak skorzy
stać z dodatkowych możliwości, które ofe
ruje e-learning albo jak zdobywać materiały,
które można wykorzystać w nauczaniu bez
obawy naruszania praw autorskich. Warsz
taty narzędziowe dotyczą przede wszyst

kim obsługi platformy Moodle, jej funkcji
adiministracyjnych (np. zakładanie kursu,
zapisywanie studentów i dzielenie ich na
grupy) oraz dydaktycznych (np. załącza
nie linków i plików, tworzenie zadań, tworze
nie testów).
Oprócz tego chcielibyśmy zaintereso
wać pracowników AGH e-portfolio, czyli
metodą, a zarazem narzędziem, która po
zwala zbierać informacje na temat osiągnię
tych przez siebie kompetencji oraz dowody
na to, że się je osiągnęło. Te dowody mogą
przyjąć postać artykułu naukowego, nagra
nia fragmentu wykładu, oceny zwrotnej od
studentów itp. Następnie zebrane materiały
można selekcjonować i organizować w taki
sposób, aby odpowiednio zaprezentować
się określonym odbiorcom. E-portfolio to
jednak coś więcej niż rozszerzone CV, to
także metoda nauczania i uczenia się oraz
planowania własnego rozwoju.
Ponadto Centrum e-Learningu przetłu
maczyło na polski i zaadaptowało Maha
rę, która jest narzędziem dedykowanym do
tworzenia e-portfolio. Obok prostoty obsłu
gi zaletą Mahary jest też to, że proponuje
ona pewne szablony, co ułatwia planowanie
kształtu własnego e-portfolio.

• Jan Marković

XLIX Sesja Studenckich Kół Naukowych
Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej
10 maja 2012 – Sesja
17 maja 2012 – Sesja Laureatów
Sekcje tematyczne
– Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
– Automatyki i Automatyzacji Procesów
– Ceramiki i Inżynierii Materiałowej
– Elektroniki
– Elektroniki Przemysłowej
– Elektrotechniki i Elektroenergetyki
– Elektrotermii
– Ergonomii
– Fizyki
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Informatyki
Informatyki Stosowanej
Inżynierii Metali
Inżynierii Produkcji
Inżynierii Spajania
Maszyn i Urządzeń Technologicznych
Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Metalurgii i Recyklingu
Odlewnictwa
Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządza
nia i Finansów
– Przeróbki Plastycznej Metali
– Robotyki i Mechatroniki

– Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony
Środowiska
– Telekomunikacji i Technologii Informacyj
nych
oraz
– Staszicowska (w ramach sesji naukowej
poświęconej pamięci Stanisława
Staszica patrona AGH).
Zgłoszenie uczestnictwa w XLIX Sesji wraz
ze streszczeniem referatu do dnia 30 marca
2012. Szczegółowe informacje:
galaxy.uci.agh.edu.pl/~kolanauk/ph/?page_id=2
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Doskonalsze odlewy dzięki SimulationDB
Jak powstają obudowy aparatów fotograficznych, części silników samolotów lub kilkutonowe elementy potężnych konstrukcji
przemysłowych? Jak zaprojektować odlew tak, aby nie było w nim wad? Czy jest możliwe wyeliminowanie błędów, a tym samym obniżenie
kosztów produkcji? Na wszystkie te pytania odpowiadają naukowcy z Wydziału Odlewnictwa, twórcy innowacyjnego systemu SimulationDB.

fot. Z. Sulima

Z połączenia wiedzy informatycznej, pro
gramowania, modelowania, symulacji, ma
tematyki czy wreszcie fizyki i technologii,
powstała interaktywna baza danych Simula
tionDB ułatwiająca pracę odlewników. Przy
spiesza ona proces powstawania skompli
kowanych odlewów, a tym samym zwiększa
konkurencyjność i efektywność danej od
lewni w skali kraju i na arenie międzyna
rodowej. W bazie danych gromadzone są
wyniki symulacji, z których korzystają pra
cownicy zakładów odlewniczych przygo
towując nowe zlecenia. Na tym systemie
kształcą się także studenci, a nowi pracow
nicy uzyskują doświadczenie dużo szybciej
i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Jedyny w kraju
System służy m.in. do nawigowania i łatwego wyszukiwania projektów przy pomocy odpowiednich kryteriów

– wszystko to zasługa odlewników – podkre
śla prof. J.S. Suchy. Śmiało można powie
dzieć, że odlewnictwo przeżywa w tej chwili
swój rozkwit. Według ocen ekspertów roczny
wzrost produkcji odlewów wynosi około 2%.
Jednocześnie bardzo zmienia się ich struk
tura. Obecnie odlewy mogą zastępować kil
kanaście czy nawet kilkadziesiąt elementów,
które jeszcze kilka lat temu skręcano, mon
towano czy spawano. Tym samym system
SimulationDB staje się niezwykle przydatny
w odlewniach, które specjalizują się zarów
no w bardzo małych elementach, ale tak
że w dużych zakładach, które przeprowa

fot. Z. Sulima

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie to jedyny tego typu
wydział w szkolnictwie wyższym w Polsce,
a nawet Europie. A zapotrzebowanie na od
lewników w przemyśle wciąż rośnie. Zda
niem dziekana wydziału, prof. Józefa Szcze
pana Suchego, dla odlewników praktycznie
nie ma rzeczy niemożliwych. – W tej chwi
li odlewnictwo zajmuje się zarówno wytwa
rzaniem implantów dla medycyny czy skom
plikowanych w budowie elementów dla
przemysłu elektronicznego, jak również np.
samochodów, które w 60% wykonane są
z właśnie z odlewów. Ponadto części silni
ków lotniczych czy wielkie młyny dla prze
mysłu cementowego lub korpusy turbin

Na systemie SimulationDB kształcą się studenci, a nowi pracownicy uzyskują doświadczenie dużo szybciej
i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej
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dzają skomplikowane symulacje, mają tym
samym niekiedy problemy z zarządzaniem
projektami i ogromnymi ilościami danych.
Czas to pieniądz
Pomysłodawcą innowacyjnego rozwiąza
nia jest absolwent Wydziału Elektrotechni
ki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki dr
inż. Paweł Malinowski, który rozpoczął pra
ce nad systemem SimulationDB w 2007
roku w ramach pracy doktorskiej (już na
Wydziale Odlewnictwa). Z zamiłowania do
programowania i baz danych powstało roz
wiązanie, które cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wielkich zakładów prze
mysłowych. Aby poprawnie przygotować
i przeprowadzić proces wytwarzania odlewu
trzeba zarówno umiejętnie sterować samym
wykonaniem formy, jak i procesem przygo
towania metalu i wreszcie najważniejszym
momentem, kiedy ciekły metal przelewa
ny jest z pieca do formy i przekształca się
w zakrzepły odlew. Istnieje wiele modeli,
które pomagają w opracowaniu tej techno
logii, ale – jak już wynika z tego krótkiego
opisu – informacji różnego typu jest w tym
procesie bardzo dużo. SimulationDB to na
rzędzie, za pomocą którego można groma
dzić symulacje przebiegu poszczególnych
etapów wytwarzania, a następnie w łatwy
i szybki sposób opracowywać nowe tech
nologie. Dzięki temu proces przygotowania
kolejnego odlewu przebiega dużo szybciej
i sprawniej, przy jednoczesnym pominięciu
błędów, które pojawiły się wcześniej.
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fot. Z. Sulima

Pomysłodawcą innowacyjnego rozwiązania jest dr inż. Paweł Malinowski,
który pod kierunkiem dziekana Wydziału Odlewnictwa prof. Józefa S. Suchego opracował bazę danych SimulationDB

Odlew prawie idealny
Wytworzenie odlewu, w którym nie ma wad
jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.
W procesie powstawania odlewu zawsze
pojawiają się mikrouszkodzenia. – Naszym
zadaniem jest zminimalizowanie obecności
tych wad, a w miarę możliwości ulokowa
nie ich tam gdzie jest to najmniej uciążliwe
dla użytkownika. W bazie danych zapisuje
my również informacje o tych wadach, które
pojawiły się wcześniej w podobnych rozwią
zaniach, dla danego tworzywa czy kształ
tu odlewu i warunków wytwarzania. Przygo
towując nową technologię możemy zwrócić
uwagę zwłaszcza na te miejsca, w których
pojawiły się wady. Dzięki informacjom z Si
mulationDB możemy zaproponować takie
rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować
lub wyeliminować uszkodzenia w nowym
odlewie. Tym samym baza danych znaczą
co przyspiesza drogę dojścia do odlewu
prawie idealnego – mówi prof. J.S. Suchy.
Obniżenie kosztów produkcji przy za
stosowaniu SimulationDB następuje dzięki
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szybszemu uzyskaniu odlewu oraz skróce
niu etapu przygotowania produkcji. Warto
podkreślić, że wykonanie symulacji kompu
terowej procesu wypełniania ciekłym meta
lem wielkogabarytowego odlewu trwa cza
sami cały dzień. Dlatego nie bez znaczenia
jest fakt czy tego rodzaju symulacje wyko
nujemy dwa, trzy razy czy np. kilkanaście
– szukając najlepszego rozwiązania. Te kil
ka dni, które zyskujemy używając bazy da
nych, pozwala zmniejszyć koszty wyprodu
kowania danego odlewu.
System SimulationDB zapoczątkował
nowy proces technologiczny, a jednocześ
nie odwrócił jego kolejność. Używając roz
wiązania stworzonego na Wydziale Odlew
nictwa AGH technolog nie rozpoczyna od
przeprowadzenia symulacji (często bardzo
czasochłonnych), tylko określa poszczegól
ne cechy odlewu, które są jednocześnie kry
teriami wyszukiwania w bazie danych. Po

krótkiej analizie wybranych projektów (mają
cych podobny charakter) pracownik przygo
towuje nową technologię bazując na wiedzy
zgromadzonej w bazie. Opracowany system
charakteryzuje się tym, iż jest on niezależny
od stosowanego programu symulacyjnego,
dzięki temu może być używany w każdej od
lewni, która posiada jakikolwiek program do
symulacji procesów odlewniczych. – Pro
totyp w tej chwili działa w odlewni żeliwa
Alstom Power w Elblągu. W nowym roku
produkt finalny będzie działał „pełną parą”
w tym właśnie zakładzie – dodaje twórca
systemu dr inż. P. Malinowski. System został
zgłoszony do Europejskiego Urzędu Paten
towego i Urzędu Patentowego USA, gdzie
przeszedł pozytywną weryfikację, a jego
twórcy planują założenie spółki w celu ko
mercjalizacji systemu SimulationDB.

• Anna Żmuda

fot. Z. Sulima

Zdaniem dr. inż. P. Malinowskiego, głów
ną korzyścią SimulationDB jest możliwość
przechowywania informacji dotyczących
technologii w jednym miejscu. – Ważną za
letą jest to, że gromadząc w systemie nie
ograniczoną liczbę projektów mamy moż
liwość bardzo szybkiego wyszukiwania
konkretnych projektów spełniających okre
ślone kryteria. Ustalamy parametry: np. szu
kamy odlewu wykonanego z żeliwa, o okre
ślonych gabarytach i masie, naciskamy
enter i w sekundę otrzymujemy listę wszyst
kich projektów, które spełniają te kryteria.
Na podstawie tych informacji technolog
może przeanalizować poszczególne mo
dele i szybciej opracować technologię. Do
datkową zaletą SimulationDB jest szybsze
kształcenie młodych pracowników – uzupeł
nia dr inż. Paweł Malinowski.

Obniżenie kosztów produkcji dzięki zastosowanie SimulationDB następuje dzięki szybszemu uzyskaniu odlewy
bez wad, a po drugie skróceniu etapu przygotowania produkcji
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Implanty nadzieją na „jasną” przyszłość
Implant okulistyczny, wspomagający leczenie jaskry, to najnowszy wynalazek naukowców z Katedry Biomateriałów na Wydziale Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Profesor Stanisław Błażewicz, dr Ewa Stodolak i dr Teresa Gumuła współpracowali nad
projektem z zespołem okulistów ze szpitala klinicznego Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki ich osiągnięciu ludzie chorzy na jaskrę mogą mieć
nadzieję na uniknięcie ślepoty. Jest to bowiem choroba uznawana za nieodwracalną, która nieleczona prowadzi do znacznego pogorszenia,
a nawet utraty wzroku.

Ze statystyk Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) wynika, że jaskra jest chorobą cywi
lizacyjną, o charakterze epidemii zagraża
jącej wielu milionom ludzi. Na świecie żyje
aktualnie ponad 7 mln osób, które straciły
wzrok z powodu tej choroby. Tylko w Polsce
szacuje się, że na jaskrę choruje około 700
tys. ludzi, z których większość nie jest zdia
gnozowana – wiele osób może cierpieć na
tę chorobę i nie zdawać sobie z tego spra
wy, a jaskra to podstępna choroba, której
objawy w początkowym stadium są skry
te. Tylko wczesne wykrycie i właściwe lecze
nie może zahamować jej rozwój, a nie le
czona prowadzi do utraty wzroku w wyniku
postępującego uszkodzenia nerwu wzroko
wego. Optymistyczne jest to, że naukowcy
wciąż odkrywają coraz skuteczniejsze me
tody wspomagające leczenie.

zbyt krótko, od kilku do kilkunastu miesię
cy. Zrodziło to potrzebę konstrukcji nowe
go implantu i znalezienie innego rozwiąza
nia do wytwarzania takich implantów, które
nie tylko spełniałyby rolę interpozytora, ale
również aktywnie wspomagałby transport
cieczy wodnistej i nie powodowałyby me

zwierzęcym wykazały funkcjonalność i trwa
łość w działaniu opracowanego biomate
riału. „W laboratorium opracowaliśmy nowy
biomateriał, który jest rodzajem porowatego
mikrodrenu, charakteryzującego się spe
cyficzną budową chemiczną powierzchni.
Wielomiesięczne badania na zwierzętach

Doktor Rafał Leszczyński ze Szpitala Kli
nicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Me
dycznego – współpracującego od lat z gru
pą naukowców z AGH – mówi, iż przewiduje
się, że w związku ze starzeniem się spo
łeczeństw liczba osób chorych na jaskrę
w 2020 roku zwiększy się do około 80 milio
nów, a liczba osób z obuoczną ślepotą
wzrośnie do 11,2 miliona. Pomimo postę
pów genetyki, farmakologii, biochemii i in
nych nauk w dalszym ciągu okuliści nie
dysponują skutecznymi metodami neuro
protekcji i regeneracji nerwu wzrokowego.
W chwili obecnej lekarze nie potrafią sku
tecznie leczyć dokonanych zmian w nerwie
wzrokowym. Podstawową metodą postępo
wania jest więc zapobieganie lub opóźnia
nie atrofii nerwu wzrokowego, które polega
na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego
do poziomu, przy którym nie dochodzi do
dalszej destrukcji nerwu wzrokowego i pro
gresji zmian w polu widzenia. Kolejną meto
dą jest metoda laserowa, a jeżeli i ona już
nie pomaga, to pozostaje interwencja chi
rurgiczna polegająca na zastosowaniu im
plantu do zapewnienia właściwego obiegu
cieczy wodnistej w gałce ocznej. Implant
ten utrzymuje przestrzeń między ciałem rzę
skowym a powierzchownym płatkiem twar
dówki i opóźnia zrastanie powierzchownego
płatka z twardówką. Implanty opracowa
ne przez firmy zachodnie są stosowane już
od lat, ale mają poważną wadę – pracują

22

fot. Z. Sulima

Dotychczasowe metody leczenia

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz, Katedra Biomateriałów

chanicznego drażnienia tkanek. Nawet
w skrajnych sytuacjach, takich jak wypadki
komunikacyjne, urazy w pracy, czy kontuzje
sportowe implant nie powinien uszkadzać
błony odgradzającej przestrzeń śródtwar
dówkową od komory przedniej oka i ranić
odsłoniętego ciała rzęskowego.
Idzie nowe,
czyli implant stworzony w AGH
Gdy nasi inżynierowie postanowili wspo
móc lekarzy w leczeniu jaskry, postawili
przed sobą zadanie polegające na opraco
waniu takiego implantu, który będzie znacz
nie skuteczniejszy w zwalczaniu choroby
w porównaniu do stosowanych obecnie.
Wprowadzenie implantu do praktyki klinicz
nej może poprawić istotnie komfort pacjen
ta, który rzadziej będzie musiał poddawać
się kolejnej operacji. Implant opracowany
w AGH przeszedł już niezbędne badania
laboratoryjne, testy biozgodności, a także
trwające dwa lata badania in vivo. Wyko
nane dotychczas badania m.in. na modelu

wykazały, że w trakcie jego pracy nie docho
dzi do trwałych zmian wewnętrznej struktu
ry, ani do procesów starzeniowych samego
implantu. Badania te w pełni potwierdzi
ły przyjęte założenia projektowe i oczeki
wania” – mówi prof. Stanisław Błażewicz.
Po pozytywnych wynikach testów implan
tu w warunkach laboratoryjnych i in vivo na
ukowcy stoją przed kolejną fazą weryfikacji
swojego wynalazku – w badaniach klinicz
nych, czyli u ludzi. Jednak żeby można było
prowadzić badania na pacjentach, trzeba
działać zgodnie z istniejącymi procedurami
dotyczącymi nowego produktu medyczne
go; konieczne jest m.in. otrzymanie zgody
odpowiedniej komisji bioetycznej na wyko
nanie takich badań. „Dostępne dziś implan
ty, zgodnie z opiniami chirurgów-okulistów
są dalekie od oczekiwań, a prowadzone na
świecie badania w tym zakresie, tzn. doty
czące wydłużenia czasu działania są w peł
ni uzasadnione. Po dotychczas wykona
nych badaniach można oczekiwać, że nasz
produkt powinien być lepszy, ale czy bę
dzie on sprawnie funkcjonował dożywotnio
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– nie wiadomo. Nie mamy takiej pewności”
– mówi profesor.

Nadal trwają prace zarówno nad modyfi
kacją budowy wewnętrznej, rodzaju kom
pozycji materiałowej i kształtu implantu.
„Staramy się iść dalej, bo patrząc na roz
wój inżynierii biomateriałów (czyli dziedziny,
którą zajmuje się zespół prof. Błażewicza)
w dziedzinie implantologii przyszłością jest
inżynieria tkankowa, dziedzina wiedzy zwią
zana z medycyną regeneracyjną. Idea le
czenia według założeń inżynierii tkankowej
polega na stworzeniu w miejscu chorej lub
uszkodzonej tkanki optymalnych warunków
dla jej regeneracji, w celu odtworzenia zdro
wej tkanki. Wykorzystuje się do tego odpo
wiednio zaprojektowany i wykonany implant
– inkubator, w przestrzeni którego regeneru
je się lub w pełni odbudowuje nowa tkanka.
W tym konkretnym przypadku w dalszych
badaniach dotyczących leczenia jaskry pla
nujemy opracować implant, który w mia
rę procesu odtwarzania uszkodzonej tkan
ki sam będzie ulegał wchłanianiu. Usunięcie
chorej tkanki w pewnej części gałki ocznej
i zastąpienie jej implantem powinno z cza
sem doprowadzić do zaniku implantu i od
tworzeniu w jego miejsce naturalnej zdrowej
tkanki. Alternatywnym rozwiązaniem, które
rozważamy w dalszych badaniach będzie
opracowanie implantu zawierającego od
powiedni lek, którego kontrolowane uwal
nianie w czasie zahamuje procesy starze
niowe związane z bliznowaceniem miejsca
implantacji i znacznie obniży ryzyko adhezji
składników cieczy wodnistej do powierzch
ni implantu. Pracujemy obecnie nad implan
tami resorbowalnymi dla chirurgii kostnej.
Są one w fazie badań klinicznych w kilku
ośrodkach w kraju, m.in. prowadzone są
w szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Kra

fot. Z. Sulima

Inkubator w oku

Zespół naukowców AGH opracowujących nowatorski implant (od lewej): dr inż. Teresa Gumuła,
dr inż. Ewa Stodolak, prof. dr hab. inż Stanisław Błażewicz

kowie. Tego rodzaju rozwiązania są – moim
zdaniem – przyszłościowymi również w od
niesieniu do jaskry – zbudowanie takiego
implantu, który z czasem ulegnie zaniko
wi, a w jego miejsce odbudowana zosta
nie w oku zdrowa tkanka mająca właści
wości takie, jak tkanka pierwotna” – mówi
profesor.
Klucz do sukcesu
Interwencja chirurgiczna, szczególnie w ob
rębie oka niesie za sobą ryzyko tworze
nia w miejscu użycia skalpela blizny, tkanki
włóknistej. Ma to miejsce także w przypad
ku wprowadzenia implantu, traktowanego
przez żywy organizm jako „obce ciało”. Im
plant, z biegiem czasu, otaczany jest przez
tkankę włóknistą i w efekcie jego podstawo
wa funkcja udrożniania drogi dla transpor
tu cieczy wodnistej oka w miejscu zwanym
„kątem przesączania” ulega zahamowaniu.
Tak się dzieje w przypadku aktualnie do
stępnych na rynku medycznym implantów

jaskry. W naszym obecnym rozwiązaniu wy
korzystaliśmy zasady biomimetyki i opra
cowany implant swoją strukturą przypomi
na budowę zdrowej tkanki w miejscu jego
implantacji, a jego powierzchnia wykazu
je właściwości wysoko hydrofobowe. Ozna
cza to, że składniki otoczenia biologiczne
go nie przylegają do jego powierzchni i nie
odkładają się w porowatym wnętrzu. Dzię
ki temu uzyskana została długotrwała funk
cjonalność oraz trwałość i stabilność efektu
udrażniania drogi transportu cieczy wodni
stej. Potwierdziły to badania laboratoryjne
i in vivo. „Implant wykonany jest z trójskład
nikowego polimeru i zaprojektowany jest
w taki sposób, aby przy wypełnianiu swojej
głównej roli, posiadał minimalną objętość
i właściwą poręczność chirurgiczną” – tłu
maczy prof. Błażewicz.
Kiedy trafi do pacjentów?
„Przeprowadziliśmy już wszystkie badania
niezbędne do tego, aby przystąpić do fazy
badań klinicznych. Do rozpoczęcia tej fazy
potrzebne są odpowiednie środki finansowe
i decyzje odpowiedniej komisji bioetycznej
zezwalającej na te badania, a także urzędu
ds. rejestracji wyrobów medycznych. Same
badania kliniczne i ich ocena będą trwały
przynajmniej dwa lata. Czyli musimy pocze
kać jeszcze co najmniej trzy lata, aby moż
na było jednoznacznie potwierdzić przydat
ność i przewagę opracowanych przez nas
implantów w leczeniu jaskry” – uważa profe
sor. „Jak zwykle w naszych realiach prowa
dzenia badań naukowych poważnym wy
zwaniem, z którym trzeba się uporać, to
pieniądze na badania kliniczne i znalezienie
potencjalnego przyszłego wytwórcy. Planu
jemy złożyć w tym roku projekt badawczy
do Narodowego Centrum Badań i Rozwo
ju na przeprowadzenie ograniczonych ba
dań klinicznych” – wyjaśnia prof. Błażewicz.

• Ilona Trębacz
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Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przebada
dostępność stron internetowych w AGH
W miesiącu lutym rozpoczęła się realizacja pilotażowego projektu w AGH badającego strony www pod kątem dostępności dla osób
niepełnosprawnych za pomocą multiwalidatora UTILITIA. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do współpracy wszystkie
jednostki AGH posiadające stronę www, które chcą stworzyć swoje serwisy w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych i nie tylko…

Dlaczego warto?

fot. arch. autorki

Powodów do posiadania dostępnych ser
wisów jest wiele. Problem z dostępno
ścią może zniechęcić wielu użytkowników,
nie tylko niepełnosprawnych, do korzysta
nia z serwisu lub wręcz im to skutecznie
uniemożliwiać. Jeśli np. posiadamy stare

ją je w znacznie węższym i ograniczonym
zakresie. Największym atutem Utilitii jest
możliwość wykonywania za jednym ra
zem analizy całego serwisu internetowego:
– „Narzędzie UTILITIA jest jedynym narzę
dziem dokonującym kompleksowego au
dytu serwisów www pod względem dostęp
ności dla osób niepełnosprawnych. Inne

sposób jest przygotować tyle wersji serwi
su, ile jest grup wykluczonych. Zaraz potem
pojawiał się problem jednoczesnej aktuali
zacji wszystkich klonów portalu.
Sprytni sprzedawcy zaczęli proponować
instytucjom publicznym różne rozwiązania,
w teorii udostępniające strony internetowe
grupom cyfrowo wykluczonym. Przykłado
wo, jedna z firm oferowała tzw. mówiącą
przeglądarkę, narzędzie zdaniem jej auto
rów idealne do udostępniania stron niewi
domym. Aplikację przekazywano użytkowni
kom końcowym bez opłat, ale kompatybilna
była tylko i wyłącznie z zamkniętą listą przy
stosowanych do siebie stron, za którą to
usługę twórca kazał sobie słono płacić. In
nym sposobem „udostępniania” treści stron
www użytkownikom z dysfunkcją wzroku
było umieszczanie skryptów, generujących
dźwiękową wersję artykułu wyświetlanego
w przeglądarce. Syntezę mowy aktywowa
ło się poprzez kliknięcie myszą w graficz
ny przycisk. Tylko w jaki sposób osoba nie
widoma miałaby kliknąć w ikonę na ekranie
komputera? Jest to niemożliwe bez pomo
cy innych osób. A przecież nie o to chodzi.
Dostępność kiedyś

go typu komputery, mamy niestandardową
przeglądarkę lub korzystamy z sieci z coraz
bardziej popularnych ostatnimi czasy tele
fonów typu SmartPhone możemy mieć po
ważny problem z korzystaniem z zasobów
internetowych. Z tego powodu serwis powi
nien być dostępny dla jak najszerszego krę
gu odbiorców, bez pomijania różnych grup,
które mają indywidualne potrzeby korzy
stania z Internetu. Stosowanie standardów
dostępności znacząco zwiększa możliwo
ści automatycznego indeksowania serwi
sów przez systemy wyszukiwawcze. Serwis
zgodny ze standardami jest o wiele łatwiej
szy w konserwacji i modyfikacji.
Dlaczego UTILITIA?
Serwis Utilitia jest innowacyjnym narzę
dziem na skalę międzynarodową. Nie ma
na świecie analogicznego rozwiązania.
Występują w Internecie pojedyncze testy,
sprawdzające część tych samych elemen
tów, które kontroluje Utilitia, lecz wykonu
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narzędzia badające zakres dostępności
stron www są w stanie przeanalizować tyl
ko jedną podstronę. Serwis Utilitia dokonu
je multianaliz, gdzie ilość podstron podda
wanych testowaniu może być równa ilości
podstron całego serwisu – twierdzi dr Mi
chał Kępiński, opiekun Pracowni Tyfloinfor
matyki w Uczelnianym Centrum Informaty
ki AGH.
Dostępność mylnie pojmowana
Niestety, pomimo różnych regulacji praw
nych oraz deklaracji, jakie padły na prze
strzeni minionych pięciu lat, poziom do
stępności publicznych stron internetowych
poprawił się w niewielkim stopniu. Instytu
cje publiczne zbyt często sięgają po rozwią
zania tymczasowe, imitujące dostępność.
Jednym z tego typu rozwiązań jest two
rzenie alternatywnych wersji serwisów (dla
słabowidzących, niewidomych, internautów,
korzystających z mobilnych urządzeń). Nie
stety, jeszcze szybciej okazywało się, iż nie

Do niedawna panowało w społeczeństwie
przekonanie, iż strona dostępna to taka,
która została specjalnie do tego celu przy
stosowana, co jest założeniem z gruntu
złym. Strona dostępna to taka, która zosta
ła napisana zgodnie ze wszystkimi zasa
dami środowiska, w jakim powstała. Pod
stawową kwestią, jaką należy uwzględnić
w trakcie tworzenia witryny www, jest bo
wiem dbałość o to, aby język używany do
budowy strony był stosowany prawidłowo.
Tak, jak w złym tonie jest publikowanie tre
ści z błędami ortograficznymi, równie na
ganne jest stosowanie błędnej składni języ
ka HTML, używanego do budowania witryn
sieciowych.
Dostępność dziś
Oczywiście poprawna składnia nie jest je
dynym czynnikiem mającym wpływ na
dostępność strony www. Grupa robocza
WAI (Web Accessibility Initiative), utwo
rzona przy światowym konsorcjum W3C
(World Wide Web Consortium), jest auto
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rem dokumentów zawierających wskazów
ki, jakie twórcy stron internetowych powinni
uwzględniać na etapie projektowym. Naj
ważniejszy ze wspomnianych dokumentów
to WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines 2.0). Zawiera on szereg wytycz
nych, dzięki którym autor witryny, o ile bę
dzie się do nich stosował, uzyska produkt
dostępny dla wszystkich, bez względu na
problemy czy ograniczenia danego użyt
kownika. Właśnie z tego powodu, w pro
jektowanym przez Ministerstwo Spraw We
wnętrznych i Administracji rozporządzeniu
wykonawczym Rady Ministrów do art. 18
Ustawy o informatyzacji podmiotów realizu
jących zadania publiczne przyjęto, iż strony
internetowe muszą być zgodne ze standar
dami WCAG 2.0 na poziomie AA z wyłącze
niem transmisji na żywo.
Pilotażowy projekt Utilitia w AGH
Wśród instytucji żywo zainteresowanych
problemem dostępności stron interneto
wych dla osób niepełnosprawnych znalazła
się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stani
sława Staszica w Krakowie.
Jeszcze w tym roku akademickim w na
szej uczelni wdrożony zostanie pilotażo
wy program badania stron www pod kątem
spełniania przez nie wymogów dostępno

ści, dzięki czemu kandydaci na studia, stu
denci, doktoranci oraz pracownicy niepeł
nosprawni zyskają pewność, iż serwisy
poszczególnych jednostek organizacyjnych
uczelni – wydziałów, instytutów czy choćby
katedr będą odpowiadały ich potrzebom –
informuje Andrzej Wójtowicz, Kierownik Biu
ra ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.
Według pomysłodawcy wdrożenia pro
jektu, ewentualne błędy znalezione w po
szczególnych serwisach będą korygowane
na bieżąco, a strony staną się zdecydowa
nie bardziej przyjazne dla osób niepełno
sprawnych, studiujących bądź chcących
podjąć studia na tej uczelni. „Miejmy na
dzieję, że za przykładem AGH pójdą kolej
ne uczelnie, co z pewnością da wymierne
efekty w zakresie zwiększenia dostępno
ści uczelni wyższych dla studentów nie tyl
ko osób nie(do)widzących, ale dla wszyst
kich zainteresowanych treścią na stronach
www. – dodaje Jacek Merdalski, konsul
tant ds. osób z dysfunkcją narządu wzroku,
pracownik Biura ds. Osób Niepełnospraw
nych AGH.
Jak sprawdzić i dostosować stronę www?
Zarejestrować się w usłudze Utilitia. W tym
celu należy zgłosić się do pracownika Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Zgło

szeń można dokonywać pod numerem tel.
12/622–26–04 lub mailowo na adres
jwalczyk@agh.edu.pl
Wyznaczyć osobę z jednostki, odpowie
dzialną za przeprowadzenie analizy, do któ
rej zostanie przypisane konto testowe. Su
gerujemy wybranie webmastera.
Przebadać serwis jednostki. Wygene
rować spójny raport podstawowy i szcze
gółowy. Wykonać ewentualne poprawki na
stronie www (konkretnie wskazane przez
narzędzie), dzięki którym serwis stanie się
dostępny dla ON.
Stale monitorować zamieszczane treści
i materiały w Internecie pod kątem ich do
stępności wg istniejących standardów z wy
korzystaniem narzędzia Utilitia.
UWAGA! Pilotażowy charakter projektu, badanie dostępności stron www w AGH
trwa do grudnia 2012 r. Już teraz zachęcamy do zgłaszania się do BON AGH. Informujemy, że jedna jednostka może założyć
maksymalnie jedno konto.
Zachęcamy do współpracy i stworzenia
serwisów w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych! Więcej o możliwościach
usługi Utilitia oraz dostępności stron internetowych na stronie www.bon.agh.edu.pl.

• Jolanta Walczyk BON AGH

Nowości Wydawnictw AGH
wybrane pozycje • pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl
Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa,
Polskie rudy darniowe
Praca jest obszernym opracowaniem mo
nograficznym, omawiającym w sposób
kompleksowy wielowątkową problematykę
rud darniowych.
Apogeum gospodarczego wykorzysta
nia tej kopaliny wiąże się z początkami hi
storii materialnej ludzkości. Na ziemiach
polskich i na terenach krajów ościennych
był to ważny surowiec do uzyskiwania żela
za, a w niektórych okresach historycznych
– surowiec decydujący o tempie przemian
materialnych oraz cywilizacyjnych. Wraz
z rozwojem sztuki górniczej i opanowaniem
technologii przetwórstwa innych kopalin za
wierających żelazo zapotrzebowanie na
rudy darniowe uległo ograniczeniu, zmie
niły się również kierunki ich wykorzystania.
Obecnie obserwuje się renesans zaintere
sowania gospodarczego tą kopaliną oraz
możliwościami jej przetwarzania i wykorzy
stania, lecz już odmiennymi od pierwotnych
(m.in. jako sorbentów mineralnych).
Niniejsza monografia jest bardzo cen
ną pozycją, dostarcza wielu nowych infor
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macji i porządkuje wcześniej istniejące, roz
proszone po niezbyt licznych publikacjach,
które dotyczyły tylko niektórych aspektów
poruszanej problematyki. Pierwszy rozdział
poświęcony jest historii gospodarczego wy
korzystania rud darniowych: od prehisto
rii i starożytności aż po czasy współcze
sne. Sporo miejsca autorzy poświęcili
również historycznemu piśmiennictwu na
temat eksploatacji i przetwarzania żelaza,
a także śladom tej działalności w nazwach
miejscowych i nazwiskach. Rozdział dru
gi dostarcza kompletnych informacji geolo
gicznych na temat rud darniowych, po
cząwszy od definicji, klasyfikacji, budowy
geologicznej nagromadzeń, charakterystyki
odmian, zróżnicowania składu mineralnego
i chemicznego oraz ich genezy. W rozdzia
le trzecim autorzy skupili się na praktycz
nym wykorzystaniu rud darniowych przede
wszystkim jako surowca metalurgicznego
i budowlanego, a także taniego i efektywne
go sorbentu mineralnego. Rozdział czwarty
dotyczy prospekcji, eksploatacji i dokumen
towania nagromadzeń rud darniowych oraz
ich parametrów jakościowych. Ostatni roz
dział poświęcono występowaniu i zagospo

darowaniu rud darniowych na świecie. Do
datkowym walorem omawianej monografii
jest bardzo obszerna bibliografia oraz in
teresujący materiał zdjęciowy zestawiony
w formie albumiku na końcu książki.

• oprac. Joanna Ciągała
na podstawie recenzji prof. R. Sałacińskiego
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Nauka dla ciekawych – nowy popularnonaukowy cykl
W gronie pracowników naukowych i wycho
wanków AGH zrodził się pomysł wydawa
nia cyklu książeczek popularnonaukowych
o nazwie „Nauka dla ciekawych” ukazują
cych najnowsze osiągnięcia nauki, w tym
i problemy rozwiązywane w laboratoriach na
szej uczelni. Pomysł spotkał się z przychyl
nością rektora i zainteresowaniem naszego
uczelnianego wydawnictwa. W założeniach
jest to seria wysokonakładowa, tania, z pły
tą CD będącą stałym atrakcyjnym załączni
kiem każdej książeczki. Do kogo skierowana
jest ta seria? Jej czytelnikami ma być m.in.
młodzież szkół ponadpodstawowych i ich
nauczyciele, studenci, słuchacze uniwersy
tetów trzeciego wieku, czytelnicy gminnych,
powiatowych i miejskich bibliotek, a być
może także uczestnicy tworzonych ostatnio
w kraju uniwersytetów otwartych dla uzdol
nionej młodzieży szkół podstawowych.
Jako pierwszą, we wspomnianym cyklu,
uruchomiono serię „O Ziemi i Kosmosie”,
a jej redaktorem i jednym z pomysłodaw
ców jest autor tej informacji. Przewodnictwo
Komitetu Redakcyjnego przyjął Rektor AGH
prof. Antoni Tajduś, a w skład tego Komite
tu wchodzą dziekani wydziałów pionu górni
czego i nauk o Ziemi oraz prorektorzy AGH.
Pomysł zmaterializował się, bowiem w se
rii tej już ukazały się drukiem trzy książeczki.
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Pierwszą poświęcono problemom „nie
z tej Ziemi” i zatytułowano „Meteory, meteo
ryty – pramateria słoneczna – kosmiczne
technologie”. Do opracowania takiego ty
tułu upoważnia fakt, że uczelnia nasza była
pierwszą w kraju placówką naukową, któ
ra w okresie po II wojnie światowej, w la
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku
rozpoczęła i kontynuuje badania materii po
zaziemskiej. Badania takie, zwłaszcza pra
materii słonecznej, wymagają unikalnej
aparatury i bezcennych próbek jakimi są
„przybysze z kosmosu” – meteoryty. W ksią
żeczce zestawiono dawne i współczesne
poglądy na temat budowy planet skalistych,
Księżyca i planetoid (asteroid) naszego
Układu Słonecznego, przedstawiono aktu
alny stan wiedzy o meteorytach, ich rozpo
znawanie i skład mineralny. Opisano znane
spadki tych obiektów i tego skutki. Specjal
ne miejsce poświęcono niewyjaśnionej wiel
kiej kosmicznej eksplozji tunguskiej i nie
dawnej małej w nieodległych od Krakowa
Jerzmanowicach, która spowodowała tam
uszkodzenie Babiej Skały. Oto krótki cytat
na temat tajemniczego wybuchu tunguskie
go: „…Sto lat już minęło od czasu, gdy 30
czerwca 1908 roku, w pogodny słoneczny
poranek, przemknęła nad centralną Sybe
rią kula ognista. Była wielka, jaskrawa i le

ciała z niebywałą szybkością, z południa
na północ. W ślad za bolidem rozlegały się
wstrząsające powietrzem grzmoty, zakoń
czone głośną detonacją, połączoną z wi
docznym rozbłyskiem. Jak ustalono, wiel
ki ten bolid eksplodował na północ od rzeki
Podkamiennaja Tunguska i dlatego nazwa
no go tunguskim. Fala uderzeniowa gorą
cego powietrza powaliła, a w części spa
liła, rzadko rosnące drzewa tamtejszych
lasów w promieniu 100 km. …Problem tun
guskiej eksplozji nadal nie jest wyjaśnio
ny. Są dwie hipotezy…”. A jakie to hipote
zy? Warto przeczytać. W innym rozdziale
są wskazówki jak rozpoznać meteoryt, oto
fragment: „…Meteoryty nigdy nie są ostro
krawędziste, porowate, a ich cechą cha
rakterystyczną jest m.in. wspomniana wy
żej czarna skorupka obtopieniowa oraz
opisane, charakterystyczne regmamglipty.
Skorupka obtopieniowa kryje szare wnę
trze minerałów krzemianowych z widocz
nymi drobnymi, srebrzystymi wrostkami
metalicznymi żelaza niklonośnego (w przy
padku meteorytów kamiennych) lub sre
brzysty (!) metal (w przypadku meteorytów
żelaznych i żelazno‑kamiennych)…”. Tekst
kończy opis syntezy diamentów technicz
nych, do której technologie „podpatrzono”
badając diamenty występujące w meteory

Biuletyn AGH 50-2012

tach. Na płycie CD, dołączonej do ksią
żeczki, jest skrót tekstu bogato ilustrowany
(fotografie, ryciny) w tym m.in. fotografia
mi największych meteorytów i kraterów po
meteorytowych (impaktowych) ziemskich
i księżycowych. W tekście i na płycie zesta
wiono mikrofotografie ziarenek pramaterii
słonecznej, małych kulistych chondr, star
szych od najstarszych skał Ziemi, które były
„budulcem” planet skalistych i planetoid
w okresie formowania Układu Słonecznego.
Druga książeczka ma tytuł: „Wybuchy
wulkanów – erupcja wulkanu Eyjafjőll 2010”.
Autor tak we wstępie opisuje powód, dla
którego podjął się opracowania tej ksią
żeczki: „Wybór tematu kolejnego zeszytu tej
serii sprowokował wybuch niewielkiego wul
kanu na Islandii odległej ponad 2000 km od
Polski. Zjawiska, które w Polsce można było
do tej pory oglądać jako ciekawostki z od
ległych krain nagle stały się naszym udzia
łem. Pył z erupcji wulkanu Eyjafjőll unosił się
nad naszymi głowami i choć nie było go wi
dać to zmieniał nasz stosunek do wulka
nów. Ci, którzy mieli bilety lotnicze nagle do
świadczali rozczarowań i frustracji, że oto
w XXI wieku jakiś mglisty pył jest przeszko
dą dla samolotów. …Ponieważ sam przeży
łem tylko kilka erupcji typu Stromboli, stara
łem się sięgnąć do cudzych doświadczeń
innych geologów, wulkanologów i własnej
teoretycznej wiedzy na temat wybuchu wul
kanu. Szukałem tych erupcji w różnych za
kątkach świata. Zaglądałem do kraterów
wulkanów Cotopaxi i El Mistii, Etny i Wezu
wiusza. Nie zapomnę nocy w małym dom
ku bez okien w odległości 5 km od wul
kanu Ubinas (Peru), który 2 tyg. wcześniej
wybuchł i znajdował się w stanie aktywno
ści fumarolowej…”. A dalej autor zapozna
je nas z ciekawymi opisami największych
wybuchów wulkanów, przedstawia mecha
nizmy, systemy i typy erupcji, typy wulka
nów i skały wulkaniczne. Jest też rozdział
o monitoringu wulkanów. Całość zamyka
ją zapowiedziane w tytule przyczyna, opis
wybuchu i skutki krótkiej aktywności wul
kanu Eyjafjőll w 2010 roku. Uzupełnieniem
jest płyta CD z licznymi historycznymi ryci
nami i współczesnymi fotografiami wybu
chów i ich skutków, schematami i tabelami.
Znakomity materiał do wykorzystania m.in.
przez nauczycieli na lekcjach geografii i nie
tylko przez nich.
Książeczka trzecia ma tytuł: „Minerały,
skały, ich praktyczne znaczenie i piękno”.
W pierwszych jej rozdziałach przedstawio
ne są definicje minerału i skały ich klasyfika
cje oraz krótko procesy minerało – i skało
twórcze. Ukazano też praktyczne znaczenie
minerałów i skał, a zwłaszcza surowce mi
neralne i skalne. Przedstawiono tradycyjne
wielkotonażowe surowce pierwszej gene
racji, które są podstawą każdej gospodar
ki narodowej, a także szczególnie ostatnio
ważne surowce drugiej generacji (pierwiast
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ki rozproszone, zwane też krytycz
nymi), których niekiedy kilkadziesiąt
kilogramów wystarcza, by urucho
mić najnowsze technologie w tym
nanotechnologie.
By trzecia książeczka nie miała
tylko aspektu dydaktycznego, sporo
miejsca w treści i na płycie poświę
cono pięknu minerałów i ich krysz
tałów oraz urodzie niektórych skał,
w rozdziale zatytułowanym „Fascy
nujące piękno kryształów i skał –
kamienie szlachetne i ozdobne”.
Nie sposób było opisać wszystkie
odmiany barwne, z wielkiej pleja
dy minerałów. Z czasem zmienia
ją się też mody. Opisano rubiny,
czerwone granaty (piropy), barw
ne odmiany kwarcu, malachity i róż
norodne w barwach i rysunku – aga
ty. Wspomniano o kolekcjonerskich
pasjach naszych królów; Zygmun
ta I Starego, Zygmunta II Augusta.
Bogaty w klejnoty i złoto skarbiec
królewski oraz królewskie kolekcje
z tych czasów wzbudzał zachwyt
cudzoziemców. Papieski nuncjusz
Buongiovanni tak napisał w urzędowym
sprawozdaniu o królewskich zbiorach „…
Widziałem słowem tyle klejnotów, ile w jed
nym miejscu zgromadzonych nie spodzie
wałem się znaleźć, z którymi weneckie i pa
pieskie, które także widziałem, nie mogą iść
w porównanie”. Jest też „opowieść” o pięk
nym, cenionym szczególnie przez Chińczy
ków, zielonym kamieniu ozdobnym – o ne
frycie, który dawniej był świętym, cesarskim
kamieniem Chin. Świadczy o tym nastę
pujący cytat wyjęty z książeczki: „Przeszło
pięć tysięcy kilogramów nefrytu posyłano
co roku cesarzowi chińskiemu z pierwot
nych złóż położonych nad górnym biegiem
Jarkend-Darii w Pamirze. Jednak raz stało
się, że z rozkazu cesarza wydobycie tego
kamienia zostało wstrzymane. Przyczyną
tego była choroba następcy tronu, którą
według mniemania przesądnego cesarza
wywołać miało jakoby łóżko książęce wy
konane z nefrytu. Surowa kara została wy
mierzona źródliskom Jarkend-Darii. Zaka
zano wydobycia tam, w dzikich wąwozach,
zielonego kamienia. Wysłany już do Pekinu
monolit nefrytu zakuto w łańcuchy i rzucono
na drodze”. Gdy nefryt powrócił do łask, na
dal był w swej wędrówce do cesarza chro
niony przez specjalne konwoje, a poddani
oddawali mu cześć ze wschodnim cere
moniałem.
Najpiękniejsze minerały i ich kryształy
są pokazane anaglifową techniką trójwy
miarową 3D – na płycie CD, które ogląda
się za pomocą załączonych do książeczki
okularków red-cyan. Nauczyciel, wykładow
ca jeśli zechce zestawić własną prezenta
cję, ma do dyspozycji wszystkie slajdy za
pisane na płycie jako folder obrazów jpg.

A gdy zakupi dodatkowe okularki (w ce
nie około 2 zł) to może na lekcji lub wykła
dzie ukazać efektowne trójwymiarowe obra
zy pięknych kryształów na dużym ekranie,
korzystając z klasycznego szkolnego sprzę
tu audiowizualnego. Taką „ucztę mineralo
giczną” może sobie sprawić każdy czytelnik
dysponujący komputerem.
Zachęcamy czytelników Biuletynu AGH
do zainteresowania się nowym cyklem wy
dawnictwa AGH „Nauka dla ciekawych”,
a przy okazji redakcja prosi o promocję
książeczek w kręgu znajomych, młodzie
ży i ich nauczycieli oraz szkolnych biblio
tek. Rozpoczęliśmy akcję promocyjną tej
serii, tak by wydawnictwa te dotarły do bi
bliotek gmin i małych miast, gdzie placów
ki te są niezwykle ważnymi, często jedyny
mi instytucjami życia kulturalnego, o czym
świadczą ich strony internetowe. Program
„Biblioteka+” Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, realizowany przez
Instytut Książki z siedzibą w Krakowie, ma
doprowadzić, wzorem Danii, Szwecji i in
nych państw UE, do przekształcenia biblio
tek gminnych w nowoczesne, lokalne centra
wiedzy i kultury. Nowo uruchomionym cy
klem nasza uczelnia wpisuje się w program
„Biblioteka+”.
Te i następne książeczki są do naby
cia w kioskach z książkami w AGH, w księ
garni przy ul. Reymonta lub przez Internet:
www.wydawnictwa.agh.edu.pl, a ich cena
to około 10 zł. Książeczki pełnią dodatkowo
funkcję promocji naszej uczelni, bowiem na
ostatnich stronach jest zawsze krótka infor
macja o AGH i jej wydziałach.

• prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki
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Płynąc w dobrym kierunku
Studenci i pracownicy AGH znają dobrze obiekt przy ulicy Buszka 4, większość z nich miało okazję choć raz skorzystać z jego usług.
Jednak niewiele osób wie, jak dynamicznie i szybko rozwija się oferta tej instytucji i jak wielki drzemie w niej potencjał. Chociaż istnieje
zaledwie od trzech lat, Basen AGH zdołał nie tylko zdobyć mnóstwo wyróżnień i nagród, ale także nieustannie poszerza swoją ofertę.
O tym, jak zmieniał się Basen AGH, w jaki sposób przyciąga do siebie klientów oraz czy ma szansę konkurować z innymi tego typu
kompleksami na terenie Krakowa, opowiada pani Beata Przybyłowska-Stanek, dyrektor obiektu.

Co w ofercie piszczy
Basen AGH jest jednostką uczelni, która
prowadzi działalność rekreacyjną, szkole
niową, leczniczą oraz sportową. Służy on
głównie pracownikom uczelni i studentom
AGH oraz innych uczelni Krakowa, nie za
pomina również o klientach indywidualnych.
Kompleks został otwarty w 2008 roku, pręż
nie się rozwija i stale poszerza swoją ofertę.

zajęć w każdej z dziedzin, w zakresie któ
rej prowadzimy swoją działalność. Jest to
możliwe dzięki niezwykłej przedsiębiorczo
ści i wsparciu ze strony Rektora AGH An
toniego Tajdusia i Kanclerza AGH Henryka
Zioło – podkreśla dyrektor obiektu.
Trzeba przyznać, że liczba i forma zajęć
oferowanych przez Basen AGH jest imponu
jąca. Nie dziwi więc fakt, że Basen AGH zajął
2. miejsce jako inwestycja roku w kategorii

jazny maluchom,”, a w październiku 2011
roku – certyfikat „Miejsce przyjazne malu
chom”.
Jesteśmy ambitną instytucją, sami or
ganizujemy i prowadzimy zajęcia zarówno
w zakresie pływania dla różnych grup za
awansowania, a także aqua fitness, zajęcia
dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci, a dla
osób +50 i osób po kontuzji oraz z dys
funkcjami oferujemy specjalną gimnasty
kę w wodzie.
Najważniejszym przedsięwzięciem
w ostatnim czasie było otwarcie w dniu
1 stycznia 2012 roku nowej siłowni. Do
tego celu została zaadaptowana klimaty
zowana sala o powierzchni 400 m2 znaj
dująca się na 1 piętrze. Siłownia obejmuje
60 stanowisk zarówno siłowych jak i kar
dio wyposażonych w nowoczesny sprzęt
firmy Technogym. Trening cardio mobilizu
je do pracy serce i płuca. Trening siłowy na
tomiast wzmacnia mięśnie i modeluje syl
wetkę. Nowoczesne rozwiązania (regulacja
wysokości, dobór obciążeń, ustawienia za
kresu ruchu) pozwalają na bezpieczny tre
ning oraz ćwiczenia rehabilitacyjne. Wy
kwalifikowana kadra instruktorów zapewni
klientom należytą opiekę podczas ćwiczeń,
a na potrzebujących motywacji czeka tre
ning z indywidualnym trenerem.
Charakterystyka klienta

Nazwa Basen AGH jest trochę myląca,
bo obiekt to nie tylko pływalnia – wyjaśnia
pani dyrektor Beata Przybyłowska-Stanek.
Klienci mogą również skorzystać pod czuj
nym okiem instruktorów z wielozadaniowej
siłowni, dwutorowej kręgielni, zagrać w bi
lard, piłkarzyki, cymbergaja, rzutki oraz zre
laksować się w saunie. Znajduje się tutaj
również sala, w której odbywają się zajęcia
fitness, zajęcia ogólnorozwojowe, korygują
ce wady postawy, taneczne, tai chi. Jest też
bar, centrum zabaw dla dzieci, a na zmoto
ryzowanych użytkowników czeka bezpłat
ny parking.
W zależności od tego, jakie są potrze
by naszych klientów i co się dzieje na ryn
ku, staramy się wzbogacać ofertę i wpro
wadzać coraz to nowe, atrakcyjne formy
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obiektu sportowego w ogólnopolskim kon
kursie „Orły Polskiego Budownictwa 2010”.
W skład kompleksu wchodzą 3 pozio
my prezentujące bogatą ofertę sportową
i rekreacyjną, w której każdy znajdzie coś
dla siebie. Największą część budynku zaj
muje oczywiście hala basenowa, na której
znajdują się 2 baseny sportowe o długości
25 metrów i jeden rekreacyjny. – Basen ten
posiada specjalne parametry, dzięki cze
mu z powodzeniem mogą z niego korzystać
także bardzo małe dzieci. Prowadzimy tu
zajęcia z oswajania z wodą już dla niemow
ląt od 3 miesiąca życia, które mogą u nas
skorzystać z zajęć pod kierunkiem instruk
tora oraz z udziałem rodziców.
Nic dziwnego, że Basen AGH zdobył
w maju 2011 roku certyfikat „Basen przy

Główną, choć nie jedyną grupą docelową
dla kompleksu są studenci i pracownicy
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Studenci AGH korzystają z pływalni w ra
mach obowiązkowych zajęć z wychowania
fizycznego. Prowadzone są tutaj także za
jęcia dla osób niepełnosprawnych oraz dla
wyczynowej sekcji pływackiej. Z zajęć w ra
mach lekcji wychowania fizycznego korzy
stają również studenci UJ, a także ucznio
wie innych szkół z Krakowa i okolic.
Basen AGH jest również przyjazny pra
cownikom AGH. Od poniedziałku do
czwartku w godzinach 16–18 basen prze
znaczony jest wyłącznie do ich dyspozy
cji. W ciągu roku z tej oferty korzysta około
1200 osób, dodatkowo prawie 1000 z nich
wykupiło specjalne karnety Open.
Nasze obserwacje są następujące: naj
częstszymi klientami obiektu są osoby
mieszkające lub pracujące w najbliższej
okolicy. Usytuowanie kompleksu w pobli
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żu Miasteczka Studenckiego, a także wielu
centrów biurowych i osiedli mieszkaniowych
to nasz niewątpliwy atut – zauważa dyrek
tor obiektu.
Każdego dnia z obiektu korzysta około
2000 osób. Zdecydowaną większość stano
wią studenci. Jednak przyglądając się do
kładnie rozkładowi dnia, możemy zauważyć
także inne tendencje.
Pomiędzy godzinami 6–8 rano ćwiczą
tutaj przeważnie grupy sportowe, głównie
wyczynowa sekcja pływacka. Warto jednak
pamiętać także o klientach indywidualnych,
którzy zaczynają dzień od wizyty na pływal
ni, a dopiero potem przechodzą do swo
ich obowiązków. Od godziny 8–16 w dni
powszednie, basen jest przeznaczony na
prowadzenie zajęć z wychowania fizyczne
go dla studentów. Po godzinie 16-tej ma
miejsce dwugodzinny blok dla pracowni
ków AGH i ich rodzin. Od 18-ej natomiast
oraz w soboty, niedziele i święta pływalnia
przez cały dzień jest otwarta dla klientów in
dywidualnych.
Presja czy zdrowa konkurencja?
Kompleks w ciągu 3 lat bardzo szybko
rozwinął skrzydła i osiągnął poziom, dzię
ki któremu śmiało może konkurować z in
nymi obiektami tego typu na terenie Kra
kowa. Internet przemawia tutaj na korzyść
Basenu AGH, o którym informacje bardzo
łatwo można znaleźć na stronach interneto
wych i forach studenckich. Kompleks w du
żej mierze bazuje na reklamie interneto
wej i pozytywnych opiniach klientów, którzy
są swego rodzaju ambasadorami obiektu
w swoim najbliższym otoczeniu. Pozytyw
ny wizerunek Basen AGH kreuje również
dzięki licznym wyróżnieniom i nagrodom.
Jedną z pierwszych nagród, otrzymaną już
w pierwszym roku działalności, był tytuł:
„Obiekt przyjazny osobom niepełnospraw
nym”. Kolejne nagrody posypały się lawino
wo, nie tylko stając się powodem do dumy
dla zarządu i pracowników kompleksu, ale
również elementem promocji profesjonalne
go wizerunku instytucji w jej otoczeniu. Czy
jednak Basen AGH w ogóle musi obawiać
się konkurencji?
Pomijając naszą specyfikę, to że jeste
śmy jednostką uczelni, nie zwalnia nas ab
solutnie z praw rynku. Świadcząc usługę
tak powszechną, jak usługa rekreacyjna we
wszystkich wymienionych wcześniej aspek
tach, musimy brać pod uwagę konkuren
cję – zauważa pani Beata Przybyłowska
-Stanek.

i oferty, starając się, żeby nasza oferta była
równie bogata, a w niektórych przypadkach
nawet zdecydowanie lepsza – podkreśla
dyrektor kompleksu.
Basen w służbie innym
Poza dobrą organizacją, szybko wzbogaca
jącą się ofertą i rozwojem całego komplek
su nie można jednak nie wspomnieć o pro
społecznej działalności Basenu AGH.
Nie zdarzyło się jeszcze, żeby w sytu
acji, gdy studenci o coś nas poprosili, np.
o to, żeby wejściówki na basen były nagro
dą w organizowanych przez nich konkur
sach, spotkali się z naszą odmową. Zawsze
jesteśmy im przychylni – podkreśla pani Be
ata Przybyłowska-Stanek.
To podejście sprawiło, że lista pro-stu
denckich akcji promowanych przez Basen
AGH wygląda naprawdę imponująco. Tylko
w ubiegłym roku zorganizowano tu 4 turnu
sy półkolonii dla dzieci i młodzieży pod ha
słem „Wakacje z AGH”, w ramach których
z zajęć rekreacyjnych na terenie całego
obiektu skorzystało prawie 200 osób. Z ini
cjatywy Rektora AGH Antoniego Tajdusia
kompleks udostępnił również nieodpłatnie
halę basenową blisko 200 dzieciom z do
tkniętych powodzią rejonów województwa
podkarpackiego, a także dzieciom z ubo
gich rodzin. Obiekt jest również przychyl
ny imprezom sportowym i organizował wiele
konkursów, zawodów oraz około 60 imprez
okolicznościowych.
Co przyniesie przyszłość?

Istotną sprawą jest położenie obiektu
Lokalizacja na MS AGH i specyfika naszej
jednostki daje nam taki komfort, że nie mu
simy się obawiać konkurencji. Natomiast
szanujemy ją i bierzemy pod uwagę jej ceny
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Planów i wyzwań przed kompleksem stoi
bardzo wiele. Ich realizacja to działanie
przewidziane na dłuższy czas. Jednak przy
tak wielkim potencjale i możliwościach, ja
kimi dysponuje obiekt, zmian możemy się

spodziewać już w najbliższej przyszłości.
Pierwszym z celów jest modernizacja i do
posażenie nowej sali fitness.
Marzy nam się odnowa biologiczna, na
którą przeznaczyliśmy część holu na I pię
trze, grota solna z tężniami i inhalacjami
solankowymi. Dzięki temu oferta świad
czona przez obiekt byłaby w miarę pełna
i kompletna – dodaje Beata Przybyłowska
‑Stanek.
To jednak nie wszystko. Basen AGH po
siada również wiele planów dotyczących
samej hali basenowej. Jednym z nich jest
stworzenie centrum nowoczesnych saun.
Taka inwestycja na pewno stanowiłaby
dla klientów dużą atrakcję, bo obecna łaź
nia parowa, choć na razie bardzo skromna,
zyskała liczne grono zwolenników. Myślimy
także o dodatkowym baseniku, typowo re
kreacyjnym, z łóżkami do masażu, z kurty
ną wodną oddzielającą go od reszty. Jeśli te
plany udałoby się zrealizować, bardzo pod
niosłyby one atrakcyjność całego obiektu –
zauważa dyrektor kompleksu.
Akademia Górniczo-Hutnicza ma się
czym pochwalić. Obiekt – mimo iż w na
zwie swej zawiera „AGH” – nie ogranicza
działalności do terenu uczelni. Z roku na
rok staje się coraz prężniej rozwijającym się
kompleksem sportowym, z którego oferty
korzysta coraz więcej klientów spoza AGH.
Warto więc odwiedzić to miejsce, by na
własne oczy zobaczyć, jak wielu wspania
łych rzeczy można dokonać w ciągu zaled
wie trzech lat, jeśli tylko ma się potencjał,
marzenia i wolę ich realizacji.

• Małgorzata Wojtasik
Studentka III roku socjologii Wydziału
Humanistycznego
reportaż powstał w ramach zajęć z przedmiotu
Retoryka i gatunki medialne.
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Stanisław Krokoszyński ma 82 lata i czynnie
uprawia sport. Właśnie podsumował swo
je sportowe osiągnięcia z kilku ostatnich lat.
Na koncie ma m.in. 49 rekordów Polski, 53
pierwsze miejsca i rekord Europy.
Urodził się 4 maja 1930 roku w Przemy
ślu. Pływa od dziecka, a w pierwszych za
wodach wziął udział w 1947 roku. Kształcił
się w Studium Wychowania Fizycznego przy
Uniwersytecie Jagiellońskim (późniejszej
Akademii Wychowania Fizycznego). W paź
dzierniku 1949 roku wstąpił do klubu „Wisła”
i stał się jego czołowym pływakiem. W 1952
roku, wygrywając na dystansie 300 m sty
lem zmiennym (po raz pierwszy zastoso
wanym w Polsce), został pierwszym wi
ślackim mistrzem Polski w pływaniu. W tym
samym roku został członkiem kadry olimpij
skiej. Niestety, kontuzja wyeliminowała go
z walki o start na igrzyska w Helsinkach.
Do 1956 roku, kiedy to zakończył karierę,
przez cały czas znajdował się w czołówce
polskich kraulistów, choć jego domeną był
też styl zmienny (wicemistrzostwo Polski na
400 m w 1953 roku). Po zakończeniu karie
ry sportowej pozostał w klubie i jako szko
leniowiec spędził tam siedem lat. W 1964
roku trafił na Akademię Górniczo-Hutniczą
obejmując stanowisko asystenta w tamtej
szym Studium Wychowania Fizycznego.
W akademii przepracował 31 lat.
W wieku 75 lat postanowił wrócić do
czynnego uprawiania sportu. Na mistrzo
stwach Polski w pływaniu masters w 2006
roku zdobył trzy tytuły mistrzowskie, okra
szając je dodatkowo trzema rekordami kra
ju. Rok później było jeszcze lepiej: złotych
medali mistrzostw Polski wywalczył aż pięt
naście (po pięć na krytym i otwartym base
nie krótkim oraz pięć na basenie długim), we
wszystkich zwycięskich konkurencjach po

prawiając rekordy Polski. Ukoronowaniem
tego roku były mistrzostwa Europy w sło
weńskiej miejscowości Kranj, gdzie wywal
czył trzy srebrne i jeden brązowy medal.
Dziś, mimo zaawansowanego wieku,
pan Stanisław nadal pływa i nadal z suk
cesami bierze udział w zawodach. Jest tre
nerem pływania, instruktorem ratownictwa
wodnego, narciarstwa, płetwonurkowania,
a także sternikiem jachtowym.
Niedawno pan Stanisław dokonał pod
sumowania swoich wyników pływackich
w kategorii masters w latach 2006–2011.
Jego osiągnięcia są naprawdę imponują
ce. W zawodach Mistrzostw Polski startował
54 razy, ustanowił 33 rekordy Polski, 53 razy
zajął pierwsze miejsce. Podczas Mistrzostw
Polski w 2007 roku ustanowił rekord Europy
na 200 m stylem dowolnym.
W zawodach krajowych startował 25
razy, ustanowił tam 12 rekordów Polski, 24
zajął pierwsze miejsce, a jeden raz drugie.
W 2011 roku w zawodach Pucharu Polski
Mastersów był drugi.
W Mistrzostwach Europy brał udział
dziewięć razy. Ustanowił tam cztery rekor
dy Polski, dwa razy zajął pierwsze miejsce,
pięć razy drugie miejsce i jeden raz trzecie.
Według listy najlepszych wyników euro
pejskich za 2010 rok Stanisław Krokoszyń
ski na basenie 25-metrowym zajął pierwsze
miejsce na: dystansie 50 metrów stylem do
wolnym, 200 metrów dowolnym, 50 metrów
stylem motylkowym i 200 metrów stylem
zmiennym. Z kolei na basenie 50-metrowym
zajął pierwsze miejsce na: dystansie 50 me
trów stylem dowolnym, 100 metrów dowol
nym, 200 metrów dowolnym, 400 dowolnym
i dwa drugie miejsca na 800 metrów stylem
dowolnym i 50 metrów grzbietem. – Jesz
cze nikt w Polsce, nie tylko w mastersach,

fot. tswisla.pl

Czekamy na 50. rekord!

Multimedalista Stanisław Krokoszyński – można
pozazdrościć wspaniałej kondycji fizycznej!

ale w ogóle w pływaniu, nie był osiem razy
na pierwszym miejscu w tzw. top listach.
A w sumie ustanowiłem 49 rekordów Pol
ski – podkreśla pan Stanisław.
W tym roku w czerwcu odbędą się Mi
strzostwa Świata mastersów w pływaniu we
Włoszech. Pan Stanisław chciałby na nie
pojechać, choć jak zaznacza, będzie to za
leżało od wielu różnych czynników. Ze swej
strony życzymy mu dalszych pływackich
sukcesów!

• Paweł Stachnik

Profesor Kazimierz Wiatr Przewodniczącym
Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER
Miło nam poinformować, iż prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor Akademickiego
Centrum Komputerowego Cyfronet AGH
i pracownik naukowy Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, po raz kolejny został wybrany jednogłośnie Przewodniczącym Prezydium
Rady Konsorcjum PIONIER.
Sieć PIONIER to ogólnopolska szeroko
pasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę
dla badań naukowych i prac rozwojowych
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w obszarze informatyki i telekomunikacji,
nauk obliczeniowych (gridy itp.), aplikacji
oraz usług dla społeczeństwa informacyj
nego. Wybudowana w całości ze środków
KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków
Miejskich Sieci Akademickich i 5 Centrów
Komputerów Dużej Mocy za pomocą wła
snych łączy światłowodowych. PIONIER
jest pierwszą w Europie krajową siecią
akademicką wykorzystującą własne świa
tłowody z technologią DWDM i transmi
sją 10GE.

Konsorcjum PIONIER Polski Internet
Optyczny zostało zawiązane w 2003 roku.
Ma ono na celu budowę Ogólnopolskiej
Sieci Optycznej oraz rozwijanie infrastruk
tury informatycznej na rzecz rozwoju spo
łeczeństwa informacyjnego. Akademickie
Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, jako
członek konsorcjum, jest jednostką wiodą
cą dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Kra
kowie oraz centrum KDM.
Serdecznie gratulujemy!

(red)
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Trzynaście medali pracowników AGH
okazał się na 200 m stylem zmiennym. Nie
dał najmniejszych szans dziewięciu pozo
stałym zawodnikom, drugiego na mecie wy
przedzając o przeszło pięć sekund.
Pozostałe trzy medale wywalczyła Jad
wiga Górecka-Burkot z Wydziału Elektro
techniki, Automatyki, Informatyki i Elektroni
ki, startująca jako niezrzeszona. Występując
w kategorii wiekowej 50–54 lat, była druga
na 50 m stylem dowolnym oraz dwukrotnie
trzecia na dystansach 100 m stylem dowol
nym i 50 m stylem motylkowym.
Więcej szczegółów na stronach Pływania
Masters Polska (www.masters.kania.opole.
pl) oraz TS Wisły Kraków (www.tswisla.pl).

(red)

fot. tswisla.pl

wynik 7:10,86, poprawiając poprzedni re
kord Polski o prawie półtorej minuty, a na 50
m stylem dowolnym, osiągając 37,38 sek.,
wyrównał własny rekord kraju. Warto dodać,
że Pan Stanisław jest w swojej kategorii wie
kowej aktualnym, dwukrotnym mistrzem Eu
ropy na dystansach 200 i 400 m stylem do
wolnym.
Doskonale zaprezentował się w sto
licy Wielkopolski także drugi z wiślaków,
Janusz Konstanty. Pracownik Wydziału In
żynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
występujący w kategorii wiekowej 55–59 lat,
wywalczył cztery srebrne medale – na 50,
100 i 200 m stylem grzbietowym, oraz na
100 m stylem zmiennym. Bezkonkurencyjny

fot. tswisla.pl

Z trzynastoma medalami wrócili pracowni
cy AGH z Zimowych Otwartych Mistrzostw
Polski w Pływaniu w Kategorii Masters, któ
re odbyły się w Poznaniu, w dniach 18–
20.11.2011 roku.
Stanisław Krokoszyński, emerytowany
pracownik Studium Wychowania Fizyczne
go i Sportu, reprezentujący TS Wisłę Kra
ków, przyzwyczaił nas już do tego, że nie
tylko zdobywa tytuły mistrzowskie, ale także
bije rekordy Polski. Nie inaczej było w Po
znaniu. Pan Stanisław, startujący w katego
rii 80–84 lat, wywalczył pięć złotych krążków
– na 100 i 200 m stylem zmiennym oraz na
50, 100 i 400 m stylem dowolnym. Na ostat
nim z wymienionych dystansów osiągnął

Janusz Konstanty ze złotym medalem na 200 m stylem zmiennym

Jadwiga Górecka-Burkot wicemistrzynią Polski na 50 m stylem dowolnym

5. Urodziny International Day!
19 Marzec 2012, AGH budynek A-0
International Day to wydarzenie mające na
celu promocje programów stypendialnych
tj. LLP Erasmus, Vulcanus in Japan, SMILE,
CEEPUS, zarówno wyjazdów na studia jak
i praktyki oraz zapoznanie studentów Aka
demii Górniczo-Hutniczej z międzynarodo
wą działalnością uczelni.
Organizatorem tego wydarzenia, zna
nego również pod nazwą „IDay” stał się
Dział Współpracy z Zagranicą. Dlatego też,
aby ułatwić studentom zdobywanie wiedzy
i doświadczenia w murach zagranicznych
uczelni i firm na całym świecie, a tym sa
mym przybliżyć im specyfikę działalności
Działu Współpracy z Zagranicą, zapoznać
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ich z ofertą stypendialną i procedurami apli
kacyjnymi.
Tegoroczne edycja jest 5. jubileuszo
wą. Z tej okazji przygotowaliśmy wiele do
datkowych atrakcji takich jak spotkania
z przedstawicielami zagranicznych uczelni,
poczęstunek tortem urodzinowym dla od
wiedzających, a także losowanie nagród,
w tym nagrody głównej – biletu lotniczego.
Gośćmi specjalnymi będą Elżbieta i An
drzej Lisowscy – twórcy telewizyjnego „Świa
towca” (ponad 150 premier na antenie TVP
INFO), sobotniego „Południka Café” (Ra
dio Kraków), wcześniej magazynu „Z ple
cakiem i walizką” (TVP Kraków), członkowie

nowojorskiego The Explorers Club i honoro
wi członkowie Polish – American Travelers
Club, którzy wystąpią z prezentacją pod ty
tułem „Azja – Sacrum-Profanum”
Zapraszamy na stronę: www.iday.eu
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Znakomity talent pływacki w AGH
Historia zapamiętuje tylko zwycięzców, to myśl przewodnia Marcina Ryszki, studenta II roku Zarządzania w AGH, wyśmienitego pływaka,
który już ma na swoim koncie dziewięć medali Mistrzostw Świata i medal Mistrzostw Europy w pływaniu oraz kwalifikację na nadchodzącą
w tym roku paraolimpiadę w Londynie.

Początki pływania
Marcin pochodzi z Czechowic-Dziedzic.
Od siedemnastu lat jest niewidomy. W wie
ku pięciu lat zachorował na retinoblasto
mię, czyli nowotwór złośliwy oczu, na któ
ry najczęściej zapadają dzieci. Gdy miał
siedem lat, jego rodzice postanowili prze
nieść Marcina do Krakowa, gdzie rozpo
czął naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
i Słabo widzących w Krakowie przy ulicy Ty
nieckiej. Właśnie tam po raz pierwszy na za
jęciach z wychowania fizycznego zetknął
się z basenem. „Przez pierwsze trzy lata
strasznie bałem się pływać i zanurzyć gło

wę pod wodę. Był to wtedy dla mnie strach
nie do przezwyciężenia. Jednak kiedy wszy
scy moi rówieśnicy już umieli pływać, posta
nowiłem, że w końcu też się nauczę. Prze
łamałem się wewnętrznie i w miarę szybko
załapałem podstawy. W wieku 10 lat już
umiałem pływać” – wspomina Marcin.
W szóstej klasie szkoły podstawowej Mar
cin wygrał swoje pierwsze zawody. Pływanie
sprawiało mu coraz większą radość, a za
tym szły sukcesy. W pierwszej klasie gimna
zjum zaczął trenować regularnie, stawiając
sobie za cel, aby być coraz lepszym zawod
nikiem. W 2006 roku dostał się do repre
zentacji Polski, zaczął wyjeżdżać na obozy.
Od tego momentu pływaniem zajmuje się
profesjonalnie. Pierwszym wielkim osiągnię
ciem dla Marcina było uzyskanie kwalifikacji
na igrzyska paraolimpijskie do Pekinu.
Solidne treningi
Od czterech lat Marcin trenuje pod okiem
Kazimierza Woźnickiego, doświadczonego
i utytułowanego trenera, który jest obec
nie szkoleniowcem sekcji pływackiej AZS
AGH. Będąc jeszcze uczniem Technikum
Administracyjno-Biurowego uczęszczał na
treningi naszej sekcji. Po zdanej maturze
Marcin postanowił kontynuować edukację
i wybór padł na AGH. „Jestem obecnie na
drugim roku zarządzania i cieszę się bar

fot. AZS AGH

W Akademii Górniczo-Hutniczej studiuje
ponad 35 tysięcy studentów. Wielu z nich
czynnie uprawia sport, co przekłada się
na liczbę blisko 1000 członków Akademic
kiego Związku Sportowego AGH. Na na
szej uczelni nie brakuje doskonałych spor
towców, którzy odnoszą sukcesy na arenie
ogólnopolskiej, zarówno w rozgrywkach
akademickich, jak również ligowych. W ra
mach AZS-u działa obecnie pięć sekcji wy
czynowych. Jedną z nich jest wyczynowa
sekcja pływacka AZS AGH Kraków, prowa
dzona przez trenera Kazimierza Woźnickie
go, której reprezentantem jest właśnie Mar
cin Ryszka.

dzo z wyboru tych właśnie studiów. Z racji
ilości treningów mam indywidualny tok na
uczania. Profesorowie są bardzo pozytyw
nie nastawieni i nie stwarzają mi żadnych
problemów. Nie ukrywam jednak, że muszę
się dużo uczyć”. Marcin trenuje dwa razy
dziennie, po dwie godziny. Przed wejściem
do wody zazwyczaj odbywa się półgodzin
na rozgrzewka na matach lub z gumami.
Niewątpliwie praca z niewidomym zawod
nikiem jest dużo trudniejsza dla szkoleniow
ca, jednak trener Woźnicki podjął się tego
wyzwania. Ważna była praca nad techniką
oraz znalezienie punktu odniesienia na ba
senie. Odległość Marcin może ocenić licząc
ruchy, ale najczęściej na końcu basenu stoi
trener i puka go specjalnie przystosowaną
pałką, kiedy zbliża się do brzegu, aby w od
powiednim momencie wykonać nawrót. To
jest najlepszy sposób na ocenę odległo
ści i tak radzą sobie wszyscy niewidomi za
wodnicy na świecie. Próbowano już wpro
wadzać inne, technologiczne rozwiązania,
takie jak czujniki w czepkach, jednak jak na
razie ten pomysł się nie przyjął.

fot. AZS AGH

Pojawiające się przeszkody?
Marcin już drugi rok mieszka na Miastecz
ku Studenckim AGH. Na co dzień stara
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Liczne osiągnięcia

fot. AZS AGH

Ciężka praca wykonywana na treningach,
wielkie serce do walki, determinacja i talent
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fot. AZS AGH

się być samodzielny i przy wielu czynno
ściach radzi sobie doskonale sam. Oczy
wiście w pewnych sytuacjach nieoceniona
jest także pomoc kolegów, między innymi
na uczelni. Marcin jest utalentowanym spor
towcem, ale również bardzo pracowitym.
Codzienne, trwające kilka godzin treningi,
różne obozy, zarówno z AZS-u, a przede
wszystkim zgrupowania kadrowe nie po
zwalają na nudę. Potrzeba wielkiego hartu
ducha i determinacji, aby wytrwać w swo
ich założeniach i nie poddać się. „Czasami
przychodzą chwile słabości, czy brak chęci,
ale wtedy właśnie wyrabia się swój charak
ter. Na zawodach od razu wychodzi, kto nie
pływał codziennie” – opowiada Marcin. Za
pytany o to, skąd czerpie w sobie motywa
cję do treningów ujawnia swój niezawodny
sposób: „Kiedy mam chwile zniechęcenia,
to myślę o tym jak stoję na podium i gra
ją Mazurka Dąbrowskiego”. Większym pro
blemem, z którym zmaga się Marcin jest
fakt, iż w całym Krakowie nie ma ani jedne
go 50-metrowego basenu, na jakim odby
wają się najważniejsze zawody, są jedynie
25-metrowe. Możliwością do potrenowania
na dużym basenie są zgrupowania AZS-u
w Oświęcimiu oraz obozy, na które Marcin
wyjeżdża wraz z kadrą Polski najczęściej do
Ostrowca Świętokrzyskiego.

to kilka składowych licznych osiągnięć Mar
cina. Początkowo pływał tylko stylem do
wolnym i klasycznym. Jednak wraz z trene
rem Woźnickim rozpoczął trening pod styl
zmienny. Musiał więc opanować pływanie
stylami: grzbietowym i motylkowym. Sam
Marcin stwierdza: „Zdecydowanie moim dy
stansem koronnym jest 100 metrów klasy
kiem. W tej konkurencji czuję się najlepiej”.
W 2009 roku podczas Mistrzostw Świata
w Pływaniu w Rio de Janerio, które odby
wały się na krótkim basenie został trzykrot
nym wicemistrzem świata. Wywalczył srebr
ne medale na dystansach: 100 m stylem
klasycznym oraz 100 i 200 metrów stylem
zmiennym. Kolejne wielkie sukcesy przy
szły w 2011 roku podczas Mistrzostw Świa
ta IBSA Osób Niewidomych i Słabowidzą
cych, które odbywały się w tureckiej Antalyi.
W tych zawodach Marcin zgarnął aż sześć
medali, w tym trzy złote. Najlepszy okazał
się być na dystansach 50, 100 i 200 metrów
stylem klasycznym, srebrny medal zdobył
na 200 metrów stylem dowolnym, a brązo
we medale zainkasował za 100 metrów sty
lem dowolnym i 200 metrów stylem zmien
nym. „Nigdy nie przypuszczałem, że mogę
być mistrzem świata, kiedyś była to odległa
sfera marzeń” – mówi Marcin. W lipcu ubie
głego roku do swojej medalowej kolekcji
dołożył brązowy medal Mistrzostw Europy
z Berlina, zdobyty na dystansie 100 metrów
„żabką”. „Teraz moim priorytetem są Igrzy
ska Paraolimpijskie w Londynie. Chciałbym
tam dobrze wypaść, jednak trudno mówić
o jakiś medalowych założeniach. Na pew
no przepracuję ten okres bardzo sumien
nie. W Londynie pojawi się wielu dobrych
zawodników, którzy niewidoczni przez czte
ry lata, docelowo przygotowują się tylko
na tę imprezę. Bardzo mocni będą zapew
ne Chińczycy, którzy właśnie na olimpia

dach osiągają kosmiczne wyniki. Oczywi
ście w głębi serca marzyłby mi się chociaż
jeden krążek z dowolnego kruszcu” – mówi
nieśmiało. Jak będzie naprawdę i czy uda
się Marcinowi spełnić kolejne marzenie? Na
odpowiedzi na te pytania musimy jeszcze
poczekać. Niebagatelnie ważne będą przy
gotowania i warunki stworzone do trenin
gu. Marcin wraz z zawodnikami sekcji AZS
mają do dyspozycji zaledwie 3 tory. Zde
cydowanie przydałby się dla niego tor, na
którym mógłby pływać sam: „Byłoby to dla
mnie wielkie ułatwienie. Nikomu bym nie
przeszkadzał i nikt by mi również nie prze
szkadzał”.
Pływanie i inne pasje
„Niewątpliwie pływanie jest dla mnie czymś,
co pozwala mi się spełniać. Dzięki niemu
poznaję wielu wspaniałych ludzi, zwiedzam
różne zakątki świata. To właśnie dzięki pły
waniu uświadomiłem sobie, że jestem oso
bą, która nie zna barier” – wyznaje Marcin.
Oczywiście poza pływaniem Marcin ma tak
że inne zainteresowania, które są dla niego
swoistą odskocznią. W rozmowie zdradził
między innymi, że uwielbia czytać książki
kryminalne czy thrillery psychologiczne. Do
jego ulubionych autorów należą Stieg Lars
son i Jonathan Kellerman. Jego hobby to
także muzyka, której uwielbia słuchać.
Z pewnością dużo osób mogłoby się
niejednego nauczyć od Marcina. Bo jak
wiele potrzeba, aby w swej całej skrom
ności, być tak wielkim. Trzymajmy kciuki
za jego kolejne sukcesy sportowe, życząc
powodzenia na zbliżającej się olimpiadzie.
Oby kondycja Marcina była tak wyśmienita
jak Michaela Phelps’a.

• Magdalena Żaba
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Ludwik Zawisza – wspomnienie
Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dniu 7 grudnia 2011 roku,
rodzina oraz bardzo liczne grono przyjaciół, kolegów, współpracow
ników, byłych i obecnych studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty
i Gazu AGH pożegnało profesora AGH – dr hab. inż. Ludwika Zawiszę, wieloletniego nauczyciela akademickiego i naukowca, któ
rego działalność naukowa i zawodowa związana była z poszukiwa
niami i eksploatacją złóż węglowodorów.

Ludwik Zawisza urodził się 16 stycznia 1949 roku w Odrzyko
niu k. Krosna. Maturę zdał w 1967 roku w I Liceum Ogólnokształ
cącym im. M. Kopernika w Krośnie, a następnie rozpoczął studia
na ówczesnym Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, któ
ry ukończył w 1972 roku w specjalności geologia naftowa. Związa
ny umowami stypendialnymi, krótko pracował w Przedsiębiorstwie
Geologicznym w Katowicach, by w 1973 roku wrócić do Krako
wa i rozpocząć pracę w Zakładzie Geologii Naftowej, ówczesnego
Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH, początkowo jako koordyna
tor tematów badawczych, a następnie jako asystent i starszy asy
stent. We wrześniu 1980 roku obronił pracę doktorską pt. „Warunki
hydrodynamiczne dla akumulacji węglowodorów w karbonie i de
wonie synklinorium lubelskiego” na Wydziale Wiertniczo-Naftowym.
Jako adiunkt prowadził zajęcia z geologii ogólnej, kartografii geolo
gicznej i geologii naftowej oraz współorganizował coroczne prak
tyki i wycieczki geologiczne dla studentów. W tym też czasie zajął
się problematyką hydrogeologii naftowej, zagadnieniami przepły
wów mediów w ośrodkach skalnych, jak też metodyką obliczania
zasobów złóż węglowodorów. W lutym 1991 roku dr inż. Ludwik Za
wisza przedstawił pracę habilitacyjną pt. „Nowa metoda ilościowej
oceny własności zbiornikowych skał dla określenia warunków re
gionalnych i fazowych przepływów płynów złożowych” na Wydziale
Geologiczno-Poszukiwawczym i uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w specjalności górnictwo i geo
logia inżynierska.
Ludwik Zawisza, po restrukturyzacji Wydziału Wiertniczo
‑Naftowego, został wybrany w 1992 roku na kierownika Zakładu
Naftowej Inżynierii Złożowej. W latach 1993–1999 pełnił funkcję pro
dziekana ds. dydaktycznych, uzyskując w lutym 1996 roku stano
wisko profesora AGH. W 2000 roku, z inicjatywy Ludwika Zawiszy,
dokonano połączenia Zakładu Naftowej Inżynierii Złożowej z Pra
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cownią Udostępniania i Ochrony Wód. Kierownikiem powstałego
Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce został Ludwik Zawi
sza, organizując i kierując równocześnie utworzoną nową specjal
nością dydaktyczną: „Ochrona Środowiska w Gospodarce”. W la
tach 1999–2001 był członkiem Senatu AGH. W październiku 2007
roku Zakład Ochrony Środowiska w Gospodarce przekształcił się
w Katedrę Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska, której
kierownikiem został ponownie Ludwik Zawisza.
Od 1999 roku do listopada 2011 roku pełnił odpowiedzialną
funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zasobów Kopalin ds. Złóż
Węglowodorów przy Ministrze Środowiska RP. W tym czasie orga
nizował studia podyplomowe z zakresu dokumentowania zasobów
złóż węglowodorów oraz oceny błędów w szacowaniu ich wielkości
dla geologów przemysłu naftowego.
Aktywność społeczna Ludwika Zawiszy datuje się od 1980 roku,
gdy został członkiem NSZZ „Solidarność” na Wydziale Wiertniczo
-Naftowym. W latach 1990–1993 pełnił funkcję Przewodniczącego
Komisji Wydziałowej, a następnie w latach 1991–1995 był człon
kiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w AGH. Równocześ
nie prowadził aktywną działalność zawodową związaną z prze
mysłem naftowym będąc: wieloletnim członkiem Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego – SITPNaft oraz Sto
warzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa – STIG, był człon
kiem – założycielem Society of Petroleum Engineers – Sekcji Pol
skiej przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz jej Sekretarzem
w latach 1991–1993, członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa
Otworowego Komitetu Górnictwa PAN od 1993 roku, członkiem
Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AGH „Wiertnictwo
– Nafta – Gaz” i dwumiesięcznika „Technika Poszukiwań Geolo
gicznych, Geosynoptyka i Geotermia” oraz ostatnio został wybrany
członkiem Komitetu Górnictwa PAN na kadencję 2011–2014.
Owocem pracy naukowej Ludwika Zawiszy jest ponad 130 pu
blikacji naukowych, 4 książki, 3 patenty oraz wiele ekspertyz i tema
tów badawczych realizowanych dla przemysłu naftowego. Był pro
motorem jednej ukończonej pracy doktorskiej, recenzentem pracy
habilitacyjnej oraz promotorem trzech dalszych prac doktorskich.
Za swoją aktywną działalność wyróżniony został licznymi odzna
czeniami, medalami i nagrodami, w tym: Złotym Medalem za Dłu
goletnią Służbę – 2008, Złotym Krzyżem Zasługi – 1999, Medalem
Edukacji Narodowej – 2004, Złotą Odznaką Zasłużony dla Gór
nictwa RP – 1997, Złotą Odznaką Zasłużony dla Polskiej Geolo
gii – 1989, Odznaką Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazow
nictwa – 1987, Srebrną Odznaką za zasługi dla Ziemi Krakowskiej
– 1988. Otrzymał również rangę Generalnego Dyrektora Górnicze
go III stopnia oraz został wyróżniony indywidualną nagrodą Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia – 1981, indywidualną na
grodą Ministra Edukacji Narodowej III stopnia – 1989 i wieloma na
grodami Rektora AGH. Ministerstwo Gospodarki RP uhonorowało
pośmiertnie – 8.12.2011 roku Ludwika Zawiszę Odznaką „Za Zasłu
gi dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”.
Nieoczekiwanie 29 listopada 2011 roku Ludwik Zawisza pozo
stawił rodzinę i współpracowników na zawsze. Pozostanie zarówno
w naszej pamięci, jaki i w pamięci społeczności akademickiej oraz
szerokiego kręgu specjalistów przemysłu naftowego jako dobry
i życzliwy kolega, człowiek pełen ciepła i optymistycznego humoru,
nauczyciel akademicki znajdujący zawsze czas, mimo wielu zajęć,
dla studentów, doktorantów i współpracowników, a także jako nau
kowiec pełen inwencji i pomysłów.
Żal tylko, że nie będzie już nam dane razem ich realizować.

• Adam Zubrzycki
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Studencki upór i determinacja,
czyli Marzec ’68 w Krakowie
Wywiad z dr hab. Julianem Kwiekiem, historykiem, autorem książki Marzec 1968 w Krakowie.

Jaki przebieg miały wydarzenia marca ’68
w Krakowie? Czy działania miały charak
ter spontaniczny czy też były zaplanowaną
szczegółowo akcją?
W poniedziałek 11 marca od rana krą
żyły wśród studentów różnego rodzaju kar
teczki czy ulotki informujące o organizowa
nym wiecu, który rozpoczął się o godzinie
12:00 w południe. Przybyło około 200–300
osób. Wśród nich byli m.in. członkowie
Zrzeszenia Studentów Polskich, którzy usi
łowali nakłonić studentów do opuszczenia
Rynku i odbycia wiecu w „Jaszczurach”.
Chodziło bowiem o to, aby nie manifesto
wać w miejscu publicznym. Studenci wy
brali jednak aulę UJ, do której weszło około
1000 osób. Do zebranych przybył m.in. rek
tor Mieczysław Klimaszewski, władze Uni
wersytetu oraz Zbigniew Regucki, szef RO
ZSP. Starali się uspokajać nastroje studen
tów, ci jednak ostro reagowali na ich słowa.
Na wiecu uchwalono rezolucję, w której do
magano się m.in. przestrzegania konstytu
cji i przywróceniu na scenę Dziadów. Miała
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się ona ukazać w prasie w ciągu 48 godzin.
Niestety, nigdy nie została opublikowana,
co spowodowało, że na środę 13 marca –
nazwaną „łzawą środą” – zaplanowano na
godz. 12:00 wiec pod Domem Studenckim
„Żaczek”. Wcześniej, o godzinie 10:00, wła
dze Uniwersytetu Jagiellońskiego zorgani
zowały spotkanie ze studentami, żeby ła
godzić nastroje. W tym samym czasie trwał
wiec studentów AGH w auli w budynku A-0.
Z Miasteczka Studenckiego szła również
manifestacja studentów, do których dołą
czyli studenci z wiecu. Uformowali kolumnę
i udali się w stronę rynku. Na czele kolumny
szli studenci fizyki z UJ, a jeden z nich – Ja

ły zgromadzonych na wiecu studentów. By
ich uspokoić Jan Szewczyk, Gwidon Ry
siak i Hieronim Kubiak, młodzi pracownicy
naukowi, postanowili ich czymś zająć, by
nie wychodzili na ulice. Zaproponowali im
wybór Komitetu Studenckiego. W ten spo
sób powstał „Komitet 25”, którego szefem
został Szewczyk. W poszczególnych aka
demikach wybierano także różne komisje
i komitety, ale głównym centrum pozosta
wał w dalszym ciągu „Żaczek”. „Komitet 25”
pod wpływem nalegań rektora Klimaszew
skiego rozwiązał się prawie jednogłośnie,
przy sprzeciwie tylko jednego studenta Wy
działu Górniczego AGH.

fot. z książki Marzec 1968 w Krakowie

Początek wydarzeń marca 1968 roku to de
monstracje studenckie w Warszawie. Czy to
właśnie one były bezpośrednią przyczyną
wydarzeń w Krakowie już kilka dni później?
Wydarzenia krakowskie, tak samo jak
w innych pozawarszawskich ośrodkach
uczelnianych, były reakcją na to, co wy
darzyło się w Warszawie. W Krakowie za
częło się to dość wcześnie, bo już w lutym
sprzeciwiano się usunięciu Dziadów Ada
ma Mickiewicza ze sceny Teatru Narodo
wego. Pierwszą próbą oporu było zbiera
nie podpisów pod protestem. Zebrano ich
jednak zbyt mało, bo tylko ok. 40. Dlatego
też wystraszony student Uniwersytetu Ja
giellońskiego, który zbierał podpisy, znisz
czył ten dokument. Same wydarzenia mar
cowe rozpoczęły się w Krakowie 11 marca
1968 roku, czyli trzy dni po słynnym wiecu
w Warszawie. To był poniedziałek. Krakow
scy studenci mieli już pewne informacje na
ten temat m.in. z Radia Wolna Europa. Wia
domości dostarczyli również trzej studen
ci z Warszawy: Jan Tomasz Gross, Jerzy
Diatłowiecki i Andrzej Kościuk, którzy przy
jechali do Krakowa. Andrzej Kościuk przy
szedł do Zarządu Miasteczka Studenckie
go i zostawił dokumenty wytworzone przez
studentów warszawskich, dzięki czemu stu
denci krakowscy już w niedzielę 10 marca
wiedzieli o działaniach przeprowadzanych
w Warszawie.

Wiec na Rynku Głównym – 11 marca

cek Rayski – niósł wieniec, który mieli zło
żyć pod pomnikiem Adama Mickiewicza.
Milicja, ORMO i tzw. Milicja Robotnicza za
blokowały uliczki wlotowe do Rynku, zaczę
li rzucać gazem, używali armatek wodnych
w celu rozproszenia tłumu. Część studen
tów schroniła się w Collegium Novum, po
zostali uciekli do Collegium Witkowskiego.
Grupa milicjantów wpadła za nimi do Col
legium Novum, gdzie bili i kopali studen
tów oraz używali przeciw nim gazu. Milicjan
ci weszli także do Collegium Witkowskiego,
ale tam studenci zostali zamknięci przez
pracowników naukowych w salach, więc nie
ucierpieli. Po tym incydencie część studen
tów wróciła na wiec pod „Żaczek” i przez
mikrofon obwieściła zebranym o brutal
nym ataku milicji. Te wydarzenia wzburzy

Większość działań skupiała się wokół stu
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy
studenci AGH także brali aktywny udział
w wydarzeniach marca ’68?
Oczywiście. W pierwszym etapie dzia
łań faktycznie prym wiedli studenci UJ, jed
nak już w drugim etapie inicjatywę przeję
li studenci AGH. Powołano „Komitet 100”
złożony z przedstawicieli wszystkich uczel
ni i wszystkich akademików. Ten komitet po
wstał, ale nigdy się w całości nie zebrał. 15
marca zorganizowano wiec przy „studni”
w „Żaczku”. Na wiec przyszli Kubiak i Szew
czyk, by namawiać do zakończenia straj
ku. Studenci odebrali to jako swego rodzaju
zdradę i centrum ruchu studenckiego prze
niesiono na Reymonta 17. Inicjatywę prze
jęli studenci AGH. Byli zdeterminowani, nie
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fot. z książki Marzec 1968 w Krakowie

usunięci z powodu uczestnictwa w straj
kach, czy nie był to tylko pretekst do usunię
cia studentów, którzy nie zaliczyli sesji. Poza
tym kilka osób pozbawiono miejsca w aka
demiku. Po „marcu” miały miejsce także
liczne procesy. 15 osób oskarżono, w tym
m.in. Zygmunta Korusa studenta AGH, któ
ry dostał wyrok w zawieszeniu. Wydarzenia
Marca ’68 w Krakowie były jednymi z gło
śniejszych w tym czasie, zaraz po War
szawie, Wrocławiu i Gdańsku. Trwały dość
długo, głównie dzięki wytrwałości i determi
nacji studentów, którzy mimo realnej groźby
usunięcia czy zawieszenia w prawach stu
denta stawali w obronie konstytucji i wol
ności. W tych wydarzeniach studenci AGH,
poza nielicznymi wyjątkami, odegrali bar
dzo pozytywną rolę.

Zamieszki przed Collegium Novum – 13 marca

Jaki stosunek do wydarzeń marcowych
miało społeczeństwo?
Trudno dokładnie określić. Postawy były
różne, brakuje źródeł dotyczących tego
zagadnienia. Jednak z tego, co udało się
ustalić wynika, że duża część społeczeń
stwa reagowała pozytywnie. Kiedy studenci
szli w kolumnie, ludzie wysiadali z tramwa
jów i autobusów, machali do nich, klaska
li, wyrażali swoją sympatię. Bardzo często
taksówkarze odwozili poturbowanych, pobi
tych studentów do domu za darmo. Jednak
prócz tych pozytywnych były także inne za
chowania. Warto choćby wspomnieć o ro
botnikach z Huty Lenina, których chcieli
pozyskać studenci. Gdy żacy zbliżali się
do bramy huty, robotnicy często donosi
li na nich na milicję. Podobnie jak pewna
sprzątaczka, która w kościele znalazła ulot
kę informującą o wiecu i zaniosła ją na mili
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cję. Takie sytuacje zdarzały się dość często,
gdyż w tym czasie w mieście była ogromna
liczba ulotek, plakatów, karteczek wydruko
wanych i przepisywanych przez studentów.
W „Żaczku” znajdowało się ich tak dużo, że
nie było już miejsca na naklejanie innych in
formacji.

Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego
dobrego.

• Rozmawiała Marzena Rogozik
studentka I roku SUM kulturoznawstwa
w AGH

fot. z książki Marzec 1968 w Krakowie

Czy studentów uczelni krakowskich,
w szczególności AGH, dotknęły jakieś re
presje za udział w wydarzeniach marca ’68?
Konsekwencje wydarzeń marcowych
były różne. Już na początku grożono stu
dentom wyrzuceniem ze studiów za opusz
czanie zajęć i udział w wiecach. Informacje
o najbardziej zaangażowanych studentach
zbierała zarówno SB jak i członkowie par
tii i ZMS. By uniknąć identyfikacji, studen
ci AGH blokowali wejścia do budynków UJ,
a studenci uniwersytetu – AGH. Wiadomo
na pewno, że na Uniwersytecie Jagielloń
skim za udział w „marcu” nie usunięto ni
kogo. Na WSP – dzisiejszym Uniwersyte
cie Pedagogicznym – wyrzucono w dość
perfidny sposób dwie osoby, natomiast na
AGH usunięto ok. 50 osób. Jednak nie moż
na w zupełności stwierdzić, czy zostali oni

fot. z książki Marzec 1968 w Krakowie

słuchali nawet rektora Kiejstuta Żemaiti
sa, który chciał ich odciągnąć od tego po
mysłu. Sprawność organizacyjna studen
tów na Reymonta była znacznie lepsza niż
w „Żaczku”. Od razu zorientowano się, że
doskonałym narzędziem komunikacyjnym
(jak na owe czasy) będzie radiowęzeł stu
dencki „Brzęczek” albo „Wolny Brzęczek”
(obie nazwy funkcjonowały). Studenci bez
przerwy nadawali komunikaty, odezwy i re
zolucje do braci studenckiej. Grano „War
szawiankę”, „Marsyliankę” i inne pieśni.
Studenci AGH wykazywali dużą determina
cję w działaniach. Z nadzieją oczekiwali na
przemówienie Władysława Gomułki. Wszy
scy myśleli, że odniesie się w nim do pro
testów studenckich. 19 marca studenci wy
słuchali przemówienia, w którym Gomółka
nie wspomniał nawet słowem o protestach.
Załamami żacy 20 marca zdecydowali się
jeszcze na okupację budynku A-0, ale rek
tor nie wyraził zgody. Od 20 marca przez
trzy dni na zajęciach dyskutowano i głoso
wano nad tym, czy podtrzymywać strajk czy
go przerwać. Większość studentów opo
wiedziała się za przerwaniem strajku.

Ulica świętej Anny – pochód studentów pod DS „Żaczek” – 13 marca
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IIIrd Summer School of Mining Engineering
w ramach International University of Resources
W dniach od 18 do 29 lipca 2011 roku od
była się Letnia Szkoła Górnictwa (Summer
School of Mining Engineering) organizowa
na przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
Zdobyte doświadczenie oraz uzyskane wy
niki pozwalają się pokusić o podsumowanie
jej trzyletniej działalności.
Szkoła jest skierowana do studentów za
granicznych oferując wymianę wartościo
wych informacji, daje możliwość poszerza
nia wiedzy fachowej i pozwala zaznajomić
się z nowoczesnymi technologiami w gór
nictwie. Szkoła odbywa się w lipcu każdego
roku. Zajęcia prowadzone są w języku an
gielskim, a studenci zakwaterowani w aka
demiku na Miasteczku Studenckim.
W trakcie pobytu studenci uczestni
czą w 30 godzinach wykładów, laborato
riów i ćwiczeń projektowych oraz w pięciu
całodniowych wycieczkach technicznych
do czynnych zakładów górniczych. Za
kres zajęć obejmuje zagadnienia: z gór
nictwa węgla kamiennego, rud i soli ka
miennej, górnictwa odkrywkowego oraz
problemy z ekonomiki, bezpieczeństwa,
ochrony środowiska, wentylacji kopalń
i geomechaniki w górnictwie. Na zakończe
nie szkoły uczestnicy otrzymują certyfikat
jej ukończenia.
Wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia tereno
we dotychczas prowadzili: prof. Waldemar
Korzeniowski (który zaproponował program
Szkoły), prof. Stefan Kukiałka, prof. Roman
Magda, prof. Kazimierz Lebecki (Główny In
stytut Górnictwa), prof. Stanisław Nawrat,
prof. Marek Cała, dr Anna Ostręga, dr Ra
dosław Pomykała, dr Katarzyna Poborska

-Młynarska, dr Piotr Małkowski, dr Anna Soł
tys, mgr Michał Kowalski, mgr Krzysztof
Skrzypkowski oraz mgr Witold Kowol.
Duże wrażenie na uczestnikach szko
ły wywierają wycieczki techniczne. Dla wie
lu z nich jest to pierwszy kontakt z takie
go typu obiektami przemysłowymi. W tym
miejscu należą się olbrzymie podziękowa
nia dyrekcjom zakładów, które nas przyjmu
ją zapewniając fachową opiekę oraz bez
pieczeństwo. W trakcie zorganizowanych
trzech Szkół Letnich odwiedziliśmy: Zakład
Górniczy Sobieski; Zakłady Górniczo-Hut
nicze Bolesław, Kopalnię Pomorzany; Ko
palnię Czatkowice; Kopalnię Soli w Bochni
i Wieliczce, Kopalnię Ziemowit, oraz Labo
ratorium Materiałów Wybuchowych w Re
gulicach.
W dotychczasowych Szkołach Letnich
uczestniczyli studenci z różnych uczelni i in
stytucji, co przedstawiono w tabeli.
Zainteresowanie Szkołą rośnie z roku
na rok, jednak ze względu na ogranicze
nia związane z liczebnością grup wizytują
cych kopalnie konieczne jest ograniczenie
liczby uczestników. Dodatkową trudnością
zwłaszcza dla studentów spoza Unii Euro
pejskiej stanowi kwestia wizowa. Mimo du
żych chęci uczestnikom z Pakistanu czy
Egiptu nie udało się na czas uzyskać pol
skiej wizy.
Uczestnicy bardzo dobrze odebrali po
byt i wysoko ocenili poziom merytoryczny
zajęć. Wielu z uczestników pytało o możli
wość podjęcia regularnych studiów. Dzię
ki Szkole Letniej w wielu krajach takich jak:
Turcja, Szwecja, Kanada, Niemcy czy Sło

wacja ugruntowała się opinia, że u nas war
to studiować.
Cieszy fakt, że poziom kształcenia na
Wydziale GiG jest wysoko oceniany. Po
twierdza to realizacja studiów drugiego
stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia
przez słowackich uczestników pierwszej
Szkoły w 2009 roku.
Zajęcia zostały tak ułożone, aby popo
łudnia w dni wykładowe uczestnicy mogli
poświęcić na realizację własnych zainte
resowań: zwiedzanie zabytków, sport i re
kreację.
W trakcie pobytu w Krakowie zawiązu
ją się przyjaźnie i kontakty międzynarodo
we pozwalające młodzieży uzyskać wiele
informacji z pierwszej ręki odnośnie krajów
zamieszkania uczestników, czemu sprzyja
ją długie wieczorne rozmowy przy szklan
ce piwa.
Organizacją Szkoły zajmuje zajmuje się
dr inż. Marek Borowski, któremu pomaga
ją: dr Agnieszka Surowiak, dr Anna Sołtys,
dr Tomasz Niedoba, mgr Krzysztof Skrzyp
kowski, mgr Witold Kowol, mgr Józef Pyra
i mgr Andrzej Biessikirski. Nad całością pie
czę sprawuje Prodziekan ds. Kształcenia dr
inż. Krzysztof Broda.
Wszelkie informacje na temat Szkoły,
w tym jej nowej edycji w lipcu 2012 roku,
można znaleźć na stronie Wydziału Gór
nictwa i Geoinżyniwerii (www.gorn.agh.edu.
pl) w zakładce „Summer School of Mining
Engineering” oraz na anglojęzycznej stro
nie AGH.

• Krzysztof Broda, Marek Borowski

Uczestnicy Letnich Szkół Górnictwa
I Szkoła
6‑17.07.2009

II Szkoła
19‑30.07.2010

III Szkoła
18‑29.07.2011

Technische Universiteit Delft, Holandia

2

2

3

National Mining University, Dniepropietrowsk, Ukraina

10

Technical University of Košice, Słowacja

2

2

2

Anhui University of Science and Technology, Chiny

8

Instytucja:

University of La Serena, Chile

2

St. Petersburg State Mining Institute, Rosja

6

6

Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy

4

4

Atlas Copco Rock Drills AB, Szwecja

1

Middle East Technical University, Turcja

1

Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Kanada

1

Ural State Mining University, Rosja

4

Razem:
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IV miejsce drużyny AGH

fot. arch. autora

W dniach 3–4 czerwca 2011 roku odbyły
się w Bydgoszczy już XXXI Mistrzostwa Pol
ski Szkół Wyższych w Wędkarstwie Spławi
kowym. Organizatorem zawodów był Uni
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
Zawody rozegrano na rzece Brdzie na
odcinku, gdzie rozgrywa się zawody mi
strzowskie oraz Grand Prix.
Jak poprzednio wsparcia drużynie
w składzie Mateusz Sołtysik (WGiG), Piotr
Binkowski (WGGiOŚ – w tych Mistrzo
stwach kapitan drużyny) i Krzysztof Broda
(WGiG) udzielili Prorektor ds. Kształcenia
prof. Zbigniew Kąkol oraz Dziekan Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotr Czaja.
W wyjeździe niestety nie mógł wziąć udzia
łu inicjator startów reprezentacji AGH w Mi
strzostwach, nasz trener Michał Mikosz
(WGiG), który skutecznie reprezentował
akademię w poprzednich mistrzostwach.
Bogatsi o zeszłoroczne doświadcze
nia zanęty i przynęty żywe zamówiliśmy
w Bydgoszczy. Pogoda była wspaniała i po
upchnięciu sprzętu do „koniowozu” w do
skonałych humorach wyruszyliśmy w trasę.
Jechaliśmy bocznymi drogami, aby jechać
szybciej – dziwny to kraj. Do celu dotarliśmy
koło południa. Po odebraniu zamówionych
„robaków” udaliśmy się do kampusu Uni
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, gdzie zostaliśmy zakwatero
wani w bardzo dobrych warunkach. Po roz
pakowaniu wyjazd na trening. Trening po
twierdził wcześniejsze obawy. Wielodniowa
upalna pogoda spowodowała bujny wzrost
roślinności zanurzonej więc wiele zależało
od wylosowanego stanowiska i trafienia na
choćby oczko wolnej od wodorostów wody,
w którym można by umieścić zestaw. Po

fot. arch. autora

na XXXI Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Wędkarstwie Spławikowym

Zwycięzcy sektorów odbierają puchary (od lewej Mateusz i Piotrek)

powrocie z treningu doprowadziliśmy się do
porządku i udaliśmy się na oficjalne otwar
cie Mistrzostw na terenie kampusa UT-P.
Otwarcie zapowiadało już wysoki po
ziom organizacyjny dodatkowo zdopingo
wany obchodami jubileuszu 60-lecia ist
nienia UT-P. Po bardzo smacznej kolacji
i losowaniu sektorów rozeszliśmy się do po
kojów przygotowywać sprzęt i zanęty do ju
trzejszych zawodów.
Wschód słońca zastał nas już na no
gach. Po szybkim śniadaniu pojechaliśmy
nad Brdę przygotować sprzęt i zanęty do
zawodów. Losowanie stanowisk było klu
czem do sukcesu ponieważ warunki były
bardzo zróżnicowane. W pierwszej turze
poszło nienajgorzej. Mateusz i Piotrek wy
grali sektory co dawało nam drugie miejsce.
Z nieba lał się żar i nawet chwila wytchnie
nia połączona z przerwą obiadową nie wy
starczyła do pełnej regeneracji sił. W drugiej

turze poszło gorzej i niestety nie obroniliśmy
swojej pozycji zajmując ostatecznie w kla
syfikacji końcowej po raz kolejny IV miejsce.
Również Mateusz Sołtysik w klasyfikacji in
dywidualnej zajął miejsce czwarte.
Wyniki
1. Uniwersytet Medyczny Poznań – 16 pkt,
12420 g
2. UT-P Bydgoszcz – 22 pkt, 6900 g
3. Politechnika Łódzka – 22,5 pkt, 7495 g
4. AGH Kraków – 26 pkt, 5185 g
W sumie obroniliśmy pozycję z zeszłego
roku choć apetyty były większe. Wspaniale
zaaranżowane zakończenie Mistrzostw po
łączone z wręczeniem nagród i degustacją
wyszukanego i smacznego jadła zakończy
ło to doroczne spotkanie entuzjastów „mo
czenia kija”. Rozmowom i wspomnieniom
nie było końca. Wędkarska brać postano
wiła spotkać się za rok na XXXII Mistrzo
stwach organizowanych przez Politechnikę
Łódzką. Po bardzo krótkiej nocy wyjechali
śmy w kierunku Krakowa. Mimo przedsię
wzięcia odpowiednich kroków robale zno
wu rozlazły się po aucie. Na szczęście po
paru dniach przepoczwarzyły się i odlecia
ły. Mistrzostwa jak zwykle charakteryzowa
ły się wspaniałą i koleżeńską atmosferą,
a organizatorzy pod kierownictwem Maria
na Dahmsa (wicekanclerza UT-P) postawi
li poprzeczkę bardzo wysoko znakomicie –
wręcz wzorcowo – przygotowując imprezę.
Już kilka tygodni po powrocie zaczęliśmy
trenować postanawiając znowu powalczyć
o dobre miejsca w XXXII Mistrzostwach.

• Krzysztof Broda
Gdybyśmy wszyscy łowili takie leszcze jak Piotrek…
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Czy wiesz ile jest jeden plus jeden?
Pytanie jest tak trywialnie proste, że nawet nie chce się na nie odpowiadać. Jak
wiele podobnych, zawiera jednak drugie
dno. „Normalną” odpowiedzią jest oczywiście „dwa”. Kiedy jednak popatrzymy
na to z drugiej strony i „wyjdziemy poza
boxa” może się okazać, że jeden plus jeden to… jedenaście.
Ta zasada sprawdziła się podczas realizacji
projektu Brain Tactics.
Do zrealizowania dowolnej idei potrzeb
na jest siła napędowa, która zainicjuje cały
proces, podtrzyma i doprowadzi do same
go końca. W naszym przypadku tą siłą na
pędową był Sylwek Krzywonos – przewod
niczący Zrzeszenia Studentów Polskich.
To on wpadł na pomysł przeprowadzenia
bezpłatnych szkoleń dla studentów i zaraził
tym pomysłem Tomka Okarmę, pierwszego
z naszych trenerów. Przez długi okres cza
su idea rozkwitała w głowach chłopaków,
a jednocześnie – jak wiele ciekawych i kre
atywnych koncepcji – pozostawała w fazie
„musimy się za to w końcu zabrać”.
Wierzymy w to, że jeżeli bardzo się cze
goś chce, narzędzia i zasoby znajdą się
same. W pewnym momencie Sylwkowi
udało się znaleźć następny kluczowy za
sób, jeżeli możemy tak powiedzieć o dru
gim trenerze – Marcinie Kułakowskim. Ko
lejne spotkania, rozmowy i następny etap
realizacji projektu, o którym możemy powie
dzieć „musimy się za to w końcu zabrać…
w trójkę”.
I tak mijały dni, tygodnie, miesiące…
I tak minął rok akademicki i wakacje –
rok pierwszy.
Patrząc na to z perspektywy dnia dzisiej
szego, budujemy sobie w głowach zgrabną
racjonalizację tego stanu rzeczy – idea mu
siała najzwyczajniej w świecie dojrzeć i za
cząć o sobie przypominać, domagać się
realizacji. Co też zrobiła, po raz kolejny po
przez mentora projektu, Sylwka. Powoli, ale
konsekwentnie, krok po kroku dogrywał ko
lejne etapy, kompletował zespół, porozu
miewał się z chłopakami i nie wiedzieć kie
dy, byliśmy o krok od pierwszego szkolenia.
W międzyczasie należało oczywiście wymy
ślić nazwę (naprawdę nie chcecie wiedzieć,
jakie pomysły przychodziły nam do głów).
Ostatecznie, stanęło na Brain Tactics i dziś
jesteśmy bardzo zadowoleni z tej nazwy,
która samoistnie przeistoczyła się w kolejny
element wpływający na całokształt projektu.
Mowa tu o podziale na część „Brain”, zwią
zaną ze sposobem działania umysłu i więk
szym rozumieniem go, oraz na praktyczną
część „Tactics”, która to dodawała do teorii
ciekawe i skuteczne techniki związane z no
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wymi możliwościami wykorzystywania no
wej wiedzy, a tym samym – mózgu.
Kiedy uruchomiliśmy zapisy na pierwsze
szkolenie, liczba zainteresowanych przero
sła nasze najśmielsze oczekiwania. Plano
waliśmy limit 30 uczestników na spotkanie,
podczas gdy zapisało się około 150 osób!
Z tego względu porzuciliśmy planowaną
odgórną granicę i na spotkaniu „Pomyśl,
jak myślisz” pojawiły się 62 osoby. Dzisiaj
już możemy zdradzić, że była to najwięk
sza grupa, jaką mieli przyjemność prowa
dzić nasi trenerzy, którzy do tej pory specja
lizowali się w szkoleniach dla maksymalnie
20–30 uczestników. To sprawiło, że trenerzy
stali się dodatkowymi uczestnikami, którzy
również uczyli się nowych umiejętności. To
się nazywa rozwojowy projekt!
Skoro już mówimy o uczestnikach, war
to zaznaczyć, że nie mieliśmy pojęcia cze
go się spodziewać. Pilotażowy projekt
zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ko
niecznością zaspokojenia potrzeb i ocze
kiwań osób przychodzących na szkolenie
oraz spełnienia obietnic zawartych w opi
sach i planach poszczególnych spotkań.
Po raz kolejny możemy z dumą stwierdzić,
że wnioskując po reakcjach, opiniach i roz
mowach z uczestnikami, udało nam się to,
co planowaliśmy. Udało nam się również
zachować taką formę szkoleń, jaką chcieli
śmy, to znaczy luźno i w atmosferze pełne
go partnerstwa porozmawiać ze sobą i na
uczyć się nawzajem wielu ciekawych rzeczy.
Powiedzmy sobie zatem pokrótce, cze
go dokładnie się uczyliśmy i jakie zagadnie
nia poruszaliśmy.
Pierwsze spotkanie – „Pomyśl, jak my
ślisz”, było naszym przywitaniem z uczest
nikami i wprowadzeniem w tematykę cyklu.
Wśród opowieści o filtrach umysłowych, mi
tach związanych z pamięcią, czy pamięcio
wych autosabotażach znalazło się również
miejsce dla czarnoskórego sprintera z fio
letowym wibratorem i wielu innych nieprze
widzianych atrakcji. Na tym polega właśnie
magia szkoleń – podobnie jak w życiu, trze
ba być gotowym na wszystko :)
Pod koniec spotkania nadszedł czas na
weryfikację naszej – wspomnianej wyżej –
gotowości, organizacji i samego szkolenia.
Pomimo małych organizatorskich potknięć
(takich jak powodowana zwiększoną licz
bą uczestników zmiana sali w ostatnim mo
mencie) zebraliśmy bardzo ciepłe opinie,
co bardzo nas ucieszyło. Dodatkowym źró
dłem satysfakcji był fakt, że wielu spośród
uczestników pierwszego spotkania pojawiło
się na kolejnym szkoleniu by razem z nami
„Odkrywać swoją rzeczywistość”. Tym ra
zem trenerzy zajęli się rozwijaniem kreatyw

ności uczestników i uzmysłowili im istnienie
zmysłów wewnętrznych – obrazów w gło
wie, na które można dowolnie wpływać,
czy głosów, które motywują lub zniechęcają
nas do działania. Wielu uczestników doce
niło łatwy i zabawny sposób radzenia sobie
z wewnętrznym krytykiem i tworzenia bar
dziej barwnych, lepiej oddziałujących wy
obrażeń.
Trzecie spotkanie – „Bądź twórcą rela
cji”, okazało się ulubionym szkoleniem wie
lu osób, które uczestniczyły w całym cyklu.
Rzeczywiście, temat relacji międzyludzkich
to coś, na czym opiera się całe nasze funk
cjonowanie, dlatego umiejętność lepsze
go zrozumienia drugiej strony, dopasowa
nia się do jej potrzeb i oczekiwań oraz (co
za tym idzie) skuteczniejszego wpływa
nia na nią, okazała się bardzo atrakcyjna
dla uczestników, zwłaszcza w połączeniu
z umiejętnością szybkiego i łatwego zapa
miętywania imion nowopoznanych osób.
I tak od trzeciego spotkania imię Marci
na Kułakowskiego nieodłącznie skojarzy
ło się z alkoholem, a on sam z tubylcem
-wyspiarzem z wieeelką maczugą. Kto był,
ten wie ;)
Na czwartym spotkaniu zajęliśmy się te
matem planowania, samoorganizacji i przy
gotowania emocjonalnego przed nadcho
dzącymi wydarzeniami. Uczestnicy chodzili
po tak zwanych liniach czasu oraz zapisy
wali swoje plany i marzenia w formie celów,
by zgodnie z tytułem szkolenia „Wybrać so
bie przyszłość”.
Elementem wybranej przez nas przy
szłości było przeprowadzenie całego cy
klu Brain Tactics i dostarczenie uczestnikom
ciekawych i skutecznych strategii, pomaga
jących nie tylko w nauce, ale również w in
nych dziedzinach życia. Dlatego właśnie
na ostatnim szkoleniu – „Notuj w mózgu”,
rozwinęliśmy dodatkowo umiejętności ko
munikowania się na poziomie wszystkich
podstawowych zmysłów oraz nauczyli
śmy naszych uczestników jednej z najge
nialniejszych metod sporządzania notatek
i kreatywnego myślenia – rysowania map
myśli. Uczestnicy po raz ostatni już wypeł
nili uwielbiane przez nich ankiety ewaluacyj
ne, podsumowujące cały cykl, a następnie
w siedzibie ZSP odbyło się nieoficjalne po
żegnanie z osobami, które miały ochotę do
datkowo się z nami zintegrować. W planach
znajduje się również oficjalna impreza pod
sumowująca pilotażowy cykl, który z dniem
31 lutego 2012 roku przeszedł do historii.
Podczas realizacji pierwszej edycji Brain
Tactics poznaliśmy masę ciekawych osób,
bawiliśmy się doskonale i udało nam się
wnieść nową wartość oraz ciekawą wie
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dzę w życie wielu uczestników i nasze wła
sne. Każdy element, każda osoba, każde
wypowiedziane zdanie i wykonane ćwicze
nie współtworzyło Brain Tactics, które po
woli z cyklu szkoleń zaczyna zmieniać się
w ideę, która z pewnością będzie rozwija
na i rozszerzana – w semestrze letnim star
tujemy z Brain Tactics na Uniwersytecie Ja
giellońskim, a to dopiero początek! Nasze

poczynania możecie na bieżąco śledzić na
naszym fanpage:
www.facebook.com/BrainTactics.
Wszystkie wymienione powyżej rzeczy są
najlepszym dowodem na to, że jeden plus
jeden może w rezultacie dać jedenaście.
Całość jest czymś więcej niż sumą czę
ści, a łącząc siły i podążając w jednym kie

runku jesteśmy w stanie stworzyć ponad
czasową wartość. Głęboko wierzymy, że
na naszej drodze z biegiem lat znajdzie
się jeszcze więcej wspaniałych osób, któ
re razem z nami będą się rozwijać, uczyć
i jednocześnie świetnie się bawić.

• Sylwester Krzywonos

Opłatek Stowarzyszenia Wychowanków AGH

fot. Z. Sulima
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rysie – osiągnięcia AGH w minionym roku.
Ocenił go jako dobry rok zarówno w działal
ności naukowej jak też dydaktycznej. AGH
wysoko plasuje się w rankingach uczelni

dydatów na pierwszy rok studiów, a także
liczba studentów z zagranicy. Innym po
wodem do radości jest ogromny program
realizowanych inwestycji poszerzających

krajowych, a miarą sukcesów dydaktycz
nych jest wysoka ocena naszych absol
wentów przez pracodawców, chętnie ich
zatrudniających. O dobrej marce uczel
ni świadczy też ciągle rosnąca liczba kan

bazę naukowo‑dydaktyczną i socjalną. Rek
tor podkreślił, że sukcesy AGH to zasługa
wszystkich pracowników naukowych, dy
daktycznych i administracyjnych. Bardzo
ważna jest też rola naszych Wychowanków,
którzy przyczyniają się do budowy pozy
tywnego wizerunku AGH w środowiskach
gospodarczo‑przemysłowych. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do sukcesów AGH, rektor serdecznie po
dziękował.
Część duchową spotkania rozpoczęło
odśpiewanie kolędy, po której ksiądz An
drzej Szczotka odczytał fragment ewan
gelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa.
Ksiądz Andrzej Waksmański przed po
święceniem opłatków wyraził radość, że
w AGH kontynuowana jest tradycja spotkań
świąteczno‑noworocznych połączonych
z dzieleniem się opłatkiem i składaniem ży
czeń. Sam życzył zebranym, aby Nowy Rok
był pełen sukcesów zawodowych i osobi
stych, abyśmy wszyscy odczuwali Boże bło
gosławieństwo w naszych poczynaniach.
A potem były już życzenia wszystkich
dla wszystkich: zdrowia, pomyślności, rado

fot. Z. Sulima

Około 300 Wychowanków AGH zebrało się
w samo południe 19 stycznia 2012 roku
w auli naszej uczelni, aby zgodnie z wie
loletnią tradycją przełamać się opłatkiem
i złożyć sobie życzenia noworoczne. Spo
tkanie otworzył i gości powitał prof. Sta
nisław Mitkowski, Przewodniczący Stowa
rzyszenia Wychowanków AGH. W krótkim
wystąpieniu podziękował za przybycie wła
dzom uczelni z Rektorem AGH prof. An
tonim Tajdusiem. Powitał księży prałatów:
Andrzeja Waksmańskiego – proboszcza
parafii, na terenie której znajduje się nasza
uczelnia i Andrzeja Szczotkę, który od lat
podejmuje działania duszpasterskie wśród
pracowników AGH. Powitaniem przewod
niczący objął wszystkich przybyłych z wie
lu kół stowarzyszenia rozsianych po całej
Polsce, a także tych, którzy mają najbliżej:
z Krakowa i okolicy, w tym przedstawicieli
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Profesor Mitkowski scha
rakteryzował działalność Stowarzyszenia
w 2011 roku, a mówiąc o rozpoczynającym
się 2012 roku wspomniał o czekających nas
wyborach nowych władz uczelni, wyrażając
przypuszczenie, że wśród zebranych jest
też przyszły rektor AGH.
Zabierając głos Rektor prof. Antoni Taj
duś przedstawił – oczywiście w krótkim za
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fot. Z. Sulima

snych zdarzeń w rozpoczynającym się roku.
Oby się spełniły!
A że życzenia się spełniają świadczy
między innymi obecność seniora wycho
wanków AGH kol. Stefana Radziszewskie
go, który mimo swoich 99 lat brał udział
w spotkaniu w dobrej kondycji i pogodnym
nastroju. Wychowankowie uczelni wykorzy
stali okazję, aby odnowić kontakty z kole
gami ze studiów i porozmawiać ze swoimi
profesorami licznie przybyłymi na spotka
nie. Dobremu nastrojowi sprzyjał poczęstu
nek (z lampką wina) zorganizowany przez
kol. Helenę Piterę. Stowarzyszeniowe wy
darzenia ubiegłego roku prezentował ser
wis zdjęciowy przygotowany przez kol. Zyg
munta Kuliga.

• Paweł Suliński

Opłatek noworoczny w ZNP

fot. Z. Sulima

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w AGH
zorganizowała 19 stycznia 2012 roku nowo
roczne spotkanie opłatkowe, na które przy
było ponad 100 osób. Uroczystość zaszczy
cili swoją obecnością: prof. Tadeusz Słomka,
Prorektor ds. Ogólnych AGH, Dyrektor Ad
ministracyjny AGH mgr inż. Andrzej Pogo
nowski i Ksiądz Prałat Andrzej Waksmański.
Przybyłych na uroczystość przywitał prze
wodniczący Sekcji Emerytów kol. Zbigniew
Mączyński życząc wszystkim zebranym do
brego zdrowia, szczęśliwego 2012 roku
oraz zachowania w życzliwej pamięci uro
czystego charakteru tego spotkania. Profe
sor Tadeusz Słomka przedstawił zamierzenia
uczelni na najbliższe lata, mówił o ciekawych
i ambitnych planach rozwoju naszej Alma
Mater. Ksiądz Prałat Andrzej Waksmański
poprowadził część liturgiczną uroczystości.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

fot. Z. Sulima

• Zbigniew Mączyński
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Stworzenie Światła,
czyli opowieść nie – rodzinna
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wieku, który swą sztuką podporządkował
się jednemu tematowi – polichromiom i wi
trażom oraz ich wadze jako pomocy w mo
dlitwie. Tak do sprawy podchodzą ludzie
wschodu. Dla nich przecież ikona jest świę
ta. Pyszny artysta zachodu potrafi powie
dzieć bez żenady – ja nie muszę wierzyć,
by zrobić polichromię i równie dobrze mogę

u tamtego czegoś innego dowiedzieć się,
nauczyć, to chyba normalne? Byłem u Ja
rockiego, i u Dunikowskiego – na rzeźbie.
Byłem u Pautscha, potem u Pieńkowskiego
i Kamockiego. Jakiś czas chodziłem do Me
hoffera, tak niemal gościnnie”.
Sądzę, iż już sam ten tekst powinien być
dedykowany pani eksperymentującej Mini

tak jak i Kościół – dekorować restaurację,
dworzec czy jakąkolwiek salę. O bezsen
sie tego podejścia i mówienia o „dekoracji”
dziś nawet się nie dyskutuje, wprost się go
nie zauważa. Tymczasem to jest rzecz fun
damentalna – by nie wiem jak uczonymi wy
wodami temu zaprzeczać. Tu też szukam
źródeł braku zrozumienia dla prawdziwej
funkcji i patronatu, i witraża św. Barbary dla
naszej uczelni. Mam jednak nadzieję, że na
stępcy z tego przekazu skorzystają.
Próbkę wczesnej twórczości Adama
Stalony-Dobrzańskiego mamy w Koście
le oo. Bernardynów w postaci polichromii
w jego prawej kaplicy.
A jak zaczynał – sam opowiadał.
„W roku 1927 zdałem maturę i egzamin
do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Akademia wtedy była sto razy bardziej po
stępowa i demokratyczna niż dzisiaj. Bo ni
komu do głowy nie przyszło pytać, czym
zajmuje się twój ojciec albo twoja matka.
Czy praczka, czy hrabina. Nikomu do gło
wy nie przyszło pytać się, dlaczego chcesz
się uczyć u tego profesora, a nie u dru
giego. Uczeń mógł sobie niemal co pół
roku wybrać innego profesora. I wszyscy
rozumieli, że to jest naturalne, bo on chce

ster – powołującej się na swobody akade
mickie, a zakładającej tysięczne administra
cyjne wędzidła na życie w uczelni i nauce
– czyli p. Kudryckiej. Ale to zupełnie boczny
watek mojej opowieści.
Potem była praca z jego mistrzem i ko
legą w końcu – prof. J. Gardowskim. Praco
wał dla wielu kościołów i cerkwi w Polsce.
Takie miejsca jak Rozwadów, Nysa, Gródek,
Annopol, Zawiercie, Warszawa to znaczniej
sze realizacje.
Godna uwagi, w moim odczuciu, jest
zasadnicza myśl, którą tu chciałbym poka
zać; jakie jest powiązanie w Jego twórczo
ści ikonografii, formy i przekazu teologicz
nego zaczerpniętego z tradycji wschodu
z potrzebami podejścia do ikonografii które
ukształtowało się w tradycji zachodniej. To
widać i w naszym witrażu. W średniowieczu
– była, działała i spełniała swą funkcję biblia
pauperum. Dziś mało komunikatywna – bo
i któż na przykład dziś zna symbolikę i ha
giografię świętych. Dziś pod tym względem
jesteśmy analfabetami – taka jest prawda.
Nie jest to przecież wiedza powszechna.
Pisać i czytać za to – dziś – na ogół umie
ją wszyscy. Tak więc jego witraże i polichro
mia, to przenikanie form zapożyczanych ze

fot. z książki Witraże A. Stalony-Dobrzańskiego

Wróćmy na chwilę do witraża św. Barba
ry, lecz nie o niej będzie tu mowa, a o twór
cy tego witraża. Witraż ten bowiem nie jest
okienny – a już w projekcie przeznaczony
do wnętrza i choć przedstawia osobę świę
tą nie jest sakralny. Jest tylko portretem pa
tronki braci górniczej. Można by było też po
myśleć, że tekstem, który państwu pragnę
zaprezentować załatwiam swoją – bo ro
dzinną sprawę. Można by było tak pomy
śleć – bo rzecz będzie dotyczyła mojego
stryja Adama. Bardzo jednak proszę o jak
by unieważnienie tych rodzinnych związ
ków. I chociaż im nie zaprzeczam, do nich
się oczywiście przyznaję – to jednak zasad
niczym moim celem jest pokazanie zjawi
ska plastycznego o znacznie większym niż
ściśle lokalnym, krakowskim wymiarze. Zja
wisko to nazywa się całokształt twórczo
ści. Tekst ten jest również dla państwa jako
społeczności akademii podziękowaniem za
współudział władz naszej uczelni w przed
sięwzięciu dotyczącym tej twórczości.
Zebranie znaczących fragmentów twór
czości autora naszego witraża, ich doku
mentacja – a także organizacja wystawy
w Kijowie, Odessie, a potem nie wykluczo
ne, że i w Polsce – to praca jego wnuka mgr.
inż. arch. Jana Pawlickiego. Długo by wy
mieniać ileż to uczelni i instytucji zebrało się
w partnerstwie i patronacie wystawy i wy
dawnictwu, pod egidą Fundacji im M. Świę
cickiego „Ars Longa”, wśród nich jest i na
sza uczelnia.
Duże znaczenie dla tego wysiłku organi
zacyjnego i samego przekazu przedsięwzię
cia, ma – i to nie miała, a ma – fakt wspólno
ty wiary prawosławnej Stryja i Jego wnuka.
Bo i losy naszej rodziny – jak i innych – są
dobrym przykładem meandrów jakie prze
chodziły losy Polaków. Z zaboru – część
rodziny – pruskiego, część – rosyjskiego,
a potem i austriackiego – cała rodzina mo
gła się szukać po wszystkich zakątkach
dawnej Rzeczpospolitej. W każdej rodzinie
mamy z tym do czynienia – i warto zaważyć,
że tworzy to wartość kulturową specyficzną
na tle Europy, a tej wartości nie wolno skry
wać, raczej należy z niej korzystać.
Stryj Adam – skończył krakowską Akade
mię Sztuk Pięknych – i w swojej twórczości
przeniósł właśnie takie połączenie. Stworzy
ło to jego niezwykłość w naszej sztuce, któ
rą parę lat temu zauważono w Paryżu. Je
stem głęboko przekonany, że twórczość ta
nadal czeka na odkrycie dla szerszego od
bioru i warto tę sztukę przybliżyć, o niej opo
wiedzieć i chcę to zrobić choćby w formie
sygnału zjawiska. Jest to opowieść o czło
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fot. z książki Witraże A. Stalony-Dobrzańskiego

wschodniej tradycji chrześcijańskiej i tek
stów. Teksty stanowią równocześnie i prze
kaz treści, i element obrazu. Taka biblia pau
perum dla współczesnych. I nasza święta
Barbara mówi z witraża detalem i tekstem,
jest więc czytelna tylko z bliska. Dziś zosta
ła skazana na bycie makatką na drugim pię
trze gmachu A-0. Jest nieczytelna. Nie ro
zumiejący sprawy sądzą, iż jest to obraz
sakralny i w dzisiejszych czasach popraw
ności politycznej – jak krzyża na szyjach
stewardess – wstydzą się go. Tymczasem
to jest portret Patronki i przeniesienie war
tości, o których nie wolno nam zapominać.
Wracając do wystawy i opisu twórczości
jako całostki.
Nie da się oczywiście w tak krótkiej opo
wieści za dużo zmieścić – ale chyba warto
dodać też i pewien szczegół techniczny. Te
witraże są dosłownie rękodziełem powsta
łym najczęściej we współpracy stryja jako
artysty i rzemieślnika wykonującego te pro
jekty, konkretnie pana Ryniewicza. Tego za
kładu już dawno nie ma – na jego miejscu
na Dolnych Młynach – jest restauracja na
zwijmy to za przeproszeniem Chińczyków
– chińska. Sam zakład, o ile wiem, jeszcze
istnieje, ale na Pasterniku. I oczywiście już
bez człowieka, którego wiedza praktycz

Oto przykład kwatery okna z Rozwadowa zwierającego część tekstu litanii do Najświętszej Maryi Panny.

na pozwalała na wykonywanie każdej szyb
ki indywidualnie przez wypalanie. Zawsze

była to dla mnie niepojęta tajemnica – zna
na, choć nie zawsze, ceramikom. Pan Ry
niewicz pokrywał każdą szybkę jakimś swo
im błotkiem, za pomocą pędzla, wypalał
– i wychodziły kolory. O różnej intensywno
ści, o różnym odcieniu, i o różnych gęsto
ściach pokrycia. Widać ślady tej działalno
ści gdy przyglądniemy się pokazanemu tu
przykładowi. Zawsze mnie to zadziwiało,
a pan Ryniewicz był dla mnie jak mag, a by
łem już wtedy młodzieńcem i nie sądzę, by
byle trik mógł mnie zauroczyć. To zaś, co ci
dwaj wyczyniali i jak się porozumiewali – oto
warto by było pokazać dzisiejszym specom
od „performance”, „iventów”, „działań arty
stycznych”, „szokowania” itd.
Takich jak stryj i on, w dobie efekciarstwa
i pogardy dla rzemiosła oraz treści przeka
zu artystycznego – już chyba nie ma. Piszę
chyba, bo może są – ale w podziemiu – jako
niszowi twórcy. Ale sądzę, że ich czas jesz
cze nadejdzie.
W końcu u stryja, już jako szefa Katedry
w ASP, terminowali i J. Nowosielski, i J. Gaj
i nawet znana nam dobrze Pani Cieślińska
-Brzeska. Popatrzmy się na witraż jej autor
stwa nad bocznym wejściem do Kościół
ka Najświętszego Salwatora i mamy ślad
jak znalazł.
Może ta wystawa zawita i do Polski, póki
co wędruje po Ukrainie.
Tekst ten jest dla mnie osobiście formą
podziękowania dla władz naszej uczelni za
współudział w programie umożliwiającym
zorganizowanie wystawy i wydawnictwa al
bumu. Tytuł całości to „Stworzenie Światła”.

• Feliks Stalony-Dobrzański
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III Puchar Dziekana Wydziału EiP
zawodnikom na osiąganie bardzo dobrych
wyników. Osoby stawiające „pierwsze kro
ki” na stoku poza obserwowaniem zawo
dów miały możliwość skorzystania z nauki
narciarstwa i snowboardu dzięki wynajętym
instruktorom.
Ze względów regulaminowych zdobyw
cą „Pucharu Dziekana” Wydziału Energe
tyki i Paliw AGH może zostać student, dok
torant lub absolwent Wydziału EiP, dlatego
mimo tego, iż był to drugi czas przejazdu to
regulaminowo puchar zdobył student pierw
szego roku kierunku energetyka – Maciej
Handerek. Maciej obiecuje sukcesy w kolej
nych Pucharach i zdobycie na stałe Pucha
ru Dziekana WEiP, będącego nagrodą prze
chodnią, którą można otrzymać na stałe po
trzech zwycięstwach na trzech kolejnych za
wodach pucharu.
Tytuły specjalne powędrowały do:
– Tomasza Mirowskiego – za
najwytrwalszy zjazd (1:24,5 s),
– Bartosza Mirowskiego – najlepszego
juniora – syn pracownika wydziału
(47,22 s),
– Mariana Siudka – najlepszego
pracownika wydziału (35,29 s),
– Macieja Dorociaka – najlepszego
absolwenta Wydziału (31,69 s).

Zakończeniem zmagań sportowych był
zjazd na „bele czym”, w którym bezkonku
rencyjnie zwyciężyła załoga w składzie: Mo
nika Płatek i Michał Stróżyński. Ich pojazd
mający postać „Indeksu” był odpowiedzią
na zaprezentowany rok wcześniej „Mobilny
dziekanat” pani Gabrieli Śliwy z Dziekana
tu Wydziału EiP. Kolejną lokatę zajął Michał
Dychus w zjeździe na „Popiołowej miednicy
rurkowej”. Zaszczytne najniższe miejsce na
podium przypadło Magdalenie Pietrasz z jej
„Bele czym” w postaci Jarosława Przybyły.
Wieczorne spotkanie okazało się zwień
czeniem całego wyjazdu. Dziekan Leszek
Kurcz podziękował właścicielom wycią
gu, kwater, w których mieszkali uczestni
cy oraz wręczył nagrody i złożył gratulacje
zwycięzcom poszczególnych konkurencji.
Nie zabrakło również podziękowań dla or
ganizatorów wyjazdu tj. Wojciecha Sajdaka,
Mateusza Morawskiego, Jarosława Przyby
ły, Marty Wojdy oraz nieobecnej na wyjeź
dzie Olgi Ciężkowskiej. Dzięki studenckiej
pomysłowości połączyliśmy się telefonicz
ne z Olgą przebywającą na studiach we
Francji.
Po części oficjalnej nastąpił czas na za
bawę, konkursy i karaoke, których prowody
rem był Wojciech Sajdak. Wieczór zwieńczył
niezwykły pokaz w postaci zjazdu na nar

fot. Z. Sulima

W dniach 10–12 lutego 2012 roku w Jawor
kach koło Szczawnicy odbyło się trzecie
spotkanie integracyjne „Puchar Dziekana”
Wydziału Energetyki i Paliw. Swoim patro
natem spotkanie objął Dziekan WEiP prof.
Piotr Tomczyk. Panująca aura okazała się
ważnym sprzymierzeńcem uczestników te
gorocznego „pucharu”, który odbywał się
co prawda w niskich temperaturach, aczkol
wiek w pełnym słońcu.
Pierwszy dzień wyjazdu uczestnicy roz
poczęli od szusowania na stokach Jawo
rek oraz Szczawnicy. Kolejnym punktem
dnia był kulig do przepięknego w świetle
księżyca i pochodni wąwozu „Homole”.
Rżące konie ciągnące sanie, ognisko oraz
bardzo gorąca herbata świetnie nastawi
ły uczestników spotkania do dalszej inte
gracji. Następnego poranka długo można
było jeszcze wysłuchiwać opowieści z wie
czornych zabaw w „Muzycznej Owczarni”
wypełnionej muzyką Evgena Malinowskie
go oraz z pokojów w kwaterach uczest
ników.
Echa wojaży szybko ustąpiły miejsca
narciarskim zmaganiom na stokach Jawo
rek. Raźna muzyka płynąca z głośników
oraz komentarz pana Piotra Ciężkowskie
go – stałego opiekuna wydziałowych zma
gań na nartach i snowboardzie, pozwoliły
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tach z pochodniami, które w towarzystwie
zimnych ogni rozświetliły dolną stację Areny
Narciarskiej „Homole”.
Zarówno panie jak i panowie bawili się
doskonale, lecz czas pędził nieubłaganie
i wyjazd wkrótce dobiegł końca.

• Jarosław Przybyła

Slalom narciarski kobiet
1. Magdalena Czosnyka (39,26 s)
2. Beata Woszczek (39,51 s)
3. Sonia Gonzalez (39,79 s)
Slalom narciarski mężczyzn
1. Szymon Handerek (30,03 s)
2. Maciej Handerek (31,54 s)
3. Maciej Dorociak (31,63 s)

Wyniki pierwszych trzech zawodników
w poszczególnych kategoriach
zawodów:

Slalom snowboardowy kobiet
1. Magdalena Pietrasz (55,8 s)

Slalom narciarski juniorów
1. Tomasz Zalewski (45,92 s)
2. Maksymilian Sulima (46,03 s)
3. Bartosz Mirowski (47,22 s)

Slalom snowboardowy mężczyzn
1. Mateusz Szymczyk (43,02 s)
2. Jarosław Przybyła (43,65 s)
3. Grzegorz Pabich (49,68 s)

fot. Z. Sulima

Chorwackie zimowe pływanie
Pełne słońce, krótkie spodenki, cudowne
widoki i chęć ucieczki od siarczystych mro
zów… te marzenia zadecydowały o wyjeź
dzie członków Akademickiego Klubu Że
glarskiego AGH do Chorwacji na pierwszą
edycję AGH Winter Sail Expedition. Była to
równocześnie pierwsza morska przygoda
klubu, która odbyła się w dniach 12–21 lu
tego 2012 roku. Pomysłodawcą i kierowni
kiem wyjazdu był Wojciech Sajdak – pre
zes AKŻ. W rejsie brały udział 22 osoby,

w kierunku ciepłego (nawet o tej porze roku)
i słonecznego wybrzeża Adriatyku. Tym bar
dziej, kiedy nasza 18 godzinna podróż do
biegła końca, wrażenie tego, że Arktyka wy
grała już na zawsze potwierdzało się. Port
– Šibenk – z którego mieliśmy wyruszyć
w rejs spowity był śniegiem i to dość gru
bą powłoką śniegu. Dziwne wrażenie ro
biły palmy wystające spod białej pokrywy,
a były to z pewnością palmy, a nie przebi
śniegi. Chorwaci w tej części swojego kra
ju nie widzieli śniegu od pięćdziesięciu lat.
Na szczęście w miarę jednak przemiesz
czania się na południe temperatura wzra
stała, umożliwiając nam w końcu używanie,
skrzętnie włożonych do bagażu, kremów
z filtrem UV oraz ubranie się w letnie stro
je oraz kąpiel w morzu (chociaż ten ostat
ni wyczyn mimo wszystko nosił znamiona
ekstremalności). Na wyspie Hvar mogliśmy
już w pełni podziwiać palmy, pomarańcze,
cytryny, agawy i kaktusy, a więc taką florę,

która dla klimatu śródziemnomorskiego nie
jest niczym nadzwyczajnym. Zapach i kolor
owoców zachęcił niektórych nas do spróbo
wania tych lokalnych rarytasów. Natomiast
nieostrożne kosztowanie dzikich owoców
spowodowało u jednego z załogantów jach
tu „Nemo” konieczność wyciągnięcia kaktu
sowego kolca z języka. Niepowtarzalny był
też zapach żywicy jaki unosił się z sosno
wych lasów. Zapach taki pojawia się wtedy
kiedy to dni i wieczory są na prawdę ciepłe.
Duże wrażenie na załogach zrobiły delfiny
pokazujące swe charakterystyczne grzbiety
na płaskim jak stół, w tym dniu, morzu. Nie
obyło się też bez tradycyjnych na tamtych
wodach spotkań z jeżowcami oraz ośmior
nicami (ktoś podobno widział też jakieś dra
pieżne ryby…).
Zawinęliśmy do kilku portów: Šibenk,
Primosten, Trogir, Stary Gorod, Hvar, Vis.
Šibenk do spore miasto, różniące się od
naszych miast chyba jedynie tym, że roz

rozlokowane na trzech jachtach. „Nemo”
należał do załogi kapitana, a zarazem ko
mandora rejsu Krzysztofa Gębskiego, na
„Martinie II” dowodził Jarosław Przybyła. Na
trzecim „La Passion du Vin” pływała ekipa
Justyny Orzech.
Środkowa Dalmacja
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fot. Z. Sulima

W czasie podróży wydawało się, że nasza
ucieczka od mrozu i śniegu nie uda się.
Kiedy zatrzymaliśmy się na granicy Słowa
cji i Węgier, niektórzy z nas mieli wrażenie,
że zbliżamy się do bieguna zimna, a nie
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postarte jest na malowniczym wzgórzu.
Reszta wymienionych portów to przepięk
ne miasteczka wpisujące się w równie pięk
ne wybrzeża Chorwacji i na dodatek całko
wicie pozbawione o tej porze roku turystów,
co dodawało im dodatkowych walorów.

14 luty, dzień Św. Walentego. Od rana pa
nował romantyczny nastrój, z prawa i lewa
„uderzały” w nas miłosne wyznania. Każ
dy port, do którego zawitaliśmy, rozbrzmie
wał polskimi szantami wykonywanych przy
akompaniamencie gitar i bębenka. Szcze
gólnie mieszkańcy Trogiru spacerując po
tamtejszej promenadzie mieli okazję podzi
wiać nasz nietuzinkowy uliczny występ. Za
kończeniem tego dnia był wieczór w iście
chorwackim stylu. Kosztowaliśmy regional
nych wyrobów, płynnego rękodzieła ludo
wego, owoców morza i tamtejszych pie
czeni. W Trogirze zabawiliśmy cały dzień.
Taki dłuższy postój spowodowany był sil
nym wiatrem – Borą – wiejącym przez kil
kanaście godzin. Niektórym załogantom
będącym pierwszy raz na morzu, po do
świadczeniach dnia poprzedniego, nie było
spieszno do wypłynięcia… Tak na prawdę
to komandor podjął decyzję, że damy się
żywiołowi wyszaleć (Bora – to lokalny sil
ny wiatr z gór). Na szczęście Jugo – ciepły

fot. Z. Sulima

Człowiek i morze

i spokojny podmuch znad Afryki – umożli
wiał nam komfortową żeglugę przez więk
szą część rejsu.
Podczas naszego pobytu w Chorwacji
było wiele okazji do zabaw, ale najznamie
nitszą z nich były ostatki, które spędziliśmy
na tamtejszej studniówce w porcie Vis na
wyspie Vis. Spotkaliśmy się z ogromną go
ścinnością, a zabawę zapoczątkował utwór
„Kolorowe Jarmarki” zadedykowany nam
przez chorwacką kapelę.

Nie tylko przyjemności…
Będąc na takim wyjeździe mimo wszystko
nie potrafiliśmy zapomnieć o naszych zain
teresowaniach. Geolodzy mieli szansę po
dziwiać wapienie, układy warstw, uskoki.
O intensywności badań świadczy zużycie
połowy buteleczki rozcieńczonego kwasu
solnego jednej z naszych koleżanek. Ener
getycy analizowali możliwości wykorzysta
nia energii wiatru, pływów i fal. Miłośnicy
ochrony i inżynierii środowiska obserwowali
różnice zagospodarowania odpadów w tu
rystycznych miastach śródziemnomorskich.
W efekcie pełni nowych doświadczeń i wie
dzy powróciliśmy do Polski mając nadzieję,
iż szybko uda nam się ponownie znaleźć na
wodach Adriatyku.

fot. Z. Sulima

fot. Wojciech Sajdak

Magdalena Pietrasz
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