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Nowe inwestycje: budowa Centrum Energetyki, rozbudowa ACK Cyfronet AGH
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tekst s. 4

Od Redaktora
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni dla AGH
było podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy Centrum Energetyki. Rozpoczęcie budowy planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Będzie to największa inwestycja
w historii naszej uczelni (tekst s. 4, zdjęcia z podpisania i wizualizacje inwestycji 2 s. okładki i s. 4).
Na początku listopada Prorektor ds. Nauki prof. Z. Kąkol wręczył
insygnia godności Profesor Honorowego AGH prof. Adamowi Klichowi o czym można przeczytać na s. 8–11.
Studenckie Koła Naukowe w AGH to potęga. Można się o tym
było przekonać – nie po raz pierwszy zresztą – 10 listopada odwiedzając przed południem pawilon A-0 i pawilon U-2 po południu.
Wtedy to bowiem studenci z koła naukowego Integra zorganizowali III edycję Festiwalu Robotyki ROBOCOMP. Miałem okazję fotografować tą i poprzednią edycję festiwalu. Rozmach przedsięwzięcia
robi wrażenie za każdym razem. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na strony 12–13.
ROBOCOMP to nie jedyne wydarzenie związane ze studenckim
ruchem naukowym jakie gości na łamach niniejszego wydania Biuletynu. Drugim wydarzeniem, o którym można przeczytać na s. 41–
43 było XVII Seminarium Kół Naukowych AGH. Największe w ciągu
roku wydarzenie związane ze studenckimi kołami naukowymi odbyło się w Nowym Wiśniczu i Bartkowej. Podczas dwóch dni studenci prezentowali wyniki swoich działań związanych z przyznanymi im
Grantami Rektorskimi. Seminaria odbywają się od ponad dwudziestu lat (pierwsze edycje obywały się co dwa lata), w tym roku już po
raz drugi spotkały się na seminarium koła naukowe z obu pionów:
górniczego i hutniczego.
Pisząc o działalności naukowej naszych młodych uczonych nie
sposób nie wspomnieć o sukcesie jednego z nich – dr hab. inż.
Grzegorz Jacek Nalepa otrzymał nagrodę „Polityki”. Wywiad z Nim
przedstawiamy na s. 19–20.
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Część badawczo-naukową Biuletynu wypełniają dwa artykuły. Pierwszy z nich to tekst Anny Żmudy o laboratorium Nano tomografii działającym od kilku miesięcy na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Nowoczesny aparat zainstalowany w podziemiach
budynku D-10 daje zupełnie nowe możliwości w badaniach choćby
tkanki kostnej, o czym można przeczytać na s. 21–22.
Drugi tekst napisany przez Ilonę Trębacz traktuje o zagrożeniach związanych ze erozją szkła. Badania nad tą zmorą muzealników prowadzi dr Elżbieta Greiner-Wrona, a tekst znajduje się na
s. 23–24.
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Nowe inwestycje: budowa Centrum
Energetyki, rozbudowa ACK Cyfronet AGH
7 listopada 2012 roku władze Akademii
Górniczo-Hutniczej podpisały umowę na
finansowanie inwestycji, która będzie największą inwestycją w historii uczelni. Na powierzchni 15 tys. m kw. znajdzie się m.in.
kilkadziesiąt laboratoriów i pomieszczeń
przeznaczonych do prowadzenia badań
komercyjnych i rozwijania badań podstawowych w dziedzinie szeroko rozumianej
energetyki. „Prawdopodobnie budujemy
najnowocześniejszy i największy ośrodek
badań nad energetyką w Polsce” – oświadczył Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Tego samego dnia podpisana została
jeszcze jedna ważna dla Akademii Górniczo-Hutniczej umowa – na dofinansowanie
Akademickiego Centrum Komputerowego
Cyfronet AGH. Na zrealizowanie zamierzenia potrzeba 14,5 mln zł, ze środków unijnych ma pochodzić 8,3 mln zł.
Początek realizacji inwestycji planowany
jest na I kwartał 2013 roku, a zakończenie
na czerwiec 2014 roku. Przy ul. Nawojki powstanie hala technologiczna, w której znajdą się serwery oraz zaplecze technologiczne dla rozbudowywanego superkomputera
„Zeus”, który już po raz szósty okazał się
najlepszym komputerem w Polsce. W prestiżowym zestawieniu Top 500 najpotężniejszych komputerów świata „Zeus” znalazł
się na 106 miejscu. Wyniki rankingu zostały
ogłoszone w listopadzie 2012.

• opracowała Ilona Trębacz

fot. Z. Sulima

Całe przedsięwzięcie ma kosztować 189,8
mln zł. Urząd Marszałkowski na budowę
Centrum Energetyki przekazał Akademii
Górniczo-Hutniczej dofinansowanie w wysokości 62,2 mln zł. Środki pochodzić będą
z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Reszta to środki własne
uczelni i kredyt bankowy.

Jednym z istotnych elementów centrum będą badania w zakresie tzw. czystych
technologii węglowych, prowadzone i koordynowane przez AGH w ramach europejskiego Węzła Wiedzy i Innowacji (KIC InnoEnergy). – Najbardziej liczymy na badania
nad metodami otrzymywania czystej energii
z węgla. Węgiel to nasze dobro narodowe,
którego nie możemy nagle zarzucić. Będziemy się jednak zajmować także biomasą, fotowoltaiką, energią jądrową czy sieciami przesyłowymi – mówi Rektor AGH prof.
Tadeusz Słomka. – Sądzimy, że uda nam
się pozyskać młodych badaczy z całego
świata – dodaje Rektor AGH.
Pierwsze prace mają się rozpocząć
w marcu przyszłego roku. Placem budowy stanie się dotychczasowy parking AGH
przy ul. Czarnowiejskiej i teren po wyburzeniu dwóch budynków. Planuje się, że Centrum Energetyki rozpocznie swoją działalność w pierwszej połowie 2015 roku.
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SGL Group – The Carbon Company –
podpisanie umowy ramowej o współpracy

Biuletyn AGH 59-2012

mala, ze strony AGH: prof. Stanisław Błażewicz i dr hab. inż. Robert Filipek.

• Agnieszka Wójcik

fot. Z. Sulima

Centrum Transferu Technologii

fot. Z. Sulima

rektora ds. Nauki i prof. Jerzego Lisa – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Koordynatorzy umowy: ze strony SGL
Carbon GmbH: Dr Oswin Öttinger, ze strony
SGL Carbon Polska SA: mgr inż. Janusz To-

fot. Z. Sulima

W dniu 28 września 2012 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się
uroczyste podpisanie umowy ramowej
o współpracy ze spółką SGL Carbon
GmbH i spółką SGL Carbon Polska SA.
Celem umowy jest ustalenie ram dla
wspólnego projektu o nazwie Międzynarodowe Centrum Węglowe AGH-SGL. Planowane działania obejmują modernizację jednej sali wykładowej w AGH, wsparcie dla
AGH w zakresie wykładów na temat materiałów węglowych w okresie od 2012 roku
do 2015 roku oraz utworzenie Laboratorium
Materiałów Węglowych w okresie od 2012
roku do 2015 roku. Głównym beneficjentem
umowy ze strony AGH jest Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki.
Współpraca z SGL Group – The Carbon Company rozpoczęła się 1,5 roku temu
i dotychczas obejmowała m.in. kształcenie studentów dla potrzeb spółki. WIMiC
wypromował już 5 magistrantów, których
prace były finansowane przez SGL i realizowane na potrzeby przemysłu. Wydział
otrzymał także środki finansowe na ufundowanie siedmiu stypendiów z przeznaczeniem na realizacje dalszych prac dyplomowych i dwa stypendia doktorskie, które
zostały przyznane wybranym w wyniku konkursu doktorantom. Przedstawiciele SGL
prowadzą również wykłady i seminaria na
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
Grupa SGL jest światowym liderem producentów materiałów opartych na węglu,
kompozytów i materiałów z włókien węglowych. Materiały te wykorzystywane są
w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, w sektorze półprzewodników czy akumulatorach
litowo-jonowych. Materiały pochodzenia węglowego wykorzystywane są także coraz
częściej w energetyce wiatrowej i przemyśle lotniczym.
Grupa SGL ma 47 zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej i Azji,
jak również sieć serwisów w ponad 100 krajach. W zeszłym roku firma zatrudniała około 6500 pracowników.
SGL Carbon Polska SA jest Spółką
wchodzącą w skład SGL Group – The Carbon Company. Polska Spółka ma swoje zakłady w Raciborzu i Nowym Sączu.
Umowa została podpisana przez dr.
Gerda Wingefelda – Członka Zarządu SGL
Carbon GmbH, dr. Huberta Jägera – Wiceprezesa, Dyrektora T&I, pana Andrzeja Hotlosia – Prezesa Zarządu SGL Carbon Polska SA, dr. Romana Nowaka – Prokurenta
Spółki oraz prof. Zbigniewa Kąkola – Pro-
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Podpisanie umowy o współpracy
z Hajduk Group sp. z o.o.
W dniu 4 października 2012 roku została
podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a firmą
Hajduk Group sp. z o.o.
Umowa została zawarta w celu nawiązania bezpośredniej współpracy naukowej, badawczej oraz edukacyjnej leżącej
w sferze zainteresowania stron. Strony zadeklarowały współdziałanie, m.in. w zakresie uzgadniania programów dydaktycznych
staży oraz praktyk studenckich odbywanych w Hajduk Group, uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac
dyplomowych, doktorskich i prac naukowo-badawczych, wzajemnego prezentowania
i propagowania wspólnych osiągnięć i do-

świadczeń w kraju i za granicą oraz wspólnego prowadzenia i wdrażania prac badawczo-rozwojowych.
Firma Hajduk Group sp. z o.o., wywodząca się ze struktur Sigma SA, utworzona została w dniu 15 września 2009
roku w celu realizowania prac badawczo
‑rozwojowych z różnych dziedzin techniki.
Na podstawie decyzji Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2012 posiada status Centrum Badawczo‑Rozwojowego. Siedziba firmy znajduje się w Lublinie. Do głównych
zadań firmy należy prowadzenie prac projektowych, badawczych i rozwojowych oraz
poszukiwanie nowości w technice i technologii światowej. Firma stawia na pionierskie

rozwiązania z zakresu Górnictwa, Energetyki, Ochrony Środowiska.
Umowa o współpracy została podpisana przez pana Krzysztofa Lisieckiego –
Prezesa Zarządu Hajduk Group sp. z o.o.
oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora
ds. Współpracy i prof. Antoniego Kalukiewicza – Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Koordynatorzy umowy: ze strony Hajduk
Group sp. z o.o. – Artur Szyszka, ze strony
AGH – prof. Krzysztof Krauze.

• Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

Profesor Stanisław Kuta
laureatem medalu Honoris Gratia
W dniu 26 października 2012 r. w Centrum
Konferencyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA, na spotkaniu
z okazji 15-lecia funkcjonowania Podatkowej
Grupy Kapitałowej Krakowskiego Holdingu
Komunalnego SA, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył prof.
Stanisława Kutę, profesora w Katedrze Elektroniki AGH na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji medalem Honoris Gratia. Odznaczenie to zostało przyznane prof.
Stanisławowi Kucie w dowód uznania za inicjatywę i współudział w tworzeniu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółki Akcyjnej w Krakowie (KHK SA).
Utworzenie KHK SA w dniu 10 lipca
1996 roku na podstawie Uchwały Rady Mia-

sta Krakowa, a następnie jej zarejestrowanie przez Sąd Rejestrowy w dniu 8 sierpnia 1996 roku, było niełatwym zadaniem,
poprzedzonym wytężoną pracą wielu ludzi,
w tym prof. Stanisława Kuty, który w latach
1991–1996 był radnym Miasta Krakowa
i przewodniczącym Komisji Infrastruktury
Komunalnej w Radzie Miasta.
Grupa kapitałowa KHK SA, w skład której wchodzą krakowskie spółki komunalne:
MPEC SA, MPWiK SA, MPK SA jest pierwszą i jak dotąd jedyną grupą, która posiada
status podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Status ten
umożliwia wchodzącym w skład grupy spółkom uzyskanie dodatkowych środków fi-

nansowych poprzez obniżenie płaconego
podatku dochodowego od osób prawnych
i przeznaczenie tych środków na inwestycje
komunalne służące mieszkańcom Krakowa.
Rok 2012 jest czternastym rokiem korzystania przez Grupę ze statusu PGK. W okresie tym do dyspozycji grupy pozostały
środki na inwestycje komunalne o łącznej
wysokości ponad 130 mln zł. Środki te
w przypadku, gdyby spółki tworzące PGK
nie wchodziły w jej skład zostałyby przekazane w formie podatku dochodowego od
osób prawnych na rachunki bankowe organów skarbowych.

• (red)

Uwaga szkolenie
Centrum e-Learningu AGH zaprasza pracowników uczelni
na szkolenia z zakresu e-learningu
W związku z możliwością prowadzenia części zajęć przy pomocy
metod i technik nauczania zdalnego, Centrum e-Learningu AGH zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie wstępne wprowadzające do tematu kształcenia na odległość. Każda osoba, która spełni
wszystkie warunki zaliczenia, otrzymuje certyfikat wydawany przez
Centrum e-Learningu, uprawniający do prowadzenia zajęć on-line w AGH.
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Szczegółowe informacje, daty rozpoczęcia oraz plan szkolenia
na stronie pod adresem:
www.cel.agh.edu.pl/szkolenia-edycja-2/

Biuletyn AGH 59-2012

W dniu 5 listopada 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło
się uroczyste podpisanie porozumienia
o współpracy z Komendą Wojewódzką
Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie.
Celem porozumienia jest nawiązanie
i prowadzenie długoterminowej współpracy
pomiędzy stronami w zakresie bezpieczeństwa pracy w przemyśle, bezpieczeństwa
w tunelach komunikacyjnych, wentylacji
i klimatyzacji obiektów podziemnych, ratownictwa górniczego i powszechnego, analizy
stanu i profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa w infrastrukturze miejskiej (garaże,
parkingi, tunele), opracowania i wdrażania
systemów zarządzania bezpieczeństwem
w obiektach podziemnych, modelowania
procesu ewakuacji osób z rejonu zagrożonego np. pożarem.

fot. Z. Sulima

Porozumienie o współpracy
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie

uczestniczył w procesie projektowania wentylacji dla tunelu komunikacyjnego: Tunel

pod Luboniem Małym na drodze E-7 na odcinku Lubień-Chyżne, jak również prowadzi
badania naukowe w zakresie budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych (m.in. w tunelu Emilia w Lalikach).
Porozumienie o współpracy zostało
podpisane przez nadbrygadiera Andrzeja
Mroza – Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH.
Koordynatorzy umowy: ze strony Komendy Wojewódzki PSP w Krakowie: brygadier Marek Bałuszek, ze strony AGH: prof.
Stanisław Nawrat.

fot. Z. Sulima

• Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii
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fot. Z. Sulima

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
jest jednostką organizacyjną Państwowej
Straży Pożarnej, przy pomocy której Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej realizuje swoje ustawowe zadania.
Ze strony AGH współpraca będzie koordynowana przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, który w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obiektach
podziemnych i powierzchniowych współpracuje z Polską Akademią Nauk, Instytutem Techniki Budowlanej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Berne
University of Applied Sciences oraz firmą
Zitron SA – największym europejskim producentem urządzeń wentylacyjnych stosowanych w obiektach podziemnych. WGiG
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Profesor Adam Klich
Profesorem Honorowym AGH
Na wniosek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Senat AGH uchwałą nr
148/2012, podjętą w dniu 4 lipca 2012, nadał tytuł Profesora Honorowego Akademii
Górniczo-Hutniczej profesorowi Adamowi
Klichowi – za wybitne osiągnięcia naukowe
w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego,
wdrożenie ich wyników do praktyki przemysłowej, bogatą i twórczą współpracę
z ośrodkami naukowo‑badawczymi w kraju jak i poza jego granicami, rozwój kadry

naukowej, pracę w organizacjach naukowych polskich i zagranicznych, które stanowią istotny wkład w rozwój naszej Uczelni.
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 6 listopada 2012 Prorektor
ds. Nauki prof. Zbigniew Kakol wręczył insygnia godności Profesora Honorowego AGH
prof. Adamowi Klichowi.
Promotorem nadania godności profesora honorowego AGH był prof. Stanisław
Wolny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (tekst laudacji wygłoszonej przez

pana profesora w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 6 listopada
2012 przedstawiamy poniżej).
Recenzentami byli: prof. dr inż. Włodzimierz Sikora z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż.
Adam Lipowczan Przewodniczący Rady
Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa
oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Laudacja promotorska z okazji wręczenia godności
Profesora Honorowego AGH Profesorowi Adamowi Klichowi
Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie,
Wielce Szanowny Profesorze Honorowy AGH,
Szanowni Państwo!
Przypadł mi dziś w udziale zaszczyt i honor, w imieniu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przedstawić Państwu postać,
dokonania i zasługi Pana Profesora Adama Klicha, któremu Senat
Akademii Górniczo-Hutniczej nadał tytuł Profesora Honorowego za
wybitne osiągnięcia w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
w specjalności Maszyny i Urządzenia Górnicze, rozwój kadry naukowej, pracę w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych, które stanowią istotny wkład w rozwój macierzystej uczelni.
Niech będzie mi wolno na wstępie przytoczyć zapis statutu
AGH: Tytuł „Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej”
nadaje się wybitnym uczonym, twórcom techniki oraz innym osobom, które są czynnymi lub emerytowanymi pracownikami Uczelni.
Wniosek o nadanie tytułu wraz z uzasadnieniem i stosowną uchwałą Rady Wydziału przedkłada Rektorowi Dziekan.
Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki nie miała najmniejszych wątpliwości i jednomyślnie poparła wniosek o wystąpienie do Senatu naszej uczelni o obdarzenie Pana Profesora Adama
Klicha godnością zarezerwowaną tylko dla najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych dla uczelni.
Z kronikarskiego obowiązku, pragnę w tej uroczystej chwili przedstawić kilka faktów z życiorysu i przebiegu kariery naukowej i działalności inżynierskiej Dostojnego Profesora Honorowego.
Adam Klich urodził się w 1927 roku. Studia odbył w Akademii
Górniczo-Hutniczej na Wydziale Górniczym. Ukończył je w 1951
roku. Już w czasach studenckich podjął pracę w Krakowskim Biurze Projektów Górniczych (1950), gdzie do 1954 roku pracował na
pełnym etacie, zaś do 1962 jako projektant na pół etatu.
Działalność naukową i dydaktyczną prof. A. Klich rozpoczął
w 1954 roku w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki) AGH na stanowisku asystenta.
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych stał się miejscem pracy Pana Profesora na kolejne 44 lata, aż do chwili przejścia na emeryturę w 1998 roku.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1963 roku na
podstawie pracy pt. Rozwój konstrukcji urządzeń wyciągowych jako
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czynnik wzrostu wydobycia węgla kamiennego do połowy XIX w. na
terenie Górnego i Dolnego Śląska.
Cztery lata później, na podstawie rozprawy Problemy kinematyczne i dynamiczne nowych typów spadochronów w okresie ruchu
swobodnego naczyń wydobywczych oraz dorobku naukowego uzyskuje stopień doktora habilitowanego.
Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych i stanowisko
profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1974 roku na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych za dorobek naukowy w zakresie nauk
technicznych.
Z kolei tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1984 roku w oparciu o dorobek w dziedzinie nauk technicznych – budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych.
Podstawową dyscypliną naukową Profesora Honorowego jest
zatem budowa i eksploatacja maszyn.
Prof. A. Klich jest współtwórcą szkoły naukowej w zakresie budowy i eksploatacji maszyn górniczych. Jego prace z tej dziedziny
stały się podstawą intensywnych badań w wielu ośrodkach naukowych. Na szczególną uwagę zasługują badania i uzyskane rezultaty w dziedzinie modelowania zjawisk dynamicznych w urządzeniach
transportu pionowego z uwzględnieniem znacznego wzrostu głębokości i mas użytecznych, zarówno w procesie normalnego wydobycia, jak i głębienia szybów. Profesor A. Klich zaproponował oryginalną koncepcję opisu struktury modelu mechanicznego górniczego
urządzenia wyciągowego, która uwzględnia zmienną masę układu,
jak również efekt rozprzestrzeniania się fali odkształcenia sprężystego. Koncepcja ta została szeroko wykorzystana do zbadania zjawisk dynamicznych, związanych z normalną eksploatacją urządzenia wyciągowego, jak również w warunkach awaryjnego hamowania
naczyń wydobywczych.
Profesor A. Klich uzyskał również wartościowe rezultaty w zakresie nowych, niekonwencjonalnych technik urabiania skał zwięzłych.
Na przykład, zastosowanie strumieni wodnych do zwalczania pyłu
(od ok. 96 do 97% skuteczności), zwiększenia żywotności narzędzi
(6‑ do 10-krotnie), a także zwalczania iskier, szczególnie niebezpiecznych w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu. Dużą wagę
poznawczą, a także praktyczną miały Jego prace dotyczące zastosowania dyskowych narzędzi urabiających w kombajnach chodnikowych i ścianowych. Warto również wspomnieć o pracach nad technikami urabiania skał zwięzłych metodą elektrohydrauliczną.
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Wiele wyników prac naukowo-badawczych zrealizowanych
przez prof. A. Klicha od początku Jego pracy zawodowej, zarówno jeszcze w początkach działalności naukowej w BPG – Kraków, a szczególnie w późniejszym okresie w AGH, jest wdrożonych w przemyśle górniczym. Począwszy od pierwszych wyciągów
wielolinowych w kopalniach węgla kamiennego „Bolesław Śmiały” (szyb Aleksander III), „Wujek” (szyb Lechia), „Marcel” (szyb Antoni) poprzez prowadzenie naczyń wydobywczych oraz układy
hamujące i zabezpieczające wyciągi szybowe zarówno w procesie głębienia szybów, jak i eksploatacji. Prace te były realizowane
przy ścisłej współpracy z innymi ośrodkami badawczymi takimi jak:
CMG KOMAG w Gliwicach czy CUPRUM we Wrocławiu oraz bezpośrednio z kopalniami i fabrykami maszyn górniczych.
Dotyczyły one również nowych technik urabiania, od całkowicie
nowatorskich metod m.in. EHD zapoczątkowanych jeszcze przez
profesora Zygmunta Kaweckiego, po urabianie i wspomaganie urabiania strumieniami wody.
Należy tu podkreślić rolę wspomnianego prof. Z. Kaweckiego,
wychowawcy prof. A. Klicha, który wiele z ww. kierunków badawczych zainicjował w czasie swej pracy naukowej w AGH. Należy także podkreślić, że prace te są nadal kontynuowane przez profesorów: Antoniego Kalukiewicza, Krzysztofa Krauze, Janusza Resia,
Mariana Wójcika, Stanisława Wolnego, a także Marka Płachno i kolejno ich wychowanków.
Prof. A. Klich uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych i był zapraszany do ich komitetów naukowych oraz do wygłaszania referatów generalnych.
W ramach Forum Katedr Maszyn Górniczych (1958–2004) z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach (Słowacja), Ostrawie (obecnie Czechy) Miskolcu (Węgry), Freibergu, Magderburgu, Padeborn
– Meschede, Bochum, (Niemcy) w Belgradzie i Tuzli (była Jugosławia), z Instytutami Górniczymi w Leningradzie, Moskwie i Doniecku (była ZSRR), Petroşani (Rumunia), organizował stałe spotkania
i konferencje kilkudniowe, co dwa lata w innym ośrodku naukowym.
Ponadto w ramach konferencji uczestniczył w wymianie doświadczeń z działalności naukowo-badawczej z ośrodkami w: USA
– University of Missouri (Rolla); Kanadzie – Université Laval (Quebec) i National Research Concil (Ottawa); Japonii – Tohoku University (Tokio); Chinach – University of Mining (Pekin); Tajwanie
– Cheng Kung University (Taipei); Wielkiej Brytanii – University of
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Nottingham; Francji – Paryska Wyższa Szkoła Górnicza (Fontainbleau); Indiach – Banaras Hindu Universtity (Varanasi).
Brał czynny udział w następujących kongresach i organizacjach
światowych:
– XV Światowy Kongres Górniczy, Madryt, Hiszpania 1992 roku;
– XVII Światowy Kongres Górniczy, Accapulco, Meksyk 1997 roku;
– Światowy Kongres Urządzeń Wyciągowych, Toronto, Kanada
1988.
Profesor A. Klich był członkiem następujących zagranicznych organizacji:
– International Society of Water Jet Technology, Golden, Colorado,
USA (1989–2000), także członek prezydium;
– International Committe of Hydromechanisation, Niemcy (członek
Komitetu Naukowego (1976–2001);
– AWT Arbeitskreis Wasserstrahltechnlogie, Universität Hannover,
Niemcy (od 1999 r. do chwili obecnej);
– Messengut Transport durch Rohrleitungen, Niemcy, Universität
Padeborn – Meschede (1986–2000).
Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność prof. A. Klicha
w Komitecie Górnictwa PAN, tj. prowadzenie Sekcji Mechanizacji
Górnictwa w latach 1990–2006. Stworzył nową formę spotkań nie tylko członków sekcji, ale i ludzi z przemysłu związanego z górnictwem,
organizując corocznie od 3 do 4 posiedzeń o charakterze konferencyjno-dyskusyjnym z wydaniem materiałów konferencyjnych, przy
uczestnictwie niejednokrotnie ponad 100 zainteresowanych.
Ponadto prof. A. Klich uczestniczył w pracach rad naukowych
i komitetów:
– Rada Naukowa GIG – Katowice (1985–1993);
– Rada Naukowa Instytutu Techniki Górniczej (wcześniej ZKMPW,
CMG KOMAG), KOMAG – Gliwice (od 1973 do chwili obecnej),
przewodniczący Rady przez 3 kadencje (1988–1999) – wiceprzewodniczący przez 2 kadencje (1982–1988);
– Rada Naukowa Środowiskowego Laboratorium Badania Lin Stalowych i Transportu Linowego AGH (1983–1990);
– Rada Naukowa Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych AGH
(1974–1976);
– Rada Naukowo-Techniczna COBP Separator – Katowice (1973–
–1974);
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Wiedza i umiejętne kierowanie zespołami naukowo-badawczymi
związanymi z konkretnymi wdrożeniami sprawia, że prof. A. Klich
jest ciągle zatrudniany w przemyśle, także po przejściu na emeryturę. Jest powoływany do wielu Komitetów i zespołów Naukowo-Technicznych. Był członkiem między innymi:
– Komitetu Nagród Państwowych, Sekcja Geologia, Górnictwo
i Energetyka (1988–1991);
– Komisji Oceny Maszyn Ministra Górnictwa i Energetyki (1987–
1990);
– Komisji Koordynacyjna Ministra Górnictwa i Energetyki ds. Przepisów Górnictwa Węglowego (1981–1985);
– Komisji ds. Obudów Zmechanizowanych i Kierowania Stropem,
WUG Katowice (1996–2004);
– Komisji Koordynacyjna ds. Transportu Szybowego i Odwadniania – w nowo budowanych kopalniach Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego – KGHM Polska Miedź (1973–1975);
– Kolegium Gwarectwa Mechanizacji Górnictwa POLMAG Katowice (1985–1990);
– Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych LEGMET – KGHM
Polska Miedź (1992–2002);
– Zespołu ds. Górniczych Urządzeń Transportu Pionowego (w głębionych szybach), Zjednoczenie Budownictwa Górniczego – Katowice (1973–1978);
– Zespołu Uczelniano-Przemysłowego Projektu Rządowego PR-2
dotyczącego projektu i założeń techniczno-ekonomicznych Kopalni Rud Żelaza „Krzemianki” k. Suwałk (1975–1980);
– Zespołu ds. Opracowań Studium Rozwoju Urządzeń Szybowych
ORTEM – Katowice (1973–1974);
– Zespołu ds. Cynku i Ołowiu przy Zakładach Górniczo-Hutniczych
„Bolesław” w Bukownie (1983–1988).
Jako członek Komitetów i Rad Redakcyjnych różnych czasopism,
uczestniczył bądź nadal uczestniczy w następujących komitetach:
– Komitet Redakcyjny – „Underground Mining Engineering” – Univerzitet u Beogradu (była Jugosławia), (1997–2005);
– Komitet Redakcyjny – „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, (1995–2008);
– Redaktor Naukowy (wspólnie z dr. A. Koziełem) Monografii ITG
KOMAG z zakresu:
• Konferencji Naukowo-Technicznych: Komeko, Komtech i Cylinder – wydawanych corocznie oraz Transportu szybowego
– co 2 lata (od 2004).
• Komitet Naukowy Monografii Serii – „Prace Naukowe” (od
2003) oraz „Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne” (od 2008), czasopismo „Maszyny Górnicze” (od 2003).
Profesor A. Klich pełni też funkcję stałego recenzenta referatów
zgłaszanych na Konferencje KOMEKO, KOMTECH, Cylinder i Transport szybowy (w okresie 2004–2011 było łącznie 27 konferencji).
Na dorobek twórczy Pana Profesora składają się 2 monografie
naukowe, 4 książki, 4 skrypty AGH i ponad 240 oryginalnych prac
naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych oraz ponad 50 patentów.
Publikacje, których prof. A. Klich jest autorem są często cytowane. Cytowania prac profesora nie ograniczają się tylko do publikacji naukowych. Wiele z prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych nawiązujących do problematyki górniczych wyciągów
szybowych, odnosi się do wyników prac naukowo-badawczych
prof. A. Klicha.
Profesor A. Klich był promotorem 11 prac doktorskich (w tym
jednej za granicą, w Niemczech). Spośród jego wychowanków –
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– Rada Naukowo-Techniczna ds. Górnictwa – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki – Katowice (1985–1987);
– Komitet Badań Naukowych, Zespół Górnictwa i Energetyki – Sekcja Górnictwo (T12A), (1992–2002).

trzech uzyskało tytuły naukowe profesora, a trzech dalszych stopień
naukowy doktora habilitowanego.
Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie sposób nie wspomnieć.
Oprócz walorów wymienionych powyżej, prof. A. Klich jest również
dla wielu pracowników oraz studentów naszego wydziału i uczelni
wspaniałym wykładowcą.
Jako wieloletni nauczyciel akademicki, wychował wielu absolwentów nie tylko Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (aktualnie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), a także Wydziału
Górniczego. Był wykładowcą w Krakowie oraz Dąbrowie Górniczej,
Jaworznie i Olkuszu. Był promotorem ok. 250 dyplomantów inżynierów i magistrów inżynierów.
Profesor A. Klich jest laureatem wielu prestiżowych nagród.
Otrzymał między innymi nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i Techniki (9-krotnie), Nagrodę Zjednoczenia Górniczo
‑Hutniczego Metali Nieżelaznych.
Profesor A. Klich jest odznaczony „Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski”.
Ponadto prof. A. Klich pełnił ważne funkcje na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. W latach 1969–1978 (przez trzy kadencje) był prodziekanem wydziału. W latach 1974–1982 – zastępcą dyrektora, a następnie (od 1982 do 1993 roku) dyrektorem
Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki. Po reorganizacji struktur administracyjnych AGH (od 1993 do 1998 roku)
pełnił funkcję kierownika Katedry Maszyn Górniczych i Utylizacji
Odpadów. Był także kierownikiem Zakładu Maszyn Przeróbczych
i Urządzeń Powierzchniowych (1973–1982) oraz Zakładu Maszyn
Górniczych i Urządzeń Górnictwa Podziemnego (1982–1993). Kierował specjalistycznymi studiami podyplomowymi w zakresie obudów zmechanizowanych i wysokowydajnych kompleksów ścianowych.
Moja osobista współpraca z Dostojnym Profesorem Honorowym rozpoczęła się prawie 40 lat temu. Wtedy właśnie, Pan Profesor zatrudnił mnie jako świeżego absolwenta naszego wydziału – za
wstawiennictwem dr. J. Ptaka – do realizacji pracy naukowo-badawczej w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki. Zaowocowała ona między innymi tym, że Pan Profesor był promotorem mojej rozprawy doktorskiej, o czym, jako wdzięczny Jego
uczeń, pragnę dziś wspomnieć.
Profesor A. Klich jest postrzegany przez środowisko naukowe
jako uczony, nauczyciel i przyjaciel o wielkim talencie i pracowitości, pasji naukowej, życzliwości i kultury. Wszystko to sprawia, że
dziś społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej ofiaruje Panu Profesorowi to, co ma najcenniejszego dla własnych pracowników – godność Profesora Honorowego.

• prof. Stanisław Wolny
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Świat robotów, tak dobrze znany z książek
i filmów science‑fiction, cały czas rozwija się
obok nas. W tym roku już po raz trzeci można mu się było przyjrzeć z bliska podczas
Festiwalu ROBOCOMP. Robot tańczący salsę? Szukający wyjścia z labiryntu? Walczący o setne sekundy w wyścigu czy strącający przeciwnika z ringu? To już nie fikcja,
a otaczająca nas rzeczywistość…
10 listopada w Akademii Górniczo
‑Hutniczej miała miejsce kolejna odsłona
Festiwalu Robotyki ROBOCOMP, zorganizowanego przez studentów Koła Naukowego
INTEGRA, działającego przy Katedrze Auto
matyki i Inżynierii Biomedycznej. Zawody
zgromadziły setki ludzi o podobnych zainteresowaniach: amatorów i profesjonalistów,
młodszych i starszych, uczniów i studentów, z kraju i ze świata. Blisko 100 konstrukcji zmagało się w 9 różnych konkurencjach.
Ogromnym zainteresowaniem publiczności cieszyły się nieprzewidywalne i emocjonujące walki robotów StandardSumo,
MiniSumo, MicroSumo i NanoSumo. Pomimo różnych kategorii wagowych wszystkie konstrukcje miały to samo zadanie: zepchnąć przeciwnika poza ring. Na znak
sędziego roboty rozpoczynały walkę. Dzięki
zastosowaniu różnych rozwiązań walki były
dynamiczne i przebiegały niezwykle szybko. W niższych kategoriach wagowych zwykle już po kilku sekundach jeden z robotów
znajdował się poza ringiem.
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Science-fiction w AGH

Jednocześnie rozgrywane były eliminacje robotów kategorii Astor Linefollower, których zadaniem było pokonanie w jak najkrótszym czasie dwóch zróżnicowanych
pod względem trudności tras. Również w tej
konkurencji zawodnicy wykazali się wiedzą
i pomysłowością. Najszybsze konstrukcje
osiągały założony cel w nieco ponad 4 sekundy. Kilku uczestników zgłosiło swoje roboty również we wprowadzonym do rozgrywek w tym roku wariancie „LineFollower
Enhanced”. Zadanie nie zmieniło się, lecz
zmodyfikowano trasę wyścigu. Pojawiły się
na niej przeszkody takie jak: tunel, przerwa
w trasie czy prostopadłościan, które należało ominąć. Czas najlepszych konstrukcji
zmieniał się niewiele w stosunku do wersji
podstawowej.
Niemniejszą oglądalnością cieszył się
Wyścig Robotów Kroczących, którego bohaterowie mieli za zadanie pokonać slalom, huśtawkę oraz płotki. Ostatnią rozgrywaną konkurencją pokazową były potyczki
MicroMouse. Celem mechanicznych myszek było dotarcie do środka labiryntu złożonego z 256 kwadratów. Dzielnie wykonywały one swoje zadanie, dostarczając
widzom emocji.
Konkurencją, w której niewątpliwie najbardziej liczyła się wyobraźnia i pomysłowość, były pokazy robotów Motorola Solutions Freestyle. Założeniem każdej
konstrukcji było wywarcie jak najlepszego
wrażenia zarówno na jury, jak i na odwiedzających. Można było spotkać tutaj dwunożnego robota zbudowanego z klocków,
roboty militarne zbudowane z systemu
LEGO Mindstorms – czołg i ciągnik siodłowy, a nawet sześcionożnego psa tańczącego salsę.

Podczas Festiwalu nie zabrakło również
wyzwań dla najmłodszych widzów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące robotów mobilnych. Uczestnicy dowiedzieli się jak jest zbudowany i jak
działa robot, mieli możliwość złożenia prostej konstrukcji i wyposażenia jej w czujniki. Na koniec mogli przetestować swoje
dzieła, realizujące różne zadania, m.in.: linefollower, linefollower z przeszkodami czy
światłolub.
Korzystając z chwili przerwy podczas
walk robotów goście zwiedzali stoiska firm
związanych z automatyką, robotyką oraz
elektroniką. Pogłębiali swoją wiedzę i zainteresowania poprzez zadawanie nurtujących ich pytań oraz przez uczestnictwo
w pokazach organizowanych przez te firmy.
Uwieńczeniem wysiłku zawodników
było zaproszenie na finały i dekorację zwycięzców poszczególnych kategorii. Wydarzenia te zgromadziły ogromną widownię.
Zmagania o medale przebiegały w następujących kategoriach: Sumo, MiniSumo,
Astor LineFollower, LineFollower Enhanced
oraz Motorola Solutions Freestyle. Emocje sięgały zenitu podczas pokazów robotów Freestyle, kolejnych walk robotów sumo
i przejazdów robotów klasy linefollower. Publiczność była zachwycona i nagradzała
konstruktorów i ich dzieła brawami. Aby dodatkowo umilić czas widzom, organizatorzy
przeprowadzali konkursy, w których można
było wygrać festiwalowe gadżety. Galę finałową zakończyło wręczenie nagród najlepszym konstruktorom i zaproszenie na następną edycję Festiwalu.

• Jolanta Półchłopek
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VII Krakowska Konferencja
Młodych Uczonych

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych UJ prof. Stanisław Kistryn.
Podczas sesji plenarnej obecni byli również Prorektor Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego prof.
Wołodymyr Kotenko, Prorektor Państwowej
Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepropietrowsku prof. Jurij Projdak, Prorektor ds. Studenckich AGH prof. Anna Siwik,
Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, Dziekani i Prodziekani
Uczelni Wyższych Krakowa, członkowie Komitetu Naukowego konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
Sesja plenarna łączyła w sobie elementy nauk przyrodniczych, ścisłych oraz sztuki.
Interesujące i bardzo aktualne tematycznie
referaty wygłosili: prof. Maciej Pawlikowski
(AGH) – „Jubilerstwo starożytnego Egiptu”, prof. Stefan Taczanowski (AGH) – „Dlaczego (jednak) energia jądrowa” oraz prof.
Grzegorz Biliński (ASP) – „Sztuka? Sztuka!”.
W tym roku zmieniła się konwencja konferencji. Wystąpienia uczestników konferencji odbyły się w ramach sesji posterowej, natomiast w drugim dniu konferencji
uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty warsztatowej, warsztatów praktycznych.
Sesja posterowa, podczas której uczestnicy konferencji zaprezentowali wyniki swoich prac i badań naukowych odbyła się

rektor Wykonawczą Polsko‑Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta. Sesję naukową uświetnił koncert skrzypcowy w wykonaniu Małgorzaty Staszewskiej i Mieczysława Szlezera.
Artyści wykonali wybór Inwencji dwugłosowych w wersji na dwoje skrzypiec J.S. Ba-
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cha, Sonaty Kanoniczne nr 1, nr 3 na dwoje skrzypiec G.F. Telemanna, Preludium
h-moll, op. 117 nr 1 na skrzypce solo M.
Regera, Moz-Art. na dwoje skrzypiec A.
Schnittke oraz Kanon lustrzany na dwoje
skrzypiec W.A. Mozarta.
W drugim dniu konferencji uczestnicy
wzięli udział w warsztatach tematycznych:
„Pokonaj stres”, „Statistica”, „Grow”, „Mobile learning”, „Efektywniej…”, „Doktorant
na rynku pracy”, „Emisja głosu”, oraz „Life
long learning”. Nowym elementem był również Panel Dyskusyjny skupiający się wokół „inspiracji młodych naukowców do rozwoju poprzez przedstawienie stojących
przed nimi możliwości, wskazania organizacji wspierających karierę naukową oraz
proces praktycznych zastosowań efektów
badań naukowych oraz zasygnalizowania
szans i zagrożeń związanych z poszczególnymi drogami rozwoju”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Partnerów Grupy
Naukowej Pro Futuro i Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych: prorozvoyovo
s.c., EVENT IDEAS Special Events & Public
Relations Martyna Skoczylas, Fundacja Art.
of Living, StatSoft Polska Sp. z o.o., Dream Foundation SA, The Magic Key Kamila Kruk, Katarzyna Socha, Szczepan Urlik.
Należy zwrócić uwagę na znakomite
grono gości panelu, z pytaniami „Jak działamy? Co nas napędza? Dokąd zmierzamy?

fot. arch. autorki

w Zamku w Korzkwi. Spotkanie to rozpoczęło się prezentacjami: „Dzieje Zamku
w Korzkwi” wygłoszoną przez Jerzego Donimirskiego oraz „Strategia publikacji” przedstawioną przez Małgorzatę Krasowską, Dy-

fot. arch. autorki

VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych odbyła się 27–29 września 2012 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej, pod patronatem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych
Krakowa.
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zmierzyli się: prof. Ryszard Tadeusiewicz
(Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH), Maria Brzostek (Specjalistka ds. Edukacji, Konsulat Generalny USA w Krakowie), dr inż.
Daniel Prusak (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH), uczestnik pierwszej
edycji programu stażowo-szkoleniowego
Top 500 Innovators – Science – Management – Commercialization), mgr inż. Weronika Teresa Adrian (Wydział Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, uczestniczka pierwszej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top
500 Innovators – Science – Management –
Commercialization), Tomasz Pyrć, Dyrektor
Centrum Transferu Technologii AGH, Członek Zarządu – CC Poland Plus. Sp. z o.o.),
dr inż. Dominik Kowal (Wydział Zarządzania AGH, Członek Zarządu INNOAGH Sp.
z o.o.), dr inż. Mariusz Szwedo (Prezes Zarządu Monit SHM Sp. z o.o.) oraz Łukasz
Krupa (Projekt Broker Innowacji, Krakowski
Park Technologiczny Sp. z o.o.).

fot. arch. autorki

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych już na stałe wpisała się w kalendarz
konferencji skierowanych do doktorantów
i młodych pracowników naukowych. Tegoroczna VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych była w pełni międzynarodową konferencją. Na konferencję przybyli
uczestnicy z Chorwacji, Czech, Grecji, Litwy, Macedonii, Rosji, Ukrainy, Węgier oraz
z wielu ośrodków naukowych z Polski. Językami konferencji były języki polski, angielski
oraz rosyjski.
Na konferencję przybyło 116 osób, zgłoszono 123 prezentacje, które zostały zaprezentowane w pięciu sesjach tematycznych:
Innowacyjne Technologie, Nowoczesna Inżynieria, Nauki Ekonomiczne, Inżynieria
Środowiska oraz Nauki Społeczne i Humanistyczne. Uczestnicy konferencji opracowali 113 artykułów, których część zostanie
opublikowana w monografii tematycznej.
Konferencję zorganizowała Grupa Naukowa Pro Futuro z pomocą administracyjną Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Konferencja nie mogłaby odbyć się bez
wsparcia Sponsorów i Partnerów, wśród
których szczególne miejsce zajmują: Pol-

skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
(Platynowy Sponsor), EuRoPol GAZ SA (Złoty Sponsor), Bank Zachodni WBK (Srebrny
Sponsor), Kompania Węglowa SA (Brązowy
Sponsor), Gaz SYSTEM (Brązowy Sponsor),
RWE (Brązowy Sponsor), Poszukiwania
Nafty i Gazu Kraków SA (Brązowy Sponsor)
oraz Zamek Korzkiew (Sponsor).
Pragniemy podziękować wszystkim
uczestnikom Krakowskich Konferencji Młodych Uczonych, sympatykom Grupy Naukowej Pro Futuro oraz wszystkim osobom
wspierającym nasze działania.
Grupa Naukowa Pro Futuro w ciągu roku
akademickiego realizuje swoją statutową
działalność związaną z promocją młodych
naukowców oraz wspierania podejmowanych przez nich przedsięwzięć. Organizujemy także cykle wykładów popularnonaukowych. Więcej informacji o działalności grupy
znajduje się na stronie www.profuturo.agh.
edu.pl
Zapraszamy do współpracy!

• Małgorzata Śliwka
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katarzyna Gdowska
Wydział Zarządzania

Kalendarium rektorskie
17 października 2012

18–19 października 2012

• Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy General Electric,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i AGH.

• III Forum Nowej Gospodarki – kongres zorganizowany
wspólnie przez przedstawicieli świata nauki (Akademia
Górniczo-Hutnicza, Politechnika Kakowska, Uniwersytet
Jagielloński), administracji (Województwo Małopolskie)
oraz biznesu (Euro InnoPark).

18 października 2012
• Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich w Warszawie.
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19 października 2012

5 listopada2012

• Wizyta przedstawicieli Japan Coal Energy Center.
• Konferencja „Finansowanie projektów badawczych w Polsce –
teoria i praktyka”, Narodowe Centrum Nauki, Komitet
Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

• Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
• Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, laureatom Konkursu Notatki w Internecie
(ed. 2011–2012) oraz ich Opiekunom Naukowym.

20 październik 2012
• Motorola Solutions – dni otwarte.

6 listopada 2012

20–23 października 2012

• Spotkanie członków Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.
Barbarą Kudrycką w Warszawie.

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w Trzebieszowicach.

7 listopada 2012
22 października 2012
• Międzynarodowa Konferencja Gridowa Cracow Grid Workshop
(CGW’12), organizowana przez ACK Cyfronet AGH.
• Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem
Majchrowskiem inicjujące cykl dyskusji w ramach Krakowskiego
Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd.

• Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. „Wokół koncepcji
dialogu Jana Pawła II” zorganizowane w ramach VII Dni Jana
Pawła II.
• II Konferencja „Aktualne problemy zwalczenia zagrożeń
górniczych”, Politechnika Śląska.

7–10 listopada 2012
24 października 2012
• Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
• II edycja Akademii Młodego Project Manager. Jest to cykl
bezpłatnych, certyfikowanych wykładów i warsztatów
dotyczących tematyki zarządzania projektami i umiejętności
miękkich.
• Uroczysta „Gala Małopolskiego Sportu Akademickiego”.
W uroczystość uczestniczyli trenerzy i zawodnicy, którzy
rywalizowali na co dzień oraz Prorektorzy Uczelni
uczestniczących w Małopolskiej Lidze Akademickiej,
władze Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.

• Udział w „EIT Stakeholders Conference – Adressing Societal
Challenges Through The EIT”, Larnaca, Cypr – konferencja
organizowana w ramach Cypryjskiej Prezydencji w UE.

8 listopada 2012
• VIII edycja Targów Pracy AGH.
• Uczestnictwo w Annual Business in Małopolska Meeting 2012
„Polska w Europie po kryzysie”.

8–9 listopada 2012
• Konferencja „Sterowanie procesem ciągłego odlewania stali”.

25–27 października 2012

9 listopada 2012

• Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich
Uczelni Technicznych zorganizowana przez Politechnikę
Gdańską.

• Uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone Promocjom
Doktorskim.

26 października 2012

• „Festiwal Robotyki ROBOCOMP 2012” zorganizowany przez
Koło Naukowe „Integra” AGH.

• Posiedzenie Zespołu Specjalistycznego do Spraw Infrastruktury
Informatycznej, MNiSW, Warszawa.
• Uroczystość z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii
w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie.

10 listopada 2012

12 listopada 2012

26–27 października 2012

• Dzień Otwarty ACK CYFRONET. Wręczenie nagród dla
laureatów konkursu na pracę doktorską zrealizowaną w oparciu
o zasady obliczeniowe ACK Cyfronet AGH.

• Posiedzenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
we Wrocławiu.

13 listopada 2012

29 października 2012

• Jubileusz 60-lecia pracy naukowej prof. Zbigniewa Engela
w ramach konferencji WIBROTECH 2012.

• Seminarium nt. „Symulacji przepływu stali w kadzi pośredniej”
zorganizowane przez ArcelorMittal – Warszawa.
• Wizyta Konsul Generalnej USA p. Ellen Germain.
• Spotkanie podgrupy roboczej Czystych Technologii Węglowych
w ramach konsorcjum KIC InnoEnergy.

14 listopada 2012
• „Third Workshop on Exchange of Experiences between Poland
and Japan, in the field of Clean Coal Technologies”, aula AGH.

15–16 listopada 2012

30 października 2012

• Wyjazdowe spotkanie władz uczelni w Szczawnicy.

• Podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy AGH, Politechniką
Świętokrzyską, Fabryką Kotłów SEFAKO SA i Zakładami
Precyzyjnymi Iskra Sp. z o.o., Kielce.

16 listopada 2012

31 października 2012
• Wizyta przedstawicieli China Coal Research Institute.

4–5 listopada 2012
• Udział w posiedzeniu KIC Horizon 2020, Frankfurt, Niemcy.
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• II Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd,
zorganizowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka
Majchrowskiego, poświęcone zagadnieniom związanym ze
zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Krakowa.”
• Udział w uroczystościach Jubileuszu 60-lecia Instytutu Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.
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Media o AGH
Wynalazek z AGH
Dziennik Polski 03.10.2012
Szybki, dokładny i skuteczny ma być system wykrywania
dziur w wałach. Informatycy oraz geologowie z Akademii Górniczo
‑Hutniczej opracowują pierwszy w Polsce system komputerowy do
wykrywania dziur w wałach przeciwpowodziowych. Wynalazek ma
być pomocny w walce z wielką wodą. To, nad czym człowiek trudził
się przez kilka miesięcy, automat będzie mógł zbadać w ciągu kilku godzin. Na efekty pracy naukowców trzeba jednak poczekać trzy
lata. – Stabilność wałów przeciwpowodziowych jest bardzo ważna,
o czym przekonaliśmy się podczas powodzi w 1997 oraz 2010 roku.
Tymczasem wały w Polsce w większości powstały w XIX wieku. Nie
wiemy, w jakim są stanie. Duże odcinki wymagają gruntownej modernizacji, ale wciąż brakuje na to pieniędzy. Uważamy, że potrzebne są rozwiązania, które pomogą poprawić tę sytuację – mówi dr
inż. Piotr Szymczyk z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
AGH. Jak tłumaczą naukowcy, obecnie nie ma systemu, który pozwoliłby na dokładną i czytelną interpretację obrazów, uzyskanych
za pomocą georadaru. Dane z pomiaru interpretowane są przez
człowieka, co jest bardzo czasochłonne i niejednokrotnie obarczone ryzykiem błędu. Badane są najczęściej krótkie odcinki obwałowań. – Stworzenie systemu automatycznej interpretacji danych
georadarowych oraz opisu wyników umożliwi badanie znacznie
większego obszaru, pozwoli zaoszczędzić czas, zwiększyć precyzję badania oraz obniżyć jego koszty – wylicza zalety takiego rozwiązania dr inż. Piotr Szymczyk.
Wynalazek będzie pomocny w ocenie stanu i jakości wałów
oraz wykryciu pęknięć, zapadlisk czy przecieków. Założenie jest
takie: szybka diagnoza pozwoli na szybką reakcję. Naukowcy zamierzają opracować cyfrową metodę przetwarzania i rozpoznawania obrazów. – Na podstawie pomiarów zostanie stworzona
baza danych z wzorcami, które następnie posłużą do automatycznej interpretacji obrazów – objaśnia dr Szymczyk. System może
być pomocny nie tylko do wykrywania dziur w wałach przeciwpowodziowych, ale także do wskazywania niebezpiecznych spękań
w górotworze, które mogą prowadzić do uszkodzeń budynków,
dróg i linii kolejowych.

Program naukowców AGH
pomoże w walce z powodziami
Onet.pl 04.10.2012
System opracowywany przez krakowskich naukowców pomoże wykryć uszkodzenia w wałach przeciwpowodziowych. Pierwszy
w Polsce system do wykrywania dziur, przerw i oceny stanu wałów
powstaje obecnie na Akademii Górniczo-Hutniczej – podaje dzisiaj „Radio Kraków”. Program komputerowy będzie analizował dane z badań georadarowych. Teraz miesiącami muszą to robić specjaliści, a system upora się z tym w zaledwie kilka godzin. – Tych
danych jest mnóstwo. Przebadanie dużych odcinków wałów jest
bardzo czasochłonne i kosztowne. Jeżeli uda nam się wyniki tych
badań wrzucić do komputera, to ich analiza będzie szybsza. Ponadto komputer się nie męczy, wykonuje analizę dokładniej, więc
będzie mógł zrobić więcej i lepiej – wyjaśnił Piotr Szymczyk z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Czasochłonność
analizowania danych powoduje przeprowadzanie mniejszej ilości
badań, a co za tym idzie niewykrycie sporej ilości dziur i osłabień
w ochronie przeciwpowodziowej. System jest obecnie dopracowywany przez informatyków i geologów z AGH. Powinien zacząć działać za dwa lata. Na razie pomysł większym zainteresowaniem cieszy się zagranicą, niż w Polsce. W najnowszym raporcie Najwyższa
Izby Kontroli alarmuje, że stan wałów i zapór systematycznie się po-
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garsza. Ważne kontrole techniczne ma tylko ponad 6 proc. wałów
przeciwpowodziowych.

Płonące krzesło w windzie.
Krakowski akademik ewakuowany
Onet.pl 9.10.2012
Bezmyślnym wybrykiem rozpoczęli rok akademicki mieszkańcy domu studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ubiegłym tygodniu w jednym z największych akademików uczelni – „Babilonie” – ktoś prawdopodobnie podpalił krzesło
i włożył je do windy. Pożar szybko ugaszono, ale konieczna była ewakuacja. Akcja przebiegała sprawnie. Nie było bezpośredniego zagrożenia życia lokatorów. Pożar za pomocą gaśnic od razu zaczęli tłumić portierzy wraz ze studentami. Gdy przyjechała
straż pożarna, sytuacja była opanowana, dlatego zdecydowano
o ewakuacji tylko sześciu najwyższych pięter budynku. W 15-piętrowym „Babilonie” mieszka w sumie około tysiąca studentów. Budynek musiało więc opuścić nieco ponad 300 osób, reszta lokatorów dobrowolnie wychodziła na zewnątrz. Na szczęście nikt nie
został ranny. Zgodne z procedurami przeprowadzenie ewakuacji
potwierdza też policja. Trwają poszukiwania sprawcy. Na dziś wiemy, że ktoś włożył do windy prawdopodobnie krzesło na kółkach,
podpalił je i puścił windę w dół – mówi Michał Kondzior z zespołu prasowego małopolskiej policji. Na miejscu zostały przeprowadzone badania toksykologiczne, które mają pomóc w zidentyfikowaniu spalonego mebla.

Powstaną Małopolskie Parki
Inteligentnej Specjalizacji
Gazeta.pl Kraków 18.10.2012
Podczas rozpoczętego w czwartek III Forum Nowej Gospodarki w Krakowie pięć małopolskich uczelni wyższych podpisało umowę o stworzeniu Małopolskich Parków Inteligentnej Specjalizacji. Instytucja powstanie w oparciu na istniejących już centrach transferu
technologii. Według prof. Tomasza Szmuca, prorektora ds. współpracy AGH, inicjatywa ta zająć się ma poszukiwaniem konkretnych,
innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach, m.in. budownictwie energooszczędnym, gospodarce wodnej, medycynie, zdrowej żywności.
Porozumienie podpisały: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Jagielloński
oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

General Electric przetestuje w Polsce
oszczędzanie prądu. Na studentach
GazetaPrawna.pl 18.10.2012
Około 4 mln euro ma być wydane na przygotowanie i sprawdzenie w praktyce inteligentnych sieci energetycznych. Test przeprowadzi Akademia Górniczo-Hutnicza, m.in. na swoich studentach. Amerykańska firma General Electric razem z AGH będą
pracować nad stworzeniem modelu zarządzania energią w części
obiektów krakowskiej uczelni. W kilku akademikach, budynkach administracyjnych i laboratoriach, a także na uczelnianym basenie zostaną zamontowane urządzenie pomiarowe i sterujące zużyciem
energii. „Będziemy to robić etapami – gdy akademiki będą remontowane, przy okazji zamontowane zostaną dodatkowe urządzenia”
– tłumaczy prof. Tomasz Szmuc, prorektor AGH. I podkreśla, że
w realizację tego projektu zostaną zaangażowani studenci mieszkający w tych akademikach. „Najprostszym sposobem zachęcenia do tego będzie uzależnienie opłat za miejsce w akademiku od
zużytej energii. I wprowadzimy taką zasadę tam, gdzie zostaną za-
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montowane urządzenia pomiarowe. Dzięki temu z naszej uczelni
wyjdą absolwenci z nawykiem oszczędzania energii” – dodaje prof.
Szmuc. Rozwiązania sprawdzone przez GE i AGH mają być powielane w całej Małopolsce.

Nagrody naukowe POLITYKI przyznane
NaukawPolsce.pl, PAP, 22.10.2012
W redakcji tygodnika POLITYKA po raz 12. wręczono stypendia zdolnym młodym naukowcom. Główne nagrody – stypendia
o wysokości 30 tys. zł – trafiły do czworga badaczy z warszawskich
uczelni i jednego naukowca z Krakowa. Zwycięzcą w kategorii nauk technicznych okazał się dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa
z Katedry Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Badacz zajmuje się sztuczną inteligencją, a więc pracami nad tzw. systemami inteligentnymi, które m.in. wspomagają
człowieka w podejmowaniu decyzji czy ułatwiają wykonywanie codziennych czynności. Badania w tym obszarze mogą mieć znaczenie np. w zarządzaniu przedsiębiorstwem za pomocą tak zwanych
reguł i procesów biznesowych. Od pewnego czasu dr hab. Nalepa zajmuje się również metodami tzw. Ambient Intelligence, która dzięki urządzeniom mobilnym może wspierać nas w codziennych czynnościach. Jednym z systemów, nad którym pracuje jego
zespół, jest wspomagający seniorów system typu Ambient Assisted Living. W kategorii nauk humanistycznych Nagrodę Naukową POLITYKI otrzymała dr hab. Katarzyna Marciniak z Wydziału
„Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W kategorii nauk
społecznych nagrodę zdobył dr Jakub Growiec ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, który jest również ekspertem ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim. W naukach ścisłych wyróżniono dr. Grzegorza Bronę z Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych UW.

Dmuchnij, a powiem Ci czy jesteś diabetykiem
Gazeta Krakowska 22.10.2012
Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej pracują nad przyrządem, który na podstawie zawartości wydychanego przez nas
powietrza określi, czy mamy cukrzycę. Wierzą, że ułatwią życie
milionom diabetyków. Na pomysł wpadł Artur Rydosz, energiczny doktorant z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Swoje badania prowadzi przy wsparciu swoich opiekunów: dr.
Wojciecha Maziarza i prof. Tadeusza Pisarkiewicza. – Od lat obserwuję chorych na cukrzycę – opowiada Rydosz. – W akademiku
dzieliłem pokój z diabetykiem i widziałem jego codzienne, mozolne zmagania z tą chorobą. Bo to, czy w naszym ciele jest za dużo
cukru, „widać” nie tylko we krwi. W naszym oddechu znajduje się
wtedy mnóstwo acetonu. – Pomyślałem, że zamiast zawartości cukru we krwi można badać zawartość acetonu w wydychanym powietrzu-wyjaśnia Rydosz. Rozpoczął więc pracę nad przypominającym alkomat przyrządem. Ten najpierw zagęści nasze powietrze,
aby znajdujące się w nim absorbenty wykryły, ile jest w nim acetonu. Naukowcy, jak twierdzą, zdają sobie sprawę ze sceptycznego
podejścia lekarzy. – Przed nami długa droga, aby ich przekonać.
Ale według nas warto – deklarują. – Oczywiście nie sądzimy, że badanie wydychanego powietrza będzie jedynym kryterium określającym, czy ktoś ma cukrzycę. Osobę, u której aceton wyjdzie zbyt
wysoki, trzeba będzie wysłać na uzupełniające badania krwi. Prowadzone przez nich badania mogą przydać się nie tylko cukrzykom. W wydychanym przez nas powietrzu znajduje się aż 500 różnych związków!

AGH ma Uniwersytet
Gazeta Krakowska 20.10.2012
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zainaugurowała
24, rok działalności Uniwersytetu Otwartego. Wykłady uniwersytetu są bezpłatne i adresowane do przedstawicieli wszystkich grup
wiekowych – od kandydatów na studia do przedstawicieli tzw. Trze-
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ciego Wieku. Prelekcje są urozmaicone tematycznie, nie ograniczają się do nauk technicznych i połączone są z dyskusją. Jesienno-zimowy semestr Uniwersytetu Otwartego potrwa do końca stycznia.
Uniwersytet Otwarty AGH powołany został w roku 1989 przez Senat uczelni.

Inżynierowie w sieci sukcesu
Puls Biznesu 26.10.2012
Indect to inteligentny monitoring, który uchroni nas przed każdym terrorystą. Opracowują go polscy naukowcy, a finansuje Unia
Europejska. To jeden z najnowocześniejszych i największych projektów na kontynencie. Do sali wkracza młody człowiek. Porusza
się energicznie. Ale w jego zachowaniu jest coś dziwnego, chodzi
tam i z powrotem. Nagle wyciąga pistolet. Kamera natychmiast reaguje: przesyła sygnał do monitora i na ekranie pojawia się czerwony kwadrat, w którego wnętrzu jest pistolet. Tak wygląda jedno z doświadczeń przeprowadzanych w Katedrze Telekomunikacji
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pistolet to atrapa, a wymachujący nim człowiek to student, który zgłosił się na ochotnika. Wszystko zaczęło się w 2007 r. Unia Europejska ogłosiła wtedy
konkurs na najbardziej innowacyjne i użyteczne przedsięwzięcie
naukowo-badawcze w dziedzinie bezpieczeństwa. Ostatecznie
Unia postanowiła sfinansować projekt AGH. Wybrała go spośród
385 propozycji, które napłynęły z całego kontynentu. Przedsięwzięcie okazało się bez precedensu. Indect ruszył w 2009 r., ma
się zakończyć w 2013 r. To największy unijny projekt, na którego
czele stoi uczelnia. Budżet wynosi 15 mln euro, z czego większość
to dotacja UE. Aż 65 proc. pieniędzy przypada na polskich uczestników projektu. – Systemy informatyczne dla celów bezpieczeństwa to jedna z najbardziej prestiżowych kategorii badań. Chodzi
o opracowanie nowych, prototypowych rozwiązań. To duży sukces polskiej uczelni – mówi prof. Andrzej Dziech. Na świecie badania na większą skalę prowadzą tylko USA, gdzie po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 r. Naukowcy z AGH wykorzystują
sztuczną inteligencję. Chodzi o to, by system uczył się pewnych
typowych kształtów, np. pistoletu, i na nie reagował. Po ich rozpoznaniu powinien dać sygnał operatorowi: „zobacz”. – To człowiek ostatecznie decyduje, czy mamy do czynienia z przestępstwem. O tym nie może decydować automat – zastrzega prof.
Andrzej Dziech.

AGH tuż przed AWF
Dziennik Polski 26.10.2012
Najlepszym klubem uczelnianym w Małopolsce za rok akademicki 2011/12 została Akademia Górniczo-Hutnicza. Przewaga
nad Akademią Wychowania Fizycznego wyniosła tylko dwa punkty. Podczas uroczystej gali podsumowującej miniony sezon podkreślono, że coraz więcej studentów bierze udział we wspólnej rywalizacji, a władze uczelni przywiązują do niej coraz większą wagę.
Rywalizowano w 31 dyscyplinach, w obecnym roku akademickim
do programu dołączono także piłkę ręczną. W ciągu minionego roku akademickiego rozegrano 533 spotkania w grach zespołowych
oraz 64 zawody indywidualne, w których udział wzięło ponad 11 tysięcy sportowców. Przez ostatnie lata uczelnie wyspecjalizowały się
w poszczególnych sportach, ale dominacja AWF i AGH była bardzo widoczna. Co ważne, przedstawiciele krakowskich uczelni zdobywali laury na arenie ogólnopolskiej. Akademia Górniczo‑Hutnicza
zajęła drugie miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji uczelni, 13. był
Uniwersytet Jagielloński, 16. AWF Kraków, 19. Uniwersytet Ekonomiczny, a 21. Politechnika Krakowska. Małopolskie uczelnie inwestują także w sport kwalifikowany, najwięcej AWF i AGH Kraków.
Obecnie w ekstraklasie występuje badmintonowa drużyna AZS
AGH oraz piłki nożnej kobiet AZS UJ.

• Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH
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Kilka pytań do absolwenta AGH
Laureata Nagrody Naukowej przyznanej przez tygodnik „Polityka”
dr. hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepy

Jest Pan absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Obecnie, po habilitacji, pracuje Pan jako
adiunkt w Katedrze Informatyki Stosowanej
na Wydziale, który po transformacji przyjął nazwę Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Jednak
poza dydaktyką zajmuje się Pan też badaniami poświęconymi sztucznej inteligencji.
W szczególności interesuje Pana budowa
takich systemów inteligentnych, które tworzone są metodami tzw. ambient intelligence. Czy mógłby Pan przybliżyć na czym polega ten obszar badań, co obejmuje i jak się
go rozwija?
Myślę, że bardziej trafnym określeniem
niż „metody” byłyby tutaj „technologie” ambient intelligence. Systemy ambient intelligence są być może jednym z najbardziej
praktycznych i bliskich człowiekowi rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, które
aktualnie są rozwijane. Ambient, oznacza
„otaczający” i właśnie to jest cecha charakterystyczna tych systemów – znajdują się
one w bliskim otoczeniu człowieka, wspomagając jego decyzje i poprawiając kom-
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fort życia, lub nawet dbając o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Ich przykładami mogą
być chociażby inteligentne domy, które rozpoznają obecność i zachowanie domowników, a także dostosowują się do ich potrzeb i oczekiwań. Inny przykład to systemy
rozpoznające kontekst (sytuację), w jakim
znajdują się ich użytkownicy i dostosowujące – adaptujące się do niego. Mogą to być
na przykład inteligentne telefony komórkowe, które biorąc pod uwagę porę dnia, lokalizację i dotychczasowe zwyczaje użytkownika będą działać jak osobiści asystenci,
którzy doradzają, przypominają i ostrzegają. Rozwój tego typu technologii polega na
poszukiwaniu i tworzeniu metod, dzięki którym urządzenie będzie potrafiło lepiej zrozumieć otaczający go świat – uczyć się go
i dostosować się do niego, tak aby jak najlepiej służyć człowiekowi.
Jakie korzyści wnosi sztuczna inteligencja
do innych dziedzin wiedzy informatycznej
i technicznej, do całościowego rozwoju nauki i techniki oraz do szeregu dziedzin praktyki, a zwłaszcza gospodarki?
Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji są niezwykle szerokie. Obecne komputery nie są wprawdzie inteligentne, ale są
w stanie zastąpić człowieka w wielu czynnościach, które mają charakter mechaniczny –
wykonują je znacznie szybciej i precyzyjniej.
Z kolei sztuczna inteligencja ma za zadanie ułatwić człowiekowi wykonywanie wielu
czynności, np. zastępując go w podejmowaniu decyzji, pełniąc rolę doradcy czy też
po prostu ułatwić komunikację z komputerem. Łącząc te dwa aspekty w postaci inteligentnych maszyn czy też oprogramowania,
które może znaleźć zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie życia, możemy mieć
do dyspozycji wiedzę całej rzeszy specjalistów wykorzystywaną z prędkością komputerów zamkniętą w jednym inteligentnym
systemie. Nasz zespół obok ambient intelligence zajmuje się również tematyką bussiness intelligence, obejmującą między innymi
systemy inteligentnego wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwami przy
pomocy tzw. procesów i reguł biznesowych.
Zarówno habilitację jak i obecną nagrodę
zawdzięcza Pan niewątpliwie własnym zdolnościom i własnej pracy. Jednak z pewnością miał Pan swoich nauczycieli i swoich
mistrzów. Czy mógłby Pan coś powiedzieć
na ich temat?

fot. Magdalena Baran

21 października 2012 roku, otrzymał Pan
Nagrodę Naukową przyznaną przez tygodnik „Polityka” w kategorii nauk technicznych. To jeden z najbardziej prestiżowych
konkursów naukowych i bardzo duże wyróżnienie, tym bardziej że Kapituła wyłoniła Pana spośród licznych zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. Co Pańskim zdaniem
zaważyło, że to właśnie Pana dorobek został zauważony i nagrodzony?
Nagroda jest dla mnie bardzo miłym
i ważnym wyróżnieniem. Traktuję ją również jako wyraz uznania dla całego naszego
zespołu – GEIST. Czynników było zapewne kilka. Liczyły się między innymi dorobek
naukowy, interdyscyplinarność badań i ich
wymiar społeczny. Dzięki owocnej współpracy w ramach naszego zespołu i kontaktom zagranicznym możemy się poszczycić ponad setką publikacji – „możemy”, bo
w większości są to publikacje współautorskie. Moje badania dotyczą kilku obszarów
związanych ze sztuczną inteligencją i informatyką, a zainteresowania obejmują również kognitywistykę. Dzięki zaangażowaniu
szeregu osób, udało się nam stworzyć Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji,
które zajmuje się między innymi popularyzacją swojej działalności i służy wspieraniu
społeczności badaczy SI w Polsce.

Kończyłem kierunek automatyka i robotyka, ze specjalnością informatyka w sterowaniu i zarządzaniu, wtedy jeszcze na
Wydziale EAIiE, znanym również jako „samogłoski”. Sztuczną inteligencją interesowałem się jeszcze przed studiami. Pierwszym Nauczycielem, profesorem którego
wykłady sprawiły, że zacząłem eksperymentować z systemami inteligentnymi, był prof.
Ryszard Tadeusiewicz. To jego – już chyba słynne – wykłady z sieci neuronowych,
sprawiły, że na poważnie zacząłem rozważać zajęcie się SI. Chronologicznie drugim,
choć ostatecznie tym, który został moim
opiekunem naukowym był prof. Antoni Ligęza. To on zaraził mnie fascynacją inżynierią wiedzy, systemami regułowymi i programowaniem w logice. Bardzo wartościowe
były też doświadczenia zdobyte w laboratorium prof. Tomasza Szmuca, dzięki któremu badania z obszaru SI łączymy z inżynierią oprogramowania. Zawsze też ceniłem
rady i wskazówki starszych Kolegów, z którymi mam przyjemność współpracować,
mogę tu wymieć na przykład prof. Marcina Szpyrkę.
Jest Pan współtwórcą i członkiem zespołu naukowego GEIST. Czy mógłby Pan wyjaśnić nazwę tego zespołu, jego cele i najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia?
Pamiętam jak tworzyliśmy tę nazwę.
Miała w sobie zawierać główne obszary naszej działalności (systemy inteligentne), być
w miarę unikalna i łatwa do wymówienia dla
partnerów zagranicznych. W końcu prof. Ligęza zaproponował GEIST – to z niemiec-
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kiego „duch”, umysł, nawiązanie do „ducha
w maszynie”. Jednak GEIST twardo stąpa
po ziemi. Jesteśmy nastawieni na wytyczanie i realizację ambitnych celów, rozumiemy wartość pracy zespołowej i wiemy, że
w zróżnicowanej i pracowitej grupie można osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Nasze cele są pozornie oczywiste: realizować
badania naukowe na możliwie wysokim poziomie we współpracy z innymi zespołami z AGH i innych ośrodków naukowych
i firmami, prowadzić ciekawą i mającą odzwierciedlenie w praktyce dydaktykę, organizować wydarzenia popularyzujące naukę
i współpracę nauki z biznesem. W praktyce oznacza to bardzo intensywną codzienną pracę, a jej efektami z ostatnich czterech
lat (dokładnie tyle ma nasz zespół!) są między innymi liczne publikacje, udział w projektach krajowych i europejskich, a także
staże i stypendia moich młodszych współpracowników w przedsiębiorstwach z branży IT. Mnie osobiście bardzo cieszą sukcesy
moich doktorantów, zajęli oni między innymi czołowe lokaty w poprzednim konkursie na projekty Preludium w NCN, a członkini naszego zespołu zakwalifikowała się do
prestiżowego programu Top 500 Innovators
(staż na Uniwersytecie Stanford). Obecnie
jesteśmy również zaangażowani w tworzenie nowej specjalności na kierunku informatyka stosowana (systemy inteligentne),
oferującej innowacyjne przedmioty i metody nauczania.
Poza pracą w AGH wykłada Pan również
w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Co ma wspólnego filozofia ze
sztuczną inteligencją?
Filozofia to między innymi, a według niektórych przede wszystkim, stawianie pytań.
Dla mnie jest to bardziej prywatna niż zawodowa przygoda intelektualna, dająca okazję
do refleksji. Niektóre pytania stawiane na
gruncie SI, wymagają często znacznie szerszego tła, które ja osobiście odnajduję w filozofii właśnie, a poza tym… nie samą pracą człowiek żyje.
Wiem, że jest Pan współzałożycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Proszę króciutko opowiedzieć o tej organizacji oraz o Pana w niej
działalności.
Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji jest organizacją, która została założona, aby promować i wspierać działalność
w zakresie popularyzacji oraz rozwoju teorii i metod sztucznej inteligencji. Chcielibyśmy również upowszechniać w społeczeństwie osiągnięcia i narzędzia opracowane
w tej dziedzinie. Stowarzyszenie powstało
3 lata temu dzięki inicjatywie kilku profesorów AGH, w tym przede wszystkim prof. Antoniego Ligęzy i prof. Ryszarda Tadeusiewicza, ale co ważne, przy aktywnym wsparciu
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środowiska z innych części kraju, w tym
Wrocławia, Poznania i Warszawy. Obecnie nasza Rada Naukowa zrzesza wybitnych profesorów prowadzących swe badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, a do
stowarzyszenia zapraszamy zarówno osoby pracujące naukowo w tej dziedzinie, jak
i zainteresowane tematem. W ramach naszych działań organizujemy m.in. seminaria
związane ze sztuczną inteligencją, wspieramy również wybrane konferencje informatyczne. Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla PSSI jest promowanie młodych
polskich naukowców wnoszących poprzez
swoją pracę istotny wkład do światowej nauki. Dlatego corocznie organizujemy konkurs na najlepszą rozprawę z dziedziny
sztucznej inteligencji. A dzięki przynależności do PSSI, młodzi naukowcy, w szczególności doktoranci, mają możliwość uzyskania stypendiów wyjazdowych ECCAI, czy
uczestniczenia w międzynarodowej letniej
szkole Europejskiego Komitetu Koordynacji
dla Sztucznej Inteligencji (ECCAI), poprzez
co mogą poznawać najwyższe standardy
pracy naukowej. Organizacja nie działałaby bez zaangażowania, pracowitości i profesjonalizmu szeregu osób, w tym między
innymi naszego dynamicznego sekretarza
Krzysztofa Kluzy.
Ma Pan świetną opinię wśród studentów
i współpracowników. Cenią Pana za otwartość, kreatywność, błyskotliwą inteligencję
(własną, nie sztuczną!) i za poczucie humoru. Jeszcze tak niedawno sam Pan był
studentem, a teraz wkrótce będzie profesorem. Jak z perspektywy nowej pozycji naukowej i nowego stanowiska „pracownika
samodzielnego” wspomina Pan swoje studia i jak obecnie odbiera młodzież studiującą dziś na Wydziale?
Dziś z pewnością studiuje się inaczej.
Z jednej strony studenci mają teraz szerokie
możliwości, np. wyjazdów zagranicznych
w ramach programu Erasmus. Z drugiej
strony możliwości zatrudnienia nawet już
od drugiego roku studiów, w przypadku studentów kierunków informatycznych, sprawiają, że ich czas na studiowanie i samo
dzielne pogłębianie wiedzy znacznie się
skrócił. Niewiele możemy na ten fakt poradzić, ale staramy się uatrakcyjniać program
studiów, wprowadzać praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na naszych zajęciach u partnerów biznesowych
i zainteresować studentów zajęciami. W tym
wszystkim bardzo ważne, choć trudne, jest
też dbanie o jakość studiów. Zależy nam też
na tym, by przekonać studentów, że studia
nie powinny służyć tylko do zdobycia konkretnych umiejętności technicznych, które
dadzą im jutro pracę, lecz przede wszystkim do nauczenia ich zdobywania nowej
wiedzy i umiejętności w przyszłości, a w tym
wszystkim lepsze zrozumienie otaczające-

go ich świata. Porównując to do sytuacji,
którą pamiętam ze swoich studiów, myślę,
że w gruncie rzeczy było podobnie – choć
być może tego wtedy nie widziałem. Za to
na pewno wszystkim, zarówno studentom
i profesorom mniej się wtedy spieszyło. Brakuje nam dziś czasu i okazji, by najzwyczajniej zatrzymać się, zastanowić lub po prostu
porozmawiać z koleżanką czy kolegą.
Idzie niż demograficzny i grozi nam coraz większa konkurencja między uczelniami. Jak mógłby Pan zachęcić tegorocznych maturzystów, którzy jeszcze nie podjęli
decyzji na jakim kierunku będą studiować
i jaką uczelnię wybiorą, aby przyszli studiować właśnie na ten konkretny wydział?
Warto wybierać kierunek studiów zarówno pod kątem swoich pasji, jak i tego
czym się chcemy zajmować w przyszłości. Warto również realistycznie myśleć nad
możliwością znalezienie dobrej pracy. Kierunki informatyczne dają szerokie spektrum możliwości, a nasi absolwenci rzadko muszą szukać pracy, bo przeważnie to
praca ich znajduje. Nasz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oferuje różnorodną, ale
zintegrowaną ofertę kształcenia na czterech komplementarnych kierunkach studiów, w tym: elektrotechnice, automatyce
i robotyce, informatyce stosowanej oraz inżynierii biomedycznej, a na każdym z nich
można znaleźć ciekawe specjalności silnie związane ze współczesnymi obszarami zastosowań.
Co Pan uważa za swoje największe osiągnięcie i jakie są Pana aktualne plany, zarówno naukowe jak i osobiste? Może osiągnąwszy tak wiele w tak młodym wieku ma
Pan jakieś marzenia, na które Pan do tej
pory nie miał czasu, a które dzięki nagrodzie „Polityki” będą mogły się spełnić?
Za największe osiągnięcie naukowe uważam stworzenie i rozwijanie prężnego zespołu młodych, ambitnych ludzi,
którzy odnoszą sukcesy i realizują plany i marzenia. Moje plany zawodowe łączą się właśnie przede wszystkim z GEIST
(geist.agh.edu.pl).
W tym wszystkim – jak mawiali starożytni
– „mój czas jest rzeczą dla mnie najważniejszą”. Dostać go więcej nie można i żadne
stypendium tego nie zmieni. Dlatego staram
się mądrze gospodarować tym, który pozostał i nie przejmować się innymi niż czas
ograniczeniami, gdyż jak napisano gdzie indziej – „jesteśmy swoją możliwością”.
Życzę dalszych sukcesów naukowych, osobistych oraz realizacji planów. Dziękuję za
rozmowę i możliwość przybliżenia Pana sylwetki Czytelnikom Biuletynu AGH.

• Małgorzata Krokoszyńska
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Badania na poziomie jednego mikrometra
Laboratorium Mikro i Nano tomografii
działające od kilku miesięcy na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
posłuży naukowcom i studentom do badania m.in. własności mechanicznych
kości. Dzięki rozdzielczości tomografu
dochodzącej do pół mikrometra badacze
mogą dostrzec detale o wielkości jednej
dwusetnej grubości ludzkiego włosa.
Pomysłodawcy stworzenia laboratorium,
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk oraz dr inż. Sebastian Wroński, środki na zakup sprzętu
i wyposażenia uzyskali z Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej. Aparatura warta ponad 2 mln zł służy do nieinwazyjnego badania struktur wewnętrznych materiałów. Takie
urządzenie ma podobną budowę jak tomograf medyczny z tą różnicą, że cechuje się
dużo większą rozdzielczością.
Uruchomienie laboratorium i umieszczenie w nim sprzętu było skomplikowanym
zadaniem. Szczegóły wyjaśnia dr inż. S.
Wroński: – Wewnątrz urządzania znajduje
się źródło promieniowania rentgenowskiego, dlatego żeby zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom, urządzanie posiada solidną obudowę wykonaną z ołowiu. Aparatura
waży około dwóch ton, z tego też powodu
laboratorium zostało zlokalizowane w piwnicach budynku D-10.
Głównym wyposażaniem laboratorium
jest tomograf. Urządzanie służy do wyko-

fot. Z. Sulima

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk oraz dr inż. Sebastian Wroński

Pomysłodawcy stworzenia laboratorium, dr hab. inż. Jacek Tarasiuk oraz dr inż. Sebastian Wroński

nywania pojedynczych projekcji. Aby uzyskać trójwymiarowy obiekt dane muszą być
odpowiednio przetworzone. W tym celu laboratorium wyposażone jest także w cztery
serwery obliczeniowe, które służą do trójwymiarowej rekonstrukcji, a także stanowisko
specjalnie przystosowane do wizualizacji
i analizy danych. Doktor J. Tarasiuk podkreśla wszechstronne zastosowanie aparatury:

– Może służyć do bardzo różnych badań.
My oczywiście mamy swoją działkę, nad
którą pracujemy i są to badania kości i ich
własności mechaniczne. Badamy ich strukturę, wytrzymałość oraz obciążenia jakim
mogą być poddane. Laboratorium wyposażone jest także w aparaturę pozwalającą
zgniatać kość w trakcie pomiarów. – Dzięki temu możemy je obciążać i obserwować
jak reagują, lub do którego momentu odkształcają się elastycznie, a kiedy zaczynają się niszczyć. Co ważne, nasze badania
koncentrują się na mikroskopowej strukturze kości, a nie kości jako całym organie.
Badamy i obserwujemy małe fragmenty kości wielkości ziarnka grochu. Kość w takiej
skali wygląda jak mocno porowata gąbka.
Od rozmiarów jej porów, grubości beleczek
oraz innych parametrów struktury zależą jej
wytrzymałość i zdolności regeneracyjne. –
wyjaśnia badacz z WFiIS.
Urządzenie pozwala mierzyć wszelkie
struktury trójwymiarowe, z dokładnością pół
mikrometra. – W związku z tym badamy
np. układy scalone i sieć połączeń w takim
układzie, próbki geologiczne i ich strukturę
wewnętrzną. Badamy różnego rodzaju polimery, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe czy biomateriały, w których jest
połącznie materiałów lekkich i ciężkich –
dodaje dr inż. S. Wroński.
Dla przemysłu

Na zdjęciu wnętrze muszli.
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Badania na żywych tkankach są trudne,
kosztowne, wymagają zgody komisji etycz-
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Nanotomograf może znaleźć zastosowanie
wszędzie tam, gdzie konieczne jest poznanie
struktury wewnętrznej w sposób nieinwazyjny.
Na zdjęciu mucha.

nych, a ponadto są dosyć trudno powtarzalne. Wykonując analizy na nanotomografie
naukowcy mogą przeprowadzić testy wytrzymałości tkanki kostnej, a tym samym
ułatwić tworzenie komputerowych modeli
zachowania się kości. – Prowadzimy badania, dzięki którym łatwiejsze będzie projektowanie implantów. Aby stworzyć tego typu
modele musimy zweryfikować doświadczalnie jak kość jest zbudowana oraz jak reaguje na obciążenia. W naszym laboratorium
próbujemy znaleźć związek między strukturą i budową wewnętrzną kości a jej reakcją na obciążenia. Następnie tę wiedzę implementujemy w modelach komputerowych
– wyjaśniają naukowcy. Dzięki tego typu badaniom projektanci implantów będą mogli
wstępne badania wykonywać w kompute-

Na zdjęciu karta micro SD.

22

rze, nie wykonując rzeczywistych doświadczeń na zwierzętach czy ludziach.
Badania wykonywane nanotomografem przynoszą sporo korzyści także innym
dyscyplinom. Zastosowanie precyzuje dr J.
Tarasiuk: – Producenci np. telefonów komórkowych mogą dzięki badaniom przeprowadzonym na nanotomografie ocenić, które
technologie są najlepsze. Możemy określić
jakość i trwałość wykonanych połączeń
w zależności od zastosowanych technologii.
Studenci również skorzystają
W laboratorium będą odbywały się także
zajęcia dla studentów, podczas których poznają oni metody badania przy użyciu nanotomografu. – W tej chwili przewidujemy kilka przedmiotów, które będą się tutaj

odbywały. Jeden z nich będzie prowadzony
wspólnie z wykładowcami z Katedry Fizyki
Ciała Stałego i Katedry Fizyki Materii Skondensowanej – mówi naukowiec. W tym module studenci poznają nowoczesne technologie pomiarowe, technikę tomografii,
metodę reprezentowania trójwymiarowych
obiektów oraz podstawową analizę trójwymiarową. Dzięki tego rodzaju zajęciom studenci, którzy trafią w przyszłości do pracy
np. w przemyśle i spotkają się z tego typu
urządzeniami, nie będą mieli problemów
z obsługą podobnej aparatury. – Zwłaszcza że mamy w przemyśle dosyć dużo
urządzeń tego typu, co prawda o mniejszej rozdzielczości, ale pozwalających mierzyć większe próbki. Są to częste badania
wykonywane w ramach inspekcji kontroli jakości – wyjaśnia dr J. Tarasiuk. Inny
przedmiot będzie w całości związany z wykorzystaniem pracowni mikro i nanotomografii. Studenci poznają zagadnienia związane z biomechaniką kości, ich własności
oraz aspektami mechanicznymi związanymi z konstrukcją implantów. W ramach tego
przedmiotu uczestnicy będą badać próbki kości pod kątem ich parametrów morfometrycznych. Będą uczyć się jednocześnie
i tomografii, i mechaniki.
Nanotomograf może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest
poznanie struktury wewnętrznej w sposób
nieinwazyjny, począwszy od badań polimerów i materiałów geologicznych jak skały, poprzez próbki biologiczne jak rośliny i tkanki biologiczne, a skończywszy na
elektronice i półprzewodnikach. Naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej podkreślają, że oferta badawcza i dydaktyczna laboratorium skierowana jest do
wszystkich wydziałów i firm zewnętrznych,
które chcą prowadzić badania na nanotomografie. W ciągu kilkunastu tygodniu od
uruchomienia laboratorium już kilka wydziałów zgłosiło chęć przeprowadzenia pomiarów. Pojawiły się również pierwsze prace
inżynierskie realizowane w laboratorium mikro i nanotomografii oraz zlecenia badań
z przemysłu.

• Anna Żmuda

Na zdjęciu fragment kości.
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Nauka w sukurs konserwatorom zabytków
Hi-Tech, inżynieria biomedyczna, badania nanostruktury w skali atomowej, „podglądanie” odległych od Ziemi o miliony lat świetlnych
układów planetarnych, skoki ze stratosfery – ludzkość wciąż przekracza granice, które jeszcze niedawno wydawały się nieprzekraczalne.
Jednak w tym technologicznym wyścigu naukowcy nie zapominają, że inżynieria może pomóc zachować dla następnych pokoleń bezcenną
spuściznę, którą odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Prowadzą badania, które pomagają dbać o zabytki po to, aby jak najdłużej
pozostawały w stanie nienaruszonym.
Witraże
Choć w powszechnym użyciu słowo korozja
kojarzy się najczęściej z zardzewiałym metalem, pojęcie to odnosi się także do wielu innych materiałów. Naukowcy z AGH poświęcają się m.in. badaniom korozji szkła, aby
pomóc w konserwacji zabytków. „Metoda

wybiera się po wielu próbach takie, które nie
potęgują korozji i nie powodują większych
uszkodzeń. Podkreślić należy, że w procesie prawidłowej konserwacji oprócz inżynierów i konserwatorów biorą udział również historycy sztuki. Efektem połączenia ich sił
jest rzetelna wiedza o tym, do jakiego stopnia i jaką metodą można ingerować, aby nie
zagrozić badanemu zabytkowi, który wymaga konserwacji.

fot. Z. Sulima

Znaleziska archeologiczne

tzw. sensorów szklanych, którą opatentowałam, była po raz pierwszy zastosowana na
witrażach. Sensory to szkło wzorcowe – modelowe, które robię jako bazę do badań dla
danego obiektu. Jeśli badam witraże XIV-wieczne, zdobywam informacje, z czego
zostały zrobione, czyli jaki jest ich skład chemiczny. Nie jest to łatwe, bo szkła historycznego nie można ciąć, ani w żaden sposób
uszkodzić. Czasami dysponuję okruszkami,
które konserwatorom zabytków już się nie
przydadzą, bo są zbyt drobne, aby je skleić,
a mnie nawet taka niewielka ilość materiału
pozwala zbadać jego skład chemiczny. Zdarza się jednak, że trzeba oddać nawet te najdrobniejsze kawałki, wtedy do ich zbadania
używam mikroanalizatora rentgenowskiego. Dopiero gdy poznam skład chemiczny
próbki, wiem jak zrobić szkło wzorcowe, na
którym mogę prowadzić dalsze badania” –
tłumaczy dr inż. dr Elżbieta Greiner-Wrona
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH zajmująca się badaniami, które pomagają konserwować szklane zabytki w Polsce
i za granicą. Na czym te badania polegają?
Sensor poddaje się działaniu takich czynników fizykochemicznych, jakie najczęściej
występują na danym obszarze. Są to zazwyczaj woda, para wodna, węgiel, chlor,
a w przypadku Krakowa także siarka, której w tutejszym powietrzu jest sporo. Materiał badawczy jest następnie konserwowany przy użyciu różnych substancji, z których
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Po latach badań okazało się, że szkło wymaga stabilnych parametrów otoczenia.
Przykładem są znaleziska archeologiczne.
Szkło leżące w glebie przez kilka wieków
może ulec całkowitemu zniszczeniu zaledwie w parę minut po wykopaniu. Jest to
możliwe, ponieważ mimo niekorzystnych
warunków, jakie panują w ziemi, szkło przystosowuje się do nich i koroduje tylko do
pewnego stopnia. Korozja nie pogłębia się,
jeśli warunki w ziemi pozostają niezmienne. Natomiast w chwili wyjęcia z gleby następuje natychmiastowa zmiana temperatury, ciśnienia, wilgotności i promieniowania.
Takiego szoku szkło może nie wytrzymać.
Zabytek, który od bardzo dawna był w ziemi i w chwili znalezienia jest w świetnej kondycji, potrafi w kilka minut po prostu zniknąć
– opowiadają archeolodzy. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do momentu wydobycia – jeśli znalezisko zanurzone jest np.
w wodzie morskiej, wyławia się je razem z tą
wodą i bardzo długo przygotowuje do całkowitego osuszenia.
Wazony, misy czy korale…
W przypadku konserwacji zabytków przechowywanych w muzeach również należy
się najpierw dowiedzieć, z jakiego rodzaju
szkła zostały zrobione. Trzeba poznać ich
skład, podatność na korozję, stan, w jakim
znajdują się obecnie, oraz to, w jakim stanie
były, gdy dotarły do muzeum: czy były skorodowane, czy też zdrowe, ale uległy uszkodzeniom już w gablocie – bo i tak bywa.
Zdarza się, że coś leży na półce przez kilka lat w tym samym stanie, a pewnego dnia
zaczyna się zmieniać. Często dzieje się tak
z zabytkami trzymanymi w szafach z płyt laminowanych. „Zaczęliśmy dostawać sygnały z muzeów, że nagle jeden czy drugi obiekt
jest zamglony. Okazuje się, że parowanie

związków organicznych z płyt paździerzowych wpływa bardzo niszcząco na szklane
obiekty. Rozpoczęliśmy badania, żeby dowiedzieć się, co może tak znacząco wpływać na szkło w gablotach. Okazuje się, że
są to temperatura, wilgotność i promieniowanie. Ale skoro na termometrze w muzeum
jest zawsze np. 20 st. C, to skąd problemy? Odpowiedź jest prosta: termometr wisi
gdzieś na ścianie, w odległości kilku metrów
mamy okno, pod oknem jest kaloryfer. W takim przypadku koło drzwi, okna czy w pobliżu grzejnika z pewnością nie ma 20 stopni – w jednym miejscu jest mniej, w innym
więcej. Do tego górne oświetlenie i żarówki
w gablotach. Zmienia się też wilgotność, bo
otwiera się okna, wchodzą zwiedzający, którzy w deszczowe dni mają wilgotne ubranie
i obuwie” – mówi pani doktor.
Dataloggery
„Moim zdaniem termometr nie jest właściwym rozwiązaniem, nie sprawdza się”
– mówi dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona.
„W jednej z sal muzealnych zainstalowałam dataloggery – takie małe mierniki do
temperatury i wilgotności – które są niemal
niewidoczne. Dzięki nim mamy częstotliwość pomiarów taką, jakiej sobie życzymy,
oraz zapis, który odczytuje się np. co kilka
miesięcy. Przeglądając zapis byłam zaskoczona, że w sali mogą być tak diametralnie różne pomiary. Dlatego zmieniłam położenie tych czterech dataloggerów: jeden
zainstalowałam na gablocie, pozostałe na
półkach. Okazuje się, że na każdej z półek
jest inaczej. Np. wilgotność jest największa
na dole, a temperatura najwyższa pod żarówką. W przypadku sztucznego oświetlenia zmiany w gablotach zachodzą gwałtownie: gaśnie światło – temperatura spada,
żarówki zapalają się – temperatura rośnie.
Dla szkła to nieprawdopodobny szok. Patrząc na wykresy mieliśmy powtarzalność
– rano nieco cieplej, bo włącza się ogrzewanie, około 9:00 zdecydowanie cieplej, bo
włącza się światło, po południu gwałtowny
spadek, bo wyłącza się oświetlenie i ogrzewanie, i spadek temperatury aż do wieczora. Występuje więc regularność, ale składa się ona z poważnych gradientów. Każdy
gradient to szok. Wiele osób uważa, że to
przesada, bo jeden stopień nie może zaszkodzić, ale tak częstych zmian w ciągu
jednego dnia, nawet o jeden stopień, szkło
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bardzo nie lubi, bowiem te kilkukrotne zmiany jednego dnia dają kilkaset zmian w ciągu jednego roku. W konsekwencji szoków
temperaturowych powstają też gwałtowne
zmiany wilgotności. Gdy temperatura rośnie, wilgoć opada na dno gabloty, zazwyczaj wyścielonej jakimś materiałem, który
nasiąka, wilgoć się tam kumuluje i dotyka
eksponowanych obiektów” – tłumaczy dr
Greiner-Wrona.
Termowizja
Wnioski, jakie płyną z tych badań, są takie,
że należy się dokładniej przyjrzeć zmianom
temperatury. Należy przestać badać temperaturę otoczenia, a sprawdzać temperaturę
obiektu. Tu istotną rolę odgrywa termowizja.
„Tego typu długoterminowe badania, których dokonaliśmy, były robione w Europie
po raz pierwszy. Badaliśmy w dni pochmurne i upalne, w dzień i w nocy, czy po kilkudniowych mrozach. I okazało się, że różnice są kolosalne – w dzień temperatura nad
górną półką wynosiła 28°C, a na dole gabloty 19°. Te pomiary uzmysłowiły wszystkim zainteresowanym, jak ustawiać obiekty zabytkowe oraz to, że należy oszczędzać
światło. Wraca się teraz do tego, że w muzeach jest coraz ciemniej, że oświetla się
poszczególne eksponaty w sposób dyskretny, punktowy. Wspaniałym przykładem doskonałego oświetlenia jest wystawa w kra-

kowskim Muzeum Archeologicznym, gdzie
wchodzimy w ciemność, ale po chwili okazuje się, że obiekty są dyskretnie oświetlone
ledami lub światłowodami. Są to nowości,
które wynikają z wiedzy i wieloletnich badań” – wyjaśnia dr Greiner-Wrona.
Konserwacja zachowawcza
Z tej nauki płynie następna: nie można
aranżować ekspozycji obiektów w muzeach, biorąc pod uwagę tylko względy estetyczne. Chore, czyli skorodowane szkło
nie może być umieszczone w jednej gablocie ze zdrowym. Szkło, które już jest naruszone, nawet w minimalnym stopniu, trzeba traktować w wyjątkowy sposób. Jest to
tzw. konserwacja zachowawcza, polegająca na zapewnieniu eksponatowi stabilnych
warunków, maksymalnie zbliżonych do jego
potrzeb – odpowiedniego poziomu wilgotności, temperatury i promieniowania, oraz
umieszczenie go na półce ze szkła, a nie
np. z płyt paździerzowych. „Ale żeby można
było zastosować konserwację zachowawczą, należy prowadzić badania fizykochemiczne szkła, którymi zajmuję się od bardzo
dawna” – mówi dr Greiner-Wrona. Tego typu
badania otwierają nam coraz większe możliwości, dowiadujemy się dlaczego i co z danym obiektem się stało, jak można zadziałać, aby zachować obiekt w dobrej kondycji.
Trudno jest nieraz przekonać muzealników

do pewnych zmian, dla naukowców oczywistych. Przykładem są zasłony, folie lub specjalne szyby w oknach, które odbijają promieniowanie. Zastosowano już takie m.in.
na Wawelu. Ważną rolę w muzeach odgrywa też architektura – wielkość sal i właściwa wentylacja. Odpowiednio zaprojektowane pokoje mają dobrą wentylację naturalną,
a tam gdzie jest klimatyzacja, musi ona być
często i właściwie konserwowana.
Istotną stroną badań, które prowadzi
dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona, jest współpraca z konserwatorami z muzeów, m.in.
Narodowego i Czartoryskich, z kościołami
Mariackim i Bożego Ciała w Krakowie oraz
z Instytutem Kultury Materialnej w Warszawie. „Kooperacja z muzeum jest bardzo dla
nas cenna, bo mamy poletko doświadczalne, a z drugiej strony pomagamy rozwiązać
istotne problemy związane z tym, jak konserwować zabytki, co robić, aby jak najdłużej pozostawały w stanie nienaruszonym,
jakie środki chemiczne danemu obiektowi pomogą, a jakie mogą zaszkodzić. Czujemy się przydatni i nasza praca tu, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, nie
jest robiona «na półkę», ale w odpowiedzi
na istotne pytania muzealników. Zajmujemy się konserwacją zachowawczą i tylko
w aspekcie czysto technologicznym” – podkreśla dr Greiner-Wrona.

• Ilona Trębacz

Spotkanie młodych naukowców
programu UNESCO AGH z władzami AGH
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Prorektor prof. A. Tytko zapoznał stypendystów z potencjałem
naukowym i edukacyjnym AGH oraz omówił bogaty wielokierunkowy program kształcenia oferowany przez wydziały AGH na studiach I, II, III stopnia. Następnie stypendyści przedstawili swoje macierzyste jednostki oraz obszary ich profesjonalnych zainteresowań.
W rezultacie miała miejsce wspaniała ożywiona dyskusja w zakresie
międzynarodowej współpracy i potrzeby podejmowania wspólnych
inicjatyw w ramach programu UNESCO-AGH.
Inicjatorem i organizatorem projektu jest Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO.

• opracował: prof. Janusz Szpytko

fot. Z. Sulima

W dniu 30 października 2012 roku odbyło się spotkanie młodych
naukowców – stypendystów programu UNESCO-AGH, edycja
2012A in Engineering, z Rektorem AGH prof. Tadeuszem Słomką.
W spotkaniu uczestniczyli stypendyści z: Birmy, Botswany, Burundi, Butanu, Chin, Czadu, Kamerunu, Kirgistanu, Kuby, Nigerii, Senegalu, Tadżykistanu, oraz kierownik Centrum AGH UNESCO prof.
Janusz Szpytko. Przedmiotem spotkania była wymiana pierwszych
wrażeń z pobytu w AGH oraz ich oczekiwania związane z realizacją
projektu stypendialnego.
Stypendyści wyrazili podziękowanie władzom uczelni za umożliwienie przyjazdu na 6 miesięcy do renomowanej uczelni technicznej jaką jest AGH. Duże zainteresowanie polską uczelnią wśród
młodych naukowców – stypendystów jest rezultatem wysokiej merytorycznej opinii wystawionej przez uczestników programów UNESCO-AGH wcześniejszych edycji. Oczekiwany jest przyjazd kolejnych stypendystów między innymi z: Ghany, Kazachstanu, Konga,
Madagaskaru, Mali, Mongolii, Nigru, Sri Lanki, Sudanu, Tajlandii,
Uzbekistanu.
Następnie odbyło się spotkanie stypendystów programu UNESCO-AGH z Prorektorem ds. Kształcenia prof. Andrzejem Tytko
z udziałem opiekunów stypendystów – pracowników naukowo-dydaktycznych AGH oraz kierownictwa Miasteczka Studenckiego
AGH i Działu Współpracy z Zagranicą. Spotkanie prowadził kierownik Centrum AGH-UNESCO prof. Janusz Szpytko.
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Nowości Wydawnictw AGH
wybrane pozycje • pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl
Barbara Florkowska, Marek Florkowski,
Jakub Furgał, Józef Roehrich,
Paweł Zydroń
Impact of Fast Transient Phenomena
on Electrical Insulation Systems
Monografia z dziedziny elektroenergetyki
dotyczy zjawisk przejściowych powstających podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz ich oddziaływania na układy izolacyjne tych urządzeń. Jest to zespół
narażeń elektrycznych przepięciowych, zarówno losowych, jak i zdeterminowanych
parametrami znamionowymi napięć zasilających. Narażenia tego typu w warunkach
pracy urządzeń elektrycznych ograniczają ich niezawodność i planowany czas pracy, są też przyczyną degradacji materiałów
w układach izolacyjnych, przy czym intensywność i dynamika tych procesów zależą
od poziomu natężenia pola elektrycznego,
jego przebiegu czasowego i częstotliwości.
Treścią monografii są analizy teoretyczne i wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez zespół Autorów w ramach realizowanego w latach 2008–2011 projektu
rozwojowego i umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Szczególne znaczenie w grupie narażeń szybkozmiennych mają przepięcia impulsowe oddziałujące na układy izolacyjne maszyn elektrycznych, gdy stosowane

jest sterowanie z modulacją szerokości impulsów ich zasilania. Narażenia napięciowe
w układach przekształtnikowych stanowią
zwykle ciągi szybkich impulsów przełączających, formułujących powtarzalne sekwencje, charakteryzujące się modulowaną szerokością oraz krótkimi czasami narastania
i opadania zboczy. Takie warunki mają zasadnicze znaczenie dla powstawania i rozwoju wyładowań niezupełnych w układach
izolacyjnych maszyn elektrycznych i kabli
zasilających. Problem detekcji wyładowań

niezupełnych i skutków ich oddziaływania
przy narażeniach szybkozmiennych w silnikach elektrycznych, badany w laboratoryjnych próbach długoterminowych z rejestracją obrazów fazowo-rozdzielczych
impulsów wyładowań oraz analizowany na
podstawie symulacji pola elektrycznego
i mikroskopowych obserwacji zmian morfologii polimerów – jest przedstawiony w monografii.
Z kolei przepięcia szybkozmienne w sieciach elektrycznych są przyczyną narażeń układów izolacyjnych transformatorów energetycznych. Przepięcia impulsowe
o dużych stromościach oraz wysokoczęstotliwościowe, oscylacyjne, mogą być źródłem przepięć wewnętrznych, rezonansowych o dużych wartościach szczytowych,
narażających wewnętrzne układy izolacyjne
transformatora.
Intencją Autorów prac badawczych
przedstawionych w monografii było, aby
otrzymane wyniki poszerzyły wiedzę o mechanizmach narażeń szybkozmiennych,
przyczyniły się do poprawy konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych, a także pozwoliły na ulepszenie standardów w tej
dziedzinie i zaleceń w zakresie technologii
układów izolacyjnych.

• oprac. Joanna Ciągała
(na podstawie informacji od Autorów)

W ostatnim czasie Wydawnictwa AGH wzięły udział
w dwóch ważnych imprezach branżowych: Targach
Książki w Krakowie oraz Targach Książki Akademickiej
i Naukowej w Warszawie. Z obu wróciły z nagrodami.
Podczas XVI Targów Książki w Krakowie (25–
28.10.2012) rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia
Wydawców Szkół Wyższych na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki w 2012 roku. Celem konkursu jest promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn
wydawniczych za najbardziej wartościowe publikacje. W tym roku wpłynęło 28 zgłoszeń. Główną nagrodę w konkursie, statuetkę Gaudeamus, otrzymały
Wydawnictwa AGH za książkę „Mechanika budowli.
Teoria i przykłady” autorstwa Mariana Palucha.
Podręcznik wprowadza w problematykę analizy
statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych. Przeznaczony jest głównie dla studentów i młodych adeptów sztuki inżynierskiej. Stanowić
może również pomoc dla inżynierów projektantów
zajmujących się obliczaniem i wymiarowaniem konstrukcji budowlanych.
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fot. autorki

Nagrody dla Wydawnictw AGH
Na VI Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2012 (Warszawa 7–9.11.2012) Wydawnictwa AGH otrzymały Nagrodę Specjalną Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę
techniczną o charakterze dydaktycznym. Komisja
konkursowa oceniała książki pod względem merytorycznym i dydaktycznym, a także harmonii estetycznej. Nagrodzoną książką jest monografia „Inżynieria metali i ich stopów” pod redakcją Stanisława J.
Skrzypka i Karola Przybyłowicza.
Książka jest monograficznym opracowaniem na
temat metali w aspekcie ich otrzymywania, przetwarzania i stosowania. Oprócz podstawowej charakterystyki metali zawiera informacje dotyczące materiałów metalicznych stosowanych we współczesnej
technice, a także technologii metalurgicznych, przetwórczych i obróbczych służących do realizacji innowacyjnych pomysłów konstrukcyjnych i nowatorskich
zastosowań.

• Joanna Ciągała
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Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków AGH
rektora przedstawiła pani mgr Grażyna Śliwińska, kierująca na co dzień Centrum Karier AGH. Wiele danych dotyczących profilu
i zakresu kształcenia jak również losów absolwentów (monitorowanych w uczelni od
2008 roku) w tym zgodności pracy z wykształceniem, preferowania rodzaju pra-

Janina Dziędziel-Gostek, Andrzej Dziura,
Hanna Frydrych, Wiesław Hołowacz, Jacek
Janas, Janusz Jarczyk, Stefan Jóżkiewicz,
Tomasz Kaczmarczyk, Tomasz Kałuża, Małgorzata Kańtoch, Franciszek Kara, Franciszek Kliks, Fryderyk Kusiak, Lucjan Łużecki,
Zbigniew Młynek, Teresa Nosal, Mieczysław

cy oraz inne zagadnienia zostały przedstawione z dużym zaangażowaniem. Końcowy
wniosek brzmiał: AGH jest uczelnią odpowiadającą wyzwaniom stawianym przez
zmieniający się rynek pracy.

Otok, Henryk Paprocki, Andrzej Płonka, Marek Polański, Jan Pytel, Ewa Rugała, Ryszard Ryba, Andrzej Sosnowski, Ireneusz
Suliga, Jan Toczek, Stanisław Tryba, Elżbieta Wojna-Dyląg i Albin Wojnar.
Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności zjazdu (obecnych 82
proc. wybranych delegatów), przystąpiono do realizacji programu w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Zjazdu
Krajowego.

fot. Z. Sulima

W zwołanym na dzień 26 października 2012
roku VII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wzięło udział 174 delegatów wybranych w kołach terenowych oraz
w kole im. Walerego Goetla, skupiającym
członków indywidualnych z całego kraju.
Przybyło również około 30 gości, spośród
których Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Karbowniczek w swoich wystąpieniach
zawarli wiele pozytywnych słów o jakości
kształcenia w naszej uczelni i dobrych perspektywach znalezienia pracy przez absolwentów z dyplomem AGH. Miło było również usłyszeć o znaczeniu Stowarzyszenia
Wychowanków w utrzymywaniu i pogłębianiu więzi koleżeńskich oraz współpracy
naukowej, technicznej i gospodarczej pomiędzy wychowankami oraz między wychowankami i uczelnią.
Zjazd otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH kol. Stanisław Mitkowski; serdecznie powitał delegatów i gości oraz przedstawił program
i regulamin obrad. Zaproponował, by
w skład prezydium Zjazdu weszli koledzy:
Jerzy Nowakowski jako przewodniczący,
Zygmunt Kulig – zastępca przewodniczącego oraz Andrzej Miga i Ireneusz Suliga –
sekretarze.
Zebrani przyjęli wszystkie te propozycje. Zaczęły się obrady. Przejmując przewodzenie kol. J. Nowakowski zaprosił do prezydium przewodniczącego S. Mitkowskiego
oraz uczestniczących w obradach honorowych przewodniczących Władysława Longę
i Kazimierza Matla.
Zaplanowany w programie referat Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki pt. „Specjaliści z AGH w odpowiedzi na potrzeby
współczesnego rynku pracy” w zastępstwie

Odznaczenia przyznane
przez Zarząd Główny
Zarząd Główny nadał odznaki honorowe
„Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. Z rąk Przewodniczącego Stowarzyszenia otrzymali je: Mirosław Adamczyk, Adam Bałuch, Tomasz Bogdański,

Nowi członkowie honorowi
Stowarzyszenia
Przewodniczący kapituły powołanej przez
Zarząd Główny kol. Kazimierz Matl przedstawił wniosek o nadanie godności członka honorowego 3 zasłużonym działaczom
Stowarzyszenia. Krótko przedstawił ich sylwetki. Po głosowaniach (jednomyślnych)
godność tę otrzymali koledzy: Kazimierz
Kromin, Andrzej Miga i Stanisław Mitkowski.
Wszyscy są absolwentami Wydziału Elektrotechniki. Wyróżnieni otrzymali dyplomy
z rąk przewodniczącego Zjazdu oraz przewodniczącego kapituły.
Sprawozdania z działalności

fot. Z. Sulima

Zamieszczone w materiałach zjazdowych
sprawozdania omówili koledzy: sprawozdanie Zarządu Głównego – S. Mitkowski, finansowe – Ryszard Klempka, Zespołu ds.
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fot. Z. Sulima

Akcji Zapomóg – Henryk Konieczko, Głównej Komisji Rewizyjnej – Józef Dańko i Sądu
Koleżeńskiego – Zofia Gierat. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej złożył
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Dyskusja nad sprawozdaniami

fot. Z. Sulima

Przeprowadzona w dwóch częściach dyskusja była niezbyt emocjonująca. Może to
świadczy, że Stowarzyszenie jest w dobrej
kondycji organizacyjnej i finansowej. W dyskusji brali udział: Józef Grabowski, H. Konieczko, Wiesław Muzykiewicz, Z. Kulig,
J. Nowakowski oraz Bolesław Herudziński
i Arqile Teta. Znaczne ożywienie wprowadzili
dwaj ostatni dyskutanci. Szczególnie rzecznik koła w Tiranie – górnik prof. A. Teta, który przedstawił działalność swojego koła po
jego reaktywowaniu przed dziesięciu laty,
dobrą współpracę z Zarządem Głównym
oraz zaprosił wszystkich do odwiedzenia
Albanii.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Wybory nowych władz
Komisja Wyborcza sporządziła listy kandydatów do wyborów: Przewodniczącego SW
AGH, Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Uwzględniono propozycje ustępujących władz oraz
kandydatury zgłaszane z sali obrad. Wszyscy kandydaci obecni na zjeździe musieli wyrazić zgodę ustnie, a nieobecni – pisemnie.
Procedura wyborów: przygotowanie kart
do głosowania i obliczanie głosów trwała nieco za długo i w przyszłych wyborach
należy to lepiej zorganizować. Nie wszyscy
mogli doczekać do ogłoszenia wyników.
Wreszcie, choć na raty, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków
AGH wybrany został ponownie kol. Stanisław Mitkowski.

W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Wychowanków AGH weszli:
Bronisław Barchański, Artur Bęben,
Grzegorz Brudny, Józef Chrobak, Józef
Dańko, Zofia Gierat, Józef Grabowski,
Bolesław Herudziński, Andrzej Kacperski, Ryszard Klempka, Henryk Konieczko, Henryk Kopeć, Michał Kraiński,
Krzysztof Krauze, Zygmunt Kulig, Barbara Kwiecińska, Stanisław Lasek, Józef Limanówka, Dariusz Lubera, Robert
Łaskuda, Wojciech Magiera, Andrzej
Miga, Eugenia Miga, Wojciech Mitkowski, Wacław Muzykiewicz, Piotr Niełacny, Stanisław Nowak, Jerzy Nowakowski, Czesław Ochab, Anna Piotrowska,
Czesława Ropa, Zbigniew Rzemiński,
Bogdan Skowroński, Marek Skuza, Marek Sokołowski, Jerzy Strzempek, Antoni Tajduś, Piotr Ubowski, Tadeusz Uherek i Renata Wacławik-Wróbel.
Członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków AGH zostali: Kazimierz Czopek, Stefan Jóżkiewicz, Tomasz
Kałuża, Henryk Pawełczyk, Helena Pitera,
Ireneusz Suliga i Kazimierz Trzaska.
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Wychowanków AGH utworzą: Jacek Kowal,
Roman Markiel, Mieczysław Milewski, Stanisław Pytko i Urszula Wasa.
Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybiorą swoich przewodniczących,
a Zarząd Główny – Prezydium oraz Zespoły
Problemowe. Przed nowo wybranym Zarządem Głównym stanie zadanie opracowania planu pracy uwzględniającego wnioski
przedstawione przez Komisję Wnioskową
Zjazdu.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

• Andrzej Miga

Osiemnaście mieć lat to nie grzech…
Słowa piosenki stanowiły motto Spotkania Wychowanków AGH, które odbyło się
9 listopada br. w restauracji Anna Maria
w Katowicach‑Kostuchnie. Było to bowiem
już 18. spotkanie z organizowanych corocznie przez kopalnie „Murcki-Staszic” i „Wieczorek”, a od ponad 10 lat w tym lokalu.
Wśród 180 uczestników za stołami zasiadło
kilkunastu pracowników naukowych AGH.
Po powitaniu zebranych przez naczelnych
inżynierów obu kopalń, w części oficjalnej
zabrali głos goście między innymi: Prorektor ds. Nauki prof. Zbigniew Kąkol i Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, wychowankowie naszej uczelni. Były odznaczenia.
Odznaki honorowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH z rąk prorektora otrzymali górnicy „kopalniani”: Roman Łój, Waldemar Mróz i Michał Mużelak, zaś górnikom
„uczelnianym” wręczono honorowe szpady i kordziki górnicze. I tak: Edyta Brzychczy
i Anna Sołtys otrzymały szpady od dyrektora kopalni „Murcki-Staszic”, a Wojciech Jaśkowski i Tomasz Lipecki – kordziki od dyrektora kopalni „Wieczorek”.
Bogaty program biesiady prawie w całości (bo tylko z godzinną przerwą na występ
Aloszy Awdiejewa) spoczywał na sprawdzonym już od lat wodzireju mistrzu Mirosławie Kańtorze. Piosenki, konkursy, zabawy na parkiecie… Na stołach nie brakowało
piwa i smakołyków i nie było z tego powodu – mimo piątku – grzechu, gdyż miejscowy proboszcz, przychylny tym spotkaniom,
udzielił dyspensy. Możliwość szybkiego zadośćuczynienia mieli biorący udział w licytacji podczas aukcji, z której dochód przeznaczony na Akcję Zapomóg SW AGH
wyniósł 3200 zł. Najwięcej licytowali: Tomasz Cudny, Marek Skuza i Kazimierz Marchwiarz.
Jeden z uczestników z zażenowaniem
stwierdził, że jest stale zapraszany na te
spotkania, choć wcale nie ukończył Akademii Górniczo-Hutniczej. „Ukończyłem
Akademię Górniczą!” – mgr inż. Bogusław
Roskosz, pierwszy dyrektor Kopalni „Staszic” ma teraz 88 lat, ale vis vitalis, widać że
przedwojenne. Tylko pogratulować.
Spotkanie zakończyło się zaintonowaną
przez wodzireja pieśnią „Wstańmy bracia
wraz… do spotkania w przyszłym roku, gdy
nadejdzie czas”.

fot. Piotr Ubowski

• Andrzej Miga
PS Jak poinformował rzecznik SW Koła przy Kopalni „Murcki Staszic” kol. Piotr Ubowski, główny organizator techniczny tegorocznego spotkania, następne spotkanie odbędzie się 8 listopada
2013 roku.
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Marii Skłodowskiej-Curie). Za pierwsze stałe mieszkanie pod Wawelem – dosłownie
vis à vis Wawelu – uchodzi nieznany z numeru budynek przy ul. Podzamcze. Było to
w 1901 lub 1902 roku. Tam właśnie przygotowywał do druku „Bibułę”, ów elementarz podziemia dla współczesnych i kilku
następnych pokoleń. Później zamieszkał
przy ul. Topolowej 14, a następnie 18. Miejsce to, podobnie jak kolejny adres przy ul.
Szlak 31, upamiętniają okolicznościowe tablice pamiątkowe.
Kolejnym widocznym przejawem więzi
łączącej Marszałka z Krakowem, było nadanie 3 października 1933 roku obywatelstwa
honorowego miasta Józefowi Piłsudskiemu.
Kilka lat wcześniej, 12 marca 1920 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał
Mu doktorat honoris causa. Uroczyste wręczenie odbyło się 28 kwietnia 1921 roku.
Po uroczystościach Marszałek spotkał się
ze studentami w domu akademickim przy
ul. Jabłonowskich. Tego samego dnia wziął
udział w kolejnej uroczystości. Tym razem
było to położenie kamienia węgielnego pod
Klinikę Ginekologiczną UJ przy ul. Kopernika. Oczywiście na murach obiektu, do dziś
istniejącego, widnieje tablica upamiętniająca to wydarzenie.
Należy też podkreślić związki Marszałka
z Akademią Górniczo-Hutniczą. Był On bardzo zainteresowany i zaangażowany w powstanie akademii. Krótko po jej ustanowieniu – 8 kwietnia 1919 roku – Uchwałą Rady
Ministrów, już 1 maja 1919 roku mianował jej
pierwszych profesorów. Dnia 20 października 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek
Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Według relacji z Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 21 października 1920 roku. Naczelnik Państwa na uroczystości przybył o godzinie 11:00, gdzie przed
gmachem powitała Go młodzież, ustawiona w szpalerze. Natomiast u wejścia oczekiwał Senat Uniwersytetu z rektorem na czele,
który dzierżył w ręku berło, dar Królowej Jadwigi. Senat, przybrany w togi i poprzedzany bedelami (woźnymi uniwersytetów i szkół
wyższych), niosącymi berła uniwersyteckie – wprowadził Naczelnika Państwa klatką schodową, bogato przybraną w zieleń,
do auli, wypełnionej szczelnie publicznością. W pierwszym rzędzie obok Dostojnego Gościa, miejsca zajęli najwyżsi dostojnicy państwowi, kościelni, oświaty, przemysłu
i handlu oraz wojska. Naczelnika powitano
przy wejściu trzykrotnym okrzykiem – następnie rektor UJ prof. Estreicher wygłosił

mowę powitalną, w której złożył Mu hołd.
W dalszej kolejności zabrał głos przedstawiciel młodzieży, zapewniając, że tak, jak
karnie poszli za Wodzem w bój o wolność,
tak dziś pragnie młodzież pod Jego przewodem pracować nad ugruntowaniem tej
wolności. Po tych słowach powstał Naczelnik Państwa i obwieścił donośnym głosem:
„Magnificencjo! Świetny Senacie, dostojne zgromadzenie! Niniejszym ogłaszam
Akademię Górniczą w Krakowie za otwartą”. W trakcie uroczystości Marszałek dokonał jeszcze wpisu w pamiątkowej Księdze
Królewskiej, będącej w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej. Wpisał się orlim piórem
na pergaminowej karcie księgi, ozdobionej
w tym miejscu emblematami polskiego żołnierza-akademika, pomysłu prof. Henryka
Uziembły. Po okolicznościowych przemówieniach Naczelnik opuścił aulę, żegnany
okrzykiem: „Niech żyje”.
W 90. rocznicę tego doniosłego wydarzenia – 20 października 2009 roku – na
parterze budynku głównego AGH zawisła
tablica ofiarowana w hołdzie Marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu. Odsłonięcia jej dokonali Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Karol Musioł i Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś. Zapro-

fot. Hieronim Sieński

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród
Polski niepodległego bytu państwowego
w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów,
skłania do zadumy nad dziejami naszej Ojczyzny. Ze świętem tym najbardziej kojarzy nam się Józef Piłsudski, a Jego działalność niepodległościowa ściśle związana
jest z Krakowem.
145 lat temu – 5 grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski. Należy On do największych postaci w dziejach Polski. Mimo
że urodził się na Wileńszczyźnie, to przez
kilkanaście lat życia związany był z Krakowem. Z woli całego narodu Jego ciało spoczęło na Wawelu, obok grobów królewskich, kryjących szczątki dawnych władców
Rzeczypospolitej, najwybitniejszych Jej wodzów. Składając ciało Pierwszego Marszałka Polski na Wawelu w Krakowie, naród nie
tylko spełnił wolę zmarłego, lecz na zawsze
połączył Jego pamięć z miastem, z którym
związanych było szereg pierwszorzędnej
wagi wydarzeń z życia Piłsudskiego i które On szczególnie wśród innych miast wyróżniał. Swój stosunek do Krakowa określił
sam Piłsudski mówiąc: „Kraków – pamiętajmy – nie jest tylko olbrzymią, czarowną,
dźwigającą serce mogiłą wielkiego narodu.
Kraków jest współczesnym miastem i jedną ze stolic Polski. Właśnie Kraków wyróżnia się między innemi miastami tem, że najłatwiej w niem było zawsze przeprowadzić
współpracę ludzi i stronnictw”.
Trudno przecenić wagę związków Józefa Piłsudskiego z Krakowem. Do momentu odzyskania niepodległości pod Wawelem przebywał najdłużej. Tutaj podjął
decyzję o organizacji Strzelców i wymarszu w pole, to miasto odwiedził jako pierwsze po przejęciu władzy w 1918 roku, tutaj
po latach znalazł miejsce wiecznego spoczynku. W Krakowie posiada też najbardziej oryginalny pomnik w postaci kopca
na Sowińcu – Kopiec Piłsudskiego. Jednakże tych miejsc jest tutaj znacznie więcej. Są to miejsca, które odwiedzał, uroczystości, w których brał udział. Wiele z nich
jest upamiętnionych poprzez tablice, obeliski, obiekty i instytucje noszące Jego
imię. W bardzo skrótowym wydaniu postaram się niektóre z nich przybliżyć, mając świadomość, że ich ilość uniemożliwia
dokładniejsze zagłębienie się w ich historię i znaczenie. Pierwsza grupa obiektów
to miejsca zamieszkiwania. Po raz pierwszy zatrzymał się w Krakowie w sierpniu
1896 roku, przy ulicy Pańskiej 5 (obecnie
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jaką założono w projekcie. Pamięć o Marszałku utrwalają tablice: na Kasynie Oficerskim przy ul. Zyblikiewicza 1, w budynku Magistratu – Pałac Wielopolskich przy ul.
Wszystkich Świętych, przy ul. Jagiellońskiej
9 oraz na fasadzie Dworca Głównego. Jego
imię, od 1933 r., nosi ulica łącząca Stare
Miasto z Błoniami. Niestety po II Wojnie
Światowej zmieniono jej nazwę. Przywrócono ją w 1990 roku, a 15 sierpnia 1996 roku,
w Święto Żołnierza, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Patronowi.
Jest ona rekonstrukcją dzieła z 1934 roku.
Tablica o wymiarach 142 x 89 cm, odlana
w brązie, ujęta liśćmi dębu, u góry orzełek
strzelecki na tle dwóch skrzyżowanych buław marszałkowskich, a u dołu grupa maszerujących strzelców. Pośrodku napis:

jektowana została przez artystę rzeźbiarza
Jarosława Rozenka, a wykonana przez odlewnię Sylwestra Berga. Od 1998 roku pracownicy akademii aktywnie wspierają ratowanie Kopca Marszałka. 7 kwietnia 1998
roku odbyło się spotkanie rektora prof. Ryszarda Tadeusiewicza z przedstawicielami
instytucji miejskich, społecznego Towarzystwa Opieki nad Kopcem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Specjalistycznym Zespołem Naukowym z AGH, na temat stanu
oraz kontynuacji prac ratunkowych Kopca
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzeba dodać, że już dwa lata wcześniej pracownicy
AGH wykonywali nieodpłatnie ekspertyzy
i wspomagali naukowo prace ratunkowo-rewaloryzacyjne. Wtedy też w AGH powołano Specjalistyczny Zespół Naukowy, który do chwili obecnej, społecznie wspomaga
wszelkie prace rewaloryzacyjne.
Miejscem najbardziej kojarzącym się
z Marszałkiem jest miejsce Jego spoczynku – Krypta pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. Pogrzeb Józefa Piłsudskiego w Krakowie – 18 maja 1935 roku był
największą tego rodzaju uroczystością, jaka
kiedykolwiek odbyła się w Polsce. Wzięło w nim udział około ćwierć miliona ludzi,
a kondukt żałobny ciągnął się na długości kilkunastu kilometrów, jego przejście
z Dworca Głównego na Wawel trwało 4,5
godziny. Do konduktu dołączali się także
mieszkańcy Krakowa. Jego rozmiary ocenia
się na ok. 100 tys. ludzi. W trakcie składania trumny w Krypcie bił dzwon Zygmunta,
a działa ustawione na wawelskim wzgórzu
oddały 101 strzałów armatnich.
Innym dowodem pamięci jest Dom im.
Józefa Piłsudskiego. Budynek znajdujący
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się na rogu alei 3 Maja i ul. Oleandry. Stoi
w miejscu, z którego w 1914 r. wyruszała
Pierwsza Kompania Kadrowa kierując się
na terytorium zaboru rosyjskiego. Aktualnie mieszczą się w nim: Muzeum Czynu
Niepodległościowego, Komenda Naczelna Związku Legionistów Polskich, Komenda Główna Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny oraz Archiwum Czynu Niepodległościowego. Decyzję o budowie Domu podjęli uczestnicy I Zjazdu Związku Legionistów Polskich, dawni legioniści.
5 sierpnia 1934 roku uroczyście otwarto pierwszą część budynku. W 1936 roku
otwarto pierwszą wystawę pamiątek. Sam
budynek jest tylko częścią niezrealizowanego nigdy kompleksu. Trudności finansowe i przeciwności historyczne uniemożliwiły dokończenie budowy w takiej formie,

Ponadto przy tej ulicy znajduje się jeszcze jedna tablica związana z Marszałkiem,
ufundowana w 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz pomnik. Pomnik Józefa Piłsudskiego odsłonięty został 10 listopada 2008
roku. Główny element pomnika składa się
z marmurowego cokołu, z wyrytym napisem
„Marszałek Józef Piłsudski 1867–1935”. Na
cokole ustawiona jest w pozycji stojącej postać Piłsudskiego; wsparty na szabli, ubrany jest w mundur, płaszcz i czapkę. Całość
ma 6 m wysokości. U stóp Marszałka znalazł się orzeł zrywający okowy, a obok maszt
flagowy opleciony wieńcem laurowym z różami. Na jego szczycie umieszczono kopię
główki laski marszałkowskiej z II Rzeczypospolitej. Obok ustawiono rzeźbę czterech
legionistów wyruszających na bojowy szlak
z krakowskich Oleandrów. U ich stóp wyryta została zwrotka legionowego hymnu,

fot. Z. Sulima

fot. Jacek Barnaś

RADA STOŁ. KRÓL. MIASTA KRAKOWA
NA UROCZYSTEM POSIEDZENIU W
DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 1933 ROKU
UCHWALIŁA NAZWAĆ
UL. WOLSKĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.
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a obecnie i hymnu Wojska Polskiego „My,
Pierwsza Brygada”.
Kolejnym obiektem poświęconym Jego
pamięci jest most łączący Śródmieście
z Podgórzem. Oficjalnie nazywa się most
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to
najstarszy w Krakowie kompletny most drogowy nad Wisłą, który stoi do dzisiaj. Decyzję o jego budowie podjęto w sierpniu 1925
roku, a prace rozpoczęte we wrześniu 1926
roku trwały 7 lat. W 1932 roku Rada Miejska
uchwałiła dla niego patrona – Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Od strony Podgórza
prowadzi do mostu ulica Legionów Józefa
Piłsudskiego. Nazwę tę otrzymała w 1917
roku, po wojnie dwukrotnie ją zmieniano, by
przywrócić w 1990 roku.
Innym ważnym obiektem jest głaz na
Błoniach, od strony al. Marszałka Ferdinanda Focha. W miejscu, z którego Piłsudski
6 października 1933 roku odbierał defiladę
na cześć króla Jana III Sobieskiego, będącą
zarazem wielkim świętem kawalerii polskiej,
umieszczono pamiątkowy kamień granitowy. Odsłonięcie głazu nastapiło 12 maja
1936 roku, czyli w pierwszą rocznicę zgonu
Marszałka. W Parku Jordana w ostatnich latach stworzono Panteon Wielkich Polaków.
Obecnie stoi tam około 40 popiersi. Uho-

norowano tam również Józefa Piłsudskiego. W tej okolicy Marszałek jest patronem
kolejnego obiektu – Stadionu Cracovii. Powstał on w 1912 roku, a w 1935 roku przyjął oficjalną nazwę „Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego”. W 1991 roku uroczyście
potwierdzono, że nadal ważna jest decyzja
o nadaniu imienia Marszałka.
Również w kilku obiektach sakralnych
znajduą się tablice i medaliony Jemu dedykowane, m.in w Klasztorze OO. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11, w kościołach OO. Karmelitów przy ul. Karmelickiej
i OO. Reformatów przy ul Reformackiej.
Żywym świadectwem tradycji piłsudczykowskiej jest Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. Powstał on
z inicjatywy miłośników tradycji niepodległościowych. Pierwsze wystąpienia szwadronu, w składzie 10 jeźdźców, miały miejsce w połowie 1989 roku. Od maja 2001
roku występuje pod własnym sztandarem.
Szwadron bierze udział w wielu uroczystościach patriotycznych, rajdach i zawodach.
Zupełnie innym wydarzeniem kultywującym pamięć Marszałka są „Lekcje śpiewania” organizowane od 2002 roku na Rynku Głównym przez kabaret „Loch Camelot”
i Bibliotekę Polskiej Piosenki. W tak ważne
dla nas daty – 5 sierpnia, czyli w wigilię wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej i 11 listopada – Święto Niepodległości, śpiewane
są narodowe, patriotyczne, legionowe pieśni i piosenki. Zawsze przewija się tam postać Marszałka, a szef kabaretu Kazimierz
Madej, prezentuje się w stroju a’la Marszałek i poprzez odpowienio dobraną literaturę i dokumenty przywołuje Jego pamięć. Co
ważne lekcje te przyciągają młodzież i studentów. Od kilku lat w lekcjach uczestniczą
także obcokrajowcy ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ i zawsze występują z jakąś
świeżo poznaną pieśnią.
Należy dodać, że jest jeszcze kilka szkół,
stowarzyszeń i towarzystw noszących Jego
imię, są również budynki i lokale użyteczności publicznej. W sumie obiektów, instytucji i miejsc wiążących się z marszałkiem

fot. Hieronim Sieński

Józefem Piłsudskim w Krakowie jest ponad sześćdziesiąt. Nie pozostaje nic innego
jak życzyć przyjemnych wędrówek śladami
Marszałka Józefa Piłsudskiego i poznawać
miejsca, które nie zawsze kojarzą się z tym
Wielkim Polakiem.

• Hieronim Sieński
Biblioteka Główna AGH

fot. Hieronim Sieński

Biuletyn AGH 59-2012

31

Bystrze 40 lat skończyło
W tym roku mija 40 lat od momentu, gdy
grupa zapaleńców z Akademii Górniczo
‑Hutniczej powołała do życia Akademicki
Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”. Przez
te wszystkie lata przez klub przewinęło się
kilkanaście tysięcy osób, kilkakrotnie zmienialiśmy swoją siedzibę, sprzęt używany
do pływania stawał się coraz doskonalszy,
zmieniały się piosenki śpiewane na wodnych szlakach… lecz pewne rzeczy łączące członków Bystrza pozostały niezmienne
– wspólna pasja, chęć bycia razem, zamiłowanie do przemierzania górskich rzek, nierzadko trudnych technicznie i przy zmiennej pogodzie. Nasza pasja procentuje także
w życiu poza kajakiem, gdyż doświadczenia
i hart ducha wyniesione ze zmagań na wodzie i działalności klubowej ułatwiają poruszanie się np. w życiu zawodowym i radzenie sobie z przeciwnościami losu.
Trudnych wyzwań nie brakowało klubowi
w przeszłości, choćby przy okazji zdobywania sprzętu do pływania czy organizacji zagranicznych wyjazdów – świat był przecież
bardziej „zamknięty” niż teraz… Skuteczność w tych zmaganiach była za to powodem do tym większej radości i satysfakcji.
Mimo przeszkód, siła młodzieńczych marzeń i ogromna determinacja sprawiły, że
w ubiegłym stuleciu Bystrzacy zorganizowali dwie najważniejsze wyprawy w swojej
historii. Pierwsza z nich to trzyletnia ekspedycja „Canoandes’79”, obejmująca przepłynięcie 33 rzek w obu Amerykach (w tym
13 po raz pierwszy), a przede wszystkim
(także po raz pierwszy) najgłębszego kanionu świata – rzeki Colca w Peru w 1981
roku. Jeden z uczestników tej wyprawy –
absolwent AGH – Piotr Chmieliński, dokonał
potem (w latach 1985–1986) innego wielkiego wyczynu, a mianowicie przepłynięcia
kajakiem i pontonem całej długości Amazonki, opisanego w niezwykłej książce Joe
Kane’a Z nurtem Amazonki (niedawno ukazało się jej trzecie polskie wydanie). Wyczy-

fot. Zbigniew Bzdak

Zdjęcie z płynącego przez Kanion Colca pontonu

ny te zostały zaliczone do najważniejszych
osiągnięć eksploracyjnych XX wieku i wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.
Bystrzacy przemierzali także pozostałe
kontynenty kierując się zasadą „jechać tam,
gdzie nas jeszcze nie było, a najlepiej nikogo”. Pływali w Himalajach, Mongolii, Australii, u źródeł Nilu, a także w wielu miejscach
w Europie.
Klubowa codzienność znaczona jest
licznymi imprezami i wyjazdami o mniejszym zasięgu. Corocznie do klubu trafiają na szkolenie nowi kursanci. W ramach
przygotowania do realizacji bardziej dalekosiężnych marzeń pokonują górskie rzeki południowej Polski, takie jak Raba, Poprad, Dunajec czy Białka. Uczestniczą też
w szkoleniu na nizinnej Drawie. Zadaniem
tego cyklu szkoleń, obejmującego także
wykłady teoretyczne, jest wszechstronne
przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia spływów i radzenia
sobie na górskich i nizinnych rzekach. Klub
organizuje również Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim rozgrywane na jednej z najtrudniejszych polskich rzek Kamienna poniżej Szklarskiej Poręby, a także Akcję Lato
– ogólnodostępne spływy po pięknych rzekach mazurskich, mające bardziej rekreacyjny i popularyzujący kajakarstwo charakter wśród wszystkich wodnych poczynań
klubowych.
W ramach jubileuszu 40-lecia klub zorganizował szereg przedsięwzięć będących z jednej strony okazją do wspólnego
spotkania klubowiczów, a z drugiej pielęgnowaniem i podkreśleniem bogatej klubowej przeszłości i osiągnięć przynoszących dumę. Na torze kajakowym Wietrznice
nad Dunajcem odbyło się klubowe spotkanie „po latach”, które zgromadziło wiele
osób żądnych wspólnego pływania na miarę swoich preferencji oraz radosnego biesiadowania przy ognisku. Organizowane są
pokazy slajdów dokumentujących kolejne

dekady życia Bystrza. Na Placu Szczepańskim na przełomie września i października
prezentowana była wystawa fotografii ukazująca największe wyprawy oraz codzienne
życie klubowe. W jej otwarciu uczestniczyła
m.in. Prorektor ds. Studenckich prof. Anna
Siwik. Wystawę można obecnie oglądać na
terenie AGH, w pobliżu wejścia do budynków B-6 i B-8. Zapraszamy do jej obejrzenia co można będzie uczynić do połowy
grudnia. Będzie ona także prezentowana
podczas największego i najbardziej prestiżowego w Polsce spotkania podróżników
Kolosy w Gdyni (w marcu 2013). Punkt kulminacyjny jubileuszu to Bal Kajakarza, skupiający wszystkie pokolenia kajakarzy, które
tworzyły i tworzą Bystrze. Jak zwykle będzie
to wspólne święto, na którym nie zabraknie
szaleństw na parkiecie, śpiewów przy gitarach oraz przyjętych w klubie rytuałów.
Balowi będzie towarzyszyć wydanie albumu pokazującego całą historię Bystrza, będącego „zasługą wszystkich byłych i obecnych klubowiczów”. W dowód uznania dla
wybitnych osiągnięć wspomniany już Piotr
Chmieliński, a także dwaj inni absolwenci
AGH – uczestnik „Canoandes’79” Andrzej
Piętowski oraz jeden z pierwszych Prezesów
naszego klubu Piotr „Karol” Chrupczalski,
który podczas swoich trzech kadencji doprowadził do niebywałego rozwoju Bystrza,
zostali nominowani do wysokich odznaczeń
państwowych. Sylwetki Piotra Chmielińskiego oraz Andrzeja Piętowskiego można znaleźć m.in. w pamiątkowym wydawnictwie
Oni też studiowali w AGH.
Przeszłość i teraźniejszość będzie
z pewnością inspiracją dla kolejnych pokoleń Bystrzaków. Część dzieci klubowiczów
została zaszczepiona kajakowym bakcylem
m.in. na corocznych klubowych spływach
rodzinnych. Niektóre z nich już w Bystrzu
kontynuują rodzinne tradycje. Na koniec
jeszcze refleksja Tomasza Jakubca, zamieszczona we wstępie do jubileuszowego
albumu: „Czemu to co robimy jest na tyle interesujące, że wciąga bezgranicznie kolejnych, poświęcających swój czas, angażujących się bez reszty? Może to wpływ rzeki,
której zdobywanie odziera z pozy, pokazuje człowieka takim jakim jest naprawdę?
Zmaganie się z trudnymi, czasami niebezpiecznymi chwilami weryfikuje ludzi, wyciąga z nich to co najlepsze lub eliminuje pozerów. Liczne sprawdziany, niedostępne
w normalnym życiu, dają możliwość poznania siebie prawdziwego. Wspólne zmagania, sukcesy i porażki tworzą silne więzy nie
do rozerwania mimo upływu czasu.”

• Bogumiła Pawlak
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Piotr Chmieliński w kajaku przy źródłach Apurimacu, Amazon Expedition 1985 r.

Piotr Chmieliński i Joe Kane na Amazonce

W kanionie Colca

Grupa – członkowie wyprawy przy źródle Rukarary, Rwanda – od lewej:
Tomasz Swinarski, Lesław Murdzia, Tomasz Jakubiec, Ryszard Czajkowski,
Stanisław Grodecki, Krzysztof Jąkalski, Marek Śpitalniak , Zbigniew Owsiak

Początkowy odcinek rzeki Rukarary, Rwanda

W kanionie Colca, National Geographic Expedition 1991
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Manifestacja poparcia dla „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce,
Lima grudzień 1981, Peru
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Uczestnicy wyprawy Canoandes’79, Meksyk 1979r.
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Uczestnicy Polskiej Wyprawy Naukowej Peru 2012
wraz z gospodarzami kwatery w Huambo

Pomiaru warstw dokonuje dr A. Gałaś

Zespół „Scorpionsi” w trakcie zejścia do Kanionu ColcaHuambo

Wysokogórska roślinność andyjska na lawach wulkanu Sabancaya

Penitenty na stoku wulkanu Sabancaya

W drodze pod wulkan Chachani, w tle wulkan Misti

Zejście z wulkanu Chachani – 6075 m n.p.m
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Paweł i Natalia w drodze do Canco

Polska Wyprawa Naukowa – Peru 2012
ne w okolicach miejscowości Cabanaconde, przy zejściu na dno Kanionu Colca, badania hydrogeologiczne gejzeru
w Pinchollo, ciepłe źródła w okolicach
Chivay,
b) Wulkan Sabancaya oraz Chachani: zebranie próbek oraz obserwacje aktywności wulkanicznej,

fot. M. Tyszer

Widok na pola uprawne na wyspie Taquile

dycznego – mgr P. Cuber, GIG – dr M. Głogowska i KGHM – mgr P. Panajew. Dla niektórych uczestników był to pierwszy wyjazd
w te tereny. AGH reprezentowali pracownicy i studenci Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska, na czele z kierownikiem naukowym wyprawy – prof. Andrzejem
Paulo oraz dr. Andrzejem Gałasiem, pozostali to: dr Slávka Gałaś, Magdalena Tyszer,
Natalia Utnicka-Łydek i Paweł Łydek. W tym
roku celem Wyprawy były zagadnienia związane z geologią złóż, tektoniką, wulkanizmem, ochroną środowiska, gospodarką
przestrzenną, a także z fauną tego regionu.
Nasz pobyt można podzielić na kilka
etapów:
Stolica Peru – Lima oraz kolonialna Arequipa: załatwianie spraw formalnych, kontakty z naukowcami z peruwiańskich uczelni oraz instytucji, co spoczywało przede
wszystkim na barkach prof. Paulo – zwanego przez nas Szefem,
Huambo: kartowanie pokrywy trawertynowej, obserwacje uskoków prowadzone w kanionie rzeki Huambo (dopływu rzeki Colca) oraz w okolicach: osady Canco,
jeziora Mucurco, wulkanu Keyoc, nieczynnego kamieniołom dacytu, a także analiza
oraz ocena funkcjonalno-przestrzenna krajobrazu,
a) Dolina Rio Colca: obserwacje związane
z gospodarką przestrzenną prowadzo-
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c) Część turystyczna: zwiedzanie najwyżej na świecie położonego żeglownego
Jeziora Titicaca oraz pływającej Wyspy
Uros, wysp Amantani i Taquile oraz zaginionego miasto Inków – Machu Picchu,
Lima – udział naszych doświadczonych kolegów w 16. Kongresie Peruwiańskiego Towarzystwa Geologicznego – prezentacja
dotychczasowych wyników badań PWNP.
Jak można zauważyć, rozmaitości w naszych działaniach nie brakowało. W ciągu
3 tygodni poruszaliśmy się po miejscach
o różnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Z pewnością najciekawsze były zakątki,
gdzie wpływ człowieka był jak najmniejszy
– zwłaszcza okolice miejscowości Huambo, z zachowanym zaskakującym surowym
pięknem natury i życzliwymi mieszkańcami. Po tygodniu spędzonym w spartańskich
warunkach, gdzie letnia woda oznacza gorącą wodę, chodzi się po ścieżkach (pamiętających jeszcze inkaskie czasy) wydeptanych przez osły, powrót do innego życia
był trudny. Byliśmy oszołomieni, gdy znaleźliśmy się w tłumie turystów odwiedzających punkt widokowy Cruz del Condor,
z którego każdego ranka można obserwować kondory wyłaniające się z dna kanionu. Szczegóły pobytu dokumentują poniższe zapiski z dzienników wyprawy Magdy,
Natalii i Pawła.

Z dziennika Magdy
Dzień piąty: Huambo–Canco–Huambo
„Jestem członkiem 6-osobowego zespołu,
który ma zbadać ciepłe źródła w Kanionie
Colca oraz dokonać obserwacji terenowych
odnośnie zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru. Wyruszyliśmy z Huambo,
niewielkiej wioski położonej na wysokości
3300 m n.p.m., oddalonej o dzień drogi od
dna Kanionu Colca. Kilka godzin marszu
przerywały jedynie chwilowe postoje na zrobienie zdjęć wspaniałych widoków kanionu
i odsłonięć trawertynu. W środku dnia trasa zaczęła być coraz trudniejsza. W końcu zapadła decyzja o podzieleniu zespołu
na dwie 3-osobowe grupy. Slávka, Piotrek
i ja zostaliśmy na noc w miejscu, w którym kończyła się droga i stała mała szopa. Pozostała część grupy ruszyła szybkim krokiem w kierunku dna kanionu do
osady Canco. Nie mieliśmy namiotów,
więc byliśmy wdzięczni panu, który pilnował maszyn służących do budowy drogi, za możliwość przenocowania pod dachem. W nocy zmieniliśmy jednak zdanie
– pojawienie się dwóch małych skorpionów tuż nad naszymi głowami oraz biegających po naszych śpiworach szczurów sprawiło, że praktycznie nie zmrużyliśmy oka.
Już o 4 rano uznaliśmy, że zbyt wiele jest
mieszkańców w tej szopie i wyszliśmy na
zewnątrz. Rano z zaskoczeniem patrzyliśmy
na przestraszoną twarz naszego gospodarza, gdy pokazaliśmy złapane skorpiony.
Jak się pokazało mieliśmy duże szczęście,
że nie spotkaliśmy „mamę skorpion”, jak ją
nazwali tubylcy, która zawsze towarzyszy
swoim dzieciom przy nocnych wyprawach

fot. A. Gałaś

We wrześniu tego roku odbyła się kolejna,
siódma z kolei Polska Wyprawa Naukowa
do Peru (PWNP). Naszą 12-osobową grupę
tworzył zespół o różnym doświadczeniu naukowym z następujących ośrodków: AGH (6
osób wymienionych poniżej), Uniwersytetu
Śląskiego – prof. J. Żaba, dr J. Ciesielczuk,
dr K. Gaidzik, Śląskiego Uniwersytetu Me-

Peruwiański przysmak –
świnka morska
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fot. P. Panajew

Ważnym obiektem dla grupy skupiającej
swe działania na badaniach związanych
z wulkanizmem był Sabancaya – jeden
z najaktywniejszych wulkanów w Peru, oddalony około 100 km na północny-zachód
od Arequipy. Ostatnia erupcja miała miejsce w 2003 roku. W planach grupy kierowanej przez dr A. Gałasia, złożonej z czterech
osób, był zjazd do krateru w celu pobrania prób i wykonania podstawowych badań in situ.
Natalia i Paweł piszą:

N. Utnicka-Łydek, P. Łydek zejście z wulkanu Chachani

za pożywieniem. Po tych zdarzeniach naszą
grupę nazwano „scorpionsami”.
Po południu wróciła do Huambo druga część naszej grupy i opisała nam swoje
przygody z dna kanionu oraz leżącej obok
osady Canco (1400 m n.p.m.), zamieszkanej przez kilka rodzin. Wioska ta ma bardzo korzystne warunki do upraw. Teren jest
tak urodzajny, że zbiór plonów może odbywać się 3 razy w roku. Jeszcze przed zmrokiem udało im się odnaleźć gorące źródła
i wykonać kilka pomiarów na miejscu oraz
pobrać próby do dalszych analiz. Okazało
się, że woda na wypływie osiąga temperatury powyżej 60oC, dużo wyższe niż się spodziewano.
Dzień jedenasty: Cabanaconde–Kanion
Colca–Cabanaconde
„Badania stanu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian środowiskowych kanionu zaczęły się w Cabanaconde, miejscowości położonej na krawędzi Kanionu
Colca. Drogę na dno kanionu pokonaliśmy
ciężarówką podziwiając przepiękne widoki.
Promienie słoneczne oświetlały brzegi kanionu i częściowo ośnieżone szczyty gór.
Po dotarciu do dna kanionu przeszliśmy
mostem na drugi brzeg i wyruszyliśmy pieszo kierując się na wschód, w górę rzeki.
W pewnym momencie dotarliśmy do dużego skalnego obrywu uniemożliwiającego
dalsze przejście. Wróciliśmy się do mijanej
wcześniej osady i poprosiliśmy o pomoc.
Nasza znajomość języka i przejrzysta gestykulacja pozwoliły nam wynająć przewodnika, który przeprowadził nas przez rumowisko sobie tylko znanymi sposobami. Dalszą
część drogi pokonaliśmy już bez kłopotów
i dotarliśmy do Llahuar, małego hostelu,
gdzie z przyjemnością zrelaksowaliśmy się
w basenach, zasilanych wodą z gorących
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„Transport pod wulkan Sabancaya (5976 m
n.p.m.) załatwiliśmy przez zaprzyjaźnionego przewodnika z Chivay. Po około 3 godzinach jazdy jeepem dostaliśmy się na wysokość 4700 m n.p.m. Przez kolejnych kilka
dni mogliśmy liczyć jedynie na swoje towarzystwo, a przynajmniej tak nam się wydawało. Jak się wkrótce okazało w pobliżu naszego obozu można było zauważyć tropy
pozostawione w pyle wulkanicznym przez
wiele gatunków zwierząt. Wśród nich pojawiały się również ślady kotów. Po szybkiej analizie gatunków jakie mogą występować na tym terenie byliśmy pewni – mamy
tu pumy. Biorąc pod uwagę obfitość innego
źródła pożywienia (m.in. wikunie, wiskacze)
mieliśmy nadzieję, że nie będziemy atrakcyjni kulinarnie dla tych miłych kociaków.
Pierwszy i drugi dzień poświęciliśmy
na aklimatyzację oraz rekonesans terenu.
Trzeciego dnia w nocy rozpoczęła się akcja
górska. Niestety jedna z osób, w związku
z ostrym zatruciem pokarmowym i różnymi
jego konsekwencjami pozostała w obozie,
wyposażona w narzędzia do walki z pumami, tj. w nóż i lakier do włosów.
Akcja na wulkanie trwała ponad 12 godzin. Duża odległość oraz penitenty (smukłe, ostrosłupowe formy śnieżno-lodowe,

występujące najczęściej na lodowcach
gór wysokich strefy zwrotnikowej i gorącej)
miejscami wielkością dorównujące człowiekowi skutecznie odbierały siły ekipie zmierzającej na szczyt. Padła decyzja o zdeponowaniu sprzętu i próbie podejścia pod
krater „na lekko”. Jednak kolejne pola penitentów zniweczyły i te plany, i pomimo
dotarcia na wysokość 5900 m n.p.m. zdecydowano się na odwrót. Co prawda podstawowy cel nie został osiągnięty, jednak
cała akcja wiele nas nauczyła, a próby law
pobrane ze stoków wulkanu również stanowią cenny materiał badawczy. Naszą grupę
nazwano pumami”.
Trójka uczestników akcji pod Sabancayą
(P. Panajew, N. Utnicka-Łydek, P. Łydek) postanowiła w ramach rekompensaty zdobyć
tym razem już nieaktywny wulkan Chachani (6075 m n.p.m.). Akcja zakończona została pełnym sukcesem, cała grupa stanęła na szczycie.
Podsumowanie
Dla przypomnienia: głównym celem Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru (opisywana w Biuletynie Informacyjnym Pracowników
AGH nr 138 z 2005 roku) jest ochrona środowiska najgłębszego kanionu na świecie.
Obecnie nawiązano kontakty z zespołem organizacji SERNANP (z ramienia peruwiańskiego Ministerstwa Środowiska zajmuje się
ona obszarami chronionymi) w celu przekazania wyników badań i dalszej pomocy
w utworzeniu Parku Narodowego Kanion
Colca i Dolina Wulkanów. Zainteresowanym
działaniami wyprawy polecamy odwiedzenie strony
home.agh.edu.pl/~peru
gdzie można zapoznać się z m.in. opublikowanymi artykułami członków PWNP na
temat przedstawionego obszaru i gdzie
wkrótce pojawią się nowe zdjęcia z wyprawy 2012.

• Slávka Gałaś, Natalia Utnicka-Łydek,
Paweł Łydek i Magda Tyszer

Świeży popiół wulkaniczny i ślad Pawła oraz pumy
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źródeł, położonych przy samym brzegu rzeki. Dodatkową atrakcją podczas kąpieli były
dwa kondory krążące nad naszymi głowami. Na kolację jedliśmy przepyszne pstrągi z rzeki Colca”.

AGH zdominowało Polski Sport Akademicki!
19 października 2012 roku wpisał się w kartach historii naszej Alma Mater jako jeden
z najbardziej chwalebnych dni. Właśnie wtedy w Poznaniu, na organizowanej przez Zarząd Główny AZS Gali Sportu Akademickiego podsumowującej rok akademicki
2011/2012 udowodniliśmy, że nasi studenci
to jedni z najlepszych sportowców w kraju.
Na zeszłorocznych Akademickich Mistrzostwach Polski AGH zajęło bowiem I miejsce
w kategorii Uczelni Technicznych i II miejsce
w klasyfikacji generalnej wszystkich uczelni w Polsce.
Tegoroczny sukces zdecydowanie należy do tych największych w historii sportu
naszej uczelni. II miejsce w klasyfikacji generalnej, IX miejsce w klasyfikacji medalowej oraz wygrana w kategorii uczelni technicznych są niesamowitym osiągnięciem
nie tylko dla naszych sportowców, ale także
dla naszego uniwersytetu i wszystkich jego
studentów – jak stwierdził Kierownik Działu Spraw Studenckich AGH Tadeusz Lachowicz: To jest oczywiście bardzo duży sukces
– największy w historii uczelni i używając
metafory sportowej, to jest taki „koń”, na
którego trzeba postawić. Sport wpływa znacząco na wizerunek uczelni. Sport jest obszarem, w którym uczelnia może się promować. Mam wrażenie, że to są chyba jedne
z lepiej zainwestowanych „złotówek”. Marka
naszej uczelni jest po pierwsze znana, a po
drugie rozpoznawalna. Cieszę się więc, że
oprócz tego tradycyjnego postrzegania jej

jako szkoły wyższej można również odbierać uczelnię jako miejsce, w którym studenci oprócz tego, że się uczą, to jeszcze
mają znakomite wyniki sportowe. Tylko pogratulować!
Nie tylko prestiż
Wygrana wypromowała akademię na terenie całej Polski. To jednak nie wszystko.
Zdobycie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej dało nam jedną z trzech nagród głównych AMP: 20 000 złotych dla
uczelnianej sekcji Akademickiego Związku
Sportowego (AZS AGH). Pozostali na podium otrzymali adekwatnie 30 000 złotych
za pierwsze miejsce (AZS Uniwersytet Warszawski) oraz 10 000 złotych za miejsce
trzecie (AZS Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Indywidualne osiągnięcia
również są premiowane. Nasi najlepsi studenci-sportowcy mogą otrzymać stypendium Rektora AGH za wybitne osiągnięcia i reprezentowanie uczelni właśnie w tej
dziedzinie.
Co dalej?
Władze AGH są bardzo dumne z osiągnięć
sekcji. Sam Pełnomocnik Rektora AGH
ds. Sportu profesor Jan Kusiński, zaraz
po odebraniu nagrody głównej powiedział:
„Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani!
Opłacił się wkład pracy trenerów i zawod-

ników, a także wkład władz uczelni, rektorów i wszystkich zaangażowanych w to,
żeby pomóc studentom w zdobyciu medali. To jest duży sukces… Najlepsi wśród
politechnik, drudzy w ogólnej klasyfikacji!
Sądzę, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej!”.
AZS AGH nie chce jednak zatrzymywać
się na drugim miejscu. Prezes AZS AGH
Maciej Woźniak ma duże nadzieje na przyszłość: „Emocje są wielkie, jestem nadal
bardzo podekscytowany tym sukcesem.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie tak samo dobrze jak jest teraz, albo lepiej, będziemy się starać, aby tak było. Nasi
sportowcy, nasi studenci są zdeterminowani i wierzą w sukces. Ja również tego bym
sobie życzył. I jestem pewny, że będzie coraz, coraz lepiej”.
Dodatkowe 20 000 złotych w funduszach pozyskiwanych z Zarządu Głównego
AZS-u z pewnością ułatwi pracę i rozwój całego klubu AZS AGH. Jej władze postanowiły także postawić na nowe dyscypliny, które
pozwolą na zyskanie dodatkowych punktów
w klasyfikacji generalnej. Co ciekawe, wszyscy przedstawiciele AGH na poznańskiej
gali żartobliwie zgodzili się w jednej kwestii. Mają nadzieję, że Rektor AGH pomoże im w zakupie… konia. Ten niecodzienny
pomysł pomógłby bowiem pomóc utworzyć
w AGH sekcję jeździecką.
Gala? Działo się!

fot. Z. Sulima

W Poznaniu pojawiła się specjalna delegacja AGH, w której skład wchodzili: Pełnomocnik Rektora AGH ds. Sportu Profesor Jan Kusiński, Prezes AZS AGH Maciej
Woźniak, Dyrektor Działu Spraw Studenckich AGH Tadeusz Lachowicz oraz Kierownik ds. Sportu Kazimierz Wojciechowski.
Oprócz samej uroczystości wręczenia nagród dla najlepszych sportowców, trenerów, działaczy i sekcji uczelnianych wszyscy
zainteresowani mogli wziąć udział w otwartym posiedzeniu Zarządu Głównego AZS.
Posiedzenie to było poświęcone tegorocznym Akademickim Mistrzostwom Polski.
Największą kontrowersję wśród słuchaczy wzbudziło postanowienie o pobieraniu
składki w wysokości 20 złotych od każdego startującego w AMP-ach 2012/13. Cała
gala zakończyła się występem Małgorzaty
Ostrowskiej i uroczystym bankietem.
Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć
więcej informacji na temat AZS oraz dokładne wyniki z punktacją na stronach: www.
azs.agh.edu.pl oraz www.azs.pl

• Anna M. Mikulska
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Radiofonia 100,5 FM
Radiofonia to jedyna krakowska rozgłośnia
akademicka nadająca w eterze. Nasz program usłyszeć można na 100,5 FM lub za
pośrednictwem strony www.radiofonia.fm.
W nowej jesiennej ramówce Radiofonii
sporo nowości, a prócz nich kontynuacja
znanych i lubianych programów.
Od 1 października Wiadomości Radiofonii pojawiać się będą na antenie co godzinę od 9:00 do 17:00, informując o najważniejszych wydarzeniach na arenie
międzynarodowej, krajowej, lokalnej i akademickiej. Cotygodniowe podsumowanie
najciekawszych wydarzeń będzie miało
miejsce w sobotnim Magazynie Wiadomości Radiofonii.
Codziennie w dni powszednie pojawi się
poranny wywiad w programie Rozmowy Fakultatywne, a dwa razy dziennie przysłuchiwać się będzie można spotkaniom z naukowcami z krakowskich uczelni wyższych
w cyklu Gadające Głowy. Wśród ekspertów
programu znajdą się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo
‑Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego oraz z innych krakowskich
ośrodków naukowych. Rozmów można odsłuchać za pośrednictwem strony z podcastami www.radioakademickie.pl
Społeczność akademicką zainteresuje
także program „…lub czasopisma” poświęcony wydawnictwom naukowym, powstający przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debaty o książkach,
rozmowy z autorami i tłumaczami poszerzo-

ne zostaną o spotkania z młodymi naukowcami krakowskich uczelni.
Pomostem między programami akademickimi a autorskimi jest prezentowany
w środy o 18.00 „Archipelag Rocka”. Program prowadzony przez dwóch koneserów
muzycznych – prof. Andrzeja Śródkę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Radosława Okraskę (DJ Roku)
– jest próbą autorskiego spojrzenia na mu-

Na 100,5 FM postaramy się także opowiedzieć o wszystkim, co przez ponad
sto lat zebrano w kolekcji zapoczątkowanej przez Seweryna Udzielę. Muzeum Etno
graficzne i Radiofonię łączy już nie tylko tytuł „Kulturalne Odloty” przyznawany przez
czytelników Gazety Wyborczej. Niedostępne na co dzień „obiekty tygodnia” prezentowane na stronie internetowej MEK od
początku września 2012 roku mają także

zykę rockową. „Archipelag” istnieje także
w postaci interaktywnej, dostępnej pod adresem: www.srodka.pl/archipelag
Poranne pasma autorskie zostały wydłużone do trzech godzin, płynnie przechodząc o godzinie 10:00 w 60-minutowe audycje publicystyczne. Trzygodzinne staną
się także pasma popołudniowe, które niezmiennie zaczynać się będą o 13:00 w każdy dzień powszedni.
W Radiofonii zadebiutuje, kolejna po Power Nap, anglojęzyczna audycja muzyczna,
prezentująca muzykę latynoską i karaibską:
Strefa Chevere.

swoją wersję dźwiękową. Opowieści o niezwykłych przedmiotach z muzealnej kolekcji można wysłuchać na antenie Radiofonii,
dostępne są także w wersji podcastów. Kolejnym efektem współpracy jest przygotowywany przez pracowników muzeum cykl
programów z udziałem antropologów i kulturoznawców.

kowej. Wiadomo, że talentami nie obdarzono nas w sposób równy. Nie każdy, kto
chce grać na jakimś instrumencie, zostanie wirtuozem lub chociaż rzemieślnikiem;
sama chęć szczera nie zrobi z nas Tycjana
czy Picassa.
Wydawałoby się, że z językami jest podobnie, ale, całe szczęście, tak nie jest.
Język jest tą umiejętnością, którą każdy
zdrowy i normalnie rozwijający się człowiek
opanowuje bezbłędnie. Oczywiście swój język ojczysty. Z językiem obcym jest trochę
trudniej, ale w zasadzie każdy może się nauczyć dowolnego języka obcego i jest jedynie kwestią odpowiedniej metodologii
i motywacji zakres, w jakim go opanuje, jak
i czas, jaki na to zużyje. Te czynniki mogą
w dużej mierze zależeć od poziomu uzdolnień językowych.

Na podstawie moich wieloletnich obserwacji twierdzę, iż około 96 proc. ludzi ma
podobne uzdolnienia językowe. Absolutnych geniuszy językowych, którzy uczą się
w mig wszystkiego, jest około 2 proc. Tyle
samo jest osobników, którzy nie są w stanie
wyjść poza podstawy słownictwa i gramatyki. Jeśli ktoś chce sprawdzić swe potencjalne możliwości, powinien poddać się odpowiedniemu testowi. Polecam Test Uzdolnień
do Nauki Języków Obcych, TUNJO, będący
adaptacją testu Modern Language Aptitude
Test (MLAT) Carrolla i Sapona z 1959 roku,
który stanowi standard w konstruowaniu testów tego rodzaju. Oby tylko test nie zakończył się naszym rozczarowanie. Czego nikomu nie życzę.

Pełna ramówka
dostępna jest na stronie
www.radiofonia.fm

• Małgorzata Nieciecka

DISCE PUER…
Zdolności językowe, predyspozycje językowe czy uzdolnienia do języków – przez
wszystkie te terminy w języku polskim rozumie się potocznie pewnego rodzaju talent do
nauczenia się języków obcych. Bardzo często nasze niepowodzenia czy sukcesy w nauce języków obcych tłumaczymy brakiem
zdolności językowych lub ich wysokim poziomem. W rzeczywistości, jak podają rozliczne badania, jest tak, że predyspozycje
językowe to tylko jeden z wielu czynników,
które wpływają na poziom opanowania języka obcego. Inne ważne czynniki to chociażby motywacja, strategia uczenia się, przekonania czy samoocena własnych szans.
Ale, z drugiej strony, nie ulega wątpliwości, że to zdolności językowe okazują się
być tym czynnikiem, który jest najsilniej powiązany z wynikami testów biegłości języ-
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• Lucjan Bluszcz
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Strefa doktoranta
Spotkanie zespołu oceniającego wnioski o przyznanie
stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia
W dniu 6 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającego wnioski o przyznanie stypendium ministra dla doktorantów za
wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012.
W skład zespołu oceniającego powołany został Łukasz Wzorek, doktorant Wydziału Metali Nieżelaznych AGH, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
Doktorantka AGH Przewodniczącą Porozumienia Doktorantów
Uczelni Krakowskich!
W dniu 12 listopada 2012 roku odbyło się posiedzenie wyborcze
Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. Nową Przewodniczącą została Magda Ziółkowska, doktorantka Wydziału Energetyki i Paliw AGH.
Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich (PDUK) stanowi platformę współpracy dla ogółu krakowskich doktorantów. Akt
założycielski został podpisany w grudniu 2005 roku przez przedstawicieli AGH, AP, AR, ASP, AWF, PAT, PK, UEK i UJ.
Wśród celów, jakie stawia sobie Rada PDUK, znajduje się reprezentowanie środowiska doktorantów krakowskich, wymiana informacji i doświadczeń, a także realizowanie wspólnych przedsięwzięć
naukowych i kulturalnych.
Zjazd Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
W dniach 23–25 listopada 2012 roku we Wrocławiu odbył się zjazd
Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Podczas zjazdu
omówione zostały kluczowe dla doktorantów kwestie związane
z przyznawaniem Stypendium Ministra, koniecznymi zmianami
w procedurze ich przyznawania czy organizacją Zjazdu delegatów
Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
W pracach Zarządu uczestniczy Łukasz Wzorek, Przewodniczący URSD AGH.
Wybory do organów Samorządu Doktorantów
Na wszystkich wydziałach, w których prowadzone są studia doktoranckie październik i listopad jest okresem, w którym wybierani są
przedstawiciele do organów Samorządu Doktorantów oraz przedstawiciele doktorantów w organach uczelni.
Do 30 listopada wybrani zostaną członkowie Wydziałowych
Rad Samorządu Doktorantów. Jednym z pierwszych zadań WRSD
będzie wybór do dnia 5 grudnia przedstawicieli doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów.
Do dnia 2 lutego 2013 roku przeprowadzone zostaną wybory Zarządu Uczelnianej Rady Doktorantów na kadencję 2013/2014.
Zjazd delegatów Porozumienia Doktorantów Uczelni
Technicznych
W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2012 roku w Gdyni odbędzie się
Zjazd delegatów Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.
W zjeździe uczestniczyć będą przedstawiciele URSD AGH.
Zjazdy PDUT to przestrzeń do realizacji statutowych celów Porozumienia, możliwość poznania środowiska doktorantów uczelni
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technicznych, wymiana doświadczeń oraz wiedzy, jak również możliwość wypracowania wspólnego stanowiska w określonych tematach dotyczących doktorantów uczelni technicznych.
Głównym celem PDUT jest reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów uczelni technicznych, realizowanie wspólnych
przedsięwzięć naukowych i kulturalnych oraz podejmowanie współpracy z innymi organizacjami doktoranckimi.
Zjazd delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
w Krakowie!
W dniach 6–9 grudnia 2012 roku w Krakowie odbędzie się Zjazd delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Podczas zjazdu zostanie dokonany wybór Zarządu VIII kadencji KRD.
Organizatorem Zjazdu jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AGH we współpracy z Samorządami Doktorantów AWF,
PK, UEK i UJ.
Rekiny Nauki
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z Zarządem Uczelnianej
Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów w I kwartale 2013 roku zorganizują I Szkołę – „Rekiny Nauki – inwestując w siebie, inwestujesz w naukę”.
Program szkoły zawiera wiele interesujących elementów z zakresu umiejętności miękkich pomocnych w tworzeniu różnego typu
zespołów projektowych oraz części poświęconej umiejętnościom
twardym z zakresu prawa, procedur obowiązujących w sektorze
Szkolnictwa Wyższego.
Całość szkoleń będzie prowadzona w oparciu o cykle uczenia
się ludzi dorosłych ze szczególnym wykorzystaniem metod aktywnych oraz ukierunkowanych na przekazanie nowej wiedzy, rozwiązywanie problemów oraz przede wszystkim na zastosowanie poznanej wiedzy w realnych sytuacjach. Nad metodologią pracy będą
czuwali trenerzy na najwyższym poziomie posiadający duże doświadczenia w szkoleniu biznesu.

• Magda Ziółkowska

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
ul. Reymonta 17, I DS ALFA, blok 1, niski parter pok. 20
30–059 Kraków
telefon: 12–617–33–69
www.doktoranci.agh.edu.pl, www.facebook.com/URSD.AGH
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Doktorant AGH śladami
energetyki odnawialnej – Azja Południowa
piszę kilka słów o tym państwie. Jest to kraj
z bardzo dużym zasobem wód śródlądowych, pod tym względem zajmuje on drugie miejsce na świecie! Wyprzedza go tylko
Brazylia. Potencjał hydroenergetyczny tego
górzystego kraju tkwi głównie w rwących
rzekach spływających z Himalajów, jest ich
ponad 6 tys., a łączna długość to ok. 45
tys. km. Różnica wysokości jest ogromna,

Mikro-hydroelektrownia
w Bhujung

Azja, a w szczególności jej południowa
część. Obszar ten charakteryzuje niezwykła
różnorodność kulturowa jak i geograficzna.
Świat całkiem odmienny od tego, w którym
przebywam na co dzień. Od bardzo dawna
moim marzeniem było pojechać tam i zobaczyć na własne oczy cuda przyrody takie jak najwyższe góry na świecie – Himalaje, dżungle w Indiach czy przepiękne, dzikie
plaże na Sri Lance. Są to kraje, w których
coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać odnawialne źródła energii. Do produkcji elektryczności i ciepła wykorzystuje się
tam wodę, promieniowanie słoneczne, wiatr
czy biomasę. W wielu miejscach przygoda
z zieloną energią dopiero się zaczyna i na
własne oczy chciałem zobaczyć i zbadać
ten proces.
Swój projekt nazwałem: „Azja Południowa 2011 – Śladami Energetyki Odnawialnej”. Cała wyprawa trwała dwa miesiące.
Udało mi się odwiedzić Nepal, Indie i Sri
Lankę. Zobaczyłem bardzo dużo niesamowitych miejsc i poznałem wielu, ale to naprawdę wielu wspaniałych ludzi. Gościłem
na kilku uniwersytetach i w ośrodkach naukowo-badawczych. Miałem okazję poznać
profesorów i studentów tamtejszych uczelni. Szczególnie w pamięci zapadł mi Nepal.
Chciałbym opowiedzieć jedną z przygód,
która mi się tam przytrafiła. Na początku na-

40

bo od ponad 8 tys. metrów n.p.m. do zaledwie kilkuset na nizinach znajdujących
się na południu kraju. Można więc łatwo
wyobrazić sobie, ile energii drzemie w rzekach pokonujących tak duże różnice wzniesień. Jednym z ciekawszych miejsc, które
miałem okazję odwiedzić, była mała wioska o bardzo dźwięcznej nazwie Bhujung.
Usytuowana w Himalajach, zamieszkiwana przez grupę etniczną Gurung. Aby się
tam dostać z Katmandu musiałem podróżować przez dwa dni. Pierwszy etap polegał
na kilkunastogodzinnej podróży małym busikiem po wąskich, krętych drogach prowadzących ze stolicy do Besishahar, dodam
tylko, że dystans dzielący te dwa miasta
to niecałe 200 km. Następnego dnia bladym świtem czekałem 4 godziny na spóźnionego jeepa (punktualność nie jest mocną stroną Azjatów), który miał zabrać mnie
już w wyższe partie gór. Po około dwugodzinnej podróży na dachu terenowego samochodu (w sąsiedztwie kilku Nepalczyków
i 26 kurczaków) dotarłem do miejsca, z którego dalszą część trasy trzeba było pokonać pieszo. Jeszcze tylko sześciogodzinna
wędrówka po stromych zboczach gór w towarzystwie przeróżnych insektów i byłem na
miejscu. Kiedy dotarłem do wioski, okazało
się, że wszyscy już wiedzieli, że się zjawię.
Wieści rozchodzą się tam bardzo szybko,

byłem nie lada atrakcją dla miejscowych,
moja obecność wzbudzała duże zainteresowanie. Od razu spotkałem się z managerem mikro-hydroelektrowni, która była celem mojej wędrówki. Opowiedziałem mu
dokładnie kim jestem i co mnie interesuje. Powiedziałem, że jestem doktorantem
z Polski, wędruję po ich pięknym kraju i szukam miejsc związanych z energetyką odnawialną, która jest moją wielką pasją. Mój
współrozmówca okazał się bardzo życzliwą i przyjaźnie nastawioną osobą. Zabrał
mnie do elektrowni, pozwolił wejść do środka i opowiedział ze szczegółami o wszystkim co było z nią związane.
Mikro-hydroelektrownia o mocy 80 kW,
zaopatruje w energię elektryczną całą wioskę. Wytworzony przy jej pomocy prąd trafia do około 300 domostw. Nepal to wciąż
bardzo biedny kraj i dostęp do elektryczności jest tam wielce ograniczony. Do narodowej sieci elektroenergetycznej podłączonych jest jedynie 30 proc. mieszkańców.
Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest topografia całego kraju. Ponad 80 proc. powierzchni to tereny górzyste
więc niezwykle trudnym (i kosztownym!) jest
doprowadzenie sieci krajowej do każdego
miejsca. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest
więc sieć małych, autonomicznych jednostek takich jak elektrownia w Bhujung, którą miałem okazję odwiedzić. Dzięki takim
przedsięwzięciom coraz więcej osób może
cieszyć się dostępem do zdobyczy współczesnego świata.

• mgr inż. Krzysztof Piech

fot. arch. autora

fot. arch. autora

Jestem doktorantem naszej uczelni na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na kierunku
elektrotechnika. Od wielu lat interesuję się
energetyką odnawialną. W wolnym czasie
uwielbiam podróżować. Pomyślałem więc,
dlaczego nie połączyć ze sobą tych dwóch
pasji? Zacząłem zastanawiać się, gdzie
pojechać? Na pierwszy plan wysunęła się

W środku elektrowni
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Cracoviada 2012
10 i 11 listopada 2012 r. odbyła się Cracoviada, czyli Igrzyska Studentów Pierwszego
roku. Areny sportowe Cracoviady przyniosły
nam, jako studentom Akademii Górniczo
‑Hutniczej wiele powodów do dumy. Turniej organizowany był już po raz trzeci przez
Akademicki Związek Sportowy specjalnie dla studentów pierwszego roku, którzy
mogą rywalizować ze sobą w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, futsal, biegi przełajowe, tenis ziemny i pływanie, mający na celu promocję sportu wśród
studentów pierwszych lat. W dyscyplinach
zespołowych dwukrotnie wygrał AZS Uniwersytetu Ekonomicznego (koszykówka kobiet i mężczyzn), a po jednym zwycięstwie
zanotowały AZS Uniwersytetu Rolniczego

(futsal), AZS Akademii Górniczo‑Hutniczej
(siatkówka kobiet) oraz AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego (siatkówka mężczyzn).
Udany start w zawodach zanotowali nasi
pływacy (A. Tworzewski, K. Kłapyta, K. Flis,
A. Jaworski, M. Mrozek) tryumfując w wielu w kategoriach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem motylkowym
i 4 x 50 m stylem dowolnym. Sławomir Pająk, który jako jedyny reprezentował naszą
uczelnię w biegach przełajowych, stawiając
dzielnie czoła zawodnikom innych uczelni zajął piąte miejsce, niestety nie premiowane już awansem do kolejnego etapu. Nie
powiodło się też naszym siatkarzom, którzy po wspaniałej passie zwycięstw ulegli

w finale drużynie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale za to siatkarki (K. Angielska, A.
Bacia, M. Jawańska, A. Mysiak, J. Sotoła,
P.Banasiak) bezapelacyjnie okazały się lepsze na parkiecie hali Uniwersytetu Ekonomicznego, wygrywając ze wszystkimi zespołami i tracąc jedynie seta we wszystkich
rozegranych meczach. Zwycięzcy zapewnili sobie nie tylko puchar, upamiętniający
start w turnieju, ale także awans do kolejnego, ogólnopolskiego etapu Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. Wszystkim gratulujemy udanego startu w zawodach i życzymy
powodzenia, aby równie dobrze zaprezentowali się w dalszych rozgrywkach.

• Aneta Sadurska

Polska złota jesień. Nad głowami błękitne niebo i ciepłe słońce. Wokoło zaś doliny i pagórki ciągnące się niczym dywany,
pokryte odcieniami żółci, czerwieni i brązów. Taki malowniczy krajobraz zastali na
zamku w Wiśniczu uczestnicy XVII Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się
w dniach 19–21 października 2012. Głównym celem seminarium była prezentacja
rezultatów projektów realizowanych przez
koła naukowe w ramach Grantów Rektorskich w 2012 roku.
W największej z zamkowych sal odbył
się pierwszy cykl obrad, uroczyście otwarty
przez Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych dr. inż. Mieczysława Ślósarza oraz
dr. inż. Leszka Kurcza, który przypomniał historię poprzednich szesnastu seminariów
i zrealizowane przykłady decyzji podjętych
na tych spotkaniach. Słowa serdecznego
powitania skierował pod adresem gościa
specjalnego – Prorektor ds. Studenckich
prof. Anny Siwik oraz burmistrza Nowego Wiśnicza pana Sanisława Gaworczyka
i pani Renaty Jonak, kustosza wiśnickiego
zamku. Burmistrz, który jak się okazało jest
także wielkim miłośnikiem i znawcą historii
zamku i Nowego Wiśnicza przybliżył uczestnikom najważniejsze wydarzenia z historii
tej wspaniałej budowli oraz podkreślił wagę
współpracy z AGH. Życzył owocnych obrad, miłych wrażeń i… następnych spotkań
na wiśnickim zamku w przyszłości. Jak już
wspomniano, szczególnym gościem, który uświetnił seminarium swoją obecnością
oraz wystąpieniem była prof. Anna Siwik.
Pani prorektor w swoim ciekawym wystą-
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Granty rektorskie na wiśnickim zamku

pieniu, mówiąc o misji uczelni potwierdziła
wolę realizacji przez nowe władze rektorskie
AGH wszystkich jej aspektów, podkreślając również szczególną wagę podnoszenia
poziomu intelektualnego studentów, także
tych pracujących w kołach naukowych, poprzez rozbudzanie zainteresowań i zachęcanie do twórczego działania.
Działalność Studenckiego Towarzystwa
Naukowego, od wielu lat współorganizatora seminariów studenckiego ruchu naukowego w AGH, przybliżył zebranym Zastępca
przewodniczącego Zarządu STN mgr inż.
Grzegorz Luty. W przerwie między licznymi referatami uczestnicy seminarium zwiedzili zamek i zamkowe wystawy, wysłuchali

także koncertu muzyki klasycznej połączonej z nowoczesnymi interpretacjami dzieł
starych mistrzów, w wykonaniu świetnego
kwartetu smyczkowego „Brilante”. Jeszcze
tylko wspólna fotografia z zamkiem w tle
i po zakończeniu tej części obrad, uczestnicy przenieśli się nad jezioro Rożnowskie,
tradycyjnie już, tak jak w ubiegłych latach,
do ośrodka „Stalownik” w Bartkowej, gdzie
dzień zakończył się spotkaniem integracyjnym. Na spotkaniu, oprócz tradycyjnej zabawy tanecznej, miały miejsce konkursy dotyczące wiedzy żeglarskiej, zorganizowane
przez członków Akademickiego Klubu Żeglarskiego. Również tego wieczoru prof.
Anna Siwik została uroczyście mianowana
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gażowanie koleżanek i kolegów studentów
w profesjonalne przygotowanie spotkania,
co uczestnicy potwierdzili gromkimi brawami. Brawa otrzymali także przedstawiciele Akademickiego Klubu Żeglarskiego, którzy pod kierunkiem Wojtka Sajdaka i Jarka
Przybyły przygotowali atrakcyjny program
kulturalno‑sportowy seminarium.
Dni mijały bardzo szybko i nadszedł
czas niedzielnych obrad kończących część
naukową seminarium. Po nich był jeszcze
czas na rekreację i spacery brzegiem jeziora przy pięknej słonecznej pogodzie. Odbył
się również mecz siatkówki. Natomiast najbardziej wytrwali żeglarze wypłynęli na jezioro, choć „wypłynięcie” było bardzo utrud-

• Izabela Czuba

fot. Koła Naukowe

fot. Grzegorz Luty

przez Zarząd AKŻ-u, Honorową Członkinią
Akademickiego Klubu Żeglarskiego. Nadanie tego honorowego tytułu potwierdzone
zostało wręczeniem stosownego certyfikatu. Spotkanie integracyjne przeciągnęło się
do późnych godzin nocnych.
Sobota to kolejny dzień obrad seminarium, a w nim następne prezentacje i dyskusje. Po południu uczestnicy oddali się
różnym atrakcjom. Dzięki wyjątkowo słonecznej pogodzie miały miejsce loty widokowe nad jeziorem Rożnowskim (z późniejszych relacji z lotów wynikło, że na
tle miejscowych wzniesień były widoczne ośnieżone szczyty Tatr) oraz rejs statkiem wycieczkowym. Odbyła się także wizyta w elektrowni wodnej Rożnów, gdzie
studenci mogli poszerzyć swoją praktyczną
wiedzę w zakresie energetyki i wraz z przewodnikiem obejrzeć elementy elektrowni,
łącznie z jedną z galerii we wnętrzu tej betonowej budowli – jako najniższą dostępną częścią zapory. Świadomość przebywania w tunelu, za którego ścianą znajduje
się cała masa wody dostarczały skrajnych
emocji. Wieczór natomiast spędzono nad
jeziorem przy ognisku, gdzie wspólnym
śpiewom, graniu na instrumentach i rozmowom nie było końca. Nie obyło się także
bez tradycyjnego już zaśpiewu „tak się bawi
AGH” kierowanego pod adresem Rektora
AGH, patrona corocznych seminariów oraz
opiekunów kół naukowych. Doktor L. Kurcz
przedstawił także komitet organizacyjny seminarium w składzie: Wioletta Gaweł, Inga
Wądrzyk, Mateusz Jakubowski, Arkadiusz
Kuta, Grzegorz Luty, Bartosz Pacek, Krzysztof Pastuszka, Jarosław Przybyła, Rafał
Polepszyc, Wojciech Sajdak, Mieczysław
Ślósarz, Mateusz Wędrychowicz, Marcel
Wiewióra, Łukasz Wzorek, Maciej Żyrkowski
i niżej podpisana. Podkreślił wielkie zaan-

nione brakiem wiatru. Jednak jak stwierdzili
studenci „nie sztuką jest pływać kiedy wieje wiatr”. Ze względu na słoneczną pogodę warto było spędzić te ostatnie godziny
przed odjazdem do Krakowa na jachcie, na
spokojnej tafli, wygrzewając się w Słońcu
i oglądając jesienne krajobrazy.
Seminarium, jak każdego roku, przyniosło uczestnikom wielu przeżyć co pracowicie, jak co roku, rejestrował w pamięci
swojego aparatu redaktor Zbigniew Sulima. Studenci mieli okazję połączyć w atrakcyjny sposób naukę, kulturę, ale również
zabawę. Możliwość wystąpienia oraz wysłuchanie kilkudziesięciu ciekawych prezentacji z pewnością dostarczyło każdemu
z uczestników wielu spostrzeżeń, nasunęło nowe pomysły i dało szansę sprawdzenia
się. Dzięki licznym pytaniom, a także sugestiom udzielanym w trakcie obrad przez Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych
można było także wiele się nauczyć i zdobyć cenne wskazówki dotyczące wystąpień
publicznych oraz sposobu prezentacji własnego tematu. Studenci mieli również okazję
konsultować się z członkami różnych kół,
co dawało nowe spojrzenie na poszczególne tematy i zaowocowało nawiązaniem
współpracy kół naukowych różnych pionów
dla wspólnej realizacji przyszłych projektów. Dyskusje przebiegały bardzo aktywnie,
wiele razy przenosiły się w kuluary, gdzie
referaty były omawiane bardziej szczegółowo. Z pewnością dzięki tym doświadczeniom pojawią się w przyszłości nowe pomysły i już za rok, na następnym seminarium,
będzie okazja do zapoznania się z kolejnymi innowacyjnymi studenckimi projektami.
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W AGH podkowy kują
Pokaz kowalstwa artystycznego i użytkowego został zorganizowany dla studentów
III roku Wydziału Metali Nieżelaznych jako uatrakcyjnienie zajęć z przeróbki
plastycznej metali, a konkretnie tej ich części, która dotyczy kuźnictwa.
Głównym bohaterem wydarzenia był Pan Andrzej Słowik, Mistrz Kowalski
z Januszkowic, Wiceprezes Stowarzyszenia Kowali Polskich.
Mistrz Andrzej poprowadził krótki wykład o rzemiośle kowalskim, zaprezentował
podstawowe techniki kowalskie oraz wykonał kilka wyrobów.
Studenci mieli okazję nie tylko przyglądać się pracy mistrza, lecz mogli również
pod jego kierunkiem spróbować własnych sił.
Był to już drugi taki pokaz. Pierwszy odbył się rok temu i wzbudził duże
zainteresowanie.
dr inż. Marcin Mroczkowski, Wydział Metali Nieżelaznych
fotografie Ilona Trębacz

