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Wieloletnią tradycją stało się kolędowanie w auli pawilonu A-0. Tradycja w tym roku potrzymana została dwoma koncertami. Pierwszy odbył się 20 stycznia 2014 roku, a kolędy wygrywali i wyśpiewywali
Chór Con Fuoco AGH oraz Orkiestra Reprezentacyjna AGH. Drugiego koncertu, w wykonaniu Chóru
Mariańskiego, można było wysłuchać 27 stycznia
2014 roku. Orkiestra znana jest Społeczności AGH
od lat, za to chór Con Fuoco tak jakby trochę przemykał niezauważany, więc na temat tego zespołu
słów kilka poniżej.
Chór Con Fuoco AGH powstał w listopadzie
2009 roku z inicjatywy dyrygentki i kierownika artystycznego zespołu Diany Mrugały-Gromek oraz
studentki uczelni Magdaleny Kani. W skład 39-osobowego zespołu wchodzą w przeważającej liczbie
studenci oraz absolwenci uczelni. Zespół rozpoczął próby 16 listopada 2009, aby już po miesiącu,
to jest 18 grudnia 2009 zadebiutować podczas wigilijnego spotkania studentów z władzami uczelni.
Repertuar zespołu zawiera utwory polskie i zagraniczne, od renesansu po muzykę współczesną,
a także rozrywkową. Obok utworów a cappella,
chór przewiduje wykonywanie wielkich form muzycznych z towarzyszeniem orkiestry oraz fortepianu (informacja z: www.chor.agh.edu.pl).
Styczniowe koncerty kolęd Chóru Mariańskiego, odbywają się w auli od lat kilkunastu. Tradycyjnie też wystąpił chór zawiązywany na tę właśnie okoliczność, a składający się z władz uczelni.
Tym razem występ dali: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH, dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich, prof. Andrzej Tytko, Prorektor
ds. Kształcenia oraz prof. Antoni Cieśla, Dziekan
WEAIiIB.
Chór Mariański został założony w latach 30. XX
wieku przez księdza Józefa Orszulika i działa przy
Parafii NMP z Lourdes w Krakowie, prowadzonej
przez księży. Z uwagi na burzliwy okres wojny i okupacji działalność chóru została tymczasowo zawieszona. Po wojnie, w 1950 roku zespół został
reaktywowany przez ks. Floriana Pieczarę i jego
przyjaciół. Od 1968 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest dr Jan Rybarski. Chór
prezentuje bogaty repertuar muzyki różnych epok
– średniowiecza, renesansu, baroku, jak również
kompozytorów współczesnych (informacja z: www.
chormarianski.krakow.pl).
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Kolędowanie
w auli

Kwartet rektorski podczas konceru Chóru Mariańskiego

Kanion Blacktail – dzień 10, 120 mila

Od Redaktora

fot. Tomasz Jakubiec

Tematem wydania jest tym razem Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Pretekstem do
takiego właśnie tematu było niedawne oddanie do użytku odremontowanej komory
bezechowej. Komora jest obiektem dość spektakularnym, odkąd pamiętam była jedną
z głównych atrakcji wszelkich wydarzeń popularyzujących naukę, organizowanych
w naszej uczelni. Wnętrze tego laboratorium, silnie przemawiające do wyobraźni
zwiedzających, zostało gruntownie odnowione i zmodernizowane. Do szerokiego
opracowania na ten temat jak i szerokiego omówienia działalności katedry zapraszam
na sąsiednie strony wydania.
Natomiast tematem okładki jest fotografia wykonana w Wielkim Kanionie Kolorado.
Na stronach 14-17 znajdziecie Państwo obszerną i barwną relację z wyprawy
AKTK „Bystrze” do tego niezwykłego tworu geologicznego. Wyprawa to tym bardziej
niesamowita, bo wyczekiwana przez 19 lat. Jak się okazało kanion cieszy się tak
ogromnym zainteresowaniem, że koniecznym stała się silna reglamentacja dostępu
do tego cudu natury, stąd między innymi tak długi okres oczekiwania. Silne restrykcje
dotyczą też samego przebywania w kanionie, a niektóre bystrza przyprawiają o zawrót
głowy, ale o tym wszystkim w relacji z wyprawy.
Zatrzymując się na chwilę przy „Bystrzu” należy wyrazić słowa uznania dla naszych
kajakarzy znanych na całym świecie. To przecież właśnie z tego klubu wyszła wyprawa,
która pierwsza w historii przepłynęła Kanion Colka, to bystrzacy byli u źródeł Nilu
i pływali po rzekach w Himalajach, a to tylko niektóre z wielu dokonań członków klubu
„Bystrze”. Zachęcam do sięgnięcia po archiwalne wydania Biuletynu, aby zapoznać się
z wyprawami w egzotyczne rejony świata.
Zbigniew Sulima

Temat wydania:
4 Nowe możliwości Katedry Mechaniki i Wibroakustyki
13 Działalność Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Wydział IMiR
Kultura

2

Strefa doktoranta

Kolędowanie w auli

Wydarzenia

14
18
19
19
20
21

Kanion zdobyty
Podpisane porozumienia
Inkubator Innowacyjności wyróżniony
Bal Elektryka 2014
Wśród ludzi pierwotnych Oceanii
Jak skutecznie wykorzystywać Internet w biznesie?

Badania i nauka

22
23
24

E-marketing: współczesne trendy. Pakiet startowy
Nagrodzony pomysł na studencki biznes
Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Pracownicy

27
28
30
30
31
32
33

Kalendarium rektorskie
Tablice – pamięć wiecznie żywa – część IX
Bohaterowie niezapomniani
XXVII Konkurs o Nagrodę Imienia Profesora Władysława Taklińskiego
Noworoczne spotkanie opłatkowe Emerytów ZNP w AGH
Spotkanie noworoczne Wychowanków
Media o AGH

35 Kilka pytań… Metody Monte Carlo i reaktory atomowe
36	Zamierzenia Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w kadencji
2014/2015
37 IV Zawody Doktorantów o Puchar Prorektora ds. Nauki
Studenci

39
41
42
42
43
44

Grant Rektorski 2014 – szósta edycja konkursu
Sprawdź się, Inżynierze! Konkurs EBEC
Spotkanie z przyszłym pracodawcą!
Case Week 2014
Forum Kół Naukowych – spotkania z nauką i sztuką
Sesja w stylu casual

Kultura

45

Goci na Miasteczku Studenckim AGH

Sport

46
47
48
51

Brydżowisko – Reaktywacja
Sukcesy szachistów z AGH!
XV Puchar Dziekana WIMiIP
V Puchar Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw

ISSN 1898‑9624 – „Biuletyn AGH” – Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej – nr 74 styczeń 2014 Redaguje zespół: Zbigniew Sulima (redaktor naczelny), Ilona Trębacz, stali
współpracownicy: Małgorzata Krokoszyńska, Zespół ds. Informacji i Promocji Adres redakcji: AGH, paw. A‑0, pok. 16, al. Mickiewicza 30, 30‑059 Kraków, tel. (12) 617‑34‑49 • biuletyn@agh.edu.pl,
www.biuletyn.agh.edu.pl Opracowanie graficzne, skład: Scriptorium „TEXTURA”, e-mail: textura@textura.pl Druk: Drukarnia „Kolor Art” s.c., ul. Strycharska 18, 30‑712 Kraków Kolportaż: Sekretariat Główny
AGH i redakcja Nakład: 2200 szt. bezpłatnych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów. Na okładce: początkowy odcinek Kolorado. Na zdjęciu Łukasz Ząbek „Kaszana” – fot. Tomasz Jakubiec.

3

Temat wydania

Biuletyn AGH nr 74

Nowe możliwości
Katedry Mechaniki i Wibroakustyki

4

sową oraz kompleks pomieszczeń tworzących laboratorium, w ramach powołanego
w tym czasie Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki (dziś Katedra Mechaniki i Wibroakustyki), którego długoletnim dyrektorem
był prof. Zbigniew Engel. Rozwijając działalność ośrodka, prof. Z. Engel był inicjatorem
budowy „pawilonu wibroakustyki” D-1, oddanego do użytku w 1982. W nowym obiekcie powstały dodatkowo komory pogłosowe
sprzężone, mała komora bezechowa, laboratoria, sale wykładowe oraz pomieszczenia
pracowników nauki. Były to lata dynamicznego rozwoju katedry i dużych sukcesów
naszego środowiska związanego z szeroko rozumianą wibroakustyką. Dzieło kontynuował prof. Wojciech Batko (1997–2012)
oraz obecny kierownik katedry prof. Jerzy
Wiciak. Powstało wiele cennych opracowań
opartych na badaniach laboratoryjnych,
przemysłowych oraz pracach teoretycz-

nych. Działalność dydaktyczna jednostki
w dziedzinie wibroakustyki przyniosła gospodarce znaczące korzyści w postaci wielu wybitnych specjalistów oraz wdrożonych
prac naukowych.
Komory akustyczne wybudowane
w AGH w latach 1972–1974, zostały zaprojektowane przez BIPROHUT w Gliwicach w oparciu o koncepcję już istniejących
rozwiązań w Zakładach SULZERA w Wintersthur w Szwajcarii. Na lokalizację komór
wytypowano budynek, w którym w czasie
II wojny światowej władze okupacyjne zbudowały schrony przeciwlotnicze. Istnienie
schronów wiązało się z późniejszymi kłopotami przy pracach budowlanych. Na fot. 3–7
przedstawiono fotografie wykonane w trakcie budowy komory bezechowej w roku
1974.
Obiekt jest prostopadłościenną, żelbetową strukturą o wymiarach 10 × 10 × 11 m,

fot. Z. Sulima

14 stycznia 2014 roku w Laboratorium Akustyki Technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki odbyło się uroczyste
otwarcie komory bezechowej, po trwającej
kilkanaście miesięcy modernizacji. Komora użytkowana przez 40 lat wymagała kompleksowego remontu z uwagi na ogólne zużycie oraz konieczność dostosowania jej
wyposażenia do współczesnych oczekiwań
środowiska naukowego. W otwarciu brali udział: władze i pracownicy uczelni, wykonawcy oraz zaproszeni goście.
Przecięcia wstęgi (fot. 1) dokonali kolejno: prof. Andrzej Tytko – Prorektor ds.
Kształcenia, prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy, prof. Antoni Kalukiewicz
– Dziekan Wydziału IMiR, prof. Jerzy Wiciak
oraz dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński.
W 1974 roku zbudowano komorę bezechową (obecnie zmodernizowaną), pogło-

Fot. 1. Przecięcie wstęgi po modernizacji
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• 1982 – wymiana części klinów na poliuretanowe przy okazji budowy pawilonu D-1
wraz z małą komorą bezechową.
• 2008 – montaż manipulatora pomiarowego w ramach projektu badawczego nr PW-004/ITE/10/2006, pt.: „System
manipulatora pomiarowego dla potrzeb
wibroakustycznych badań laboratoryjnych”.
• 2009–2012 „Stanowisko i procedury
pomiarowe dla badania ustrojów rozpraszających dźwięk“ nr N R03 0036
06/2009.
• 2012–13 remont – wymiana klinów i modernizacja elementów komory w ramach dotacji MNiSW nr 211380/E-356/
SPUB/2012, pt.: „Finansowanie kosztów
związanych z utrzymaniem specjalnego
urządzenia badawczego – Komora bezechowa”.

Modernizacja komory bezechowej
Projekt modernizacji został opracowany
przez zespół pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki pod kierunkiem dr. hab.
inż. Tadeusza Kamisińskiego. Osoby bezpośrednio związane z projektem to: prof. dr
hab. inż. Wojciech Batko, dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, dr inż. Józef Felis, dr inż. Artur Flach, mgr inż. Krzysztof Brawata, dr inż.

Adam Pilch, mgr inż. Jacek Frączek, mgr
inż. Łukasz Kopij, mgr inż. Jarosław Rubacha, mgr inż. Agata Szeląg, mgr inż. Marcin Zastawnik. Osoby te były również zaangażowane na każdym etapie realizacji, gdyż
zgodnie z założeniem, poszczególne zagadnienia wymagały projektowania i koordynacji w trakcie prowadzonych prac.
Potrzeba remontu komory wynikała z ogólnego zużycia, ale głównie wymagała wymiany bardzo kosztowna struktura
dźwiękochłonna oraz zużyta wibroizolacja.
Kolejne wcześniejsze działania ulepszające
komorę prowadziły do tworzenia narzędzi
mechatronicznych oraz minimalizacji elementów refleksyjnych, ale dopiero obecny zakres prac pozwolił zrealizować oczekiwania badawcze. Uzasadnienie oraz zakres
podjętych prac można ująć w poniższym
zestawieniu:
– Wymiana struktury dźwiękochłonnej
• Niebezpieczeństwo pożaru. Pianka
poliuretanowa wydziela toksyczny
cyjanowodór.
• Niebezpieczeństwo wypadania klinów
z sufitu (16 kg).
• Zabrudzenie i deformacja klinów
dźwiękochłonnych.
– Naprawa wibroizolacji dla
ograniczenia wpływu drgań i dźwięków
materiałowych.

fot. arch.

postawioną na 25 wibroizolatorach sprężynowych. W jej wnętrzu na ścianach,
podłodze i suficie zainstalowano specjalną strukturę dźwiękochłonną, a poruszanie się w komorze umożliwia specjalna siatka. Struktura dźwiękochłonna nie odbija
fal dźwiękowych, co powoduje, że warunki
akustyczne we wnętrzu są takie jak w otwartej przestrzeni. Właściwość ta pozwala na
prowadzenie niezakłóconych badań parametrów akustycznych źródeł dźwięku, materiałów i ustrojów oraz przyrządów pomiarowych. Komora ta jest bardzo kosztownym
i jednym z największych tego typu urządzeń
w Europie. Jest niezbędnym wyposażeniem
do prowadzenia badań laboratoryjnych
w dziedzinie akustyki. Rysunki 8–12 przedstawiają przekrój oraz widok wybranych elementów komory przed modernizacją podjętą w 2013 roku.
Ważniejsze daty wydarzeń w historii komory:
• 1972–1974 – realizacja budowy – HPR
Oddz. w Krakowie. Projekt komór akustycznych powstał w biurze projektowym BIPROHUT w Gliwicach na podstawie dokumentacji uzyskanej z Zakładów
SULZERA w Wintersthur w Szwajcarii.
• 1974 (2 październik) – otwarcie komory i laboratorium w ramach Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki.

Fot. 2. Widok „Pawilonu Wibroakustyki” D1 – rok budowy 1982 oraz starszego budynku, w którym zbudowano komory akustyczne w roku 1974 [3]
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fot. arch.

Fot. 3. Budynek mieszczący komorę bezechową rok 1974 [2]

Fot. 4. Pierwsze posadowienie komory bezechowej rok 1974 [2]
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Fot. 6. Budowa komory bezechowej – ściana frontowa [2]

Fot. 7.

fot. T. Kamisiński

Fot. 5.

fot. arch.

fot. arch.

fot. arch.
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Fot. 9. Widok wnętrza komory z manipulatorem przed modernizacją

Fot. 10. Widok wnętrza komory przed modernizacją

Fot. 11. Wibroizolator w centralnym punkcie podparcia komory przed modernizacją

fot. A. Flach

fot. A. Flach

Fot. 8. Przekrój pionowy komory bezechowej
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Fot. 12. Wnętrze komory przed modernizacją rok 2012

Polska oraz Artivent Sp. z o.o. z Gliwic.
Przeprowadzono selekcję wstępną różnych
materiałów na podstawie badań pochłaniania dźwięku małych próbek (fot. 15, 16),
a następnie na specjalnie zbudowanym stanowisku (fot. 17, 18) przebadano pełnowymiarowe kliny dźwiękochłonne wykonane z wyspecyfikowanych materiałów oraz
wszystkich dostępnych komercyjnych rozwiązań. Badano też gęstość, sposób cięcia
wełny mineralnej oraz pokrycie powierzchni materiałów. Specjalnie dobrana technologia wykonania wszystkich elementów klina
dźwiękochłonnego, pozwoliła na uzyskanie
parametrów akustycznych i funkcjonalnych
struktury dźwiękochłonnej, przewyższających oferowane komercyjne rozwiązania.
Opracowana struktura dźwiękochłonno-rozpraszająca umożliwiła ograniczenie cał-

fot. Z. Sulima
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– Modernizacja systemu wizyjnego ze
względu na automatyzację badań.
– Poprawa ogólnej estetyki wnętrza.
W ramach przeprowadzonej modernizacji
wymieniono 25 sztuk zużytych wibroizolatorów niosących 500-tonową konstrukcję
na nowe firmy GERB typ GPN-2.1-S2 KS
(fot. 13, 14). Decyzję o wymianie podjęto
na podstawie przeprowadzonych pomiarów przyspieszenia drgań na elementach
wibroizolatorów oraz wykonanych symulacjach obliczeniowych, gdzie potwierdzono
ich istotny wpływ na poziom tła akustycznego we wnętrzu.
Zużytą strukturę dźwiękochłonną zastąpiono nowym, bezpiecznym ustrojem zaprojektowanym przez Zespół z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki przy współpracy
z firmą Saint-Gobain Construction Products

fot. T. Kamisiński

– Modernizacja konstrukcji wsporczej
siatki podłogowej celem minimalizacji
odbić.
– Modernizacja manipulatora i stołu
obrotowego w celu minimalizacji odbić
i zwiększenia funkcjonalności.
– Poprawa izolacyjności akustycznej
drzwi dla ograniczenia wpływu hałasu
zewnętrznego.
– Instalacja tablicy przyłączy
pomiarowych dla poprawy
funkcjonalności.
– Modernizacja przepustów kablowych
dla ograniczenia wpływu hałasu
zewnętrznego.
– Zmiana oświetlenia komory ze względu
na komfort użytkowania.
– Instalacja wyciągarki pomocniczej ze
względu na potrzeby badawcze.

Fot. 13.

Montaż nowych wibroizolatorów

Fot. 14.
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fot. A. Flach
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Fot. 16

Fot. 17

Pomiar prototypowych klinów w rurze impedancyjnej o wymiarach 0,48 × 48 × 5 m

Fot. 18

fot. T. Kamisiński

fot. A. Pilch

Selekcja wstępna małych próbek materiałów w rurze impedancyjnej B&K

fot. A. Pilch

Fot. 15

Fot. 19. Widok komory – podłoga odbijająca na punktowych podporach siatki
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fot. T. Kamisiński
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Fot. 20
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kowitej masy ustroju o około 40 ton, przy
poprawie jego parametrów akustycznych
i funkcjonalnych.
Bardzo ważnym elementem przeprowadzonego remontu była modernizacja
mechatronicznego manipulatora pomiarowego, który ma szczególne znaczenie dla
precyzji i powtarzalności badań akustycznych, a wiąże się z nowymi możliwościami
badawczymi przy identyfikacji parametrów
źródeł dźwięku oraz ustrojów rozpraszających dźwięk. Wykonane prace pozwoliły na
znaczące ograniczenie niekorzystnych elementów refleksyjnych poprzez usunięcie
masywnej konstrukcji wsporczej w centralnej części komory, osadzenie napędu stołu obrotowego na dnie komory oraz montaż części liniowej manipulatora w sposób
umożliwiający jego parkowanie w strefie
klinów (fot. 20, 21). Opracowano również
nowe oprogramowanie sterujące manipulatorem, które podlega sukcesywnemu

System manipulatora pomiarowego w trakcie oraz po zamontowaniu

wzbogacaniu przy tworzonych procedurach badawczych.
Zmodernizowany został sposób podparcia siatki podłogowej w kierunku minimalizacji odbić dźwięku od elementów konstrukcji i możliwości mocowania podłogi.
Podpory są wibroizolowane od podłoża
i wypełnione specjalną zasypką.
Wykonawcą większości prac modernizacyjnych był Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych „ZBUS” Sp. z o.o. z Gliwic, specjalizujący się w projektowaniu i montażu
urządzeń mechatronicznych.
Strukturę dźwiękochłonną dostarczyła
firma Artivent Sp. z o.o. z Gliwic przy współpracy z Saint-Gobain Construction Products
Polska / ISOVER.
Wibroizolatory dostarczyła firma WIBRO-AKUSTYKA z Ostrowa Wielkopolskiego,
będąca przedstawicielem producenta firmy
GERB z Berlina. Firma zapewniła też realizację wymiany wibroizolatorów.

Fot. 21

Instalację niskoprądową wykonała Firma Producencka Gorycki&Sznyterman Sp.
J. z Krakowa.
Projekt rozpoczęto w kadencji dziekana prof. Janusza Kowala, kiedy katedrą kierował prof. Wojciech Batko, a zakończono
w czasie trwania obecnej kadencji dziekana
prof. Antoniego Kalukiewicza, gdy katedrą
kieruje prof. Jerzy Wiciak.
Realizację projektu rozpoczęto od wymiany wibroizolatorów w grudniu 2012 roku,
a zakończono wyposażeniem wnętrza komory w listopadzie 2013 roku.
Projekt został sfinansowany dotacją
podmiotową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego jakim jest komora
bezechowa, decyzją z dnia 24 maja 2012 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania
wynosiła 2 500 000 PLN, natomiast przyznano 1 500 000 PLN. Pomimo ograniczo-
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nego finansowania, Zespół podjął realizację zadania w deklarowanym zakresie, co
wiązało się z większym wkładem pracy i koniecznością opracowania własnej konstrukcji struktury dźwiękochłonnej.
Całokształt zrealizowanych prac modernizacyjnych umożliwił rozszerzenie dotychczasowego zakresu oraz zwiększenie jakości badań realizowanych w komorze. Zbieg
pozytywnych okoliczności sprawił, że można powiedzieć, iż komora bezechowa Katedry Mechaniki i Wibroakustyki w roku jej 40
urodzin dostała nowe życie…

Zespół obsługujący Laboratorium Akustyki
Technicznej
Zespół akustyki architektonicznej

fot. J. Rubacha

Laboratorium Akustyki Technicznej (LAT)
Katedry Mechaniki i Wibroakustyki obejmuje obecnie zmodernizowaną komorę bezechową o objętości 850 m3, komorę pogłosową o objętości 181 m3 oraz pomieszczenia
laboratoryjne. W ramach projektu celowego (2009–2012) zainstalowano w komorze
pogłosowej kompletny system pomiarowy
ze stołem obrotowym o nośności 3,5 t oraz
precyzji identyfikacji kąta 0,01 st. System
złożony ze stołu obrotowego, wszechkierunkowych źródeł dźwięku, wielokanałowego toru pomiaru ciśnienia akustycznego
oraz pomiaru wilgotności i temperatury, zintegrowano cyfrowo w środowisku LabView

systemu National Instruments. Powstało
w ten sposób, unikalne i jedyne w kraju, stanowisko i procedury do pomiaru rozproszenia dźwięku przez ustroje akustyczne.
W laboratorium prowadzone są prace związane z realizacją projektów badawczych, realizacją stopni i tytułów naukowych
oraz bogata działalność dydaktyczna w formie zajęć oraz prac dyplomowych. Prowadzone są też badania dla przemysłu. LAT
jest siedzibą Koła naukowego WIBROAKUSTYKI BUDOWLI, założonego w roku 2005,
co zwiększa dynamikę wykorzystania laboratorium o kilkanaście tematów w ciągu
roku oraz szereg wydarzeń popularyzujących naukę.
Osoby obsługujące laboratorium Akustyki Technicznej są związane z kołem naukowym, które od drugiego roku swoich
studiów pod opieką T. Kamisińskiego, kontynuują dorobek naukowy w dziedzinie badań i projektowania ustrojów akustycznych,
akustyki wnętrz i budowli oraz zabezpieczeń wibroakustycznych. Na fot. 23 od lewej: mgr inż. Marcin Zastawnik, mgr inż.
Krzysztof Brawata, mgr inż. Agata Szeląg,
dr inż. Adam Pilch, dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, dr inż. Artur Flach, mgr inż. Katarzyna Baruch, mgr inż. Jarosław Rubacha.
Można powiedzieć, że każda z nich specjalizuje się w określonych elementach akustyki sali operowej. Młodzi naukowcy wchodzą
w skład 14-osobowego Zespołu Akustyki
Architektonicznej, którym kieruje dr hab. inż.

Fot. 22. Ogólny widok komory bezechowej po przeprowadzonej modernizacji

Tadeusz Kamisiński. Bliższe informacje na
temat zespołu oraz działalności Laboratorium Akustyki Technicznej zawiera strona
www.lat.agh.edu.pl
Osiągnięcia zespołu związane są z realizowanymi projektami naukowymi, działalnością dydaktyczną oraz pracami wykonywanymi dla kultury i przemysłu.
Wybrane projekty badawcze realizowane przez zespół:
1. Projekt Badawczy „System manipulatora pomiarowego dla potrzeb wibroakustycznych badań laboratoryjnych“ nr
PW-004/ITE/10/2006, kierownik W. Batko,
2007–2008.
2. Projekt Celowy „Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska“
nr POIG.01.04.00.04–008/09 – kierownik
w AGH T. Kamisiński, 2009–2010.
3. Projekt Rozwojowy „Stanowisko i procedury pomiarowe dla badania ustrojów
rozpraszających dźwięk“ nr N R03 0036
06/2009 – kierownik T. Kamisiński, 2009–
2012.
4. Projekt Rozwojowy obronny „Panelowe
niskoczęstotliwościowe źródło dźwięku
do oddziaływania odstraszającego w zastosowaniach specjalnych“, kierownik
W. Batko, 2010–2013.
5. Projekt w ramach przyznanej dotacji
podmiotowej na finansowanie kosztów
związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego Komora

11

Temat wydania

fot. B. Kukulski

Biuletyn AGH nr 74

Fot. 23. Zespół osób obsługujący Laboratorium Akustyki Technicznej
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bezechowa (decyzja nr 211380/E-356/
SPUB/2012 z dn. 24 maja 2012) – Kierownik T. Kamisiński, 2012–2013.
6. NCN nr 2011/03/B/ST8/05042. Rozszerzenie klasycznego modelu falowodu
cylindrycznego bez odgrody pod kątem
możliwości kontrolowania hałasu generowanego przez wylot. Kierownik A. Snakowska, 2011–2014.
7. Projekt w ramach I Konkursu Programu Badań Stosowanych „Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli” –
kierownik w AGH T. Kamisiński, 2012–
2015.
Ważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze zespołu:
1. Stworzenie kompleksu badawczego do
badań rozproszenia dźwięku ustrojów
akustycznych zgodnie z obowiązującymi
normatywami. W skład kompleksu wchodzą zmodernizowane komory bezechowa i pogłosowa wyposażone w aparaturę oraz urządzenia mechatroniczne pozwalające na integrację cyfrową ruchu
obiektu z rejestrowanymi wielokanałowo
wartościami parametrów akustycznych
w czasie. Obecnie jest to jedyne w Pol-

sce takie laboratorium i jedno z nielicznych w Europie. 2006–2013.
2. Opracowanie i wdrożenie specjalnego
panelu dyfuzyjnego z pyłu drzewnego
i PCV w technologii wyciskania stosowanego w salach koncertowych oraz ekranach drogowych (między innymi w sali
Opery we Lwowie). 2010–2013
3. 11 zgłoszonych i opublikowanych patentów krajowych.
4. Modernizacja Filharmonii w Rzeszowie –
Badania akustyczne, wytyczne i nadzór
wykonawczy 2009–2011.
5. Przebudowa i rozbudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu. Badania
akustyczne, wytyczne i nadzór wykonawczy 2009–2013.
6. Projekt Nowego Audytorium w Rzymie. II
NAGRODA – architekt: Janusz Klikowicz,
akustyka: T. Kamisiński, J. Rubacha, A.
Pilch. Sierpień 2012.
7. Modernizacja sali widowiskowej Opery
Lwowskiej we Lwowie (1005 miejsc). Badania akustyczne, wytyczne i nadzór wykonawczy maj – wrzesień 2008.

Tadeusz Kamisiński

Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński pracuje w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki AGH od 1980 roku. Jest autorem i współ
autorem ponad 250 publikacji, 14 zgłoszeń patentowych
oraz licznych opracowań dla przemysłu. Obecnie jest
kierownikiem Laboratorium Akustyki Technicznej oraz
kieruje Zespołem Akustyki Architektonicznej. Z laboratorium, które systematycznie modernizuje jest związany od
chwili zatrudnienia. Zajmuje się zagadnieniami wibroakustyki, a szczególnie badaniami i projektowaniem w zakresie akustyki wnętrz i ustrojów akustycznych. Jest stałym
konsultantem ds. akustyki w wielu teatrach i filharmoniach, w tym zagranicznych. Jest inicjatorem licznych
przedsięwzięć współpracy nauki z przemysłem.
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Działalność Katedry
Mechaniki i Wibroakustyki Wydział IMiR
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH
prowadzi działalność naukową i badawczą
w dziedzinie akustyki i mechaniki stosowanej w zakresie: akustyki technicznej, wibroakustyki i inżynierii dźwięku oraz dynamiki
maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem
wibroizolacji i maszyn wibracyjnych.
Prace badawcze w dziedzinie wibroakustyki związane są z modelowaniem,
identyfikacją i analizą procesów wibroakustycznych, zachodzących w przyrodzie
i technice, zastosowaniem metod aktywnych (sterowania) w tłumieniu drgań i hałasu, a także we wzbudzaniu silnego pola
akustycznego dla potrzeb oczyszczania
urządzeń energetycznych z osadów pyłowych, badaniami własności materiałów wibroizolacyjnych i dźwiękochłonnych, projektowaniem rozwiązań minimalizujących
hałas i wibracje maszyn i urządzeń oraz
rozwojem metod i środków dla diagnostyki maszyn i urządzeń. Do badań diagnostycznych wykorzystywana jest najnowsza
cyfrowa technika pomiarowa m.in. karty pomiarowe firmy National Instruments pracujące w systemie LabView, analizatory SigLab współpracujące z oprogramowaniem
Matlab oraz system Pulse firmy B&K.
Intensywnie rozwijane są prace w dziedzinie inżynierii dźwięku, szczególnie cyfrowego przetwarzania sygnałów przy
zastosowaniu technologii procesorów sygnałowych, w tym metod modyfikacji zarejestrowanych materiałów dźwiękowych do
pożądanych parametrów odsłuchowych, filtracji i predykcji zaburzeń występujących
w procesach drganiowego monitoringu maszyn wirnikowych. Rozwijane są metody badania akustyki pomieszczeń, ich adaptacji
akustycznej oraz ocen jakości akustycznej
wnętrz, wprowadzane są także nowe technologie sterowania dźwiękiem.
Podstawowe problemy badawcze dotyczą zastosowania metody elementów skończonych (MES) i metody elementów brzegowych (MEB) w mechanice (szczególnie
w wibrotechnice). Jednocześnie prowadzone są (unikalne w skali krajowej) prace nad
zastosowaniem tych metod w analizie pola
akustycznego w otoczeniu pracujących maszyn i urządzeń oraz badania nad zastosowaniem metod geometrycznych do modelowania pola akustycznego. Prace badawcze
związane z metodami komputerowymi ba-

zują na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, takich jak systemy
obliczeniowe Ansys, Abaqus, Soundplan,
Matlab, Inventor, Mathcad, CadnaA, IMMI.
W latach 2009–2012, zrealizowano 14
projektów w ramach Narodowego Centrum
Nauki, 8 projektów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz opracowano
i zrealizowano 200 prac przemysłowych.
• System oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie istotnych w dużym
mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem markerów falowo-wibracyjnych. Opracowana technologia ma duże znaczenie społeczne, ułatwia włączenie do społeczeństwa osób niewidomych
i słabowidzących, a opracowany system
wspomaga ich orientację przestrzenną.
• Unikalny zintegrowany system diagnostyczny przekładni głównej koła czerpakowego koparki, pracującej w kopalni
węgla brunatnego KONIN. Instrumentalizacja pomiarowa stworzyła możliwości
aktywnego sterowania procesami utrzymania w ruchu koparki.
• Prototyp analizatora sygnałów oparty
na nowatorskich założeniach wykorzystujących układy programowalne FPGA
z autorską Procedurą Liniowej Decymacji PLD. Rozwiązanie to ułatwia monitorowanie i diagnozowanie przy zmianach
cyklu roboczego w czasie rzeczywistym.
• W ramach współpracy z KGHM S.A., dotyczącej oceny stanu zbrojenia szybowego, sformułowano nowe procedury badawcze pomocne w procesach detekcji
i lokalizacji uszkodzeń.
W zakresie badań w środowisku morskim,
za pomocą systemów sonarowych, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki współpracuje
z Ośrodkiem Technologii Morskich i Katedrą
Hydroakustyki Akademii Marynarki Wojennej. Współpraca dotyczy zagadnień związanych z analizą układów pasywnych i aktywnych systemów sonarowych, metodami
wyznaczania parametrów fizycznych środowiska, analizą czynnikową metodą PCA
(Principal Component Analysis) oraz analizą metod detekcji źródeł hałasów w systemach monitoringu środowiska.
Prace naukowo-badawcze, opierające się na ponad 30-letnim doświadczeniu,
prowadzone są przez duży zespół pracowników naukowych przy wykorzystaniu no-

woczesnej bazy laboratoryjnej oraz rozbudowanych narzędzi informatycznych.
W skład specjalistycznych, akustycznych
laboratoriów Katedry Mechaniki i Wibroakustyki wchodzą:
– Laboratorium akustyki technicznej zawierające komorę bezechową o objętości 850 m3, komorę pogłosową o objętości 181 m3 oraz pomieszczenia laboratoryjne, tworzące kompleks posiadający
mechatroniczne systemy manipulatorów
pomiarowych umożliwiający precyzyjne
badania akustyczne materiałów, źródeł
dźwięku i przetworników. Szczególnym
osiągnięciem jest możliwość badania
rozproszenia dźwięku ustrojów akustycznych zgodnie z obowiązującymi normatywami.
– Zespół komór sprzężonych (nadawcza
– 179 m3 i odbiorcza – 177 m3), przeznaczone do badań własności akustycznych
materiałów i przegród budowlanych oraz
przegród stosowanych w zabezpieczeniach wibroakustycznych.
– Komora bezechowa mała z pomieszczeniami aparaturowymi.
– Laboratorium badania własności akustycznych materiałów, Laboratorium
badania hałasu przemysłowego, Pracownia Wibromechaniki, Laboratorium
Teorii Maszyn i Mechanizmów, Laboratorium Inżynierii Dźwięku, Laboratorium diagnostyki i systemów monitoringu, Laboratorium fal niskoczęstotliwościowych i materiałów inteligentnych,
Laboratoria badań ergonomicznych.
– Laboratorium auralizacji. W Laboratorium stosowane są techniki binauralne,
ambisoniczne oraz wave field synthesis.
Podstawowy system odsłuchowy składa
się z 16 kolumn głośnikowych Genelec
6010A, zainstalowanych na sferze wokół
punktu odsłuchowego.

Jerzy Wiciak

LITERATURA
1. Z. Engel: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Akademii Górniczo-Hutniczej – tradycja, historia, działalność. Radom 2008. Wyd. PIB.
2. Kuś Z., Strzelecki Z.: Projekt technologiczny
budowy laboratorium drgań i szumów. Praca
magisterska, Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Kraków 1974.
3. https://maps.google.pl/.
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Szkoda, że w naszym gronie nie było geologów. Staliśmy nad największą szczeliną
na Ziemi będącą mekką dla pasjonatów budowy naszego globu, pokonaliśmy 450 km
rzeki prowadzącej jej dnem, mogąc jako
nieliczni na własne oczy podziwiać gigantyczną pracę wykonaną przez matkę naturę,
przez 18 dni zachwycaliśmy się kolejnymi
jej wytworami, lecz brakowało nam kogoś,
kto mógłby coś więcej na ich temat powiedzieć. Jeden z nielicznych geologów w Bystrzu, po obejrzeniu zdjęć, powiedział, że
dla niego byłby to nieustający orgazm dla
duszy. Zapewne wiele razy obojętnie przepływaliśmy obok miejsc, przy których Dropu
klękałby z nabożną czcią w zachwycie. Trochę szkoda tej wiedzy, ale… i tak to co dostarczała nam rzeka, wystarczy na kilka lat
trawienia wspomnień.

Pierwszy biwak jeszcze przed wyruszeniem w Lees Ferry – dzień 0, mila 0
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fot. T. Jakubiec

Z bystrzem Granite mierzy się Zbysiu Owsiak zwany „Titkiem” – dzień 9, 93 mila, trudność 8

Żeby zmierzyć się z Kolorado w Wielkim Kanionie musieliśmy czekać 19 lat. Nie
dlatego, że nam się nie spieszyło. Staliśmy
w długiej kolejce chętnych, jak my chcących zorganizować niezależny spływ tą legendarną rzeką.
Ostatecznie wystartowaliśmy na początku sierpnia 2013 z Lees Ferry, jednego z trzech miejsc, w których samochody
mogą dojechać nad samą rzekę. Następne
dwie szanse na zejście z rzeki miały być za
362 km w Diamond Creek, gdzie przez tereny Indian prowadzi droga szutrowa i ostatnia po 450 km w Pearce Ferry, już nad jeziorem Mead, gdzie zamierzaliśmy skończyć
spływ.
Mieliśmy też nie lada wyzwanie organizacyjne. Nie da się upchać do kajaków
wszystkich niezbędnych, i wymaganych
przez przepisy Parku Narodowego Wielkiego Kanionu, rzeczy na 18 dni dla 16 osób.
Musieliśmy zabrać ze sobą pontony, które
po załadowaniu ważyły prawie tonę. Na kajakach potrafimy pływać, robimy to od lat na
rzekach czasami znacznie trudniejszych od
Kolorado. Z pontonami, zwłaszcza sterowanymi dwoma długimi wiosłami, nie mieliśmy
do tej pory do czynienia. Dlatego zabraliśmy ze sobą dwójkę doświadczonych boatman’ów – Mike i Chris. Mieli nas tego nauczyć i pomóc przeprowadzić dwa z nich.
Tak jak pozostali pokrywali równo wszystkie koszty związane z organizacją spływu.
Takie są warunki regulaminu obowiązujące uczestników spływów niekomercyjnych.
Nie mogą być wśród nich również zawodowi przewodnicy oraz spływ nie może być
sponsorowany.

fot. T. Jakubiec

Kanion zdobyty

Skok Łukiego na rozpędzonej fali rapidu Granite – dzień 8, 93 mila, trudność 8
zapasów wody. Plan płynięcia jeszcze przed
wyruszeniem był precyzyjnie przygotowany,
tak aby móc obejrzeć jak najwięcej wartych
tego miejsc. Bardzo pomogła nam w tym,
mieszkająca w Arizonie Polka Slawa Nicholson. Zakochana w Wielkim Kanionie zwiedziła go podczas wieloletnich wędrówek
wzdłuż i wszerz. Dzięki jej cennym radom
nie ominęliśmy nieświadomie wielu prawdziwych perełek. Po południu docieraliśmy do
biwaku. Tam szybkie rozbijanie obozowiska
i wypad do ciekawych miejsc w pobliżu. Po
powrocie wachta szykowała główny posiłek.
Naszą żywność przewoziliśmy, bardzo
sprytnie zabezpieczoną przed wszędobylską wodą, w zielonych metalowych skrzynkach po amunicji. Zapakowane w nich były
„suche” racje w jednodniowych zestawach.
W czterech dużych, koszmarnie ciężkich
kulerach, mieliśmy zamrożone produkty
mogące się zepsuć w obezwładniającym

upale, który musieliśmy znosić. Było to na
tyle skuteczne, że pod koniec spływu, kiedy otworzyliśmy ostatnią ze skrzyń, musieliśmy wydłubywać z niej nożami żywność zamrożoną na kość.
Obowiązywała nas żelazna zasada –
„wywieźć z kanionu wszystko co do niego wwieźliśmy”. Po sobie nie zostawialiśmy
najmniejszego papierka czy odpadów spożywczych. Dotyczyło to również tego, co zostawia się w ubikacji. Do tego służyły brązowe skrzynie z deską klozetową na wierzchu.
Codziennie wyznaczana osoba, ustawiała
taką przenośną ubikację gdzieś nad brzegiem rzeki (zawsze z pięknym widokiem).
Po odpłynięciu, tak jak po poprzednikach,
pozostawały po nas tylko ślady stóp na piasku. Takie podejście pozwala na zachowanie tego miejsca w stanie nienaruszonym
mimo tego, że co roku Kolorado przepływa
25 000 osób.

Drugie przepłynięcie Granite przez Łukiego – dzień 9, 93 mila, trudność 8

fot. T. Jakubiec

Jako że te i wiele innych wymogów spełnialiśmy, ostateczna odprawa u przedstawicieli Parku Narodowego przebiegła pomyślnie. 7 sierpnia 2013 roku w południe
ruszyliśmy realizować swoje kolejne marzenie w doborowym towarzystwie doświadczonych Bystrzaków z AGH.
Początkowe kilometry prowadziły przez
Merble Kanion. Wysokie, pionowe, wyślizgane przez wiatr i wodę ściany ciągnęły
się kilometrami. Czerwony piaskowiec kontrastował z błękitnym niebem. Rzeka, jakby
dostosowując się do bajkowych widoków,
na początkowych kilometrach nie nastręczała większych problemów. Pozwoliła powoli oswajać się ze swoim ogromem. Nie
ma w Europie czegoś tak potężnego. Nasze rzeki są malutkie, kamieniste, z dużymi
spadkami i bardzo techniczne. Na Kolorado
mieliśmy dużo miejsca do manewrowania,
ale niekoniecznie więcej czasu. Nurt, przyspieszający na spadkach i rapidach, był
zdecydowanie silniejszy. Wymagał wcześniejszego reagowania, większej siły i czasu
na oczekiwany efekt. Trochę minęło zanim
przestawiliśmy się na potrzeby tego giganta. Spokojny początek był bardzo potrzebny również prowadzącym pontony. Przez
pierwsze dni mogli nabyć odpowiednich
umiejętności, poznać proste „myki”, żeby
móc zmierzyć się (z powodzeniem) z czekającymi na nas prawdziwymi trudnościami.
Zaczęły się one po pięciu dniach, poniżej połączenia z Małym Kolorado, dopływem niosącym ogromne ilości piasku barwiącego piękną szmaragdową wodę na
kolor kawy z mlekiem. Mniej więcej na tej
wysokości wpłynęliśmy we właściwy (geologicznie) Wielki Kanion. Na „przywitanie”
zmierzyliśmy się z kilkoma poważniejszymi bystrzami huczącymi już z dala kotłującą
się na spadkach wodą. Mike ocenił zbliżające się rapidy na tyle poważnie, że zarządził szkolenie z podnoszenia wywróconego pontonu. Nie jest łatwo przywrócić do
pionu takiego kolosa. Dobrze, że nie musieliśmy w praktyce sprawdzać kilku sposobów, jakie pokazał nam „na sucho”. Nasi
prowadzący pontony okazali się urodzonymi „boatmanami” – Finezja, Stefan i Smoku
przeprowadzili „rafty” bez pudła przez najtrudniejsze bystrza.
Ze względu na możliwość zwijania się
w cieniu, bez bezlitośnie smażącego słońca nad głową, dzień zaczynaliśmy dosyć
wcześnie – około godz. 6. Szybkie śniadanko przygotowywały kolejne czteroosobowe
wachty. Zwijanie namiotów i kuchni zajmowało do 2 godzin. Na wodzie spędzaliśmy
kilka następnych. Mniej więcej w połowie
planowanego na dany dzień odcinka zatrzymywaliśmy się na krótki postój z lekkim posiłkiem oraz uzupełnieniem indywidualnych

fot. T. Jakubiec
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Mieliśmy szczęście być w grupie nielicznych mogących podziwiać Wielki Kanion
od środka. Co roku nad jego krawędzią
staje prawie 5 mln osób. Ci, którzy docierają na jego dno stanową ułamek procenta z tej liczby. Śmiało można powiedzieć,
że poznaliśmy nieznane większości oblicze tego miejsca. Widok z góry, tak popularny i znany na świecie, to ułamek tego co
oferuje kanion. Oprócz zmagań, z chwilami trudną rzeką, na własne oczy mogliśmy śledzić warstwy geologicznej budowy
skorupy ziemi. Nigdzie indziej na świecie
nie ma takiego miejsca. Płynąc w dół rzeki coraz bardziej zagłębialiśmy się w historię powstawania naszego globu. Każdy
dzień spływu przynosił coś nowego. Ciągle zmieniały się kolory otaczających nas
ścian, ich ukształtowanie, struktura. Z wąskich odcinków o pionowych ścianach wypływaliśmy w rozległe doliny z widoczną
gdzieś w oddali krawędzią i znów w głębokie kaniony, gdzie z trudem docierało słońce. Czerwone gładkie ściany zastępowały
szaro-żółte postrzępione jakby zębami gigantycznej koparki. Później czarne wyziewy
wulkaniczne zamieniały się w skrzące zielenią, szarością i brązem skały granitowe wymieszane ze sobą chwilami jak w cyklopowym cieście.
Do Kolorado wpada prawie setka dopływów żłobiących swoje unikalne kaniony. Dostarczały nam one swoją różnorodnością kolejnych zachwytów i achów. Nam
udało się zapoznać tylko z najważniejszymi
z nich. Kanion Havasu przypominał baśniową krainę. Dnem płynęła turkusowa, ciepła
woda, w której brodziliśmy z lubością. Kanion Matkatamiba to wąskie ściany przypominające połączone ze sobą brzegi zaokrąglonych warstw ciasta, którymi można się
było przeciskać w górę brodząc w płytkim

strumyku. Deer Creek kończył się 50-metrowym wodospadem, z którego woda spadając w dół tworzyła wiatr wywracający stojących na jego drodze. Rzeka wycięła nad
jego krawędzią, w miękkiej ścianie, fantazyjny głęboki kanion. Można było wędrować
jego krawędzią zawieszoną niebezpiecznie
nad głęboką, wąską szczeliną ze słabo widocznym w dole strumieniem.
Obecnie na dnie kanionu znajduje się
tylko jedno miejsce na stałe zamieszkałe –
Phantom Ranch. Pole biwakowe, kilka małych sklepików i most, dzięki któremu można przejść z jednej strony rzeki na drugą.
Kilka tysięcy lat wcześniej kanion zamieszkiwały liczne plemiona indiańskie. Pozostawiły po sobie wiele śladów. Ruiny domów,
spichlerzy, pól uprawnych. Do dzisiaj zachwycają, usytuowane wysoko na ścianie
kanionu spichlerze Indian Anasazi. Rozcią-

Końcowy odcinek Kolorado poniżej Diamond Creek – dzień 16, mila 228

fot. T. Jakubiec

fot. T. Jakubiec

Początek wąwozu Matkatamiba – dzień 12, 148 mila
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Miła kąpiel w ciepłej i pozbawionej piasku wodzie Clear Creek – dzień 6, 84 mila
ga się z nich jeden z najpiękniejszych widoków na dolinę rzeki.
Nas oprócz widoków zachwycała sama
rzeka. Mimo że 90 proc. odcinka, który pokonaliśmy to w miarę łatwa rzeka górska,
pozostałe 10 proc. (niby niewiele) przekłada
się na ponad setkę rapidów, rozciągniętych
w sumie na wielu kilometrach, o różnym
stopniu trudności. Wśród nich jest kilkanaście z najwyższej półki. Zmierzenie się
z nimi jest dużym wyzwaniem, daje ogromną satysfakcję w przypadku powodzenia.
Trudno jest opisać uczucie, gdy wpływa się
na taki potężny uskok, gdy kajak i również
potężny ponton co chwilę znika pod olbrzymimi falami rzucającymi na wszystkie strony. Kiedy w tym szale i kotłowaninie trzeba
jeszcze świadomie kierować torem płynięcia, aby omijać niebezpieczne miejsca, grożące złapaniem i zatrzymaniem w kipieli bez
gwarancji wypuszczenia. Ceną za końcową euforię są buzujące w każdym ogromne
emocje i wątpliwości – czy i tym razem się
uda?, płynąć czy odpuścić?
Pierwszym dużym sprawdzianem było
pokonanie rapidu Granite. Widzieliśmy jak
pokonuje go mijający nas spływ. Wyglądali
na zawodowców. Ruszyli bez wcześniejszego oglądania trudności z brzegu. Efekt dał
nam wiele do myślenia. Na około 10 pontonów mieli 3 wywrotki, pozostałe w większo-

ści musiały mocno walczyć o utrzymanie
właściwej drogi płynięcia i ominięcie groźnego odwoju w dole bystrza. Mocno spięci ruszyliśmy my i… poszło bardzo dobrze.
Wszystkie pontony przeszły bez pudła. Kajakarze przemknęli błyskawicznie na rozpędzonych falach. Tego dnia „zaliczyliśmy”
kolejnego grubasa szczycącego się największymi falami – rapid Hermit. Faktycznie,
na takich potworach jeszcze nie pływaliśmy.
Rozpędzały pontony niesamowicie, ciężko
było nadążyć za nimi naszymi aparatami.
Największym wyzwaniem było jednak
pokonanie osławionego Lava Fals, uznawanego za najtrudniejsze bystrze Ameryki Północnej. Woda o złowrogim kolorze
ciemnej kawy przebija się przez uskok powstały z ogromnych odłamków lawy naniesionej przez wodę. Okolica też do przyjemnych nie należy. Wszędzie otaczały nas
czarne wulkaniczne skały. Napięcie potęgował huk wody przebijającej się przez uskok.
W przeciwieństwie do większości uczestników innych spływów, którzy co roku pokonują Lavę, my mieliśmy świadomość
konsekwencji popełnienia błędu podczas
pokonywania tego miejsca. Długo siedzieliśmy na wysokiej wulkanicznej skale nad
grzmiącym bystrzem i zastanawialiśmy się,
jaką podjąć decyzję. Ostatecznie na taniec
z rzeką zdecydowało się trzech kajakarzy,

prowadzący rafty nie mieli wyboru. Reszta przeniosła kajaki brzegiem i ustawiła się
do asekuracji kolegów. Pierwszy jak zwykle ku swemu przeznaczeniu ruszył najlepszy z nas Łuki. Co chwila ginął zalewany
przez fale, musiał raz wstawać po wywrotce
robiąc eskimoskę, ale przeszedł. Krzysiurek
i Sabała również poradzili sobie wyśmienicie. Rafty, z prowadzącym zwyczajowo Mikem, mimo kilkukrotnego zalania olbrzymimi falami, rzucaniem na boki jak w pralce,
także przeszły bez pudła. Wieczorem mogliśmy uczciwie i zasłużenie świętować mijający dzień.
Kilka dni później żegnaliśmy się z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi w Pearce Ferry na początku wysychającego jeziora Mead. Na zakończenie część z nas
poleciała do Waszyngtonu odwiedzić starych bystrzaków mieszkających za Wielką
Wodą. Po legendarnej wyprawie kajakowej
Canoandes zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Jeden z nich, Piotr Chmieliński,
pierwszy zdobywca Amazonki, organizuje
od ponad 20 lat spotkanie polskich kajakarzy na płynącym niedaleko Potomaku. Nie
mogliśmy nie skorzystać z okazji.
http://www.colorado2013.pl

Tomasz Jakubiec „Tomanek”
AKTK Bystrze AGH
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Podpisane porozumienia
Honeywell Corrosion Solution

fot. Z. Sulima

fot. Z. Sulima

10 lutego 2014 roku w AGH odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego z Honeywell Corrosion Solution (USA).
Celem podpisania dokumentu jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami m.in. w zakresie wspólnych badań materiałów i korozji,
wspólnych projektów badawczych, organizacji wspólnego
laboratorium do badań korozji.
Honeywell Corrosion Solutions jest światowej sławy liderem w zakresie automatyki, technologii zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle chemicznym,
petrochemicznym, maszynowym, lotniczym itp.
List Intencyjny został podpisany przez pana Sridhara Srinivasana – Global Business Leadera oraz prof. Tomasza
Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.
Koordynatorzy umowy: ze strony Honeywell – prof. Igor
Kosacki, ze strony AGH – prof. Andrzej Nagy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

18

17 stycznia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej a AGH.
Prezes UKE wraz z Ministrem Administracji i Cyfryzacji prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:
– wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług
telekomunikacyjnych,
– wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego,
– promocję interesów obywateli Unii Europejskiej,
– realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów,
– zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych
norm prawnych.
Strony zadeklarowały współpracę w obszarze działań o charakterze naukowo‑badawczym i dydaktycznym w dziedzinach elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Przedmiotem umowy będą

przede wszystkim systemy teletransmisyjne i sieci telekomunikacyjne, zintegrowane platformy teleinformatyczne, narzędzia programistyczne, współczesne zastosowania Internetu i zagadnienia
im pokrewne.
Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez panią
Magdalenę Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz
prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.
Koordynatorzy porozumienia: ze strony UKE – Mariusz Czyżak,
Dyrektor Generalny UKE, Lidia Pogorzelska, Naczelnik Wydziału
Obsługi Prezesa w Gabinecie Prezesa UKE, ze strony AGH – prof.
Krzysztof Zieliński, Kierownik Katedry Informatyki WIEiT, dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH, Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej WEAIiB.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii
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Inkubator Innowacyjności wyróżniony
Z przyjemnością informujemy, że Akademia
Górniczo-Hutnicza została jednym z dwunastu laureatów konkursu Inkubator Innowacyjności ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem
programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich
komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia
przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój
innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym.
Za realizację zadań odpowiada Centrum
Transferu Technologii AGH, które prowadzi
działalność w zakresie ochrony i zarządza-

nia własnością intelektualną, komercjalizacji
przedmiotów własności intelektualnej oraz
promocji oferty technologicznej. Dzięki finansowemu wsparciu MNiSW dotychczasowe działania AGH w tym zakresie zostaną
poszerzone. Program będzie realizowany
od lutego 2014 roku do września 2015 roku.
W ramach przedsięwzięcia „Inkubator
Innowacyjności” zostaną podjęte działania
mające na celu:
– przygotowanie projektów komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających m.in. analizy potencjału rynkowego wynalazków, analizy
ich gotowości wdrożeniowej oraz wyceny praw własności przemysłowej,
– prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

– zarządzanie portfelem technologii,
– promocję oferty technologicznej.
CTT zaprasza do współpracy naukowców
naszej uczelni pragnących uzyskać pomoc w skomercjalizowaniu wyników swoich badań naukowych oraz przedsiębiorców
chcących skorzystać z oferty technologicznej AGH.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

Justyna Wrona
WRSS EAIiIB

fot. arch.

Kolejny Bal Elektryka już za nami! Impreza
organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów wydziału EAIiIB cieszyła się jak zwykle ogromną popularnością, a wszystkie bilety zostały wyprzedane
w ciągu kilku minut. Tegoroczny bal odbył
się 18 stycznia 2014 roku w Hotelu Galaxy,
a udział w nim wzięło ponad 350 osób.
Po uroczystym rozpoczęciu na uczestników czekało wiele atrakcji. Głównymi z nich
były widowiskowy pokaz iluzjonistów oraz
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez
resztę wieczoru do tańca porywał uczestników zespół GEMINIX, a między stołami
przechadzali się magicy, ciągle zaskakując
nowymi sztuczkami. Krótko mówiąc – nie
dało się nudzić!
Na balu swoją obecnością zaszczycili nas władze uczelni oraz pracownicy, natomiast szczególne podziękowania kierujemy
w stronę studentów, to wy właśnie sprawiliście, że noc stała się magiczna i na długo pozostanie w naszych wspomnieniach!
Podziękowania należą się również fotografom Krakowskiej Studenckiej Agencji Fotograficznej oraz telewizji studenckiej MINE
TV, którzy wspólnie zadbali o uwiecznienie
każdej chwili.
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji wziąć
udziału w Balu Elektryka to mamy dla Was
dobrą nowinę – kolejny już za rok!
Do zobaczenia!

fot. arch.

Bal Elektryka 2014
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Wśród ludzi pierwotnych Oceanii

20

fot. arch. J. Grębosza

„Czy istnieją na świecie miejsca, nieskażone cywilizacją białego człowieka? Jak widzą
nas tamci ludzie? Czy biały człowiek może
zostać zaakceptowany przez takie społeczności? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi w trakcie prelekcji Jerzego Grębosza
z Instytutu Fizyki Jądrowej, który spędził wiele miesięcy wśród – jak się to dawniej mówiło
„dzikich”. Nie, to nie są już ludożercy – mówił
prelegent. Teraz już nie tylko nie zjadają ludzi
(jak to jeszcze czynili ich dziadkowie) – ale
zyskali sobie opinie najżyczliwszych ludzi na
świecie. Na ich archipelag często mówi się
„wyspy szczęśliwe” albo „raj tropikalny”, bowiem tu czas zdaje się płynąć wolniej, życie
nie zmusza do codziennej walki o pożywienie, a do tego malownicze szlaki wśród lasów tropikalnych, no i kava, czyli napój, któremu przypisuje się właściwości relaksujące
i poprawiające nastrój.
Szczęście i serdeczność na Vanuatu są
autentyczne, a jego mieszkańcy nie mają
wielkich aspiracji – cieszy ich zwykłe, proste
i skromne życie. Na wyspach nie ma bezrobocia, bo każdy ma jakieś zajęcie – zrywanie kokosów, polowanie na zwierzynę,
łowienie ryb. Gleby wysp są żyzne, co sprawia, że na wyspach jest wszystko, co potrzebne do życia, a zielona dżungla obfituje
w egzotyczne owoce.
Każda wioska ma swojego wodza i jak
łatwo można się domyśleć jest najważniejszą osobą lokalnej społeczności.

fot. Z. Sulima

15 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: „Biblioteka Główna AGH zaprasza…”. Tym razem gościliśmy dr. hab. Jerzego Grębosza,
który opowiedział o swoich wrażeniach, zdobytych podczas pobytu wśród plemion Vanuatu, wyspiarskiego państwa Oceanii.

Archipelag wysp Vanuatu jest uznawany
na Pacyfiku za najbardziej przyjazne miejsce do życia na świecie.
Prelekcja połączona z pokazem fantastycznych zdjęć obrazujących życie plemion, przybliżyła nam fascynujący świat
wysp Pacyfiku.
Podsumowaniem spotkania niech będą
słowa naszego gościa:
Bardzo trudno w tak zwanym egzotycznym świecie znaleźć ludzi nieskażonych cywilizacją zachodnią. Szukałem ich długo,

aż wreszcie znalazłem na kilku wyspach
Oceanii.
Mam jakiś dar, że potrafię z takimi ludźmi się zaprzyjaźniać. Sekret jest bardzo prosty. Trzeba ich szanować i szanować ich
kulturę. Doceniać świat ich legend, wierzeń
i obyczaje.
Ludzie pierwotni, którzy postanowili być
wierni stylowi życia ich ojców i dziadów
mieszkają głęboko w dżungli, chodzą niemal nago, są oczywiście analfabetami, ale
z ich strony doświadczyłem bardzo dużo
dobroci.
Są dwie wioski na archipelagu Nowe Hebrydy (Oceania), gdzie ludzie traktują mnie
jak członka ich plemienia. Jestem z tego
bardzo dumny. Oczywiście, gdy jestem
u nich, a widzę rozległe rany na nogach –
biorę plaster, gazę i im te rany opatruję. No
to na drugi dzień jest długa kolejka. Ludzie
przyprowadzają mi dzieci, którym zalepiam
rany, a potem po tych plastrach potrafię ich
w trakcie zabawy rozróżniać.
To była ciekawa, barwna opowieść o odległych i nieznanych zakątkach świata. Profesor zabrał nas, słuchaczy w podróż najciekawszą z ciekawych, a my mogliśmy
zobaczyć odległe zakątki nie ruszając się
z miejsca.
Więcej fascynujących zdjęć można zobaczyć odwiedzając stronę:
www.ifj.edu.pl/~grebosz/private.html

Anna Chadaj
Biblioteka Główna AGH
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Jerzy Grębosz

fot. Z. Sulima

Dr hab. Jerzy Grębosz jest pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Studentom znany jest głównie jako autor książek informatycznych „Symfonia C++ Standard” oraz „Pasja C++”. Oprócz fizyki i informatyki jego pasją jest podróżowanie.
Odwiedził wiele wysp i archipelagów na południowym Pacyfiku – od
Nowej Gwinei aż po Wyspę Wielkanocną i Galapagos.
Nowe Hebrydy – kolonialna nazwa archipelagu ponad 80 wysp
pochodzenia wulkanicznego i koralowego położonego około 1700
km na północny wschód od Australii.
Wyspy odkrył w 1606 roku portugalski żeglarz Pedro Fernández
de Quirós. W 1774 roku James Cook opracował mapę tych wysp
i nazwał je Nowe Hebrydy. Od 1906 roku wyspy stanowiły brytyjsko-francuskie kondominium. W 1980 roku wyspy uzyskały pełną niepodległość jako państwo Vanuatu.
Na archipelagu zamieszkuje ponad 190 tysięcy ludzi. Zdecydowaną większość mieszkańców kraju, bo aż 92–93 proc. stanowią
rdzenni Melanezyjczycy – Ni-Vanuatu. Podzieleni są na kilkadziesiąt grup etnoterytorialnych, mówią różnymi językami i dialektami.
Na archipelagu używa się co najmniej 105 języków, a oprócz tego
licznych dialektów. Języki urzędowe to bislama (używany przez
większość miejscowych grup etnicznych) oraz angielski i francuski.

Oprócz Ni-Vanuatu na archipelagu żyje kilka grup Polinezyjczyków,
zarówno rdzennych jak i imigrantów z francuskich terytoriów Polinezji. Pozostali mieszkańcy wysp to Francuzi, Brytyjczycy, Australijczycy i Nowozelandczycy.

Jak skutecznie wykorzystywać Internet w biznesie?
30 stycznia 2014 roku z cyklu „Biblioteka Główna AGH zaprasza...” odbył się wykład „Jak skutecznie wykorzystywać Internet w biznesie?”,
który wygłosił Jarosław Królewski (recenzja książki znajduje się na następnej stronie).

fot. Z. Sulima

Jest on inżynierem informatykiem i magistrem socjologii, pracownikiem Wydziału
Humanistycznego, jednym z pomysłodawców i współtwórcą studiów z marketingu
internetowego oraz E-Gospodarki w AGH.
Jednocześnie od ośmiu lat związany jest
z branżą internetową. Kieruje Humanoit

Jarosław Królewski

Group oraz HG Intelligence S.A. Spółki te
budują aplikacje B2B (ang. Business to Business) oraz realizują projekty typu Business Intelligence. Jednym z głównych produktów jest oprogramowanie dla biznesu
pozwalające budować i rozwijać mobilne
oraz tradycyjne programy lojalnościowe.
Pracował przy projektach biznesowych wielu znanych marek.
Wykład zaprezentowany w Bibliotece Głównej miał przybliżyć zastosowania
najnowszych technologii i nakreślić kształt
współczesnych trendów internetowych
w biznesie. Prelegent zwracał uwagę słuchaczy na poszerzające się zjawisko pozyskiwania coraz większej ilości danych od
użytkowników. Firmy oferujące darmowe
aplikacje, budują poprzez nie bazy danych,
które osiągają gigantyczne rozmiary. Pozornie nieistotne informacje połączone w większą całość umożliwiają spersonalizowaną
kampanię marketingową, która trafia lepiej
i celniej do klienta.
Dawniej wyznacznikiem rozwoju internetowego było posiadanie własnej strony
internetowej. Dziś jest to API (ang. Application Programming Interface), czyli Interfejs Programowania Aplikacji. Budowanie
zaawansowanych relacyjnie struktur łączących różne API jest możliwe za pomocą
szeroko dostępnych narzędzi. Przykłado-

wo portal wykorzystujący kilka różnych interfejsów API może na skutek nowej prognozy pogody i informacji o preferencjach
użytkownika automatycznie wygenerować
i wysłać mail lub SMS.
Prelegent zaprezentował wiele różnorodnych narzędzi internetowych. Gotowe rozwiązania badawcze, projektowe, służące
do prototypowania oraz wzorce projektowe i wiele innych przedstawił w sposób ciekawy, bez wdawania się w zbędne szczegóły techniczne. Nowe projekty mogą osiągać
sukcesy między innymi dzięki działaniom
nieprzewidywalnym. Prowadzący spotkanie
podkreślał, że powstało wiele pozornie nieopłacalnych już w fazie analizy biznesplanu koncepcji, które okazały się prawdziwymi żyłami złota.
Prelekcja zawierała mnóstwo ciekawych
informacji przekazywanych w sposób przystępny i z zapałem. Miłym zakończeniem
spotkania była nagroda za aktywność i wiedzę – książka E-Marketing, której Jarosław
Królewski jest współredaktorem naukowym.
Tym, którym nie udało się zapoznać z tą publikacją pozostają jeszcze egzemplarze dostępne w bibliotekach wydziałowych, Bibliotece Głównej i w księgarniach.

Kacper Madej
Biblioteka Główna AGH
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E-marketing: współczesne trendy.
Pakiet startowy
Z końcem 2013 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN
ukazała się książka pod redakcją Pawła Sali i Jarosława Królewskiego zatytułowana E-marketing: współczesne trendy. Pakiet startowy.
Pozycja bije rekordy sprzedaży już od pierwszych tygodni po pojawieniu się na rynku. Trzydziestu trzech autorów przekazało czytelnikom wiedzę ujętą w dwadzieścia dwa rozdziały i rozpisaną na ponad czterystu pięćdziesięciu stronach.
W dobie niemal wykładniczego postępu technologicznego wydanie książki traktującej o marketingu internetowym może wydać
się bezzasadne. Dziedzina ta rozwija się na tyle szybko, że niejednokrotnie zdarzały się pozycje, których zawartość tuż po premierze
okazywała się przestarzała. Aktualność treści zawartych w Pakiecie
startowym przyczynia się zatem niewątpliwie do popularności, jaką
cieszy się to wydanie.
Każdy z dwudziestu dwóch rozdziałów-esejów porusza inne zagadnienie z szeroko rozumianej branży interaktywnej. Pozwala to
na selektywne zapoznawanie się z książką, w której czytelnik może
z łatwością odnaleźć interesujące go treści.
Dla kogo napisana jest ta pozycja? Przede wszystkim dla osób,
które działają na polu e-marketingu lub pragną spróbować swych
sił w branży. W części pierwszej opisane są podstawowe fakty
z dziedziny – Solidny background – w tym sytuacja rynku interneto-

wego w Polsce i na świecie, wpływ Sieci na gospodarkę oraz społeczny wymiar Internetu. Stanowi to doskonałe wprowadzenie dla
wszystkich, którzy, przystępując do lektury, nie do końca odnajdywali się w temacie. Natomiast wtajemniczonym w arkana wiedzy
z zakresu marketingu online/offline pierwsze cztery rozdziały pozwalają na usystematyzowanie wiedzy.
Część druga to wymienione i scharakteryzowane Składowe sukcesu, czyli wskazówki dotyczące tego, co należy opanować (np. e-mail marketing), by nasze starania przyniosły owocne skutki. Laika,
czytającego tytuły zamieszczonych tu esejów, może onieśmielić typowy marketingowy żargon. Niemniej specjalistyczna terminologia
(np. określenia takie jak Usability i User Experience, content marketing) nie pozostaje w książce bez objaśnień. Warto także zaznaczyć, iż odejście od naukowego języka nie idzie tu w parze ze spłyceniem istotnych treści.
Trzecia część publikacji, odnosząca się do badań mediów internetowych, wielu czytelnikom może wydać się najciekawsza. Autorzy zadają pytanie – Jak to policzyć? – i dają na nie odpowiedź. I to
odpowiedź nie byle jaką, nie zdawkową, lecz pełną ciekawych przykładów (badania site-centric, hybrydowe, panelowe, analiza konkurencji) oraz praktycznych rad (np. by wybór dowolnego rozwiązania
web analytics zawsze poprzedzać starannym zdefiniowaniem celów, którym badania mają służyć).
Pakiet startowy zawiera także Niezbędnik nowoczesnego marketera, bazujący na doświadczeniach i wiedzy autorów. To właśnie
z zawartych tutaj sześciu rozdziałów czytelnik dowie się, jak prowadzić sprawną współpracę z zespołem IT, jak zarządzać projektami
czy zapewnić kompleksową obsługę klienta w sieci.
E-marketing: współczesne trendy. Pakiet startowy pod redakcją
Pawła Sali i Jarosława Królewskiego to zbiór interdyscyplinarnych
esejów, w których zgromadzona jest szeroka wiedza praktyków
z branży interaktywnej. Przejrzyste wykresy i tabele statystyczne
w prosty sposób prezentują odbiorcy fakty z branży marketingowej,
a praktyczne wskazówki („zaprzyjaźnij się z firmami komplementarnymi i stwórz sieć”, „zaakceptuj, że nie wszystko jest mierzalne”)
oraz uwagi („to klienci szukają ciebie, nie ty klientów”, „nie każdy
jest wirtualny”) zmieniają myślenie na temat zasad działania wychodzącego naprzeciw potrzebom klienta handlu aktywnego. Książka
mówi o e-marketingu rzeczowo, obrazowo, z pasją.
Redaktorzy przyznają, iż ich aspiracją nie było stworzenie biblii
marketingu. Ta dziedzina handlu wciąż ewoluuje, zatem nie da się
przewidzieć, jaki dokładnie kierunek obiorą zmiany. Jak mówi sam
Jarosław Królewski: „Pracuję w branży, która każdego dnia mnie zaskakuje”. Przyszłość pokaże, czy treści przedstawione w publikacji
przetrwają próbę czasu.

Barbara Cyrek

studentka I roku SUM Kulturoznawstwa Wydział Humanistyczny
Jarosław Królewski, absolwent kierunków: informatyka oraz socjologia, pracuje na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zarządza specjalizującą się w nowoczesnych technologiach internetowych i opro-
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gramowaniu firmą Humanoit Group.
Paweł Sala, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz trener umiejętności miękkich, jest dyrektorem zarządzającym firmy FreshMail.
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Nagrodzony pomysł na studencki biznes
Igor Królikowski wraz z Patrycją Leszek od
pewnego czasu szukali pomysłu na stworzenie własnej firmy. Jak mówią, przychodziły im do głowy rozmaite rozwiązania –
jedne lepsze, inne gorsze, jednak żadne nie
było na tyle dobre, aby próbować wcielić
je w życie. W końcu jednak się udało. Igor,
pracownik i doktorant na wydziale Energetyki i Paliw w AGH, wraz z Patrycją, absolwentką warszawskiej SGH, postanowili
opracować kosz do użytku domowego, który będzie automatycznie segregował śmieci. Projekt został doceniony i uhonorowany pierwszą nagrodą przez jury konkursu
na najlepszy pomysł studenckiego biznesu
„The Next Big Thing”. Konkurs, który odbył
się podczas Polsko-Amerykańskiego Mostu
Innowacji, organizowanego wspólnie przez
Konsulat Generalny USA i Akademię Górniczo-Hutniczą, miał zainspirować młodych
polskich studentów i doktorantów do rozwijania współpracy z biznesem i tworzenia
własnych przedsiębiorstw typu start-up.
Inspiracją dla przyszłych przedsiębiorców było samo życie. Jak mówi Igor Królikowski, „pewnego dnia sortując śmieci Patrycja stwierdziła, że idealnie byłoby mieć
maszynę, która w każdym domu sama rozdzielałaby odpady”. W tym czasie Igor usłyszał o konkursie PAMI, a ponieważ domowa

sortownia śmieci wydawała im się dobrym
pomysłem na biznes, oboje postanowili
zgłosić się do tego konkursu.
Kosz ma się składać z dwóch części:
pierwsza to komora sortująca z zamontowanymi czujnikami do rozpoznawania materiału, które następnie przenosiłyby odpady do drugiej części, składającej się z kilku
przegród dzielących śmieci na konkretne
kategorie: metal, plastik, szkło i papier oraz
na tzw. składniki biologiczne. I w tym miejscu pojawił się problem: śmieci wrzucane
do jednego wspólnego kosza byłyby brudne, a zatem pojemniki na odpady należałoby bardzo często czyścić. – Dlatego po
rozmowach z profesorami, które odbywaliśmy podczas PAMI, postanowiliśmy zmodyfikować nasz pomysł. Doszliśmy do wniosku, że wystartowanie z produkcją kosza
dla gospodarstw domowych byłoby bardzo
drogie i trudne, bo segregacja wszystkich
śmieci wrzucanych od razu do wspólnego
pojemnika skutkowałaby tym, że należałoby
opracować taki kosz, który sam mógłby się
myć, bo jednak śmieci typu obierki po jarzynach w gospodarstwach domowych jest
dużo. Dlatego uznaliśmy, że kosz powinien
służyć wyłącznie do segregacji odpadów
czystych, czyli z pominięciem śmieci biologicznych. Doszliśmy też do wniosku, że

musimy wciągnąć do spółki trzecią osobę,
będącą specjalistą z dziedziny automatyki
i mechaniki. Zwróciliśmy się do mojego kolegi, który jest absolwentem Wydziału IMiR
w AGH. Już we troje postanowiliśmy uprościć proces sortowania w taki sposób, że
kosz rozpoznawałby tylko kilka materiałów,
co skutkowałoby tym, iż byłby dedykowany do konkretnego zadania jak np. rozdzielenie drewna od plastiku i szkła. Taki kosz
miałby zastosowanie w przemyśle, byłby
tworzony dla konkretnego klienta i przeznaczony do sortowania odpadów w jego firmie
– wyjaśnia Igor Królikowski.
– Obecnie rozpoznajemy rynek, badamy
zapotrzebowanie na nasz produkt i szukamy źródła finansowania. Muszę powiedzieć,
że już mamy potwierdzenie, iż nasza sortownia cieszy się zainteresowaniem. Po audycji w jednej z rozgłośni radiowych, w której mówiono o PAMI i naszym pomyśle,
zadzwonił do redakcji pan z prośbą o telefon do nas, gdyż byłby zainteresowany kupnem takiej sortowni – mówi Patrycja Leszek.
Młodzi przedsiębiorcy chcą zwrócić się
o pomoc w otwarciu swojej firmy do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
który działa w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ilona Trębacz

fot. Igor Królikowski

Na fotografii od lewej: Patrycja Leszek i Igor Królikowski
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Czym skorupka za młodu nasiąknie…
Co się świeci w lampce? Dlaczego rower ma dwa koła? Co to jest internet? Jak powstaje tęcza? Każdy, kto choć raz musiał
zmierzyć się z podobnymi pytaniami, doskonale wie, że dociekliwość najmłodszych nie zna granic. Jak się często okazuje, odpowiedź na takie pytania wcale nie jest dziecinnie prosta. Z pomocą dorosłym, a przede wszystkim ich podopiecznym, przychodzą naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu edukacyjnego pt. AGH JUNIOR. Wiele osób może zastanawiać się, czy warto przekazywać wiedzę w taki sposób? Przyjrzyjmy się zatem dokładniej idei projektu, który powstał w AGH.
o świecie nowoczesnych technologii” przenosi nas w sferę pojęć związanych z Internetem oraz telekomunikacją. Z kolei doktoranci z Wydziału Energetyki i Paliw: Anna
Przybyszewska, Grzegorz Kępisty, Igor Królikowski, Mateusz Malicki, Mikołaj Oettingen oraz Michał Orliński przygotowali cykl,
którego tematyka koncentruje się „W kręgu wielobarwnych zjawisk fizycznych”. Dział
ten wzbogacają również materiały multimedialne – na najmłodszych czeka komiks po-

fot. Karolina Szmuc

Projekt AGH JUNIOR wystartował oficjalnie
w październiku ubiegłego roku, kiedy to została uruchomiona strona: www.junior.agh.
edu.pl. Wyjście z inicjatywą do dzieci nie jest
nowością, gdyż od lat wiele szkół wyższych
kieruje ofertę edukacyjną do dzieci, organizując specjalne wykłady i zajęcia, bądź angażując się w różne projekty. W tym miejscu
należy podkreślić, że wyjątkowość projektu
AGH JUNIOR polega na jego dwuwymiarowości, a przede wszystkim na tym, iż Akade-

Warsztaty naukowe prowadzone przez prof. Konrada Szaciłowskiego
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mia – oprócz warsztatów naukowych organizowanych przez Ośrodek Historii Techniki
z Muzeum – jako pierwsza uczelnia w Polsce stworzyła platformę multimedialną, za
pośrednictwem której naukowcy mogą podzielić się swoją wiedzą z najmłodszymi.
Na stronie internetowej projektu, w dziale pt. „Odkrywamy świat nauki i techniki”
można aktualnie przeczytać trzy cykle artykułów. Pierwsza seria pt. „Bajkowe wycieczki do krainy prawdziwej nauki i techniki”,
której autorem jest prof. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH w latach 1998–2005,
przedstawia przygody dziesięcioletniej Asi
i jej psa Ralfa. Dr inż. Jerzy Domżał, pracownik Wydziału Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji, w „Rozmowach z dziećmi

święcony historii bolidu AGH Racing oraz
seria trzyminutowych prezentacji przygotowanych przez studentów AGH z MINE TV
oraz Marcina Zastawnika, doktoranta z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, finalistę konkursu FameLab.

AGH JUNIOR przez pryzmat naukowców
Dlaczego warto kształtować wrażliwość na
zagadnienia naukowe od najmłodszych
lat? O odpowiedź na to pytanie poprosiłam prof. R. Tadeusiewicza, pomysłodawcę działu „Odkrywamy świat nauki i techniki” oraz twórcę pierwszego zbioru artykułów,
które pojawiły się na stronie internetowej
dla dzieci.

– „Istnieje ogólnie znane powiedzenie,
że czym skorupka za młodu nasiąknie…
Wszyscy je znamy, a jednocześnie każda
z osób czytających te słowa zna przynajmniej kilkoro dzieci w wieku wczesnoszkolnym, których przyszłe życie i kariera bardzo nam leżą na sercu. Dlatego na różne
sposoby i z dużym niekiedy wysiłkiem usiłujemy te młode «skorupki» nasączać różnego rodzaju wiedzą. Nie chodzi mi przy
tym o wiedzę szkolną, której kanon wprawdzie ciągle się zmienia pod wpływem ambicji kolejnych «reformatorów», ale która na
szczęście ciągle jeszcze odpowiada pewnym minimalnym oczekiwaniom edukacyjnym. Chodzi o wiedzę, o której sądzimy,
że może być potrzebna dzisiejszym maluchom, kiedy przyjdzie im odgrywać rolę dorosłych, świadomych i wykształconych obywateli naszego kraju.
Jednak nawet bardzo serdecznie starając się przewidzieć dla naszych milusińskich, co im w tym przyszłym świecie będzie
potrzebne, możemy popełnić błąd wynikający z faktu, że tego przyszłego świata nie
potrafimy sobie skutecznie wyobrazić. Czy
ktoś 20 lat temu mógł przewidzieć rolę Internetu, którego wtedy jeszcze prawie wcale
nie było? Albo czy ojciec 20 lat temu przygotowujący syna, że przejmie po nim rodzinny
dobrze prosperujący zakład fotograficzny,
w którym od lat wywoływano zdjęcia i robiono odbitki, mógł sobie wyobrazić, że w istocie kształci przyszłego bezrobotnego?
Nawet to, co z dzisiejszej perspektywy
wydaje się oczywiście i nieodzownie potrzebne – za sprawą rozwoju nauki i techniki może całkowicie stracić sens. Jako przykład można wskazać naukę języków. Gdyby
przeprowadzić ankietę na temat tego, co
staramy się wsączyć do chłonnych młodych
umysłów poza wiedzą szkolną – to chyba
na pierwszym miejscu by się uplasowały języki. Nagminnie dajemy naszym dzieciom
czy wnukom dodatkowe lekcje języka (zwykle angielskiego), żeby zapewnić im swobodę podróżowania po świecie i możliwość
wybierania w przyszłości zajęć, w których
warunkiem koniecznym będzie swobodna
komunikacja z ludźmi innych narodów i innych kultur.
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Zauważmy jednak, co się już dziś dzieje w obszarze automatycznego komputerowego tłumaczenia z jednego języka na drugi? W Google jest już teraz dostępna opcja
pozwalająca tłumaczyć na bieżąco teksty
z jednego języka na inny. Dotyczy to na razie małych fragmentów tekstów – próba tłumaczenia na raz długiego tekstu ujawnia
natychmiast prymitywny charakter i błędy
takiego komputerowego przekładu, ale od
czegoś trzeba zacząć. Dla mnie nie ulega
wątpliwości, że ta technika będzie doskonalona i że nieodległy jest moment, w którym
jakość tłumaczenia maszynowego będzie
porównywalna z jakością pracy wykwalifikowanego tłumacza. Do przekładu poezji to
się zapewne nadal nie będzie nadawało, ale
do sprawnej komunikacji tekstowej między
ludźmi posługującymi się na co dzień różnymi językami – będzie całkowicie wystarczające. Oczywiście można powiedzieć: to
jest tłumaczenie tekstów pisanych, a gdzie
język mówiony?
Otóż w tym zakresie także notujemy
ogromny postęp. W dziedzinie automatycznego rozpoznawania mowy (nawiasem mówiąc, to był temat mojego doktoratu i mojej habilitacji) jesteśmy już bardzo blisko
chwili, kiedy swobodnie wypowiadane słowa i zdania będą automatycznie tłumaczone na tekst pisany. Tekst pisany w jednym
języku – wiemy to już – może być przetłumaczony na inny język. No a automatyczna
synteza mowy na podstawie tekstu to przy
dzisiejszym stanie technik informacyjnych
po prostu łatwizna. Do czego zmierzam?
Do stwierdzenia, że nasza troskliwość
o to, żeby zapewnić naszym dzieciom znajomość obcych języków, może się okazać wysiłkiem całkowicie daremnym, gdyż
sprawna komunikacja pomiędzy ludźmi
mówiącymi różnymi językami stanie się
trywialna i dostępna dla każdego na skutek postępu techniki. W efekcie znajomość
obcych języków przestanie być jakimkolwiek atutem na rynku pracy i będzie równie przydatna jak obecnie umiejętność jazdy konnej.
Czego więc uczyć nasze dzieci, żeby zapewnić im lepszą przyszłość w świecie, któ-

rego kształtu nie potrafimy sobie dziś wyobrazić?
Otóż twierdzę, że «walutą» na przyszłych
rynkach pracy będzie orientacja w funkcjonowaniu praw Przyrody (bo te się nie
zmienią niezależnie od postępu technologii) i umiejętność dociekania, jak i dlaczego działają składniki otaczającej nas
technosfery, po to, żeby być świadomym
dysponentem udogodnień niesionych
przez technikę, a nie ich niewolnikiem czy
zakładnikiem.
Popularyzacja wiedzy naukowej (która
się nie dezaktualizuje, tylko się stale wzbogaca), w tym także wiedzy technicznej – jest
kluczem do tego, by nasze dzieci potrafiły brać przyszłość w swoje ręce i formować
ją na swój użytek i pożytek. Natomiast brak
takiej wiedzy spowoduje, że ci, którym odpowiedniej wiedzy zabraknie, sami dostaną
się w łapy tej przyszłości i to oni będą przez
nią formowani i kształtowani.

Zdobywanie wiedzy, między innymi z wykorzystaniem jej popularyzacji, jest więc dla
dzisiejszych dzieci równoważne wyborowi,
czy chce się być podmiotem czy przedmiotem nieuchronnie zachodzących zmian.
Więc chyba nie ulega wątpliwości, że wrażliwość na zagadnienia naukowe warto kształtować od najmłodszych lat. Czyż nie?”.

AGH JUNIOR przez pryzmat dzieci
Przy okazji rozważań o idei projektu, warto również spojrzeć na niego z nieco innej, zewnętrznej perspektywy, a mianowicie
przez pryzmat dzieci. Inspirację do poruszenia tego wątku stanowi dla mnie ogromny oddźwięk na AGH JUNIOR. Jak się okazało, grupa wiekowa odbiorców jest dużo
szersza niż przewidywana (5–12 lat), gdyż
projekt wzbudził zainteresowanie zarówno
wśród uczniów jednego z najbardziej prestiżowych liceów Krakowa, jak i… Urzędu

Cykl „Bajkowe wycieczki do krainy prawdziwej nauki i techniki” autorstwa prof. Ryszarda Tadeusiewicza
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Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ale
przedstawmy sprawy po kolei.
Tak jak wspominałam już wcześniej,
szczególnym atutem AGH JUNIOR jest jego
multimedialna część. Należy podkreślić, że
materiały przygotowane przez naukowców
z AGH mogą stanowić wspaniałą zachętę
do zgłębiania tematów technicznych, a biorąc pod uwagę, że mają one stałe miejsce
w sieci – oferta ta praktycznie nie ma ograniczeń terytorialnych. – „Dzieci w dużych
miastach mają zazwyczaj sporo możliwości
uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających. Niestety nie można tego samego
powiedzieć o dzieciach z małych miejscowości. Dla nich zorganizowanie wyjazdu na
dodatkowe zajęcia stanowi o wiele większe
wyzwanie, zarówno ze względu na kosz-
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przykładom oraz dostosowaniu specjalistycznych pojęć do świata i systemu pojęciowego dziecka, opowieści zachowują jak
najbardziej naukowy charakter. – „Jestem
uczennicą klasy trzeciej szkoły podstawowej. Wiele zjawisk jest dla mnie bardzo trudnych i skomplikowanych. Z zaciekawieniem
zaczęłam czytać artykuły, które pokazała
mi moja mama na stronie AGH JUNIOR.
Spodobał mi się w szczególności piesek
Ralf i jego pani Asia, która wszystko mu
tłumaczy. Myślę, że przez takie przybliżenie nauki, będzie mi łatwiej zrozumieć różne problemy. Mam nadzieję, że kiedyś uda
mi się wybrać na warsztaty naukowe dla
dzieci lub zwiedzić Ośrodek Historii Techniki” – mówi Karolina ze Szkoły Podstawowej
w Leńczach.

Wspólnym mianownikiem dla AGH i UPRP
okazał się temat konkursu plastycznego pt.
„Wynalazek zmieniający świat”, który pokrywa się również z działaniami UPRP na
rzecz promowania wynalazczości. Pomysłowość dzieci, sposób wykonania prac,
a przede wszystkim liczba zgłoszeń – przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na konkurs wpłynęło blisko 1200 prac
z całej Polski, w tym jedna została nadesłana nawet zza granicy – z Ukrainy. Zaskoczenia nie krył również Rektor AGH prof.
Tadeusz Słomka, który przewodniczył obradom jury. – „Jestem pod ogromnym wrażeniem wspaniałych pomysłów, które zostały przedstawione w wielu pracach. Być
może nawet niektóre z zaprezentowanych
wynalazków mogłyby stanowić wspaniałą inspirację dla naszych naukowców. Wiadomo, że nie wszystkie roboty, czy urządzenia, były możliwe do wdrożenia, jednak
tematyka wielu prac odzwierciedla zapotrzebowanie na wybrane rozwiązania bądź
problemy, które stanowią wyzwanie dla
współczesnej nauki” – mówi prof. Słomka.

fot. Karolina Szmuc

Niewidzialny klucz

„Jak wbić gwoździa bananem, czyli fizyka niskich temperatur”
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ty, jak i na czas, który go pochłania. Dlatego wydaje mi się, że udostępnienie na
stronach www artykułów, w których skomplikowane zjawiska zostają wytłumaczone
w bardzo przystępny sposób, jest dodatkowo inicjatywą godną pochwały” – podkreśla
pani Marzanna, która zwróciła się do nas
z prośbą o zgodę na opublikowanie artykułów z działu „Odkrywamy świat nauki i techniki” w gazetce szkolnej prowadzonej przez
jej córkę.
Tym, co najbardziej urzeka w materiałach przygotowanych przez naukowców
z AGH, jest ich forma, jak np. konwencja
bajki czy rozmowy na internetowym czacie. Dzięki celnie dobranym, obrazowym

Naukowe przygody Asi i Ralfa znalazły
również uznanie również wśród uczniów
I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie, którzy postanowili unowocześnić formę przekazu, wychodząc z propozycją przygotowania audiobooka. Warto
nadmienić, że zainteresowanie nie jest przypadkowe, gdyż bohaterka opowiastek pt.
„Bajkowe wycieczki do krainy prawdziwej
nauki i techniki” jest absolwentką tego prestiżowego liceum. Z niecierpliwością czekamy zatem na efekty prac uczniów „Nowodworka”.
Ponadto miłym zaskoczeniem była dla
nas propozycja współpracy ze strony Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pisząc o projekcie, nie sposób omówić
w jednym artykule wszystkich jego aspektów. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie na rolę naukowców w kontekście relacji
„mistrz – uczeń”. Oczywistym jest fakt, że
każde dziecko jest wyjątkowe i być może
nie każdego zainteresują tematy techniczne, jednak nie ulega wątpliwości, że zarówno ciekawe formy, jak i postawy osób, które przekazują wiedzę, mogą przyczynić się
do wzbudzenia wielkiej pasji. Przy tej okazji być może warto sięgnąć do osobistych
doświadczeń, przypominając sobie osoby, które podziwiamy, które stanowią dla
nas autorytet, które zaszczepiły w nas miłość do nauki, zgłębiania problemów, etc.
i zobaczyć, jak bardzo wpłynęły na nasze
wybory.
Pasjonatów na AGH nie brakuje, zatem
mamy nadzieję, że kolejni uczeni włączą
się w projekt, dzieląc się swoimi zainteresowaniami z najmłodszymi i zachęcając ich,
aby wejść głębiej w otaczającą nas rzeczywistość. Efekty tego zaangażowania być
może nie będą od razu widoczne, jednak
warto uświadomić sobie, że taka platforma
jak „Odkrywamy świat nauki i techniki” czy
warsztaty naukowe prowadzone na uczelni, mogą stanowić dla najmłodszych niewidzialny klucz otwierający wrażliwość na tematy techniczne, a poprzez to – kształtujący
drogę ich życia.

Weronika Szewczyk
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Kalendarium rektorskie
15 stycznia 2014

23–24 stycznia 2014

• Spotkanie z Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Jackiem Gulińskim.
• Ogłoszenie wyników XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
„Perspektywy 2014”.
• Uroczyste otwarcie zmodernizowanej komory bezechowej
w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR.
• Posiedzenie Rady Nadzorczej INNOAGH.

• Spotkanie członków Konsorcjum KIC InnoEnergy, Frankfurt,
Niemcy.

25 stycznia 2014
• Bal Górnika – AGH.

27 stycznia 2014

• Posiedzenie Zarządu Polskiego Forum AkademickoGospodarczego.

• Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Mariańskiego, działającego
przy Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie.
• Spotkanie u Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera
dotyczące współpracy nauki z przemysłem brytyjskim.

17 stycznia 2014

29 stycznia 2014

16 stycznia 2014

• Spotkanie członków Konsorcjum KIC InnoEnergy, Frankfurt,
Niemcy.

18 stycznia 2014
• XXII Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji 2013.

20 stycznia 2014
• Podpisanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego
Marka Sowę, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego
Jacka Krupę i Rektora AGH prof. Tadeusza Słomkę umowy
partnerskiej pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – program
pilotażowy”.
• Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru i Orkiestry Smyczkowej Con
Fuoco AGH oraz Orkiestry Reprezentacyjnej AGH.
• Wizyta w AGH przedstawicieli Uniwersytetu Lincoln, Nebraska,
USA.
• Uroczystość nadania tytułu DHC Politechniki Śląskiej prof.
Tadeuszowi Kaczorkowi, Gliwice.

21 stycznia 2014
• Spotkanie z prof. Józefem Murzynem – Dziekanem Wydziału
Rzeźby ASP w Krakowie, którego celem było podsumowanie
kolejnego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego wspólnie
przez AGH i ASP oraz omówienie zakresu dalszej współpracy
pomiędzy uczelniami.
• Posiedzenie Kapituły Nagrody imienia Profesora Zbigniewa
Engela.
• I spotkanie Centrum Gazu Niekonwencjonalnego AGH.

22 stycznia 2014
• Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa –
Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.
• Uroczystości z okazji zakończenia pełnienia misji
dyplomatycznej w Krakowie Konsula Generalnego Republiki
Słowackiej Pana Marka Lisánskiego – Galeria Sztuki Polskiej XIX
wieku w Sukiennicach.

22–25 stycznia 2014
• Posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju
Publicznych Wyższych Szkół Technicznych – Politechnika
Białostocka.

• Podpisanie preumowy do projektu MRPO „Green AGH
Campus” – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

30 stycznia 2014
• Spotkanie laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności”
z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leną Kolarską–
Bobińską – MNiSW, Warszawa.

31 stycznia 2014
• Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Planowania i Monitorowania
Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa dr. Krzysztofem
Adamczykiem.
• Spotkanie z Sekretarzem Generalnym UNESCO Polska
Sławomirem Ratajskim, wizytującym Centrum AGH UNESCO.

3 lutego 2014
• Spotkanie Sprawozdawcze projektu HTRPL – AGH.

4 lutego 2014
• Wizyta w AGH Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju Nauki
i Technologii w Brazylii dr Liane Hentschke, Dyrektor Centrum
Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
dr Joanny Gocłowskiej-Bolek, Rektora Uniwersytetu Śląskiego
i Przewodniczącego KRASP prof. Wiesława Banysia.
• Spotkanie dotyczące nawiązania współpracy polskiego
przemysłu górniczego z japońską agencją rządową JCOAL.

5–6 lutego 2014
• Spotkanie członków konsorcjum KIC Raw Materials, Berlin,
Niemcy.

6 luty 2014
• Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Małopolska
Chmura Edukacyjna”.

7 lutego 2014
• Konferencja „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej –
gospodarczy Trójkąt Weimarski” – Kraków.
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Tablice – pamięć wiecznie żywa – część IX

fot. arch. BG AGH

W lutym 2014 roku minęła 75 rocznica
śmierci, a w marcu minie 140 rocznica
urodzin prof. Jerzego Buzka, metalurga
żelaza i odlewnika, wykładowcy Akademii
Górniczej, twórcy teorii procesu żeliwiakowego, członka Akademii Nauk Technicznych, organizatora STOP – Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Portret Jerzego Buzka
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Jerzy Jan Buzek urodził się 27 marca 1874
roku w Końskiej koło Trzyńca na Śląsku Cieszyńskim (obecnie Czechy), w rodzinie rolniczej. Ukończył Polską Szkołę Ludową
w Końskiej, a następnie w latach 1887–1895
uczęszczał do Niemieckiego Gimnazjum
Państwowego w Cieszynie. W gimnazjum
był członkiem, a następnie prezesem organizacji patriotycznej – tajnego stowarzyszenia polskich uczniów „Jedność”. W latach
1895–1899 studiował w Akademii Górniczej
w Leoben w Austrii, gdzie uzyskał dyplom
inżyniera górnika oraz inżyniera hutnika.
W tym czasie należał do założonej w 1878
roku „Czytelni Polskiej Akademików Górniczych w Leoben” – najstarszego polskiego akademickiego stowarzyszenia górniczego. Od 1899 do 1911 roku pracował jako
inżynier w Zakładach Hutniczych w Trzyńcu na wydziale wielkich pieców, w odlewni i emalierni. W 1904 roku zaczął prowadzić pierwsze prace badawcze, początkowo
na temat zgaru manganu podczas przetapiania surówki w żeliwiakach, a następnie
nad całokształtem zagadnień związanych

z procesem żeliwiakowym. Pierwsze rezultaty swoich badań przedstawił w referacie
„Zużycie koksu w piecach kopułowych”, wygłoszonym na I Zjeździe Polskich Górników
w Krakowie w 1906 roku, a późniejsze w artykułach zamieszczanych w „Przeglądzie
Górniczo-Hutniczym” i w „Stahl und Eisen”.
W pracach tych wyłożył i naukowo uzasadnił warunki normalnego biegu żeliwiaka oraz
wyprowadził wzory ustalające matematyczną zależność pomiędzy poszczególnymi
czynnikami mającymi znaczenie podczas
pracy żeliwiaka. Do pionierskich osiągnięć
Jerzego Buzka zaliczyć należy pracę „Zasady dotyczące pędzenia i budowy pieców kopułowych”. Ponadto w pracach tych ustalił,
że najkorzystniejsza ilość dmuchu żeliwiakowego w normalnych warunkach jego pracy
powinna wynosić 100 Nm3/m2 poprzecznego przekroju żeliwiaka w ciągu 1 minuty. Do
dziś jest to określane jako „liczba Buzka”.
W 1911 roku został skierowany przez dyrekcję Zakładów Trzynieckich do zbadania
stanu technicznego i możliwości produkcyjnych Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce,
którą zamierzano zlikwidować. Początkowo
zatrudniony tam jako starszy inżynier dokonał oceny rentowności zakładu. Po pewnych usprawnieniach, gdy odlewnia zaczęła
przynosić zyski, mianowano go w 1913 roku
dyrektorem zakładu, a od 1923 roku naczelnym dyrektorem Spółki Akcyjnej „Węgierska Górka”. Odlewnię tę zmodernizował,
doprowadził do rozbudowy, co wpłynęło
na zwiększenie jej rentowności. Ukierunkował jej produkcję na odlewy rur żeliwnych
metodą odśrodkową. W 1929 roku odlano – największą wówczas na świecie rurę
o długości 5 metrów i średnicy 1,2 metra.
Z zakładem w Węgierskiej Górce związał
się do końca życia. Jednocześnie kontynuował badania naukowe nad żeliwiakami,
publikując ich wyniki w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz z dziedziny gospodarczej i historii przemysłu hutniczego
w Polsce. Odlewnia dzięki jego staraniom
stała się w okresie międzywojennym jedynym swego rodzaju przemysłowym laboratorium odlewniczym w kraju, w którym pracować mogli również i inni badacze, m.in.
prof. M. Czyżewski z Akademii Górniczej.
W tym też czasie Akademia Górnicza
w Krakowie powoli rozwijała swoją działalność. Jedyny Wydział Górniczy nie zaspokajał wszystkich potrzeb „wielkiego przemy-

fot. H. Sieński

Profesor Jerzy Buzek

Tablica wisząca w gmachu Wydziału Odlewnictwa
słu”. Na uczelnii zaczęła się dyskusja nad
otwarciem Wydziału Hutniczego, której następstwem były – 18 grudnia 1921 roku –
wybory pierwszego dziekana i organizatora
Wydziału Hutniczego. W ramach Wydziału Hutniczego utworzono także docenturę
odlewnictwa – zalążek Wydziału Odlewnictwa. Od 1 października 1922 roku wykłady
z odlewnictwa prowadził inż. Józef Modzelewski. W roku akademickim 1927/28 stanowisko wykładowcy „Odlewnictwa” objął
inż. Jerzy Buzek, wybitny specjalista, jedna z największych i najbardziej zasłużonych
postaci polskiego odlewnictwa. W 1934
roku objął również wykłady z „Wielkich Pieców” i w tym też roku habilitował się z dziedziny odlewnictwa i metalurgii żelaza – na
podstawie pracy „Teoretyczne uwagi o budowie i pędzeniu płomienników odlewniczych”, uzyskując „veniam legendi”, to znaczy prawo do prowadzenia wykładów przez
niesamodzielnych pracowników naukowych
ze stopniem doktora lub ewentualnie z tytułem zawodowym magistra. Nadawane na
podstawie decyzji rady wydziału (ewentualnie innej jednostki organizacyjnej), z reguły na czas określony. W 1937 roku został
profesorem zwyczajnym w nowo utworzonej
katedrze metalurgii żelaza i odlewnictwa.
Wydał skrypt „Kurs odlewnictwa”, zgrupował wokół siebie kadrę naukową, do której
należeli późniejsi profesorowie, m.in. Mikołaj Czyżewski, Gabriel Kniaginin i Marian Olszewski (o każdym z nich w naszym cyklu
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ukażą się odrębne artykuły). Swoją działalnością przyczynił się i stworzył podwaliny
pod rozwój nauk odlewniczych i Wydziału Odlewniczego AGH. Zastanawiające jest
to, że już w 1933 roku profesor postulował
wprowadzenie nazwy Akademia Górniczo-Hutnicza. W jednej ze swoich prac tak napisał: „niedobrze się stało, że ze względu
na inne stare uczelnie tego typu, nazwano
i tę uczelnię dla tradycji Akademją Górniczą, u nas było wskazane nazwać tę uczelnię Akademią Górniczo-Hutniczą”. Uważał
też, że hutnictwo nie jest u nas zrozumiane
i pojmowane należycie.
Profesor od początku swojej pracy zawodowej bardzo energicznie włączył się
w nurt życia stowarzyszeniowego i aktywnie
w nim uczestniczył. W 1917 roku uczestniczył w Nadzwyczajnym Zjeździe Techników
Polskich. W 1921 roku był współorganizatorem Polskiego Związku Przemysłowców
Metalowych, powstałego w celu uporządkowania organizacji przemysłu. W celu podniesienia poziomu technicznego odlewnictwa polskiego był inicjatorem utworzenia
Grupy Odlewniczej (GROD). To na wniosek
GROD powstało najpierw Koło Odlewników
przy Stowarzyszeniu Techników Polskich,
a następnie w 1936 roku samodzielne Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP), działające bardzo aktywnie
do dziś w ramach NOT. Profesor był nie tylko założycielem, ale i w latach 1929–1932
pierwszym prezesem STOP-u, zaś w latach
następnych honorowym prezesem. Zarząd
Główny STOP od 1987 roku przyznaje nagrodę im. Jerzego Buzka. Przyznawana jest
ona za nowatorstwo w dziedzinie nauki,
techniki i produkcji odlewniczej. Jest to nagroda pieniężna, dwustopniowa, przyznawana członkom Stowarzyszenia, za wybitne
osiagnięcia z dziedziny teorii i praktyki odlewnictwa. Wręczana jest co 4 lata, podczas
Walnych Zjazdów Delegatów STOP. Warunki
otrzymania tej nagrody określone są odrębnym regulaminem.
W 1934 roku został powołany na członka
korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności; był także członkiem Akademii Nauk
Technicznych. W 1929 roku był przewodniczącym polskiej delegacji na Międzynarodowym Kongresie Odlewniczym w Londynie, w 1933 roku – na Kongresie w Pradze
– wygłosił referat „Teoretyczne uwagi o budowie i pędzeniu płomieniaków odlewniczych”, a w 1939 roku – na Kongresie
w Warszawie – wystąpił wraz z Mikołajem
Czyżewskim z referatem „Stopień zgaru
składników surówki w zależności od wielkości kawałków wsadu”. Był ponadto członkiem Rady Związku Przemysłowców w Krakowie, radcą Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie i członkiem Komitetu Norma-

lizacyjnego przy Ministerstwie Przemysłu
i Handlu. Brał czynny udział w życiu społecznym kraju, a szczególnie Żywiecczyzny,
z którą się tak zżył i którą tak ukochał. Działał również w Towarzystwie Szkoły Ludowej,
m.in. z jego inicjatywy koło tego towarzystwa w Węgierskiej Górce założyło fundusz
pomocy dla kształcących się synów chłopskich i fundusz budowy domu ludowego.
Napisał około 70 prac, głównie z zakresu odlewnictwa żelaza i wielkopiecowości
oraz podręcznik odlewnictwa i podręcznik
metalurgii surówki, którego pierwszy zeszyt ukazał się w 1939 roku. Nie sposób nie
zaznaczyć, iż prof. Jerzy Jan Buzek, sam
władający doskonale językiem niemieckim
i piszący po niemiecku rozprawy do czasopism niemieckich, bardzo dbał o stosowanie nazewnictwa polskiego, w trosce zarówno o rozwój polskich kadr technicznych,
jaki i rozwój polszczyzny. Był twórcą terminów: żeliwiak, żeliwo ciągliwe, staliwo, zastępując tym samym używane germanizmy.
W 1931 roku został odznaczony Krzyżem
Oficerskim Polonia Restituta.
Zmarł 9 lutego 1939 roku w Węgierskiej
Górce i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Cieszynie Wschodnim.
W dniach 30–31 maja 1959 roku odbyła się w Nowej Hucie Sesja Naukowa dla
uczczenia 20 rocznicy śmierci prof. Jerzego Buzka. W tym samym czasie – 31 maja
– odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy
pamiątkowej ku czci Profesora w gmachu
Wydziału Odlewnictwa przy ul. Krzemionki 11. Tablicę ufundowało Stowarzyszenie
Techniczne Odlewników Polskich. Jest to
widomym świadectwem zasług Jerzego
Buzka dla AGH, nauki polskiej i przemysłu
odlewniczego. Od 1974 roku tablica ta znajduje się w nowej siedzibie Wydziału Odlewnictwa przy ul. Reymonta 23. Na metalowej
płycie, wykonanej przez artystę rzeźbiarza
Józefa Galicę. umieszczono popiersie profesora oraz napis:
1874
1939
JERZY BUZEK
PROFESOR ZWYCZAJNY
AKADEMII GÓRNICZEJ
ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY
PREZES STOW. TECHN.
ODLEWNIKÓW POLSKICH
TWÓRCA NAUKOWYCH
PODSTAW W ODLEWNICTWIE
I WYBITNY PRAKTYK
W DWUDZIESTOLECIE ZGONU
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE
ODLEWNIKÓW POLSKICH
Zastanawiająca była zdolność profesora do
znajdowania na wszystko czasu. Zajmował

się on kwestiami naukowymi, brał czynny
udział w życiu organizacji społecznych i zawodowych, uczestniczył w zjazdach i naradach naukowych czy gospodarczych polskich i międzynarodowych, miał czas na
wszystko. Był człowiekiem czynu, o typie
na wskroś społecznym. W pracy dla dobra
kraju i narodu, upatrywał jedyny cel swojego życia. Przy tym cechowała Go prostota
i niewymowna skromność. We wspomnieniu pośmiertnym opublikowanym w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym – nr 2/1939,
tak o nim napisano:
„W stosunku do swoich podwładnych, był wymagający. Nic w tym dziwnego, gdyż sam był nadzwyczaj pracowity

Karykatura prof. J. Buzka zaczerpnięta z Wydawnictwa Jubileuszowego
1919–1969 Akademia w karykaturze w opracowaniu
Antoniego Wasilewskiego
i w wykonywaniu swoich obowiązków, ponad miarę sumienny i skrupulatny. Poza
swoją codzienną działalnością inżynierską, poświęcał się z podziwu godnym zamiłowaniem i młodzieńczym zapałem, pracy naukowej. Dzięki swoim niepospolitym
zdolnościom i tej niestrudzonej pracowitości, zdobył sobie poczesne stanowisko
w świecie naukowym”.
Przewodnią myślą ostatnich lat prof.
Buzka było opracowanie wielkiego działu z metalurgii surówki ze szczególnym
uwzględnieniem warunków pracy wielkich
pieców w Polsce. Cel ten urzeczywistnił
jeszcze kilka dni przed śmiercią uzupełniając i porządkując swoje rękopisy; nie doczekał się jednak ukazania tego dzieła w druku.
Mottem Jego życia było hasło, które bardzo często powtarzał „bez pracy teoretycznej, byłoby mi ciasno i duszno, ona mnie
uskrzydla i nadaje polot mojej myśli i duszy”.

Hieronim Sieński
Biblioteka Główna AGH
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Bohaterowie niezapomniani
nej z desantowaniem spadochroniarzy. Następnie przedstawione zostały dwa oddziały, bez których nie byłoby legendarnych
„ptaszków” – Oddział VI werbujący cichociemnych oraz brytyjskie Kierownictwo
Operacji Specjalnych (Special Operations
Executive), które udostępniało polskim oficerom tajne placówki szkoleniowe na terenie Wielkiej Brytanii.
Najważniejszą część wystąpienia stanowiło przedstawienie werbunku oraz szkoleń
polskich komandosów. Zaprezentowany został program szkolenia, scharakteryzowafot. Piotr Polończyk

11 lutego 2014 roku w Akademii Górniczo
‑Hutniczej odbyło się spotkanie poświęcone
historii 316 cichociemnych, legendarnych
spadochroniarzy AK. Wykład na temat elity polskiej dywersji wygłosiła mgr Agnieszka
Polończyk, wnuczka jednego z komandosów – Bolesława Polończyka, ps. „Kryształ”.
Na początku słuchacze wprowadzeni
zostali w tło historyczne wydarzeń – dowiedzieli się, jak w pierwszych miesiącach
II wojny światowej wyglądała łączność
z okupowaną Polską oraz jak doszło do
narodzin idei łączności lotniczej połączo-

Agnieszka Polończyk

fot. Piotr Polończyk

ne poszczególne kursy połączone z pokazem unikatowych fotografii, a także ukazane
wyposażenie cichociemnych podczas skoku i ich losy po znalezieniu się w okupowanym kraju. Tę część uzupełniały ciekawostki
dotyczące genezy nazwy, powstania znaku
cichociemnych czy też odznaczeń wojskowych, jakie otrzymywali komandosi.
Wykład uwieńczony został przedstawieniem sylwetek kilku cichociemnych – w tym
jedynej kobiety, Elżbiety „Zo” Zawackiej
oraz Dziadka autorki, „Kryształa”.
Zainteresowanie słuchaczy oraz liczna
frekwencja utwierdziła nas w przekonaniu,
że historia bohaterów narodowych nie jest
obca młodemu pokoleniu.

Natalia Schmidt-Polończyk
Grupa Naukowa Pro Futuro

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza

XXVII KONKURS
O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA WŁADYSŁAWA TAKLIŃSKIEGO
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Kandydatów do Konkursu zgłaszają rady wydziałów oraz ich odpowiedniki w jednostkach
pozawydziałowych.
Szczegółowy Regulamin Konkursu zawarty jest w Uchwale Senatu AGH
nr 181/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
Wnioski należy składać w Sekretariacie
Prorektora ds. Ogólnych AGH do dnia 30 kwietnia 2014 r.
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Noworoczne spotkanie opłatkowe Emerytów ZNP w AGH
Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkania opłatkowo-noworoczne organizowane są przez Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP w AGH.
Uroczystości te cechuje zawsze podniosły nastrój i wspaniała atmosfera. 17 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie, na
które przybyło ponad 100 osób.
Niezwykłość tego właśnie spotkania została podniesiona do
rangi wydarzenia, ponieważ w spotkaniu z Emerytami ZNP w AGH
uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz uczelni oraz liczni goście: prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH, prof. Anna Siwik –
Prorektor ds. Studenckich, prof. Mirosław Karbowniczek – Prorektor ds. Ogólnych, prof. Andrzej Tytko – Prorektor ds. Kształcenia,
mgr inż. Andrzej Pogonowski – Dyrektor ds. Pracowniczych, mgr
inż. Andrzej Miga – Sekretarz SW AGH, dr inż. Dariusz Sala – Prezes Rady Uczelnianej ZNP, Aleksander Bandura, Ksiądz Proboszcz
z parafii św. Wincentego A. Paulo. Zgromadzonych na uroczystości
powitał prezes Sekcji EiR ZNP w AGH kol. Zbigniew Mączyński, zaznaczając, że spotkania opłatkowo-noworoczne są także okazją, by
spotkać przyjaciół, kolegów z dawnych lat, ale także do spotkania
z władzami uczelni, które podejmują ogromny wysiłek w łagodzeniu
trudnej sytuacji emerytów i rencistów. Nasza uczelnia ma pod opieką ponad 2000 emerytów i rencistów. Prezes sekcji EiR ZNP podziękował władzom uczelni za wspaniały prezent noworoczny w postaci nie zmniejszania świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,
mimo że zasilanie funduszu socjalnego zostało obniżone. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył zebranym życzenia noworoczne, życząc aby wszystkie dni nowego roku były pełne słońca,
zdrowia, życzliwości, przyjaźni i wzajemnej miłości.

Następnie rektor przedstawił zamierzenia uczelni na najbliższe
miesiące i lata, szczególnie dotyczące największej inwestycji naszej uczelni, która przed końcem tego roku powinna zostać ukończona. Pan rektor złożył zebranym serdeczne życzenia, równocześnie wznosząc toast lampką wina za pomyślność Nowego Roku.
Część liturgiczną uroczyście poprowadził ks. Proboszcz Aleksander Bandura. Wspólnie odśpiewano kolędę. Następnie uczestnicy składali sobie życzenia. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu
otrzymali noworoczne upominki od Rady Uczelnianej ZNP AGH.

Zbigniew Mączyński

fot. Z. Sulima
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Spotkanie noworoczne Wychowanków
W piątek 10 stycznia 2014 roku w auli A-0 odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Przewodniczący Stowarzyszenia prof. Stanisław Mitkowski serdecznie powitał gospodarza uczelni rektora prof. Tadeusza
Słomkę oraz prorektorów prof. Annę Siwik i prof. Mirosława Karbowniczka, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Martę Doleżal i duchownych: proboszcza parafii św. Szczepana ks. Leszka Garstkę (po raz pierwszy biorącego
udział w naszych spotkaniach) oraz naszego corocznego gościa
ks. Andrzeja Szczotkę. Powitał również najstarszego członka stowarzyszenia kol. Stefana Radziszewskiego (w ubiegłym roku mieliśmy uroczystość 100-lecia Jego urodzin, podczas której Prezydent
Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył Mu odznakę Honoris Gratia). Były przemówienia. Rektor zakończył swoje wystąpienie zaintonowaniem „Wśród nocnej ciszy” i z dwustu gardeł popłynęły słowa prawie wszystkich zwrotek tej kolędy. Oklaskami przyjęte
zostały słowa M. Doleżal i optymistyczne wystąpienie naszego seniora. Po stosownych czytaniach (o czym decydowali duchowni),
modlitwie i słowach o wydarzeniu w Betlejem, nastąpiło poświęcenie opłatków i rozpoczęło się składanie życzeń. Wszyscy życzyli sobie zdrowia, optymizmu, dobrego humoru… Suto zastawiony stół
zachęcał. Spotkanie trwało półtorej godziny i myślę, że wszyscy byli
zadowoleni. Organizacja spotkania była umiejscowiona w talencie
i umiejętnościach koleżanki Heleny Pitery. Serdecznie dziękujemy!
Osobiście dziękuję kol. Zbigniewowi Sulimie, którego zdjęcia
więcej pokażą niż mógłbym opisać.

Przemawia S. Radziszewski

Andrzej Miga

fot. Z. Sulima
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Media o AGH
Kajakarze z Krakowa spłynęli Wielkim Kanionem
Tvn24.pl 10.01.2014

Kilkunastu kajakarzy z krakowskiego klubu akademickiego Bystrze pokonało główny odcinek rzeki Kolorado płynącej dnem Wielkiego Kanionu w USA. Od czwartku w holu Akademii Górniczo
‑Hutniczej oraz przed biblioteką uczelni można oglądać wystawę
zdjęć z wyprawy. Na ekspozycji „Grand Canyon Colorado oczami
polskich kajakarzy” znalazło się blisko 50 wielkoformatowych, kolorowych zdjęć. Wystawa czynna będzie do 9 lutego. Później pojedzie w „tournée” po Polsce. Jak informuje jeden z uczestników ekspedycji Łukasz Pająk, członkowie klubu działającego przy AGH aż
19 lat czekali na realizację marzenia. Prośbę o zgodę na przepłynięcie głównego odcinka Kolorado złożyli do władz Parku Narodowego w 1994 roku. Pozwolenie jest konieczne w przypadku grup niekomercyjnych, czyli nie korzystających z dotacji, sponsoringu ani
pomocy zawodowych przewodników. W 1994 r. lista oczekujących
liczyła ok. 5 tys. osób. Polacy wymarzoną przepustkę otrzymali dopiero w 2011 roku. Przygotowania do wyprawy zajęły im prawie dwa
lata. Podróż odbyła się w sierpniu 2013 r. i trwała 18 dni. W ośmiu
kajakach przepłynęli ponad 450 km. Zmierzyli się z kilkuset kataraktami o różnym stopniu trudności. Wyposażenie załogi transportowane było czterema pontonami. Spływ przebiegł bez komplikacji.
– Najtrudniejsze okazały się rapidy stanowiące ok. 10 proc. głównego odcinka rzeki. Niesprzyjające były także 45-stopniowe upały.
Na szczęście woda w rzece była chłodna – śmieje się Łukasz Pająk.
Kajakarzom pogratulował rektor AGH prof. Tadeusz Słomka: – Cieszę się, że wieloletnie starania zostały uwieńczone sukcesem. Na
czwartkowym wernisażu powiedział także, że Wielki Kanion ma znaczenie nie tylko geologiczne, ale również turystyczne – kilka lat temu
zwyciężył konkurs BBC na najcenniejszy obiekt turystyczny świata.

Program naukowców z AGH przełomem w wykrywaniu
fałszerstw w obrazach cyfrowych
Natemat.pl 10.01.2014

Na krakowskim AGH stworzono nowy, innowacyjny program
„MITIS”, który w sposób skuteczny wykrywa fałszerstwa obrazów
cyfrowych. Jedną z jego najistotniejszych cech jest zdolność do odtworzenia zmienionych fragmentów obrazu. Program „MITIS” przełomem w walce z fałszerstwami cyfrowymi. Naukowcy z Akademii
Górniczo Hutniczej opracowali program, który pozwoli na uwierzytelnianie materiałów prasowych tak, by ich autentyczność była nie
do podważenia. System „MITIS” potrafi skutecznie wykrywać fałszerstwa obrazów cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne lokalizowanie fragmentów zdjęć, gdzie obiekt został usunięty lub
dodany. – Dzięki programowi „MITIS” odbiorca obrazu jest w stanie
stwierdzić, które fragmenty zostały zmienione, a jeśli zostały zmienione – przywrócić je do oryginalnego wyglądu – powiedział w „TV
AGH” mgr inż. Paweł Korus, z Katedry Telekomunikacji Akademii
Górniczo Hutniczej w Krakowie. W przypadku zdjęć i nagrań cyfrowych wykorzystywanych podczas procesów sądowych szczególnie ważne jest, by zgromadzony materiał dowodowy był w stu procentach wiarygodny. Dotychczas odróżnienie obrazka oryginalnego
od wyretuszowanego w sposób komputerowy było praktycznie niemożliwe. Program „MITIS” bez wątpienia pomoże policji, ułatwi
sprawy dochodzeniowe, a także wspomogą nowoczesny monitoring uliczny. System ten, choć został stworzony z myślą o wspomaganiu pracy organów wymiaru sprawiedliwości, z powodzeniem

znajdzie także zastosowanie komercyjne. Z jego pomocą możliwa
jest skuteczna ochrona treści multimedialnych przed przypadkami
łamania praw obywatelskich. Innowacja ta jest kompatybilna także z urządzeniami, które nagrywają obraz, dzięki czemu zdjęcia są
chronione przed fałszowaniem już w czasie rejestracji.

Kolejny krok w walce o czyste powietrze
Onet.pl

11.01.2014

W zeszłym miesiącu sejmik wojewódzki uchwalił zakaz palenia
węglem i drewnem w Krakowie. Pełny zakaz wejdzie w życie za pięć
lat. Nie oznacza to, że już teraz nie można prowadzić innych działań w walce o czyste powietrze. Ma w tym pomóc właśnie powołana rada programowa ds. ochrony powietrza. Rada została powołana przez Jacka Majchrowskiego i będzie ona organem doradczym
i opiniodawczym. Głównym zadaniem rady ma być opiniowanie
miejskich działań w celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu w Krakowie. W jej skład wchodzą krakowscy naukowcy i ekolodzy. Przewodniczącym rady został prof. dr hab. inż. Marian Mazur z Akademii Górniczo-Hutniczej. Oprócz niego w skład
rady weszli m.in. prof. dr hab. inż. Marian Hopkowicz (Politechnika
Krakowska), prof. dr hab. Marek Michalik (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński (Uniwersytet Rolniczy), dr inż.
Marek Bogacki (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Zygmunt Fura
(ekolog), dr inż. Bronisław Kamiński (ekspert z zakresu ochrony środowiska), dr Stanisław Kirsek (Politechnika Krakowska), dr inż. Robert Oleniacz (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz dr Leszek Ośródka (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Sekretarzem Rady
jest Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Członkowie Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza
w Mieście pełnią swoje funkcje społecznie.

Kto wykuwa menedżera
Rzeczpospolita

13.01.2014

Prawie co drugi prezes dużej firmy w Polsce to absolwent
uczelni technicznej, ale przybywa ekonomistów. Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Śląska w Gliwicach to czołowe kuźnie top menedżerów – wynika z najnowszej analizy „Rz”. Wzięliśmy w niej pod lupę kariery
493 szefów przedsiębiorstw z naszej Listy 2000. Dyplom którejś
z tych uczelni miał w 2013 roku prawie co czwarty prezes dużej firmy w Polsce. Niemal połowa badanych na swoje pierwsze studia
wybrała uczelnię techniczną. Przewaga inżynierów nie jest jednak
już tak znacząca jak w ostatnich latach. Na czele dużych firm stoi
coraz więcej absolwentów uczelni ekonomicznych – to już prawie
co czwarty prezes (przed rokiem co piąty). Najliczniejszą grupę stanowią tu menedżerowie po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prof. Krzysztof Obłój, szef Zakładu Zarządzania Strategicznego
i Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zauważa, że rosnący udział prezesów po uczelniach
ekonomicznych wynika z tego, że w latach 90. kierunki techniczne
straciły na atrakcyjności. – Obserwowaliśmy wtedy ogromną popularność studiów z zarządzania. Teraz część ich absolwentów zostaje
członkami zarządów i szefami firm – wyjaśnia prof. Obłój. W związku z tym przez najbliższe dziesięć lat ekonomistów na czele polskich
firm będzie zapewne przybywać. Potem jednak ich liczba znów zacznie spadać. To efekt widocznego ostatnio wielkiego powrotu na
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politechniki – za kilkanaście lat ich absolwenci znów będą widoczni
w zarządach. Wielu z nich będzie miało za sobą studia MBA.

Najcichsze miejsce w Europie
Rmf24.pl 14.01.2014

Najcichsze miejsce w Europie znajduje się w Krakowie. Na
Akademii Górniczo-Hutniczej otwarto zmodernizowaną komorę bezechową. Komora to żelbetonowy sześcian o wymiarach
10 × 10 × 10 m. Styka on się z podłożem jedynie poprzez 25 wsporników. Całość waży prawie 500 ton a w środku znajduje się 7 tysięcy
klinów niwelujących odbicia fal dźwiękowych. Kliny te znajdują się na
ścianach, suficie i podłodze. Pomieszczenie zamykane jest szczelnymi drzwiami ważącymi prawie tonę. Konstruktorom udało się uzyskać poziom 0 dB. Hałas w tym pomieszczeniu jest poniżej progu
słyszenia człowieka. To taka cisza, która wielu osobom może zaszkodzić – twierdzi Marcin Zastawnik z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH.Są ludzie, którzy po kilkunastu minutach mają zawroty głowy
– dodaje. Dla porównania, poziom hałasu w pustym pokoju to 20 dB,
rozmowa 60 dB, ruchliwa ulica 80–90 dB.W tym laboratorium jest tak
cicho, że gdyby mucha leciała na wysokości 2–3 metrów to byśmy
ją usłyszeli – tłumaczy Marcin Zastawnik. Na modernizację komory
bezechowej wydano 1,5 miliona złotych. W jej wnętrzu wykonywane
są badania poziomu hałasu przedmiotów i urządzeń, które nas otaczają. Rejestrowane były już odgłosy jakie emitują: okapy kuchenne, lampy oświetleniowe, kosiarki do trawników a nawet hałas, jaki
wytwarza pojemnik na śmieci do którego wrzucane są puste butelki.

Uczelnie i szkoły w „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”
Onet.pl 21.01.2014

Sześć najważniejszych krakowskich szkół wyższych będzie
uczestniczyć w projekcie pilotażowym „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”, którego celem jest przekazywanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy i osiągnięć uczelni przy wykorzystaniu internetu. Przedstawiciele władz województwa małopolskiego oraz rektorzy
uczelni podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu. Wezmą w nim udział: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska,
Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Rolniczy. Liderem projektu jest AGH. „Małopolska Chmura Edukacyjna” zakłada współpracę wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
polegająca na przekazywaniu wiedzy oraz przybliżanie uczniom
osiągnięć naukowych uczelni przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zdaniem przedstawicieli projektu pilotażowego, który będzie realizowany w latach w latach
2013–2015, przyczyni się on do podniesienia poziomu nauczania,
a uczniowie będą mieli kontakt z nauką, będą mogli rozwinąć logiczne myślenie i umiejętność pracy w zespole oraz rozwinąć najważniejsze kompetencje. „Chmura” ma też zachęcić uczniów do
podejmowania kierunków studiów zgodnych ze specjalizacjami
określonymi w strategii Małopolski oraz wyrównywać dostęp do wiedzy i nauki w całym regionie. W ramach projektu powstanie platforma multimedialna, która umożliwi prowadzenie wirtualnych zajęć,
wymianę materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie
zyskają dostęp do wykładowców i zasobów uczelni.

Nowy kompleks AGH na pół ulicy
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Największe i jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrów badań nad energetyką powstaje przy ulicy Czarnowiejskiej,
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w miejscu, gdzie jeszcze w zeszłym roku był stary parking. Zakończenie budowy Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej
w tym roku. Olbrzymi kompleks to największa inwestycja uczelni od czasu budowy gmachu głównego przy al. Adama Mickiewicza, blisko 80 lat temu. Na powierzchni ponad 15 tys. m2 znajdzie
się 38 nowoczesnych laboratoriów wraz z infrastrukturą techniczną. W tym centrum prowadzone będą badania z każdej dziedziny związanej z energetyką, od prac nad nośnikami energii czy paliwami, przez badania nad jej odnawialnymi źródłami i energią
jądrową. Badane będą również metody uzyskiwania czystej energii węglowej, ważnej dla Krakowa ze względu na zanieczyszczone
powietrze. Z międzywydziałowej jednostki korzystać mają doktoranci i stypendyści nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Centrum ma na siebie zarabiać. W pierwszym znajdzie się tzw. część
komercyjna, w której będą m.in. badania na zamówienie firm i na
potrzeby biznesu. W drugim ulokowane zostaną laboratoria dydaktyczne. Wśród zespołów laboratoryjnych zaprojektowano pracownie, w których naukowcy będą badać m.in. zagadnienia dotyczące układów kogeneracji (procesów jednoczesnego wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni), technik kriogenicznych (wykorzystanie różnych właściwości ciał w niskich temperaturach) czy fotowoltaiki (przetwarzanie światła słonecznego na
energię elektryczną).

Rozstrzygnięto IX edycję konkursu „Popularyzator Nauki”
Naukawpolsce PAP

29.01.2014

Ks. prof. Michał Heller, prof. Ryszard Tadeusiewicz, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Dzieci są wśród laureatów IX edycji konkursu „Popularyzator Nauki”.
Laureatów nagrodzono w środę w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. W konkursie organizowanym od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce PAP i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(MNiSW) nagradzani są wyróżniający się w popularyzacji wiedzy:
ludzie nauki, instytucje naukowe i pozanaukowe, a także osoby
spoza środowiska naukowego, dziennikarze i redakcje. „Chcieliśmy poprzez ten konkurs docenić wysiłek wszystkich tych, którzy
swoja pracą, zaangażowaniem i energią realizują różne zadania
przyczyniając się do popularyzacji polskiej nauki” – powiedziała w środę wiceprezes PAP Lidia Sobańska. Laureatem nagrody
specjalnej za całokształt działalności został ks. prof. Michał Heller z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Uczony jest autorem kilkudziesięciu książek, wybitnym filozofem i teologiem, specjalizuje
się m.in. w filozofii przyrody, fizyce czy kosmologii. W 2008 roku jako pierwszy Polak otrzymał Nagrodę Templetona, przyznawaną za
przerzucanie mostów między religią a nauką. Otrzymane wówczas
1,6 mln dolarów przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Jednym z programowych
zadań centrum jest popularyzacja nauki. Prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo‑Hutniczej w Krakowie zwyciężył w kategorii Naukowiec. Jego pierwszy zarejestrowany artykuł popularnonaukowy pochodzi z 1976 r. Łącznie napisał ponad 400 artykułów
popularnonaukowych i ponad 10 książek. „Popularyzuje automatykę, informatykę i biocybernetykę. Ma tytuł Mistrza Mowy Polskiej
i w wyjątkowy sposób łączy dar pięknego mówienia z umiejętnością przekazywania wiedzy zarówno dorosłym, jak i dzieciom” – informują organizatorzy konkursu. „Jest to ukoronowanie działalności, którą traktowałem zawsze jako pewną „odtrutkę” – powiedział
podczas uroczystości prof. Tadeusiewicz.

Bartosz Dembiński
Anna Żmuda

Strefa doktoranta
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Kilka pytań do absolwenta AGH

Metody Monte Carlo i reaktory atomowe
mgr inż. Mikołaja Oettingena, laureata konkursu zorganizowanego przez Forum Akademickie na najlepszy artykuł
popularnonaukowy – „Skomplikowane i proste – Młodzi uczeni o swoich badaniach”
Konkurencja była duża, nadesłano bowiem 127
prac. Jury wybrało tylko siedem, w tym Pana
artykuł „Do czego może doprowadzić gra w pasjansa? – czyli o metodach Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych”, za który zdobył
pierwszą nagrodę. Co to są metody Monte Carlo i skąd pochodzi ich nazwa?

A co to ma wspólnego z reaktorami jądrowymi?
Metody Monte Carlo są obecnie powszechnie używane w modelowaniu numerycznym zagadnień związanych z transportem promieniowania, szczególnie
neutronów w rdzeniach reaktorów jądrowych. Są one wykorzystywane do projektowania rdzeni innowacyjnych reaktorów
jądrowych nazywanych reaktorami IV generacji, jak również do szeregu analiz reaktorów istniejących generacji III. W Katedrze
Energetyki Jądrowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH prowadzimy prace projektowe nad reaktorem wysokotemperaturowym
chłodzonym gazem do produkcji ciepła
przemysłowego oraz nad reaktorem energetycznym chłodzonym ciekłym ołowiem.

Mikołaj Oettingen
Rozwijane przez zespół narzędzia numeryczne bazujące na metodach Monte Carlo
pozwalają prowadzić badania na wysokim
poziomie, co cieszy się uznaniem środowiska międzynarodowego.

Co można osiągnąć dzięki stosowaniu metod
Monte Carlo w fizyce reaktorów jądrowych?
Główną zaletą metod Monte Carlo jest
możliwość modelowania w pełni trójwymiarowej geometrii rdzenia rektora jądrowego, co ma duży wpływ na analizy bezpieczeństwa pracy reaktora oraz optymalizację
zużycia paliwa jądrowego. Kolejną ważną zaletą metody Monte Carlo są jej pro-

fot. Z. Sulima

Nazwa metody pochodzi od nazwy
dzielnicy Monako, słynącej ze wszechobecnego hazardu. Za pomysłodawcę metody
uważany jest Stanisław Ulam, matematyk
polskiego pochodzenia pracujący w amerykańskim laboratorium Los Alamos nad
rozwojem broni jądrowej podczas II wojny światowej. W czasie gry w pasjansa zadał sobie proste pytanie: jaka jest szansa
ułożenia pasjansa z rozdanych kart? Problem ten można było rozwiązać klasycznie
w oparciu o aparat matematyczny rachunku prawdopodobieństwa. Stanisław Ulam
wpadł na prostszy pomysł – należy rozdać
karty np. 100 razy i policzyć ile razy udało się z nich ułożyć pasjansa. Ta myśl zapoczątkowała rozwój metod Monte Carlo, opartych o czysty proces statystyczny,
a nieskomplikowane analityczne rozwiązania równań opisujących dane zjawisko. Początkowo metoda została zaaplikowana do
obliczeń transportu promieniowania w systemach jądrowych. Obecnie używana jest
w wielu dziedzinach nauki i techniki m.in. fizyce, biologii, ekonomii etc.

ste podstawy teoretyczne nie wymagające szczegółowej znajomości matematyki
wyższej. Każdy z nas jest w stanie zrozumieć podstawy metody w dość krótkim czasie. Niestety każda metoda numeryczna ma
swoje wady, w przypadku metody Monte
Carlo jest to długi czas obliczeń, który może
być efektywnie zredukowany tylko przy wykorzystaniu komputerów wysokiej mocy obliczeniowej.

Jest Pan absolwentem Międzywydziałowej
Szkoły Energetyki AGH oraz Uniwersytetu
w Clausthal. Kończy Pan studia doktoranckie
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
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AGH i jest obecnie asystentem na Wydziale
Energetyki i Paliw AGH. Dlaczego wybrał Pan
model kariery naukowej. Czym się Pan kierował?
Po ukończeniu studiów magisterskich
w Międzywydziałowej Szkole Energetyki
AGH tak jak każdy świeżo upieczony absolwent stanąłem przed życiowym wyborem.
Do rozpoczęcia studiów doktoranckich namówili mnie pracownicy ówczesnego Zakładu Problemów Energetycznych WFiIS,
który wyewoluował w Katedrę Energetyki Jądrowej WEiP. Moja decyzja nie była
podjęta w oparciu o sztywne planowanie
kariery naukowej, ale raczej o możliwość
prowadzenia badań w ciekawej dziedzinie
jaką jest energetyka jądrowa. Przez ostatnie pięć lat pracowałem w wielu międzynarodowych projektach, odbyłem roczny staż
naukowy w Instytucie Energii Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej oraz otrzymałem dwumiesięczne
stypendium na Uniwersytecie Kalifornijskim
Berkeley, będącym w czołówce najlepszych uniwersytetów świata według rankingu szanghajskiego. Z perspektywy czasu
rozpoczęcie kariery naukowej okazało się
strzałem w dziesiątkę.

Jakie są inne obszary Pana zainteresowań badawczych?
Obecnie interesuję się termo-hydrauliką reaktorów jądrowych. Ma ona duży
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wpływ na obliczania transportu neutronów.
W Katedrze Energetyki Jądrowej prowadzimy prace rozwojowe, mające na celu
połączenie programów numerycznych do
transportu promieniowania z programami
do obliczeń termo-hydraulicznych uwzględniających np. rozkłady temperatur w rdzeniu reaktora. Opracowane narzędzie będzie dedykowane do analiz bezpieczeństwa
rektora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem, co stanowi duże wyzwanie
naukowe. Ponadto staram się być na bieżąco z nowymi trendami w dziedzinie energetyki jądrowej.

Jest Pan na początku kariery naukowej. Jak
Pan ją sobie dalej wyobraża?
W moim przekonaniu praca naukowa nie
powinna się opierać tylko o akademickie
pogłębianie wiedzy z danego tematu. Naukowcy powinni wyjść zza murów uczelni i przedstawiać wyniki swojej pracy szerszemu gronu publiczności w przystępny
dla każdego sposób. Popularyzacja nauki
jest ważnym zagadnieniem często spychanym na drugi plan. Dlatego dużo uwagi poświęcam pracy dydaktycznej ze studentami.
Młodzi ludzie, którzy rozpoczynają studia
wyższe wymagają od prowadzących zajęcia
coraz więcej co do treści jak i formy zajęć.
Staram się przygotowywać moje przedmioty
w ciekawy i niestandardowy sposób, wplatając w ich tok zagadnienia związane z pra-

cą naukową. Również ważnym aspektem
pracy naukowej jest prowadzenie badań we
współpracy z przemysłem. Podejścia biznesowe i naukowe do danego tematu diametralnie się różnią. Współpraca nauka-przemysł pozwala na wypracowanie wspólnych
rozwiązań, które dają obopólne korzyści.
W mojej przyszłej karierze naukowej postaram kierować się tymi dwoma aspektami.

Jakie Pan ma hobby i jak Pan łączy ambicje
pracy naukowej z życiem osobistym?
Lubię sport. Już w szkole średniej regularnie ćwiczyłem judo, podczas studiów pływanie, a teraz od dwóch lat gram
w squasha. Wysiłek fizyczny traktuję jako
odpoczynek. Podczas gry w squasha wpadają mi do głowy różne pomysły, które później często wykorzystuję w swojej pracy naukowej. Nie łączę pracy naukowej z życiem
osobistym, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego stwierdzenia. Specyfika pracy naukowej polega na tym, że ona nigdy
się nie kończy – zawsze można rozpocząć
nowy rozdział. Uważam, że należy się wystrzegać połączenia jednego i drugiego.
Praca naukowa ma swój czas, a życie osobiste swój.

Dziękując za rozmowę życzę dalszych sukcesów naukowych i osobistych.

Małgorzata Krokoszyńska

Zamierzenia Zarządu Uczelnianej Rady
Samorządu Doktorantów w kadencji 2014/2015
Koleżanki i Koledzy Doktoranci,
nowy rok działalności zaczynamy razem
z nowymi akcjami. Oto kilka z nich.

Strona internetowa
www.doktoranci.agh.edu.pl
Na adres ursd@agh.edu.pl zgłaszajcie wasze pomysły nowych funkcjonalności, które mogłyby zostać uruchomione na naszej
stronie internetowej.

Ubezpieczenia
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Dla doktorantów AGH został przygotowany specjalny pakiet ubezpieczeń obejmujący m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nauczyciela akademickiego
w celu zapewnienia kompleksowej ochrony

przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Jest to istotna akcja biorąc pod
uwagę konieczność prowadzenia przez
doktorantów zajęć dydaktycznych, niejednokrotnie z wykorzystaniem niebezpiecznych urządzeń.
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca
lutego na adres ursd@agh.edu.pl
Informacje dotyczące ubezpieczeń, ich
zakres i propozycje cenowe można znaleźć
na stronie internetowej
www.doktoranci.agh.edu.pl/ubezpieczenia-allianz

Multisport
W każdej chwili można zostać uczestnikiem
programu Multisport. W tym celu należy wysłać maila z informacją o chęci posiadania
karty na adres ursd@agh.edu.pl.

W najbliższym czasie umowa z BenefitSystems zostanie rozszerzona o nowe pakiety dostępne dla doktorantów AGH. Będą
to m.in.:
– możliwość korzystania z ulgowych biletów do kina,
– możliwość korzystania z ulgowych biletów do teatru.
Na stronie www.doktoranci.agh.edu.pl/multisport dostępne będą dodatkowe informacje.

Facebook
Zapraszamy do polubienia naszego profilu
na facebooku
www.facebook.com/URSD.AGH

Maciej Nowosielski

Strefa doktoranta
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fot. Joanna Loch

W dniach 24–26 stycznia 2014 roku w Niedzicy odbył się IV Puchar Prorektora. Wyjazd integracyjny połączony z zawodami
narciarskimi dla doktorantów swoim patronatem objął prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor ds. Nauki. W tym roku impreza miała
charakter ogólnopolski ze względu na odbywający się w tym samym czasie zjazd
Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Także
do wspólnej zabawy i narciarskiej rywalizacji z doktorantami z AGH zaproszeni zostali doktoranci uczestniczący w zjeździe KRD.
Pierwszego dnia wyjazdu narciarze
i snowboardziści mieli szansę rozgrzać
się przed zawodami szusując na stokach
w Białce Tatrzańskiej. Pozostali uczestnicy wyjazdu relaksowali się na basenach
termalnych lub korzystali z pięknej zimowej aury spacerując po okolicy. Z Białki Tatrzańskiej cała grupa pojechała do Niedzicy, gdzie po zakwaterowaniu w ośrodku
i po obiadokolacji rozpoczęło się wieczorne spotkanie integracyjne. Na początku
wszystkich uczestników wyjazdu serdecznie przywitali: Wojciech Sajdak – jeden z organizatorów oraz Marta Dendys – prze-

fot. Joanna Loch

IV Zawody Doktorantów
o Puchar Prorektora ds. Nauki

wodnicząca KRD w bieżącej kadencji.
Następnie rozpoczęła się wspólna zabawa, tańce i oczywiście nieodłączny element
tego typu wyjazdów – karaoke.
Drugiego dnia doktoranci z AGH od samego rana przygotowywali się do zawodów
na stoku Polana Sosny w Niedzicy, natomiast grupa z KRD uczestniczyła w obra-

dach. Wczesnym popołudniem, korzystając
z przerwy w posiedzeniu KRD, rozpoczęła
się rywalizacja narciarzy i snowboardzistów.
Profesjonalnym przygotowaniem trasy zjazdowej oraz czuwaniem nad bezpieczeństwem samych zawodów zajęli się członkowie Studenckiego Klubu Narciarskiego
„FIRN AGH”. Zawody rozegrano w czterech
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kategoriach: slalom narciarski mężczyzn,
slalom narciarski kobiet oraz snowboard
mężczyzn i snowboard kobiet.

Trzy pierwsze miejsca w slalomie męskim
zajęli:
1. Maciej Król – 22,72 s
2. Krzysztof Skowronek – 23,28 s
3. Tomasz Dobosz – 24,76 s

Trzy pierwsze miejsca w slalomie
żeńskim zajęły:
fot. Joanna Loch

1. Dorota Jeziorowska – 22,88 s
2. Joanna Karbowniczek – 26,18 s
3. Agnieszka Fitt – 28,84 s

Trzy pierwsze miejsca w zjeździe na
snowboardzie mężczyzn zajęli:

Trzy pierwsze miejsca w zjeździe na
snowboardzie kobiet zajęły:
1. Marzena Kopeć – 35,10 s
2. Agnieszka Sitarz – 35,50 s
3. Katarzyna Kropielnicka – 37,88 s
Główna nagroda, czyli przechodni Puchar
Prorektora ds. Nauki, co roku trafia w ręce
najlepszego spośród doktorantów AGH.
W tym roku trofeum wywalczyła Dorota Jeziorowska (to już drugi egzemplarz tego pucharu, pierwszy na własność zdobył Witold
Kowol z WGiG), udowadniając tym, że kobiety mogą na równi rywalizować z mężczy-
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znami w narciarstwie, a nawet i wygrywać!
Dodatkową atrakcją były dwie wyjątkowe
nagrody, zachęcające do udziału w zawodach nie tylko doświadczonych narciarzy
i snowboardzistów, ale również osoby rozpoczynające swoją przygodę ze sportami
zimowymi. I tak Najwytrwalszym Zawodnikiem okazał się Andrzej Sagalara, który niestrudzenie, pomimo licznych upadków, dotarł do mety nie omijając żadnej
z bramek. Natomiast Magda Ziółkowska
wywalczyła Nagrodę Specjalną dość nietypową: jej czas przejazdu był najbardziej
zbliżony do wyliczonej średniej arytmetycznej czasu najwolniejszego i najszybszego
zjazdu. Zwycięzcy oprócz pucharów i dyplomów otrzymali nagrody dofinansowane przez Sklepik Pamiątki AGH, a każdy

z uczestników wyjazdu dostał pamiątkowy
dyplom. Zwieńczeniem dnia było wspólne
ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewami.
Niedziela była dniem odpoczynku, spacerów w okolice zamku w Niedzicy, a dla
niestrudzonych narciarzy dalszego szusowania po stoku. Doskonałe humory dopisywały w trakcie całego wyjazdu wszystkim
uczestnikom, a zapaleni narciarze nawet
na śniadanie przychodzili w butach narciarskich. Za wspaniałą zabawę i profesjonalne przygotowanie serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyjazdu i zawodów. Do zobaczenia za rok!

Joanna Karbowniczek
Joanna Loch

fot. Joanna Loch

1. Krzysztof Piech – 35,17 s
2. Kacper Pilarczyk – 41,43 s
3. Michał Ziętala – 46,13 s
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Grant Rektorski 2014 – szósta edycja konkursu
kryteriach oceny projektów: oryginalność
i atrakcyjność tematu, aktualność i waga
problemu, stopień zaangażowania koła
(liczba wykonawców projektu) oraz wielkość grupy beneficjentów (liczba osób, organizacji). Od czwartej edycji konkursu
obowiązuje zasada, że każde koło naukowe może zgłosić w danym roku maksimum
dwa projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi kołami. Dodatkowo wprowadzono także wymaganie potwierdzonego
dofinansowania kosztów zgłaszanego projektu z innych niż uczelniane źródeł. Prak-

fot. Z. Sulima

Koniec roku kalendarzowego był czasem
składania wniosków o przyznanie środków na realizację projektów zgłaszanych
do realizacji przez studenckie koła naukowe. Rozstrzygnięty został właśnie kolejny konkurs na dofinansowanie projektów
i prac prowadzonych przez studenckie koła
naukowe. Konkurs „Grant Rektora” zapoczątkowany w poprzedniej kadencji władz
rektorskich z inicjatywy ówczesnego Prorektora ds. Studenckich prof. Zbigniewa Kąkola i przy współpracy Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych, jest kontynuowany

Prezentacja podczas studenckiej sesji naukowej jednego z rektroskich grantów
z dużym zainteresowaniem i propozycjami dalszego rozwoju przez obecną Prorektor ds. Studenckich panią prof. Annę Siwik.
Konkursowi towarzyszy rosnące zainteresowanie studentów członków kół naukowych,
jednak realizacja ciekawych pomysłów
młodych ludzi i uzyskiwanie wymiernych
efektów, szczególnie w działaniach prowadzonych w uczelni technicznej, wymaga wymiernych środków finansowych. Jak
w większości dziedzin naszej działalności,
tak i w przypadku kół naukowych, środki
przeznaczane na ich działalność są niewystarczające również z powodu ciągle rosnącej liczby kół w naszej uczelni i zainteresowaniem młodych ludzi działalnością
w studenckim ruchu naukowym. Warto zauważyć, że aktualnie zarejestrowanych jest
w AGH – i w większości działających – ponad setka studenckich kół naukowych, skupionych w pionach górniczym i hutniczym,
a liczba ta stale wzrasta.
Regulamin konkursu „Grant Rektorski” oparty jest na czterech podstawowych

tycznie wszystkie projekty, które uzyskały
dofinansowanie w ramach tegorocznego
konkursu otrzymały wymierne wsparcie finansowe od wydziałów, a spora cześć także od sponsorów zewnętrznych. Świadczy
to o wzrastającym zainteresowaniu zarówno katedr, wydziałów jak również firm ze-

wnętrznych tą formą działalności naukowej
studentów oraz doskonaleniu przez studentów umiejętności pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł. Znaczącym
jest również fakt, że coraz częściej również
sami studenci decydują się na inwestowanie własnych środków finansowych w projekty – jako wpłaty własne. Dorobek badawczy w wielu przypadkach stanowi także
ważny element aplikacji studenta czy absolwenta o wszelkiego rodzaju stypendia,
granty badawcze czy atrakcyjną propozycję pracy.
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszane projekty rozpatrywane są w trzech
kategoriach: projekty konstrukcyjno-badawcze, projekty badawcze i projekty inne dotyczące m.in. szkoleń, warsztatów naukowych, konferencji i seminariów, promocji
nauki itp. Do szóstej edycji konkursu Grant
Rektorski 2014 zgłoszono 86 wniosków,
z czego w wyniku oceny dokonanej przez
komisję, pod przewodnictwem pani prorektor prof. A. Siwik, dofinansowanie uzyskało 75 projektów z kół naukowych wymienionych alfabetycznie poniżej, w tym jeden, ze
względu na zasięg i koszty projektu, skierowany do rozpatrzenia przez władze rektorskie. Gratulacje dla beneficjentów tegorocznej edycji konkursu „Grant Rektorski”
– studentów autorów i wykonawców wyróżnionych projektów, opiekunów kół i władz
wydziałów, na których działają wyróżnione w konkursie studenckie koła naukowe.
Od pierwszej edycji konkursu liczba składanych wniosków oraz uzyskiwanych dofinansowań ma tendencję wzrostową – ilustruje to dołączony wykres. Tendencja ta
bardzo cieszy, pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój działalności kół naukowych – angażowanie się członków kół
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w realizację różnych projektów jest jednym
z najlepszych sposobów aktywizacji obecnych oraz pozyskiwanie nowych członków
koła naukowego.
W tegorocznej edycji najwięcej zgłoszono projektów konstrukcyjno-badawczych co
potwierdza ważność i atrakcyjność tego obszaru dla studentów działających w kołach
naukowych. Z tego też obszaru najwięcej
wniosków uzyskało możliwość dofinansowania. Większość zgłoszonych projektów
to pomysły nowe, kilka projektów stanowi

Nazwa koła naukowego

kontynuację lub rozszerzenie zakresu projektów dotychczas realizowanych, których
poprzednie etapy zakończyły się sukcesem
wykraczającym poza mury uczelni. Podsumowanie realizacji „grantów” odbędzie się
zgodnie z przyjętą procedurą na październikowym seminarium studenckiego ruchu naukowego AGH.
Realizacja projektów wspieranych finansowo środkami uzyskanymi w konkursie
„Grant Rektorski” zaowocowała już wieloma prezentacjami, referatami i publikacjami

Temat Projektu

Projekty konstrukcyjno-badawcze
Biometr

40

Projekt aktywnych i pasywnych czujników położenia
oraz ich analiza metrologiczna w kontekście
zastosowania w nawigacji medycznej

naukowymi, których autorami są w większości studenci. Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie także i w tym roku zarówno
po zakończeniu szóstej edycji, jak i w trakcie realizacji projektów, m.in. podczas wystąpień na majowej (Dzień Hutnika – pion
hutniczy) i grudniowej (Barbórka – pion górniczy) Konferencjach Studenckich Kół Naukowych.

dr inż. Leszek Kurcz
dr inż. Mieczysław Ślósarz
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Temat Projektu

Nafta i Gaz

Badania zjawisk zachodzących w zlikwidowanych
złożach ropy naftowej i perspektywy ich rewitalizacji

Piorun

Budynek z fotowoltaicznym źródłem zasilania jako
element „inteligentnej” sieci elektroenergetycznej
– analiza właściwości z wykonaniem makiety dla
potrzeb prezentacyjnych

Powierzchnia 1

Levitter – lokomotywą w świat nadprzewodnictwa

RedoX

Pomiar stężenia rtęci w powietrzu atmosferycznym
przy zastosowaniu pułapek na bazie nanaocząsteczek
złota

Bozon 1

Rzecz o magii, perpetuum mobile, pętlach
i wystrzałach – czyli elektromagnetyzm w praktyce

Caloria

Analiza jakościowo-ilościowa biogazu w zależności
od składu substratów pozyskanych z organicznych
odpadów komunalnych

Ceramika Artystyczna

Inżynier Design’u – łączenie sztuki projektowania
wyrobów ceramicznych z wiedzą technologiczną

Skip

Zdalne sterowane ramię kontrolowane gestami

Controllers 1

Wielozadaniowe, sterowane numerycznie centrum
wytwórcze

Skip

System automatycznego kierowania pojazdem

Controllers 2

Ożywmy naszą wizytówkę-człekokształtny robot
wydziałowy

Tytan 2

Przebudowa struktury defektów sieciowych podczas
zdrowienia w początkowym procesie obróbki
cieplnej

Cyborg 2

Opracowanie konstrukcji urządzenia systemu
określania i sterowania orientacją Nano-satelity

viFactory

Uniwersalna platforma sprzętowa do przyspieszania
obliczeń w symulacjach Monte Carlo

Doskonalenie Jakości

Budowa stanowiska do recyklingu tworzywa
wykorzystywanego w druku 3D – ABS-u oraz PLA

Wibroakustyki Budowli

Zastosowanie macierzy mikrofonowych
i beamformingu do lokalizacji

Eko-Energia

Badanie możliwości zwiększenia efektywności
energetycznej urządzeń grzewczych małej mocy
przez zastosowanie prototypowego systemu
prądotwórczego

Kinematics (Mechatroniks)

Drukarka 3D – Badanie nowych możliwości druku
wielkogabarytowego (wniosek skierowany do
rozpatrzenia finansowania ze środków poza Grantem
Rektora)

Eko-Energia + TDFuels

Mobilny autotermiczny gazogenerator z agregatem
prądotwórczym zasilany biomasą roślinną

Elektroników 2

Projekt Maja – Bezprzewodowa sieć kontrolnopomiarowa wspomagająca pszczelarstwo

Geodetów

Utworzenie bazy danych dokumentów i znaków
geodezyjnych w Tatrzańskim Parku Narodowym

Geodetów

Stworzenie i publikacja w sieci trójwymiarowego
modelu kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie

Geofon + Piorun + Geos
Informatica

Wysokonapięciowy generator fal sejsmicznych

Grzała

Stworzenie systemy zasilającego w energię
elektryczną pojazd latający. Kompleksowa ocena
technologii i możliwości zastosowania w sterowcu

Hefajstos

Próba rekonstrukcji procesu wytwarzania i przetwarzania stali damasceńskiej z wykorzystaniem współczesnej technologii w zakresie elektrometalurgii oraz
przeróbki plastycznej stali

Ignis 1

Weryfikacja obliczeń numerycznych modeli łopatek
wytworzonych metodą szybkiego prototypowania
z wykorzystaniem tunelu

Implant 2

Mobilna platforma montowana do wózka
inwalidzkiego pozwalająca na poruszanie się
wózkiem po schodach

Kiwon

Wykonanie cyfrowych map i dokumentacji terenu
w oparciu o System Informacji Geograficznej dla
wybranych rejonów Szlaku Naftowego

Kreatywność

Zaprojektowanie i wykonanie nowych modeli
muskułów pneumatycznych

Metaloznawców + Uranium

Model Jądrowej Elektrociepłowni

MSS 2

Opracowanie projektu „Spacer po wirtualnej hucie
stali” – kontynuacja

Projekty Badawcze
Ceramit

Badanie właściwości gliny z prehistorycznej osady
w Woli Radziszowskiej

Ekospirit

EKO – Wydział

Fokus

Badania nad powielaniem obiektów trójwymiarowych

Geoinżynierii

Opracowanie metod wzmocnień zabytkowych
stropów drewnianych oraz konstrukcji murowej
Zespołu Pałacowego w Gorzanowie

Geologów 1

Atlas Minerałów Tatrzańskich

Geologów 2

Badania historycznego górnictwa Lubietowej
(Słowacja)

Ignis 2

Badanie wydajności wymienników ciepła
stosowanych w instalacjach C.O. dla budynków
mieszkalnych. Określanie ich charakterystyk w celu
zwiększenia ich sprawności (badania teoretyczne
oraz ich implementacja)

Implant 1

Program do rozpoznawania gestów formalnego
języka polskiego z wykorzystaniem urządzenia
Kinect 2.0

Kulturoznawcze

Skarb – szansa na wyjście z szybu – badania nad
sposobem kreacji rzeczywistości przez poszukiwaczy
skarbów oraz ich otoczenie

Makler

Badanie, porównanie i analiza poziomu wiedzy
ekonomicznej wśród studentów polskich uczelni
o różnym profilu kształcenia i mieszkańców
miast w których się one znajdują – Test Wiedzy
o Finansach

Mechaników Górników

Opracowanie materiałów promocyjnych
i dydaktycznych z zakresu technik górniczych
z wykorzystaniem kamery do szybkich zdjęć.

Mechaników Górników

Studencka Internetowa Encyklopedia Maszyn
i Urządzeń Transportowych

Studenci
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Temat Projektu
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Temat Projektu

Metaloznawców

Wytwarzanie monokryształów cyny „tradycyjną”
metodą Czochralskiego

Hydrogenium

Kraków – stop emisji – elektryczna komunikacja
miejska dla Krakowa

MetalSoft

RehabKinect kontynuacja

IAESTE

„SzOP” – Szkolenia Otwierające Przyszłość

Kadra

III Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu

Nucleus 1

Otrzymanie oraz zbadanie właściwości
modyfikowanych materiałów kompozytowych
opartych na tlenku cyrkonu w kontekście
zastosowania ich jako materiałów na anody
w stałotlenkowych ogniwach paliwowych SOFC

Kerma 1

II Ogólnopolska konferencja studentów Fizyki
Medycznej „Fizyka dla Medyka”

Kliwent

Konferencja Naukowa „Kliwent-Event”

Powierzchnia 2

Opracowanie procedury metody zol-żel wytwarzania
samoczyszczących powłok TiO2 na materiały
budowlane

Kulturoznawcze + Studentów „Pamięć – historia – kultura” Ogólnopolska
socjologii
Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Wibroakustyki Budowli

Badanie parametrów akustycznych sal koncertowych
w aspekcie doboru repertuaru

Lider

Konferencja Dydaktyczno-Naukowa.
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
przedsiębiorstwem

Matematyków

AGH & edX – nowoczesny kurs e-lerningowy na
platformie edX

Zgarek

Zaprojektowanie i wykonanie informatycznego
systemu kompleksowej analizy i oceny stanu
funkcjonowania odlewni w aspekcie obowiązujących
oraz zapowiadanych przepisów prawnych
i uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych
w zakresie ochrony środowiska dla przemysłu
odlewniczego. Etap 2

Mentor

Studencka Konferencja Naukowa Biznes –
Zarządzanie – Informatyka

Modelowania Finansowego

III Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

MSS 1

Organizacja X Polsko – Niemieckiego Studenckiego
Seminarium Metalurgicznego

Blabel 1

„Pokazać Duszę Słowem” czyli Teatr Językowy
BLABEL

Nucleus 2

Organizacja bloku tematycznego „Nanoceramika” na
III Letniej Szkole Nanotechnologii

Blabel 2

Języki Świata „Poznać, Zrozumieć, Spróbować”

Shader

KrakJam 2014

Ekonometryk

Ekonometria – zawód przyszłości

Studentów Socjologii

Elektroników 1

Kurs programowania mikrokontrolerów STM32F4

„Kuźnia umiejętności” – cykl warsztatów
umiejętności miękkich

ForMat + Doskonalenie
Jakosci

Organizacja konferencji studenckiej przy
1st International Conference on Non-Rerrous Metals

Geofon

Ogólnopolskie warsztaty Geofizyczne „Geosfera
2014”

Zarządzanie 1

Geoinżynierii

Dzielimy się doświadczeniem

Geologów

60 lat SKN Geologów

Stworzenie platformy internetowej stanowiącej
centrum komunikacji pomiędzy poszczególnymi
jednostkami naukowymi działającymi na AGH
a mikro, średnio i dużymi przedsiębiorstwami
w perspektywie konsorcjów naukowoprzemysłowych w tworzonych w oparciu o środki
rozwojowe UE

Grzała

OZE Day – Dzień Odnawialnych Źródeł Energii

Zarządzanie 2

Z najlepszymi w przyszłość – cykl warsztatów
kreowania umiejętności młodego inżynieria AGH

Konferencje

Sprawdź się, Inżynierze! Konkurs EBEC
Dla wielu młodych ludzi studia o profilu inżynierskim to powód do dumy. Trudno się temu dziwić. Jednak czy wiedza
zdobyta podczas lat nauki jest przydatna w życiu codziennym? Warto już wcześniej sprawdzić umiejętności analitycznego
i logicznego myślenia, a także zdolności tworzenia konstrukcji czy rozbudowanych planów. Idealną okazją do tego może
okazać się Konkurs Inżynierski EBEC.
EBEC Poland to Ogólnopolski Konkurs Inżynierski, organizowany po raz ósmy przy
współpracy sześciu największych uczelni technicznych w kraju: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej,
Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Ma na celu pokazanie studentom, że wiedzę inżynierską można wykorzystać na wiele ciekawych sposobów.
Rywalizacja przebiega etapowo. Zaczyna się testem eliminacyjnym sprawdzającym podstawową wiedzę techniczną, umiejętność logicznego myślenia i kreatywność.
Test odbywa się jednocześnie w każdym z 6
miast, studenci piszą go na własnej uczelni w drużynach 4-osobowych. 14 najlepszych grup z każdego miasta kwalifikuje się

do Finału Lokalnego. Rozgrywany jest on
w dwóch kategoriach: Team Design i Case
Study. Team Design polega na skonstruowaniu prostego urządzenia, które spełni
określoną funkcję, np. przejedzie wyznaczoną trasę lub przeniesie przedmioty z punktu
A do B. Do budowy można użyć tylko dostarczonych materiałów, takich jak: sznurek, taśma klejąca, płyty CD czy drewniane
listewki. Case Study to przygotowanie optymalnego planu umożliwiającego rozwiązanie podanego problemu z tematyki ochrony środowiska, budownictwa, architektury,
mechaniki, informatyki lub elektroniki. Zadania oceniane są przez jury, w którego skład
wchodzą przedstawiciele uczelni, firm oraz
organizatorów. Finaliści etapów lokalnych
mają okazję, by zmierzyć się z drużyna-

mi z innych miast podczas Finału Ogólnopolskiego. Następnie zwycięzcy Konkursu
EBEC Poland konkurują z najlepszymi studentami z całej Europy w ostatnim etapie
konkursu, który w tym roku odbędzie się
w stolicy Łotwy – Rydze.
Konkurs Inżynierski EBEC to nie tylko rywalizacja, ale także dobra zabawa i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
w codziennym życiu. Więcej informacji na
temat konkursu można znaleźć na stronie
www.EBEC.pl
oraz na fanpage:
www.facebook.com/EBECPoland

Katarzyna Skoczylas
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Spotkanie z przyszłym pracodawcą!
Przychodzi taka chwila w życiu każdego studenta, w której musi zmierzyć się z wyzwaniem znalezienia sobie dobrej pracy, praktyk lub stażu.
Czasami poszukiwania bywają mozolne i trudne. Istnieją jednak przyjemne i proste sposoby na spotkanie się z przyszłym pracodawcą.
XVI Inżynierskie Targi Pracy, które odbędą się 12 i 13 marca na Hali Wisły to idealna sposobność ku temu.
Wybór przyszłego zawodu to ważna decyzja dla każdego. Studenci często zastanawiają się, jak zaplanować ścieżkę swojej
kariery. Warto wcześniej obserwować tendencje na rynku pracy, a także poznać możliwości, jakie oferują pracodawcy. Poszukiwania pracy, która zapewni satysfakcję,
wysokie zarobki oraz możliwość rozwoju
można zacząć już w marcu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków Inżynierskich Targów Pracy.
Wydarzenie to odbędzie się już po raz
szesnasty, jednak w tym roku organizatorzy postawili na zmiany. Tegoroczne Inżynierskie Targi Pracy zaplanowane są na
dwa dni. 12 i 13 marca w godzinach 10–16
w Hali Wisły (ulica Reymonta 22, Kraków)
na studentów czekać będą przedstawicie-

le firm o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim,
a nawet międzynarodowym. Każdy odwiedzający będzie mógł zdobyć informacje
o procesach rekrutacyjnych, dowiedzieć się
wszystkiego o profilu działalności danego
przedsiębiorstwa, poznać wymagania oraz
sylwetkę idealnego kandydata na konkretne
stanowisko, bezpośrednio od osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.
Inżynierskie Targi Pracy to także idealna
okazja dla przedstawicieli firm do kontaktu
z młodymi, wykształconymi ludźmi, którzy
już niedługo będą stanowić o sile ich przedsiębiorstw.
W tym roku organizatorzy zadbali o jeszcze większą różnorodność branż. Przedstawiciele prawie każdego kierunku znajdą coś dla siebie. Każdy student, który uda
się na targi powinien przygotować wcześ-

niej CV, które wręczy przedstawicielom wybranych przez siebie firm i już na tym etapie
wyróżni się wśród innych poszukujących
pracy. Do dyspozycji odwiedzających będzie także specjalna strefa, w której z dala
od zgiełku będzie można przejrzeć katalog z wystawcami oraz przygotować się do
rozmowy. Dodatkowo utworzony zostanie
punkt, w którym będzie można zrobić profesjonalne zdjęcie do CV.
Wszystkie dodatkowe informacje można
znaleźć na stronie
www.itp.BEST.krakow.pl
lub Facebook’u:
www.facebook.com/BEST.itp

Katarzyna Skoczylas

Case Week 2014
wykorzystaj swoją szansę na spotkanie z pracodawcą!
Masz ochotę na wykorzystanie w praktyce
teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów? Chcesz się sprawdzić w nowym wyzwaniu? Jeśli tak, to Case Week jest wydarzeniem, na którym powinieneś być!

Ale o co chodzi…?
Pierwszy raz spotykasz się z tym pojęciem?
Case Week to unikalna seria szkoleń odbywających się w dniach 1–15 kwietnia 2014
na dziewięciu uczelniach w całej Polsce:
Politechnice Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Politechnice
Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej,
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi.

Dlaczego warto tam być?
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Studia dają dobrą podstawę teoretyczną –
jednak pracodawcy często skarżą się, że

nowo przyjęci do pracy studenci nie mają
wiedzy praktycznej. Niektórzy są do tego
stopnia uprzedzeni, że słysząc, iż ledwo
ukończyłeś studia, z góry Cię skreślają –
właśnie przez brak doświadczenia… Sam
przyznaj – szkoda byłoby zmarnować te kilka lat studiów, prawda?

Co będę tam robić?
Organizatorzy zaprezentują metody stosowane na co dzień w środowiskach profesjonalnych, wzbogacając w ten sposób
Twoją wiedzę na temat omawianych zagadnień. Będziesz miał również okazję zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania praktycznego problemu. Bardzo często będą
to problemy, które znajdują się na porządku dziennym w firmie organizującej warsztat, a czasem są to kwestie, których firma
jeszcze nie rozwiązała. W ten sposób jako
uczestnik warsztatów będziesz miał okazję
poznać smak pracy w przedsiębiorstwie,
a pracodawca będzie mógł wypatrzyć zdol-

nych studentów, których chętnie zaprosiłby do swojej firmy na staż. Niewykluczone,
że razem z kolegą, z którym będziesz rywalizować o najlepsze rozwiązania zadania
warsztatowego, za kilka tygodni zrealizujesz projekt wdrożeniowy najnowszej technologii, a prowadzący warsztat okaże się…
Twoim przyszłym szefem. Jest więc o co
walczyć!

A jak się tam dostać?
Śledź na bieżąco informacje na naszym
facebook’owym fanpage’u:
www.facebook.com/IAESTE.Case.Week
Możesz również wejść na stronę internetową projektu i w dniach 3–21 marca
2014 złożyć aplikację na interesujące Cię
warsztaty.
http://caseweek.iaeste.pl
Na pewno nie pożałujesz!

Kamil Zając
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fot. M. Śliwka

Mistrz – prof. Antoni Tajduś

fot. M. Śliwka

Noworoczne Forum – Spotkania z Nauką
i Sztuką odbyło się 14 stycznia 2014 roku
w auli paw. A-0. Tematem przewodnim spotkania, bardzo aktualnym i wzbudzającym
wiele kontrowersji, była przyszłość górnictwa oraz energetyki węglowej. W roli Mistrza
wystąpił prof. Antoni Tajduś (Wydział GiG),
który z niezwykłą pasją przedstawił referat
pt. „Czy następuje zmierzch górnictwa?”,
rozwiewając tym samym wiele wątpliwości
i obaw w tym zakresie. Tematykę spotkania kontynuował także Uczeń, Adrian Dziadyk (Wydział GiG – Koło Naukowe Filar),
w prezentacji pt. „Eksploatacja cienkich pokładów węgla kamiennego szansą poprawy
żywotności kopalń”.
W części artystycznej spotkania muzycy z Krakowskiej Akademii Muzycznej:
Jan Kalinowski (wiolonczela), Julia Kotarba (wiolonczela), Magdalena Sokołów (wiolonczela), Martyna Sołtys (wiolonczela) oraz
Dominik Frankiewicz (wiolonczela) wykonali: Gdy Śliczna Panna, Preludium i Fuga nr 22
z I tomu DWK Jana Sebastiana Bacha, Wariacje na temat Rossiniego Nikolo Paganiniego oraz White Christmas, podkreślając
tym samym świąteczno-noworoczny charakter forum.
Forum Kół Naukowych – spotkania z nauką i sztuką to cykl comiesięcznych spotkań, które odbywają się w AGH od 2003
roku. Pomysłodawcami i inicjatorami Forum są Pełnomocnicy Rektora AGH ds. Kół
Naukowych, spotkania zaś mają na celu
integrację kół naukowych z Pionów: Gór-

fot. M. Śliwka

Forum Kół Naukowych
– spotkania z nauką i sztuką

Uczeń – Adrian Dziadyk
niczego i Hutniczego, a także zapoznanie
się z działalnością studentów krakowskich
uczelni artystycznych. Część naukowa spotkania proponowana jest w konwencji: wystąpienie Mistrza i Ucznia, rolę Mistrza podejmuje wybitny pracownik naukowy, a rolę
Ucznia przyjmuje zaś student działający
w studenckim ruchu naukowym.
Dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w części artystycznej spotkania, uczestnicy mają
możliwość wysłuchania krótkich koncertów
w wykonaniu młodych muzyków z AM oraz
zwiedzania pracowni artystycznych ASP.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Zespół muzyków z Akademii Muzycznej w Krakowie

Małgorzata Śliwka
Wydział GiG
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Sesja w stylu casual
nym przeważają dżinsy, podkoszulek, może
sweter – naprawdę rzadko koszula i krawat.
Postawmy pytanie, co w tym złego? Czy
odpowiedni ubiór podczas egzaminu jest
konieczny, aby student zaliczył egzamin?
Ktoś powie, że czasy się zmieniają, kiedyś
było inaczej… a mamy XXI wiek, żyje się

fot. Z. Sulima

Rozpoczęła się kolejna sesja egzaminacyjna. Setki studentów przemierzają uczelnię wzdłuż i wszerz, tłoczą się pod salami
i pokojami wykładowców. Atmosfera stresu,
nerwowości, często smutku, złości powodowanej niepowodzeniem miesza się z radością, uśmiechem i uczuciem ulgi z po-

Jak widać sesja bywa mecząca i być może dlatego ciężko czasem ogarnąć wygląd zewnętrzny
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wodu uzyskania pozytywnego zaliczenia.
Jednym słowem – dla studenta czas szczególny i przeżywany bardzo intensywnie.
Nie może opuścić mnie jednak pewna
myśl dotycząca podejścia studentów do
egzaminów. I bynajmniej nie chodzi tutaj
o wiedzę, którą muszą się młodzi ludzie
wykazać, bo oczywistym jest, że bez niej
trudno liczyć na upragniony efekt. Mam na
myśli zupełnie inną kwestię, kiedyś równie
oczywistą jak samo uzyskanie zaliczenia,
ale coraz częściej dziś pomijaną przez studenta, może zapominaną, może przez niego niedocenianą – kwestię odpowiedniego ubioru.
Student w garniturze powoli zaczyna stanowić mniejszość. Ktoś powie, że to uogólnienie. Być może. Ale może warto przyjrzeć się korytarzom, na których codzienny
ubiór stanowi pewnego rodzaju „normalność”. Galowy strój na „zaliczeniu” w ogóle trudno wypatrzeć. Najkorzystniej kwestia
odpowiedniego ubioru wygląda podczas
egzaminów ustnych. Na egzaminie pisem-

w pośpiechu. Kto zwraca uwagę na takie
drobiazgi?
Pytanie – czy to rzeczywiście drobiazg?
Czy kształtowanie u studenta umiejętności przedstawiania własnego wizerunku na-

tym, czego oczekuje wykładowca podczas
egzaminu. Odpowiedzi pewnie będą różne, choć mam nadzieję, że z przewagą na
„nie”. Bez względu na to, może warto się
zastanowić czy można ten trend zmienić?
Obecnie egzaminator nie może wymagać od studenta odpowiedniego ubioru
podczas egzaminu. Uwagi, że odpowiedni
ubiór świadczy o szacunku wobec egzaminatora powodują, że wykładowca wychodzi
nierzadko na „dziwaka” czy też „czepliwego”. No bo przecież kwestia czy ktoś jest
ubrany „odpowiednio”, dla studenta na
pewno będzie bardzo dyskusyjna. Jeszcze
niedawno wyproszenie studenta za nieodpowiedni ubiór byłoby dla studenta pewną
lekcją savoir vivre’u. Dzisiejsza roszczeniowość pozwala przypuszczać, że skończyłoby się na odwołaniu wobec niesprawiedliwej decyzji egzaminatora.
Czy należy więc zaakceptować obecny stan? Czy może da się go zmienić?
Czy wprowadzenie obowiązkowego dress
code’u do regulaminu studiów poprawiłoby
sytuację? Pewnie tak, ale czy kodyfikowanie
zachowań jest konieczne? Z drugiej strony
to jednak kształtowanie postawy u studenta. Ale czy warto robić to regulaminowo?
Bo student przecież na obronę przyjdzie
ubrany wyjątkowo odświętnie, na rozmowę o pracę również zadba o najdrobniejsze szczegóły ubioru. Czyli wniosek z tego,
że zagubił gdzieś powagę egzaminu. Nie
jest istotnym fakt, iż przed egzaminatorem
przedstawia własną osobę i wizerunek.
Więc może nie warto wprowadzać dodatkowych punktów w regulaminie. Może to
jest zadanie dla Samorządu Studenckiego
– przeprowadzenie odpowiedniej kampanii

Student przecież na obronę przyjdzie ubrany wyjątkowo odświętnie,
na rozmowę o pracę również zadba o najdrobniejsze szczegóły
ubioru. Czyli wniosek z tego, że zagubił gdzieś powagę egzaminu.
Nie jest istotnym fakt, iż przed egzaminatorem przedstawia własną
osobę i wizerunek.
leży do obowiązków nauczyciela akademickiego czy też uczelni? Czy uczelnia ma
tylko uczyć? Czy jakikolwiek element wychowania leży jeszcze w gestii prowadzących zajęcia? Niech każdy sobie odpowie,
czy wizerunek grupy studentów ubranych,
mówiąc eufemistycznie w codziennym, niezobowiązującym stylu „na sportowo” jest

mającej na celu uświadomienie społeczności studenckiej, że warto się pokazać „pod
krawatem”, a inaczej po prostu nie wypada.
Bo Studencie – „jak Cię widzą, tak Cię piszą” – co więc o Tobie napiszą?

Paweł Baran
Wydział Energetyki i Paliw
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Goci na Miasteczku Studenckim AGH
ki zespołu bardziej pasowałyby inne przymiotniki niż „nowoczesny”. Twórczość Digital Angel, a także image zespołu zdradzają
nostalgiczne upodobanie do muzyki gotyckiej z lat osiemdziesiątych, zimnej fali,
przebojowej strony Sister of Mercy czy Bauhaus, gdzieniegdzie pobrzmiewają tu także echa późnego Depeche Mode. Repertuar krótkiego koncertu wypełniały głównie
utwory z albumu EP pt. Affirmation of Life.

stawał jak zwykle mrukliwy i nie nawiązywał
kontaktu z publicznością. Mimo tego skutecznie hipnotyzował swoim niskim wokalem. Program występu skupiał się na płycie The Nephilim, jednak nie została ona
zagrana w całości. Nie było to mankamentem koncertu, ponieważ utwory z Elizjum, Mourning Sun i Genesis&Revelation
doskonale sprawdzają się na żywo. Jedyny problem stanowiły momenty, w których

fot. Maciej Milanowski

Znajdujący się przy ulicy Budryka 4 Klub
Studio na Miasteczku Studenckim AGH niejednokrotnie gościł gwiazdy największego
światowego formatu. Chociażby w tym roku
pojawiła się legenda bristolskiej sceny trip-hopowej – Tricky, mistrzowie blues rocka
– Gov’t Mule czy Bonobo – jeden z głównych reprezentantów rozpoznawanej na całym świecie wytwórni muzyki elektronicznej
– Ninja Tune. W Klubie Studio gościli także
przedstawiciele mroczniejszych gatunków
muzycznych. W 2013 roku zagrali tu klasycy
melodyjnego death metalu – Amon Amarth,
thrash-metalowcy z Testament, a także najbardziej znane zespoły z kręgu power metalu: Helloween oraz Gamma Rey.
Mimo zmienności pogody i częstych wybuchów wiosny podczas tegorocznej zimy,
aura pogodowa w piątek 31 stycznia sprzyjała zimnej i depresyjnej muzyce zespołu
Fields of the Nephilim. Klasycy brytyjskiego rocka gotyckiego zawitali do Krakowa
w ramach trasy koncertowej, będącej celebracją dwudziestopięciolecia premiery drugiego albumu – The Nephilim, który został
uznany za przełomowy w dziejach rocka
gotyckiego, zarówno przez fanów zespołu, jak i krytykę. W związku z tym faktem,
styczniowe koncerty są unikalną szansą na
wysłuchanie tego albumu na żywo, a także zobaczenie grupy z oryginalnym basistą
i współzałożycielem – Tonym Pettitem.
Taki dobór setu koncertowego może być
odbierany jako „odcinanie kuponów”, czy
akt narcyzmu, szczególnie gdy weźmie się
pod uwagę fakt, że Fields of The Nephilim
przez trzydzieści lat kariery opublikowało jedynie cztery albumy studyjne. Zarzut ten nie
wydaje się jednak słuszny. Dobór setlisty
świadczy raczej o samoświadomości artystycznej oraz stanowi doskonały prezent dla
najwierniejszych fanów formacji, do których
zaadresowany był koncert.
Średnia wieku publiczności, dość tłumnie zgromadzonej w klubie, przekraczała
trzydziestkę. Studenci oraz licealiści stanowili mniejszość, co nie zdarza się zbyt
często w Klubie Studio. Być może wynika to ze swoistej anty-przebojowości, która jest cechą charakterystyczną muzyki Brytyjczyków.
Koncert gwiazdy wieczoru rozpoczął się
przed godziną dwudziestą drugą. Zanim na
scenie pojawili się muzycy Fields of the Nephilim, publiczność „rozgrzewały” dwie polskie grupy. Pierwszą z nich był Digital Angel. Sam zespół określa swoją twórczość
jako „nowoczesny rock gotycki”. Do muzy-

Lider zespołu Fields of The Nephilim Carl McCoy
Digital Angel, mimo występu w niepełnym
składzie, doskonale wywiązał się z roli „rozgrzewacza” i przyprawił niejednego słuchacza o rytmiczne kiwanie głową czy przytupywanie nogą.
Po koncercie pierwszego supportu, zarówno w klubie jak i pod samą sceną zrobiło się tłoczniej. Powodem był czterdziestopięciominutowy występ najbardziej znanych
polskich reprezentantów rocka gotyckiego –
Closterkeller. Zespół po raz pierwszy zaprezentował się publiczności w nowym, mocno
zmienionym składzie. Ze szczególnym entuzjazmem publika powitała nową gitarzystkę zespołu – Zuzannę, znaną wcześniej
z grupy MAHEENA. Formacja Anji Orthodox
została przyjęta bardzo ciepło przez publiczność. Zaprezentowane utwory nie były
największymi hitami zespołu, ale stanowiły spójny dobór nastrojowych kompozycji.
Chwilę po Closterkellerze na scenie pojawili się – jak ich zapowiedziała Anja Ortho
dox – „bogowie gotyku”. Wejściu zespołu towarzyszyły kłęby gęstego dymu oraz
gromkie brawa. Lider Carl McCoy pozo-

dźwiękowiec nie potrafił uporać się z technicznymi problemami, a dźwięk stawał się
mało selektywny. Niedociągnięcia dotknęły
głównie wokalistę, którego wokal był chwilami mało zrozumiały.
Na koncert Fields of the Nephilim warto przyjść nie tylko ze względu na muzykę.
Panowie na scenie pojawiają się w bardzo
starannie dobranych, postapokaliptycznych
kreacjach. Muzycy wyglądają jakby dopiero co opuścili miasto, które zostało zbombardowane. Ich skórzane płaszcze i kapelusze pokrywa kurz, a oczy są zasłonięte
przez ciemne okulary lotnicze. Noszą ciężkie wojskowe buty. Scena przepełniona jest
gęstym dymem, a gra świateł stanowi doskonałe dopełnienie mrocznego spektaklu.
Czas spędzony w Klubie Studio mijał w błyskawicznym tempie. Opuszczający salę tłum pełen był entuzjazmu. A zatem muzyka brytyjskich „bogów gotyku” nie
zdezaktualizowała się i wciąż hipnotyzuje
licznie zgromadzoną publiczność.

Rafał Zienkiewicz
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Reaktywacja
Z przyjemnością odnotowujemy fakt reaktywacji drużyny brydżowej Akademii
Górniczo‑Hutniczej, która po wielu latach
nieobecności, wystartowała w Drużynowych Mistrzostw Polski 2013/2014 pod nazwą: Legenda AZS AGH. Odpowiedzialnym
za reaktywację szefem teamu jest dr inż.
Wojciech Roszczynialski, z którym za wiedzą jego przesympatycznych i liberalnych
rodziców grałem (Jan Blajda) w brydża do
późnych godzin nocnych w przeddzień matury z języka polskiego! A było to w epoce wczesnego średniowiecza brydżowego, czyli na początku lat sześćdziesiątych.
W latach późniejszych wielokrotnie spotykaliśmy się przy stoliku brydżowym raz to jako
koledzy z drużyny, raz to jako przeciwnicy.
Oprócz Wojtka w drużynie grają: prof. Antoni Paja w środowisku brydżowym znany
jako ekspert i publicysta. Wielokrotnie zdarzało się nam korzystać z jego dociekliwych
analiz rozdań. Dalej profesorowie Józef Korecki i Aleksander Wodyński. W dalszej kolejności Andrzej Juszczyk (wieloletni part-
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prof. J. Korecki, T. Kluz, prof. A. Wodyński, dr P. Stopa

ner brydżowy Antoniego Paji), dr Mariusz
Macherzyński, dr Wiesław Niedoba, dr Józef Gładysz, Paweł Skałacki, Krzysztof Żak
i „last but not least” – wielokrotna mistrzyni Polski w brydżu sportowym – Urszula Stanikowska. Wszyscy związani są z Akademią Górniczo-Hutniczą, bądź jako obecni
lub byli pracownicy, bądź jako absolwenci uczelni. Po rozegraniu połowy meczów
w Krakowskiej Lidze Okręgowej, drużyna
zajmuje wysokie trzecie miejsce i z meczu
na mecz gra coraz lepiej. Nic w tym dziwnego, bo w przeszłości drużyna AGH nie tylko
zajmowała czołowe miejsca w tych rozgrywkach, ale nawet kilkakrotnie je wygrywała,
zaś pary: Józef Gładysz – Antoni Paja oraz
Wojciech Roszczynialski – Mirosław Poborowski to niegdysiejsi Mistrzowie Okręgu
Krakowskiego.
Dwa kolejne rozdania obrazują współczesną formę i styl gry drużyny.
♠ 874
♥ A1092
♦ 865
♣ AQ7

♠ AQJ10965
N
♥–
W
E
♦ 104
S
♣ 8432
♠ K3
♥ K73
♦ AQJ972
♣ 96

♠2
♥ QJ8654
♦ K3
♣ KJ105

Rozdanie to pochodzi z rozgrywek Krakowskiej Ligi Okręgowej. Na W siedział relacjonujący to rozdanie – Antoni Paja, na
E – Andrzej Juszczyk. Po pasie N zawodnik E otworzył dwa kier (słabe, na sześciu
kierach). S wszedł trzy karo, po czym W zapowiedział bezkompromisowe „cztery piki
skurczybyki” (czyta nasze artykuły w Dzienniku Polskim!). Andrzej Juszczyk trafnie zinterpretował tę odzywkę. Nie jest to żadna
konwencja, tylko oznacza ona: „tyle właśnie chcę grać, partnerze”. Intencją W było
zablokowanie przeciwników (w korzystnych
założeniach taktycznych), ponieważ oceniał, że idzie im jakaś końcówka (faktycznie, szło odgórne trzy bez atu z ręki S). Kontrakt cztery pik się utrzymał i N zaatakował
w karo. S po wzięciu dwóch lew karowych,
zagrał w karo po raz trzeci. Rozgrywający nie ucieszył się wistem w podwójny renons (co na ogół pozwala zyskać dodatkową lewę), lecz przebił karo dziewiątką pik
i wyszedł w trefla. Zaimpasował damę trefl,
zaimpasował króla pik, pociągnął asa pik
(spadł król) i jeszcze jednego pika, po czym
powtórzył trefla i dziesięć lew stało się faktem. W rozdaniu tym drużyna AGH zdobyła
sporo punktów, ponieważ druga para (Wojciech Roszczynialski – Paweł Skałacki NS)
wygrała kontrakt cztery karo na linii przeciwnej.

fot. Z. Sagan

Brydżowisko
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W kolejnym rozdaniu (diagram poniżej)
para Legendy AZS AGH – Urszula Stanikowska – Aleksander Wodyński doszła do
znakomitego szlemika karowego i po trafieniu damy karo wzięła trzynaście lew, notując grube plusy.

N
W
S

♠ 53
♥ J632
♦ 975
♣ J1054

♠ KQ2

E ♥ 10

♦ K642
♣ A9876
fot. Z. Sagan

♠A
♥ AQ854
♦ AJ108
♣ KQ3

♠ J1098764
♥ K97
♦ Q3
♣2

prof. K. Banek (UJ), prof. A. Paja, prof. A. Grobler (UJ), dr J. Gładysz

fot. Z. Sagan

Ja (Zbigniew Sagan) mogłem zanotować jeszcze grubsze plusy, gdyż w parze
z Andrzejem Biernatem zalicytowaliśmy
„naciągniętego” szlema treflowego, granego z pozycji E. Po ataku kierowym zabiłem
asem. Następnie zgrałem asa pik, po czym
as i walet karo. Gry ukazała się dama, problem karowy został rozwiązany. Wydawało
się, że już wygrałem, ale zły podział atutów
spowodował wpadkę bez jednej. Wszystko wiedzący program brydżowy „Deep Finesse”, który potrafi wygrać wszystko co
jest do wygrania, podaje, że grając w trefle
można wziąć lew trzynaście. Jak? – pozostawiamy tę łamigłówkę czytelnikom.

Jan Blajda
Zbigniew Sagan

prof. A. Paja, E. Stefanów, dr J. Gładysz, T. Warszawski

Sukcesy szachistów z AGH!
Ogromnym sukcesem reprezentantów Akademii Górniczo-Hutniczej zakończyły się
Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach, które rozegrane zostały w dniach
17–19 stycznia 2014 roku. Turniej, którego gospodarzem był KU AZS Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, na pewno
długo pozostanie w naszej pamięci, bowiem szachiści AGH zdobyli aż 5 krążków,
z czego dwa z najcenniejszego kruszcu.
W turnieju rozgrywanym w Katowicach
mogliśmy podziwiać zmagania najlepszych
graczy w naszym kraju, takich jak Dariusz
Świercz mający na swoim koncie tytuł Mistrza Świata do lat 20, czy arcymistrzów
gry: Jacka Tomczaka, Kacpra Pioruna, Michała Olszewskiego oraz Marcina Tazbira.
Jednak tytuł Akademickiego Mistrza Polski nie wpadł w ręce żadnej z gwiazd gry
w szachy. Sensacją zawodów okazał się

student Wydziału Matematyki Stosowanej
AGH – Maciej Klekowski. Nasz reprezentant
nie miał sobie równych i z wynikiem ośmiu
zdobytych punktów sięgnął po złoty medal
mistrzostw w kategorii indywidualnej oraz
wśród studentów uczelni technicznych. Maciej zdołał pokonać trzech z czwórki arcymistrzów, przegrywając jedynie z Kacprem
Piorunem (srebrny medal).
Aleksandra Lach, studentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki wróciła ze
srebrem, które wywalczyła w turnieju indywidualnym kobiet w klasyfikacji uczelni technicznych. W turnieju męskim brązowy medal zawisł na szyi Mateusza Paszewskiego,
na co dzień studiującego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Reprezentanci naszej uczelni świetnie
spisali się również w zawodach drużynowych, zajmując drugie miejsce wśród re-

prezentacji uczelni technicznych. Na sukces naszej drużyny pracowali: Aleksandra
Lach, Malvina Chrząszcz, Maciej Klekowski, Przemysław Janus, Damian Kudas, Mateusz Płatek, Mateusz Paszewski oraz Mateusz Zając.
Naszej „srebrnej ósemce” serdecznie
gratulujemy!
Miejmy nadzieję, że pozostałe reprezentacje Akademii Górniczo-Hutniczej wezmą przykład z szachistów i w swoich dyscyplinach nie będą miały sobie równych.
Liczymy na to, iż nasza uczelnia, dzięki
fantastycznym wynikom studentów – sportowców zdoła obronić tytuł Akademickiego Mistrza Polski i każdy student naszej
wszechnicy będzie mógł śmiało stwierdzić,
iż AGH sportem stoi!

Monika Motyka, Jarosław Jakubski
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godzinnym deszczu i wysokiej temperaturze szanse na ustawienie slalomu spadły do
zera. Wieloletni organizator pucharu dziekana dr Leszek Kurcz, który niestety nie był
z nami w tym roku, miał więcej szczęścia,
bo w tym samym czasie udało mu się przeprowadzić zawody w Niedzicy dla Wydziału

Energetyki i Paliw. Na szczęście organizatorzy wraz z pracownikami stacji narciarskiej
Ryterski Raj stanęli na wysokości zadania
i zaproponowali przeprowadzenie zabaw na
„łacie” śniegu, która znajdowała się przed
ośrodkiem. Odbyły się więc dwie konkurencje: bieg wzdłuż stoku po wyznaczonym

fot. Adam Bunsch

Jak co roku i tym razem, mimo niesprzyjającej aury odbyła się kolejna edycja Pucharu Dziekana Wydziału Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej. Spotkanie odbyło się w pierwszy weekend stycznia w Rytrze w centrum Beskidu Sądeckiego, w dolinie Wielkiej Roztoki i Popradu. Od zachodu
Rytro otaczają lesiste wzgórza pasma Radziejowej, a od wschodu pasma Jaworzyny Krynickiej, na tle gór wyłaniają się ruiny
XIII‑wiecznego zamku wpisanego w bogatą historię okolicy. Na końcu dolinki, w tym
urokliwym miejscu znajduje się stacja narciarska Ryterski Raj z bardzo miłą obsługą. Organizatorzy, Ewa i Marcin Rywotyccy,
dopilnowali wszystkich szczegółów związanych ze sprawnym zorganizowaniem
spotkania oraz zadbali o zakwaterowanie
uczestników w ośrodku Jantar Gościniec
Ryterski. Ośrodek ten posiada cenną zaletę, jaką jest bezpośrednie sąsiedztwo ze
stacją narciarską oraz z karczmą regionalną, w której wieczorem odbyła się dekoracja zwycięzców. Niestety, mimo mocnego
trzymania kciuków i sprawdzania przed wyjazdem prognoz pogody kilka razy dziennie, w tym roku pogoda nie była łaskawa dla
pasjonatów białego szaleństwa. Jeszcze
w środę przed naszym spotkaniem wyciąg
orczykowy był uruchomiony, ale po kilku-

fot. Adam Bunsch

XV Puchar Dziekana WIMiIP

Sport

fot. Adam Bunsch
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nem Kusińskim uroczyście wręczyli medale
i puchary uczestnikom zawodów.
Nagrodzeni odbierali puchary i medale stając na prawdziwym podium i pozując do zdjęć. Najlepszy czas (14,5 s) w biegu i zjeździe na oponie wśród studentów
wydziału uzyskał Bartłomiej Dąbroś, deklasując pozostałych uczestników. Dr Paweł Drożdż był najszybszym pracownikiem
z czasem 16,3 s. Wśród startujących pań,
w kategorii pracownicy z rodzinami, najszybszą kobietą była Dorota Byrska-Wójcik

(20,5 s), a wśród studentek Karolina Bronikowska-Dąbroś (18 s). Wśród najmłodszych uczestników wygrali Kamil Drożdż
(17,1 s) i Michał Hadała (17,8 s). Postanowiono, że dr Adam Bunsch z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, który
jako jedyny wystąpił w tym roku na nartach
oraz jako ubiegłoroczny zwycięzca zawodów narciarskich przechowa Puchar Dziekana WIMiIP do przyszłego roku.
Uczestnicy radośnie świętowali zakończenie zawodów przy muzyce i zabawach

fot. Adam Bunsch

torze ze zjazdem na oponie z elektronicznym pomiarem czasu oraz rzucanie piłkami
do celu (rzucanie śnieżkami nie było możliwe ze względu na brak surowca). Pamiętając o tym, że sportowe zmagania mają być
sposobem na dobrą zabawę, a jednocześnie na integrację środowiska akademickiego, wszyscy uczestnicy poczynając od najmłodszych (dzieci pracowników, których na
wjeździe było przeszło dwadzieścioro) po
zasłużonych profesorów, tu ukłony dla profesora Jana Kusińskiego, ochoczo stanęli
do walki o medale. Sportowe zmagania odbyły się w wesołej atmosferze z prawie 100
proc. frekwencją uczestników. Bardzo nam
miło, że po kilku latach przerwy reaktywowała się konkurencja Free style, czyli zjazd
na „bele czym”. W tej konkurencji, wśród kilku chętnych, panie z dziekanatu wykazały się pomysłowością i inwencją w zakresie stylizacji oraz przygotowanego pojazdu.
Wyjątkowo właśnie w ramach tej konkurencji odbył się jedyny na imprezie zjazd na
nartach.
Podczas wieczornego spotkania integracyjnego połączonego z dekoracją zwycięzców Dziekan Wydziału IMiIP prof. Tadeusz Telejko wraz z Rektorem ds. Ogólnych
prof. Mirosławem Karbowniczkiem, który był
uczestnikiem spotkania oraz z Prodziekanem WIMiIP dr hab. inż. Agnieszką Kopią,
prof. Zbigniewem Malinowskim i prof. Ja-
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zorganizowanych przez Ewę i Marcina Rywotyckich, pomysłodawców m.in. przezabawnej konkurencji w „wielkich pantalonach”.
Zabawa trwała niemal do białego rana.
XV Jubileuszowy Puchar Dziekana WIMiIP 2014 zostanie zapamiętany jako jedyny
do tej pory, który odbył się bez przeprowadzenia zawodów w narciarstwie alpejskim.
Mimo tego braku wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i w przyszłym roku niezależnie od pogody postanowili wziąć udział
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w spotkaniu. Szaleństwa na śniegu studentów i pracowników z rodzinami są organizowane nieprzerwanie od 2000 roku przy
wielkim wsparciu władz wydziału. Takie spotkanie na śniegu jest dobrą formą integracji
pracowników i studentów i jest dla wszystkich ważnym wydarzeniem na wydziale.
Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć
z pucharu dostępnych na stronie
www.puchar.agh.edu.pl

Panie (klasyfikacja wydziałowa)
Dorota Byrska-Wójcik – 20,5
Joanna Rauch – 20,9
Karolina Straka – 21,3
Panie (studentki)
Karolina Bronikowska-Dąbroś – 18,0
Joanna Karbowniczek – 20,4
Paulina Graca – 21,6
Panowie (klasyfikacja wydziałowa)
Paweł Drożdż – 16,3
Łukasz Rauch – 16,7
Łukasz Kucharzyk – 17,0
Panowie (studenci)
Bartłomiej Dąbroś – 14,5
Błażej Dobratowski – 16,2
Michał Kacprzak – 16,5
Juniorzy młodsi (do10 roku życia)
Michał Hadała – 17,8
Jadwiga Wilk – 21,4
Joanna Hojny – 21,9
Juniorzy (od 10 roku życia)
Kamil Drożdż – 17,1
Maksymilian Kopia – 20,1
Gabriela Kopia – 20,4
Free style: „Zjazd na bele czym”
Zespół dziekanat: Ewa Rywotycka, Anna Kachel,
Joanna Kucharzyk.

Małgorzata Wilk, Ewa Rywotycka,
Marcin Rywotycki, Adam Bunsch
komitet organizacyjny

fot. Adam Bunsch

fot. Adam Bunsch

Wyniki biegu i zjazdu na oponie
w poszczególnych kategoriach:
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V Puchar Dziekana
Wydziału Energetyki i Paliw

fot. Z. Sulima

10–12 stycznia 2014 roku już po raz piąty odbył się wyjazd integracyjny „Puchar
Dziekana WEiP” pod patronatem Dziekana
Wydziału EiP prof. Wojciecha Suwały. Każdego roku coraz liczniejsza grupa studentów, doktorantów oraz pracowników WEiP
wraz z rodzinami, spotyka się na stoku,
aby w duchu zdrowej rywalizacji zasłużyć
na miano zwycięzcy oraz sięgnąć po główną nagrodę, jaką jest słynny puchar dziekana. Tradycyjnie swoją obecnością zaszczyciły nas władze naszego wydziału:
dziekan prof. W. Suwała, prodziekan dr Leszek Kurcz oraz prodziekan dr Marta Wójcik. Podczas trzydniowego wyjazdu oprócz
zimowych zmagań, nie zabrakło również innych atrakcji, a także czasu na odpoczynek i relaks.
W tym roku swoich sił można było wypróbować na trzech stokach: w Białce Tatrzańskiej, w Niedzicy oraz w Kluszkowcach. Na stoku „Polana Sosny” w Niedzicy
odbyły się zmagania zawodników w różnych kategoriach: narty, snowboard. Najlepszym zawodnikiem okazał się Mateusz
Kozubal, który tym samym zdobył główną nagrodę V Pucharu Dziekana. Konkurs,
mimo iż był pełen rywalizacji, to jednak
przebiegał w przyjaznej atmosferze, której
towarzyszyła wiosenna aura oraz wspaniałe widoki na Jezioro Czorsztyńskie i Pieniny.

Zwycięzcy zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, m.in. darmowymi udziałami w rejsach, biletami na koncerty w Klubie Studio, wejściówkami na paintball,
natomiast wszystkim uczestnikom zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy. Skierowano także podziękowania do głównych
organizatorów wyjazdu Wojciecha Sajdaka
i Marcina Jabłońskiego, oraz do wszystkich
współorganizatorów.
Dla amatorów sportów zimowych również przygotowano szeroką paletę możliwości. Pod czujnym okiem instruktora mogli
oni doskonalić swe umiejętności narciarskie
bądź snowboardowe. Dla mniej aktywnych
alternatywą był odpoczynek w basenach
termalnych w Białce Tatrzańskiej, relaks
w saunie i jacuzzi, który podczas całego
pobytu oferował hotel „Pieniny” w Niedzicy, a także zwiedzanie węgierskiego zamku
„Dunajec” w Niedzicy.
Nie mniej ważną częścią od rywalizacji na stokach były wspólne integracje dla
wszystkich uczestników wyjazdu, zarówno
studentów jak i pracowników wydziału. Rasowy wodzirej zapewnił pierwszorzędną zabawę podczas wieczoru karaoke, który niebawem przerodził się w zabawę taneczną
przy największych muzycznych hitach. Nie
zabrakło również klimatycznego wieczoru
przy ognisku i gitarze.

Trzy dni spędzone na wyjeździe integracyjnym Puchar Dziekana z pewnością
były czasem niezapomnianym dla wszystkich uczestników, którzy przez całą drogę
powrotną, naładowani optymizmem przed
zbliżającą się sesją, emigrowali myślami do
nowo nabytych doświadczeń.

Joanna Iglar

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Snowboard Kobiet:
	  I miejsce – Marzena Kopeć (28,70 s)
	 II miejsce – Marta Szymula (35,57 s)
III miejsce – Magdalena Ziółkowska (37,05 s)
Snowboard Mężczyzn:
  I miejsce – Jarosław Sawka (25,69 s)
II miejsce – Krzysztof Kobyłka (25,70 s)
III miejsce – Mateusz Frydrych (27,07 s)
Narciarstwo Kobiet:
  I miejsce – Dorota Jeziorowska (20,78 s)
II miejsce – Ewa Kuśka (22,59 s)
III miejsce – Magdalena Paw (24,60 s)
Narciarstwo Mężczyzn:
  I miejsce – Mateusz Kozubal (18,32 s)
zdobywca Pucharu Dziekana WEiP
II miejsce – Krzysztof Skowronek (19,81 s)
III miejsce – Szymon Handerek (20,58 s)
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V Puchar Dziekana
Wydziału Energetyki i Paliw
tekst str. 51

fot. Z. Sulima

