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24 czerwca 2014 roku na uroczystym po-
siedzeniu Senatu Politechniki Lwowskiej 
profesor AGH Piotr Łebkowski został uho-
norowany zaszczytną godnością doktora 
honoris causa Politechniki Lwowskiej. Tytuł 
ten otrzymał z inicjatywy Instytutu Ekonomii 
i Zarządzania Politechniki Lwowskiej.

W uzasadnieniu promotorzy profesoro-
wie Anatoliy Zagorodniy i Oleh Kuźmin pod-
kreślali osiągnięcia naukowe profesora Pio-
tra Łebkowskiego (ponad 160 prac, w  tym 
6 monografii oraz 9 podręczników), a  tak-
że jego zaangażowanie we współpracę na-
ukową. Rektor Politechniki Lwowskiej Ju-

rij Bobalo również położył nacisk na zasługi 
prof. P. Łebkowskiego i  jego wkład w  roz-
wój owocnej współpracy między obydwoma 
uczelniami zwłaszcza w dziedzinie dydakty-
ki. Wspólne kształcenie studentów – równo-
cześnie w Politechnice Lwowskiej i w Aka-
demii Górniczo-Hutniczej – uważane jest za 
wzorcowe. Doktor honoris causa w  trakcie 
wykładu stwierdził: Staram się postępować 
w życiu, w nauce, w dydaktyce normalnie. 
Zwykłe i normalne są i zawsze będą kontak-
ty między naszymi uczelniami, między na-
szymi naukowcami i studentami. Normalne 
są i  zawsze będą kontakty międzyludzkie. 
W to wierzę.

Podczas uroczystego posiedzenie gra-
tulacje prof. Piotrowi Łebkowskiemu oprócz 
gospodarzy, współpracowników i  studen-
tów złożył obecny na uroczystości Konsul 
RP Marcin Zieniewicz.

(red)

www.lwow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/piotr_

lebkowski_pl

ukr-net.info/polskomu-profesorovi-126232/

lp.edu.ua/node/6237

Profesor Piotr Łebkowski doktorem honoris causa  
Politechniki Lwowskiej
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wprawdzie dogasają ostatnie urlopy, ale lato w swej końcowej fazie jest dla nas bardzo łaskawe. gdy przypomnę sobie 
wrzesień roku poprzedniego to dreszcz przebiega mi po plecach. pływałem wtedy po Mazurach i bardzo często zastana-
wiałem się, czy to na pewno koniec lata czy wczesna wiosna? tegoroczny wrzesień pozostawił mi już tylko pracę, ale dzię-
ki łaskawości aury pracuje mi się bardzo przyjemnie.

powracając do biura miło jest też widzieć, że kończą się uciążliwe remonty, a uczelnia znów zrobiła się ładniejsza 
i funkcjonalniejsza. wielkimi krokami zbliżają się do końca prace nad centrum energetyki. nowe nawierzchnie na drogach 
dojazdowych i piękne nowe chodniki traktów pieszych to widoczne sprzed płotu symptomy, że praca wre.

praca wre również w redakcji Biuletynu, dlatego z przyjemnością po wakacyjnej przerwie oddajemy do państwa rąk 
kolejne wydanie naszej gazety. tematem niniejszego wydania są – ogólnie rzecz ujmując – rankingi, a wśród nich bada-
nie losów absolwentów. w bardzo złożonej rzeczywistości gospodarczej badanie ścieżki zawodowej absolwentów ma dla 
uczelni ogromne znaczenie. coraz więcej szkół wyższych przeprowadza takie badania. przeglądając i analizując ich wyniki 
stwierdzić trzeba, że kariery naszych absolwentów mają się bardzo dobrze, ale o tym możecie się państwo przekonać oso-
biście, czytając raport grażyny Śliwińskiej zamieszczony na stronach 4–9.

Od czasu do czasu widujemy informacje o kolejnych rankingach przeprowadzanych przez krajowe media. pierwsze 
spojrzenia kierują się oczywiście na tabele z zestawieniem ogólnym i na tabele uwzględniające uczelnie techniczne. za-
wsze cieszą wysokie lokaty agH. jeszcze bardziej cieszy wysoki awans naszej uczelni w rankingach międzynarodowych. 
w rzeczywistości istnieje cała różnorodność rankingów i zestawień klasyfikujących szkoły wyższe w różnorakich katego-
riach. w gąszcz tych klasyfikacji wprowadzi państwa tekst – uwzględniający również nasz wewnętrzny ranking wydzia-
łów – Marcina kalety, zamieszczony na stronach 10–12.

przegląd rankingów zamyka ranking dziekanatów naszych wydziałów. Badanie przeprowadzone zostało przez uRss 
agH w 2013 roku, a redakcyjny skrót tego rankingu przedstawiamy na stronie 13.

w dziale Badania i nauka znajdą państwo wywiad potwierdzający wartość naszej uczelni, która odzwierciedla się 
w pracy naszych naukowców. tym razem piszemy o powstającym w agH robocie kardiochirurgicznym (str. 38). 

zapraszam do lektury.
zbigniew sulima
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Monitoring losów zawodowych absol-
wentów Akademii Górniczo-Hutniczej zo-
stał przeprowadzony po raz szósty. Ostatni 
obejmował absolwentów studiów stacjo-
narnych II stopnia, którzy ukończyli naukę 
w 2013 roku. Odstęp czasowy od momen-
tu ukończenia studiów do udzielenia odpo-
wiedzi przez absolwentów nie przekraczał 
sześ ciu miesięcy. Wstępne wyniki z  dany-
mi na dzień 26 maja 2014 zostały opubliko-
wane w  czerwcu 2014 roku. W  niniejszym 
podsumowaniu podane są już wyniki osta-
teczne (według metodologii badania zakoń-
czono 20 czerwca 2014).

Celem badania było uzyskanie następują-
cych danych dotyczących losów zawodo-
wych absolwentów bezpośrednio po ukoń-
czeniu studiów:
• stanu zatrudnienia absolwentów 

z podziałem na płeć, wydziały i kierunki,
• statusu zawodowego absolwentów 

(branża i nazwa firmy, zajmowane 
stanowiska),

• statusu prawnego zatrudnienia,
• zgodności pracy z wykształceniem,
• wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie 

studiów w obecnie wykonywanej pracy,
• lokalizacji zatrudnienia,
• wymagań wobec kandydatów 

ubiegających się o pracę,
• znaczenia uczelni (AGH) w procesie 

rekrutacyjnym kandydatów,
• preferencji absolwentów przy wyborze 

miejsca pracy,
• satysfakcji zawodowej absolwentów,
• stopnia wykorzystania wiedzy 

i kwalifikacji uzyskanych podczas 
studiów w obecnej pracy,

• oceny studiów w AGH w kontekście 
przygotowania do wykonywanej pracy 
zawodowej,

• gotowości do zmiany pracy,
• zarobków,
• aktywności w trakcie studiów,
• oceny decyzji wyboru ukończonego 

kierunku studiów,
• planów edukacyjno-zawodowych.

Liczba absolwentów AGH kończących edu-
kację w  2013 roku wynosiła 3245 osób. 

Udział w  badaniu zadeklarowało 2860 ab-
solwentów, spośród których odpowiedzi 
udzieliło 2671 osób (kwestionariusz ankiety 
plus wywiad telefoniczny), co stanowiło 82,3 
proc. wszystkich absolwentów AGH rocznik 
2013 i 93,4 proc. deklarujących udział w ba-
daniu (responsywność) (diagram 1 i 2).

Wyniki badań zebrano w oparciu o od-
powiedzi zawarte w  anonimowym kwestio-
nariuszu ankiety zawierającym pytania za-
sadnicze i  uzupełniające oraz wywiadu 
telefonicznego (pytania zasadnicze kwes-
tionariusza) przeprowadzonego z  absol-
wentami, którzy nie wypełnili ankiety. Ponad-
to z losowo wybranymi absolwentami został 
przeprowadzony wywiad pogłębiony.

Pytania zasadnicze dotyczyły: statusu 
zawodowego absolwentów, branży zatrud-
nienia, zgodności pracy z wykształceniem, 

czasu poszukiwania pracy (próba R1), a py-
tania uzupełniające dotyczyły pozostałych 
wskaźników (próba R2) (diagram 3a i 3b – 
Struktura prób R1 i R2).

Podstawowe pytanie kwestionariusza 
ankiety odnosi się do statusu zawodowe-
go absolwentów; 75,2 proc. absolwentów 
AGH 2013 została zatrudniona (w tym 5,3 
proc. jednocześnie kontynuowała edukację, 
a 0,1 proc. jednocześnie prowadziła działal-
ność gospodarczą). 1,2 proc. responden-
tów miała zagwarantowane zatrudnienie, 
2,7 proc. podjęła działalność gospodarczą, 
4,3 proc. wyłącznie kontynuowało eduka-
cję, a 3,1 proc. nie pracowało i nie poszuki-
wało pracy głównie z rodzinnych powodów. 
Poszukujący pracy stanowili 11,1 proc. ba-
danych respondentów (diagram 4 – Status 
zawodowy. Absolwenci 2013).

Wyniki badań losów zawodowych  
absolwentów 2013 studiów stacjonarnych II stopnia  
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Diagram 1. Przebadana próba. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia.

Liczba absolwentów AGH 2013 3245 100%

Liczba deklaracji udziału w badaniu 2860 88,1%

Liczba respondentów
kwestionariusze ankiet 1928 59,4%

2671 82,3%
wywiady telefoniczne 743 22,9%

Responsywność N=2860 93,4%

% przebadanych absolwentów N=3245 82,3%

Diagram 2. Procent przebadanych absolwentów 2008-2013. Absolwenci AGH. Studia stacjonarne II stopnia.

Temat wydania
Biuletyn AGH nr 80-81
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W 2013 roku do kwestionariusza ankie-
ty została wprowadzona dodatkowa kate-
goria: praca bez formalnego zatrudnienia 
z  podziałem na pracujących w  gospodar-
stwie rolnym lub w  firmie rodzinnej oraz 
pracujących nieformalnie i  nadal poszuku-
jących pracy, które w  kolejnych analizach 
zaklasyfikowano odpowiednio do grupy ab-
solwentów pracujących oraz do grupy ab-
solwentów poszukujących pracy.

W sumie aktywnych zawodowo (zatrud-
nienie, działalność gospodarcza, edukacja) 
było 83,4 proc. absolwentów. Wskaźnik ak-
tywności zawodowej mężczyzn (87,4 proc.) 
był wyższy niż kobiet (76,6 proc.).

Kolejność poszczególnych pozycji sta-
tusu zawodowego absolwentów 2013 
w  odniesieniu do wydziałów przedstawia 
diagram 5. (Status zawodowy według wy-
działów). W zestawieniach wyników z ostat-
nich kilku lat (raporty szczegółowe) kolej-
ność poszczególnych wydziałów różni się 
w zależności od roku, w którym były prowa-
dzone badania.

Powszechnie znane przyczyny wpływa-
jące na wskaźnik zatrudnienia to m.in. ko-
ninktura rynku dla konkretnych obszarów 
produkcji, usług i zawodów. Przyczyną wy-
nikającą z  postaw absolwentów jest sto-
sunkowo niska mobilność zawodowa, co 
potwierdzają badania. Od kilku lat czyn-
nik lokalizacji miejsca pracy utrzymuje się 
na czwartym miejscu. Dla 41,4 proc. ab-
solwentów AGH 2013 priorytetem przy wy-
borze miejsca pracy jest lokalizacja firmy 
(głównie Kraków i  okolice), podczas gdy 
znaczna część przedsiębiorstw o  określo-
nych profilach branżowych jest zlokalizowa-
na poza województwem małopolskim.

W województwie małopolskim zosta-
ło zatrudnionych 66,2 proc. absolwentów 
2013, w tym w Krakowie 52,2 proc. W pozo-
stałych województwach pracę podjęło 29,2 
proc. respondentów (diagram 6 – Lokali-
zacja zatrudnienia). Wynik ten od pięciu lat 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Absolwenci, którzy ukończyli AGH 
w  2013 roku zostali zatrudnieni w  740 fir-
mach w  Polsce i  za granicą. Pracodawcą 
roku został Comarch SA zatrudniając 47 ab-
solwentów AGH, następnie: Ericpol – 29, 
Delphi Poland – 23, Nokia Solutions and 
Networks – 23, BWI Poland – 20. Najwię-
cej absolwentów podjęło pracę w  firmach 
o  profilu IT (258), następnie motoryzacyj-
nym (148), geodezyjnym (79), telekomuni-
kacyjnym (77) oraz górniczym (69).

49 respondentów (3,3 proc.) podjęło 
pracę za granicą. Absolwenci AGH są zain-
teresowani podejmowaniem pracy za grani-
cą, ale cechuje ich duża ostrożność i umiar-
kowany optymizm. Decydując się na pracę 
poza Polską kierują się głównie wysokością 

Diagram 4. Status zawodowy. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 3a i 3b. Struktura prób R1 i R2. Badania losów zawodowych absolwentów AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia.

Temat wydania
Biuletyn AGH nr 80-81



6

zarobków i zgodnością pracy z wykształce-
niem. Mają też świadomość posiadanych 
kwalifikacji, stąd też chcą na zagranicznym 
rynku funkcjonować na takich samych za-
sadach jak obywatele danego kraju (na 
podstawie rozmów).

Pomimo różnic i  zmian zachodzących 
we wskaźnikach zatrudnienia w obrębie po-
szczególnych wydziałów, zestawienie wyni-
ków z ostatnich sześciu lat potwierdza sta-
bilną pozycję zawodową absolwentów AGH 
niezależnie od zmieniającej się koniunktury 
rynku (diagram 7 – Status zawodowy w la-
tach 2008–2013).

Przedział procentowy absolwentów ak-
tywnych zawodowo (praca, działalność 
gospodarcza, edukacja) podejmujących 
pracę w  stosunkowo krótkim okresie po 
opuszczeniu uczelni, bądź kontynuują-
cych naukę wynosił od 81,8 proc. do 88,4 
proc. Zmniejsza się grupa absolwentów 
wyłącznie kontynuujących edukację oraz 
podejmujących działalność gospodarczą. 
Z  przeprowadzonych wywiadów wynika, 
iż w znacznym stopniu jest to wpływ wzro-
stu zapotrzebowania rynku pracy na dane 
zawody. Pracujący absolwenci (zatrudnie-
ni i prowadzący działalność gospodarczą) 
stanowili od 74,5 proc. do 79,5 proc. ba-
danych populacji. Procent absolwentów 
poszukujących pracy wynosił w  zależno-
ści od badanego rocznika od 10,4 proc. 
do 17,7 proc.

Pozycję absolwenta na rynku pracy defi-
niuje także status prawny zatrudnienia. Spo-
śród pracujących formalnie absolwentów 
AGH rocznik 2013 umowę o  pracę zawar-
ło 76,0 proc. respondentów, 19,6 proc. zo-
stało zatrudnionych w ramach umów cywil-
no-prawnych, 3,6 proc. prowadziło własną 
działalność gospodarczą (samozatrudnie-
nie). Procent zawieranych umów o  pracę 
i umów cywilno-prawnych utrzymuje się na 
względnie stałym poziomie (diagram 8 – 
Status prawny zatrudnienia). Z  wywiadów 
wynika, że część absolwentów (głównie ko-
biet) z wyboru decyduje się na podpisanie 
umów cywilno-prawnych z  uwagi na nie-
normowany czas pracy i  możliwość pra-
cy w domu.

Większość badanych absolwentów 
AGH rozpoczęła intensywne działania 
zmierzające w  kierunku pozyskania pracy 
jeszcze w trakcie nauki, stąd też 37,7 proc. 
zatrudnionych absolwentów 2013 (769 
osób) podjęło wykonywaną pracę jeszcze 
przed ukończeniem studiów. 23,7 proc. re-
spondentów zostało zatrudnionych z  ini-
cjatywy pracodawców (praktyki, stypendia, 
baza CV na stronie CK AGH), a  dla 24,3 
proc. czas poszukiwania pracy wynosił po-
niżej miesiąca (diagram 9 – Czas poszuki-
wania pracy).

Z rozmów z absolwentami nadal poszu-
kującymi pracy wynika, iż jedną z przyczyn 
jej braku jest zbyt późne przystąpienie do 
działań z  tym związanych (niejednokrotnie 

po kilku miesiącach od ukończenia uczel-
ni) oraz mało efektywne poszukiwanie pra-
cy, w  tym nieznajomość procedur rekruta-
cyjnych.

Diagram 5. Status zawodowy wg wydziałów. Absolwenci 2013. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 6. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia.
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Kolejnym badanym wskaźnikiem jest 
zgodność pracy z  wykształceniem, będą-
cym naturalną weryfikacją dostosowania 
profilu kształcenia do rzeczywistych potrzeb 
rynku.

Absolwenci 2008–2013, którzy po stu-
diach podjęli pracę zgodną z  wykształce-
niem mieszczą się w przedziale 48,0 proc. 
– 61,3 proc., pracę niezgodną z  wykształ-
ceniem zadeklarowało w zależności od roku 
prowadzanych badań od 9,1 proc. do 14,3 
proc. respondentów (diagram 10 – Zgod-
ność pracy z  wykształceniem w  latach). 
Część absolwentów z ostatniej grupy pod-
jęła decyzję o wykonywaniu pracy niezgod-
nej z  wykształceniem m.in. z  powodów: 
zmiany zainteresowań zawodowych i/lub 
wyższego wynagrodzenia.

Porównując ocenę zgodności pra-
cy z  wykształceniem (diagram 10) z  oce-
ną stopnia przygotowania studiów do wyko-
nywanej pracy (diagram 11) wyniki najmniej 
korzystne w obydwu kategoriach są procen-
towo zbliżone (absolwenci 2013: praca nie-
zgodna z wykształceniem – 10,5 proc., stu-
dia nie przygotowały do wykonywanej pracy 
– 14,1 proc.). Z przeprowadzonych rozmów 
wynikało, iż dla respondentów nie była pro-
sta klasyfikacja stopnia przygotowania do 
wykonywanej pracy, z uwagi na stosunkowo 
krótki okres zatrudnienia. Łatwiejszym zada-
niem było udzielanie konkretnych informacji 
w obrębie trzech kategorii: wiedzy, umiejęt-
ności i  kompetencji społecznych. W  rapor-
cie AGH i  raportach wydziałowych rozdział 
poświęcony wymienionym kategoriom jest 
potraktowany obszerniej niż pozostałe i za-
wiera wszystkie wypowiedzi respondentów.

Statystyczne porównanie dwóch prze-
ciwstawnych opinii związanych z  oceną 
studiów w  poszczególnych kategoriach 
(przykładowo obszar wiedzy: stopień wy-
starczający – 56,2 proc., stopień niewystar-
czający – 21,4 proc.) wskazuje, iż ocena po-
zytywna zdecydowanie przeważała ocenę 
negatywną (diagram 12, diagram 13).

Niewątpliwie dla statystycznego absol-
wenta AGH 2013 kapitałem wyjściowym jest 
ukończony kierunek studiów (68,7 proc.) – 
wyjątek stanowią absolwenci Wydziału Hu-
manistycznego, co potwierdzają badania 
z ostatnich 6 lat (diagram 14 – Czynniki de-
cydujące o przyjęciu do pracy w latach).

Na drugiej pozycji (52,6 proc.) znala-
zły się umiejętności komputerowe szczegó-
łowo przedstawione w  raportach. W  przy-
padku niektórych zawodów „umiejętności 
komputerowe” to czynnik progowy w proce-
sie rekrutacyjnym, na innych stanowiskach 
traktowane jako narzędzie wspomagające 
pracę.

Motywacja (48,9 proc.) jest trzecim 
czynnikiem wpływającym na pozytywny 

Diagram 7. Status zawodowy w latach 2008 - 2013. Absolwenci AGH. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 8. Status prawny zatrudnienia w latach 2010-2013. Absolwenci AGH. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 10. Zgodność pracy z wykształceniem w latach 2008 – 2013. Absolwenci AGH. Studia stacjonarne II stopnia.
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przebieg rekrutacji i to niezależnie od profilu 
wykształcenia oraz stanowiska pracy, a za-
raz po niej wiedza (48,7 proc.). Na kolejnych 
miejscach znalazły się: znajomość języków 
obcych (48,3 proc.), doświadczenie zawo-
dowe (41,1 proc.) i  inne. Najwyżej ceniona 
jest praca zgodna lub częściowo zgodna 
z  kwalifikacjami zawodowymi (niekoniecz-
nie w pełnym wymiarze godzin) oraz staże, 
praktyki i studenckie projekty.

Jakkolwiek ukończony kierunek stu-
diów jest dla statystycznego absolwenta 
warunkiem progowym, to w  przypadku in-
dywidualnego absolwenta istotna jest ich 
hierarchia w  odniesieniu do konkretnego 
stanowiska, a na pożądany profil kandydata 
składa się wypadkowa wszystkich wymie-
nionych i niewymienionych czynników.

Wysokie wymagania stawiane przez ry-
nek nie stanowią przeszkody dla absolwen-
tów AGH spośród których 52,3 proc. (765 
osób) otrzymało więcej niż jedną propozy-
cję zatrudnienia i  to do nich należał wybór 
pracodawcy.

Na podstawie ostatnich sześciu lat (dia-
gram 15 – Priorytety przy wyborze praco-
dawcy w  latach) wynika, iż podobnie jak 
w  ostatnich latach głównym czynnikiem 
wpływającym na wybór pracodawcy jest 
możliwość rozwoju zawodowego (63,4 
proc. – absolwenci AGH 2013). Wysokość 
zarobków (48,9 proc. wskazań) znajduje 
się na drugiej pozycji, a  na trzeciej stabil-
ność zatrudnienia (48,7 proc.). Następne 
to: lokalizacja firmy (41,4 proc.), zgodność 
oferty z  kwalifikacjami (40,7 proc.), zainte-
resowania zawodowe (39,0 proc.), kultu-
ra firmy/atmosfera pracy (32,5 proc.) i inne. 
Powszechnym oczekiwaniem badanych re-
spondentów była także satysfakcja z  wy-
konywanej pracy oraz samorealizacja (na 
podstawie rozmów).

Wyniki badań wskazały także na pozy-
tywny stosunek do uczenia się przez całe 
życie z  wyraźną przewagą czynników we-
wnętrznych, wynikających z indywidualnych 
pobudek, 5,3 proc. pracujących absolwen-
tów 2013 (142 osoby) jednocześnie konty-
nuuje naukę, a 24,7 proc. (477 osób) planu-
je podjąć studia podyplomowe w niedługim 
czasie.

Zarobki jakie otrzymali absolwenci AGH 
2013 w krótkim okresie po ukończeniu stu-
diów obrazuje diagram 16. Poniżej 1500 
złotych zarabiało 9,0 proc. absolwentów (w 
przewadze kobiety niepracujące w  zawo-
dzie), w  przedziale 1500–2500 zł znalazła 
się najliczniejsza grupa absolwentów – 12,4 
proc. Najwyższe zarobki uzyskali absolwen-
ci zatrudnieni w branży IT.

Podsumowaniem niniejszego streszcze-
nia wyników badań losów zawodowych ab-
solwentów 2013 jest zestawienie dotyczą-

Diagram 13. Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy.  
Kompetencje społeczne, stopień przygotowania - porównanie. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia. 

Diagram 11. Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy.  
Absolwenci AGH 2013. Studia Stacjonarne II stopnia.

Diagram 12. Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy.  
Wiedza i umiejętności, stopień przygotowania – porównanie. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia. 
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ce ponownego wyboru ukończonej uczelni 
(AGH) i  ukończonego kierunku studiów 
(diagram 16 – Ponowny wybór uczelni i kie-
runku studiów).

55 proc. absolwentów 2013 ponownie 
wybrałoby ukończony kierunek studiów, 
22,3 proc. nie ma na ten temat zdania, 
a  22,7 proc. nie podjęłoby ponownie stu-
diów na ukończonym kierunku.

Wśród 898 respondentów, którzy nie 
podjęliby lub nie wiedzą czy w  ponownie 
podjęliby – najwięcej (52,4 proc.) wska-
zało na niezadowalającą ofertę rynku pra-
cy. Następne w  kolejności to: niespełnia-
jący oczekiwań program kształcenia (43,4 
proc.), zmiana zainteresowań (20,5 proc.), 
przypadkowy wybór kierunku (10,0 proc.), 
niedostanie się na pożądany kierunek (9,6 
proc.), inne (6,6 proc.).

Tymczasem wśród wszystkich absol-
wentów jedynie 4,9 proc. nie podjęłoby po-
nownie studiów w AGH, 15,1 proc. nie ma 
na ten temat zdania, a 80 proc. uczyniłoby 
to ponownie.

W sytuacji postępującego niżu demo-
graficznego to najbardziej przekonująca 
i  wiarygodna rekomendacja uczelni wśród 
kolejnych pokoleń kandydatów na studia.

Grażyna Śliwińska 
Centrum Karier

Diagram 14. Czynniki decydujące  o przyjęciu do pracy w latach 2008 – 2013. Absolwenci AGH. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 15. Priorytety przy wyborze pracodawcy w latach 2008 – 2013. Absolwenci AGH. Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 16. Zarobki brutto. Absolwenci AGH 2013.  
Studia stacjonarne II stopnia.

Diagram 17. Ponowny wybór ukończonej uczelni (AGH) i kierunku studiów. Absolwenci AGH 2013. Studia stacjonarne II stopnia.
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Rankingi powoli stają się nieodłącznym ele-
mentem uczelnianej rzeczywistości. Dzię-
ki nim studenci z  większą świadomością 
mogą wybrać szkoły, w  których podejmą 
dalszą naukę, z  kolei instytucje naukowe 
mogą kierować się wynikami rankingów 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
współpracy z innymi ośrodkami badawczy-
mi. Rankingi stanowią również użyteczne 
narzędzie, które ukazuje uczelni jej mocne 
i słabe strony, co z kolei pozwala na ulep-
szenie oferty edukacyjno-badawczej.

AGH stara się nie pozostawać w tyle za 
największymi uczelniami na świecie i  rów-
nież bierze udział w  projektach rankingo-
wych, zarówno polskich, jak i  zagranicz-
nych. Należy pamiętać, że ze względu na 
specyfikę oraz różnorodną metodologię po-
szczególnych projektów, aby być notowa-
nym na wysokich miejscach w większej ilo-
ści rankingów, uczelnia musi sprostać wielu 
wyzwaniom naukowo-edukacyjnym.

W międzynarodowych zestawieniach in-
stytucje naukowe oceniane są bardzo czę-
sto na podstawie takich wskaźników jak: 
impact factor, współczynnik wpływu (IF), 
liczba publikacji (nazywana wskaźnikiem 
produktywności), wskaźnik efektywności 
(procent publikacji cytowanych wśród ogó-
łu publikacji) czy współautorstwo artykułów 
(wskaźnik współpracy krajowej lub między-
narodowej). Jak widać, jednym z decydują-
cych czynników w rankingach międzynaro-
dowych są publikacje pracowników uczelni 
i ich siła oddziaływania.

Ważne jest jakich dziedzin dotyczą pu-
blikacje, w  jakim języku są napisane (pod 
uwagę brane są niemal wyłącznie prace na-
pisane w języku angielskim) oraz gdzie zo-
stały opublikowane. Bazy danych, z których 
pozyskuje się informacje do rankingów mię-
dzynarodowych to zazwyczaj: tzw. „lista fi-
ladelfijska”, obecnie zwana bazą Thomso-
na Reutersa  – internetowa wersja to Web 
of Science, Scopus oraz Google Scholar. 
Warto zaznaczyć, że pomiędzy tymi baza-
mi danych mogą istnieć znaczne rozbież-
ności (wynikające z różnic uwzględnianych 
na danej liście czasopism) i rankingi bazu-
jące na jednej z wymienionych list mogą zu-
pełnie rozmijać się z oceną tej samej insty-
tucji w rankingu korzystającym z innej listy.

Obecnie za najważniejsze międzyna-
rodowe rankingi uniwersytetów uważa się 

m.in. Academic Ranking of World Univer-
sities (ranking szanghajski), Times Higher 
Education World University Ranking (THE), 
Quacquarelli-Symonds World University 
Ranking (QS), CWTS Leiden Ranking oraz 
Webometrics Ranking of World Universities, 
niedawno do tego grona dołączył również 
europejski projekt U-Multirank. Każda z tych 
inicjatyw charakteryzuje się nieco inną me-
todologią i  zwraca uwagę na inne obsza-
ry kształcenia oraz podnoszenia kompeten-
cji naukowych.

W rankingu szanghajskim (ARWU) bra-
ne są pod uwagę głównie uniwersytety po-
siadające wśród absolwentów lub pra-
cowników noblistów, wysoko cytowanych 
naukowców lub publikacje, które ukazały 
się w  faworyzowanych przez ranking cza-
sopismach „Science” lub „Nature”. Dodat-
kowo na pozycję instytucji w  zestawieniu 
wpływa liczba cytowań w  Science Citation 
Index-Expanded (SCIE) albo Social Scien-
ce Citation Index (SSCI). Do tej pory w ran-
kingu uwzględniono ponad 1000 uniwersy-
tetów, z czego jedynie pierwszych 500 jest 
publikowanych na stronie rankingu.

Jedną z  ciekawszych inicjatyw jest Ti-
mes Higher Education World University 
Ranking. Projekt ten rozpoczęto w  2003 
roku i  do 2010 roku tworzony był przy 
współpracy z  QS, od 2011 roku zdecydo-
wano się jednak na kooperację z  Thom-
son Reuters i odcięcie się od QS. Ranking 
ten posługuje się szerokim polem wskaź-
ników i  kategorii. Wyniki zestawienia przed 
publikacją poddane są normalizacji, jed-
nak dokładna metodologia tego procesu 
nie została udostępniona. Twórcy starają się 
udoskonalać metodologię i  wprowadzać 
zmiany sugerowane przez środowiska aka-
demickie. Za najważniejsze wskaźniki uwa-
ża się liczbę wpływowych publikacji, sta-
tystyki dotyczące edukacji studentów oraz 
reputację uczelni.

Quacquarelli-Symonds World Univer-
sity Ranking jest obecnie jednym z  bar-
dziej kontrowersyjnych projektów. Użyte 
wskaźniki opierają się na liczbie cytowań, 
reputacji wśród uczelni i  pracodawców 
ocenianej na podstawie ankiet, wielkości 
oraz umiędzynarodowienia uczelni. Twór-
cy QS krytykowani są jednak za posługiwa-
nie się sztywnymi danymi dotyczącymi ilo-
ści cytowań oraz opieranie się na ankiecie 

dotyczącej reputacji (zauważa się, że re-
spondenci mogą polecać znajome ośrod-
ki, niekoniecznie bazując na ich faktycz-
nej jakości). Również proces przeliczania 
wagi niektórych czynników nie jest przejrzy-
sty. Twórcy rankingu wyraźnie kładą też na-
cisk na wykupienie usług dodatkowych oraz 
płatnych audytów zwiększających widocz-
ność uczelni w rankingu.

W odróżnieniu od innych projektów ran-
kingowych CWTS Leiden Ranking skupia 
się wyłącznie na danych bibliograficznych 
(czyli ilości publikacji oraz cytowań) i  rezy-
gnuje z obliczania całościowej punktacji in-
stytucji, z tego powodu do wskaźników nie 
jest podana żadna waga. Uczelnie pozycjo-
nowane są na liście w zależności od aktual-
nie wybranego wskaźnika. Wyniki podane 
są w  wartościach absolutnych, ale można 
je normalizować za pomocą dodatkowych 
opcji. Do obliczenia wskaźników oraz selek-
cji uniwersytetów korzysta się z danych bi-
bliograficznych z Web of Science.

Webometrics Ranking to inicjatywa ko-
ordynowana przez Cybermetrics Lab, gru-
pę badawczą z Hiszpańskiej Krajowej Rady 
Badawczej (CSIC) z  siedzibą w  Madrycie. 
Webometryczny system rankingowy dzia-
ła w oparciu o złożony wskaźnik, uwzględ-
niający zarówno ilość treści internetowych 
generowanych przez uczelnię (liczba stron 
internetowych oraz plików umieszczonych 
w Internecie) oraz m.in. widoczność i wpływ 
tych publikacji internetowych według liczby 
odnośników (linków) zewnętrznych, czyli cy-
towania stron. Celem twórców jest nie tylko 
ocena instytucji edukacyjnych, ale również 
zachęcenie uniwersytetów do częstszego 
publikowania treści naukowych w  Interne-
cie.

U-Multirank to ranking tworzony przez 
niezależne konsorcjum, pod przewodnic-
twem Centre for Higher Education (CHE) 
w  Niemczech oraz Center for Higher Edu-
cation Policy Studies (CHEPS) w  Holandii. 
W pracach konsorcjum uczestniczą też eu-
ropejskie organizacje zajmujące się rankin-
gami, w tym Fundacja Edukacyjna Perspek-
tywy z Polski. U-Multirank używa do oceny 
i porównań uczelni pięciu zasadniczych ob-
szarów oddziaływania uniwersytetu: badań 
naukowych, jakości nauczania, kontaktów 
międzynarodowych, skuteczności w  trans-
ferze wiedzy oraz zaangażowania na szcze-

Akademia Górniczo-Hutnicza  
w morzu rankingów
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blu regionalnym. Uczelnie oceniane będą 
również w  konkretnych obszarach tema-
tycznych. Pierwsza edycja rankingu objęła 
850 instytucji z 75 krajów, w roku 2015 licz-
ba ta ma zostać znacznie powiększona.

Do największych sukcesów naszej 
uczelni można zaliczyć bardzo wyso-
kie miejsce we wspomnianym Webome-
trics Ranking, który obejmuje obecnie bli-
sko 12000 szkół wyższych z całego świata. 
Akademia Górniczo-Hutnicza w  najnow-
szej edycji tego rankingu znalazła się na 
353 miejscu  – z  najwyższą lokatą wśród 
polskich uczelni technicznych. AGH poja-
wia się również w  CWTS Leiden Ranking 
i  zostanie uwzględniona w  następnej edy-
cji U -Multirank.

Akademię Górniczo-Hutniczą niejedno-
krotnie doceniono również w  polskich ran-
kingach. W  najnowszej edycji Rankingu 
Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” AGH 
zajęła szóste miejsce w  zestawieniu ogól-
nym, trzecie miejsce wśród uczelni technicz-
nych i pierwsze w kategorii innowacyjność.

Również w  tegorocznym Rankingu na-
ukowym uczelni akademickich sporządzo-
nym przez tygodnik „Polityka” na podstawie 
indeksu Hirscha, nasza uczelnia znalazła się 
na bardzo wysokim, drugim miejscu wśród 
uczelni technicznych oraz na ósmym miej-
scu w zestawieniu ogólnym szkół wyższych.

Nie są to jednak jedyne sukcesy AGH. 
Wysoki poziom edukacji oraz bardzo do-
bre przygotowanie studentów do realiów 
rynku pracy i  wysoki poziom ich później-
szych zarobków potwierdza ranking najle-
piej zarabiających absolwentów, przygoto-
wany przez firmę Sedlak&Sedlak w ramach 
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, 
w którym absolwenci naszej uczelni znaleźli 
się na czwartym miejscu.

Dodatkowym potwierdzeniem kwalifi-
kacji absolwentów AGH jest cykliczny ran-
king Kuźnia Prezesów sprawdzający, któ-
re uczelnie ukończyli prezesi największych 
firm działających w  Polsce. W  tym zesta-
wieniu nasza uczelnia po raz szósty upla-
sowała się na podium, zajmując w ostatniej 
edycji drugie miejsce. Z  opublikowanego 
w  2014 roku rankingu wynika, że ponad 8 
proc. z nich to absolwenci AGH.

Ranking wydziałów AGH 2014

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy 
wyniki czwartej edycji Rankingu Wydziałów 
AGH. Zasady niniejszego zestawienia zo-
stały opracowane na podstawie kryteriów 
Rankingu Szkół Wyższych, przeprowadza-
nego przez Fundację Edukacyjną „Perspek-
tywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Wydziały 
zostały ocenione według prestiżu, innowa-
cyjności, potencjału naukowego, efektyw-

ności naukowej, warunków studiowania 
oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych 
sześć kategorii zostało zmierzonych za po-
mocą 27 kryteriów. Ranking przygotowany 
został w oparciu o dane, którymi dysponują 
jednostki administracji centralnej uczelni, je-
dynie w przypadku kategorii prestiż dzieka-
ni dokonali oceny wydziałów. Ranking opie-
ra się na danych z 2013 roku, wyjątkiem jest 
wskaźnik patentów, wynalazków i  wzorów 
użytkowych, w których ze względu na spe-
cyfikę kategorii uwzględniono 2012 rok.

Prestiż 
20 procent

Ocena kadry akademickiej – liczba wska-
zań danego wydziału w badaniu ankie-
towym wśród dziekanów wydziałów (8 
proc.).

Wybór wydziału przez laureatów olim-
piad  – mierzony udziałem liczby lau-
reatów i  finalistów olimpiad przedmio-
towych, przyjętych poza procesem 
rekrutacji na dany wydział w ogólnej licz-
bie przyjętych na pierwszy rok studiów 
stacjonarnych (6 proc.).

Popularność  – liczba kandydatów na stu-
dia (rok akademicki 2012/2013, rekruta-
cja letnia) w stosunku do zaoferowanych 
miejsc przez jednostkę (6 proc.).

Innowacyjność wydziału 
10 procent

Projekty wynalazcze zgłoszone do Urzę-
du Patentowego  – liczba zgłoszonych 
w Urzędzie Patentowym RP wynalazków 
i wzorów w roku 2012 i 2013 w przelicze-
niu na liczbę profesorów, doktorów habi-
litowanych, doktorów (doktorzy z  wagą 
1,0; doktorzy habilitowani z  wagą 1,5; 
profesorowie z wagą 2,0) (1 proc.).

Uzyskane prawa wyłączne – liczba udzie-
lonych patentów i  praw ochronnych 
w  2012 i  2013 roku w  przeliczeniu na 
liczbę profesorów, doktorów habilitowa-
nych, doktorów (doktorzy z  wagą 1,0; 
doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profe-
sorowie z wagą 2,0) (5 proc.).

Pozyskane środki z  UE  – kryterium mie-
rzone wartością projektów realizowa-
nych w  ramach programów Unii Euro-
pejskiej – POIG, POKL (4 proc.).

Potencjał naukowy 
21 procent

Nasycenie kadry osobami o najwyższych 
kwalifikacjach – zdefiniowane jako licz-
ba wysoko kwalifikowanej kadry naucza-
jącej na wydziale (ze stopniem dokto-
ra habilitowanego lub tytułem profesora) 

w odniesieniu do ogólnej liczby nauczy-
cieli akademickich wydziału (6 proc.).

Uprawnienia habilitacyjne – suma upraw-
nień habilitacyjnych w stosunku do sumy 
uprawnień doktorskich (2 proc.).

Uprawnienia doktorskie  – suma upraw-
nień doktorskich w  stosunku do sumy 
uprawnień magisterskich (2 proc.).

Potencjał naukowy (ocena parametrycz-
na) – (9 proc.).

Akredytacje  – mierzone liczbą posiada-
nych akredytacji PKA z oceną wyróżnia-
jącą (2 proc.).

Efektywność naukowa 
27 procent

Rozwój kadry własnej  – liczba tytułów 
i  stopni naukowych uzyskanych przez 
pracowników wydziału w  2013 roku 
(doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilito-
wani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące 
tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku 
do ogólnej liczby nauczycieli akademic-
kich wydziału (4 proc.).

Nadane stopnie naukowe  – liczba tytu-
łów i stopni naukowych nadanych przez 
uczelnię w latach 2013 (doktorzy z wagą 
1,0; doktorzy habilitowani z  wagą 1,5; 
profesorowie z  wagą 2,0) w  stosunku 
do profesorów, doktorów habilitowa-
nych i  doktorów zatrudnionych na eta-
cie (5 proc.).

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych 
środków na badania  – suma środków 
finansowych na badania i  rozwój pozy-
skanych spoza uczelni w odniesieniu do 
ogółu pracowników naukowych (dok-
torzy z  wagą 1,0; doktorzy habilitowa-
ni z wagą 1,5 oraz profesorowie z wagą 
2,0) (4 proc.).

Publikacje  – mierzone sumą punktów za 
publikacje w  roku 2013 w  stosunku do 
liczby profesorów z  tytułem, doktorów 
habilitowanych i doktorów (10 proc.).

Studia doktoranckie – mierzony liczbą stu-
dentów studiów doktoranckich w  sto-
sunku do liczby profesorów z  tytułem 
i doktorów habilitowanych (2 proc.).

Udział wydziału w  7. Programie Ramo-
wym  – liczba projektów realizowanych 
w  ramach 7. Programu Ramowego (2 
proc.).

Warunki studiowania 
8 procent

Dostępność dla studentów kadr wysoko 
kwalifikowanych – mierzona liczbą na-
uczycieli akademickich wydziału (dokto-
rzy z wagą równą 1,0; doktorzy habilito-
wani z wagą 1,5 oraz osoby posiadające 
tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku 
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do liczby studentów studiów stacjonar-
nych (4 proc.).

Zbiory drukowane  – kryterium mierzone 
z uwzględnieniem czterech parametrów: 
łączna liczba książek drukowanych, 
przyrost nabytków w  2013 roku, liczba 
prenumerowanych tytułów czasopism 
krajowych i  zagranicznych oraz wydatki 
na zakup zbiorów drukowanych w prze-
liczeniu na jednego studenta (1 proc.).

Warunki korzystania z  biblioteki  – kryte-
rium mierzone z uwzględnieniem dwóch 
parametrów: stosunkiem liczby zbiorów 
drukowanych do ogólnej liczby studen-
tów oraz stopniem informatyzacji biblio-
teki (1 proc.).

Możliwości rozwijania zainteresowań na-
ukowych – mierzone liczbą studenckich 
kół naukowych na wydziale (2 proc.).

Umiędzynarodowienie 
14 procent

Programy studiów prowadzone całkowi-
cie w językach obcych – programy stu-
diów I  i  II stopnia prowadzone całkowi-
cie w języku obcym w roku akademickim 
2012/2013 (3 proc.).

Studiujący w językach obcych – parametr 
mierzony liczbą studentów studiujących 
w językach obcych w roku akademickim 
2012/2013 (2 proc.).

Wymiana studencka (wyjazdy) – mierzona 
liczbą studentów/doktorantów wyjeżdża-
jących w  ramach wymiany zagranicz-
nej na co najmniej jeden semestr w roku 
akademickim 2012/2013, w stosunku do 
ogólnej liczby studentów (2 proc.).

Wymiana studencka (przyjazdy) – mierzo-
na liczbą studentów/doktorantów przy-
jeżdżających w  ramach wymiany na co 
najmniej jeden semestr w  roku akade-
mickim 2012/2013, w stosunku do ogól-
nej liczby studentów (2 proc.).

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów 
obcokrajowców w  proporcji do ogólnej 
liczby studentów (3 proc.).

Nauczyciele akademiccy z  zagranicy  – 
mierzony liczbą nauczycieli akademic-
kich cudzoziemców w stosunku do ogól-
nej liczby nauczycieli akademickich (2 
proc.).

W tegorocznym rankingu na pierwszym 
miejscu znalazł się Wydział Fizyki i  Infor-
matyki Stosowanej. Na drugiej pozycji ex 
aequo uplasowały się Wydział Inżynierii Me-
chanicznej i Robotyki oraz Wydział Informa-
tyki, Elektroniki i Telekomunikacji, natomiast 
na trzecim miejscu znalazł się Wydział Inży-
nierii Materiałowej i Ceramiki.

W kategorii prestiż najwyższą wartość 
wskaźnika (100) uzyskał Wydział Fizyki 

i  Informatyki Stosowanej, zdominował on 
dwie z trzech podkategorii i zdobył maksy-
malne noty w  podkategoriach: wybór lau-
reatów olimpiad i  ocena kadry akademic-
kiej. W podkategorii popularność najwyższą 
notę otrzymał Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska.

Najbardziej innowacyjnym wydziałem 
został Wydział Inżynierii Mechanicznej i Ro-
botyki uzyskując najwyższe noty w podkate-
goriach projekty wynalazcze zgłoszone do 
Urzędu Patentowego oraz uzyskane prawa 
wyłączne. W przypadku środków pozyska-
nych z UE najwyżej uplasował się Wydział 
Fizyki i Informatyki Stosowanej.

W kategorii potencjał naukowy pierw-
sze miejsce zdobył ponownie Wydział Fizyki 
i  Informatyki Stosowanej. Przy stosunkowo 
niewielkiej różnicy punktowej pomiędzy po-
zostałymi wydziałami drugie miejsce zajął 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

WFiIS po raz kolejny zajął pierwsze miej-
sce, tym razem wykazując się również naj-
większą efektywnością naukową, popartą 
najwyższymi notami w podkategoriach pu-
blikacje i nadane stopnie naukowe. Na dru-
giej pozycji znalazł się Wydział Metali Nie-
żelaznych zdobywając największą liczbę 
punktów w  podkategoriach rozwój kadry 
własnej i  efektywność pozyskiwania ze-
wnętrznych środków na badania.

Kontynuując zwycięski pochód Wy-
dział Fizyki i  Informatyki Stosowanej uzy-
skał maksymalną liczbę punktów w katego-
rii warunki studiowania. Zaraz za nim znalazł 
się Wydział Matematyki Stosowanej otrzy-
mując 100 punktów w podkategoriach zbio-
ry drukowane i warunki korzystania z biblio-

tek. Największą dostępnością kadr wysoko 
kwalifikowanych dla studentów wykazał się 
Wydział Inżynierii Materiałowej i  Cerami-
ki, zajmując jednocześnie trzecie miejsce 
w kategorii warunki studiowania. Warto rów-
nież zwrócić uwagę, że w  pozycji możli-
wość rozwijania zainteresowań naukowych 
najwyżej znalazł się Wydział Elektrotechni-
ki, Automatyki, Informatyki i  Inżynierii Bio-
medycznej.

W ostatniej z  kategorii rankingu doty-
czącej umiędzynarodowienia, maksymalną 
ilość punktów zdobył Wydział Informatyki, 
Elektroniki i Telekomunikacji zdobywając też 
najwięcej punktów w  podkategorii studiów 
prowadzonych całkowicie w  językach ob-
cych. Drugie miejsce ze stosunkowo nie-
wielką stratą do lidera wywalczył Wydział 
Humanistyczny, mogący się poszczycić 
najwyższą wartością w  pozycjach studen-
ci cudzoziemcy i wyjeżdżający na wymianę 
studencką. Trzecie miejsce zajął Wydział In-
żynierii Mechanicznej i  Robotyki uzyskując 
najwyższą notę w podkategorii studenci stu-
diujący w językach obcych. W pozycjach na-
uczyciele akademiccy z zagranicy i wymiana 
studencka (przyjazdy) najwyższą ilość punk-
tów zdobyły odpowiednio Wydział Matema-
tyki Stosowanej oraz Wydział Zarządzania.

W  kategorii umiędzynarodowienie wiele 
z wydziałów uzyskało bardzo niskie noty. Na 
niektórych wydziałach widoczny jest postęp 
w  ilości programów nauczania w  językach 
obcych, jednak liczba studiujących cudzo-
ziemców wciąż jest stosunkowo niewielka.

Marcin Kaleta

Ranking wydziałów 2014
(pierwszych osiem wydziałów, które uzyskały najwyższą punktację  

w ogólnym zestawieniu)

1. 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

2. 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
4. 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
5. 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
6. 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
7. 

Wydział Energetyki i Paliw.
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Uczelniana Rada Samorządu Studentów 
Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowa-
dziła w marcu 2013 roku ranking dziekana-
tów. Koordynatorem projektu prowadzone-
go przez URSS AGH był Marcin Jakubas, 
student Wydziału Fizyki i  Informatyki Sto-
sowanej. Najlepiej wypadły dziekanaty wy-
działów (w kolejności alfabetycznej): Fizyki 
i  Informatyki Stosowanej, Humanistyczne-
go, Informatyki, Elektroniki i  Telekomuni-
kacji. – Chcemy pokazywać dobre prakty-
ki, pozytywne przykłady współpracy. Jeżeli 
przy okazji uda się zwrócić uwagę na jakieś 
ewentualne nieprawidłowości – tym lepiej. 
Nie mam wątpliwości co do tego, że dzia-
łania ankietowe, pytające o  zadowolenie 
ze sposobu funkcjonowania uczelni mogą 
wpłynąć na poprawę jakości świadczonych 
usług. By władze uczelni mogły z  badań 
skutecznie korzystać, to badania powinny 
być przeprowadzane regularnie, a  studen-

ci zachęcani do aktywnego udziału w nich 
– mówi przewodniczący URSS AGH Da-
mian Żurawski, kończący swoją kadencję 
w sierpniu 2014 roku.

Studenci odpowiadali na rozmaite pyta-
nia dotyczące jakości pracy pracowników 
dziekanatów na swoich wydziałach.

Pierwsza grupa pytań dotyczyła m.in. 
tego, jak często studenci korzystają z dzie-
kanatów, jakie sprawy w  nich załatwiają, 
w jaki sposób docierają do nich informacje 
z dziekanatów.

Druga grupa pytań odnosiła się do infor-
macji uzyskiwanych w  dziekanatach, czyli 
m.in.: czy informacje te są aktualne, zrozu-
miałe, adekwatne do oczekiwań, ocenia-
no sposób i  aktualność zamieszczania ich 
na stronie internetowej, pytano czy godzi-
ny otwarcia dziekanatów są właściwe oraz 
czy ścieżka załatwiania spraw w dziekana-
cie jest jasna i przejrzysta.

Trzecia grupa pytań miała związek z pra-
cownikami dziekanatu. Pytano w  ankiecie, 
m.in. czy pracownicy są życzliwi, komuni-
katywni, kompetentni, jaki jest przepływ in-
formacji między dziekanatem a  studenta-
mi, oceniano jakość uzyskiwania informacji 
przez telefon i czy przestrzegane są godzi-
ny otwarcia dziekanatu.

Każdy z  dziekanów dostał ocenę swo-
jego dziekanatu wraz objaśnieniem, w  jaki 
sposób ta ocena została wyliczona. – Do 
dyspozycji dziekanów jest szczegółowy ra-
port dotyczący wydziału. Zawiera on rów-
nież umiejscowienie wydziału w  rankingu, 
co daje pewien punkt odniesienia. Co istot-
ne – nie jest możliwym odczytanie miejsca 
w rankingu innego wydziału niż tego, które-
go dotyczy raport. Chcemy pokazywać do-
bre praktyki wszystkim, natomiast niedosko-
nałości – tylko zainteresowanym. Wspólna 
praca nad jakością kształcenia dla Samo-
rządu Studentów jest podstawowym celem 
działalności – podkreśla Damian Żurawski.

Dotychczas zostały przeprowadzone 
dwa rankingi dziekanatów, kolejny zapowia-
dany jest na przyszły rok akademicki.

(red)

Który najlepszy?
Ranking dziekanatów

27 sierpnia 2014 roku w Akademii Górniczo-
-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie 
porozumienia o współpracy pomiędzy AGH 
a Energa SA.

Poprzez zawarcie porozumienia strony 
wyraziły zamiar i wolę współpracy, która bę-
dzie realizowana m.in. poprzez inicjowa-
nie prac badawczo-rozwojowych ze wspól-
nego obszaru zainteresowań AGH i Energa 
SA, uruchamianie oraz realizowanie wspól-
nych projektów służących rozwijaniu i wdra-
żaniu innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych, organizację wspólnych imprez 
i warsztatów.

Energa SA jest spółką dominującą 
w grupie spółek działających na rynku wy-
twarzania, dystrybucji i  sprzedaży ener-
gii elektrycznej (Grupa Energa), zarządza-
jącą spółkami tworzącymi Grupę Energa. 
Grupa Energa, jako jedna z  największych 
grup energetycznych działających w  Pol-
sce, zainteresowana jest rozwijaniem no-
woczesnych technologii związanych z  wy-
twarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii 
elektrycznej, a w szczególności technologii 

związanych z  odnawialnymi źródłami oraz 
rozwijaniem technologii smart grid w  celu 
zapewnienia nieprzerwanych dostaw ener-
gii elektrycznej dla gospodarstw domo-
wych, firm i instytucji publicznych.

Porozumienie o współpracy zostało pod-
pisane przez pana Mirosława Bielińskiego, 
Prezesa Zarządu Energa SA oraz prof. To-
masza Szmuca, Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorami porozumienia zostali: 
ze strony firmy  – Robert Świerzyński, Wi-
ceprezes Energa Operator SA; ze strony 
AGH – prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Cen-
trum Energetyki AGH.

Agnieszka Wójcik 
Centrum Transferu Technologii

Podpisane porozumienia
Energa SA
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Studentka II roku Wydziału Wiertnictwa, Naf-
ty i Gazu Edyta Mikołajczak zajęła pierwsze 
miejsce w  ogólnoeuropejskim konkursie 
European Regional Student Paper Contest, 
organizowanym przez międzynarodową or-
ganizację inżynierską Society of Pertoleum 
Engineers (SPE), w kategorii wiekowej obej-
mującej studentów studiów I stopnia. Kon-
kurs odbył się z początkiem czerwca w Lon-
dynie. Studentka wygłosiła referat naukowy 
pod tytułem „Mathematical modeling of 
production decline for conventional and un-
conventional reservoir” oparty na jej wcze-
śniejszych badaniach.

W swojej pracy studentka zapropono-
wała model matematyczny opisujący spa-
dek wydajności z  konwencjonalnych i  nie-
konwencjonalnych złóż węglowodorów. 
Modelowanie eksploatacji złóż niekon-
wencjonalnych, m.in. złóż gazu z  łupków, 
jest zagadnieniem trudnym ze względu na 
złożoność procesu. W  referacie student-
ka przedstawiła opracowaną przez siebie 
nową formułę matematyczną opisującą to 
skomplikowane zjawisko.

Warto podkreślić, że Edyta Mikołajczak 
już od pierwszego roku studiów wyróżnia-
ła się talentem, zmysłem inżynierskim i za-
miłowaniem do matematyki. Potwierdziła 
to uzyskując średnią z ocen – 5.0. Od po-
czątku II roku studiów pod opieką niżej pod-
pisanego rozpoczęła pracę nad trudnym 
i  rzadko poruszanym przez studentów te-
matem związanym z  matematycznym mo-
delowaniem eksploatacji złóż węglowodo-
rów, co zaowocowało zajęciem 2 miejsce 
na 54. Studenckiej Sesji Naukowej Pio-
nu Górniczego w  sekcji Wiertnictwo, Naf-
ta i  Gaz z  referatem pod tytułem „Modele 

spadku wydajności złóż konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych”.

Zdolności matematyczne studentki 
umożliwiły jej dalszą pracę nad tematem, 
który został zgłoszony do jednego z  naj-
bardziej uznanych konkursów studenckich 
w branży naftowo-gazowniczej – European 
Regional Student Paper Contest. Jej abs-
trakt został wybrany z dziesiątek prac o róż-
norodnej tematyce nadsyłanych z całej Eu-
ropy. Do konkursu na poziomie studentów 
I  stopnia zostało zakwalifikowanych tylko 
7 osób z  całego kontynentu. Fakt, iż Edy-
ta Mikołajczak była studentką najniższego 

roku studiów spośród uczestników nie prze-
szkodził jej – nie dała szans rywalom. Przez 
15 minut w żywiołowy sposób prezentowa-
ła w języku angielskim przygotowany temat. 
Praca wzbudziła duże zainteresowanie. 
Międzynarodowe, niezależne jury zadawało 
jej wiele szczegółowych pytań, na które bez 

problemu odpowiedziała. Werdykt jury był 
jednoznaczny – „Clean Winner”.

Edyta Mikołajczak w nagrodę będzie re-
prezentować naszą uczelnię, kraj oraz cały 
kontynent na ogólnoświatowym konkursie 
International Student Paper Contest. Jest 
to niezwykle prestiżowe wydarzenie, gdyż 
aby wyłonić najlepszych z  najlepszych So-
ciety of Pertoleum Engineers (SPE) zorga-
nizowało 10 regionalnych konkursów (m.in. 
europejski, kanadyjski, azjatycki). Jedynie 
ich zwycięzcy dostali możliwość rywalizacji 
na szczeblu światowym. Na każdym z 3 po-
ziomów – studentów na studiach licencjac-
kich (inżynierskich), magisterskich i  dokto-
ranckich, zakwalifikowano więc zaledwie 10 
osób z całego świata. Konkurs odbędzie się 
pod koniec października podczas konfek-
cji Annual Technical Conference & Exhibition 
(ATCE), która w  swojej wieloletniej tradycji, 
dopiero po raz drugi zagości na kontynen-
cie europejskim, tym razem w Amsterdamie.

prof. Jerzy Stopa

 
Edyta Mikołajczak podczas prezentacji

fo
t. 

Sv
ia

to
sla

v 
St

ef
an

ys
hy

m

fo
t. 

Vi
or

ic
a 

Si
gh

ii

Modelowanie na „medal”
czyli sukces studentki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

Edyta Mikołajczak podczas spaceru ulicami Londynu

Wydarzenia
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I Międzynarodowa Konferencja „Współpra-
ca naukowo-badawcza pomiędzy Wietna-
mem a Polską”, zorganizowana z inicjatywy 
Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki, odby-
ła się między 23 a 27 czerwca 2014 roku 
w  Akademii Górniczo-Hutniczej. Honorowy 
Patronat nad Konferencją objął Ambasador 
Wietnamu w Polsce pan Pham Kien Thiet.

Konferencja, która miała na celu rozwój 
współpracy naukowo-badawczej pomiędzy 
Polską a  Wietnamem, a  także podsumo-
wanie dotychczasowych wspólnych projek-
tów i  inicjatyw, była pierwszym tego typu 
wydarzeniem w  Polsce. Tydzień konferen-
cyjny był wypełniony dyskusjami, wymia-
ną doświadczeń, opracowaniem planów na 
przyszłość i tworzeniem nowych kontaktów. 
Nie brakło także wspomnień towarzyszą-
cych wzruszającym spotkaniom po latach.

Otwarcia konferencji dokonali Rektor 
AGH i Ambasador Wietnamu. W sesji otwie-
rającej brali również udział Wojewoda Ma-
łopolski Jerzy Miller (absolwent Wydzia-
łu Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i  Elektroniki) oraz dziekani wydziałów na-
szej uczelni.

W konferencji uczestniczyło 15 przed-
stawicieli instytucji wietnamskich oraz po-
nad 50 osób z  Polski, w  tym 6 obywateli 
narodowości wietnamskiej na stałe zatrud-
nionych w  polskich instytucjach. Wśród 
uczestników konferencji byli przedstawiciele 
m.in. Ambasady Wietnamu w Polsce, Hanoi 
University of Mining and Geology, Vietnam 

Academy of Sciences and Technology, Viet-
nam Steel Corporation, Fairfield Vietnam, 
Polskiej Akademii Nauk (Instytutów Geofi-
zyki i Fizyki z Warszawy oraz Instytutu Roz-
rodu Zwierząt i  Badań Żywności z  Olszty-
na), Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Pedagogicznego z  Krakowa, Uniwersyte-
tu Adama Mickiewicza z Poznania, Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Politechniki Świę-
tokrzyskiej, Re Alloys, ZM Ropczyce oraz 
wydziałów AGH.

W czasie konferencji wygłoszono 37 re-
feratów w  7. sesjach tematycznych: Ope-
ning Session  – Cooperation (6), Geology 

and Geotourism (6), Geodesy and Mining 
Surveying (6), Applied Geophysics (11), 
Material Engineering (3), Applied Physics 
(5), Humanities (3). Streszczenia wszystkich 
referatów (w języku angielskim oraz pol-
skim lub wietnamskim) są dostępne w  Bi-
bliotece Głównej AGH. W  pierwszym dniu 
przedstawiciele instytucji uczestniczących 
w konferencji opowiedzieli o historii współ-
pracy polsko-wietnamskiej począwszy od 
lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to pierwsi 
studenci z  Wietnamu przyjechali na studia 
w  Polsce. W  tej sesji zwrócił uwagę refe-
rat przygotowany przez Ho Chi Hunga, ab-
solwenta AGH, Wiceprezesa i  Sekretarza 
Generalnego Towarzystwa Przyjaźni Wiet-
namsko-Polskiej, w  którym przedstawiono 
liczne przykłady współpracy absolwentów 
AGH w Wietnamie z polskimi instytucjami na 
przestrzeni ponad połowy wieku. Także w tej 
sesji profesor Jerzy Kowalczuk, senior geo-
fizyk, zaprezentował wybrane fragmenty hi-
storii Wietnamczyków, studiujących w AGH 
na Wydziałach Geologiczo-Poszukiwaw-
czym, Górniczym oraz Geodezji Górniczej.

Podczas wszystkich sesji dominowały 
referaty ilustrujące współpracę polsko-wiet-
namską, albo przez skład autorski, albo 
przez raportowanie wspólnych wyników, 
np. badań geologicznych na terenie Wiet-
namu, czy metod pomiarowych uzyska-
nych z  zastosowaniem nowych sprzętów 
(laserowych) i  technologii będących owo-

Współpraca naukowo-badawcza 
pomiędzy Wietnamem a Polską

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy AGH  
a Hanoi University of Mining and Geology

Sesja plenarna – Geology and Geotourism
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cem współpracy między geodetami, czy też 
przez propozycje współpracy polsko-wiet-
namskiej w dziedzinach dotąd nie reprezen-
towanych np. informatyce.

W czasie sesji Geology and Geotourism, 
Applied Geophysics oraz Applied Physics 
zaprezentowano również aktualne wspól-
ne projekty i inicjatywy pomiędzy instytucja-
mi w Wietnamie oraz w Polsce, np. badania 
hydrogeologiczne przy wspomaganiu geo-
radarowym w prowincji Ninh Binh, pomiary 
sejsmometryczne na obszarze tamy Song 
Trang 2 na Rzece Czerwonej, czy wspól-
ne badania składu mineralnego oraz wa-
runków eksploatacji, a  także ochrony śro-
dowiska na obszarze i w otoczeniu kopalni 
miedzi Sin-Quyen LaoCai w  północnym 
Wietnamie.

W sesji Material Engineeering zwróci-
ły uwagę referaty zaprezentowane przez 
przedstawicieli Zakładów Magnezytowych 
Ropczyce w Polsce oraz Vietnam Steel Cor-
poration na temat innowacyjnych rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych w materiałach 
ogniotrwałych dla przemysłu stalowego, 
a  także gospodarki energetycznej w  prze-
myśle stalowym Wietnamu.

Bardzo ciekawe były referaty w sesji Hu-
manities, dotyczące socjologicznego po-
strzegania Wietnamu, jego historii i  drogi 
rozwoju politycznego oraz gospodarczego.

Konferencja obejmowała sesje plenar-
ne oraz panele dyskusyjne, w których pre-
zentowano podsumowania już dokonanych 

projektów oraz odbywano dyskusje na te-
mat nowych działań. W  panelach dysku-
syjnych wzięli także udział przedstawiciele 
jednostek przemysłowych, np. GEOTRO-
NICS Co., dostawca sprzętu geodezyjnego 
i  GPS, który zaprezentował szeroką gamę 
swoich produktów, sprzedawanych na ca-
łym świecie.

W czasie wolnym od obrad goście kon-
ferencji odwiedzili Kopalnię Soli w  Wielicz-
ce i odbyli wycieczkę do Pienińskiego Parku 
Narodowego. Podczas zwiedzania Kopal-
ni Soli odbyła się uroczysta kolacja w  ko-
morze Haluszka. Całe spotkanie przebiegło 
w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczestniczy 
wykazali duże zainteresowanie zarówno hi-
storią jak i obecną działalnością kopalni.

Opiekunem i  przewodnikiem wyciecz-
ki do Pienińskiego Parku Narodowego był 
prof. Jan Golonka. Pierwszym elementem 
wyprawy był punkt widokowy na Przełęczy 
Snozka, skąd przy ładnej pogodzie i  do-
brej widoczności można podziwiać Tatry, 
Pieniny, Magurę Spiską, Pasmo Radziejo-
wej oraz Zbiornik Czorsztyński. Następnie, 
ze względu na niesprzyjającą aurę, odbył 
się tylko krótki spacer w  Wąwozie Homo-
le, gdzie goście mogli podziwiać pienińską 
przyrodę. Później, uczestnicy wycieczki, po-
sileni tradycyjnym pstrągiem, udali się na 
zwiedzanie zamku w Niedzicy. Pomimo nie-
korzystnych warunków pogodowych nasi 
goście chwalili sobie wyprawę i  podobały 
im się zaplanowane atrakcje.

Głównym celem I Międzynarodowej Kon-
ferencji „Współpraca naukowo-badawcza 
pomiędzy Wietnamem a  Polską” było roz-
winięcie bilateralnych kontaktów pomiędzy 
Wietnamem a  Polską w  trzech obszarach: 
nauki, edukacji i współpracy z przemysłem. 
W  każdym z  tych obszarów zaproponowa-
no ciekawe, nowe projekty badawcze, dy-
daktyczne i  techniczne. W  sesji podsumo-
wującej konferencję obie strony stwierdziły, 
że istnieje duże pole do wspólnego działa-
nia oraz wyraziły gotowość poszerzania te-
matyki współpracy i  tworzenia nowych ini-
cjatyw edukacyjnych. Uznano zgodnie, że 
współpraca naukowo-techniczna jest moto-
rem rozwoju i doskonalenia w specjalistycz-
nych dziedzinach technicznych oraz pozwa-
la na rozszerzenie inicjatyw edukacyjnych 
i kulturalnych.

Ważnym akcentem konferencji było uro-
czyste podpisanie umowy o wymianie stu-
dentów pomiędzy AGH a  Hanoi Universi-
ty of Mining and Geology (24 lipca 2014). 
W  ten sposób AGH rozszerzyła współpra-
cę z HUMG, z którym współpracuje na polu 
nauki i edukacji. Dzięki podpisanemu poro-
zumieniu corocznie obie uczelnie mogą roz-
dysponować 5 lub 10 miejsc dla studen-
tów w zależności od długości pobytu – 10 
studentów na okres 1 semestru lub 5  stu-
dentów na okres 2 semestrów. W wymianie 
mogą brać udział studenci I, II i  III stopnia. 
Uczelnia goszcząca nie będzie pobierać 
opłat za kształcenie oraz zapewni uczest-

Delegacja z Hanoi University  
of Mining and Geology  
i władze AGH
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Od 7 do 13 lipca 2014 roku delegacja 
Akademii Górniczo-Hutniczej przebywała 
w Azerbejdżanie. W składzie delegacji byli: 
Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorek-
tor ds. Nauki prof. Zbigniew Kąkol i Kierow-
nik DWZ Marta Foryś.

Przedstawiciele AGH zostali zaprosze-
ni do Azerbejdżanu przez Baku Higher Oil 
School, szkołę wyższą założoną przez fir-
mę SOCAR  – największą petrochemiczną 
korporację Azerbejdżanu. Dzięki temu mie-
li możliwość odbycia wielu spotkań z przed-
stawicielami azerbejdżańskich instytucji, 
uczelni i organizacji.

Najważniejszym wydarzeniem wizy-
ty była ceremonia podpisania porozumie-
nia o  współpracy pomiędzy Baku Higher 
Oil School (BHOS) i  Akademią Górniczo-
-Hutniczą. To pierwsza umowa AGH z azer-
bejdżańskim uniwersytetem. BHOS jest 
niewielką uczelnią założoną w  2011 roku 
przez firmę SOCAR. Uczelnia ściśle współ-
pracuje z  Heriot-Watt Univerist z  Wielkiej 
Brytanii. Obie instytucje mają wspólne pro-

gramy nauczania, a  studenci mogą otrzy-
mać podwójne dyplomy po ukończeniu 
studiów. Studia w BHOS odbywają się tyl-

ko w  języku angielskim na kierunkach: in-
żynieria naftowa, inżynieria chemiczna i au-
tomatyka.

Wizyta Rektora AGH w Azerbejdżanie

Spotkanie z Prezydentem firmy SOCAR

nikom wymiany zakwaterowanie w domach 
studenckich.

AGH współpracuje także z następujący-
mi uczelniami w Wietnamie.
– Hanoi University of Mining and Geology,
– Vietnam Academy of Science and 

Technology,
– Hanoi University of Science and 

Technology,
– Binh Duong University,
– Vietnam National University Ho Chi 

Minh City,

– Ministry of Education and Training,
– Vietnam Institute for Building Materials.

Uczelnia ściśle współpracuje również z Viet-
namese-Polish Friendship Association, Viet-
nam Steel Corporation, Ministry of Natural 
Resources, VINACOMIN, Fairfield Viet Nam 
Ltd. oraz Vietnam Steel Corporation.

W podsumowaniu pięciodniowej wspól-
nej pracy wyznaczono cele na przyszłość:
– rozwijanie współpracy pomiędzy uczel-

niami i instytutami naukowo-badawczymi 

i  naukowo-technicznymi, wspólne pro-
jekty w  zakresie geologii, geoturystyki, 
hydrogeologii, geofizyki, energetyki, gór-
nictwa, inżynierii materiałowej i nauk hu-
manistycznych; poszukiwanie nowych 
źródeł finansowania projektów przez pol-
skie i wietnamskie instytucje;

– wymianę studentów i  naukowców (roz-
szerzenie indywidualnych umów o  wy-
mianie, program UNESCO, wykorzy-
stanie umowy z  Ministerstwem Eduka-
cji Wietnamu), doskonalenie wspólnych 
programów studiów, rozwój kształcenia 
w j. angielskim;

– rozwijanie współpracy pomiędzy uczel-
niami a przedsiębiorstwami  – geoparki, 
promocja nowych rozwiązań technolo-
gicznych, promocja nowych technologii 
w przemyśle węglowym, materiałowym, 
geodezji, staże studenckie w  przedsię-
biorstwach.

Konferencja stanowiła znakomite forum wy-
miany doświadczeń i nawiązywania nowych 
kontaktów. Uczestnicy wyrazili uznanie dla 
organizatorów oraz z aprobatą odnieśli się 
do wniosku, aby II Konferencja odbyła się 
w Hanoi już za rok.

Jadwiga Jarzyna, Marta Foryś,  
Anna Maria Mazur, Aleksandra Mazur

Sesja plenarna – Geology and Geotourism, prof. Jan Golonka
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Podczas pobytu w Baku delegacja zło-
żyła wizytę w  Ministerstwie Edukacji Azer-
bejdżanu. Rozmowy z  Wiceministrem ds. 
Edukacji dotyczyły możliwości współpracy 
pomiędzy AGH a instytucjami edukacyjnymi 
Azerbejdżanu m.in. w ramach wymiany stu-
dentów, kadry naukowej i projektów badaw-
czych. Ze względu na to, że ministerstwo 
dysponuje własnym programem stypendial-
nym, AGH podjęło starania o umieszczenie 
naszej uczelni na liście uniwersytetów reko-
mendowanych przez ministerstwo.

Pracownicy AGH odwiedzili również 
Azerbejdżańską Akademię Nauk. Podczas 
spotkania z  dyrektorem akademii uzgod-
niono wspólne kierunki współpracy m.in. 
w dziedzinie geoturystyki.

W drugiej połowie 2014 roku planowa-
ne jest odsłonięcie na terenie AGH pomnika 
Pawła Potockiego – zasłużonego dla Azer-
bejdżanu inżyniera polskiego pochodzenia. 
Pomnik został ufundowany przez Ambasa-
dę Azerbejdżanu w Polsce. Podczas wizyty 
w Baku delegacja złożyła kwiaty na grobie 
inżyniera Potockiego, jak również odwiedzi-
ła Państwową Akademię Sztuki, gdzie za-
projektowano ten pomnik.

Wizyta w  Azerbejdżanie była czasem 
wypełnionym spotkaniami, rozmowami 
i  planami na przyszłość. Mamy nadzieję, 
że to pierwszy krok do owocnej współpracy 
z azerbejdżańskimi instytucjami.

Marta Foryś

Złożenie kwiatów na grobie Pawła Potockiego

Wizyta Delegacji w Państwowej Akademii Nauk

Uroczyste podpisanie umowy z Baku Higher Oil School
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O godzinie 8:45 7 lipca w auli Wydziału Za-
rządzania otwarcia konferencji dokonał Pro-
dziekan Wydziału Zarządzania ds. Nauko-
wych prof. Mariusz Kudełko w obecności: dr 
Marka Dudka, Prodziekana ds. Kształcenia, 
Dariusza Sali, Prodziekana ds. Studenckich 
oraz dr Izabelli Stach, Przewodniczącej Ko-
mitetu Organizacyjnego i Naukowego kon-
ferencji SING10.

Historia konferencji sięga lat osiemdzie-
siątych, jednak obecna nazwa SING obo-
wiązuje od 2005 roku. Konferencja nie-
zmiennie cieszy się popularnością wśród 
naukowców z  całego świata. Jest to naj-
większe organizowane w Europie wydarze-
nie naukowe poświęcone tematyce teorii 
gier. W tegorocznej konferencji uczestniczy-
ło około 190 osób z pięciu kontynentów, re-
prezentujących 28 krajów.

Teoria gier nie dotyczy gier komputero-
wych czy też hazardowych, chociaż jej ter-
minologia wywodzi się właśnie z tych ostat-
nich. Teoria gier jest nauką matematyczną 
zajmującą się badaniem optymalnego za-
chowania „graczy” w  sytuacjach konfliktu 
interesów, jak i możliwej kooperacji. Nauka 
ta poprzez analizę sposobów podejmowa-
nia optymalnych decyzji w  rozmaitych sy-
tuacjach, dostarcza modeli matematycz-
no-statystycznych wykorzystywanych do 
wspomagania podejmowania decyzji. Stąd 
teoria gier znajduje szerokie zastosowanie 

w  ekonomii, naukach społecznych i  poli-
tycznych, biologii itd. Warto wspomnieć, 
że w  ostatnich latach wielu specjalistów 
w  dziedzinie teorii gier otrzymało Nagrodę 
Nobla za ich wielki wkład w  nauki ekono-
miczne. W  1994 roku laureatami byli John 
Harsanyi, John Nash, Reinhard Selten; 
w 2005 roku − Robert J. Aumann, Thomas 
C. Schelling; w  2007 roku − Leonid Hur-

wicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson oraz 
w 2012 roku − Lloyd S. Shapley, Alvin Roth. 

Niektórzy z  wyżej wymienionych uczestni-
czyli w poprzednich edycjach konferencji.

Tegoroczna konferencja była dla Polski 
przełomowa, gdyż nasz kraj wszedł na stałe 
w  skład wąskiego grona krajów członkow-
skich tej konferencji, a reprezentantami Pol-
ski w  Radzie Konferencji SING zostali wy-
brani Izabella Stach (Wydział Zarządzania) 
i  Marcin Malawski (Instytut Podstaw Infor-
matyki PAN, Warszawa).

Podczas konferencji SING10 można 
było wysłuchać 136 wykładów w  równole-
głych sesjach tematycznych oraz czterech 
wykładów plenarnych wygłoszonych przez 
światowej sławy badaczy, takich jak: Gian-
franco Gambarelli, Gerard van der Laan, 
Andrzej Nowak i  Ariel Rubinstein. Ci, któ-
rzy z  różnych przyczyn nie mogli przybyć 
na to wyjątkowe spotkanie, wykłady ple-
narne mogli śledzić za pośrednictwem live 
stream video w Internecie, w czasie rzeczy-
wistym. Rozwiązanie to przygotował pan 
Marek Cierniak.

Komitet organizacyjny zadbał, aby ta ju-
bileuszowa edycja konferencji nie była tylko 
spotkaniem naukowym, ale by uczestnicy 
konferencji – niektórzy przybyli z odległych 
krajów – mogli również dowiedzieć się wię-
cej o Polsce. Dla uczestników zorganizowa-
no wycieczki. Goście mieli okazję zwiedzić 
piękny Kraków oraz perłę Małopolski – Ko-
palnię Soli w Wieliczce.

O teorii gier na Zarządzaniu
SING10 – konferencja, która na zawsze zostanie w pamięci osób związanych z Wydziałem Zarządzania. Było to bowiem pierwsze tak 
wielkie międzynarodowe wydarzenie naukowe na Gramatyka 10. Od 6 do 9 lipca 2014 roku wydział rozbrzmiewał różnymi językami 
świata goszcząc w swych murach dziesiątą edycję konferencji SING (Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory).

Prezydent Tadeusz Matusz wita uczestników w Collegium Maius

Welcome Reception w Collegium Maius
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Spotkanie objęli honorowym patrona-
tem prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH, jak 
również prof. Jacek Majchrowski, Prezydent 
Miasta Krakowa i mgr Marek Sowa, Marsza-
łek Województwa Małopolskiego.

Oficjalne otwarcie konferencji uświetnił 
swoim udziałem Tadeusz Matusz, Zastęp-
ca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji, który 
w  imieniu władz miasta powitał gości wie-
czorem 7 lipca w Collegium Maius Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Oto fragmenty powi-
tania warte przytoczenia:

„Cieszę się, że to właśnie Kraków zo-
stał wybrany na miejsce tego wydarzenia. 
Nasze miasto od lat wspiera rozwój nauki, 
współpracując ze znamienitymi uczelnia-
mi krakowskimi, instytutami badawczymi. 
Środowisko akademickie jest bowiem jed-
nym z istotniejszych filarów rozwoju miasta 
– wpływa na jego atrakcyjność oraz moż-
liwości konkurowania z innymi ośrodkami.

Matematyka to królowa wszystkich nauk 
– jest językiem uniwersalnym, który wskazu-
je sposób i metodę innym dziedzinom. Teo-
ria gier jest jedną z ciekawszych gałęzi ma-
tematyki, bowiem składa się na nią także 
pierwiastek ludzki.

(…) Tego typu wydarzenia, jak konfe-
rencja SING, będące spotkaniem naukow-
ców z całego świata właśnie, to wielki pre-
stiż dla Krakowa.

(…) Cieszę się, że nasi polscy naukowcy 
doceniają rolę spotkań międzynarodowych 
w kształtowaniu priorytetów rozwoju środo-
wiska naukowo-akademickiego.

Liczę, że wśród Państwa są godni na-
stępcy takich osób jak John Nash czy Le-
onid Hurwicz i  wielka skuteczność specja-
listów w dziedzinie torii gier w zdobywaniu 
Nagrody Nobla zostanie utrzymana, a  być 

może do grona laureatów dołączą tu obec-
ni. Czego życzę”.

W godzinach wieczornych 9 lipca, kon-
ferencję zakończono uroczystą kolacją 
(Gala Dinner) w Pałacu pod Baranami. Go-
ściom umilał czas i  przybliżył folklor kra-
kowski Zespół Pieśni i Tańca AGH KRAKUS 
na czele z mgr. Maciejem Jędrzejkiem, Dy-
rektorem Administracyjnym Wydziału Za-
rządzania. Śpiewom nie było końca. To już 
tradycja, że na Gala Dinner każda nacja 
śpiewa w  swoim ojczystym języku. Jest to 
stały punkt tej konferencji, która choć tema-
tycznie nie muzyczna, to w swej nazwie nosi 
zobowiązujące do śpiewania słowo „sing”. 
Śpiewali prawie wszyscy. Niektórzy nawet 
śpiewali za innych lub pomagali nieśmiałym 

uczestnikom. Repertuar był szeroki, od arii 
włoskich poprzez folklor polski, czeski, zna-
ne przeboje hiszpańskie czy francuskie po 
hymny szkół japońskich.

Konferencja odniosła duży sukces nie 
tylko pod względem naukowym, ale również 
organizacyjnym. Goście podkreślali, że nie 
byli jeszcze na tak dobrze zorganizowanej, 
i  to w  najmniejszych szczegółach, konfe-
rencji, chociaż uczestniczą w kilku rocznie. 
Komitet Organizacyjny w  składzie: Izabel-
la Stach, Iwona Skalna, Katarzyna Książ-
ko, Bartłomiej Gaweł, Joanna Duda, Jerzy 
Duda, Andrzej Paliński, Małgorzata Białas, 
wciąż otrzymuje wiele listów z podziękowa-
niami i  gratulacjami, a  listy te napływają 
z różnych zakątków świata. 

Komitet Organizacyjny pragnie podzię-
kować władzom Wydziału i  Uczelni, spon-
sorom (Spółdzielni Pracy „Muszynianka, 
Petrosol Sp. z  o.o. PPH i  Stowarzyszeniu 
Małych i  Średnich Przedsiębiorstw „Krak-
-Business”), zaangażowanym studentom: 
Klaudii Onyszkiewicz, Radosławowi Ty-
czyńskiemu, Aleksandrze Laszczkowskiej, 
Maciejowi Cieślakowi, Piotrowi Śledź, Ka-
tarzynie Kica, Aleksandrze Stabrawie; Ma-
teuszowi Wiernkowi i Aleksandrze Stach za 
robienie zdjęć i  filmowanie, Pawłowi Skal-
nemu i wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu konferencji.

Więcej o konferencji można poczytać na 
jej stronie internetowej:

www.sing10.agh.edu.pl

Tam również można znaleźć zdjęcia i video 
z  tego wyjątkowego spotkania naukowców 
zajmujących się teorią gier.

Izabella Stach
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Wydział Humanistyczny gościł niedawno 
profesora Alberto Veira-Ramosa, specjali-
zującego się w  problemach społecznych 
współczesnego świata, rynku pracy oraz 
demografii globalnej. Tematem wygłoszo-
nych w  AGH wykładów były zagadnienia 
dotyczące demografii oraz starzenia się 
społeczeństw zachodnich, a także tzw. pira-
mid populacyjnych.

Na wstępie można postawić pytanie, czy 
dziesięć lat w dziejach człowieka to dużo? 
W perspektywie rozwoju gatunku homo sa-
piens wydaje się, że jest to niewiele znaczą-
cy przedział czasowy. Odpowiedź jednak 
zależeć będzie od tego, w którym momen-
cie rozwojowym ludzkości spojrzymy na taki 
odcinek. Dwa miliony lat temu, gdy człowiek 
zaczął praktykować spacerowanie w pozy-
cji wyprostowanej, dekada nie znaczyła zbyt 
wiele ani dla rozwoju biologicznych aspek-
tów jego organizmu, ani też dla kumulacji 
wiedzy czy wyobrażeń o świecie.

Spoglądając na najnowsze karty histo-
rii możemy jednak śmiało powiedzieć, że 
dziesięć lat to wystarczająco długi okres dla 
dokonania się istotnych przemian społecz-
nych i  kulturowych. 90 proc. wiedzy, jaką 
dziś posiadamy i  którą posługujemy się 
w naszym życiu, powstało po drugiej wojnie 
światowej. Zatem w przeciągu dziesięciu lat 
możliwy jest gwałtowny rozwój wiedzy tech-
nologicznej czy informatycznej, wpływającej 
w sposób istotny na jakość naszego życia.

Etap rozwoju człowieka jako gatunku, 
przez który przechodzimy obecnie, w  ska-
li globalnej przedstawia się niezwykle cie-
kawie. Przyglądając się naszej obecno-
ści w skali całej planety zauważamy, że po 
raz pierwszy na przestrzeni historii gatun-
ku średnia długość życia wzrasta w  obrę-
bie całego globu. Po raz pierwszy także 
zamieszkujemy w  większości miasta, nie 
zaś tereny wiejskie. Światowe przeludnienie, 
którym straszono nas w  latach dziewięć-
dziesiątych, wiązać się będzie nie z proble-
mem niewystarczającej przestrzeni do ży-
cia na ziemi, ale z  problemem przestrzeni 
miast, w  których do 2050 roku zamieszki-
wać będzie ponad 70 proc. światowej po-
pulacji. Te rokowania stawiają przed mia-
stem nie lada wyzwanie konieczności 
odnalezienia skutecznych i  optymalnych 
sposobów gospodarowania przestrzenią. 
Już obecnie populacja takich aglomeracji 
jak Tokio czy Kanton przekroczyła 30 milio-
nów mieszkańców.

W zrozumieniu wyzwania, które stoi 
przed nami nie tylko w związku z gwałtow-
nym rozwojem liczby ludności, ale także 
globalnymi zmianami stylu życia, mogą 
pomóc studia nad historią homo sapiens. 
Około 100 tysięcy lat temu na świecie żyły 
blisko 2 miliony ludzi. 5 tysięcy lat przed na-
szą erą liczba ta zdołała zwiększyć się jedy-
nie dziesięciokrotnie. Pierwszy skok kultu-
rowy dokonał się dzięki wynalezieniu ognia 

i narzędzi, które zdecydowanie obniżyły za-
grożenie wyginięcia gatunku. Co prawda 
liczba ludności falowała jeszcze przez wiele 
tysiącleci po owym przełomowym odkryciu, 
przede wszystkim w  związku ze zmianami 
klimatu, jednak skok ten pozwolił nam wy-
korzystać kolejną, zbliżającą się szansę roz-
wojową, związaną z epoką zlodowacenia.

Przed zlodowaceniem człowiek był bez-
pośrednio zależny od swojego środowiska, 
którego był niejako więźniem. Gdy lodowce 
zaczęły osuwać się z  terenów obecnej Eu-
ropy, środowisko pozwoliło na rozwój osia-
dłego stylu życia, a tym samym wynalezie-
nie agrokultury. Zmiany te okazały się pod 
pewnymi względami korzystne dla ludzko-
ści  – większa liczba jednostek przeżywała 
dzieciństwo, a  tym samym wzrastała ogól-
na liczebność populacji. Nie wszystko jed-
nak szło najlepiej; nomadyczny styl życia, 
jaki został porzucony, implikował dietę opar-
tą na czerwonym mięsie, które pozytywnie 

wpływało na witalność i siłę kości dorosłego 
człowieka. Życie osiadłe, w oparciu o płody 
ziemi, skutkowało fizycznym osłabieniem, 
a  także większą podatnością na infekcje, 
stąd przeskok agrokulturalny był procesem 
rozciągniętym w czasie.

Na przestrzeni kolejnych wieków, po-
cząwszy od roku 5000 przed naszą erą aż 
po 1800 rok naszej ery, czyli po począt-
ki rewolucji industrialnej, liczba ludności 

zwiększyła się z  20 milionów do 1 miliar-
da. Rozwój gatunku przebiegał stabilnie 
w  przedziale od 5000 do 2000 roku przed 
naszą erą, którego symbolicznym zwień-
czeniem było spisanie pierwszych syste-
mów praw oraz określenie granic między 
państwami. Od tego momentu zaczęły do-
minować konflikty między narodami, które 
wpłynęły ujemnie na liczebny rozwój nasze-
go gatunku. Lata 2000–500 p.n.e. są więc 
okresem, w  którym rozrost cywilizacji ha-
mowany był głównie przez wojny. Dopie-
ro około roku 500 przed naszą erą liczba 
ludności zaczęła stabilnie i systematycznie 
wzrastać, utrzymując tę tendencję przez na-
stępne wieki.

W okolicach roku tysięcznego liczba 
ludności wynosiła już 200–250 milionów. 
Doszło wówczas do znacznego ocieplenia 
klimatu w Europie, co skutkowało rozwojem 
rolnictwa i upraw. Stopniowy wzrost tempe-
ratury doprowadził około 300–400 lat póź-

Czy dziesięć lat w historii ludzkości to dużo?
Wykłady profesora Alberto Veira-Ramosa z Uniwersytetu Karola III w Madrycie na Wydziale Humanistycznym AGH
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niej także do nagłego przyrostu liczebności 
ludności azjatyckiej, zwłaszcza Mongołów, 
którzy zjednoczeni przez Czyngis-Chana 
systematycznie najeżdżali swoich sąsia-
dów z  Europy. Ich przywódca jest jedyną 
historyczną postacią, której działalność 
polityczno-wojenna wpłynęła na ilościowy 
obraz gatunku człowieka w skali globalnej, 
doprowadzając do śmierci ogromnej licz-
by ludzi.

W ciągu kolejnych wieków wzrost liczby 
ludności spowodowany był m.in. wzboga-
ceniem diety na skutek kontaktów z  nowo 
odkrytymi kulturami. Europa stała się bo-
gatsza o  ziemniaki, pomidory czy kukury-
dzę, mięso krowie. Od początku XIX wieku 
liczba ludności w skali globalnej nie spada 
już ani razu. Natomiast symboliczny miliard, 
z  którym weszliśmy w  ten okres, w  ciągu 
dwu wieków zostanie siedmiokrotnie zwięk-
szony.

Thomas Malthus twierdził, że ilość pro-
dukowanej żywności na całym świecie nie 
wystarczy do wyżywienia wszystkich ludzi. 
Malthus mylił się, należy jednak pamiętać, 
iż jako pierwszy wskazywał na zależność 
pomiędzy liczebnością naszego gatunku, 
a zasobami środowiska, w którym żyjemy.

Poszukując zagrożeń generowanych 
przez ludzkość w  skali makro, należy sku-
pić się jednak przede wszystkim na zależ-

nościach ekonomicznych, do jakich zalicza-
my problem energii: wydobycia paliw oraz 
surowców, których naturalna reprodukcja 
może nie nadążyć za jej zużyciem. W  jaki 
sposób zastąpimy surowce, które posia-
damy, gdy już wszystko zużyjemy? Laureat 
Nagrody Nobla, Julian Simon, udziela opty-
mistycznej odpowiedzi. Uważa on, że im-
pulsem rozwoju technologii jest potrzeba, 
która skłania nas do poszukiwania coraz to 
lepszych technologicznie rozwiązań. Dla-
tego też nie należy oszczędzać surowców 
dla kolejnych generacji. Wyobraźmy sobie, 
jak byśmy się czuli, gdyby stanęli przed 
nami podróżnicy w czasie z okresu średnio-
wiecza, próbujący sprzedać nam ich jedy-
ne źródło energii  – drewno na opał? Na-
sze obecne źródła energii będą w podobny 
sposób nieatrakcyjne dla człowieka przy-
szłości, który z  pewnością  – powodowany 
potrzebą – odnajdzie zupełnie nowe źródła. 
Simon stosując termin the ultimate resour-
ce wskazuje na ludzki umysł, jako najlepsze 
i niezużywalne źródło energii.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym sto-
imy w obliczu wzrostu liczebności homo sa-
piens, jest problem liczby urodzeń, zarów-
no w  świecie zachodnim jak i  poza nim. 
Problem ten konkretyzuje się na przykła-
dzie polityki kontroli urodzeń poszczegól-
nych państw. Przeskok, który dokonał się 

w Europie w ciągu 200 lat, skutkujący spad-
kiem liczby urodzeń oraz wzrostem długo-
ści życia, który państwa byłych kolonii prze-
żyły w  ciągu 20–30 lat. Skondensowanie 
przemian demograficznych generuje wie-
le problemów dla funkcjonowania gospo-
darek poszczególnych państw, usprawie-
dliwiając stosowanie zdecydowanej polityki 
regulacji urodzin, takiej jak limitowanie licz-
by posiadanych dzieci czy polityka proabor-
cyjna. Należy jednak pamiętać, że państwa, 
w których pod koniec XX nastąpił znaczny 
przyrost ludności, rozwinęły się także pod 
względem ekonomicznym, czego dobry-
mi przykładami są Indie, Brazylia czy Chiny.

Optymistycznym podsumowaniem stu-
diów prof. Alberto Veira-Ramosa może być 
refleksja, iż państwa rozbudowujące ofertę 
żłobkowo-wychowawczą oraz pomagające 
młodym matkom utrzymać ciągłość zatrud-
nienia, cieszą się zarówno wystarczającym 
przyrostem naturalnym swoich obywateli, jak 
również stabilnie funkcjonującą gospodarką. 
Taka forma polityki państwa zabezpiecza 
nas wystarczająco, byśmy z uczuciem spo-
koju przechodzili przez kolejne dekady istot-
nych przemian demograficznych i  nie bali 
się o nasze losy w skali globalnej.

Paweł Zaborowski 
II rok SUM Kulturoznawstwa

16 czerwca 2014
•	Dzień Otwarty PZL Świdnik.
•	Konferencja naukowa poświęcona prezentacji dorobku Zadania 

Badawczego nr 3 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla 
wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” – 
Szczawnica.

17 czerwca 2014
•	Wizyta Waldemara Miśko, Burmistrza Gminy Karlino dot. 

nawiązania współpracy z AGH.

18 czerwca 2014
•	Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – 

Akademia Sztuk Pięknych, Kraków.

19–20 czerwca 2014
•	Konferencja „Mobilising Europe’s Universities for Smart 

Specialization” – Bruksela, Belgia.

23 czerwca 2014
•	I Międzynarodowa Konferencja „Współpraca naukowo-

badawcza pomiędzy Wietnamem a Polską” – AGH.

•	VII Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę pt. „Przez 
kwalifikacje do rozwoju”, zorganizowana przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie. 

•	Spotkanie Rady Naukowej TAURON – AGH.

24 czerwca 2014
•	Inauguracja XV Jubileuszowego Letniego Kursu dla Studentów 

Zagranicznych – AGH. 
•	Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki INNOAGH.
•	General Assembly KIC InnoEnergy, Kraków.

25–26 czerwca 2014
•	Posiedzenie KIC InnoEnergy – Frankfurt, Niemcy.

26 czerwca 2014
•	VII Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – 

Zrównoważony Rozwój”, zorganizowana przez Szkołę Ochrony 
i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla – AGH.

•	Spotkanie władz uczelni uczestniczących w programie „Study in 
Poland” – Uniwersytet Łódzki.

•	Konferencja „Kierunek – Miasto Przyszłości” – AGH.
•	Seminarium naukowe „Przyszłość inżynierów – bionika” 

poświęcone Jubileuszowi 90-lecia urodzin prof. Andrzeja 
Samka.

Kalendarium rektorskie
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27 czerwca 2014
•	Konferencja naukowa „Górotwór jako ośrodek wielofazowy – 

60 lat IMG PAN w służbie nauki i techniki”, zorganizowana przez 
Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie. 

•	Wizyta prorektora Hanoi University prof. Tran Thanh Hai – AGH.
•	Spotkanie organizacyjne członków Konsorcjum dot. powołania 

„Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji” – Słok 
k/Bełchatowa.

29 czerwca – 2 lipca 2014
•	Spotkanie dotyczące współpracy AGH z firmami Fatzer 

i Doppelmayr – Austria.

30 czerwca 2014
•	Polsko-koreańskie sympozjum „The 13th International 

Symposium on Novel and Nano-Materials (ISNNM)” – AGH. 
•	Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy AGH, Uniwersytetem 

Rolniczym w Krakowie i Politechniką Krakowską w sprawie 
zacieśnienia współpracy.

•	Posiedzenie Rady Fundacji dla AGH.

1 lipca 2014
•	Spotkanie z prof. Markiem Ratajczakiem, Sekretarzem Stanu 

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Warszawa.

1–3 lipca 2014
•	Posiedzenie KIC InnoEnergy – Frankfurt, Niemcy.

2 lipca 2014
•	Spotkanie z Ambasadorem Republiki Korei Południowej Panem 

Ji-in-HONG dotyczące współpracy AGH z koreańskimi 
instytucjami. 

•	Podpisanie porozumienia o współpracy AGH z Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska.

3–4 lipca 2014
•	Wspólne posiedzenie Prezydiów KRASP i PAN – Jabłonna 

k/Warszawy.

4 lipca 2014
•	Uroczysta gala z okazji jubileuszu 10-lecia obecności 

ArcelorMittal w Polsce.
•	Spotkanie z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem 

poświęcone m.in. dyskusji nad wybranymi aspektami zmian 
w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Warszawa.

7 lipca 2014
•	Posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego KIC InnoEnergy – AGH.

7–13 lipca 2014
•	Spotkanie dotyczące współpracy naukowej AGH z Baku Higher 

Oil School – Azerbejdżan.

8–12 lipca 2014
•	X Polsko-Niemieckie Kolokwium dotyczące m.in. socjalnej strefy 

działalności akademickiej – Karlsruhe /Niemcy.

9 lipca 2014
•	Podpisanie umowy o współpracy AGH z JCOAL (Japonia).
•	Spotkanie z przedstawicielami francuskiej firmy Thales 

ws. nawiązania współpracy z AGH. 

10 lipca 2014
•	Podpisanie umowy o współpracy AGH z firmą Eneris 

z Luksemburga.

14–15 lipca 2014
•	Spotkanie z JRC Director-General Vladimir Šucha nt. roli 

innowacji w nowej perspektywie finansowej Horyzont 2020 – 
Poczdam, Niemcy.

15 lipca 2014
•	Podpisanie umowy powołującej „Instytut Autostrada Technologii 

i Innowacji” – Warszawa. 

22 lipca 2014
•	Powołanie Rady koordynacyjnej Centrum Polskiego 

Odlewnictwa – AGH.

28 lipca 2014
•	Posiedzenie Rady Naukowej Państwowego Instytutu 

Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – 
Warszawa.

11 sierpnia 2014
•	Posiedzenie Krakowskiej Rady Użytkowników MAN (Miejskiej 

Akademickiej Sieci Komputerowej) i KDMO (Komputery Dużej 
Mocy Obliczeniowej) – Cyfronet AGH.

11–13 sierpnia 2014
•	International Conference on Web Intelligence – Warszawa.

20 sierpnia 2014
•	General Assembly KIC Raw Materials – Berlin, Niemcy.

27 sierpnia 2014
•	Wizyta przedstawicieli firmy Orlen w AGH dotycząca nawiązania 

współpracy w dziedzinie energetyki między obiema instytucjami.
•	Podpisanie umowy o współpracy AGH z firmą Energa.

28 sierpnia 2014
•	Posiedzenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii – Prezentacja nt. komercjalizacji wyników badań 
naukowych na przykładzie Węzła Wiedzy i Innowacji KIC 
InnoEnergy – Sejm RP, Warszawa.

Biblioteka Główna zaprasza  
na wystawę pt.

Piękno zaklęte w metalu
wystawę można oglądać do 15 października 2014
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Od 3 do 5 lipca 2014 roku w Sandomierzu odbyło się kolejne posie-
dzenie Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich 
Uczelni Technicznych zorganizowane przez Wydział Mechatroni-
ki i Budowy Maszyn, Politechniki Świętokrzyskiej nt. „Finansowanie 
badań naukowych oraz komercjalizacja ich wyników”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak wspólnie z  Dziekanem 
Wydziału Mechatroniki i  Budowy Maszyn prof. Zbigniewem Koru-
bą. Pierwszą sesję plenarną pt. „Uwarunkowania prawne i organi-
zacyjne funkcjonowania Kolegium Dziekanów Wydziałów Mecha-
nicznych Polskich Uczelni Technicznych” prowadził prof. Janusz 
Kowal, Honorowy Przewodniczący Kolegium Dziekanów. W ramach 
tej sesji prof. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Białostockiej i jednocześnie Przewodniczący Kolegium 
Dziekanów w kadencji 2012–2016 przedstawił projekt Regulaminu 
Kolegium Dziekanów. Po dyskusji i dokonanych poprawkach regu-
lamin został zatwierdzony jednomyślnie i będzie stanowił podstawę 
do formalnego funkcjonowania Kolegium Dziekanów. W Regulami-
nie zapisano między innymi:

§ 1
1. Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczel-

ni Technicznych, zwane dalej Kolegium, zostało powołane 
w 1997 roku i pierwotnie działało pod nazwą Konferencja Dzie-
kanów Wydziałów Mechanicznych. Pod obecną nazwą Kolegium 
Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Tech-
nicznych działa od 2010 roku i jest organem przedstawicielskim 
wydziałów o profilu mechanicznym funkcjonujących w polskim 
szkolnictwie wyższym.

2. Celem Regulaminu Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicz-
nych Polskich Uczelni Technicznych, zwanego dalej Regulami-
nem, jest określenie zadań i  zasad funkcjonowania Kolegium, 
wyboru jego władz oraz sposobu podejmowania decyzji.

3. Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z  dnia 27 lip-
ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2005 r. Nr 
164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Prawem 
o szkolnictwie wyższym.

4. Kolegium jest dobrowolnym zrzeszeniem dziekanów wydziałów 
o profilu mechanicznym polskich uczelni akademickich.

5. Kolegium realizuje swoje cele i zadania zgodnie z wolą swoich 
członków oraz przepisami Regulaminu, wspierając merytorycz-
ne działania organów władzy publicznej w zakresie badań na-
ukowych i realizacji procesu kształcenia, współpracując z Mini-
sterstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radą Główną Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Central-
ną Komisją ds. Stopni i Tytułów, Narodowym Centrum Nauki, Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju, Komitetem Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych oraz innymi podmiotami działającymi w ob-
szarze wyższego szkolnictwa technicznego, samorządami tery-
torialnymi i gospodarką.

6. Działalność Kolegium nie narusza ani autonomii wydziałów, któ-
rych dziekani wchodzących w  skład Kolegium, ani autonomii 
uczelni, w skład których wchodzą te wydziały.

§ 2
1. Do głównych celów działalności Kolegium należy:

1) integracja środowiska wydziałów o profilu mechanicznym pol-
skich uczelni akademickich;

2) upowszechnianie doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze 
działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej;

3) podnoszenie wiedzy członków Kolegium dotyczącej różnych 
aspektów działalności wydziałów o profilu mechanicznym;

4) uzgadnianie wspólnego stanowiska w sprawach interesują-
cych wydziały o  profilu mechanicznym i  prezentowanie go 
odpowiednim instytucjom.

2. Zadaniami Kolegium są:
1) koordynowanie działań i współpraca w zakresie prowadzonej 

działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyj-
nej;

2) występowanie w imieniu zrzeszonych wydziałów w sprawach 
ich dotyczących wobec organów władz państwowych, samo-
rządowych i władz uczelni;

3) opracowywanie opinii i stanowiska w sprawach dotyczących 
funkcjonowania zrzeszonych w Kolegium wydziałów;

4) poszukiwanie nowych form współpracy naukowej pomiędzy 
zespołami badawczymi zrzeszonych wydziałów;

5) podejmowanie wspólnych działań w celu podnoszenia jako-
ści kształcenia;

6) prowadzenie wspólnej polityki w zakresie promocji kształce-
nia na wydziałach o profilu mechanicznym w kraju i za grani-
cą.

Zapisane w Regulaminie zasady funkcjonowania wymusiły przepro-
wadzenie wyborów Prezydium Kolegium Dziekanów. Po powołaniu 
komisji skrutacyjnej i  przeprowadzeniu tajnych wyborów na funk-
cję przewodniczącego został ponownie wybrany prof. Andrzej Se-
weryn, wiceprzewodniczącym został prof. Arkadiusz Mężyk, Dzie-
kan Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej, 
a Sekretarzem ponownie został wybrany Bolesław Karwat z Wydzia-
łu Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

W trakcie obrad Kolegium Dziekanów wygłoszono następują-
ce referaty:

Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych 
Polskich Uczelni Technicznych
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– Piotr Pryciński (Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Progra-
mami NCBiR) – „Finansowanie badań naukowych i prac rozwojo-
wych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju”,

– dr inż. Dominik Kowal (Zastępca Dyrektora Centrum Transferu 
Technologii AGH) – „Komercjalizacja wyników badań naukowych 
w AGH”,

– dr Andrzej Siemaszko (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowe-
go Programów Badawczych UE) – „Finansowanie badań i roz-
woju z Programu HORYZONT 2020”,

– dr Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP) – „Włas-
ność przemysłowa jako wynik prac badawczych w zakresie me-
chaniki – zasady ochrony w kraju i za granicą oraz znaczenie dla 
komercjalizacji”,

– prof. Tadeusz Skubis (członek PKA) – „PKA – partner czy prze-
ciwnik?”,

– prof. Bogdan Antoszewski (Prorektor ds. Ogólnych PŚk) – „Re-
alizowanie projektów UE na Wydziale Mechatroniki i Budowy Ma-
szyn”.

Po każdym referacie odbywała się dyskusja, która potwierdzi-
ła, że omawiane zagadnienia są bardzo istotne dla środowiska pol-
skich mechaników.

W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzali laboratoria Wy-
działu Mechatroniki i  Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach.

Przewodniczący prof. A. Seweryn podsumowując obrady pod-
kreślił wagę tego ciała kolegialnego, które reprezentuje całe śro-
dowisko mechaników polskich, największe środowisko naukowo-
-dydaktyczne w  polskich uczelniach technicznych. O  celowości 
organizowania posiedzeń kierowniczych gremiów wydziałów me-
chanicznych może świadczyć również fakt uczestniczenia w obra-
dach 43 dziekanów i prodziekanów ze wszystkich polskich uczel-
ni technicznych mających w swoich strukturach wydziały o profilu 
mechanicznym.

Bolesław Karwat 
Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

Na stanowisku profesora zwyczajnego zostali zatrudnieni:
• prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
• prof. dr hab. inż. Janusz Toboła 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego zostali zatrudnieni:
• dr hab. inż. Łukasz Madej 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
• dr hab. inż. Robert Szczygieł 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej

• dr hab. inż. Bogusław Baś 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr hab. inż. Tomasz Brylewski 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr hab. inż. Jacek Tarasiuk 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

• dr hab. inż. Jerzy Feliks 
Wydział Zarządzania

Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymali:
• dr hab. inż. Andrzej Baczmański 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
• dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł profesora nauk technicznych otrzymali:
• dr hab. inż. Krzysztof Cetnarowicz 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
• dr hab. inż. Witold Krajewski 

Wydział Odlewnictwa
Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał:
• dr inż. Tomasz Szumlak 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskali:
• dr inż. Arkadiusz Kustra 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

• dr Danuta Szeliga 
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

• dr inż. Tomasz Śleboda 
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

• dr inż. Adrian Horzyk 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej

• dr inż. Andrzej Brudnik 
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

• dr inż. Tomasz Buratowski 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

• dr inż. Piotr Czubak 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

• dr inż. Marcin Kot 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

• dr inż. Tomasz Danek 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

• dr inż. Sławomir Porzucek 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

• dr inż. Agnieszka Gubernat 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

• dr inż. Maria Starowicz 
Wydział Odlewnictwa

• dr inż. Artur Kawecki 
Wydział Metali Nieżelaznych

• dr Wacław Muzykiewicz 
Wydział Metali Nieżelaznych

• dr inż. Beata Smyrak 
Wydział Metali Nieżelaznych

• dr inż. Mariusz Łaciak 
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

• dr inż. Jan Ziaja 
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Na podstawie materiałów dostarczonych przez Dział Kadrowo-Płacowy

Informacje Kadrowe
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Profesor Walery Goetel  – geolog, twór-
ca podstaw teoretycznych nauki o ochro-
nie środowiska przyrodniczego człowie-
ka – sozologii, działacz na rzecz ochrony 
przyrody i  jej zasobów, taternik i działacz 
turystyczny, badacz Tatr Polskich, profe-
sor i  rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, 
członek PAN.

Walery Goetel urodził się 14 kwietnia 
1889 roku w  Suchej (obecnie Sucha Be-
skidzka) w  rodzinie pracownika kolei. Kil-
ka lat później rodzina przeprowadziła się 
do Krakowa. W  1896 roku umiera ojciec, 
co pogorsza rodzinną sytuację material-
ną. Czytając wspomnienia i publikacje po-

święcone profesorowi łatwo zauważyć, że 
wszystko zawdzięcza matce, osobie nie-
zwykle zaradnej i  operatywnej, której przy-
świecał jeden cel – wykształcić synów. Jego 
bratem był Ferdynand – urodzony 15 maja 
1890 roku  – prozaik, dramatopisarz, pu-
blicysta, scenarzysta i  działacz politycz-
ny. Do szkoły powszechnej Walery Goetel 
uczęszczał do zakładu św. Barbary na Ma-
łym Rynku, którą ukończył z wyróżnieniem. 
Następnie rozpoczął naukę w  Gimnazjum 
św. Anny (obecnie Bartłomieja Nowodwor-
skiego). W  szkole tej uczyło wielu nauczy-
cieli znających Tatry i  to dzięki nim poja-
wiło się zafascynowanie górami. W  swoim 

pamiętniku odnotował, że od trzynastego 
roku życia  – 1902 roku  – systematycznie 
kształcił swój charakter. To przede wszyst-
kim zdecydowało, iż później był niezwykle 
konsekwentny w osiąganiu celów, jakie so-
bie stawiał. Trudne warunki materialne spo-
wodowały, że aż do ukończenia studiów 
musiał sam troszczyć się o  swoje utrzy-
manie, udzielając korepetycji. Latem 1907 
roku uzyskał maturę i podjął studia w zakre-
sie geologii i  paleontologii na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Studiował w latach 1907–
1910 i miał nieprawdopodobne warunki do 
samorealizacji dzięki znakomitej atmosfe-
rze, którą wytworzyli kierownicy katedr: mi-
neralogii i  petrografii oraz geologii i  pale-
ontologii. Jego mistrzami byli profesorowie: 
Władysław Szajnocha i  Józef Morozewicz. 
Przez cały okres studiów bardzo troszczył 
się o sprawność fizyczną. Uprawiał nie tyl-
ko sporty górskie, ale również i wioślarstwo. 
Sporty te także propagował w  krakowskim 
Akademickim Związku Sportowym, które-
go był współzałożycielem w 1909 roku. Od 
pierwszego pobytu w Zakopanem, w 1905 
roku, uległ magii Tatr. Coraz częściej w nich 
przebywał i rozpoczął czynnie uprawiać ta-
ternictwo, narciarstwo górskie i  inne spor-
ty, które przygotowywały Go do przyszłych 
badań terenowych. Stawał się zamiłowa-
nym taternikiem i  uczestniczył w  wielu wy-
prawach w Tatry. Wraz z grupą krakowskich 
kolegów założył „Klub Kilimandżaro” i  brał 
udział w  pierwszym zimowym wejściu na 
Mnicha. Stopniowo rozwijało się jego zain-
teresowanie budową geologiczną Tatr i pro-
blematyce tej poświęcił następne lata pracy.

W latach 1910–1913 kontynuował studia 
na Uniwersytecie Wiedeńskim. Tam też miał 
możliwość kontaktu z  jednym z  najwięk-
szych ówczesnych geologów – Edwardem 
Suessem. Bezpośrednim uniwersyteckim 
opiekunem Goetla był Wiktor Uhlig  – au-
striacki paleontolog i  geolog, profesor po-
litechniki w  Pradze oraz Uniwersytetu Wie-
deńskiego. Pierwszy rok studiów w Wiedniu 
zakłóciło złamanie nogi w  trakcie wyprawy 
narciarskiej.

Co najmniej od wakacji 1911 roku w Ta-
trach zbierał materiały do pracy doktorskiej, 
którą wtedy zamykało się studia wyższe na 
wydziałach filozoficznych uniwersytetów 
Austro-Węgier. Wtedy też  – w  wydawanym 
we Lwowie czasopiśmie „Kosmos” – ogło-
sił swój pierwszy artykuł naukowy „Tym-

Tablice – pamięć wiecznie żywa – część XIV

Profesor Walery Goetel

Portret rektora W. Goetla namalowany przez Józefa Pochwalskiego, znajdujący się w auli budynku głównego AGH
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czasowa wzmianka o  recie tatrzańskim”. 
Wszystko wskazywało na to, że w lecie 1912 
roku uzyska upragniony stopień doktorski 
i będzie mógł wrócić do kraju. Tymczasem 
nadarzyła się okazja towarzyszenia wypra-
wie badawczej na Kaukaz, gdzie na zlece-
nie londyńskiego Towarzystwa „Gruzia-Oil-
-Syndicat” prowadził rozpoznanie terenów 
naftonośnych. Wrócił po kilku miesiącach 
i 24 maja 1913 roku uzyskał doktorat z geo-
logii i paleontologii. Tematem doktoratu był 
reglowy retyk tatrzański. Do Galicji wrócił 
w  połowie 1913 roku. Tezy pracy doktor-
skiej poszerzył po studiach prowadząc pra-
ce badawczo-terenowe w  Tatrach i  innych 
masywach wewnętrznych Karpat. Był wtedy 
asystentem profesora W. Szajnochy w Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1917 roku uzy-
skał na tej uczelni habilitację na podstawie 
rozprawy „Die rhätische Stufe und der unter-
ste Lias der subtatrische Zone in Tatra”. Po 
jej zatwierdzeniu w  1918 roku wykładał na 
UJ geologię dla przyrodników i  rolników. 
Niezależnie od tego prowadził badania kar-
packich terenów naftowych na zlecenie róż-
nych spółek eksploatacyjnych. Na wniosek 
profesorów, W. Szajnochy i J. Morozewicza, 
Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej 
w 1920 roku powołał Go na kierownika Za-
kładu Geologii i Paleontologii AG. Profeso-
rem nadzwyczajnym został w  1920 roku, 
a  zwyczajnym w  1922 roku  – już jako kie-
rownik Zakładu Geologii Ogólnej. Kierował 
nim aż do przejścia na emeryturę w  1960 
roku. Swoją działalność dydaktyczną rozpo-
czął w  bardzo trudnych warunkach lokalo-
wych. Przez kilka lat musiał korzystać z po-
mieszczeń udostępnianych akademii przez 
Gabinet Geologiczny UJ. Stopniowo, dzię-
ki dużej zapobiegliwości i  talentowi organi-
zacyjnemu, kierowany przez Niego zakład 
pozyskiwał asystentów i  niezbędny sprzęt. 
Dopiero w 1930 roku uzyskał stałe miejsce 
w nowym budynku akademii przy alei Mic-
kiewicza. Nadmiar zajęć związanych z orga-
nizowaniem pracy zakładu i z działalnością 
na Podhalu utrudniał profesorowi intensyw-
ne kontynuowanie badań naukowych. Za-
interesowania Jego koncentrowały się na-
dal głównie na serii reglowej Tatr. Wspólnie 
z F. Rabowskim i S. Sokołowskim opubliko-
wał w latach 1925–1929 szczegółową mapę 
geologiczną i przekroje oraz kilka prac, wy-
jaśniających bardzo skomplikowaną struk-
turę płaszczowiny reglowej Tatr. Wyniki tych 
badań w znacznym stopniu zachowały swo-
ją aktualność i  stały się podstawą dla stu-
diów geologicznych, prowadzonych przez 
następne pokolenia geologów. Jednocześ-
nie coraz bardziej Jego uwagę przyciągały 
zagadnienia związane z  ochroną przyrody, 
a  zwłaszcza idea tworzenia parków naro-
dowych w Tatrach i Pieninach. Już od 1923 

roku, jako profesor Akademii Górniczej, 
a zarazem czynny działacz w zakresie tury-
styki i ochrony przyrody, uczestniczył w wie-
lu kongresach międzynarodowych i podej-
mował wiele podróży naukowych. Praca 
profesora w  akademii była w  okresie mię-
dzywojennym bardzo różnorodna i  absor-
bująca. W latach 1924–1938 był Kuratorem 
Stowarzyszenia Studentów AG, przyczynia-
jąc się walnie do świetnego rozwoju tej or-
ganizacji. 4 czerwca 1929 roku został wy-
brany prodziekanem Wydziału Górniczego, 
a rok później – 2 czerwca 1930 roku – objął 
urząd dziekana tego wydziału. I sprawował 
go do 1934 roku. Przez następne lata był 
delegatem Wydziału Górniczego do Senatu 
Akademii. 24 maja 1933 roku został wybra-
ny na rektora akademii, jednak wybór ten 
nie został zatwierdzony przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicz-
nego. Przyczyną takiego obrotu sprawy były 
poglądy Goetla w sprawach polityki zagra-
nicznej, szczególnie propagowanej przez 
Niego współpracy polsko-czechosłowac-
kiej. W  latach 1937–1939 był prorektorem. 
Po raz kolejny rektorem został wybrany na 
rok akademicki 1938/1939. Wybór ten zo-
stał ostatecznie zatwierdzony przez Mini-
sterstwo WRiOP, jednakże ze względu na 
różnice poglądów na sprawy uczelni mię-
dzy wybranym rektorem, a  ministerstwem, 
obowiązki rektora w  1938/1939 roku pełnił 
nadał prof. Władysław Takliński. W następ-
nym roku sytuacja się powtórzyła. Rektorem 
na rok akademicki 1939/1940 i  1940/1941 
został wybrany ponownie przez Senat AG 
prof. dr Walery Goetel i  wybór ten został 
zatwierdzony dekretem Prezydenta Rze-
czypospolitej Ignacego Mościckiego i  Mi-
nistra WRiOP Wojciecha Świętosławskie-
go 22 czerwca 1939 roku. 31 sierpnia 1939 
roku miał oficjalnie przejąć funkcję rekto-
ra. Pracę na tym stanowisku podjął w dniu 

wybuchu drugiej wojny światowej i  rozpo-
czął od ewakuacji najcenniejszych doku-
mentów do Brzeżan, na wschód. Jednak-
że ta ewakuacja była dłuższa niż sądzono. 
Do Krakowa powrócił 7 listopada 1939 roku, 
dzień po aresztowaniu profesorów. Przez 
pewien czas się ukrywał. Lata wojny i oku-
pacji stworzyły dla czynnego, pełnego ini-
cjatywy i  ideałów profesora nową, trudną 
sytuację i  skierowały Jego działalność na 
nowe tory. Jako rektor AG z pełnym poświę-
ceniem zajął się ratowaniem majątku uczel-
ni. W  1940 roku podjął inicjatywę założe-
nia, za zgodą władz niemieckich, średniej 
Państwowej Szkoły Technicznej Górniczo-
-Hutniczo-Mierniczej, z personelem naucza-
jącym głównie ze szkół wyższych Krako-
wa i został jej dyrektorem. Mieściła się ona 
w budynku akademii na Krzemionkach. Pro-
wadzono w niej jednocześnie wykłady kur-
sowe konspiracyjnej Akademii Górniczej. 
Tamże, znowu z  Jego inicjatywy, w  1942 
roku zorganizowano na Krzemionkach pla-
cówkę badawczą – Państwowy Zakład Ba-
dania Materiałów, jako krakowską filię in-
stytutu berlińskiego. W  placówkach tych 
bardzo często dokonywano rewizji, dlatego 
też przestrzegano jednaj zasady, że konspi-
racyjna nauka na poziomie szkoły wyższej 
odbywa się w prywatnych mieszkaniach na-
uczycieli akademickich. W PSzTGHM w la-
tach 1940–1944 wypromowano 400 absol-
wentów, wśród których byli także przyszli 
profesorowie AGH. W  warunkach okupacji 
nie było mowy o  konspiracyjnym wyborze 
władz AG. Funkcjonowała, w  miarę możli-
wości kadrowych, struktura przyjęta przed 
wakacjami 1939 roku. Dzięki profesorom 
Goetlowi i Andrzejowi Bolewskiemu powstał 
raport o  stanie gospodarki niemieckiej na 
wschód od linii Odra-Nysa Łużycka. Tra-
fił on, za pośrednictwem rektora, do rzą-
du w  Londynie, jak i  do nowych władz ze 

Budynek Główny AGH, noszący imię Walerego Goetla
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wschodu. Dzięki temu w czasie rozmów po-
kojowych w  Poczdamie w  1945 roku oby-
dwaj byli głównymi ekspertami.

Po oswobodzeniu Krakowa Goetel na-
tychmiast przystąpił do odbudowy znisz-
czonego głównego gmachu AG, skupia-
jąc kadry naukowe obecne w Krakowie oraz 
przybyłe ze Lwowa. Inauguracja nowego 
roku akademickiego odbyła się 16 kwiet-
nia 1945 roku. Natychmiast przystąpiono 
do planów rozbudowy uczelni. Wypromo-
wał i  doprowadził do realizacji perspekty-
wiczny, dalekosiężny plan rozwoju uczelni, 
czego efekty odczuwamy do dziś w  istnie-
jących strukturach i funkcjonujących kierun-
kach rozwoju AGH. Wiele czynników złożyło 
się na to, że jako rektor, w latach 1945–1950 
zdołał przeprowadzić spektakularną roz-
budowę akademii. Przede wszystkim miał 
dobre rozeznanie istniejących stosunków 
i  zależnie od okoliczności potrafił działać 
niezwykle skutecznie. Wzorcowym przykła-
dem jest Jego „akcja” w grudniu 1948 roku, 
kiedy nad Akademią zawisła groźba prze-
niesienia do Katowic. Rektor nie miał moż-
liwości zwrócenia się bezpośrednio w  tej 
sprawie do prezydenta PRL Bolesława Bie-
ruta. Otrzymawszy wiadomość, że będzie 
On na uroczystościach „Barbórki” w  Kato-
wicach, zdecydował się na podjęcie ryzy-
ka. Jako rektor pojechał na te uroczysto-
ści i szczęśliwy zbieg okoliczności umożliwił 
„nieoczekiwane” spotkanie z Bierutem oraz 
jego otoczeniem i  przedstawienie prośby 
o wizytę w akademii.

W tej sytuacji przedstawił prośbę o od-
wiedzenie AG. Prezydent wyraził zgodę i za-
raz następnego dnia powitano Go w gma-
chu uczelni na uroczystościach „Barbórki”. 
Odwiedziny w AG, które dzięki szybkiej i ce-

lowej akcji pracowników były starannie przy-
gotowane, wypadły doskonale. Ta świetnie 
wyreżyserowana wizyta uchroniła uczelnię 
przed przeprowadzką, co więcej na miejscu 
podjęto decyzję o  rozbudowie AG, której 
pół roku później nadano nazwę „Akademia 
Górniczo-Hutnicza”. Osiągnięcie to uwień-
czyło długoletnią, parokrotnie przedłużaną 
kadencją rektorską profesora.

Podsumowując okres Jego działalności 
należy pamiętać, że wyprowadził AG z dzia-
łalności konspiracyjnej i  w  bardzo krótkim 
czasie uczynił z  niej wielowydziałową Aka-
demię Górniczo-Hutniczą. Odchodząc, 
pozostawił ją w  rozbudowie, ze znakomi-
tą kadrą nauczającą. Jako prorektor i  rek-
tor prowadził uczelnię przez 13 lat. Z funkcji 
rektora został odwołany dość nagle w koń-
cu września 1950 roku. Przyczyn nie po-
dano, nie było takiego zwyczaju. Po latach 
już wiemy, że w czasie obecności na II Mię-
dzynarodowym Kongresie Techników w Ka-
irze  – w  1949 roku  – spotkał się z  bratem 
Ferdynandem, który w 1945 roku uciekł na 
Zachód i postrzegany był jako „wróg” pań-
stwa polskiego.

Działalność Walerego Goetla w  AGH 
nie ograniczała się do obowiązków rektora 
i kierownika katedry. Był On współzałożycie-
lem i przewodniczącym Komitetu Współpra-
cy Naukowców z Robotnikami (1949–1953), 
a następnie Komisji Postępu Technicznego. 
Patronował pierwszemu Zjazdowi Wycho-
wanków Akademii  – 8 grudnia 1945 roku, 
a  następnie walnie przyczynił się do zało-
żenia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 
którego był wieloletnim przewodniczą-
cym, a w 1955 roku nadano Mu tytuł człon-
ka honorowego stowarzyszenia. W  1951 
roku przewodniczył sekcji Nauk o Ziemi na 
pierwszym Kongresie Nauki Polskiej, brał 
również udział w wielu zjazdach i konferen-

cjach poświęconych rozwojowi nauki. Po 
utworzeniu Polskiej Akademii Nauk – 1952 – 
został powołany na członka koresponden-
ta, a  osiem lat później  – na członka rze-
czywistego PAN. Aktywnie uczestniczył 
w pracach akademii, pełniąc funkcje prze-
wodniczącego w  wielu organizacjach i  ko-
misjach oraz organizacjach społecznych. 
Od 1944 roku był członkiem Stronnictwa 
Demokratycznego, członkiem Rady Na-
czelnej Obrońców Pokoju, przez wiele lat 
był przewodniczącym Towarzystwa Przyjaź-
ni Polsko -Czechosłowackiej oraz przewod-
niczącym Towarzystwa Polsko-Austriackie-
go. Jako profesor i  rektor AGH, a zarazem 
światowej sławy autorytet w zakresie ochro-
ny przyrody odbywał liczne zagraniczne po-
dróże, uczestnicząc w  międzynarodowych 
kongresach, zjazdach i  konferencjach, wy-
głaszając referaty i odczyty. W tym miejscu 
należy wspomnieć, że profesor swobodnie 
porozumiewał się kilkoma językami.

Wielostronne obowiązki i zajęcia nie od-
rywały Go od działalności dydaktycznej 
w  uczelni. Jego wykłady zawsze były inte-
resujące i  barwne, urozmaicane przeźro-
czami i planszami. Dar swobodnego prze-
kazywania wiadomości, bezpośredniość, 
a  zarazem wielkie doświadczenie i  znajo-
mość świata powodowały, że wykłady te 
cieszyły się powodzeniem, był On lubianym 
i podziwianym nauczycielem.

Po przejściu na emeryturę w 1960 roku 
w ramach Katedry Geologii AGH zorganizo-
wał seminarium „Zagadnienia Ochrony Za-
sobów Przyrody i  Zabezpieczenia Trwało-
ści Użytkowania Surowców”. Jego zasługą 
było zainicjowanie stałej działalności w za-
kresie sozologii  – nauki o  czynnej ochro-
nie środowiska naturalnego. To On w 1965 
roku wprowadził zaakceptowaną i  używa-
ną na całym świecie nazwę tej nauki — 

W. Goetel

Karykatura prof. W. Goetla zaczerpnięta z Wydawnictwa Jubileuszowego 1919-1969 Akademia w karykaturze w opracowaniu A. Wasilewskiego
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sozologia. Opublikował ponad 250 prac 
z  zakresu stratygrafii, geologii regionalnej, 
tektoniki, mineralogii ogólnej, petrogenezy, 
naukowych podstaw ochrony roślin, publi-
kowanych w kilku językach na łamach roz-
maitych wydawnictw krajowych i zagranicz-
nych. O profesorze można by pisać i mówić 
w  nieskończoność, jednakże prezentacja 
jego sylwetki byłby niepełny bez podania in-
formacji o Jego zainteresowaniach: literatu-
ra, muzyka, malarstwo, rzeźba, teatr i  film 
oraz własna twórczość literacka i duże zdol-
ności plastyczne – pięknie rysował.

Praca i  osiągnięcia profesora spotyka-
ły się z powszechnym uznaniem i  szacun-
kiem. Wyrazem tego były liczne, przyznawa-
ne Mu odznaczenia, medale i wyróżnienia; 
wiele organizacji naukowych, społecznych 
i  turystycznych zaliczyło Go w poczet swo-
ich członków, a trzy wyższe uczelnie nadały 
Mu tytuł doktora honoris causa – Akademia 
Górnicza w Ostrawie, Politechnika Krakow-
ska i oczywiście Akademia Górniczo-Hutni-
cza. Z  polskich odznaczeń otrzymał m.in.: 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyż Komandorski z  Gwiazdą OOP, 
Złoty Krzyż Zasługi – czterokrotnie i 6 meda-
li. W czterech krajach otrzymał odznaczenia 
państwowe: Komandorię Orderu Lwa Bia-
łego – Czechosłowacja, Komandorię Orde-
ru Sawy – Jugosławia, Komandorię Orderu 
Coronad d’Italia  – Włochy i  Krzyż Koman-
dorski Legii Honorowej  – Francja. Ponad-
to otrzymał: Wielki Srebrny Medal Societe 
d› Aclimatation de France, Międzynarodo-
wą Nagrodę im. Tienhovena Uniwersyte-
tu w  Bonn. W  sumie otrzymał kilkadziesiąt 
odznak i  wyróżnień. 17 grudnia 1950 roku 
podczas I  Walnego Zjazdu PTTK otrzymał 
godność Członka Honorowego Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
W  1983 roku został patronem powołanej 
przez Stronnictwo Demokratyczne Funda-
cji Jego imienia, która zajmowała się bada-
niem i promocją ochrony środowiska.

Profesor Walery Goetel zmarł nieocze-
kiwanie 6 listopada 1972 roku w  Krakowie 
i został pochowany 11 listopada na cmenta-
rzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

Profesor jest chyba najbardziej znaną 
postacią związaną z AGH. W dalszym cią-
gu jest też bardzo „obecny”. Rok po Jego 
śmierci – w 1973 roku powołano w AGH Se-
minarium Kształtowania i  Ochrony Środo-
wiska im. Walerego Goetla. Obecnie działa 
jako Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska 
im. Walerego Goetla. 4 października 1975 – 
w trakcie obchodzonego jubileuszu 30-lecia 
Stowarzyszenia Wychowanków AGH – uro-
czyście odsłonięto tablicę ku czci profesora 
Walerego Goetla. Umieszczono ją w budyn-
ku głównym, na pierwszym piętrze, przed 
wejściem do auli. Została zaprojektowa-

na przez Jana Galicę  – profesora Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykonana 
z głazu – granitu tatrzańskiego – wydobyte-
go przez górali z potoku Doliny Chochołow-
skiej, zawiera płaskorzeźbę z brązu popier-
sia profesora i następujący napis:

WALERY GOETEL 
PROFESOR – REKTOR  

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
GEOLOG, BADACZ TATR POLSKICH 

TWÓRCA SOZOLOGII 
CAŁE ŻYCIE POŚWIĘCIŁ UCZELNI 

I WALCE O ZACHOWANIE 
PRZYRODY 

1889 
1972

Dodać należy, że nieco dalej w auli znaj-
duje się portret profesora autorstwa Józe-
fa Pochwalskiego, zawieszony jako jeden 
z  pierwszych w  galerii rektorów AGH. Do-
dać należy, że również krakowski Akade-
micki Związek Sportowy uczcił Go, jako 
swego współzałożyciela i do końca czynne-
go działacza, stosownym pomnikiem, któ-
ry znajduje się na terenie dawnej przystani 
sekcji wioślarskiej tej organizacji, przy uli-
cy Kościuszki 38. Jego nazwisko znajduje 
się również na tablicy pamiątkowej Stowa-
rzyszenia Wychowanków AGH. Umieszczo-
ne tam są nazwiska członków honorowych 
tej organizacji. W 1989 roku w  trakcie uro-
czystości barbórkowych gmach główny 
otrzymał imię prof. Walerego Goetla. 21–
23 września 1989 roku uczelnia uroczyście 
obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Jed-

nym z  punktów tych Jubileuszu była Se-
sja Naukowa z  8 referatami, poświęcona 
100. rocznicy urodzin prof. Goetla. Jesz-
cze bogatszy był program obchodów 115. 
rocznicy urodzin profesora. W dniach 16–18 
września 2004 roku zorganizowano aż dwie 
konferencje Jemu dedykowane. Wtedy to, 
otwierając jedną z  nich, rektor AGH prof. 
Ryszard Tadeusiewicz przytoczył słynne po-
wiedzenie Goetla „Co technika zepsuła, to 
technika musi naprawić”. Kolejnym dowo-
dem Jego ciągłej „obecności” w życiu aka-
demii jest okolicznościowa karta poczto-
wa wydana w 1999 roku z okazji jubileuszu 
80-lecia AGH. Na karcie tej poza okolicz-
nościowym napisem widnieje Jego portret, 
uzupełniony krótką informacją.

Tradycja rodzinna zobowiązuje, już trze-
cie pokolenie z  rodziny Profesora związa-
ne jest z akademią. Jego wnuk dr inż. Piotr 
Chrząstowski jest pracownikiem Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In-
żynierii Biomedycznej AGH. Jest On zara-
zem spadkobiercą i  opiekunem archiwum 
i całej spuścizny po słynnym dziadku. Kilka 
lat temu przy jakiejś okazji dr Chrząstowski 
wyznał, że pragnąłby zorganizować wysta-
wę poświęconą dziadkowi. Marzenie się zi-
ściło, 12 maja 2014 roku w Bibliotece Głów-
nej otwarto wystawę „Walery i  Ferdynand 
Goetlowie w sozologii i literaturze”. Oczywi-
stym jest, że najważniejsze dokumenty i pa-
miątki pochodzą z archiwum rodzinnego.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH

Tablica poświęcona W. Goetlowi wmurowana w mur auli pawilonu A-0.
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W sierpniu 2014 roku minęła 115. roczni-
ca urodzin profesora Antoniego Sałusto-
wicza – specjalisty w dziedzinie górnictwa, 
zajmującego się głównie zagadnieniami 
mechaniki górotworu, członka PAN i pro-
fesora AGH. 

Profesor Antoni Lambert Eligiusz Sału-
stowicz urodził się 30 sierpnia 1899 roku 
w  Baryczy, w  powiecie brzozowskim. Wy-
chowywany był przez matkę, gdyż był po-
grobowcem. Ukończył szkołę powszechną 
w  Nowym Targu i  od 1910 roku uczęsz-
czał do VI Gimnazjum w  Krakowie, gdzie 
w  1918 roku zdał maturę. W  roku akade-
mickim 1918/1919 studiował matematykę 
na Wydziale Filozoficzno-Matematycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a  następnie 
od 1919 roku studiował na Wydziale Gór-
niczym Akademii Górniczej. Był jednym 
z pierwszych studentów Akademii. Jego le-
gitymacja studencka nosi numer 20 i  datę 
14 października 1919 roku. W  1923 roku 
przerwał studia i  rozpoczął pracę w kopal-
ni węgla kamiennego „Zbyszek” w Trzebini. 
W  1930 roku sfinalizował z  odznaczeniem 
studia i  na podstawie pracy dyplomowej 
„Obliczanie oporu ogólnego, regulacji ilości 
powietrza w złożonych systemach wentyla-
cyjnych” uzyskał stopień inżyniera górnika. 
Praca ta została opublikowana w „Przeglą-
dzie Górniczo-Hutniczym” 1930 nr 6. W ko-
palni „Zbyszek” przeszedł kolejno wszystkie 
szczeble zawodowe od praktykanta do kie-
rownika, które to stanowisko pełnił w latach 
1935 – 1939. 

W trakcie pracy zawodowej kontynuował 
badania nad zagadnieniem przewietrza-
nia, publikując wiele prac w  „Przeglądzie 
Górniczo-Hutniczym”, m.in. „Regulacja od-
jemna i  mieszana w  złożonych systemach 
wentylacyjnych” (1930 nr 9), „Przewietrza-
nie kopalń za pomocą kilku szybów wen-
tylacyjnych” (1931 nr 11). W  październiku 
1939 roku został usunięty przez władze oku-
pacyjne ze stanowiska kierownika i  przy-
dzielony do działu maszynowego jako za-
stępca kierownika, gdzie pozostał do 1942 
roku. Potem został przeniesiony do kopal-
ni „Artur” w  Sierszy do biura planowania. 
Pracował tam do 1945 roku. Po zakończe-
niu wojny, na życzenie Rady Robotniczej 
powiatu chrzanowskiego, objął 24 stycz-
nia 1945 roku swoje dawne stanowisko kie-
rownika kopalni „Zbyszek”. Pełnił tę funk-
cję do 31 marca 1945 roku, przyczyniając 

się znacznie do odwodnienia i  uruchomie-
nia kopalni, po dewastacji dokonanej przez 
Niemców. Po rezygnacji z pracy w kopalni 
przeniósł się do Krakowa, gdzie w kwietniu 
1945 roku rozpoczął pracę w Akademii Gór-
niczej jako adiunkt i wykładowca mechaniki 
na Wydziale Górniczym. W lipcu tego same-
go roku, na podstawie pracy „Zjawiska ci-
śnienia górotworu w świetle mechaniki ciał 
plastycznych”, napisanej w okresie okupa-
cji, uzyskuje tytuł doktora nauk technicz-
nych. Promotorem tej pracy był prof. Witold 
Budryk. W  następnym roku na podstawie 
rozprawy „Ciśnienie górotworu na obudo-
wę tuneli i  wyrobisk górniczych” uzyskał 

habilitację i  został mianowany docentem. 
W  tym samym roku powołano go na sta-
nowisko zastępcy profesora w nowo utwo-
rzonej Katedrze Mechaniki Technicznej na 
Wydziale Górniczym. Powierzono mu rów-
nież obowiązki kierownika tej Katedry, prze-
kształconej później w  Katedrę Mechaniki 
Górniczej. Funkcję tę sprawował do koń-
ca życia. Wykładał mechanikę techniczną, 
a  następnie zagadnienia mechaniki góro-
tworu i okresowo również wytrzymałość ma-
teriałów. W  1948 roku otrzymał nominację 
na profesora nadzwyczajnego, a  w  1956 
roku został profesorem zwyczajnym. W  la-
tach 1948 – 1950 pełnił funkcję prodzieka-

Tablice – pamięć wiecznie żywa – część XV

Profesor Antoni Sałustowicz

Pracownicy
Biuletyn AGH nr 80-81



31

na, a w roku 1950/1951 i na początku 1952 
roku dziekana Wydziału Górniczego (w lu-
tym ze względu na zły stan zdrowia ustąpił 
z tego stanowiska). Od 1955 roku pracował 
również w  Zakładzie Mechaniki Górotwo-
ru PAN. W latach 1965 i 1966 wykładał za-
gadnienia mechaniki górotworu na wydziale 
górniczym Uniwersytetu w Sarajewie.

Profesor Sałustowicz był jednym 
z pierwszych w Polsce naukowców zajmu-
jących się podstawami teoretycznymi me-
chaniki górotworu. Był autorem nowej teo-
rii ciśnienia skał, opartej nie tylko na teorii 
sprężystości, lecz również na mechanice 
skał plastycznych, przy uwzględnieniu czyn-
nika czasu. Badania jego, dotyczące na-
prężeń i  odkształceń górotworu wokół wy-
robisk górniczych, były ważne dla praktyki 
górniczej.

Rozpoczęta w 1930 roku działalność na-
ukowa poświęcona przewietrzaniu kopalń 
w  późniejszym okresie uległa przesunię-
ciu na nowy obszar badawczy – mechani-
kę górotworu. Badania z  zakresu mecha-
niki górotworu, zajmując się zagadnieniami 
przemieszczeń, odkształceń, jakie wystę-
pują w górotworze naruszonym wszelkiego 
rodzaju robotami podziemnymi, posiadają 
duże znaczenie zarówno dla górnictwa, jak 
i inżynierii lądowej. Między tymi obydwoma 
kierunkami występowała jednak zasadnicza 
różnica. W inżynierii lądowej, którą interesu-
ją takie budowle podziemne jak np. tune-
le, dąży się do określenia końcowego stanu 
naprężeń i odkształceń górotworu. Podob-
nie przedstawia się sprawa nacisku skał 
na obudowę tuneli. Dlatego też w pracach 
naukowych dotyczących tych zagadnień 

wyznaczano stan naprężeń i  odkształceń 
górotworu przyjmując go jako ośrodek sprę-
żysty; odnośnie do obciążenia obudowy, to 
obliczano je jako parcie ośrodka sypkiego. 
W górnictwie rozwiązania tego rodzaju po-
siadają duże znaczenie, bardzo często nie 
są jednak wystarczające. Czas użytkowa-
nia wyrobisk górniczych jest niejednokrot-
nie krótszy od czasu głównej fazy ruchów 
górotworu. Naprężenia często przekracza-
ją granice wytrzymałości, względnie pla-
styczności, a obudowa obliczana w oparciu 
o teorię sprężystości czy ośrodka sypkiego 
okazuje się w praktyce niejednokrotnie nie-
wystarczająca i  ulega zniszczeniu. Założe-
nia i  metody mechaniki górotworu należa-
ło zatem uzupełnić i  rozszerzyć. Profesor 
Sałustowicz był pierwszym, który to zrozu-
miał, dlatego też jego działalność naukowa 
szła w  dwu kierunkach. Pierwszy to opra-
cowanie nowych oraz stosowanie znanych 
rozwiązań teorii sprężystości do zagadnień 
górniczych, a  drugi to szukanie rozwiązań 
problemów mechaniki górotworu w oparciu 
o nowe założenia. W pierwszej grupie prac 
należy wymienić zastosowanie rozwiązania 
Boussinesqa, półpłaszczyzny obciążonej 
siłą skupioną do zagadnienia wpływu pozo-
stawionych resztek pokładów na wielkość 
naprężeń w pokładach sąsiednich. Praktyka 
wykazuje, że w  takich przypadkach często 
występują tąpania będące przyczyną po-
ważnych katastrof kopalnianych. W drugiej 
grupie prac Profesor, widząc że założenia 
sprężystości nie wystarczają do opisu sze-
regu zjawisk występujących w  górotworze 
w  otoczeniu wykonywanych wyrobisk gór-
niczych, oparł się na nowych założeniach, 

przyjmując górotwór jako ośrodek spręży-
sto-plastyczny, sprężysto-lepki, a  ostatnio 
również sprężysto-plastyczno-lepki. Prace 
oparte na tych założeniach stanową jego 
oryginalny dorobek naukowy. Na założeniu 
ośrodka sprężysto-plastycznego oparli póź-
niej swoje prace z zakresu mechaniki góro-
tworu naukowcy ze ZSRR i Belgii. 

Profesor Sałustowicz rozwiązał układ 
płaski sprężysto-plasyczny z  otworem ko-
łowym podając rozkład naprężeń i  od-
kształceń w  górotworze jako funkcję cza-
su. Maksimum naprężeń obwodowych 
występuje nie na ścianach wyrobiska, jak 
to miało miejsce w  ośrodku sprężystym, 
lecz w  głębi górotworu w  pewnej odległo-
ści od ścian. Profesor wykazał, że maksi-
mum to występuje na granicy obszaru sprę-
żystego położonego na zewnątrz obszaru 
plastycznego tworzącego dokoła wyrobiska 
zamknięty pierścień. Z  zagadnieniem tym 
pozostaje w  ścisłym związku zagadnienie 
ciśnienia górotworu na obudowę wyrobisk 
górniczych, które w  pracach Sałustowicza 
znalazło nowe naświetlenie. 

Ponadto Profesor w  swoich pracach 
zajmował się zagadnieniem rozkładu na-
prężeń i odkształceń w pokładzie w czasie 
jego eksploatacji i  określił zależność tego 
rozkładu od prędkości postępu eksploata-
cji. Według teorii ugięcia stropu jako bel-
ki na sprężystym podłożu, największe na-
prężenie występuje na krawędzi pokładu. 
Wykazał, jak to jest zgodne z  rzeczywisto-
ścią, że maksimum naprężeń jest położone 
w  pewnej odległości od krawędzi pokładu 
i określił tę odległość w zależności od włas-
ności górotworu i  prędkości postępu eks-
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ploatacji. Na tej drodze doszedł do pojęcia 
prędkości optymalnej, przy której uzysku-
je się najkorzystniejszy ze względu na zdol-
ności urabiania stan naprężeń i  odkształ-
ceń w pokładzie. Wykazał również, że przy 
odpowiednio dobranych prędkościach po-
stępu eksploatacji zmniejsza się znacznie 
zagrożenie tąpaniami. W  zakresie zagad-
nień zwalczania tąpań i  ciśnień, które za-
wsze znajdowały się w centrum Jego zain-
teresowań, Profesor współpracował ściśle 
z  przemysłem, będąc od 1947 roku prze-
wodniczącym Komisji Tąpań przy Głównym 
Instytucie Górnictwa w Katowicach oraz wy-
konując szereg ekspertyz i  opracowań dla 
przemysłu. W ostatnich latach życia praco-
wał nad zagadnieniami związanymi z mro-
żeniem szybów w związku z pracami kopal-
ni w Lubinie. 

Od 1959 roku był redaktorem naczelnym 
„Archiwum Górnictwa” i  „Zeszytów Pro-
blemowych Górnictwa PAN” oraz w  latach 
1953 – 1967 „Zeszytów Naukowych AGH” – 
seria Górnictwo. Należał do założycieli 
w 1958 roku Międzynarodowego Biura Me-

chaniki Górotworu w Berlinie. W 1961 roku 
został członkiem korespondentem PAN.

W ciągu 37-letniej pracy naukowej opu-
blikował ponad 70 prac, w  tym 5 ksią-
żek i  kilka skryptów m.in.: „Mechanika 
górotworu” – 1950 i 1952, „Mechanika gó-
rotworu wraz z podstawami mechaniki ciał 
stałych”  – 1952, „Zarys mechaniki góro-
tworu” – 1965 i 1968 oraz wspólnie z Hen-
rykiem Filckiem „Wytrzymałość materia-
łów” – część I – 1957, część II – 1958. Był 
też autorem 4 patentów i  wypromował 11 
doktorów.

 W 1951 roku otrzymał indywidualną Na-
grodę Państwową III stopnia za osiągnię-
cia w dziedzinie zwalczania tąpań i ciśnień 
w górnictwie, zespołowe Nagrody Państwo-
we II stopnia w  1955 roku za osiągnięcia 
w dziedzinie eksploatacji górniczej pod za-
budowanymi terenami, w 1957 roku ponow-
nie za opracowanie zagadnień tąpań w gór-
nictwie węglowym i  w  1963 roku nagrodę 
Ministra Szkolnictwa Wyższego I  stopnia. 
W  1954 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, 
a  w  1955 roku Medal X-lecia Polski Ludo-
wej, w 1962 roku odznaczony został Orde-
rem Sztandaru Pracy I  klasy. W  1964 roku 
otrzymał również Złotą Odznakę „Za pracę 
społeczną dla miasta Krakowa”. Znany był 
również z działalności społecznej. Po wojnie 
aktywnie uczestniczył w działalności Stowa-
rzyszenia Wychowanków AGH i  w  okresie 
8 grudnia 1951 – 6 marca 1953 roku pełnił 
funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia. 
Bliska Mu była również Biblioteka Główna 
AGH, w  której w  latach 1946  – 1954 był 
członkiem Rady Bibliotecznej.

We wspomnieniach przedstawiany jest 
jako niewysoki mężczyzna, lichej postu-
ry, o  słabym głosie, bez siły przebicia, ale 
na jego wykładach stu – stu pięćdziesięciu 
studentów siedziało w  ciszy, żeby słyszeć 
wszystko, co mówił. A mówił mądrze i pięk-
nie. Był bardzo skromnym człowiekiem. Pro-
fesor nie zasklepił się w wąskiej specjaliza-
cji zawodowej, mnóstwo czytał, interesował 
się literaturą piękną, historią starożytną, filo-
zofią i  astronomią. Kochał muzykę poważ-
ną, sam grał bardzo dobrze na skrzypcach 
i  był zagorzałym kibicem piłkarskim. Jego 
córka – dr inż. Bogusława Sałustowicz-Ha-
lota – dodaje, że „Ojciec był raczej poważ-
ny, chociaż lubił dowcipy i przebywać z we-
sołym towarzystwem, ale raczej słuchać”. 
W tym miejscu należy dodać, że i Ona zwią-
zała swoje życie zawodowe z  AGH. Była 
nauczycielem akademickim, adiunktem na 
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Profesor 
Henryk Filcek tak o Nim mówił: „Sałustowicz 
był prawdziwym profesorem uniwersytec-
kim. Miał głęboką wiedzę, nie tylko w zakre-
sie wąskiej specjalności, która się zajmo-
wał, ale z wielu dyscyplin naukowych, jakie 

leżą u podstaw tego, co robił. Uchodził nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie za wybitne-
go specjalistę w dziedzinie mechaniki góro-
tworu. W każdej encyklopedii można o tym 
przeczytać”.

Zmarł 13 września 1967 roku w  Krako-
wie i  został pochowany na cmentarzu Ra-
kowickim.

W 1977 roku, w dziesiątą rocznicę śmier-
ci odbyła się w AGH uroczysta sesja nauko-
wa poświęcona Jego pamięci, połączona 
z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w pawi-
lonie A-1, na pierwszym piętrze. Tablicę za-
projektował profesor Jan Galica z  Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, a o marmur, 
rzeźbę głowy i litery z brązu zatroszczyli się 
pracownicy kopalni węgla „Siersza”.

ANTONIEMU SAŁUSTOWICZOWI 
1899 – 1967 
PROF. AGH 

ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU 
TEORII I PRAKTYKI GÓRNICTWA 

WYCHOWANKOWIE  
PRACOWNICY 

KOPALNI SIERSZA 
ORAZ CZŁONKOWIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU 
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW 

GÓRNICTWA

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH

Ilustracje w tekście z archiwum Bogusławy 
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W literaturze brydżowej znaleźć można wiele interesujących rozdań 
technicznych. Część z nich wydarzyła się naprawdę, część zosta-
ła wymyślona w celach dydaktycznych. Poniższe rozdanie zdarzyło 
się naprawdę, podczas gry z niezwykłej urody „Ewą co przeplata”.
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♥ a106 
♦ ad9832 
♣ a

♠ d854 
♥ d854 
♦ k654 
♣ w3

N ♠ w10732 
♥ w874 
♦ --- 
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♣ kd9852

Licytacja systemem Polski Trefl przebiegała następująco: (prze-
ciwnicy pasowali)
 N S
 1 trefl 1 karo
 3 karo 4 karo
 6 karo pasy…
Jedno trefl – Polski Trefl (możliwe 18+ PC na dowolnym składzie).

Jedno karo – najczęściej negat 0–7 PC, ale także ręka w sile 8–11 
bez kolorów starszych nienadająca się do zalicytowania bez atu.

Trzy karo – 18–21 PC niezły kolor, sześć plus kar.
Cztery karo – nadwyżkowe – jedno karo to nie było całkiem ne-

gatywne! – mam coś w karcie.
Sześć karo – z bilansu, to powinno pójść.
Licytacja dość prosta, a kontrakt ostateczny znośny. Teraz trze-

ba to wygrać po wiście: walet trefl.
„Ewa co przeplata” wybrała dobrą i zwycięską drogę, ale w pew-

nym momencie skręciła na fałszywą ścieżkę.
Waleta trefl zabiła asem. Następnie as pik i  mały pik przebity 

w  ręce. Teraz zagrała waleta karo i przekonała się o  fatalnym po-
dziale atutów (walet karo wziął lewę). Króla karo nie można było wy-
impasować. Teraz zagrała króla trel i z dziadka wyrzuciła kiera. Na-
stępnie licząc na podział trefli, zagrała damę trefl. Dama trefl została 
przebita małym karem… i już nie dało się wygrać tego kontraktu.

Na gorąco, przy stole wywiązała się dyskusja: czy w ogóle ten 
kontrakt można zrealizować? Zdania były podzielone, a do gry zo-
stało kolejne, ostatnie już rozdanie w turnieju. Ponieważ czas naglił 
przeciwnik zaproponował, aby rozegrać następne rozdanie, a po-
wyższe pozostawić do analizy „przed-łóżkową” i  „rozebrać je”  – 
przed pójściem lulu.

Zaraz po powrocie do domu, ale przed położeniem się do łóż-
ka pomyślałem o NIEJ. O… analizie oczywiście (choć wiem, że i tak 
nikt mi nie uwierzy).

Do zwycięstwa w tym rozdaniu prowadzą dwie drogi. Pierwsza, 
przez kiery. „Droga przesądnych brydżystów”, oparta na założeniu 
„że po coś nam święty Piatnik (patron brydżystów) tę dziewiątkę 
kier przydzielił”. Bijemy waleta trefl asem i gramy koniecznie(!) asa 
lub dziesiątkę kier. Dalsze uważne manewrowanie kolorem z  ser-
duszkiem albo pozwoli nam na dojście do ręki i  wyimpasowanie 
czwartego króla karo, albo pozwoli na wyrzucenie przegrywające-
go kiera na króla trefl i przebicie przegrywającego pika w ręce. Od-
damy tylko króla karo. Nie wolno nam zagrać szóstki kier, bo chytry 
E może postawić waleta i… przegramy.

Druga droga, to „droga bardzo uważnych statystyków”. Trefl za-
bity asem. As pik i pik przebity małym karem (tak zagrała Ewa co 

przeplata). Teraz walet karo… Dociera do nas niespecjalnie dobra 
wiadomość, że króla karo nie wyimpasujemy. No to teraz król trefl 
i wyrzutka kiera. Co dalej? Uwaga(!) – absolutnie nie wykorzystuje-
my teraz damy trefl. Damy szanujemy! Próba szybkiego wykorzy-
stania damy prowadzi w konsekwencji, tak jak w życiu, do nieunik-
nionej porażki.

Natomiast walet karo… i  owszem. S  musi puścić. Jak wstawi 
króla to mamy dwanaście lew. Nie wstawił króla karo? No to dopiero 
teraz przyszła pora na damę trefl – i(?)… W jest bezradny.

Jak przepuści, to nie oddamy lewy kierowej (wyrzucimy ostatnie-
go kiera), a jak przebije, to nadbijamy i z kolei nie oddamy lewy ka-
rowej! Chapeau bas!

„Droga przesądnych brydżystów” zakłada dobre położenie wa-
leta kier i króla karo. „Droga bardzo uważnych statystyków” wyma-
ga jedynie dobrego położenia króla karo (przy założeniu, że trefle 
nie dzielą się pięć – jeden). Moja – (zaznaczam [ZS] – na czas tur-
nieju) niezwykłej urody partnerka przeplotła kolejność zgrywania 
kart w kolorach młodszych i puściła w bój damę trefl zbyt wcześnie. 
Mimo że szła dobrą „drogą uważnych statystyków” kontrakt prze-
grała. Dla ewentualnych celów procesowych „corpus delicti”  po-
twierdzający, że przed snem myślałem o Ewie… upsss(!) znaczy się 
o analizie – przedstawiłem powyżej.

Jan Blajda & Zbigniew Sagan

Gra z Ewą co przeplata

Stowarzyszenie  
STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica

ogłaszają:

XVI konkurs na najlepszą pracę dyplomową 

„Diamenty AGH”
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 
najlepsza praca teoretyczna, najlepsza praca aplikacyjna.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci AGH,  
którzy zdali egzamin dyplomowy w regulaminowym terminie.  

Prace należy składać do dnia 30 października 2014 roku 
w sekretariacie Stowarzyszenia.  

Wyróżnione w Konkursie prace są prezentowane na specjalnej 
wystawie w Bibliotece Głównej AGH. Wręczenie głównych 

nagród i statuetek „Diamenty AGH” dla zwycięzców Konkursu 
odbywa się podczas uroczystości inauguracji roku 

akademickiego.

Informacje dotyczące Konkursu i Regulamin  
dostępne są na stronie: 

http://www.stn.agh.edu.pl

Pracownicy
Biuletyn AGH nr 80-81



34

Z wielu pięknych tradycji Akademii 
Górniczo -Hutniczej im. Stanisława Sta-
szica w  Krakowie związanych z  kierunka-
mi kształcenia w danych zawodach wyróż-
nia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji 
po 50. latach od rozpoczęcia studiów, któ-
rą poszczycić się może tylko nasza uczel-
nia. Uroczystość ta po raz pierwszy od-
była się podczas jubileuszu 50-lecia AGH 
w  1969 roku. Inicjatorem i  współorganiza-
torem tej uroczystości jest Stowarzyszenie 
Wychowanków AGH, najstarsza uczelnia-
na organizacja tego typu w kraju. Dostępują 
tego zaszczytu tylko ci, którzy ukończyli stu-
dia wyższe, a  byli immatrykulowani po raz 
pierwszy przed 50. laty.

Immatrykulacji dokonują Rektor AGH 
z  dziekanami, wręczając jubilatom spe-
cjalne okolicznościowe indeksy w  czerw-
cu i  listopadzie każdego roku. Pierwsze 
tegoroczne odnowienie immatrykulacji zo-
stało przeprowadzone 11 czerwca 2014 
roku dla rocznika 1964/65 z wydziałów: Gór-
niczego, Metalurgicznego, Geologiczno-
-Poszukiwawczego i  Geodezji Górniczej. 
Następne odnowienie immatrykulacji dla 
rocznika 1964/65 dla wydziałów: Odlewnic-
twa, Elektrotechniki Górniczej i  Hutniczej, 
Maszyn Górniczych i Hutniczych, Ceramicz-
nego i  Metali Nieżelaznych odbędzie się 
19 listopada 2014 roku. Powtórna immatry-
kulacja jest to święto „studentów jubilatów”.

Jak zwykle uroczystości immatrykula-
cyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świę-
tą dziękczynną w  Akademickiej Kolegiacie 
św. Anny, podczas której modlitwę wiernych 
czytał prof. Jan Sinczak.

Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli 
przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalno-
ści zgłoszeniowe przy stolikach swoich wy-
działów, odbierali identyfikatory osobiste, 
wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, go-
ścili przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12:00 zajęli swoje 
miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach mar-
sza, w  samo południe, przybył uroczyście 
Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Kar-
bowniczek wraz z  dziekanami immatryku-

lowanych wydziałów oraz przedstawiciel-
ką Stowarzyszenia Wychowanków AGH dr 
inż. Heleną Piterą – w zastępstwie za Prze-
wodniczącego SW prof. Stanisława Mitkow-
skiego.

Dziekanami, którzy brali udział w tej uro-
czystości byli: z  Wydziału Górniczego dr 
hab. inż. Zbigniew Burtan, z Wydziału Me-
talurgicznego prof. Tadeusz Telejko, z  Wy-
działu Geologiczno-Poszukiwawczego dr 
hab. inż. Michał Stefaniuk, z Wydziału Geo-
dezji Górniczej prof. Stanisław Gruszczyń-
ski.

Uroczystość, której przewodniczył prof. 
M. Karbowniczek, rozpoczęto pieśnią „Gau-
de Mater Polonia”. Po bardzo serdecznym 
powitaniu wszystkich zebranych rektor przy-
pomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, 
rektorów, dziekanów, liczbę ówczesnych 
wydziałów i  studentów oraz przedstawił 
szczegółowo wspaniały rozwój i  sukce-
sy uczelni, nowe kierunki kształcenia i per-
spektywy jej rozwoju.

Następnie głos zabrała Przedstawiciel-
ka SW AGH dr inż. H. Pitera, która w swo-
im wystąpieniu przedstawiła historię tradycji 
uczelnianej odnowienia immatrykulacji po 
50. latach. Za organizowanie odnowień im-
matrykulacji podziękowała pani dr inż. Kry-
stynie Norwicz.

Po tym wystąpieniu rektor przystąpił do 
odnowienia immatrykulacji: prorektor prof. 
M. Karbowniczek poprosił wszystkich o po-
wstanie i złożenie ślubowania, którego tekst 
znajduje się w  specjalnych indeksach od-
nowienia immatrykulacji.

Po ślubowaniu rozpoczął się akt imma-
trykulacji – dziekan danego wydziału wyczy-
tywał nazwiska immatrykulowanych, którzy 
ustawiali się przed stalą, a następnie rektor 
immatrykulował dotykając lewego ramienia 
berłem rektorskim, a specjalne indeksy wrę-
czał dziekan danego wydziału. Każdej gru-
pie została wykonana pamiątkowa fotogra-
fia z rektorem i dziekanem.

Po zakończeniu immatrykulacji rek-
tor poprosił o  uczczenie chwilą ciszy tych 
wszystkich, którzy od nas odeszli.

Następnie głos zabrał przedstawiciel im-
matrykulowanych prof. Jan Sinczak, któ-
ry przypomniał lata ich studiów, profeso-
rów, nauczycieli akademickich, problemy lat 
sześćdziesiątych i  podziękował komitetowi 
organizacyjnemu.

„Gaudeamus igitur” zakończyło cen-
tralną część uroczystości. Rektor zaprosił 
wszystkich do wspólnej i wydziałowych fo-
tografii pod statuą Stanisława Staszica  – 
patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Zakończeniem uroczystości w  dniu 11 
czerwca 2014 roku było tradycyjne kole-
żeńskie spotkanie jubilatów w  „Krakusie”. 
Biesiadowano w  atmosferze pełnej wspo-
mnień, przyjaźni, cieszono się z  tej uro-
czystości, snuto plany przyszłych spotkań 
koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fo-
tografie wykonane podczas uroczystości.

Organizatorami 41. odnowienia imma-
trykulacji w  dniu 11 czerwca 2014 roku 
byli: dr inż. K. Norwicz z ramienia SW AGH 
i  przedstawiciele poszczególnych wydzia-
łów z  rocznika 1964/65. Z Wydziału Górni-
czego: mgr inż. Adam Kłys, mgr inż. Piotr 
Kwinta, dr inż. Ryszard Morawa oraz prof. 
Stanisław Stryczek, z Wydziału Metalurgicz-
nego: dr inż. Bogumił Kołaczkowski, mgr 
inż. Michał Kołodziejczyk, mgr inż. Eleono-
ra Kumorek, mgr inż. Kazimierz Ochab oraz 
prof. Jan Sinczak, z Wydziału Geologiczno-
-Poszukiwawczego: dr inż. Alicja Frysztak-
-Wołkowska, dr inż. Jerzy Górecki, mgr inż. 
Janina Mandecka oraz dr inż. Jacek Tra-
ple, z  Wydziału Geodezji Górniczej: mgr 
inż. Krzysztof Chutkiewicz, mgr inż. Barba-
ra Chutkiewicz, mgr inż. Wojciech Kiełb oraz 
mgr inż. Zofia Kiełb.

Podsumowując 41. uroczystość dla 
rocznika 1964/65 w dniu 11 czerwca 2014 
roku, immatrykulację odnowiło: 84 osoby 
z Wydziału Górniczego, 75 osób z Wydziału 
Metalurgicznego, 46 osób z Wydziału Geo-
logiczno-Poszukiwawczego i 45 osób z Wy-
działu Geodezji Górniczej; łącznie 250 stu-
dentów jubilatów.

dr inż. Krystyna Norwicz

41. Odnowienie Immatrykulacji  
po 50. latach dla rocznika 1964/65  
w dniu 11 czerwca 2014
Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”
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Absolwenci AGH znajdują pracę niemal od razu po studiach 
Dziennik Polski 01.07.2014
Prawie 82 procent osób, które kończy krakowską Akademię 

Górniczo-Hutniczą, w ciągu zaledwie pół roku po uzyskaniu dyplo-
mu znajduje pracę. Połowa z nich ma więcej niż jedną ofertę za-
trudnienia. Śledzenie losów zawodowych absolwentów na wielu 
uczelniach ma charakter wybiórczy, często takie badania prowadzą 
go zaledwie niektóre wydziały. Kompleksowo więcej o swoich ab-
solwentach chciała wiedzieć jednak Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie. W 2008 roku w Pionie Współpracy i Rozwoju przy Cen-
trum Karier, został powołany Ośrodek Monitorowania Kadry Zawo-
dowej, którego celem jest prowadzenie całościowych badań losów 
zawodowych absolwentów. – Badania te są prowadzone dla kolej-
nych roczników absolwentów około 6 miesięcy po obronie przez 
nich pracy dyplomowej i ponownie, po kilku latach od ukończenia 
naszej uczelni – wyjaśnia prof. Anna Siwik, prorektor ds. studenc-
kich AGH. Zdaniem władz uczelni tylko badania prowadzone w tak 
krótkim czasie po opuszczeniu murów alma mater mają sens. – Tyl-
ko wówczas mamy pewność, że to właśnie dyplom naszej uczel-
ni przyczynił się do zdobycia pracy, a  dana osoba nie ukończyła 
w między czasie innych kursów czy studiów podyplomowych – wy-
jaśnia prof. Siwik. Wyniki prowadzonego przez AGH są liczone nie-
zwykle skrupulatnie, a grupy respondentów bardzo liczne. Spośród 
ubiegłorocznych 3283 absolwentów studiów dziennych, aż 2594 
procent wzięło udział w badaniu. – Niemal 82 procent z nich jest 
zatrudnionych lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Po-
zostali kontynuują edukację lub są w  trakcie zmiany pracy  – po-
wiedział prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH. Dodał, że niepracują-
cy i nie poszukujący pracy stanowią zaledwie 3 procent wszystkich 
absolwentów. Do grona tego osób należącą przede wszystkim ko-
biety, które zdecydowały się na macierzyństwo lub osoby, które wy-
ruszy w podróż po świecie. Spośród 16 wydziałów AGH najmniej 
problemów ze znalezieniem pracy mają absolwenci Wydział Infor-
matyki, Elektroniki i Telekomunikacji – w  tym przypadku pracę ma 
niemal 95 procent osób. Również wysoki odsetek (88 procent) znaj-
duje zatrudnienie po ukończeniu Wydział u Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki oraz Wydziału Matematyki Stosowanej.

Naukowcy z AGH i Uniwersytetu Kalifornijskiego pracują nad 
implantem oka 
Gazeta Krakowska 03.07.2014

Naukowcy z  Krakowa razem z  kolegami z  USA pracują nad 
implantem dla niewidzących, który ma pobudzać prądem komór-
ki siatkówki oka. To dobra wiadomość dla osób z chorobami oczu, 
np. zwyrodnieniem plamki żółtej. Dr Paweł Hottowy z Wydziału Fizy-
ki i Informatyki Stosowanej razem z naukowcami z Uniwersytetu Ka-
lifornijskiego pracuje nad implantem siatkówki, który pomoże znów 
widzieć osobom z chorobami oka. Zaczęło się w drugiej połowie lat 
90. Grupa elektroników, kierowana przez profesora Władysława Dą-
browskiego z Wydziału Fizyki i  Informatyki Stosowanej, współpra-
cowała z  laboratorium CERN pod Genewą. Zajmowali się projek-
towaniem aparatury dla eksperymentów fizyki cząstek i niemało się 
przysłużyli do późniejszego bardzo ważnego odkrycia bozonu Hig-
gsa. Zauważył ich profesor Alan Litke, fizyk z Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego w Santa Cruz, który fascynuje się neurobiologią. Za jego 
sprawą Uniwersytet Kalifornijski zaproponował naukowcom z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej, aby dołączyli do budowy nowoczesnej 

aparatury do badań siatkówki. Później do projektu doszła jeszcze 
grupa neurobiologów pracująca na innej prestiżowej amerykańskiej 
uczelni, Uniwersytecie Stanforda.  – I  tak polscy naukowcy zaczę-
li eksportować elektronikę do Doliny Krzemowej – śmieje się dr Pa-
weł Hottowy, który do projektu dołączył w 2001 r., a dziś jest główną 
osobą z polskiej strony, która się nim zajmuje. W jaki sposób fizy-
cy chcą pomóc niewidomym? Otóż widzenie jest procesem fizycz-
nym: światło wpada do oka przez soczewkę i  następnie trafia na 
siatkówkę. Pierwsza część komórek siatkówki – tzw. fotoreceptory – 
«wychwytują» światło, a kolejna – komórki zwojowe – zamieniają je 
na impulsy elektryczne. Impulsy trafiają nerwem optycznym do mó-
zgu, który «wyświetla» nasz obraz. O ile wszystko działa jak należy.

Polscy naukowcy projektują chipy dla japońskiego giganta 
TVN24bis.pl 09.07.2014

Naukowcy z  AGH już pracują nad kolejną generacją jesz-
cze szybszych kamer promieniowania X. Naukowcy z  AGH pro-
jektują układy scalone do kamer japońskiej firmy Rigaku Corpora-
tion, jednego z najważniejszych producentów aparatury do badania 
składu i struktury materiałów oraz kontroli jakości produktów, m.in. 
w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym i mo-
toryzacyjnym. Na rynek weszła właśnie dwuwymiarowa pikselo-
wa kamera promieniowania X, HyPix-3000, w projektowaniu której 
współuczestniczyli naukowcy z Krakowa. – Od kilku lat współpracu-
jemy z Rigaku projektując specjalizowane układy scalone w bardzo 
zaawansowanych technologiach, które są wykorzystywane w ultra 
szybkich kamerach promieniowania rentgenowskiego. Dzięki tym 
kamerom dokładność wykonywanych pomiarów jest dużo większa, 
a czas ich trwania jest krótszy – mówił prof. Paweł Gryboś z Wydzia-
łu Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i  Inżynierii Biomedycz-
nej. Współpraca z japońskim potentatem zaczęła się w 2007 roku 
od zaprojektowania podzespołów do kamery D/teX ultra – jednowy-
miarowej kamery promieniowania X, zawierającej najszybszy wów-
czas na świecie moduł detekcyjny. Naukowcy z  AGH mają swój 
udział także w produkcji najnowszej, dwuwymiarowej pikselowej ka-
mery promieniowania X o nazwie HyPix-3000. Naukowcy z AGH już 
pracują nad kolejną generacją jeszcze szybszych kamer promienio-
wania X, na co otrzymali kilkumilionowy grant z Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju. Dla specjalistów z AGH bardzo istotne jest, 
że japońska firma wyraźnie zaznacza w informacji o swoim produk-
cie, kto zaprojektował układy scalone. Rezultatem współpracy z Ri-
gaku Corporation są też trzy międzynarodowe wspólne zgłoszenia 
patentowe. Ponadto, studenci i doktoranci z AGH regularnie wyjeż-
dżają na praktyki do centrów badawczo-rozwojowych japońskiej fir-
my. W związku z rozwojem projektów z obszaru mikroelektroniki na 
AGH uruchomiony został nowy kierunek studiów: mikroelektronika 
w technice i medycynie.

AGH: najpopularniejsze kierunki to inżynieria biomedyczna 
i budownictwo 
Nauka w Polce PAP 11.07.2014

Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie zakończyła rekru-
tację na studia stacjonarne pierwszego stopnia, na które zostanie 
przyjętych 6795 studentów. Kandydaci złożyli w sumie 12 tys. 714 
podań. Najpopularniejsze kierunki to inżynieria biomedyczna i bu-
downictwo. Maturzyści mogli aplikować na 57 kierunków studiów 

Media o AGH

Pracownicy
Biuletyn AGH nr 80-81



37

oferowanych przez 16 wydziałów. Wśród nich pojawiły się trzy no-
wości: elektronika (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunika-
cji), mikroelektronika w technice i medycynie (Wydział Elektrotechni-
ki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej) oraz inżynieria 
ciepła (Wydział Inżynierii Metali i  Informatyki Przemysłowej). W ra-
mach studiów pierwszego stopnia na AGH przyjętych zostanie łącz-
nie 9515 studentów: 6795 na studia stacjonarne i 2720 na studia 
niestacjonarne. Na studia stacjonarne krakowska uczelnia przyjęła 
podania od 12 tys. 714 maturzystów. Rejestracja na studia niesta-
cjonarne potrwa do przyszłego tygodnia. Każdy z kandydatów w ra-
mach jednej opłaty rekrutacyjnej (85 zł) mógł wybrać jeden kierunek 
główny i maksymalnie cztery alternatywne. Według wyliczeń uczel-
ni przeciętnie kandydat złożył podania na 3,25 kierunku. W tym roku 
najpopularniejszymi kierunkami na AGH są: inżynieria biomedycz-
na (4,2 osoby na miejsce), budownictwo (4,1 osoby na miejsce), 
geodezja i kartografia (3,6 osoby na miejsce), inżynieria akustycz-
na (3,5 osoby na miejsce) oraz automatyka i robotyka (3,4 osoby na 
miejsce). Najwyższe progi punktowe obowiązywały na kierunkach: 
automatyka i  robotyka, a  także informatyka. W zależności od wy-
działu prowadzącego te kierunki, kandydaci musieli posiadać 890 
lub 875 na 1000 punktów. Powyżej 800 punktów trzeba było mieć 
także na kierunkach: teleinformatyka, inżynieria akustyczna, infor-
matyka stosowana, inżynieria biomedyczna oraz mikroelektronika 
w technice i medycynie.

Krakowscy naukowcy znaleźli sposób na wstydliwy problem 
Gazeta Krakowska 11.07.2014
Dzięki naukowcom z AGH i Collegium Medicum kobiety mają-

ce problem z wstrzymaniem moczu będą mogły żyć normalnie. To 
wstydliwy, ale bardzo poważny problem. Trudno ocenić, ile kobiet 
w Polsce zmaga się z problemem nietrzymania moczu, który poja-
wia się, kiedy np. kaszlą czy kichają. Bo nie każda kobieta z tej do-
legliwości się leczy. Na pewno mówimy jednak o milionach pacjen-
tek. Na tę dolegliwość skarży się połowa kobiet po 60. roku życia. 
Do tego, jak ocenia krakowski ginekolog dr Marek Malec, 60–70 
proc. kobiet po porodach. Nad sposobem rozwiązania wstydliwego 
problemu pracują robotycy z Akademii Górniczo-Hutniczej i lekarze 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wysiłkowe nie-
trzymanie moczu pojawia się, gdy mięsień zwieracza w cewce nie 
działa prawidłowo. Metod leczenia jest dziś sporo: zarówno farma-
kologicznych, jak i operacyjnych (wszywanie różnych taśm itd.). Ale 
żadna w pełni skuteczna. Naukowcy z Collegium Medicum wymy-
ślili, że można wstrzykiwać do zwieracza komórki macierzyste wy-
hodowane z komórek pobranych z  ramienia pacjentki. Dzięki nim 
zwieracz sam się regeneruje. Lekarze podjęli już pierwsze próby. 
Ale przy okazji natknęli się na problemy. Zwykły endoskop z kame-
rą nie wystarcza bowiem, by „trafić» w mięsień. – I wtedy dr Klaudia 
Stangel-Wójcikiewicz z Collegium Medicum przyszła do nas z proś-
bą o pomoc – wspominają dr hab. Maciej Petko i dr Grzegorz Kar-
piel z Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH. Naukowcy od dwóch 
lat pracują więc nad robotem, który pozwoli precyzyjnie wstrzyk-
nąć komórki macierzyste do zwieracza. – Robot musi ten mięsień, 
niewidoczny gołym okiem, zlokalizować. Można zrobić to na dwa 
sposoby: badając ciśnienie w cewce i robiąc zdjęcia ultrasonogra-
ficzne. Nasz robot będzie wykorzystywał oba te sposoby naraz – 
wyjaśnia dr Petko.

Nowa autostrada na mapie Polski 
Onet.pl 15.07.2014
Na mapie Polski pojawiła się nowa autostrada. Niewiele ma 

ona jednak wspólnego z  asfaltem i  ekranami dźwiękochłonnymi. 
Prawie 20 uczelni technicznych i  jednostek badawczych podpisa-
ło umowę konsorcjum o powołaniu Instytutu Autostrada Technologii 

i  Innowacji. Waldemar Grzebyk z Politechniki Wrocławskiej tłuma-
czy, że tu nie chodzi jedynie o nawiązanie współpracy badawczej. 
Autostrada ma pomóc w nawiązywaniu współpracy z przemysłem. 
W poprzedniej perspektywie finansowej Unii, to był spory problem 
w polskiej nauce. W nowej znaczna część pieniędzy na badania na-
ukowe muszą być powiązane z wdrożeniami do przemysłu. Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej, profesor Tadeusz Słomka przyznaje, 
że jego uczelnia nie miała nigdy większych problemów ze współpra-
cą z przemysłem. Liczy jednak, że Autostrada otworzy nowe możli-
wości. W myśl zasady, że duży może więcej. Wśród inicjatorów kon-
sorcjum są też trzy przedsiębiorstwa. Są to KGHM Polska Miedź 
S.A., TAURON Polska Energia S.A. i Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu. Wśród uczelni, które zna-
lazły się w Instytucie są: Politechnika Wrocławska, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w  Bielsku-Białej, Politechnika Biało-
stocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Poli-
technika Lubelska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, 
Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Zielo-
nogórski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Akademia Górniczo-Hutnicza najlepsza 
Dziennik Polski 04.08.2014

W najnowszej edycji rankingu „Webometrics Ranking of World 
Universities”, który obejmuje ponad 20 tys. szkół wyższych z całe-
go świata, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie znalazła się na 
353. miejscu, utrzymując najwyższą lokatę pośród polskich uczelni 
technicznych. W gronie 500 uczelni, których aktywność jest najbar-
dziej widoczna w sieci, znalazły się 4 polskie szkoły. W porównaniu 
do poprzedniego zestawienia AGH odnotowała awans o 31 pozycji.

Grupa Energa rozpocznie współpracę badawczą z AGH 
Nauka w Polsce PAP 31.08.2014
Badania nad innowacyjnymi technologiami energetyczny-

mi i  praktyki zawodowe  – to główne założenia listu intencyjnego 
o współpracy Grupy Energa i Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Projekty będą realizowane w powstającym przy uczelni Cen-
trum Energetyki.  – Wierzę, że współpraca Grupy Energa oraz tak 
znakomitej uczelni, jaką jest Akademia Górniczo-Hutnicza, czy-
li środowiska biznesu i nauki, będzie kluczem do rozwoju i wzrostu 
innowacyjności branży energetycznej – ocenił prezes spółki ener-
getycznej Mirosław Bieliński. W dokumencie zobowiązano się m.in. 
do ścisłej współpracy przy projektach badawczo  – rozwojowych 
i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w energe-
tyce. Firma ma także przeprowadzać praktyki zawodowe dla stu-
dentów i  absolwentów krakowskiej uczelni oraz szkolenia dla jej 
pracowników naukowych. Jak poinformował rzecznik prasowy AGH 
Bartosz Dembiński, umowa z Energą to nie pierwsze tego typu po-
rozumienie; uczelnia ma ich ok. 300. – Blisko połowa naszego bu-
dżetu to zyski z  prowadzonych badań i  projektów  – powiedział 
rzecznik. Dla współpracy z Grupą Energa kluczowe będzie powsta-
jące przy uczelni Centrum Energetyki. Jak podkreśla jego dyrektor 
prof. Wojciech Nowak, trwała i  długookresowa współpraca z  tym 
partnerem jest jednym z  elementów strategii Centrum. Centrum 
Energetyki jest jedną z  największych inwestycji uczelni. Wartość 
projektu wynosi prawie 190 mln zł. Zakończenie budowy wszystkich 
zespołów laboratoryjnych oraz infrastruktury (łącznie z podziemnym 
parkingiem), planowane jest na grudzień tego roku.

Bartosz Dembiński, Anna Żmuda-Muszyńska 
Biuro Prasowe AGH

Pracownicy
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Tym razem postanowił pan stworzyć robota 
z  końcówką laparoskopową, który będzie słu-
żył do wykonywania kardiochirurgicznych ope-
racji medycznych?

Zgadza się. Prace badawcze nad tego 
typu urządzeniem były rozpoczęte już kil-
ka lat temu, wykonany został między inny-
mi pierwszy prototyp mechatronicznej koń-
cówki laparoskopowej  – kolano zginające 
się. Zaprojektowałem trzy typy precyzyj-
nych mikronapędów, które są kluczowe do 
poprawnego funkcjonowania całego urzą-
dzenia. Pozostała do zrobienia też część 
mechaniczna, na którą składa się ramię ro-
bota oraz interfejs użytkownika. Zbudowa-
nie pierwszych prototypów to nie tylko wy-
siłek intelektualny, ale i  finansowy. Jeżeli 
nowa perspektywa finansowania unijnego 
będzie przyjaźnie nastawiona do zagadnień 
medycznych, a konkursy będą nastawione 
na innowacyjne technologie w  medycynie, 
to działający prototyp może być zrobiony 
naprawdę szybko.

A to dopiero początek?
Tak, oczywiście. Gdy prototyp jest go-

towy, następuje cała seria testów ekspery-
mentalnych i klinicznych. Później następuje 
certyfikacja urządzenia, czyli dopuszczenie 
do aplikacji medycznych  – to również jest 
związane z kosztami. Dopiero po przejściu 
całego tego procesu, trwającego kilka lat, 
robot zostanie dopuszczony do produkcji. 
My jesteśmy na początku tej drogi, ale jeśli 
mielibyśmy nieograniczone finansowanie, 
bylibyśmy w  stanie w  trzy lata zbudować 
całego robota i  doprowadzić do uzyska-
nia certyfikatu. Przy ograniczeniach finanso-
wych termin może się wydłużyć dwu-, a na-
wet i trzykrotnie.

Wróćmy do wysiłku intelektualnego. Z  jakimi 
problemami musiał się pan zmierzyć?

Zbudowanie laparoskopu pracujące-
go w  skali mikro, które ma mieć średnicę 
8, maksymalnie 10 milimetrów i  które musi 
charakteryzować się niezwykłą siłą i  precy-
zją, stanowi duże wyzwanie. Trzeba znaleźć 
rozwiązanie wielu problemów związanych 
między innymi z  funkcjonalnością, nieza-
wodnością, prawidłowym napędem oraz 

zintegrowanym systemem sterowania. Je-
śli ktoś jest w  stanie zbudować urządze-
nie w  szczególności robota, który pracuje 
z bardzo wysoką dokładnością, to mówimy, 
że zajmuje się mikrorobotyką. Ta dziedzi-
na nauki skupia się bowiem na budowaniu 
urządzeń, które mają dokładność pozycjo-
nowania rzędu nanometrów. Aby tę dokład-
ność zapewnić, należy pozbyć się zjawisk, 
które mogą wpływać niekorzystnie na pre-
cyzję urządzenia, co w  przypadku mikro-
manipulatorów medycznych jest absolutnie 
niezbędne. Zjawiskami takimi są m.in. tar-
cie czy luzy, dlatego np. w  mikrorobotyce 
nie stosuje się łożysk, które są klasyczny-
mi elementami przenoszenia ruchu. Tu na-
pędy są zbudowane w bardzo specyficzny 
sposób, wykorzystując zjawiska piezoelek-
tryczne oraz elastyczne przeguby złączo-
we. Klasyczne napędy jak silniki prądu sta-
łego lub krokowe nie sprawdzają się w tego 
typu aplikacjach. Kolejnym aspektem jest 
wysoki stopień rozwiązań zintegrowanych. 
Jeżeli np. w typowych urządzeniach można 
oddzielić obudowę od napędu, to w mikro-
urządzeniach systemy przenikają się wza-
jemnie, obudowa staje się częścią nośną 
urządzenia lub wręcz elementem silnika na-
pędowego. Elementy, które pracują w środ-
ku, są tak zintegrowane i zoptymalizowane, 
żeby pozwalały na budowę bardzo miniatu-
rowych i bardzo precyzyjnych podzespołów 
dedykowanych do konkretnych zastosowań.

Czy pański robot może służyć do przeprowa-
dzania różnych typów operacji?

Do tej pory podejście było takie, że ro-
boty są przeznaczone do konkretnego typu 
operacji, ale jeśli chodzi o  uniwersalność, 
to wszystko zależy od konstrukcji mecha-
nicznej i  zastosowanych końcówek. Dąży 
się do tego, aby te roboty były jak najbar-
dziej skonkretyzowane, ale z  drugiej stro-
ny środowisko lekarskie wymaga, żeby ob-
szar ich zastosowań był możliwie szeroki 
stawiając na dużą uniwersalność narzędzia. 
Myślę, że zbudowanie dobrego urządza-
nia od strony technicznej i  oprogramowa-
nie go, plus szkolenie personelu mogło-
by zaowocować tym, że robot mógłby być 
stosowany do wszystkich typów operacji 

małoinwazyjnych. W  praktyce należałoby 
tylko ustawić odpowiedni program pracy 
i zmieniać końcówki manipulacyjne. Tak czy 
inaczej nie obejdzie się bez szkolenia per-
sonelu. Tak jak w  przypadku każdego na-
rzędzia tak i w przypadku systemów zrobo-
tyzowanych operatorzy muszą się nauczyć 
ich używać oraz dokładnie poznać ich moż-
liwości. Staramy się ściśle współpracować 
ze środowiskiem medycznym i tym samym 
określać obszar możliwych zastosowań dla 
opracowywanych technologii.

Czy ze strony lekarzy jest zainteresowanie ro-
botem?

Bardzo często rozmawiamy ze szpitala-
mi i lekarzami. Oni potrzebują automatyzacji 
i chcą robotów na sali operacyjnej, nie boją 
się zaawansowanej technologii w  medycy-
nie. Chcą usprawnienia i podniesienia jako-
ści ich pracy. To naturalny proces, bo każ-
dy pracując na jakichś narzędziach dąży do 
ulepszeń. Natomiast medycyna jest dziedzi-
ną szczególną, bo tu przecież chodzi o ży-

Robot kardiochirurgiczny rodzi się w AGH
W Akademii Górniczo-Hutniczej powstają urządzenia zautomatyzowane, mechatroniczne, które są kombinacją mechaniki, elektroniki 
i systemów sterowania. Dr inż. Daniel Prusak z Katedry Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki specja-
lizuje się w tworzeniu mikrourządzeń, mikromanipulatorów i mikronapędów. Obecnie pracuje nad kardiochirurgicznym manipulatorem 
laparoskopowym.
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cie człowieka. Każde podniesienie jakości 
i  bezpieczeństwa, skrócenie czasu rehabi-
litacji, to jest coś, o co warto walczyć. Od-
powiadając na to pytanie trzeba wrócić do 
strony finansowej przedsięwzięcia, bo zain-
teresowanie jest, ale czy opracowany robot 
trafi do szpitali – to inna sprawa. Istotna jest 
cena końcowa robota oraz jego prostota 
obsługi i  uniwersalność zastosowań. Także 
ważną kwestią jest to, czy państwo będzie 
zainteresowane dofinansowaniem szpitali 
do zakupów tak nowoczesnego sprzętu.

Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że dys-
ponując tak precyzyjnym sprzętem lekarz nie 
będzie potrzebny na sali operacyjnej?

To nie jest możliwe, gdyż musi być czło-
wiek, który będzie ponosił odpowiedzial-
ność za pacjenta i  procesy wykonywane 
podczas operacji. Operacje zautomatyzo-
wane wykonywane są pod kontrolą lekarza, 
który bierze pełną odpowiedzialność za to, 
co robi maszyna. Natomiast można sobie 
wyobrazić sytuację, w której lekarza fizycz-
nie nie ma na sali operacyjnej, ponieważ 
znajduje się np. na innym kontynencie. Ta-
kie próby były już wykonywane i pokazuje to 
duży potencjał rozwiązań telemedycznych.

Co w  takim razie zmienia na sali operacyjnej 
obecność robotów?

Jest stół operacyjny, na którym leży pa-
cjent, ale wokół niego nie ma lekarzy, tyl-
ko maszyny. Lekarze są nieco dalej i  po-
przez te roboty kontrolują to, co dzieje się 
wewnątrz organizmu pacjenta. Za pomo-
cą robota możemy dojść do miejsc, gdzie 
nie da się dotrzeć podczas ręcznej opera-
cji i  także jesteśmy w stanie wykonać ope-
rację małoinwazyjną, czyli mówiąc obrazo-
wo przez trzy niewielkie otwory wykonane 
w  ciele pacjenta można zoperować serce. 
To niesamowity przeskok technologiczny. 
Automatyzacja operacji, czyli sytuacja, gdy 
większą część operacji chirurgicznych wy-
konuje robot, ma taką zaletę, że eliminu-
je błędy lekarza, podwyższa dokładność 
operacji. Maszyny budowane w ten sposób 
mają możliwość redukcji błędów lekarza, 
np. drgania rąk, czy automatyzacji pewnych 
czynności, jak zszywanie, lepszą wizualiza-
cję, czyli wgląd 3D do wnętrza ciała pacjen-
ta, a  także zmniejszenie powikłań poope-
racyjnych, a  tym samym skrócenie czasu 
rehabilitacji. Coraz bardziej intensywnie pra-
cuje się też nad sprzężeniem zwrotnym, 
czyli tak naprawdę efektem gdzie poprzez 
ramiona robota można odczuwać takie siły 
i  takie reakcje, jakie się odczuwa używając 
normalnych narzędzi. Operacje wykonywa-
ne z  użyciem robotów są bezpieczniejsze 
dla pacjenta, który również szybciej docho-
dzi do zdrowia, są pewniejsze i powtarzal-

ne, nadal jednak są bardzo drogie w porów-
naniu do konwencjonalnych.

Czy wprowadzanie coraz większej liczby ro-
botów do medycyny może się w  przyszłości 
przyczynić do tego, że będą mniejsze kolejki 
do lekarzy, krócej będziemy czekać na zabie-
gi operacyjne?

Trudno jest to określić, bo robotyzacja 
w  medycynie ma szereg poziomów. Jeśli 
chodzi o kardiochirurgiczne roboty medycz-
ne, to nad każdą operacją musi być nadzór 
lekarza prowadzącego. Nie można stwier-
dzić, o  ile więcej operacji lekarz będzie 
mógł wykonać, ale pewne jest, że więcej niż 
stojąc przy stole operacyjnym i posługując 
się tradycyjnymi narzędziami, co jest pracą 
niezwykle wyczerpującą. Z  obsługą robo-
ta jest jak z pracą przy komputerze. Lekarz 
używając robota nie męczy się fizycznie. 
Oczywiście będąc odpowiedzialnym za 
przebieg operacji nadal może być zmęczo-
ny psychicznie, ale w  mniejszym stopniu, 
gdyż  – jak wspominałem wcześniej  – nie 
musi się martwić precyzją ruchów, bo ro-
bot ściśle wykona program, na który został 
nastawiony, a  jego ramiona nie drżą i  nie 
mają możliwości przypadkowego, choćby 
minimalnego przesunięcia. Bardzo ważnym 
aspektem jest nie tyle skrócenie czasu kole-
jek ile skrócenie czasu rehabilitacji poope-
racyjnej, bo gdy operacja jest przeprowa-
dzona przy użyciu robota, pacjent już po 
kilku dniach może wrócić do domu. Skra-
ca się czas rekonwalescencji i  zmniejsza 
ilość powikłań. Tak jest nie tylko w przypad-
ku operacji serca, ale także w  przypadku 
operacji urologicznych, do których wyko-
rzystywane są roboty tego samego typu. 
Zmniejsza się ryzyko powikłań, więc tym sa-
mym zmniejszają się koszty. Sale poope-
racyjne i  rehabilitacyjne będą miały więk-
szą rotację pacjentów, którzy zdecydowanie 
szybciej będą wracać do zdrowia. Tym sa-
mym więc skrócą się kolejki.

W katedrze mechatroniki prowadzonych 
jest w tej chwili kilka projektów związanych 
z budową robotów medycznych: są to: ro-
bot urologiczny, robot mieszający leki na 
raka (cytostatyki) oraz mikromanipulator 
biologiczny. Są to projekty nastawione na 
automatyzację i  przyspieszenie pewnych 
znanych procedur. W  przypadku robotów 
mieszających leki cytostatyczne to także 
zwiększenie bezpieczeństwa dla persone-
lu i pacjentów.

Na świecie są już roboty na salach operacyj-
nych. Czym pańskie urządzenie będzie się od 
nich różniło?

Laparoskop kojarzy się jednoznacznie – 
z  małoinwazyjną operacją przeprowadzo-
ną przy pomocy urządzenia napędzane-
go za pomocą cięgien, o  jednym, może 
dwóch stopniach swobody, które lekarz ob-
sługuje ręcznie. Robot medyczny stanowi 
już ogromny przeskok technologiczny. Na 
świecie najsłynniejszym robotem kardiochi-
rurgicznym jest da Vinci, który ma napędy 
zbudowane właśnie na cięgnach. Moje roz-
wiązanie laparoskopowej końcówki wyko-
nawczej zakłada użycie specjalnie zapro-
jektowanych mikrosilników elektrycznych 
i śmiało można powiedzieć, że jest to jedno 
z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tej 
dziedzinie – podlega ono ochronie patento-
wej. Jednakże jest to fragment większej ca-
łości. Jeśli zdobędziemy dofinansowanie 
i badania pójdą dalej w tym kierunku, to je-
steśmy w stanie bez najmniejszego proble-
mu zbudować w  pełni funkcjonalnego ro-
bota kardiochirurgicznego. Mam nadzieję, 
że ten projekt będzie zrealizowany z rozma-
chem i z dużą dawką zastosowanych inno-
wacji technologicznych.

Dziękuję za rozmowę i  życzę sukcesów przy 
zdobywaniu środków na dalsze badania.

rozmawiała Ilona Trębacz
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kOpatentowane rozwiązanie końcówki laparoskopowej  
napędzanej precyzyjnym mikronapędem elektrycznym.
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Po letnich włóczęgach chwila refleksji… Ja-
kim językiem posługiwaliśmy się na lotni-
sku w  Amsterdamie? Jakiego menu ner-
wowo szukaliśmy w  restauracji w  Kuala 
Lumpur? Jaką instrukcję staraliśmy się zro-
zumieć skacząc na spadochronie (polskiej 
nie było!)? Na szczęście wszędzie był an-
gielski. I  będzie jeszcze długo, bo konku-
rencji ani widu ani słychu.

Obecnie około dwóch trzecich mówią-
cych po angielsku to ludzie, dla których 
ten język nie jest językiem ojczystym. Ina-
czej mówiąc, angielski nie jest już własno-
ścią Korony Brytyjskiej czy supermocarstwa 
Stanów Zjednoczonych, ani nie należy też 
do innych anglojęzycznych krajów. Angiel-
ski należy do całego świata. A to wiąże się 
z określonymi konsekwencjami.

Gdy języki się rozprzestrzeniają, ulega-
ją równocześnie zmianom. I  jak się okazu-
je, dzieje się to w określonym kierunku. Mia-
nowicie, im język większy, to jest im więcej 
posiada użytkowników, tym staje się prost-
szy. W  takim języku uproszczeniom ulega-
ją wszelkie zasady odmian, redukowane 
są przyrostki i przedrostki; jednym słowem 
wszystko to, co powoduje, że łacina, pol-

ski czy klasyczny grecki są takie trudne do 
opanowania dla obcokrajowców. Z  kolei 
małe języki, czyli mające niewielu użytkow-
ników, którymi posługują się ludy prymityw-
ne czy izolowane od tak zwanej cywilizacji 
plemiona, są najbardziej skomplikowany-
mi językami pod względem gramatyki czy 
fleksji.

Z dużymi językami jest dokładnie na od-
wrót. Angielski jest prostszy od niemiec-
kiego (i staroangielskiego), współcze-
sny perski jest prostszy niż staroperski czy 
pasztuński, współczesne mówione odmia-
ny arabskiego utraciły wiele gramatycznych 
zawiłości klasycznego arabskiego, a współ-
czesny mandaryński jest doskonałym wręcz 
przykładem języka kompletnie pozbawione-
go odmian i końcówek.

Czy można w  związku z  powyższym 
przewidywać, co utraci język angielski, je-
śli proces symplifikacji będzie trwał? Koron-
nym przykładem jest zaimek whom, który 
już właściwie zanika. Może się ostać jedy-
nie jako opcja stylistyczna w  napuszonej 
angielszczyźnie. Następne w kolejności są 
czasy, szczególnie te najbardziej rozbudo-
wane, a niewiele różniące się znaczeniowo. 

Nie sprawdzają się natomiast przewidywa-
nia o  zaniku dialektów języka angielskie-
go. Co więcej, w regionach, gdzie angielski 
nie jest językiem ojczystym, tak jak w  In-
diach czy Singapurze, powstały nowe dia-
lekty tego języka, wyróżniające się nie tyl-
ko wymową, ale i  różnicami w  gramatyce. 
Mówi się też, iż w  krajach, w  których an-
gielski staje się drugim językiem, jak ma to 
miejsce w Skandynawii, pojawią się wkrótce 
jego nowe dialekty.

Wreszcie Bruksela. Tam angielski uży-
wany przez obcokrajowców zaczyna two-
rzyć odrębne formy leksykalne, takie jak 
czasownik control w  znaczeniu „kontrolo-
wać” (a nie „sterować”) czy przymiotnik ac-
tual w znaczeniu „aktualny” (a nie „rzeczy-
wisty”).

Sądzę, że angielski wszystko wytrzyma 
i  wciąż będzie rozumianym przez wszyst-
kich środkiem komunikacji. A  my? Trzeba 
sparafrazować wieszcza: „…iż Polacy nie 
gęsi, też angielski znają”. Co pan premier 
pokazał.

Lucjan Bluszcz

Disce puer…

Anna Ewý, Anna Jarczyk, Marta Sieńko 
English for Building Materials 
Engineering

Prezentowany podręcznik do nauki języka 
angielskiego na poziomie średnio zaawan-
sowanym i wyższym przeznaczony jest dla 
studentów kierunku budownictwo, techno-
logia chemiczna, technologia materiałów 
budowlanych oraz ceramika.

Książka składa się z 15 rozdziałów pre-
zentujących specjalistyczne słownictwo 
z następujących dziedzin: podstawowe ro-
dzaje spoiw i  innych wyrobów budowla-
nych, sposoby pozyskiwania surowców, 
procesy wysokotemperaturowe przetwa-
rzania surowców w produkty finalne, a tak-
że kierunki aplikacji z  uwzględnieniem 
np. zastosowań poszczególnych materia-
łów w  szeroko pojętej ochronie środowi-
ska. Autorki w  syntetyczny sposób zasy-

gnalizowały niektóre problemy związane 
z  technologią i  oceną właściwości beto-
nu. Zawarły również w książce sporo infor-
macji odnoszących się do historii techno-
logii materiałów budowlanych i przykładów 
ich zastosowań w różnych budowlach czy 
konstrukcjach oraz w  zróżnicowanych 
warunkach.

Ćwiczenia następujące po kolejnych 
rozdziałach umożliwiają utrwalenie słow-
nictwa i  konstrukcji gramatycznych oraz 
poznanie kontekstów, w jakich poszczegól-
nych słów należy używać. Na końcu książ-
ki znajduje się klucz z odpowiedziami oraz 
dwujęzyczny słowniczek obejmujący po-
nad 500 terminów technicznych.

Praca z pewnością okaże się przydatna 
nie tylko dla studentów AGH, ale też pra-
cowników instytucji oraz ośrodków badaw-
czych zajmujących się technologią mate-
riałów budowlanych, ułatwiając poznanie 

i wyćwiczenie właściwego słownictwa oraz 
osiągnięcie pożądanej komunikatywności 
w kontaktach zawodowych.

oprac. Joanna Ciągała

(na podstawie recenzji prof. Wiesławy Nocuń-Wczelik)

Nowości Wydawnictw AGH
wybrane pozycje – pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl
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Od 6 do 10 sierpnia 2014 roku w Akademii 
Górniczo-Hutniczej trwał międzynarodowy 
Kongres IEEE Region 8 Student and Young 
Professional. IEEE jest największym świa-
towym stowarzyszeniem inżynierów, które 
wśród swoich członków zrzesza 23 nobli-
stów, a  członkowie stowarzyszenia ustali-
li między innymi takie standardy jak wifi oraz 
bluetooth.

W uroczystym otwarciu Kongresu na 
Wawelu, które odbyło się 6 sierpnia wzię-
li udział m.in: prof. Jacek Guliński, Wice-
minister MNiSW, prof. Zbigniew Kąkol, Pro-
rektor ds. Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk, 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Le-
szek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Na-
rodowego Centrum Badań i  Rozwoju oraz 
obecni Prezydenci IEEE, a  także kandyda-
ci na te stanowiska. Następnego dnia w se-
sji plenarnej dodatkowo uczestniczyła Prze-
wodnicząca Rady CERN prof. Agnieszka 

Zalewska. Podczas Ceremonii Otwarcia dr 
hab. Jacek Guliński zaznaczył: „To jest wiel-
kie międzynarodowe spotkanie młodych lu-
dzi nauki i techniki”.

W kongresie wzięło udział blisko cztery-
sta osób z 59 krajów z Europy, Afryki i Bli-
skiego Wschodu, byli to m.in. studenci, 
doktoranci oraz przedstawiciele ośrodków 
naukowych. Patronat merytoryczny nad wy-
darzeniem objęło Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju, patronat honorowy zaś ob-
jęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Marek 
Sowa, Marszałek Województwa Małopol-
skiego, Dyrektor Narodowego Centrum Na-
uki oraz prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH.

Sponsorami Kongresu było pięć firm: 
Motorola Solutions, Infineon, Nokia Ne-
tworks, Intel, Fideltronik. Całemu wydarze-
niu, służąc merytorycznym wsparciem, pa-
tronował prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. 

Współpracy. W  Centrum Kongresowym na 
Wawelu spotkali się patroni, sponsorzy oraz 
prezydenci i działacze IEEE. Spotkanie mia-
ło na celu wymianę doświadczeń naukowo-
-organizacyjnych oraz możliwości nawiąza-
nia współpracy.

Ogólnym celem kongresu była wymia-
na myśli i  doświadczeń wśród młodych 
naukowców, możliwość nawiązania mię-
dzynarodowej współpracy oraz pomoc stu-
dentom w  wyborze ścieżki kariery zawo-
dowej. Dlatego podczas kongresu odbyło 
się wiele warsztatów technicznych, podczas 
których zostały pokazane innowacyjne ba-
dania prowadzone w  AGH w  szczególno-
ści z zakresu elektroniki, elektrotechniki, in-
żynierii biomedycznej, inżynierii akustycznej 
oraz nanotechnologii. Zajęcia odbywały się 
m.in. w Laboratorium Wysokorozdzielczej 
Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium 
Optoelektroniki, Fotoniki i  Transmisji Świa-

IEEE Region 8  
Student and Young Professional

Strefa doktoranta
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tłowodowej oraz w  Akademickim Centrum 
Materiałów i  Nanotechnologii. Podczas 
workshopów technicznych o  nowinkach 
technologicznych oraz procesach wykorzy-
stywanych w  firmach rozmawiali z  uczest-
nikami przedstawiciele takich firm jak: Mo-
torola Solutions, Nokia Networks, Infineon 
oraz Fideltronik. Poza ściśle branżowymi 
warsztatami odbywały się również zajęcia 
z  kompetencji miękkich, obejmujące mię-
dzy innymi mowę ciała, zarządzanie pro-
jektami czy ukazujące różne społeczności 
i  zakresy ich działania w  organizacji IEEE. 
Punktem programu, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem były targi stowarzyszeń 
naukowych (Societies Fair) oraz prezenta-
cja sponsorów. Targom towarzyszyła sesja 
posterowa, podczas której przedstawicie-
le kół naukowych (Student Branches oraz 
Young Professional Activities) prezentowa-
li swoją działalność w  krajach, z  których 
pochodzą. Równolegle odbyła się również 
sesja naukowa, w  której zaprezentowane 
zostały referaty z różnych branż. Uzupełnie-
niem merytorycznej części Kongresu były 
wycieczki fakultatywne do firm z przemysłu 
informatycznego i  elektronicznego (Moto-
rola Solutions, Nokia Networks, Fideltronik, 
FARMUR S.A.) oraz do kopalni ZGH „Bole-
sław” S.A. – Kopalnia Pomorzany, gdzie za-
prezentowana została najnowsza technolo-
gia stosowana w górnictwie.

Organizatorzy kongresu chcąc przed-
stawić piękno i dziedzictwo Małopolski zor-
ganizowali wydarzenia nie tylko na terenie 
uczelni, ale także na Wawelu, w  Wieliczce 
(Gala Dinner) oraz na Kopcu Kościuszki. 
Ciekawym wydarzeniem integracyjnym był 
także Multicultural Evening, podczas któ-
rego uczestnicy prezentowali swoje regio-
nalne stroje, tradycyjne przekąski i napoje.

Organizatorami wydarzenia byli Aka-
demia Górniczo-Hutnicza, Fundacja Roz-
woju i Promocji Nauki oraz IEEE AGH-UST 
Kraków Student Branch. W  skład komite-
tu organizacyjnego weszli: Łukasz Wzorek, 
Klaudia Proniewska, Bartosz Proniewski, 
Marta Wojda, Dorota Jeziorowska, Woj-
ciech Sajdak, Arkadiusz Kuta, Maciej Król, 
Mateusz Wędrychowicz, Marta Dendys, Sa-
bina Stańko,  Agata Wzorek i Jacek Koło-
dziej. Kongres IEEE dał możliwość zapre-
zentowania Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz poziomu badań prowadzonych przez 
młodych polskich naukowców. Wysoki po-
ziom merytoryczny i bogaty program miały 
za zadanie przyczynić się do kreowania po-
zytywnego wizerunku polskiego naukowca 
oraz Krakowa jako prężnego, europejskie-
go ośrodka naukowo -kulturalnego.

Agata Wzorek 
fotografie: Magda Marcula, Ewa Wyszkowska-Gayer, Marek Cieśliński
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Zespół wyścigowy Formuły Student AGH 
Racing właśnie wrócił z  Międzynarodo-
wych Zawodów Formula Student SPAIN, 
które odbywały się na nowym torze wy-
ścigowym Formuły 1 Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. Były to już czwarte zawody 
naszego zespołu wyścigowego, a  jedno-
cześnie drugie w  tym sezonie. AGH Ra-
cing jest obecnie najmłodszym zespołem 
wyścigowym Formuły Student startującym 
w  klasie A  (to jest z  jeżdżącym bolidem 
wyścigowym). To już drugi sezon i  dru-
gi bolid wyścigowy zespołu, lżejszy i bar-
dziej nowoczesny od poprzedniego.

Międzynarodowe zawody Formula Student 
to najbardziej prestiżowe zawody inżynier-
skie dla uczelni technicznych z całego świa-
ta. Zawody klasy FS/FSAE organizowane 
są od kilkudziesięciu lat i  podkreślają pre-
stiż uczelni technicznych na całym świe-
cie. Bardzo wiele uniwersytetów, szcze-
gólnie niemieckich i  amerykańskich, może 
się pochwalić corocznym udziałem w  tym 

przedsięwzięciu. Ilość wybudowanych boli-
dów wyścigowych świadczy o  profesjonal-
nym podejściu i zaangażowaniu uniwersyte-
tów, a  jednocześnie stanowi niezastąpiony 
poligon doświadczalny dla budowania pre-
stiżu i wiedzy. Zgodnie z zasadami konkur-
su w każdym sezonie startowym uniwersy-
tet może wystawić co najwyżej jeden bolid 
wyścigowy w danej klasie. Zawody Formu-
la Student Spain to jedne z bardziej presti-
żowych konkursów. O  wysokim poziomie 
może świadczyć fakt, że w  tym roku zare-
jestrowało się ponad 90 zespołów, z czego 
50 wzięło udział w zawodach. Każde zawo-
dy składają się z dwóch etapów: pierwszy 
to konkurencje statyczne (Design, Busi-
ness Plan, Cost), a drugi to konkurencje dy-
namiczne, w  których studenci ścigają się 
w zbudowanych przez siebie bolidach (Ac-
celeration, Skid-Pad, Autocross, oraz 22-ki-
lometrowy Endurance). Dopuszczenie do 
wyścigów poprzedzone jest szczegółową 
i  wnikliwą inspekcją techniczną samocho-
dów, na którą składa się przegląd wszyst-

kich podzespołów, test przechyłu, w  któ-
rym auto wychylane jest o  60 stopni od 
poziomu, test hamowania oraz test głośno-
ści. Dopiero po pozytywnym przejściu całej 
kontroli technicznej sędziowie dopuszczają 
auto do konkurencji dynamicznych. W  tym 
roku na zawodach FS Spain sędziami tech-
nicznymi byli inżynierowie pracujący na co 
dzień w zespołach Formuły 1.

AGH Racing może pochwalić się bar-
dzo dobrym osiągniętym rezultatem sezo-
nu 2014. Całkiem nowe, znacząco zmo-
dyfikowane auto wyścigowe sezonu 2014 
zbudowane zostało tak jak poprzednie na 
silniku HONDY CBR 600 RR, przy czym cał-
kowita masa bolidu została zredukowana 
o  ponad 100 kg. Większa część podze-
społów bolidu wykonana została z włókien 
węglowych, a  poszycie zostało uzupełnio-
ne o  przednie i  tylne elementy aerodyna-
miczne. Tak przygotowany bolid wyścigo-
wy wzbudzał niemałą uwagę na zawodach 
FSS, zwłaszcza wśród teamów, które pa-
miętały nasz zespół z  zawodów Silversto-

AGH Racing – II sezon startowy 
najmłodszego Teamu FS w Polsce
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ne z  zeszłego roku. Szczegółowa kontrola 
techniczna auta podczas ostatnich zawo-
dów wymusiła wykonanie kilku zmian bez-
pośrednio na miejscu, o  pełnym profesjo-
nalizmie sędziów może świadczyć fakt, że 
pomiary podczas inspekcji technicznej wy-
konywane były co do milimetra – czasem aż 
do przesady dokładnie. Na zawodach FS 
SPAIN Zespół AGH Racing osiągnął wyso-
ką 13 pozycję w Design Evencie, 18 miejsce 
w Business Presentation, 14 miejsce w Ac-
celeration oraz 13 w Autocrossie. To są bar-
dzo dobre wyniki jak na drugi sezon starto-
wy i na drugie auto, zwłaszcza w kontekście 
tego, że dużo bardziej doświadczone te-
amy nie ukończyły w  ogóle żadnych kon-
kurencji dynamicznych. W  klasyfikacji ge-
neralnej FS Spain Zespół AGH Racing zajął 
21 miejsce.

Aktualnie na polskiej arenie Formuły Stu-
dent aktywnie działa tylko kilka zespołów 
wyścigowych, z czego najbardziej doświad-
czony jest PWR Racing Team z Wrocławia 
(aktualnie 5 bolid, który zdobył wysokie po-
zycje w  tym sezonie startowym). Na Po-
litechnice Warszawskiej są dwa zespoły 

wyścigowe WUT Racing oraz White Eagle 
Racing. Nieco starszy od AGH Racing jest 
Cerber Motorsport z  Białegostoku. O  ro-
snącej w Polsce popularności tych najbar-
dziej prestiżowych zawodów inżynierskich 
świadczy fakt, że powstają coraz to nowe 

zespoły, do których zaliczyć można: SILE-
SIA Automotive z Politechniki Śląskiej, któ-
ry jest w  trakcie budowy swojego pierw-
szego auta oraz dwa całkiem nowe teamy: 
POLSL Racing także z Politechniki Śląskiej 
oraz najmłodszy PUT Motorsport z Politech-
niki Poznańskiej. Jak widać zainteresowa-
nie rozwijaniem swoich możliwości inżynier-
skich rozszerza się na studentów coraz to 
nowych uczelni technicznych. Jest to o tyle 
ważne, że współprac pomiędzy polskimi 
drużynami może w przyszłości zaowoco-
wać zorganizowaniem polskiej edycji zawo-
dów Formula Student, co tak naprawdę jest 
marzeniem wszystkich entuzjastów sportów 
motorowych.

Na koniec w  imieniu całego zespołu 
chciałbym złożyć bardzo serdeczne podzię-
kowania dla władz uczelni w  szczególno-

ści dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki 
oraz dla pani prof. Anny Siwik, Prorektor ds. 
Studenckich za patronat nad tym niebaga-
telnym przedsięwzięciem, jakim jest zespół 
wyścigowy AGH. Także serdecznie dziękuję 
głównemu sponsorowi sezonu 2014 Firmie 
VALEO Autosystemy ze Skawiny za nieoce-
nioną pomoc w  przygotowaniach do za-
wodów.

Już teraz bardzo serdecznie zapraszam 
wszystkich, którzy chcą wziąć udział w nad-
chodzącym sezonie startowym 2015, prace 
nad budową nowego auta wyścigowego ru-
szają już od października tego roku, a  ko-
lejny sezon jest pod znakiem dużych inno-
wacji technicznych. Śledźcie nasz profil na 
Facebooku i trzymajcie kciuki!

dr inż. Daniel Prusak 
opiekun naukowy zespołu AGH Racing

facebook.com/aghracing 

daniel.prusak@agh.edu.pl
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W październiku odbędzie się czwarty po-
kaz kowalski dla studentów Wydziału Me-
tali Nieżelaznych. Z uwagi na fakt, że jest 
to kolejna edycja tego wydarzenia, wy-
daje się, że z  powodzeniem można za-
kwalifikować je do tradycyjnych. Pokazy 
organizowane są dzięki wsparciu Dzie-
kana Wydziału Metali Nieżelaznych prof. 
Marii Richert. Wspomnieć jednak nale-
ży, że pierwszy pokaz odbył się w  cza-
sie kadencji dziekańskiej prof. Krzyszto-
fa Fitznera.

Kształcenie studentów jest jednym 
z  najważniejszych zadań uczelni. Najle-
piej, jeśli kształcenie odbywa się w  spo-
sób atrakcyjny. Wydział Metali Nieżela-
znych postanowił wprowadzić – jako 
uatrakcyjnienie zajęć z  zakresu przerób-
ki plastycznej metali – pokaz kowalski. 
Ważnym celem tej formy zajęć jest wzbu-
dzenie u  studentów „szacunku do me-
talu”. Dzięki możliwości samodzielnego 
wytworzenia przykładowych wyrobów ko-
walskich przy pomocy prostych narzędzi 
i  siły własnych mięśni, uczestnicy poka-
zów przekonują się, że nie jest to takie 
łatwe.

Pokazy prowadzone są przez mistrza 
kowalskiego pana Andrzeja Słowika – Wi-
ceprezesa Stowarzyszenia Kowali Pol-
skich. Mistrz Andrzej jest od kilkunastu 
lat instruktorem Ogólnopolskich Warszta-
tów Kowalskich w  Wojciechowie. Prowa-
dzi swoją kuźnię, zajmuje się kowalstwem 
artystycznym i  użytkowym. Ostatnio jego 
głównym zajęciem jest wykonywanie na-
rzędzi kowalskich.

Każdego roku prezentacja sztuki ko-
walskiej jest znakomicie przyjmowana 
przez uczestników. Z  tego względu po-
stanowiono umożliwić studentom głęb-
sze poznanie tajników kowalstwa. Do pro-
gramu studiów włączono obieralny moduł 
kształcenia pod nazwą Kowalstwo arty-
styczne i użytkowe, a pokaz kowalski bę-
dzie jego kulminacyjnym wydarzeniem. 
W  związku z  tym, w  roku akademickim 
2014/2015, odbędą się aż dwa pokazy, 
gdyż moduł dotyczący kowalstwa przewi-
dziano w semestrze letnim. Ze względu na 
porę roku organizatorzy liczą również na 
bardziej sprzyjającą aurę.

Marcin Mroczkowski 
organizator pokazów

Pokazy kowalskie
nowa tradycja Wydziału Metali Nieżelaznych?
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Może niewiele osób ma tę świadomość, 
ale sezon letni to zawsze okres wzmożonej 
działalności koncertowej ORAGH. W  tym 
roku nie było inaczej. W  naszym kalenda-
rzu od czerwca do września znalazło się 
aż sześć imprez kulturalnych, a orkiestrowe 
„paparara” rozbrzmiewało od lubelskich Pu-
ław po Primorsko w Bułgarii.

Zaczęło się 1 czerwca, kiedy pojechali-
śmy na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dę-
tych do Konopisk pod Częstochową. Mo-
gliśmy tam zmierzyć się ze znakomitymi 
polskimi orkiestrami – przywieźliśmy wyróż-
nienie. 4 czerwca poprowadziliśmy orszak 
rektorów maszerujący przez krakowski ry-
nek w związku z 25. rocznicą wyborów 1989 
roku. Niespełna dwa tygodnie po tej drob-
nej koncertowej rozgrzewce, w dniach 13–
15 czerwca występowaliśmy na Międzyna-
rodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „ZŁOTA 
LIRA” w  Rybniku. Tam udało się zwojować 
więcej  – zostaliśmy uhonorowani Złotym 
Pasmem (a warto przypomnieć, że otrzy-
maliśmy je także w 2010 roku, w 2012 przy-
wieźliśmy z Rybnika Pasmo Brązowe). Wy-
różnienie otrzymał także nasz dyrygent 
Karol Pyka (co też powoli przechodzi do 
tradycji).

Po krótkich wakacjach od prób, które 
spora część muzyków przeznaczyła na za-
liczanie sesji egzaminacyjnej, 28 lipca wy-
ruszyliśmy do Bułgarii. Odbywający się tam 
przez całe wakacje Balkan Folk Fest, to im-
preza promująca działalność artystyczną 
zespołów z  całej Europy. My trafiliśmy na 
turę m.in. z zespołem ludowym z Rumunii, 
orkiestrą dętą z Dobrynina i chórem akade-

mickim z Bytomia. Mimo upałów nie było na 
nas mocnych. Prezentując się przez pięć 
dni na koncertach i paradach marszowych 
w  Primorsku i  Kiten zapracowaliśmy sobie 
na piękny tytuł  – Best of the Best! W  na-
grodę był czas na wypoczynek i  zwiedza-
nie okolicy. Po powrocie do Krakowa znów 
orkiestranci rozjechali się w  różnych kie-
runkach.

Jednak szybko trzeba było wrócić, bo 
już 3 września występowaliśmy podczas 
XXIV Forum Ekonomicznego w  Krynicy-
-Zdroju. Mieliśmy przyjemność uświetniać 
uroczystą galę rozdania nagród w  konkur-
sie Lider Samorządu. Dwa dni później znów 
byliśmy w  Krynicy, tym razem grając pod-
czas Festiwalu Biegowego.

Zwieńczenie wakacyjnego sezonu to wi-
zyta na Festiwalu Orkiestr Dętych w  Puła-
wach. Już po raz trzeci mogliśmy pojechać 
na ten festiwal i jak zwykle w miłej atmosfe-
rze prezentować nasze najnowsze pozycje 
repertuarowe.

Na październik mamy już sporo planów, 
szczegóły dotyczące koncertów jak zwy-
kle będzie można znaleźć na naszym face-
bookowym profilu: www.facebook.pl/oragh.

Serdecznie zapraszamy przede wszyst-
kim na rekrutację, przesłuchania odbędą 
się w  trzecim tygodniu października, zgło-
szenia można przesyłać już teraz na: 

rekrutacja.oragh@gmail.com

Kamila Rafińska

Pracowite wakacje Orkiestry Reprezentacyjnej
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Proszę przedstawić grupę. Czy wszyscy jeste-
ście studentami AGH?

Jesteśmy grupą młodych, ambitnych 
i bardzo pozytywnie nastawionych do świa-
ta ludzi. Tworzymy zespół od 2011 roku, 
przez nasze progi przewinęło się wiele 
osób, ale ostateczny skład wyłonił się do-
piero dwa lata temu. Teraz stanowimy coś 
na kształt bardzo mocnej struktury o bardzo 
zróżnicowanych, lecz świetnie dopełniają-
cych się osobowościach. Choć grupa za-
wiązała się głównie wśród studentów AGH, 
So Close zawiera w sobie również przedsta-
wicieli takich krakowskich uczelni jak: UP, 
AWF i UJ, a także osoby pracujące.

Od kiedy razem występujecie i  jakie były po-
czątki zawiązania So Close?

Można powiedzieć, że So Close naro-
dziło się w  AGH, a  dokładniej mówiąc na 
warsztatach campusowych (Campus AGH, 
wyjazd integracyjny dla „pierwszaków”). 
Tam zawiązała się mała grupka osób, któ-
ra chciała to kontynuować (było nas bodaj-
że siedmioro). Wspólnie się bawiliśmy i roz-
wijaliśmy. Był taki moment, że w grupie było 
ponad dwadzieścia osób. „Warsztatowali-
śmy się” tak przez rok. Nasz pierwszy wy-
stęp miał miejsce w Gwarku, w czasie Ju-
wenaliów 2012 roku. Od tamtego momentu 
staramy się występować jak najczęściej.

Opowiedz proszę o  pierwszych sukcesach So 
Close.

Naszym sukcesem był nasz pierw-
szy występ. Przełamać się i wyjść na sce-
nę przed wielką publikę to było naprawdę 
coś pięknego. Tym bardziej że w przypadku 
występów w  AGH, a  szczególnie w  Gwar-
ku, publiczność zawsze dopisuje. Byliśmy 
uczestnikami dwóch największych festi-
wali impro w  Polsce. Były to w  2012 roku: 
Festiwal Sportów Teatralnych 3,2,1 Impro 
Konstancin-Jeziorna oraz w 2013 roku Kra-
kowski Improfest. Sukcesem jest również 
fakt, że pracujemy od 3 lat nieprzerwanie, 
spotykamy się z  tą samą częstotliwością, 
mimo wielu przeciwności wciąż mamy za-
pał i chęci, by się w  tym kierunku rozwijać 
i  powoli zaczynamy wychodzić „z podzie-
mia” ;-)

Jaki macie repertuar – co proponujecie swoim 
fanom, jakie poruszacie tematy?

Repertuar… Cóż zajmujemy się krótkimi, 
jak i  długimi formami improwizacji. W  za-
leżności od publiki dopasowujemy rodzaj 
i  charakter naszego występu. Zresztą to 
samo tyczy się tematów, po prostu robi-
my to, czego oczekują od nas widzowie, bo 
przecież o to chodzi w impro.

So Close jest bardziej teatrem czy bardziej ka-
baretem?

Na naszym fanpage’u tytułujemy się 
jako „Teatr Improwizacji So Close”. Choć 
większość grup impro jest ściśle związana 
z działalnością kabaretową, a improwizacja 
w Polsce w  tym momencie najbardziej ko-

Robimy to, czego oczekują od nas widzowie
Oto kolejna grupa ludzi wywodzących się z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy odnoszą sukcesy sceniczne. Tym razem zapraszam do 
przeczytania wywiadu z jednym z założycieli Teatru Improwizacji So Close Michałem Iwanickim.

Cała grupa So Close
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jarzy się z kabaretem, my robimy co w na-
szej mocy, by uwolnić się od tego schematu 
i wrócić do korzeni improwizacji – czyli dzia-
łalności czysto teatralnej. Oczywiście nie 
oznacza to, że na naszych występach bra-
kuje śmiechu, a  my całkowicie rezygnuje-
my z humoru na scenie – wręcz przeciwnie.

Wśród pracowników programów „na żywo” 
znana jest prawda, że improwizacja wycho-
dzi najlepiej, gdy jest dobrze przygotowana. 
Czy możecie zdradzić, w  jaki sposób pracu-
jecie, jak się przygotowujecie do występów, 
czy istnieje jakiś scenariusz, czy raczej idzie-
cie „na żywioł”?

Improwizacja zakłada działanie bez sce-
nariusza, tworzenie historii inspirowanych 
przez takie bodźce jak: sugestie widowni 
czy gra partnera na scenie. Jednak w  tym 
miejscu często pojawia się pytanie „po co 
w  takim razie improwizatorom próby, sko-
ro i  tak nie mogą niczego wcześniej przy-
gotować?” Otóż okazuje się, że jest to dużo 
bardziej skomplikowany proces, który może 
z  boku jedynie wydawać się łatwy, jednak 
wymaga wielu treningów i  systematyczno-
ści. Nigdy nie mamy przygotowanych sce-
nariuszy, jednak to, co podajemy widow-
ni jest efektem wielu godzin spędzonych na 
ćwiczeniach i  choć może wydawać się, że 
jest to coś, co przychodzi nam łatwo, to za-
wdzięczamy to głównie nieprzerwanej pracy.

W zespole jest przewaga Pań. Czy to przypa-
dek, czy może kobiety są bardziej otwarte na 
improwizację? A może mają lepsze predyspo-
zycje do improwizowania?

Grupa So Close składa się z 9 Pań i  4 
Panów, co jest dość rzadkim zjawiskiem 
w  środowisku improwizatorów, gdyż moż-
na powiedzieć, że jest to zmaskulinizowany 
„zawód”. Płeć jednak na pewno nie deter-
minuje predyspozycji do improwizowania.

Na waszym FB przeczytałam, że jesteście do-
brzy lub tak się wam przynajmniej wydaje. Jak 
się postrzegacie? Jesteście dobrzy?

Czy jesteśmy dobrzy? Tak. Dlaczego? 
Każdy improwizuje w  życiu codziennym, 
więc tak naprawdę każdy nadaje się do im-
prowizacji. W  improwizacji scenicznej trze-
ba tylko znaleźć grupę zapaleńców, która 
myśli podobnie jak my i zacząć się próbo-
wać. Chodzi o  to, żeby rozumieć swoje-
go partnera i wspierać go na scenie. Kiedy 
już nauczymy się, jak myślą członkowie na-
szej grupy i  oswoimy z  publiką, wtedy za-
czyna się ścieżka „dobrych” i  praca nad 
szczegółami.

Gdzie występujecie?
Mamy dwa stałe miejsca: Gwarek, jako 

że „narodziliśmy” się w  AGH, za co jeste-

śmy bardzo wdzięczni oraz „NieLubięPo-
niedziałków”, jest to Klub Herbaciany na 
Szlaku, gdzie zderzają się wszelkie formy 
sztuki i  rodzaje ludzi. Oprócz tego gości-
my okazjonalnie w wielu innych miejscach, 
a  do tej pory zwiedziliśmy kilkanaście jak 
nie kilkadziesiąt krakowskich klubów i „piw-
nic”, gdzie pokazywaliśmy swoje spektakle 
i wciąż szukamy nowych.

Czy możecie zdradzić plany na przyszłość?
Występy, warsztaty, rozwój no i  praca, 

praca, praca i jeszcze raz praca. Samo spo-
tykanie się na próbach we własnym gronie 
nie jest wystarczające, dlatego też bardzo 
nam zależy na uczestnictwie w  warszta-
tach prowadzonych przez doświadczonych 

improwizatorów, poznawaniu innych grup 
z Polski, a także dawaniu występów w coraz 
to innych miejscach. Do tej pory na nasze 
występy był wstęp wolny, jednak do reali-
zacji naszych planów potrzebujemy fundu-
szy, dlatego też powoli ruszamy z  bileto-
waniem naszych występów. W  przyszłości 
chcemy także zorganizować warsztaty z im-
pro dla naszych fanów. Wszystko to jest na 
razie w fazie przygotowań, dlatego prosimy 
o cierpliwość i zapraszamy do śledzenia na-
szego Facebook’owego fanpage’a.

Dziękuję za rozmowę

Ilona Trębacz
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Ola Wójcik i Paweł Tworek, występ w Gwarku

Maciej Demczyński i Paweł Tworek, występ w Gwarku
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Przez wiele lat syn mój Krzysztof pisał wier-
sze i chował je głęboko w szufladzie, żeby 
nikt nie znalazł. Ukrywał je nawet przed oso-
bami najbliższymi.

Dobrze wiem, że w swojej burzliwej mło-
dości przeżywał różne nastroje i problemy. 
Jako ojciec mogę powiedzieć, że los go 
nie rozpieszczał, ale chyba również dlate-
go że jak ten przysłowiowy kot chodził tyl-
ko sobie znanymi drogami. W związku z tym 
dość często przeżywał różnego rodzaju fru-
stracje. W  tych stanach takim „zaworem 
bezpieczeństwa”, gwarantem odprężenia, 
uspokojenia i  powrotu do równowagi psy-
chicznej była jego pasja pisania wierszy.

W tym stanie „uniesień” poetyckich za-
sadniczą rolę spełniała ta jedna, jedyna 
osoba płci pięknej… Tu chciałbym serdecz-
nie podziękować bardzo kochanej, opatrz-
nościowej osobie, jego żonie Ewie, która 
obdarowywała go hojnie troskliwą opieką, 
miłością. Ewie zawdzięcza swoje ocalenie 
od wielu życiowych niepowodzeń… Jej bli-
skość (lub brak) miała znaczący wpływ na 
treść i charakter jego utworów.

Dzięki potajemnemu przelewaniu na pa-
pier poetyckich myśli, zebrała się spora licz-
ba wierszy, które w interesujący sposób od-
zwierciedlają różnorodne stany Jego duszy, 
egzystencji.

Jako dorosły mężczyzna podjął pracę 
w Kombinacie Metalurgicznym im. T. Sędzi-

mira w  Nowej Hucie w  charakterze odlew-
nika. Tam zdobywał doświadczenie, z  któ-
rym później dzielił się ze studentami naszej 
uczelni, odbywającymi regulaminowe prak-
tyki zawodowe.

Jednak praca w Odlewni nie była łatwa 
i z pewnością przyczyniała się znacząco do 
wspomnianej już frustracji wyrażającej się 
buntem w odniesieniu do wszystkich… i do 
wszystkiego, krótko mówiąc do otaczającej 
rzeczywistości.

Po latach obfitujących w  różnorod-
ne trudności, nadszedł wreszcie oczeki-
wany dzień, gdy los „uśmiechnął się” do 
Syna i  „odtajało” Jego serce. Pokazał mi 
plik swoich utworów, z których wybrałem kil-
ka. Oczywiście skrzętnie wczytałem się we 
wszystkie, jakie mi ujawnił. Poruszyła mnie 
bardzo ich treść, a  zawarte tam senten-
cje głęboko utkwiły w  mojej świadomości, 
w  moim sercu. Jestem pełen podziwu dla 
Jego talentu i  postrzegania rzeczywistości 
ludzkiej oraz przyrodniczej, w poszukiwaniu 
piękna, a także oceny zagrożeń, niebezpie-
czeństw czy brzydoty.

Cieszę się, że dzięki uprzejmości Re-
dakcji Biuletynu AGH mogę zaprezentować 
Szanownym Czytelnikom kilka wybranych 
wierszy. Oto one: Złączeni, Bestia, Rozłąka, 
Zegar życia.

Na koniec mojej krótkiej relacji chciał-
bym dodać, że jestem bardzo ciekawy, jakie 

będą wrażenia, opinie Szanownych Czytel-
ników o tych wierszach.

Wdzięczny za odzew ojciec ich Autora

dr Józef Szerłomski 
długoletni emerytowany pracownik naukowy AGH Wydział Humanistyczny

Talent ukryty… w szufladzie

Zegar życia
Zegar życia
Odmierza czasu mego wstęgę
Gnając chwilą ulotną
Nie znając powtórzeń
Wśród blasków, cieni bycia
Bez przerw i przedłużeń
Wskazówki kroczą z wolna
W mozole bez tchnienia
Nadają rytm wszechrzeczom
Przekształcając teraźniejszość
W mroki zapomnienia
Zegar życia
Co nigdy nie staje, nie wraca
Czas w mechanizm zaklęty
Werk tykający mozołem
Od początku do końca świata

 Złączeni
Złączeni ze światem
Pępowiną życia
W rozkwitłym goryczą
Istnieniu ponurym

W drżącej uniesieniem
Szczęśliwej chwili
Wnikamy w sens bytu
Spłoszeni odwagą
Ściskając w pamięci
Świat przeszły i przyszły
Odbywamy pielgrzymkę
Od czerni do czerni
Przez istnienia szarość
Świadomi ciężkiego garbu
Obecności własnej
Ślimaczymi kroki
Skracamy swą drogę

Bestia
Oczy węża
Język smoka
Ramiona modliszki
Zęby lwa
Spryt wilka
Szybkość kobry
Natura lisa
Zapalczywość rosomaka

Węch szakala
Upór osła
Słuch nietoperza
Chód geparda
Umysł człowieka

Rozłąka
Rzucony na żer
Samotności
Rozwiązuję szaradę
Swojego istnienia
Z duszą wyjącą tęsknotą
W matni umysłu człowieka
Któremu wyrwano
Najlepszą część siebie
Z dala od kochanej…
W udręce
I bez radości
Odcinam kartki
Z kalendarza rozłąki
Uporczywie żebrząc
O koniec

Po lewej autor wierszy wraz ojcem autorem tekstu
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Jest czas na naukę, jest też czas na przy-
godę! Wychodząc z tego założenia nasi że-
glarze przepływają coraz ambitniejsze oraz 
bardziej wymagające mile morskie, dum-
nie pływając pod banderą AGH. Podczas 
tegorocznych wakacji kolejny rok z  rzędu 
w Akademickim Klubie Żeglarskim AGH re-
alizowany był projekt wakacyjnych rejsów 
morskich po wodach na północ od naszej 
Alma Mater.

Historię rejsów na Morzu Bałtyckim 
w  2012 roku rozpoczęła ponad 20-osobo-
wa grupa. W  tym roku grupa śmiałków li-

czyła już prawie 50 osób (przypomnijmy, że 
AKŻ działa dopiero od 2009 roku). Celem 
postawionym w  tym roku było przepłynię-
cie Morza Północnego (z Wysp Brytyjskich 
do Norwegii, wraz z  dłuższą eksploracją 
norweskich fiordów). Szukanie odpowied-
niego jachtu, którego dzielność umożliwia-
łaby pływanie w tych warunkach, planowa-
nie bezpiecznych tras, przygotowanie kadry 
kapitanów na te etapy, organizacja dojaz-
dów, prowiantu (w krajach wcale nie tanich) 
trwało wiele miesięcy. Wybór padł na rejs 
wieloetapowy, a jednostką, która miała nas 
bezpiecznie doprowadzić do portów doce-
lowych stał się S/Y BREGO. Już pierwsze 
wrażenie po zobaczeniu go w szczecińskim 
porcie wzbudziło w  naszych sercach za-
chwyt. Solidnie wyglądająca, stalowa, dwu-
masztowa jednostka wyprawowa, w  nie-
codziennym czarno-czerwonym kolorze 
z bordo-żaglami zapraszała na pokład. Wie-
le serca włożonego przez jego właściciela 
w  podniesienie bezpieczeństwa oraz przy-
stosowanie jachtu do tej wyprawy dało nam 

całkowitą pewność i  zaufanie do tej jed-
nostki. Kompletowanie załogi trwało bardzo 
krótko – wyobrażenia o planowanym rejsie, 
fiordach, zielonej Szkocji, dumnym Londy-
nie, bezkresie morza, dojrzewały w naszych 
wyobraźniach od zimy.

Załogi gotowe czas wyruszać

Wyprawa koordynowana przez AKŻ zakła-
dała 5 etapów trwających prawie półtora 
miesiąca. Na pokład wkroczyliśmy począt-
kiem sierpnia w stolicy Wielkiej Brytanii, tuż 

przy Tower Bridge – czyli przy chyba naj-
piękniejszym i  najbardziej znanym moście 
w  Europy. Z  odpływem ruszyliśmy Tamizą 
wraz z nurtem rzeki, osiągając zacne pręd-
kości. Już przy ujściu Tamizy wielu z nas do-

świadczyło siły pływów, których wpływ na 
prędkość i kurs jachtu jest niebagatelna. Na 
szczęście nasi inżynierowie w  większości 
zaliczyli już mechanikę płynów oraz podsta-
wy żeglarstwa, więc dawali sobie radę z ży-
wiołem wyśmienicie. Mimo silnego wiatru 
i  nie rozpieszczającej nas pogody skiero-
waliśmy się wzdłuż wybrzeża Anglii na pół-
nocny wschód. Mijając port Harwich i udali-
śmy się do portu Hull znajdującego się nad 
rzeką Humber. Wąska śluza na wejściu do 
portu wraz z bardzo silnym prądem pływo-
wym na rzece kolejny raz pokazała nam, 
że doświadczenie zebrane na pływach jest 
bezcenne i żadne podręczniki nie są w sta-
nie wystarczająco opisać tego zjawiska. 
Po krótkim odpoczynku i  przy zmiennych 
warunkach pogodowych kapitan Sławo-
mir Kulczycki wraz z  dzielną załogą skie-
rował jacht ponownie w stronę północnego 
wschodu. Pływanie w  okolicach południ-
ka zerowego zmuszało nawigatora do cią-
głej kontroli, po której jego stronie znajdu-
je się jacht – zmiany pozycji z East na West 
dokonywały się nawet kilka razy dziennie. 
Zliczając kolejne mile morskie, udaliśmy 
się do portu North Shields nad rzeką Tyne 
niedaleko Newcastle. Historia Newcastle 
znana jest od czasów panowania cesarza 
Hadriana. Za jego rządów (I w. n.e.) wybu-
dowano Mur Hadriana, stanowiący granicę 
imperium rzymskiego. Po wyczerpującym 
zwiedzaniu okolicznych zabytków zmuszeni 
kończącym się czasem naszego etapu po-
dążyliśmy do portu docelowego – Edynbur-
ga – gdzie po wymianie załogi ster przejął 
kpt. Krzysztof Gębski.

Po uzupełnieniu zapasów oraz pali-
wa, ruszyliśmy wzdłuż pięknych, zielonych 

„Navigare necesse est…”

„NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE” (łac. Żeglo-

wanie jest koniecznością, życie nie) słowa wypowiedziane przez 

starożytnego Pompejusza podczas wyjścia z portu jego okrętu, 

przyświecały naszym młodym żeglarzom, planującym po raz 

pierwszy w historii AKŻ samodzielnie przepłynąć Morze Północne.

Dane techniczne S/Y Brego

długość całkowita jachtu 13,44 m

szerokość całkowita 3,91 m

zanurzenie 1,85 m

materiał kadłuba stal

typ ożaglowania kecz

silnik  Volvo Penta 55E (z 2007 roku)

ilość miejsc 8/10

Własciciel  Szkoła Żeglarstwa „Kliper”

Port macierzysty Szczecin

fdane ww.kliper.net.pl
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wschodnich wybrzeży Szkocji. Pogoda była 
piękna, ale prognozy nie dawały nam złu-
dzeń – zbliża się sztorm. Bezpiecznym por-
tem na ten czas był dla nas Peterhead. Bos-
man portu wraz z  lokalnym jacht klubem 
przyjął naszą grupę nie lada poczęstunkiem, 
grillowanymi rybkami i ciepłą strawą. Szybko 
odwdzięczyliśmy się za gościnne przyjęcie 
wypełniając port dźwiękiem strun i  polski-
mi szantami. Przymusowy postój spowodo-
wany sztormem trwał prawie 3 dni, a  nasz 
jacht pięknie przystrojony we flagi AGH oraz 
krajów, przez które tu dopłynął, wzbudzał 
ogólne zainteresowanie. Dzięki temu zaprzy-
jaźniliśmy się m.in. z  żeglarzami brytyjskiej 
armii, biorącymi udział w  regatach wokół 
Wysp Brytyjskich, którzy z  powodu awarii 
zakończyli swoje zmagania w  tym właśnie 
porcie. Wiatr zelżał do 6st B, czas było pły-
nąć do Norwegii. Co potrafi z kondycją za-
łogi zrobić posztormowa martwa fala, tego 
nie uda się opowiedzieć – to trzeba prze-
żyć. Walcząc z  własnymi słabościami ca-
łodobowe wachty twardo wypełniały swoje 
obowiązki. Wiatr się wzmógł, deszcz prze-
moczył nasze sztormiaki, a słone fale mor-
skie interferując skutecznie zalewały nam 
twarze wraz z połową kokpitu… Ale i po tej 
burzy wyszło słońce, wiatr zelżał, a naszym 
oczom ukazała się Norwegia. Choroba mor-
ska na pokładzie została już wspomnieniem, 
a  ostatni slalom między nieskończoną ilo-
ścią platform wiertniczych i oraz norweskich 
wysepek doprowadził nas do końcowego 
Bergen. Tam na drugi dzień przybyła załoga, 
której dowodził Wojciech Sajdak.

Pogoda całkowicie się odmieniła. Słoń-
ce rozpieszczało nasze twarze, przy tym za-
niedbując żagle – niestety bez użycia na-
szego niezawodnego silnika nie obeszło 
się.

Kurs – eksploracja fiordów

Marzenie niejednego polskiego żeglarza 
zostało tu całkowicie spełnione. Pierwszym 
obranym portem był klimatyczny port Sun-
dal, gdzie rzucając cumy na ląd, rozpo-
ścierał nam się wspaniały górzysty pejzaż 
wraz z białym czołem lodowca. Widok po-
walił nas z nóg, więc na drugi dzień ruszy-
liśmy na szlak, aby bliżej go zobaczyć. Nikt 
nie żałował kilku godzin wędrówki, nasz za-
chwyt nad widokami rósł z każdym kilome-
trem. W dalszej trasie po zwiedzeniu Hau-
gesund, celem było wejście na słynną półkę 
skalną wiszącą kilkaset metrów nad mo-
rzem, czyli Preikostolen. Piękne widoki zwa-
lały z  nóg. Kolejne dni odmieniły pogodę, 
która znów dała o  sobie znać, skutecznie 
blokując nasze wyjście na Kjerag. Droga 
powrotna wraz z 30-węzłowym baksztagiem 
okazała się całkiem przyjemna, a na koniec 

tego etapu zacumowaliśmy w  Stavanger 
– kolebce norweskiego przemysłu nafto-
wego. Grupa inżynierów szybko opanowa-
ła fantastyczne Norweskie Muzeum Ropy 
Naftowej i  gdyby nie późna godzina, spę-
dziliby tam pewnie całą noc. Przedostatnia 
załoga prowadzona przez Krzysztofa Je-
ziorowskiego ruszyła w drogę powrotną do 
Bergen. Pogoda się utrzymywała, a  prze-
waga płci pięknej na pokładzie poddawa-
ła powątpiewaniu fakt, czy to na pewno za-
łoga z  AGH! Po sprawdzeniu legitymacji 
studenckich i doktoranckiej okazało się, że 
tak! Załoga wyruszyła ponownie na półkę 
skalną, a  następnie postanowiła popłynąć 
w  głąb Handangerfiordu – trzeciego naj-
dłuższego fiordu na świecie, dopływając do 
Eidfjordu. Zdjęciom nie było końca, jak rów-
nież uśmiechom na twarzach załogi. Spraw-
nie prowadzona nawigacja przez Dorotę 
Jeziorowską bezpiecznie doprowadziła za-

łogę do Bergen. Tu Krzysztof Skowronek 
wyruszył jeszcze na północ, mając w  pla-
nie wpłynąć w Sognefjord – czyli najdłuższy 
fiord norweski.

Na tym niestety nasza relacja się kończy 
z powodu zamknięcia tego numeru Biulety-
nu AGH. Życzymy wiatru i  stopy wody dla 
całej załogi, wyczekując spotkania wszyst-
kich uczestników tej wyprawy w  murach 
AGH. Relację fotograficzną można zoba-
czyć na naszej stronie www.keja.agh.edu.pl 
oraz na FB, ale to nie koniec żeglarstwa 
w  tym sezonie, ruszamy flotą ponad 20 
jachtów na Mazury! Ahoj!

Wojciech Sajdak, Krzysztof Gębski

Trasa żeglarzy AKŻ AGH w tegorocznym rejsie na S/Y Brego: 1. Londyn, 2. Harwich, 3. Hull, 

4. North Shields, 5. Edynburg, 6. Peterhead, 7. Bergen, 8. Sundal, 9. Haugesund, 10. Jor-

peland, 11. Lysebotn, 12. Stavanger, 13. Eidfiord, 14. Byrknes, 15. Balestrand, 16. Skjol-

den, 17. Gudvangen,
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Fiordy. U stóp lodowca,  
czyli żeglarski trekking (fot. Wojciech Sajdak)

W szkockim, bezpiecznym porcie czekamy na przejście niżu (fot. Wojciech Sajdak)

Dumnie pływa się pod barwami AGH! 
(fot. Wojciech Sajdak)

Dzielność jachtu była niekwestionowana 
(fot. Wojciech Sajdak)

„Navigare necesse est…”
tekst str. 50–51


