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Piknik AGH
Taka to pora roku, że podczas Pikników AGH, jakie dotychczas się odbyły, prze-
ważnie przelotnie padał deszcz. Aura nigdy nie przerwała dobrej zabawy, ale zde-
cydowanie ją utrudniała. Tegoroczna edycja pikniku odbyła się w towarzystwie 
wzorcowej pogody. Dzięki temu bez żadnych przeszkód można było wziąć udział 
w  przedniej rozrywce, spotkać znajomych, których widuje się czasem tylko na 
piknikach (ponieważ ważne sprawy zatrzymują ich za ścianą), zjeść kiełbaskę, za-
prezentować swoje pociechy czy przekonać się ze zdumieniem, jak wyrosły dzie-
ci koleżanek i kolegów.

Podsumowując, Piknik AGH udał się przepięknie. ZS

fot. Z. Sulima
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Od redakcji
Rozpoczynając pisanie tego tekstu mam świeżo w pamięci Piknik 
AGH i Bieg AGH, dwie imprezy, na które co roku przybywa znaczna 
część naszej Społeczności Akademickiej. To właśnie tego dnia od-
nawiamy zapomniane znajomości, nawiązujemy nowe z  osobami 
czasem mijanymi na uliczkach naszego kampusu, a przede wszyst-
kim spotykamy się z  tymi, których znamy i  lubimy – zawsze do-
brze się bawimy i integrujemy. Obu wydarzeniom poświęcamy we-
wnętrzne okładki niniejszego wydania.

Temat wydania postanowiliśmy przeznaczyć na omówienie bar-
dzo ważnego procesu, jakim jest transfer badań i technologii wypra-
cowany w uczelni do sfery gospodarczej. Oprócz misji edukacyjnej 
szkoły wyższej, wdrożenia to druga z najważniejszych aktywności re-
alizowanych w każdej uczelni technicznej, więc warto zapoznać się 
z osiągnięciami i problemami związanymi z tą tematyką.

Do niniejszego Biuletynu trafiły również dwa wydziałowe jubi-
leusze. Pierwszy z  nich to 70-lecie Wydziału Geologii Geofizyki 
i Ochrony Środowiska. Jeden z najstarszych wydziałów AGH obcho-
dził hucznie swoje urodziny 13 i 14 czerwca. Odbyło się uroczyste 
posiedzenie Rady Wydziału, sesja wspomnieniowa, wieczorne spo-
tkanie towarzyskie oraz panel dla przedstawicieli przemysłu, z któ-

rym wydział intensywnie współpracuje. Po szczegóły jubileuszowe 
odsyłam Państwa na stronę 14.

Drugi nieco skromniejszy jubileusz to 15-lecie działalności na-
szego najmłodszego wydziału – Wydziału Humanistycznego, ob-
chodzony 21 maja niezwykle barwnie przez kadrę naukową i  stu-
dentów (str. 15).

Profesor Tadeusz Słomka – Rektor AGH w ostatnich dniach sta-
nął na czele dwóch ważnych organizacji. Został wybrany przewod-
niczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Pre-
zesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, 
o czym można przeczytać na str. 13.

Profesor Antoni Tajduś otrzymał od Politechniki Lubelskiej dokto-
rat honoris causa – zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i przeczy-
tania krótkiej notki na str. 29.

Wśród licznych osiągnięć najmłodszej części naszej społeczno-
ści, o których piszemy w dziale „Studenci”, pragnę zwrócić uwagę 
czytelników na wydarzenie, jakiego jeszcze w AGH nie było. Otóż 
Akademicki Klub Żeglarski AGH otrzymał wyróżnienie „Czerwonej 
Róży” za propagowanie wychowania morskiego wśród studentów. 
Jak na klub nieposiadający ani jednej jednostki pływającej i umiej-
scowiony w głębi lądu wyróżnienie niezwykłe, ale w pełni zasłużo-
ne (str. 41 i 42).

Zbigniew Sulima
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Kilka tygodni temu odbyło się w naszej uczelni Forum Akademicko-Gospodarcze „Nauka i gospodarka szansą dla Polski”. Z obrad 
i dyskusji, które odbywały się po każdej z sesji tej konferencji, wynika, że i naukowcy, i przedsiębiorcy są żywo zainteresowani współ-
pracą. Ale jak ją rozpocząć? Gdzie i do kogo się zwrócić? Obie strony są zdane na siebie, ponieważ innowacje wychodzące z uczelni 
technicznych muszą być wdrażane w przedsiębiorstwach, z kolei firmy nie będą konkurencyjne bez stawiania na ciągły rozwój nowo-
czesnej technologii, która jest myślą polskich inżynierów, wreszcie bez symbiozy tych dwóch światów nie będzie rosła w siłę żad-
na gospodarka.

Temat niniejszego wydania Biuletynu AGH skupia się na zagadnieniach, które są przedmiotem wielu, nieraz bardzo gorących dys-
kusji – są to współpraca nauki z biznesem, transfer technologii i innowacyjność. Na łamach naszej gazety dyskusji nie prowadzimy, 
bo oczywistą rzeczą jest konieczność budowania mostów pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami. Postanowiliśmy natomiast poka-
zać przedsięwzięcia, które skupiają się na spajaniu tych ważnych dla gospodarki, ale całkowicie odmiennych światów, jakimi są nauka 
i biznes. Poprzez rozmowy z pracownikami różnych uczelni chcemy wskazać przedsięwzięcia, których głównymi celami są komercjali-
zacja badań, pomoc w zakładaniu start-upów, pozyskiwaniu środków na badania i wdrożenia oraz likwidowanie barier w zakresie roz-
woju i finansowania gospodarki rynkowej. Świetnie sprawdzają się tu konsorcja skupiające środowiska naukowe, biznesowe i samo-
rządowe – łatwiej jest w nich dostrzec możliwości współpracy, znaleźć partnera w dobrze rokującym biznesie, szybciej i taniej wykonać 
konieczne prace badawcze czy przetestować nowy pomysł. Krótko mówiąc: współpraca gwarantuje sukces! Ilona Trębacz

Współpraca  
gwarantuje sukces gospodarczy

22 i 23 kwietnia 2016 roku w murach Aka-
demii Górniczo-Hutniczej odbyło się posie-
dzenie oraz konferencja  Polskiego Forum 
Akademicko-Gospodarczego. Tegoroczna 
konferencja pod nazwą „Nauka i  gospo-
darka szansą dla Polski” nawiązywała do 
oczekiwań uczelni oraz przedsiębiorstw, 
w  których współpraca jest jednym z  naj-
ważniejszych czynników rozwoju. Sfera sty-
ku gospodarki oraz nauki, zawsze ważna, 
w XXI wieku nabiera wagi szczególnej. Od 

sprawności współdziałania tych obszarów 
zależą pozycje państw i  całych regionów 
w silnie konkurencyjnym świecie.

23 kwietnia był głównym dniem kon-
ferencji. Spotkanie otworzył prof. Tadeusz 
Słomka – Rektor AGH oraz Jarosław Gowin 
– Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W trakcie trzech sesji prelegenci 
skupili się głównie na przedstawieniu wzo-
rowych modeli współpracy środowisk nauki, 
przemysłu i  biznesu. Dr Alicja Adamczak 

– Prezes Urzędu Patentowego RP omówi-
ła polską wynalazczość w globalnym świe-
cie. Zwróciła uwagę przede wszystkim na 
rosnącą pozycję Polski w rankingach inno-
wacyjności na świecie oraz stabilne i ugrun-
towane miejsce w rankingach skupiających 
się na zgłoszeniach wynalazków, wzorów 
użytkowych oraz udzielonych patentów. 
Bardzo pozytywnym trendem jest aktyw-
ność polskich podmiotów na rynku europej-
skim – jeszcze w 2004 roku nasi naukowcy 
zgłosili w EPO 163 patenty, a w 2015 roku 
było ich już prawie 850. Doktor Adamczak 
przedstawiła również ranking szkół wyż-
szych zgłaszających patenty – nasza uczel-
nia znalazła się na drugim miejscu, ustępu-
jąc jedynie Politechnice Wrocławskiej.

Finansowanie rozwoju i  komercjaliza-
cja badań z  bankowego punktu widzenia 
– to temat przewodni wystąpienia Krzysz-
tofa Pietraszkiewicza – Prezesa Związku 
Banków Polskich. Prezes największej sa-
morządowej organizacji zrzeszającej ban-
ki w naszym kraju dokładnie przeanalizował 
stan sektora bankowego w  Polsce i  jego 
zdolność do finansowania gospodarki, 
w  tym innowacji, a  także możliwości finan-
sowania innowacji z udziałem banków. Pre-
zes Pietraszkiewicz stwierdził, że w ramach 
tworzenia ekosystemu wsparcia innowacji, 
należy zwiększyć nacisk na efektywność, 

Nauka i gospodarka szansą dla Polski
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w  tym w  zakresie przygotowania do go-
towości inwestycyjnej i  finansowej. Należy 
tworzyć stabilne warunki dla finansowania 
innowacyjnych przedsiębiorców poprzez 
zapewnienie stabilnych zmian regulacyj-
nych, eliminując bariery w zakresie rozwoju 
i  finansowania oraz wykorzystać doświad-
czenia instytucji finansowych w  celu przy-
gotowania rozwiązań produktowych skiero-
wanych do innowacyjnych przedsiębiorców 
w perspektywie finansowej UE 2014–2020.

Ważnym głosem w dyskusji była również 
wypowiedź Pawła Olechnowicza, człon-
ka Zarządu Polskiego Forum Akademicko-

-Gospodarczego. Wieloletni Prezes Zarzą-
du Grupy LOTOS odniósł się do współpracy 
nauki i biznesu, wskazując w niej szansę na 
zbudowanie innowacyjnej gospodarki. „Te-
raz mamy gospodarkę rynkową. Jej sensem 
jest postęp, rozwój, wzrost. W PRL państwo 
tłamsiło inicjatywę wybitnych ludzi. Nie tyl-
ko z uwagi na doktrynę, która nie znosiła in-
dywidualistów, ale także z uwagi na czysto 
ludzkie uwarunkowania. Człowiek wyróż-
niający się nie miał w dawnej Polsce lekko. 
(…) Zmiany zachodzące we współczesnym 
świecie wymagają od rządów zasadniczej 
rewizji podejścia do gospodarki. Dotych-
czasowa przewaga konkurencyjna krajów, 
oparta na zasobach naturalnych, traci zna-
czenie. Wygrywają te państwa, które kła-
dą nacisk na rozwój nauki, nowoczesnych 
technologii oraz edukację społeczeństwa. 
Powinna więc wygrywać Polska, bo mamy 
te wszystkie składniki sukcesu”. Swoje wy-
stąpienie zakończył znanym i motywującym 
stwierdzeniem: „Zapewniam Państwa, że 
współpraca nauki i biznesu jest szansą na 
innowacyjną gospodarkę. Naprawdę to mo-
żemy zrobić. Yes, we can. Let’s do it!”

Kończąca pierwszą sesję prezentacja 
prof. Tadeusza Uhla z  Wydziału Inżynie-
rii Mechanicznej i  Robotyki AGH spotka-
ła się z  wielkim zainteresowaniem uczest-
ników. Profesor Uhl skupił się na głównym 
problemie: „Różnice między nauką a  biz-
nesem – jak zbudować pomost pomiędzy 
tymi dwoma różnymi światami?” Szczegóło-
wo omówił oczekiwania nauki i biznesu oraz 
opisał model biznesu opartego na wiedzy.

W kolejnych sesjach uczestnicy konfe-
rencji mieli możliwość poznać działalność 
Instytutu Autostrada Technologii i  Innowa-
cji, którego liderem są Akademia Górniczo-
-Hutnicza oraz Politechnika Wrocławska, 
a także Polskiego Instytutu Technologii.

Praktyczne podejście do komercjalizacji 
badań naukowych oraz ścisłej współpracy 
z przemysłem i biznesem omówili reprezen-
tanci Centrów Transferu Technologii AGH 
oraz Politechniki Krakowskiej. Dyrektor CTT 
PK Jakub Kruszelnicki skupił się na możli-
wościach finansowania międzynarodowych 
projektów B+R, natomiast Zastępca Dyrek-
tora CTT AGH dr inż. Dominik Kowal omówił 
komercjalizację badań naukowych na przy-
kładzie Akademii Górniczo-Hutniczej.

Konferencja miała tradycyjną dla forum 
formułę, która umożliwiła szeroką dyskusję 
poprzedzoną kilkoma wystąpieniami wpro-
wadzającymi. Zaprezentowane zostały rów-

nież aktualne inicjatywy, w  tym „Pakt dla 
nauk technicznych”. Uczestnicy konferencji, 
którymi byli przedstawiciele uczelni, dużych 
przedsiębiorstw oraz mniejszego biznesu 
mieli możliwość wymiany wiedzy i doświad-
czeń, które w przyszłości pozwolą na efek-
tywniejszą współpracę między poszczegól-
nymi sektorami. Tegoroczna konferencja 
„Nauka i  gospodarka szansą dla Polski” 
stała się przestrzenią ciekawych i  meryto-
rycznych spotkań, a  entuzjazm uczestni-
ków przyniósł ciekawe propozycje aktyw-
ności, które rozwijane będą przez instytucje 
współpracujące w całej Polsce.

Paweł Kućmierz
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Krzysztof Pietraszkiewicz

Od lewej: Paweł Olechnowicz, Tadeusz Słomka, Jarosław Gowin, Tadeusz Więckowski
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Instytut Autostrada Technologii i  Innowa-
cji powstał w  lipcu 2015 roku. Wtedy umo-
wę konsorcjalną podpisało siedemna-
ście uczelni, dwa instytuty badawcze i  trzy 
przedsiębiorstwa. W  ciągu ostatnich kilku 
miesięcy do IATI dołączyły kolejne insty-
tucje, w  sumie jest ich czterdzieści sześć. 
Dzięki temu IATI składa się z  zespołu naj-
wyższej rangi naukowców, przedsiębior-
ców i  pracowników administracji. Liderami 
Konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutni-
cza oraz Politechnika Wrocławska. Prze-
wodniczącym Rady Naukowo-Przemysło-
wej IATI jest prof. Tadeusz Słomka – Rektor 
AGH, a zastępcą prof. Tadeusz Więckowski 
– Rektor PWr.

Każdy kraj może rozwijać się dzięki no-
wym rozwiązaniom, technologiom, pomy-
słom i kapitałowi. Głównym celem IATI jest 
więc zacieśnianie współpracy między na-
ukowcami z  różnych specjalności (ze 
względu na coraz większą interdyscyplinar-
ność badań), a  także nauki z przemysłem, 
ponieważ taka synergia zaowocuje powsta-
waniem wspólnych innowacyjnych rozwią-
zań, które mogą być przedmiotem wdra-
żania. Transfer nowych rozwiązań przynosi 
wymierne korzyści nie tylko przedsiębior-
com, ale jest podstawą nowoczesnej, do-
brze rozwijającej się, konkurencyjnej go-
spodarki. Ta z  kolei stworzy nowe miejsca 
pracy i wzrost PKB.

Wymiana doświadczeń

W ramach IATI utworzonych zostało  trzy-
naście tzw. obszarów tematycznych spój-

nych z  wyznaczonymi w  dokumentach 
krajowych kierunkami rozwoju, odpowia-
dających polom badawczym zdefiniowa-
nym w projekcie „Foresight technologiczny 
przemysłu – InSight 2030”, a  także z  kra-
jowymi inteligentnymi specjalizacjami. Są 
to: Biotechnologie przemysłowe, Nanopro-
cesy i  nanoprodukty, Zaawansowane sys-
temy wytwarzania i  materiały, Technologie 
informacyjne i telekomunikacyjne (ICT), Mi-
kroelektronika, Fotonika, Technologie ko-
generacji i  racjonalizacji gospodarowania 
energią, Surowce mineralne, Zdrowe spo-
łeczeństwo, Zielona gospodarka, Bezpie-
czeństwo, Transport, Środowisko. – Obsza-
ry Tematyczne stanowią pole współpracy 

dla poszczególnych Centrów Kompetencji, 
czyli grup specjalistów zajmujących się wy-
branym tematem badawczym w danej dzie-
dzinie wiedzy, np. inteligentnego budow-
nictwa energooszczędnego. W ten sposób 
– mamy nadzieję łatwy i przystępny – part-
nerzy przemysłowi mogą zidentyfikować 
specjalistów z  danej dziedziny z  całej Pol-
ski, a naukowcy włączyć się w nurt prowa-
dzonych badań poprzez np. wymianę do-
świadczeń, wdrażanie lub modyfikowanie 
istniejących rozwiązań technologicznych, 
prowadzenie ocen wpływu na środowisko, 
efektywności ekonomicznej, badań rynku 
dla proponowanych rozwiązań. Mamy też 
w  planach realizację wielu projektów ba-
dawczych, wdrożeniowych i  rozwojowych, 
które zawiązywane są przez konsorcja part-
nerów IATI. Przykładem może być Program 
Strategiczny Innowacyjny Recykling, w któ-
rym jest kilku partnerów IATI, zainicjowa-

ny przez Instytut Metali Nieżelaznych, Izbę 
Gospodarczą Metali Nieżelaznych i  Recy-
klingu oraz Klaster Gospodarki Odpadowej 
i  Recyklingu. Konsorcjum IATI nie ograni-
cza partnerów w aplikowaniu o projekty, któ-
re zamierzają wykonać własnymi siłami lub 
z  podmiotami trzecimi – tłumaczy dr hab. 
Joanna Kulczycka, prof. nadzw., Dyrektor 
Biura IATI-Kraków. Władze IATI stawiają na 
stały kontakt i  wymianę wiedzy i  informa-
cji między partnerami konsorcjum. Bardzo 
często w związku z tym odbywają się szko-
lenia, wykłady, konferencje i  spotkania, na 
których przedstawiciele Centrów Kompe-
tencji opowiadają o  swoich możliwościach 
i  zasobach. Taka wymiana wiedzy owocu-
je pomysłami na wspólne przedsięwzięcia, 
skutkujące innowacyjnymi rozwiązaniami 
i wdrożeniami.

Razem łatwiej

– Łączy nas wspólny cel: efektywne apli-
kowanie o  krajowe i  europejskie fundusze 
na innowacje i prace badawczo-rozwojowe 
dopasowane do potrzeb nowoczesnej go-
spodarki. Jesteśmy gotowi podjąć się no-
wych wyzwań w zakresie tworzenia innowa-
cyjnych rozwiązań w  różnych dziedzinach 
gospodarki. Przez blisko dwa lata działal-
ności Konsorcjum IATI nawiązało współpra-
cę z bardzo ważnymi partnerami: Legnicką 
i  Wałbrzyską SSE, Agencją Rozwoju Prze-
mysłu (w zakresie Platformy Transferu Tech-
nologii), Krakowskim Parkiem Technologicz-
nym. W  trakcie procedowania są umowy 
z  Wrocławskim Parkiem Technologicznym, 
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalne-
go i  innymi organizacjami. Podejmujemy 
partnerstwo z klastrami. Centra Kompeten-
cji IATI współpracują z  KIC Raw Materials 
i  KIC InnoEnergy. Mamy świadomość, że 
wszystkie wymienione organizacje stano-
wią pomost w dotarciu do przedsiębiorstw 
poszukujących innowacyjnych rozwiązań. 
Rozszerzamy też współpracę zagraniczną, 
gdyż przygotowujemy właśnie porozumie-
nie z  partnerami z  Hiszpanii – konsorcjum 
Iberus Plus, a także czynnie włączyliśmy się 
w  działania UN Global Compact. Ponadto 
biuro IATI informuje o ciekawych krajowych 
i  międzynarodowych konkursach, zapra-
sza wybranych specjalistów na posiedze-
nia Rady Naukowej. Przykładowo, 12 maja 
2016 roku gościliśmy dr. Marcina Sadow-
skiego – pracownika KE, który przedsta-
wił zasady ewaluacji projektów w  ramach 
programu Horyzont 2020 oraz dr. Pawła 

Konsorcjum skupia specjalistów
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Modrzyńskiego – Dyrektora Departamen-
tu Inno wacji i  Rozwoju MNiSW, wcześniej 
zaś Piotra Barczaka z  Europejskiego Biu-
ra ds. Środowiska. Informując o  naszych 
działaniach rozsyłamy członkom IATI new-
sletter, który jest miejscem wypowiedzi dla 
tych partnerów, którzy chcą podzielić się in-
formacjami o swojej działalności, pracy ba-
dawczej, wdrożeniach, czy bazie laborato-
ryjnej – mówi prof. Kulczycka.

Spotkania i warsztaty 

– Naszym głównym celem jest stworzenie 
warunków do efektywnej współpracy dla 
konsorcjantów IATI – zdanie to powtarza-
my na każdym spotkaniu z  naukowcami 
i przedsiębiorstwami. Bo choć konieczność 
efektywnej współpracy wydaje się oczy-
wista, to sposób, w  jaki można to osią-
gnąć – już nie. Dlatego też od początku 
swojego istnienia konsorcjum IATI posta-
wiło na organizowanie spotkań, które mają 
na celu wzajemne poznanie się naszych 
zespołów naukowców, przełamanie swe-
go rodzaju barier występujących pomiędzy 
nimi (wszak konkurują ze sobą na różnych 
polach) i  zachęcenie do tworzenia wspól-
nych innowacyjnych projektów. Przykładów 
takich spotkań i  ich efektów mamy wiele. 
W  marcu 2015 roku zorganizowaliśmy na 
Politechnice Wrocławskiej spotkania przed-
stawicieli wszystkich centrów kompeten-
cji IATI. W sumie ponad 120 osób, w czte-
rech grupach. Każdy zespół zaprezentował 
swoje możliwości, osiągnięcia, potencjal-
ne kierunki prac badawczych. Owocem ta-
kich spotkań było nie tylko nawiązanie no-
wych bezpośrednich kontaktów, ale także 
zainicjowanie prac nad konkretnymi roz-
wiązaniami. Z  kolei spotkanie przedstawi-
cieli centrów kompetencji w  obszarze te-
matycznym „Środowisko” na Uniwersytecie 
Rolniczym w  Krakowie pod koniec 2015 
roku przyczyniło się do tego, że ustalono 
strategiczne kierunki prac w  ramach tego 
OT. Ponadto, okazało się, że w bardzo pro-
sty sposób można oszczędzić czas i  pie-
niądze, które są dziś czynnikiem sukce-
su w  walce o  innowacje – czyli podnieść 
efektywność. Jak? Otóż wcale nie trzeba 
jeździć do odległego miasta, by przepro-
wadzić badania w akredytowanym labora-
torium. Wystarczy zadzwonić do konsor-
cjanta IATI, który dosłownie po drugiej 
stronie ulicy dysponuje wymaganym sprzę-
tem i może wykonać badania niemalże od 
ręki. A  więc oszczędzić czas i  pieniądze! 
I  co najważniejsze, biuro IATI chętnie po-
może w  znalezieniu takich właśnie możli-
wości. Wystarczy jeden e-mail bądź telefon 
– przekonuje Dorota Taraszewska-Zalipska, 
z biura IATI – Wrocław.

Naukowcy i przedsiębiorcy 

– Współpraca z  przedsiębiorstwami jest 
dla nas bardzo ważna. Wielu naszych kon-
sorcjantów ma już sprawdzonych part-
nerów biznesowych i  realizuje we współ-
pracy z  nimi konkretne projekty. Jednak 
wciąż trzeba też szukać nowych szans. 
Dlatego też IATI współorganizuje spotka-
nia z przedstawicielami biznesu, w ramach 
których prezentuje potencjalne pola współ-
pracy. W  maju tego roku na Politechnice 
Wrocławskiej odbyło się spotkanie adreso-
wane wyłącznie do partnerów IATI, poświę-
cone problematyce „big data”. Za stronę 
merytoryczną spotkania odpowiadało jed-
no z  centrów kompetencji IATI „ENGINE” 
(www.engine-iati.e-science.pl), zaś organi-
zacja i dobór uczestników leżały po stronie 
biura IATI. Celem spotkania było z  jednej 
strony zaprezentowanie możliwości ba-
dawczo-rozwojowych CK ENGINE, z  dru-
giej zaś, odbyło się wiele rozmów one-to-
-one, w  ramach których doprecyzowano 
możliwości przygotowania wspólnych pro-
jektów badawczych. IATI jest także organi-
zatorem spotkań pod nazwą „IATI Cyber-
security Academy”. Są to comiesięczne 
wykłady z  zakresu cyber(nie)bezpieczeń-
stwa. Zapraszamy na nie przedstawicieli 
świata biznesu. W ramach każdego wykła-
du poruszane są ważkie problemy dotyczą-
ce problematyki bezpieczeństwa IT, a prele-
genci wskazują na możliwość (niekiedy też 
konieczność) podjęcia współpracy pomię-
dzy dwoma środowiskami: nauką i  bizne-
sem. Najbliższe odbędzie się na Politech-
nice Wrocławskiej w  czerwcu 2016 roku, 
kolejne po wakacjach (www.iati.pl,  www.
cybersecurity-iati.e-science.pl) – podkreśla 
Dorota Taraszewska-Zalipska.

IATI skupia specjalistów

– Zapraszamy do współpracy. Wprawdzie 
nie jesteśmy parkiem technologicznym ani 
inkubatorem przedsiębiorczości, ani cen-
trum transferu technologii, ale mamy w IATI 
takich partnerów np. ARP, KPT, stąd wiemy 
komu zarekomendować istniejące rozwią-
zanie. Natomiast otwarci jesteśmy na pro-
jekty badawcze i  szkoleniowe, które mo-
żemy przygotować dla naszych partnerów 
służąc pomocą na każdym etapie jego re-
alizacji od doboru konkursu poprzez wspól-
ne przygotowanie propozycji do jego reali-
zacji. IATI to wirtualny instytut skupiający 
specjalistów z  wielu obszarów, którzy są 
otwarci na interdyscyplinarną współpracę 
na rynku krajowym i  międzynarodowym. 
Szkoda, że w  obecnym systemie funkcjo-
nowania nauki w Polsce, nie przewiduje się 
form wspierania sieci naukowych, w których 

to – poprzez zacieśnienie współpracy i wy-
mianę informacji między partnerami – mogą 
być tworzone innowacyjne rozwiązania i bu-
duje się kapitał społeczny skupiający spe-
cjalistów – uważa prof. Kulczycka.

IATI staje się marką rozpoznawalną tak-
że wśród podmiotów niebędących w  IATI. 
Z naszych obserwacji wynika, że przedsię-
biorstwa, szczególnie z sektora mikro oraz 
małych i  średnich, mają ogromne proble-
my z dotarciem do naukowców. Do nasze-
go biura trafiają bowiem zapytania o moż-
liwości współpracy w  opiniowaniu efektów 
czy realizacji projektu. Zapytanie kieruje-
my do odpowiedniego obszaru tematycz-
nego, to jest przedstawicieli centrów kom-
petencji zajmujących się daną dziedziną. 
W ten sposób pomagamy przedsiębiorcom 
uzyskać ekspertyzy, opinie czy usługi nie-

zbędne w  procesie aplikowania o  krajowe 
czy europejskie środki na innowacje. Sieć 
powiązań, którą tworzymy, jest niespotyka-
na w  skali naszego kraju. Mamy nadzieję, 
że jeśli w najbliższej przyszłości ktoś myśli 
o innowacjach, to z pewnością pomyśli też 
o IATI! Dlatego jesteśmy otwarci na współ-
pracę i zapraszamy do niej. Więcej o naszej 
działalności na www.iati.pl

Inicjatywa IATI jest świetnym przykła-
dem na to, w jaki sposób świat nauki może 
współpracować z  przedsiębiorcami. Naj-
istotniejsze jest otwarcie się biznesu na na-
ukę i  odwrotnie oraz traktowanie się wza-
jemnie jak jednostki, które mogą się idealnie 
uzupełnić, a nie jako konkurencja.

Ilona Trębacz
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Jak ocenia Pan jakość współpracy naukowców 
z przedsiębiorcami oraz wdrażania do firm po-
mysłów i opracowań wychodzących z uczelni?

Termin komercjalizacja na stałe zago-
ścił już w  środowisku polskich uczelni. In-
nowacyjność, przedsiębiorczość i  komer-
cjalizacja to pojęcia powszechnie używane 
w dyskursie dotyczącym relacji nauka – biz-
nes. Czasami można odnieść wrażenie, że 
docierają do nas jedynie opinie krytyczne 
i  ciągłe poszukiwanie winnych tego, iż na-
uka i biznes ze sobą nie współpracują. Jed-
ni twierdzą, że wina leży po stronie naukow-
ca nastawionego na wydawanie pieniędzy, 
inni, że to przedsiębiorca myśląc tylko o ge-
nerowaniu zysku, nie umie wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom ludzi nauki. Jeszcze inni szu-
kają winnych w  jednostkach uczelnianych 
odpowiedzialnych za proces udostępniania 
rezultatów badań, wypracowanej własności 
intelektualnej. Budowa mostu pomiędzy 
tymi dwoma różnymi światami z  pewno-
ścią nie jest banalna. W  mojej ocenie nie 
warto szukać powodów, ale sposobów jak 
wzmocnić tę współpracę i  rozwijać biznes 
oparty na wiedzy. Dzisiaj nikt nie wyobraża 
sobie budowy konkurencyjnej gospodarki 
bez koncentracji na środowisku akademic-
kim, dorobku naukowców, doktorantów jako 
podstawowym, potencjalnym źródle nowej 
wiedzy. Tym samym publiczny sektor B+R, 
który stanowi w Polsce główne źródło wyni-
ków badań naukowych, staje przed ogrom-
nym wyzwaniem związanym z  komercjali-
zacją wyników swoich badań naukowych 
i wzmocnieniem współpracy z przemysłem. 
Efektywne wykorzystanie ogromnego po-
tencjału polskich naukowców, nowocze-
snych laboratoriów i  infrastruktury to klu-
czowe wyzwanie dla uczelni oraz instytutów 
naukowych i badawczych. W związku z po-
wyższym musimy nieustannie zastanawiać 
się, jak planować, a  następnie realizować 
badania w celu ich komercjalizacji. Powinni-
śmy również rozwijać specjalistyczne pod-
mioty przygotowujące rezultaty prac ba-
dawczo-rozwojowych do wprowadzenia ich 
do praktyki gospodarczej. Taki efektywny 
transfer technologii i dyfuzja wiedzy z pew-
nością przyniosą korzyści zarówno dla go-
spodarki, jak i dla nauki.

Jakie jednostki istnieją w  AGH, które wspie-
rają naukowców i uczestniczą w szeroko rozu-

mianym procesie transferu technologii i komer-
cjalizacji badań?

Model transferu technologii i komercjali-
zacji innowacyjnych rozwiązań w AGH zakła-
da pełną synergię dwóch, realizujących różne 
ścieżki komercjalizacji, podmiotów: Centrum 
Transferu Technologii – jednostki ogólno-
uczelnianej AGH (CTT AGH) oraz spółki ce-
lowej prawa handlowego Krakowskie Cen-
trum Innowacyjnych Technologii INNOAGH 
Sp. z o.o. (INNOAGH). Dodatkowo na uczel-
ni działa Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości (AIP AGH), który nieustannie rozwija 
swoją ofertę o nowe formy pomocy dla osób, 
które chcą założyć własną działalność go-
spodarczą. Podmioty te współtworzą kom-
pleksową ofertę dla naukowców, studentów, 
administracji i przemysłu.

Kiedy powstało CTT AGH i jakie ma zadania?
Centrum Transferu Technologii zostało 

utworzone jako jednostka pozawydziało-
wa w 2007 roku. W strukturze organizacyj-
nej CTT AGH funkcjonują trzy działy: Dział 
Transferu Technologii, Dział Ochrony Włas-
ności Intelektualnej oraz Dział Współpracy 
z Gospodarką.

Dział Transferu Technologii zajmuje się 
ochroną własności intelektualnej oraz ob-
sługą organizacyjną, formalno-prawną i  fi-
nansową transakcji transferu technologii, 
w  zakresie sprzedaży i  innych form udo-
stępniania praw własności intelektual-
nej. Corocznie wzrasta liczba zawieranych 
umów dotyczących transferu nie tylko wy-
nalazków, ale także innych wyników badań 
takich jak: know-how, programy i  systemy 
komputerowe, bazy danych, dokumentacje. 

Dział Ochrony Własności Intelektual-
nej zajmuje się opracowywaniem, składa-
niem wniosków o  udzielenie praw wyłącz-
nych, zarówno w  procedurze krajowej, jak 
i  międzynarodowej. Akademia Górniczo-
-Hutnicza plasuje się w  czołówce polskich 
instytucji, które złożyły najwięcej międzyna-
rodowych zgłoszeń patentowych do Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego (EPO), jak 
również bezpośrednio do Biura Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej WIPO 
(IB WIPO). 

Dział Współpracy z Gospodarką zajmuje 
się szeroko rozumianym marketingiem ofer-
ty badawczej oraz technologicznej AGH dla 
przedsiębiorców i  inwestorów. W Akademii 

Górniczo-Hutniczej corocznie zawiera się 
ponad 100 umów, listów intencyjnych oraz 
porozumień o  współpracy z  przemysłem, 
administracją i innymi instytucjami. Pracow-
nicy działu organizują i koordynują procesy 
podpisywania tych umów.

Spółka celowa to nowy rodzaj podmiotu 
uczestniczącego w  komercjalizacji uczelnianej 
własności intelektualnej?

W polskich uczelniach problem organi-
zacji obszaru transferu technologii obecny 
był w dyskusjach i działaniach od kilku lat. 
W 2011 roku ustawodawca poprzez odpo-
wiednie zapisy w  Ustawie Prawo o  Szkol-
nictwie Wyższym wprowadził bardzo istotną 
zmianę w  obszarze transferu i  komercja-
lizacji rezultatów prac naukowych w  pol-
skich uczelniach i  jednostkach badaw-
czych. Dopuszczono w  niej rozwiązanie, 
w którym obszar aktywności uczelni związa-
ny z  transferem technologii i  komercjaliza-
cją, realizowany dotychczas w jednostkach 
wewnętrznych – akademickich centrach 
transferu technologii, mógł być wspierany 
lub wręcz przeniesiony do spółek celowych, 
zorganizowanych zgodnie z kodeksem han-
dlowym, a  nie – jak to jest w  przypadku 
uczelni publicznej – zgodnie z  prawem fi-
nansów publicznych. Głównym zadaniem 
spółki celowej, jednoosobowej spółki kapi-
tałowej, jest komercjalizacja pośrednia. Po-
nadto uczelnia w drodze odpłatnej albo nie-
odpłatnej umowy, może powierzyć spółce 
celowej zarządzanie prawami do wyników 
lub do know-how w zakresie komercjaliza-
cji bezpośredniej. Spółka celowa w  zało-
żeniach jest w 100 proc. własnością uczel-
ni, a wypracowany zysk zgodnie z ustawą, 
ma przekazywać na cele statutowe uczelni.

Zmiany te dały dużą autonomię uczel-
niom, które mogą indywidualnie projekto-
wać swoje systemy transferu, komercjali-
zacji wiedzy i  technologii. Pojawienie się 
w  tych systemach spółek celowych zosta-
ło bardzo dobrze przyjęte przez otoczenie 
biznesowe i  przedsiębiorstwa przemysło-
we. Współpraca z  partnerem opierającym 
swoją działalność na tych samych podsta-
wach prawnych daje szansę na elastycz-
ność i efektywność działania.

Spółka celowa AGH to INNOAGH – jakie ma 
zadania?

O komercjalizacji badań
O komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych, współpracy nauki z biznesem oraz jednostkach wspierających to współdziałanie mó-
wi dr inż. Dominik Kowal, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AGH, Członek Zarządu spółki celowej AGH.
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Pełna nazwa spółki celowej AGH to Kra-
kowskie Centrum Innowacyjnych Techno-
logii INNOAGH (INNOAGH). INNOAGH to 
spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, 
której właścicielem w 100 proc. jest Akade-
mia Górniczo-Hutnicza. INNOAGH działa 
już od ponad sześciu lat. Jej misją jest two-
rzenie startupów technologicznych, a  tym 
samym rozwijanie biznesu opartego na wie-
dzy i nowoczesnych technologiach.

Zadaniem zaś jest komercjalizacja po-
średnia wyników badań naukowych i  prac 
rozwojowych. INNOAGH wspiera zarówno 
merytorycznie, jak i organizacyjnie wynalaz-
ców w tworzeniu przedsiębiorstw, tzw. spół-
ek spin-off, w oparciu o innowacyjne techno-
logie powstające w AGH. Ważnym zadaniem 
postawionym przed INNOAGH jest równo-
czesne promowanie idei przedsiębiorczości 
akademickiej ze szczególnym uwzględnie-
niem komercjalizacji własności intelektual-
nej na drodze budowy i rozwoju startupów.

Ile spółek spin-off powstało przy udziale IN-
NOAGH?

Na bazie własności intelektualnej AGH 
powstało dotychczas siedemnaście eks-
perckich i  technologicznych firm, innowa-
cyjnych spółek spin-off. Kluczowymi udzia-
łowcami tych spółek są twórcy, naukowcy, 
doktoranci i  studenci AGH. Wspólnikiem 
spółki może być również inwestor finanso-
wy lub partner branżowy. W spółkach tych 
INNOAGH objęło mniejszościowe udzia-
ły. Zarząd każdej ze spółek działa zgodnie 
z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, 
Umową Spółki oraz uchwałami Zgromadze-
nia Wspólników, w niektórych przypadkach 
również Rady Nadzorczej. Zarządy spółek 
odpowiadają za realizację strategicznych 
planów rozwoju, organizację działalności 
oraz nadzór nad realizacją zdefiniowanych 
zadań. Każda z  nich określiła swój model 
biznesowy, jak również kamienie milowe, 
których osiągnięcie pozwoli pomnożyć war-
tość firmy w oparciu o dostarczany produkt 
dla klientów.

Czy INNOAGH inwestuje w te spółki?
Tak, INNOAGH jako spółka zadaniowa, 

pełni również funkcję quasi funduszu inwe-
stycyjnego uczelni. Jego celem jest doradz-
two i wsparcie dla pracowników naukowych 
zainteresowanych zakładaniem innowacyj-
nych przedsiębiorstw, tworzonych w  opar-
ciu o własność intelektualną powstającą na 
uczelni, ale również inwestowanie w  takie 
przedsiębiorstwa, głównie poprzez wnosze-
nie aportem praw do patentów, know-how, 
a także gotówki.

Forma wsparcia zależy od wypracowa-
nego modelu biznesowego potencjalnego 
startupu oraz zdefiniowanej strategii komer-

cjalizacji. Hierarchia celów takiego quasi 
funduszu inwestycyjnego jest nieco inna 
niż typowych inwestorów finansowych. IN-
NOAGH zależy przede wszystkim na ak-
celeracji innowacyjnych przedsiębiorstw, 
a tym samym transferze na rynek wypraco-
wanej wasności intelektualnej (IP) w  AGH. 
Pozytywna weryfikacja rynkowa oferty spół-
ek spin-off przyczyni się do wzrostu ich war-
tości, a  tym samym odroczonych korzyści 
finansowych z  wyjść kapitałowych dla IN-
NOAGH. W  2015 roku nastąpiło pierwsze 
wyjście kapitałowe INNOAGH z  akcelero-
wanej spółki spin-off. Spółka po pozytywnej 
weryfikacji rynkowej swojego modelu bizne-
sowego i  pozyskaniu strategicznego inwe-
stora kapitałowego, już bez obecności IN-
NOAGH jako udziałowca, realizuje kolejne 
fazy swojego rozwoju.

Czy na tym właśnie polega komercjalizacja po-
średnia?

Dokładnie tak, jest to wzorcowy mo-
del transferu rezultatów prac naukowo-
-badawczych do gospodarki. Steve Blank, 
profesor nadzwyczajny i  konsultant w  Uni-
wersytecie Stanforda, wykładowca przed-
siębiorczości na wielu amerykańskich 
uczelniach definiuje start-up jako ekspery-
ment, tymczasową organizację stworzoną 
w celu poszukiwania powtarzalnego i skalo-
walnego modelu biznesowego. Blank łączy 
jednoznacznie pojęcie startupu z przedsię-
wzięciami innowacyjnymi, bazującymi na re-
zultatach prac badawczo-rozwojowych, na 
wiedzy i  zaawansowanych technologiach, 
których najczęstszym źródłem są ośrod-
ki naukowo-badawcze. W większości przy-
padków taki akademicki start-up, spin-off 
rozwija technologię powstałą na uczelni, 
definiuje i  doskonali produkt, a  potem na-
stępuje jego sprzedaż dużemu, często glo-
balnemu graczowi. Samodzielna budowa 
rynku i  sprzedaż produktów przez rozwija-
jący się spin-off to trudne i  kapitałochłon-
ne zadanie.

Skąd możemy czerpać dobre wzorce takiego 
modelu pośredniej komercjalizacji?

Istotne osiągnięcia w  zakresie komer-
cjalizacji pośredniej, a tym samym rozwoju 
biznesu opartego na wiedzy zgromadzono 
w  Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Bryta-
nii czy Izraelu. U podstaw sukcesu gospo-
darczego Izraela leży intensyfikacja innowa-
cyjności i  przedsiębiorczości. Dzięki temu 
Izrael stał się jednym z najważniejszych in-
kubatorów innowacji technologicznych na 
świecie. Naród ten stał się liderem badań 
i  rozwoju dla wiodących firm technologicz-
nych świata. Scott Anthony w artykule The 
New Corporate Garage opublikowanym 
w  Harvard Business Review zwraca uwa-

gę, iż korporacje są zbyt wielkie i  zbyt po-
wolne, aby tworzyć i  wdrażać innowacje 
zmieniające reguły gry. Większość dużych 
firm obawia się, że innowacja zaburzy ich 
status quo. Innowacyjność wielkich przed-
siębiorstw ustępuje pola startupom. Inno-
wacje tworzą odpowiednio zmotywowa-
ni ludzie, zorientowani na sukces rynkowy. 
Szybcy, obrotni, kreatywni, dobrze wykształ-
ceni i  pełni zaangażowania entuzjaści sta-
ją się liderami innowacyjnych przedsięwzięć 
biznesowych. Przedsięwzięć charakteryzu-
jących się dużą elastycznością i  akcepta-
cją wysokiego ryzyka. To właśnie technolo-
giczne startupy, nierzadko wspierane przez 
aniołów biznesu, fundusze seed czy venture 
capital, wprowadzają na rynek nowatorskie 
rozwiązania i  produkty, czy modele bizne-
sowe. Tworzone innowacyjne przedsiębior-
stwa przyczyniają się do fundamentalnych 
zmian całych branż lub do powstawania zu-
pełnie nowych sektorów gospodarki. Nie 
jest tajemnicą, iż wiele tego typu firm po-
wstaje w  środowisku akademickim, cze-
go przykładem jest Uniwersytet Stanforda, 
Massachusetts Institute of Technology czy 
Uniwersytet Oksfordzki.

Uczelnie polskie tworząc własne ekosystemy 
transferu i  komercjalizacji wzorują się na do-
świadczeniach z USA?

W wielu uczelniach w Polsce rozpoczę-
to działania zmierzające do wprowadzania 
nowego systemu organizacji i  zarządzania 
w  duchu modelu „uczelni trzeciej genera-
cji”. Władze uczelni tworzą własne modele 
transferu i komercjalizacji technologii naśla-
dując technologiczny sukces Doliny Krze-
mowej czy Izraela. Dobrym przykładem za-
rządzania transferem technologii jest model 
Uniwersytetu w  Oxfordzie, w  którym pro-
ces komercjalizacji innowacji obsługiwa-
ny jest przez utworzoną już w  1988 roku 
spółkę Isis Innovation Ltd., będącą w  100 
proc. własnością Oxford University. Spółka 
Isis Innovation Ltd. zarządza całym proce-
sem komercjalizacji, począwszy od zbiera-
nia informacji o potencjalnych innowacjach 
i  oceny ich potencjału komercyjnego (pro-
of of concept, proof of priciple), poprzez in-
westycje kapitałowe i zarządzanie portfelem 
praw własności intelektualnej. Spółka celo-
wa Oxford University to obecnie firma o za-
sięgu globalnym.

Polskie uczelnie, w  tym również AGH 
poszukiwały i  nadal poszukują inspiracji 
w działaniach innych brytyjskich uczelni ta-
kich jak: Cambridge czy Imperial College 
London. Duże doświadczenia w  zakresie 
transferu technologii mają również uczelnie 
techniczne, takie jak: szwajcarska politech-
nika ETH Zurich czy holenderski uniwersytet 
techniczny TU Delft.

Temat wydania
Biuletyn AGH nr 102
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Czyli uczelniane ekosystemy transferu i komer-
cjalizacji rezultatów badań nadal się zmieniają?

Tak, zdecydowanie tak. Każda organi-
zacja, również ta działająca na rzecz trans-
feru i komercjalizacji wiedzy na uczelni, czy 
to jako jednostka pozawydziałowa czy spół-
ka kapitałowa powinna rozumieć, że zmiana 
jest naturalnym elementem jej funkcjono-
wania. Duża zmienność otoczenia i  dyna-
miki rynku, ewoluowanie potrzeb klientów 
czy uwarunkowania polityczne oraz ekono-
miczne to współczesna codzienność. Nie 
bez znaczenia są również uwarunkowania 
społeczne, w tym powoli rodząca się kultura 
przedsiębiorczości.

W ostatnich latach bardzo dynamicznie 
zmieniło się otoczenie przedsiębiorcze i  in-
nowacyjne w  Polsce. Nie sposób nie za-
uważyć rozwijającego się systemu insty-
tucji otoczenia biznesu, w  tym ośrodków 
innowacyjności w  postaci parków techno-
logicznych, inkubatorów technologicznych, 
centrów transferu technologii oraz spółek 
celowych. Nie bez znaczenia są również już 
dokonane i  planowane przez ustawodaw-
cę zmiany wspierające przedsiębiorczość, 
w tym również tą akademicką (Ustawa Pra-
wo o  Szkolnictwie Wyższym, Ustawa o  Fi-
nansowaniu Nauki, Ustawa o Innowacyjno-
ści). Trudno również nie dostrzec rosnącej 
liczby inwestorów, indywidualnych inwesto-
rów kapitałowych, jak i  funduszy kapitało-
wych venture capital, których oferty stają 
się coraz bardziej interesujące dla polskich 
start-upów technologicznych.

W związku z powyższym jakie cele stawiają so-
bie akademickie Centra Transferu Technologii 
i Spółki Celowe?

Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie budowy 
konkurencyjnej gospodarki bez koncentracji 
na środowisku akademickim, dorobku na-
ukowców, doktorantów jako podstawowym, 
źródle nowej wiedzy. Tym samym publiczny 
sektor B+R, który stanowi w  Polsce głów-
ne źródło wyników badań naukowych stanął 
przed wyzwaniem związanym z  komercja-
lizacją wyników swoich badań naukowych 
i wzmocnieniem współpracy z przemysłem. 
Efektywne wykorzystanie ogromnego po-
tencjału polskich naukowców, nowocze-
snych laboratoriów i infrastruktury to kluczo-
we wyzwanie dla uczelni, a tym samym dla 
ich ekosystemów transferu i komercjalizacji.

Jak już wspomniano modele transferu 
technologii przy polskich uniwersytetach 
i politechnikach nieustannie ewoluują. Spół-
ki celowe, których obecnie jest już blisko 40 
szukają swoich modeli biznesowych, zmie-
rzających do wzmocnienia procesu transfe-
ru technologii i  współpracy nauka-biznes. 
Analizują w  jaki sposób profesjonalizować 
swoje usługi, aby jeszcze efektywniej łączyć 

naukę z biznesem. Podobnie Centra Trans-
feru Technologii starają się tworzyć i  rozwi-
jać mechanizmy administracyjne ułatwiające 
komercjalizację również na drodze tworzenia 
firm technologicznych. Osiągnęliśmy w  tej 
materii pewną masę krytyczną, teraz musimy 
pracować nad efektywnym wykorzystaniem 
potencjału, którym dysponujemy.

Czy można wymienić jakieś konkretne działanie 
w tym zakresie?

W mojej ocenie na uwagę zasługują ini-
cjatywy oddolne, które doprowadziły do po-
wstania dwóch niezależnych porozumień: 
Porozumienie Spółek Celowych (PSC) oraz 
Porozumienie Akademickich Centrów Trans-
feru Technologii (PACTT). Celem tych inicja-
tyw jest integracja środowiska zawodowego 
zajmującego się transferem wiedzy i  tech-
nologii w  warunkach akademickich, wy-
mianą wiedzy, doświadczeń i  standardów 
działania oraz dobrych praktyk. Należy pod-
kreślić, że członkowie porozumień współ-
pracują w zakresie komercjalizacji wyników 
badań. Osoby pracujące w  tych jednost-
kach czują potrzebę ciągłego doskonale-
nia swoich kompetencji i mają świadomość 
zmieniających się uwarunkowań otoczenia. 
Nierzadko są to specjaliści, którzy zdoby-
wali doświadczenia podczas licznych wizyt 
studyjnych na najlepszych uniwersytetach 
na świecie. Są wśród nich również absol-
wenci programu stażowo-szkoleniowego 
„Top 500 Innovators. Science – Manage-
ment – Commercialization”.

Czy na wszystkich uczelniach Centra Transferu 
Technologii tak ściśle współpracują ze spółka-
mi celowymi, jak to jest w AGH?

Nie. Model, w którym Centrum Transfe-
ru Technologii i Spółka Celowa współtworzą 
kompleksową ofertę dla naukowców i prze-
mysłu, rozwijając wspólnie idee przedsię-
biorczości akademickiej występuje jeszcze 
na Politechnice Gdańskiej. W innych uczel-
niach ich obecność i zakres działania pod-
miotów odpowiedzialnych za transfer i  ko-
mercjalizację technologii zależą od decyzji 
rektora lub senatu danej uczelni. Stąd tak 
ważny jest networking tych środowisk. Wy-
miana wiedzy i doświadczeń pozwala profe-
sjonalizować ofertę skierowaną zarówno do 
naukowców, jaki i do przemysłu.

17 czerwca w  naszej uczelni odby-
ło się pierwsze Forum Akademickich Cen-
trów Transferu Technologii i  Spółek Celo-
wych. Forum to było okazją do pierwszego 
spotkania dyrektorów akademickich Cen-
trów Transferu Technologii i prezesów Spół-
ek Celowych z  całej Polski. Celem forum 
było stworzenie przestrzeni do wymiany do-
świadczeń oraz dyskusji, jak jeszcze efek-
tywniej zarządzać własnością intelektualną 

wypracowywaną w  uczelniach, jak reali-
zować procesy transferu technologii i  ko-
mercjalizacji rezultatów prac badawczych. 
W  spotkaniu uczestniczył również podse-
kretarz stanu Piotr Dardziński, który w  re-
sorcie nauki zajmuje się innowacjami oraz 
współpracą nauki z biznesem.

Z tych wypowiedzi można wysnuć wniosek, że 
naprawdę dużo się dzieje w zakresie komercja-
lizacji na uczelniach.

Te i inne działania potwierdzają, że uczel-
niane ekosystemy transferu i komercjalizacji 
rezultatów prac badawczych charakteryzuje 
duży dynamizm. Podmiotom tym zależy na 
profesjonalizacji swoich usług, co w efekcie 
powinno doprowadzić do jeszcze szybsze-
go rozwoju naszej gospodarki. 

W poszukiwaniu i  doskonaleniu mode-
li działania centrów transferu technologii 
i spółek celowych nie można jednak zapo-
minać, iż uczelnie nie są fabrykami innowa-
cji i gotowych produktów. Nauka i biznes to 
dwa różne światy. W uczelniach realizowa-
ne są badania naukowe, prace rozwojowe, 
które mogą posiadać potencjał komercyj-
ny. Nauka musi być nadmiarowa i genero-
wać większą wartość, niż tylko możliwość 
komercjalizacji. Trzeba mieć świadomość, 
iż większość uczelnianych technologii osią-
ga poziomy 1–3 gotowości technologii we-
dług metody TRL (ang. Technology Readi-
ness Levels) – to zbyt niski poziom, aby 
biznes zainteresować i przekonać do zain-
westowania. 

Tym samym nieoceniona jest tu rola 
uczelnianych, a  może niebawem między-
uczelnianych ekosystemów transferu tech-
nologii. Ekosystemy te potrzebują profe-
sjonalnych brokerów, ekspertów ds. rynku, 
handlowców, którzy z  jednej strony będą 
przeszukiwać i  oferować własność intelek-
tualną wytworzoną na uczelni, z drugiej zaś 
utrzymywać stały kontakt z  przemysłem, 
zbierając z rynku zapotrzebowanie na usłu-
gi, badania czy technologie, które moż-
na by rozwijać w  murach uczelni. Trzeba 
mieć świadomość, iż komercjalizacja wyni-
ków badań to proces długotrwały, rozłożo-
ny w czasie, nierzadko na kilka lat, którym 
powinni kierować specjaliści. Stąd w  mo-
jej ocenie kluczowym elementem uczelnia-
nych ekosystemów transferu technologii 
i  komercjalizacji są ludzie tworzący zespo-
ły, odpowiednio zmotywowane i gotowe na 
trudne wyzwania, ludzie uczący się na błę-
dach i  cierpliwe realizujący kamienie mi-
lowe sformułowanych uprzednio strategii 
komercjalizacji.

Dziękuję za rozmowę 

Ilona Trębacz
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Panie dyrektorze, jakie i do kogo są skierowane projekty międzynarodo-
we w programie Horyzont 2020?

Horyzont 2020 jest kolejnym programem ramowym (wcześniej 
był 7. Program Ramowy) bezpośrednio finansowanym przez Komi-
sję Unii Europejskiej, bez z góry ustalonego budżetu dla poszcze-
gólnych krajów. Projekty Horyzontu 2020 w większości przypadków 
mają charakter międzynarodowy, są składane w konsorcjach insty-
tucji, bądź dotyczą współpracy z zagraniczną instytucją. Nawet je-
śli projekt nie ma charakteru międzynarodowego, w każdym przy-
padku innowacyjność projektu musi być na poziomie światowym. 
Horyzont 2020 jest bardzo rozbudowanym programem, w ramach 
którego można otrzymać wsparcie na duże projekty badawcze, 
wdrożeniowe. Są także działania finansujące komercjalizację wyni-
ków badań naukowych. Bardzo rozbudowana jest oferta związana 
z mobilnością naukową. W projektach mogą uczestniczyć wszyst-
kie instytucje posiadające osobowość prawną, które mają swoją 
rolę w projekcie.

Pomimo że Horyzont 2020 ma charakter badawczy, wdrożenio-
wy, poza uczelniami, instytutami badawczymi, dużą grupę uczest-
ników stanowią przedsiębiorstwa zarówno duże jak i  małe. Jest 
także specjalny instrument dedykowany MŚP. Rola przedstawicieli 
przemysłu polega najczęściej na byciu tzw. „ostatecznym użytkow-
nikiem”, czyli odbiorcą wyników badań naukowych. Nie ma prze-
ciwwskazań, aby przedsiębiorstwa posiadające laboratoria były 
wykonawcą badań. Ostateczni użytkownicy zależą od dziedziny 
badań, ich zastosowania: mogą być to np. firmy komunalne, sto-
warzyszenia, jednostki samorządowe. O wsparcie finansowe w ra-
mach Horyzontu 2020 mogą się ubiegać instytucje mające siedzibę 
w krajach Unii Europejskiej bądź w krajach stowarzyszonych z Ho-
ryzontem 2020. W ogłoszeniu o konkursie znajduje się także lista in-
nych krajów uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego.

Komu Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej udzie-
la wsparcia?

W CTT PK działa Regionalny Punkt Kontaktowy wchodzący 
w skład Sieci Punktów Kontaktowych, na którą w Polsce składa się 
Krajowy Punkt Kontaktowy i 11 Punktów Kontaktowych. RPK CTT 
PK ma za zadanie promować Horyzont 2020 w województwie ma-
łopolskim i podkarpackim. Udzielamy wsparcia uczelniom, instytu-
tom badawczym jak również przedsiębiorcom i  innym podmiotom 
zainteresowanym uczestnictwem w Horyzoncie 2020. Ze względu 
na duży strumień projektów powiązanych z  rozwojem kariery na-
ukowej wpieramy także indywidualnych naukowców. Pomagamy 
w momencie składania wniosku, jak również w trakcie realizacji pro-
jektu. Do naszych zadań należy też promowanie projektów realizo-
wanych w naszym regionie.

Na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć?
Pomagamy na każdym etapie aplikowania. Udzielamy informa-

cji, prowadzimy szkolenia, które mają charakter wprowadzający, po-
kazujący całą ofertę Horyzontu 2020. Konsultujemy, prowadzimy 
warsztaty dotyczące konkretnych instrumentów. Szukamy tematyki 
konkursów, pomagamy w poszukiwaniu partnerów do konsorcjum, 
identyfikujemy naukowców, zespoły posiadające odpowiednie do-
świadczenie badawcze lub zajmujące się daną tematyką. Pomaga-
my w aspektach administracyjno-finansowych, obsłudze portalu KE.

Duża część naszych konsultacji dotyczy już realizowanych pro-
jektów. Poza wiedzą teoretyczną posiadamy wiedzę praktyczną, 
jako CTT PK zrealizowaliśmy około 30 projektów finansowych z pro-
gramów ramowych. Jesteśmy Punktem Regionalnym od 16 lat, od 
momentu, w którym Polska na równych prawach mogła uczestni-
czyć w programach ramowych (5. Program Ramowy).

Klientom CTT PK udzielają Państwo wsparcia także w postaci mentorin-
gu. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Jest to usługa, którą realizują punkty kontaktowe obok usług 
szkoleniowych, konsultacyjnych. Przeznaczona jest dla instytucji, 

które do tej pory nie korzystały ze wsparcia z  programów ramo-
wych. Działanie mentoringowe polega na indywidualnym wsparciu 
ustalonym w zależności od potrzeb, przede wszystkim przedstawie-
niu oferty Horyzontu 2020, dopasowaniu do zapotrzebowania. Na 
działanie takie mogą składać się szkolenia, konsultacje itp. Zazwy-
czaj odbywa się to działanie w  siedzibie instytucji mentorowanej. 
Do tej pory z tego rodzaju wsparcia skorzystały instytuty badawcze, 
mniejsze zespoły np. na poziomie katedr, przedsiębiorstwa. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z  finansowania w  ramach Horyzontu 
2020? Jak rozpocząć procedurę o ubieganiu się o środki unijne?

Aby więcej dowiedzieć się o  Horyzoncie 2020, zapraszamy 
przede wszystkim do kontaktu z RPK CTT PK. Zapraszamy na kon-
sultacje indywidualne, dni informacyjne, szkolenia, zachęcamy do 
skorzystania z usług mentoringowych. Na naszej stronie www.trans-

Horyzont 2020 – projekty międzynarodowe
Zapraszam do przeczytania wywiadu z Jakubem Kruszelnickim, Dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
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Forum powstało jako jedna z  pierwszych organizacji pozarządo-
wych tworzonych po przemianach 1989 roku. Inicjatorem powoła-
nia go, wzorowanego częściowo na amerykańskim Business-Hi-
gher Education Forum, był prof. Marek Dietrich – Rektor Politechniki 
Warszawskiej. PFA-G jest stowarzyszeniem powołanym przede 
wszystkim dla budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomię-
dzy środowiskiem akademickim i  gospodarczym. Pozostałe cele 
i zadania forum to:
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy szkolnic-

twa wyższego i gospodarki; 
– stymulowanie programów badań ukierunkowanych na potrzeby 

gospodarki i wspieranie uczelni prowadzących te badani;
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw high-

-tech, a także przepływu nowoczesnych technologii i ułatwiania 
przedsiębiorstwom dostępu do osiągnięć badawczych.

Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi 
oraz rektorzy uczelni. Forum liczy obecnie około 40 członków, przy 
zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickie-
go i gospodarczego. Przez szeregi forum przewinęło się przez lata 
wiele wybitnych postaci z obu środowisk. Władze Polskiego Forum 
Akademicko-Gospodarczego stanowi pięcioosobowy zarząd wy-
bierany na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków. Również tu dbamy o  równowagę i  kolejni prezesi pochodzą 
na przemian ze środowisk gospodarczych i akademickich. Obec-
nie prezesem zarządu jest Tadeusz Słomka, a  Członkami Zarzą-
du: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, Paweł Olechnowicz oraz Tade-
usz Więckowski.

Do dziś odbyło się 37 konferencji forum, w których brali udział 
członkowie forum i liczni goście ze środowisk gospodarczych, aka-
demickich, samorządowych i politycznych. Każde z posiedzeń po-

święcone jest tematowi, który dobierany jest spośród zagadnień 
istotnych w danym okresie dla obu środowisk, często sięgających 
poza obszar styku nauki i gospodarki. Niektóre z poruszanych te-
matów to: inwestycje zagraniczne w  Polsce, reformy: administra-
cyjna, emerytalna, szkolnictwa wyższego, bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju, innowacje, transfer technologii i  komercjalizacja 
wyników badań naukowych, oczekiwania w  stosunku do absol-
wentów i  wiele innych. Podczas konferencji forum formułowane 
są wspólne stanowiska obu środowisk wchodzących w skład sto-
warzyszenia, które następnie przekazywane są do władz państwa.

Podstawowymi publikacjami forum są materiały pokonferencyj-
ne. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze przygotowuje tak-
że szczegółowe raporty dotyczące wybranych zagadnień. Przy-
kładem takich raportów mogą być „Edukacja polska na przełomie 
wieków – system edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodar-
czych”, opracowany we współpracy z amerykańskim Business-Hi-
gher Education Forum raport na temat klimatu dla amerykańskich 
inwestycji gospodarczych w  Polsce, czy opracowywany obecnie 
we współpracy z Business Center Club „Słownik Dialogu” analizują-
cy różnice w rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności na uczel-
niach, w przedsiębiorstwach i w administracji państwowej.

Przez niemal ćwierć wieku istnienia, kiedy rozwinęły się i prężnie 
działają organizacje grupujące środowiska gospodarcze oraz or-
ganizacje reprezentujące środowisko akademickie, forum stało się 
neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organi-
zacjami gospodarczymi a rektorami wyższych uczelni publicznych 
i prywatnych. PFA-G wyraża i wypracowuje wspólne opinie obu śro-
dowisk nie tylko w sprawach gospodarki i nauki, ale także na temat 
innych zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. 

Janusz Bucki 
Dyrektor Biura PFA-G 

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

fer.edu.pl/rpk można znaleźć podstawowe 
informacje dotyczące Horyzontu 2020 oraz 
kontakt do nas. 

Aby korzystać ze wsparcia w  ramach 
Horyzontu 2020 nie ma jednak obowiąz-
ku kontaktowania się z  nami, ani z  żadną 
inną polską instytucją. Projekty składane 
są bezpośrednio do Komisji Europejskiej 
i w ten sam sposób aplikuje instytucja z Pol-
ski, jak i  innego kraju. Wszystkie aktual-
ne informacje, a  w  szczególności otwarte 
konkursy znajdują się na portalu KE partic-
piant portal: 

ec.europa.eu/research/participants/portal/

Znajdujemy odpowiedni konkurs dla siebie, 
pod danym ogłoszeniem widnieją wszystkie 
potrzebne informacje związane z aplikowa-
niem, przede wszystkim terminy, jak również 
sam wniosek. Aplikacje składa się elektro-
nicznie z  tego samego miejsca, w  którym 
jest ogłoszony konkurs. Instytucje, które nie 
brały udziału w 7. Programie Ramowym lub 
w Horyzoncie 2020, aby zgłosić swój akces 
muszą wcześniej się zarejestrować i  otrzy-

mać numer PIC. Do tego potrzebne są pod-
stawowe dane instytucji; numer ten otrzy-
muje się od razu. Na stronie KE znajdują 
się przewodniki pomagające w sposób bez-
problemowy przejść przez poszczególne 
etapy. Zdarza się, że zaproszenie dostaje-
my od instytucji, która zaprasza nas do wej-
ścia do konsorcjum projektowego i  to od 
niej otrzymujemy konieczne informacje, któ-
re warto zweryfikować z  punktem kontak-
towym.

Wiele projektów polskich naukowców przepa-
da w UE, czy można wskazać jakieś powtarza-
jące się błędy w aplikacjach?

Trzeba pamiętać, że składając wnio-
ski w  ramach programów ramowych kon-
kurujemy z  najlepszymi zespołami w  Unii 
Europejskiej i  w  krajach stowarzyszonych, 
a w niektórych typach działań nawet z na-
ukowcami z  całego świata. Wspierane są 
projekty innowacyjne o  najwyższej jakości 
badań. Szanse na finansowanie mają wnio-
ski przygotowane w  każdym punkcie per-
fekcyjnie. Przy ocenie wniosku brana jest 

pod uwagę idea projektu i  przede wszyst-
kim jego zastosowanie. Stąd we wcześniej-
szych punktach było mówione o  koniecz-
nym udziale ostatecznych użytkowników. 
Już w  momencie aplikacji trzeba poka-
zać najlepsze konsorcjum składające się 
z przedstawicieli instytucji reprezentujących 
różne sektory, które zrealizuje dany temat. 
Istotną kwestią jest też pokrycie tematyki 
projektu z  informacjami podanymi w  ogło-
szeniu o  konkursie. Na finansowanie mają 
szansę te, które według ekspertów najle-
piej to uczynią. W przypadku projektów in-
dywidualnych poza przedstawionym pomy-
słem, istotną rolę odgrywa CV naukowca, 
szczególnie jego doświadczenie w zakresie 
współpracy międzynarodowej, publikacje, 
cytowania, patenty, monografie itp. Zdarza 
się, że czasem otrzymamy wysokie oceny, 
a  ze względu na ograniczenia finansowe 
projekt nie będzie realizowany.

Dziękuję za rozmowę.

Ilona Trębacz

Temat wydania
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Podczas ostatniego posiedzenia Konferen-
cji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 
które odbyło się w  dniach 6–10 czerwca 
2016 roku na terenie Akademii Morskiej 
w Szczecinie, rektorzy elekci wybrali nowe-
go przewodniczącego KRPUT na kadencję 
2016–2020. Został nim prof. Tadeusz Słom-
ka – Rektor AGH. Prezydium KRPUT uzu-
pełniają wiceprzewodniczący: prof. Tomasz 
Łodygowski – Rektor Politechniki Poznań-
skiej, prof. Marek Tukiendorf – Rektor Poli-
techniki Opolskiej oraz prof. Jacek Namie-
śnik – Rektor elekt Politechniki Gdańskiej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych została powołana w  1989 
roku i pierwotnie działała pod nazwą „Auto-
nomicznej Konferencji Rektorów Wyższych 
Szkół Technicznych”, a  pod nazwą obec-
ną działa od 1996 roku. KRPUT jako jedna 
z  konferencji określonego typu szkół wyż-
szych jest członkiem Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), 
a Przewodniczący KRPUT zasiada w prezy-
dium KRASP.

Profesor Tadeusz Słomka jest dziewią-
tym przewodniczącym w  historii KRPUT 

i  czwartym Rektorem Akademii Górniczo-
-Hutniczej sprawującym tę funkcję. Po-
przednio byli nimi: prof. Mirosław Handke, 
prof. Ryszard Tadeusiewicz oraz prof. An-
toni Tajduś.

Główne cele KRPUT:
• koordynowanie działań i  poszukiwanie 

form efektywnej współpracy stowarzy-
szonych uczelni technicznych w  zakre-
sie prowadzonej przez nie działalności 
dydaktycznej, naukowo-badawczej i  or-
ganizacyjnej,

• występowanie w sprawach dotyczących 
środowiska uczelni technicznych wobec 
organów władzy państwowej – wykonaw-
czej (zwłaszcza MNiSW) i  ustawodaw-
czej,

• wypracowanie i przedstawianie na życze-
nie lub z  własnej inicjatywy rozmaitych 
opinii, dezyderatów i  rezolucji, kierowa-
nych do organów wszystkich szczebli,

• podejmowanie działań prowadzonych do 
stworzenia efektywnego zintegrowanego 
systemu edukacji narodowej i  działanie 
na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, 
w tym zwłaszcza technicznego,

• zmierzanie do systemu organizacyjne-
go i finansowego, umożliwiającego swo-
bodną wymianę studentów i  pracowni-
ków uczelni technicznych pomiędzy po-
szczególnymi szkołami w  Polsce i  za 
granicą,

• umacnianie istniejących i  tworzenie no-
wych form współpracy naukowej po-
między zespołami badawczymi w  róż-
nych szkołach technicznych w kraju i za 
granicą,

• prowadzenie dialogu i współpracy z pod-
miotami reprezentującymi inne składni-
ki systemu edukacji narodowej (w tym 
zwłaszcza z  wyższymi szkołami zawo-
dowymi, ale także ze szkołami średni-
mi i  podstawowymi) w  celu zapewnie-
nia całościowej, spójnej i drożnej struktu-
ry kształcenia technicznego, wykrywanie, 
definiowanie i  wskazywanie najważniej-
szych celów w zakresie dydaktyki oraz ba-
dań naukowych, wynikających z potrzeby 
kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących 
do misji wyższych uczelni technicznych.

Paweł Kućmierz

Profesor Tadeusz Słomka Przewodniczącym 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Podczas XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego AZS, któ-
ry odbywał się w murach Politechniki Warszawskiej w dniach 10–11 
czerwca br., wzięli udział członkowie honorowi AZS, ustępujące wła-
dze AZS, przedstawiciele władz państwowych, rektorzy polskich 
uczelni, prezesi polskich związków sportowych, zaproszeni goście 
oraz przede wszystkim delegaci jednostek AZS.

Najważniejszym punktem zjazdu AZS były wybory nowych 
władz. Nowym prezesem został Prof. Tadeusz Słomka – rektor 
AGH, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych na kadencję 2016–2020. Akademia Górniczo -Hutnicza 
w  ostatnich latach dwukrotnie wygrywała klasyfikację generalną 
Akademickich Mistrzostw Polski i w tym sezonie jest na najlepszej 
drodze do powtórzenia sukcesu.

W swoim pierwszym wystąpieniu nowy prezes wskazał kilka klu-
czowych obszarów, na których powinien skupić się AZS. To obję-
cie kolejnych uczelni programem Akademickich Centrów Szkole-
nia Sportowego, upowszechnienie w  szkołach wyższych dobrych 
praktyk dotyczących sportu akademickiego, poszerzenie współpra-
cy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz zwiększenie 

oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów. Zapowiedział 
stworzenie rady rektorów, której zadaniem będzie przekonywanie 
władz państwowych i samorządowych do zwiększenia nakładów na 
sport akademicki. Podkreślił, że harmonijny rozwój człowieka wy-
maga równowagi między „duchowością” i „fizycznością”.

AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działają-
ce nieprzerwanie od ponad wieku. AZS powstał w Krakowie w 1909 
roku i stamtąd rozprzestrzenił się na wszystkie ośrodki akademic-
kie w kraju. Dzięki swojej bogatej historii stał się najbardziej liczną 
organizacją studencką działającą na polskich uczelniach. Dziś AZS 
to stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszo-
nych w ponad 250 klubach i trenujących w ok. 3 tys. sekcji sporto-
wych. Główne cele to m.in. upowszechnianie kultury fizycznej, pod-
noszenie sprawności fizycznej społeczności studenckiej, ale także 
działania na rzecz wolontariatu, osób niepełnosprawnych i integra-
cji europejskiej, przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom, a tak-
że rozwój świadomości narodowej i kształtowanie poczucia współ-
odpowiedzialności za losy swojego otoczenia.

Paweł Kućmierz

Rektor AGH Prezesem Zarządu Głównego 
Akademickiego Związku Sportowego

Wydarzenia
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Krótko po II wojnie światowej, już w  1946 
roku, powstał w  Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wydział 
Geologiczno -Mierniczy. W  1951 roku wyło-
niły się z  niego: Wydział Geologiczno-Po-
szukiwawczy (od 1992 roku Wydział Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz 
Wydział Geodezji Górniczej (od 1990 roku 
Wydział Geodezji Górniczej i  Inżynierii Śro-
dowiska). Rok 2016 jest zatem na wskroś 
rokiem jubileuszowym.

Komitet honorowy obchodów współtwo-
rzą wybitni naukowcy, między innymi pro-
fesorowie AGH oraz innych polskich uczel-
ni, jak również prezesi spółek i  instytutów 
górniczych (m.in. Kopalni Soli „Wieliczka”, 
Kopalni Wapienia „Czatkowice”) na czele 
z  profesorem Tadeuszem Słomką – Rek-
torem AGH. Imprezie honorowo patronuje 
również Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.

W oczekiwaniu na główne uroczysto-
ści odbyły się wydarzenia towarzyszące. 
Na uroczystym posiedzeniu Senatu nadano 

stopień doktora honoris causa prof. Nguy-
en Van Giang z Wietnamu, a na Studenckim 
Balu Geologa w Kopalni Soli „Wieliczka” ba-
wili się studenci, pracownicy i  absolwenci. 
Warsztaty Geologii Inżynierskiej zgromadzi-
ły przedstawicieli firm i instytucji związanych 
z  geologią inżynierską i  stworzyły im do-
godną możliwość wymiany doświadczeń. 
Podobny cel, choć doświadczenia inne-

go rodzaju, miał tegoroczny Rajd Geologa. 
Z uwagi na jubileusz również i miejsce rajdu 
było absolutnie wyjątkowe. Uczestnicy od-
krywali piękne, aczkolwiek wciąż niedoce-
niane Pieniny.

Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny z  Lourdes roz-

poczęły się 13 czerwca 2016 roku głów-
ne uroczystości rocznicowe. Centralną ich 
częścią była II Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „Rola geologii w rozwoju go-
spodarczym Polski na początku XXI wie-
ku”. Już w pierwszym dniu odbyły się liczne 
sesje naukowe, a  wśród nich ta szczegól-
na, wspólna obydwu świętujących wydzia-
łów: Geologii, Geofizyki i  Ochrony Środo-

wiska oraz Geodezji Górniczej i  Inżynierii 
Środowiska. W drugim dniu konferencji, już 
po zakończeniu naukowych rozważań, 
uczestnicy odwiedzili Laboratorium Edu-
kacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł 
i  Poszanowania Energii (OZiPE) w  Miękini. 
W  przerwach pomiędzy obradami można 
było podziwiać okazy minerałów prezento-
wane w ramach Giełdy Minerałów.

Pod patronatem prof. Adama Piestrzyń-
skiego – Dziekana Wydziału Geologii, Geo-
fizyki i  Ochrony Środowiska Wydziałowa 
Rada Samorządu Studentów zorganizowa-
ła również konkurs fotograficzny „Wydział 
oczami Studentów”. Czy ktoś sfotografował 
dziekanatową tablicę, gdzie odmierzaliśmy 
czas do jubileuszowych obchodów (patrz 
strona wydziału na FB)?

Całą gamę informacji o jubileuszu odna-
leźć można na stronie

70lat.wggios.agh.edu.pl

Joanna Bierowiec

Jubileusz geologiczno-optymistyczny
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
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Piętnaście lat temu, w czerwcu 2001 roku, 
został powołany do życia Wydział Huma-
nistyczny AGH. Była to inicjatywa przede 
wszystkim prof. Anny Siwik, która została 
pierwszym dziekanem wydziału i  pełniła tę 
funkcję przez dwie kadencje, oraz prof. Ry-
szarda Tadeusiewicza, ówczesnego Rek-
tora AGH.

Jednostka początkowo nosiła imię: Wy-
działu Nauk Społecznych Stosowanych, 
a po rozszerzeniu oferty edukacyjnej o kul-
turoznawstwo (pierwszym kierunkiem była 
socjologia) zmianie uległa również nazwa. 
Od początku działalności wydziałowi przy-

świecała ta sama idea: połączyć znakomi-
te zaplecze techniczne uczelni z  refleksją 
humanistyczno-społeczną, zgodnie z  mot-
tem Wydziału Humanistycznego: „Bo za 
każdą technologią stoi człowiek”. Stąd pro-
gramy nauczania w  zakresie humanistyki 
i  nauk społecznych wyróżniają się na tle 
pokrewnych dyscyplin uprawianych przez 
inne uczelnie w kraju przede wszystkim na-
stawieniem praktycznym oraz wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii oferowa-
nych przez naszą uczelnię. To praktyczne 
nastawienie, a  w  szczególności wszech-
stronna współpraca wydziału z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym zostały wyróż-
nione przez Polską Komisję Akredytacyjną 

podczas jej ostatniej wizytacji na kierunku 
kulturoznawstwo.

Wydział na stałe zaznaczył swoje miej-
sce na „mapie” AGH, wciąż rozwijając 
współpracę z  innymi jednostkami uczelni, 
czego ilustracją może być fakt uruchomie-
nia w  nadchodzącym roku akademickim 
nowego kierunku informatyka społeczna, 
przy udziale i wsparciu WEAIiIB oraz WIEiT.

15-lecie wydziału obchodzono hucz-
nie podczas gali oraz balu zorganizowa-
nego przez studentów 21 maja w  „Kraku-
sie”. Licznie przybyli studenci i absolwenci 
WH, wykładowcy oraz znakomici i  zaprzy-
jaźnieni goście, w  tym: prof. Ryszard Ta-
deusiewicz, prof. Anna Siwik – Prorektor ds. 
Studenckich, prof. Wojciech Łużny – Pro-
rektor-Elekt ds. Kształcenia, red. Krzysztof 
Nepelski – Pełnomocnik ds. Relacji Insty-
tucjonalnych w  Radiu RMF FM – członek 

Rady Społecznej WH, red. Jacek Stawiski – 
szef redakcji „Świat” w TVN24 BIS, członek 
Rady Społecznej WH, Unnur Dis Skaptadot-
tir – Profesor Antropologii na Wydziale Nauk 
Społecznych i Humanistycznych Uniwersy-
tetu Islandzkiego w Reykjaviku, prowadząca 
wykłady na WH. Honory „pani domu” pełni-
ła prof. Barbara Gąciarz – Dziekan Wydzia-
łu, a głos zabrali również jego założyciele: 
prof. Anna Siwik oraz prof. Ryszard Tadeu-
siewicz. Podczas gali wystąpiła Orkiestra 
Reprezentacyjna AGH, a studenci wyróżni-
li ulubionych wykładowców, przyznając im 
nagrody m.in. w takich kategoriach jak pa-
sjonat przedmiotu, wydziałowy autorytet, 
mistrz ciętej riposty, entuzjasta technologii 
czy wreszcie… modowy dyktator.

(red.)

Wydział Humanistyczny AGH ma 15 lat!
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Uniwersytet Pedagogiczny był po raz kolej-
ny głównym organizatorem Festiwalu Nauki 
w Krakowie. Hasłem przewodnim XVI edy-
cji jest „Czas i przestrzeń”, a patronem zna-
komity polski twórca literatury fantastyczno-
-naukowej, filozof i futurolog Stanisław Lem.

19-go maja odbył się inaugurujący fe-
stiwal spektakl teatralny pt. Ożenek Gogola 
przygotowany przez studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej, wyreżyserowany 
przez Wiktora Loga-Starczewskiego.

Festiwal Nauki w  Krakowie jest wyda-
rzeniem, które na stałe wpisało się w  pej-
zaż naukowo-kulturalny miasta. Każdego 
dnia przyciąga kilkanaście tysięcy zwiedza-
jących – zarówno krakowian, jak i  turystów 
z kraju i zagranicy. O sukcesie imprezy de-
cyduje nie tylko dogodne położenie mia-

steczka namiotowego w  samym centrum 
miasta, ale także przystępna i  widowisko-
wa formuła prezentacji. Festiwal to również 
możliwość nawiązania kontaktów ze śro-
dowiskiem akademickim, poznania oferty 
edukacyjnej krakowskich szkół wyższych 
oraz integracji środowiska akademickiego. 
Od 2005 roku oficjalne otwarcie Festiwa-
lu Nauki w Krakowie organizowane jest na 
estradzie w  Rynku Głównym. Byli na nim 
obecni rektorzy i prorektorzy uczelni biorą-
cych udział w festiwalu, przedstawiciele in-
stytutów PAN, władze samorządowe miasta 
i województwa. Uroczystego otwarcia festi-
walu dokonał prof. Kazimierz Karolczak – 
Rektor Elekt Uniwersytetu Pedagogicznego.

Akademia Górniczo-Hutnicza w ramach 
prezentacji na Rynku miała w  tym roku do 
dyspozycji 7 namiotów, każdy o powierzch-
ni 25 metrów kwadratowych, w  których na 
przemian prezentowały się wszystkie wy-
działy uczelni. Łącznie w  ciągu czterech 
dni festiwalu AGH przedstawiło ponad 
dwieście różnego typu prezentacji. Pięk-
na w tym roku pogoda zapewniła znakomi-
tą frekwencję, na Rynku Głównym były tłu-
my odwiedzających poszczególne namioty, 
a szczęśliwe, uśmiechnięte i zainteresowa-
ne pokazami twarze, szczególnie dzieci po-
twierdzają sens i potrzebę organizacji Festi-
walu Nauki.

Jak każdego roku duże zainteresowanie 
wzbudziły występy na estradzie festiwalo-
wej ZPiT AGH „Krakus”, szczególnie grupy 

dziecięcej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
AGH. Serdecznie dziękujemy za uczestnic-
two w festiwalu, piękne występy i wspaniałą 
promocję naszej uczelni.

W drugim dniu Festynu Nauki w Koście-
le pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i  św. 
Małgorzaty odbył się koncert Terra Nostra 
Desiderabilis – Józefa Skrzeka z  zespo-
łem i  zaproszonymi chórami akademicki-
mi uczelni krakowskich, którym dyrygował 
Adam Korzeniowski. W ostatnim dniu festi-
walu odbył się Koncert Finałowy Festiwa-
lu Nauki – wykonawcy: Orkiestra Kameral-
na Akademii Muzycznej w Krakowie, Monika 
Krasicka – wiolonczela, Michał Maciaszczyk 
– dyrygent.

Organizacja festiwalu jest przedsięwzię-
ciem, które można zrealizować tylko dzię-
ki zaangażowaniu wielu ludzi z pomysłami, 
którzy poświęcają swój czas dla promocji 
nauki i naszej uczeni. Przy organizacji tego-
rocznej edycji festiwalu łącznie uczestniczy-
ło kilkaset osób, pracowników AGH, a głów-
nie studentów pracujących na co dzień 
w kołach naukowych. Szczególne słowa po-
dziękowania składam właśnie studentom za 
przygotowanie i  prezentację w  namiotach 
na płycie Rynku Głównego. Pełnomocnicy 
dziekanów wydziałów AGH, którzy organi-
zowali w tym roku swoje prezentacje: Anna 
Hołda i  Anna Młynarczykowska – Wydział 
Górnictwa i  Geoinżynierii; Tomasz Ślebo-
da i  Joanna Augustyn-Pieniążek – Wydział 
Inżynierii Metali i  Informatyki Przemysło-
wej; Rafał Tarko – Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i  Inżynierii Biome-
dycznej; Barbara Swatowska i  Katarzyna 
Schlette – Wydział Informatyki, Elektroniki 
i  Telekomunikacji; Grzegorz Cieplok i  Piotr 
Kisiel – Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki; Sylwia Zelek – Wydział Geologii, 
Geofizyki i  Ochrony Środowiska; Krystian 
Kozioł – Wydział Geodezji Górniczej i  Inży-
nierii Środowiska; Wiktor Niemiec – Wydział 
Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki; Joanna 
Kolczyk – Wydział Odlewnictwa; Magdale-
na Suśniak – Wydział Metali Nieżelaznych; 
Albin Wojnar – Wydział Wiertnictwa, Naf-
ty i  Gazu; Bartosz Soliński – Wydział Za-
rządzania; Mateusz Szubel – Wydział Ener-
getyki i  Paliw; Krzysztof Malarz – Wydział 
Fizyki i Informatyki Stosowanej; Anna Pudeł-
ko i Tomasz Zabawa – Wydział Matematyki 
Stosowanej; Jowita Guja – Wydział Huma-
nistyczny. Koordynacją udziału AGH w  fe-
stiwalu zajmowali się Paweł Gara i  Michał 
Bembenek, a  stronę internetową festiwalu 
przygotował i  prowadził Paweł Hyla z  Wy-
działu Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Serdecznie dziękuję za wykonaną pra-
cę i  możliwość owocnej współpracy przy 
kolejnej edycji Festiwalu Nauki w Krakowie. 
Mam nadzieję i  jestem przekonany, że na-
stępny Festiwal odbędzie się również na 
Rynku Głównym. Krakowskie środowisko 
akademickie włożyło przez dwanaście lat 
organizowania festiwalu w tym miejscu bar-
dzo dużo pracy, zaangażowania i pieniędzy. 
Nie pozwolimy na przeniesienie festiwalu 
w  inne miejsce, jak to planują władze mia-
sta Krakowa.

Bolesław Karwat 
Pełnomocnik Rektora AGH ds. Festiwalu Nauki w Krakowie

XVI Festiwal Nauki w Krakowie 2016
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Kazachstan to największy kraj Azji Cen-
tralnej i  zarazem największe państwo po-
wstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego, 
o powierzchni 9-krotnie większej od Polski. 
Ze względu na szybko rozwijającą się go-
spodarkę (wzrost PKB w  ostatnich latach 
nawet do 7,5 proc. rocznie) jest atrakcyj-
nym partnerem gospodarczym, a także kra-
jem dającym wiele możliwości do współ-
pracy naukowej i  dydaktycznej. Kontakty 
AGH z  uczelniami Kazachstanu datują się 
od 2002 roku, kiedy podpisano pierwsze 
umowy o  wzajemnej współpracy. W  kolej-
nych latach podpisano wiele umów z  uni-
wersytetami o  zbliżonym profilu, działają-
cymi w  podobnych dziedzinach co AGH. 
Największy dotychczasowy udział we 
współpracy miał Wydział Wiertnictwa, Naf-
ty i  Gazu. Od 2011 roku znaczny udział 
w  rozwijaniu wzajemnych kontaktów mają 
także Wydziały Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki, Zarządzania oraz ostatnio Infor-
matyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Współ-
praca polegała między innymi na organi-
zacji wspólnych konferencji (w tym także 
wideokonferencji i wykładów na odległość), 
wizyt pracowników i  studentów. Powstało 
szereg wspólnych opublikowanych prac na-
ukowych. Pracownicy AGH byli zapraszani 
do poprowadzenia wykładów (jako visiting 
profesor), do udziału w  konferencjach or-
ganizowanych w Kazachstanie, pełnili funk-
cje konsultantów prac doktorskich realizo-
wanych w  Kazachstanie oraz recenzentów 
i  konsultantów projektów badawczych. 
Pracownicy uczelni kazachskich z  Asta-
ny, Ałmaty, Ust-Kamenogorska i  Szymken-
tu przyjeżdżali do AGH w celu zapoznania 
się z  bazą naukową i  dydaktyczną, kon-
sultacji oraz uzyskania nowych umiejętno-
ści zawodowych między innymi poprzez 
udział w różnych szkoleniach. Naszą uczel-
nię odwiedziło kilkanaście grup studenckich 
z  Kazachstanu, przybywających na krót-
ki kilkudniowy staż w  celu zapoznania się 
z  laboratoriami naukowymi i  dydaktyczny-
mi AGH. Od 2013 roku organizowane są 
corocznie Letnie Kursy dla studentów i pra-
cowników uczelni z  Kazachstanu, trwają-
ce do 4 tygodni (96 godzin zajęć o  różnej 
tematyce). W  ramach letnich kursów ich 
uczestnicy biorą udział także w  imprezach 
kulturalnych i turystycznych.

Od 2015 roku w  ramach organiza-
cji IAESTE studenci z  Kazachstanu odby-
wają wakacyjne staże w  AGH (jedna lub 
dwie osoby do dwóch miesięcy). Intensy-
fikacji wzajemnych kontaktów służą wizyty 

w  uczelniach Kazachstanu i  podpisywane 
kolejne umowy. W  2015 i  2016 roku pod-
pisano umowy o  współpracy z  Uniwersy-
tetem Agro-Technicznym w  Astanie oraz 
Uniwersytetem Humanitarno-Technicznym 
w Szymkencie. W przygotowaniu jest umo-
wa z  Wschodnio-Kazachskim Uniwersyte-
tem Technicznym w  Ust-Kamenogorsku. 
W  czasie wizyty w  kwietniu 2014 roku dr 
hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH uczestni-
czył w spotkaniach w Kazachskim Uniwer-
sytecie Narodowym im. Al-Farabi w  Ałma-
ty (Wydział Matematyczno-Mechaniczny), 
w  Kazachskim Narodowym Uniwersytecie 

Technicznym im. Stapayeva w Ałmaty (Ka-
tedra Robotyki i  Urządzeń Automatyza-
cji) oraz w  Narodowej Akademii Nauk Ka-
zachstanu w  Ałmaty. Rozmowy dotyczyły 
intensyfikacji współpracy naukowej oraz 
dydaktycznej pomiędzy AGH i  uczelniami 
kazachskimi.

W podtrzymywaniu i  rozwijaniu kon-
taktów pomagają polskie placówki dyplo-
matyczne – Ambasada RP w  Kazachsta-
nie i  konsulat generalny RP w  Ałmaty. 11 
kwietnia 2014 roku na zaproszenie Konsu-
la Generalnego RP w  Ałmaty, Ambasado-
ra Tytularnego Andrzeja Papierza odbyło się 
spotkanie w konsulacie RP w Ałmaty, które 
obejmowało podsumowanie udziału dele-
gacji polskich uczelni w Targach Edukacyj-
nych w Ałmaty. Brali w nim udział: przedsta-
wicielki Działu Nauczania AGH (Centrum 

Studentów Zagranicznych) Magdalena Sza-
tyłowicz i  Karolina Andrzejewska oraz dr 
hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH. Nawią-
zano współpracę z  Radcą Ambasady Pol-
ski w  Kazachstanie w  sprawach pomocy 
we współpracy naukowej i  dydaktycznej 
z uczelniami Kazachstanu.

 3 grudnia 2015 roku na Uniwersyte-
cie im. N. Nazarbayeva w  Astanie odby-
ło się spotkanie, w którym wzięli udział Ma-
ciej Lang – Ambasador RP w Kazachstanie, 
Małgorzata Tańska – Konsul RP, prof. Ma-
rek Bergander (profesor wizytujący w AGH), 
dr hab. inż. J. Cieślik, prof. AGH oraz prof. 

Anatoli Vakhguelt – Dziekan School of En-
gineering, Nazarbayev University. Tematem 
spotkania było przedstawienie oferty na-
ukowej i dydaktycznej AGH oraz omówienie 
możliwości współpracy naukowej i  dydak-
tycznej pomiędzy polskimi uczelniami i Na-
zarbayev University w Astanie.

Na podstawie rezultatów dotychczaso-
wych wzajemnych kontaktów można za-
obserwować duże zainteresowanie uczel-
ni kazachskich ofertą współpracy naukowej 
i  dydaktycznej AGH. Doceniane są do-
świadczenia zespołów badawczych AGH 
zwłaszcza w  zakresie nowych innowacyj-
nych technologii (np. robotyki, automaty-
zacji, informatyki, energetyki i energii odna-
wialnej, zarządzania przedsiębiorstwem). 
Uczelnie i  przedsiębiorstwa Kazachstanu 
mogą z  kolei zaoferować AGH dostęp do 

Współpraca z uczelniami Kazachstanu

fo
t. 

J.
 C

ie
śli

k

Spotkanie grupy studentów z Astany z Prorektorem Prof. A. Tytko, maj 2016

Wydarzenia
Biuletyn AGH nr 102



18

29 Konferencja Kolegium Dziekanów Wy-
działów Mechanicznych Polskich Uczelni 
Technicznych, której tematem wiodącym 
były „Badania naukowe i kształcenie na Wy-
działach Mechanicznych” trwała od 12 do 
14 maja 2016 roku w Opolu. Zorganizował 
ją Wydział Mechaniczny Politechniki Opol-
skiej.

Konferencja odbyła się w  roku Jubi-
leuszu 50-lecia Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Opolskiej oraz w  dwudzie-
stą pierwszą rocznicę powołania Kolegium 
Dziekanów WM PUT jako dobrowolnego 
zrzeszenia dziekanów wydziałów o  profilu 
mechanicznym. Kolegium zrzesza obecnie 
37 wydziałów oraz Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki PAN i Instytut Technolo-
gii Eksploatacji – PIB Radom.

Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nał prof. Marek Tukiendorf – Rektor Politech-
niki Opolskiej wspólnie z  prof. Tadeuszem 
Łagodą – Dziekanem Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Opolskiej, prof. Andrze-
jem Sewerynem – Przewodniczącym Kole-

gium Dziekanów WM PUT i prof. Januszem 
Kowalem – Honorowym Przewodniczącym 
Kolegium Dziekanów WM PUT. W  trakcie 
obrad odbyły się trzy sesje plenarne.

Współpraca przemysłu z uczelniami w za-
kresie kształcenia i  badań naukowych – 
przewodniczącym sesji był prof. Bolesław 
Karwat – Sekretarz Kolegium Dziekanów 
WM PUT. Referaty wygłosili:
– mgr inż. Zdzisław Nowakowski – Dy-

rektor Regionalnego Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 
w Mielcu, 

– dr inż. Bogdan Ostrowski – Dyrektor 
Techniczny Polskich Zakładów Lotni-
czych w Mielcu, 

– mgr inż. Władysław Chorzępa – Dyrektor 
Rozwoju Procesów i Produkcji Kirchhoff 
Polska. 

Wybrane problemy współpracy międzyna-
rodowej – przewodniczącym sesji był prof. 
Tadeusz Łagoda. Referaty wygłosili: 

– prof. Lothar Kroll – Fokus i organizacja fe-
deralnego klastra doskonałości MERGE, 

– prof. Marlena Bernat – (dyrektor Instytu-
tu Konfucjusza w Opolu) – Rola Instytu-
tów Konfucjusza w życiu gospodarczym 
i edukacji.

Rola matematyki i  fizyki w kształceniu na 
Wydziałach Mechanicznych – przewodni-
czącym sesji był prof. Andrzej Seweryn.

W ramach obchodów 50-lecia Wydzia-
łu Mechanicznego PO odbyło się uroczy-
ste posiedzenie Rady Wydziału, w  którym 
uczestniczyli dziekani Wydziałów Mecha-
nicznych PUT.

W konferencji brało udział 46 dziekanów 
i prodziekanów wydziałów mechanicznych. 
Kolejna konferencja odbędzie się w Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim w  Olszty-
nie. Będzie to 10 konferencja w tej kadencji 
i  jednocześnie jubileuszowa 30 konferen-
cja w historii.

Obecnie w  polskim środowisku akade-
mickim trwają wybory władz na kadencję 
2016–2020. Wielu kolegów zostało ponow-
nie wybranych na funkcję dziekanów, ale 
również wielu awansowało. Rektorem Po-
litechniki Śląskiej został wybrany prof. Ar-
kadiusz Mężyk, Rektorem Politechniki Czę-
stochowskiej został wybrany prof. Norbert 
Sczygiol. Prorektorami zostali wybrani: prof. 
Tadeusz Łagoda w  Politechnice Opolskiej, 
prof. Zbigniew Koruba w Politechnice Świę-
tokrzyskiej oraz prof. Zdzisław Bogdano-
wicz w  Wojskowej Akademii Technicznej. 
W  imieniu Kolegium Dziekanów WM PUT 
składam wszystkim wybranym na nową ka-
dencję serdeczne gratulacje.

Bolesław Karwat 
Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych  

Polskich Uczelni Technicznych

Współpraca przemysłu z uczelniami
na Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych
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badań i  analiz w zakresie geologii, górnic-
twa i przetwórstwa kopalin, metalurgii i wy-
twarzania nowych materiałów, energetyki, 
w  tym także energetyki odnawialnej, bu-
downictwa, środków i  metod organizacji 
transportu. Olbrzymie złoża surowców oraz 
potencjalny rynek pozyskiwania i  wzboga-
cania kopalin daje nadzieję na wykorzysta-
nie wieloletnich doświadczeń pracowników 

naszej uczelni. Obecny stan rozwoju szkol-
nictwa wyższego w  Kazachstanie wymaga 
podniesienia jakości kształcenia, co stwa-
rza możliwości udziału pracowników AGH 
w  procesie podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników i  studentów kazachskich uczel-
ni. Należy wspomnieć, że temu celowi będą 
służyły wieloletnie plany rozwoju i nakłady fi-
nansowe przewidywane do realizacji w Ka-

zachstanie w kolejnych latach do 2030 roku. 
Na koniec istotna informacja – następna 
wystawa światowa EXPO 2017 odbędzie się 
w  stolicy Kazachstanu Astanie, a  jej głów-
nym tematem przewodnim będzie „Energia 
przyszłości”.

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH 
Koordynator AGH ds. Współpracy z Uczelniami Kazachstanu i Azji Środkowej
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Program Erasmus powstał w  1987 roku 
jako program wymiany studentów. Kolejne 
lata przynosiły poszerzenie zasięgu realiza-
cji głównego celu programu, czyli rozwija-
nia międzynarodowej współpracy. Program 
Erasmus+ kojarzy się najczęściej z mobil-
nością edukacyjną, czyli wymianą studen-
tów i pracowników naukowych, jednak obej-
muje on swoim zasięgiem wiele obszarów. 
Jednym z  nich jest działanie Eras mus+ 
KA2 „Współpraca na rzecz innowacji i  wy-
miany dobrych praktyk. Budowanie poten-
cjału w  dziedzinie szkolnictwa wyższego”, 
który wspiera międzynarodowe konsorcja 
w realizacji projektów celowych.

W ramach Erasmus+ KA2 realizowa-
ny jest projekt „GameHub – University-
-enterprises cooperation in game industry 
in Ukraine”, którego celem jest stworze-
nie systemowego wsparcia dla osób, któ-
re chcą pracować w  rozwijającym się 
sektorze gier na Ukrainie. W skład konsor-
cjum projektu GameHub weszła Akademia 
Górniczo -Hutnicza wspólnie z  dwunasto-
ma uniwersytetami i instytucjami ekspercki-
mi z Hiszpanii, Austrii i Ukrainy.

Projekt realizowany będzie w  latach 
2015–2018 w  instytucjach z  Unii Europej-
skiej oraz Ukrainy: Uniwersytet Deusto 
w Bilbao, Fundacja Deusto w Bilbao, Fun-
dacja Virtualware Lab w Bilbao, AGH Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie, FH 
Joanneum Uniwersytet Nauk Stosowanych 
w Grazu, Quality Austria w Wiedniu, Doniec-
ki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Don-
NTU) w Krasnoarmiejsku, Podkarpacki Uni-
wersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka 
(PNU) w Iwano-Frankowsku, Narodowy Uni-
wersytet Techniczny (KHNTU) w Chersoniu, 
Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownic-
twa i  Architektury (KNUCA) w  Kijowie, Na-
rodowy Techniczny Uniwersytet Politechni-
ka Charkowska (NTU “KhPI”) w Charkowie, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwer-
sytet (ONPU) w  Odessie oraz Ukraińskie 
Stowarzyszenie Zawodowe Branży IT / 
Ukrainian Association of Information Tech-
nology Professionals (UAITP) w Kijowie.

Branża gier komputerowych i wideo na 
Ukrainie jest wschodzącym rynkiem, który 
ma potencjał rozwoju obiecujących przed-
sięwzięć i projektów, a także niesie nadzieję 
stworzenia wielu miejsc pracy. Atrakcyjność 

ukraińskiego rynku dla branży gier spowo-
dowana jest niskimi kosztami pracy, wyso-
kim poziomem kształcenia w naukach ści-
słych (dobra podbudowa matematyczna) 
oraz możliwością dotarcia z produktem na 
rynki dawnych republik Związku Radzieckie-
go ze względu na doświadczenie firm ukra-
ińskich w  kooperacji i  dystrybucji oprogra-
mowania na tym rynku. W ramach projektu 
GameHub planuje się zbudowanie przy 
ukraińskich uniwersytetach sieci specjali-
stycznych centrów Game Hub, gdzie oso-
by zainteresowane pracą w  sektorze gier 
będą mogły nabywać oraz doskonalić kom-
petencje i umiejętności niezbędne do pracy 
w  tej branży. Uniwersyteckie centra Game 
Hub mają oferować kursy zarówno z  za-
kresu informatyki (w tym celu budowane są 
pracownie wyposażone w sprzęt niezbędny 
do tworzenia gier komputerowych i wideo), 
jak i przedsiębiorczości (poprzez szkolenia 
oraz wsparcie organizacyjne dla osób roz-
poczynających swoją działalność gospo-
darczą w sektorze gier).

Obecnie realizowany jest etap pierwszy, 
w  trakcie którego zbadane zostanie zapo-
trzebowanie na kompetencje zawodowe na 
rynku gier na Ukrainie. W  tym celu będą 
przeprowadzone analizy: rynku branży gier 
na Ukrainie, rynku branży gier w UE, a tak-
że stanu kompetencji absolwentów uczel-
ni technicznych oraz osób bezrobotnych na 
Ukrainie. W  oparciu o  zdefiniowane wyżej 
opracowania zbudowana zostanie tzw. luka 
kompetencyjna pomiędzy zapotrzebowa-
niem na kapitał ludzki na rynku gier a  jego 
podażą. Następnie zostanie sprawdzone, 
w  jakim stopniu wyznaczona luka kompe-
tencyjna może być zmniejszona poprzez 
lepsze wykorzystanie potencjału uczelni 
ukraińskich. W  ten sposób będzie można 
określić nieredukowalną lukę kompetencji. 
Na koniec tej części projektu Partnerzy Kon-
sorcjum GameHub z UE zaoferują w opar-
ciu o analizę swojego potencjału kursy typu 
„train the trainers”, które pozwolą nauczy-
cielom akademickim z partnerskich uniwer-
sytetów na Ukrainie na nabycie kompetencji 
w  zakresie prowadzenia kształcenia w  ob-
szarach objętych nieredukowalną luką kom-
petencji w celu jej niwelacji.

W realizowanej obecnie części projek-
tu przewidziane są również wizyty studyj-

ne partnerów z  Ukrainy na uniwersytetach 
wchodzących w skład projektu GameHub. 
W  ramach tych wizyt pracownicy ukraiń-
skich uniwersytetów zapoznają się z  in-
frastrukturą wykorzystywaną do naucza-
nia tworzenia gier oraz przedsiębiorczości. 
W  kolejnym etapie, który rozpocznie się 
jesienią 2016 roku realizowane będą na 
Ukrainie szkolenia i warsztaty specjalistycz-
ne z zakresu metodologii i technik naucza-
nia tworzenia gier oraz przedsiębiorczości 
dla osób, które wiosną 2017 roku zaczną 
w  uniwersyteckich laboratoriach gier pro-
wadzić kursy dla finalnych beneficjentów 
projektu.

W ramach projektu GameHub pracow-
nicy Wydziału Zarządzania Akademii Gór-
niczo-Hutniczej przeprowadzą warszta-
ty i  szkolenia z zakresu przedsiębiorczości 
oraz rozwiązań i dobrych praktyk z obsza-
ru transferu technologii i wspomagania roz-
woju startupów. Wybór Akademii Górniczo-
-Hutniczej został podyktowany tym, że 
polski system uniwersytecki i wiele rozwią-
zań prawnych są najbardziej zbliżone do 
modelu ukraińskiego.

W ramach wizyty studyjnej w dniach od 
16 do 19 maja 2016 objętej projektem Ga-
meHub gościła w  Akademii Górniczo-Hut-
niczej 18-osobowa grupa pracowników 
naukowych Donieckiego Narodowego Uni-
wersytetu Technicznego w  Krasnoarmiej-
sku (Nataliya Maslova, Natalya Kostyukova 
i Olga Dmytriyeva), Podkarpackiego Uniwer-
sytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka 
w Iwano-Frankowsku (Lyubomyr Petryshyn, 
Viktor Rovinskiy, Valentyna Yakubiv i  Olga 
Zinyuk), Narodowego Uniwersytetu Tech-
nicznego w  Chersoniu (Dmytro Kyryichuk, 
Olena Liashenko i Volodymyr Sherstiuk), Ki-
jowskiego Narodowego Uniwersytetu Bu-
downictwa i  Architektury w  Kijowie (Andrii 
Biloshchytskyi, Sofiia Pyda i Oleksandr Ku-
chanskyi), Narodowego Technicznego Uni-
wersytetu Politechnika Charkowska w Char-
kowie (Olga Savchenko) oraz Odeskiego 
Narodowego Politechnicznego Uniwersyte-
tu w Odessie (Oleksandr Blazhko, Viktoriia 
Ruvinska, Viktor Antoniuk).

Goście z Ukrainy oraz towarzyszący im 
gospodarze z  Wydziału Zarządzania mie-
li możliwość udziału w wykładach i prezen-
tacjach prowadzonych przez specjalistów 

GameHub – projekt  
w ramach Erasmus+ KA2
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i praktyków operujących na polskim i świa-
towym rynku gier wideo, a  także bezpo-
średnich rozmów z  przedstawicielami firm 
z  tego sektora podczas największego pol-
skiego wydarzenia tej branży – konferen-
cji Digital Dragons organizowanej przez 
Krakowski Park Technologiczny. Ponadto, 
uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać 
się z  prężnie działającymi laboratoriami 
gier w  krakowskiej siedzibie Małopolskie-
go Parku Technologii Informacyjnych. Spo-
tkania te były możliwe dzięki Wojciechowi 
Przybylskiemu – Prezesowi Krakowskiego 
Parku Technologicznego oraz Annie Kram-
pus-Sepielak, Koordynatorce Projektu Digi-
tal Dragons. Dzięki uprzejmości Zarządów 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości AGH, Centrum Transferu Techno-
logii AGH oraz Krakowskiego Centrum In-
nowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. 
z o.o. (spółki celowej AGH) goście z Ukra-
iny mogli odwiedzić te jednostki i zapoznać 
się z  praktycznymi aspektami oraz dobry-
mi praktykami w zakresie wspierania rozwo-
ju przedsiębiorczości przez uniwersytet. Na 
Wydziale Zarządzania AGH goście z Ukra-
iny uczestniczyli w  wykładach oraz warsz-
tatach „Enterpreneurship education and 
research: a European approach. The expe-
rience of the AGH University of Science and 
Technology in Krakow”, „How to develope 
creativity in game sector?” oraz „Interna-
tional Project for Education of Employees 
for Game Industry in Ukraine” przeprowa-
dzonych przez pracowników wydziału: Ewę 
Beck-Kralę, Katarzynę Klimkiewicz, Katarzy-
nę Gdowską, Dominika Kowala, Bartłomieja 
Gawła oraz Wojciecha Kowalika.

Rezultaty wizyty studyjnej zostaną wyko-
rzystane do stworzenia repozytorium mo-
dułów edukacyjnych oraz budowy cen-
trów gier GameHub przy uniwersytetach na 
Ukrainie od listopada 2017 do 2018.

Katarzyna Gdowska, Bartłomiej Gaweł 
Wydział Zarządzania AGH

Niniejsza publikacja została przygotowana w  ra-

mach projektu „GameHub – University  – enter-

prises cooperation in  game industry in Ukraine” 

w  ramach programu Erasmus+ KA2 „Współpra-

ca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

Budowanie potencjału w  dziedzinie szkolnictwa 

wyższego”. Nr projektu: 561728-EPP-1–2015–1-

ES-EPPKA2-CBHE-JP. Publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europej-

ska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczo-

ną w niej zawartość merytoryczną. Education, Au-

diovisual and Culture Executive Agency and Euro-

pean Commission are not responsible for any use 

that may be made of the information contains in 

communication or publication.

27 maja 2016 roku z wizytą w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej gościła delegacja z  Fede-
ralnej Republiki Nigerii, z  National Institute 
for Policy and Strategic Studies, pod prze-
wodnictwem Gp. Capt. G.M. Gumi. W skład 
delegacji wchodzili przedstawiciele wybra-
nych instytucji rządowych Nigerii i  Amba-
sady Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, 
łącznie 13 osób.

National Institute for Policy and Strategic 
Studies (NIPSS) zajmuje się budową strate-
gii i doradztwem dla rządu Nigerii w zakresie 
rozwoju nauki, technologii, gospodarki i kul-

tury. Eksperci NIPSS są przedmiotem wybo-
ru i działają na celowe zlecenia Prezydenta 
Nigerii, ukierunkowane na poprawę sytuacji 
gospodarczej w kraju. Wiodącym tematem 
ekspertów NIPSS w roku 2016 jest problem 
ubóstwa i  rozwoju społecznego. Celem wi-
zyty studyjnej ekspertów NIPSS w  Polsce 
było poszukiwanie dobrych praktyk.

Nigeria jest państwem położonym w Afry-
ce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską i najlud-
niejszym krajem na kontynencie afrykańskim 
(w roku 2015 żyło tam około 182 mln obywa-
teli). Najważniejszym bogactwem mineral-
nym Nigerii są złoża ropy naftowej, a ponad-
to inne surowce.

Wizyta miała charakter studyjny z  ukie-
runkowaniem na poznanie dobrej polskiej 
praktyki w zakresie rozwoju szkolnictwa uni-
wersyteckiego technicznego i  badań na-
ukowych, pod kątem możliwości zrówno-
ważonego rozwoju Nigerii, szczególnie 
w zakresie przemysłu i nauki oraz sformuło-
wania obszarów możliwej współpracy.

Ze strony polskiej w  spotkaniu uczest-
niczyli: prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. 
Współpracy, prof. Wojciech Nowak – Dy-
rektor Centrum Energetyki, prof. Janusz 
Szpytko – Kierownik Centrum Międzynaro-
dowej Promocji Technologii i Edukacji AGH 
– UNESCO, prof. Marek Cała – Prodziekan 

Wydziału Górnictwa i  Geoinżynierii, prof. 
Wojciech Suwała – Dziekan Wydziału Ener-
getyki i  Paliw, dr hab. inż. Czesław Rybic-
ki – Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu, dr hab. inż. Jacek Cieślik – Centrum 
Obsługi Dydaktyki Wydziału Inżynierii Me-
chanicznej i Robotyki. Spotkanie odbyło się 
w Centrum Energetyki AGH.

Profesor Tomasz Szmuc zapoznał gości 
z  potencjałem naukowym i  dydaktycznym 
AGH oraz prowadzonymi aktualnie obsza-
rami badań naukowych i partnerami bizne-
sowymi w kraju i za granicą.

Przedmiotem dyskusji były między in-
nymi możliwości współpracy w  zakre-
sie technologii pozyskiwania i  wykorzysta-
nia surowców energetycznych, technologii 
chemicznych, kształcenia w  języku angiel-
skim, oferty stypendialnej Centrum AGH 
UNESCO, składowymi budżetu uczelni (któ-
ry w około 50 proc. pozyskiwany jest z  in-
nych źródeł niż dotacja celowa MNiSW), 
współpracy uczelni z  przemysłem i  wła-
dzami regionalnymi, struktury zatrudnienia 
w AGH. Podczas dyskusji zwrócono uwagę 
na modelową współpracę AGH z  otocze-
niem biznesu, w szczególności w obszarze 
technik informatycznych, budowy modelu 
sektora energetycznego, działań w zakresie 
obniżenia niskiej emisji w Krakowie i innych.

Profesor W. Nowak przedstawił projekt 
Centrum Energetyki AGH jako przykład 
współpracy władz Małopolski i  Unii Euro-
pejskiej oraz AGH z  ukierunkowaniem na 
wzmocnienie potencjału badawczego Kra-
kowskiego Obszaru Metropolitalnego. Za-
chęcił gości z Nigerii do lokowania na tere-
nie Centrum Energetyki AGH swoich badań 
naukowych, przemysłowych i innych aktyw-
ności ukierunkowanych na komercjalizację.

prof. Janusz Szpytko 
Centrum AGH UNESCO

Delegacja z Nigerii w AGH
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W dniach 17–22 maja 2016 roku odbyła się w Krakowie trzecia edy-
cja Copernicus Festival, którą tym razem poświęcono różnym wy-
miarom piękna. Celem organizowanego corocznie festiwalu jest 
pokazanie współistnienia i  przeplatania się nauki i  sztuki. Coper-
nicus Festival wzorowany jest na World Science Festival, który co 
roku odbywa się w Nowym Jorku, gromadząc najlepszych świato-
wych naukowców i rzesze uczestników. Pomysłodawcą Copernicus 
Festival są Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Centrum Ko-
pernika Badań Interdyscyplinarnych, a partnerem strategicznym fe-
stiwalu jest „Tygodnik Powszechny”.

Gościem festiwalu był między innymi prof. Semir Zeki – twór-
ca neuroestetyki, dziedziny prowadzącej badania reakcji mózgu na 
sztukę, Gregory Chaitin – wybitny matematyk oraz fizyk Julian Bar-
bour. Program Festiwalu podzielony był na 11 pasm tematycznych, 
a prezentacja „Sztuka i nowe technologie” była elementem bloku 
Inventio, w którym firma kosmetyczna INGLOT przy udziale Między-
narodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Mate-
riałowej AGH (IC-EM International Centre of Electron Microscopy 
for Materials Science) przedstawiła wystawę (instalację) prezentu-
jącą wyniki wspólnych badań prowadzonych nad obrazowaniem 
struktur różnego rodzaju produktów kosmetycznych w skali od ma-
kro do mikro. Pokazano między innymi mikrostruktury pudrów, bro-
katów i lakierów do paznokci nowej serii O2M zapewniającej prze-
nikanie tlenu i wody, tym samym korzystniej wpływając na kondycję 
paznokci. Podczas tej edycji Copernicus Festival w Muzeum Mang-
gha zaprezentowano także obrazy mikroskopowe zarejestrowane 
przez zespół IC-EM podczas badań strukturalnych materiałów inży-
nierskich prowadzonych przy użyciu różnych metod i technik mikro-
skopowych. Obrazy te były tak dobrane, aby przedstawiały aspekt 
piękna w prowadzonych badaniach zmieniając nierzadko postrze-
ganie rzeczywistości, dając powody do estetycznych interakcji. 
Prezentowaną wystawę odwiedziło wiele osób w tym zarząd firmy 
INGLOT, Julia Marcell oraz ksiądz prof. Michał Heller, który był pod 
wrażeniem obecnych możliwości obrazowania dwu i  trójwymiaro-
wego struktur materiałów. Ze strony AGH całość prac koordynowali 
dr hab. inż. Adam Kruk oraz dr inż. Grzegorz Michta.

Firma INGLOT oraz Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elek-
tronowej dla Inżynierii Materiałowej kierowane przez prof. Aleksan-
drę Czyrską-Filemonwicz w  2015 roku podpisali oficjalną umowę 
o  współpracy naukowo-badawczej nakierowanej na prowadzenie 
wspólnych badań produktów kosmetycznych oraz wykorzystaniu 

nowoczesnych metod i  technik obrazowania mikroskopowego do 
przedstawienia ich struktury. W ten sposób piękno, jako kryterium 
oraz badania naukowe, jako narzędzie znalazły wspólny mianownik.

Adam Kruk, Grzegorz Michta

AGH i piękno
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4 maja
•	Posiedzenie Rady Nadzorującej AIP AGH.
5 maja
•	Spotkanie z Ho Chi Hung, wiceprzewodniczącym Towarzystwa 

Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej.
•	53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego.
6 maja
•	Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Hutnika 

połączone z ceremonią nadania tytułu Konsula Honorowego Ho 
Chi Hung.

9 maja
•	MIKON 2016 – International Conference on Microwaves, Radar 

and Wireless Comunications – Hotel Qubus, Kraków.
•	Spotkanie z prof. Stepanem Mudry, kierownikiem Katedry Fizyki 

Metali Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, dotyczące 
możliwości współpracy z AGH.

11 maja
•	Uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone promocjom 

doktorskim.
•	Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 

z okazji Jubileuszu 70-lecia uczelni.
12 maja
•	Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum Instytut 

Autostrada Technologii i Innowacji – AGH.
•	Sesja laureatów, wręczenie nagród za najlepsze referaty 

w ramach Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego.
•	Uroczystości Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, wręczenie 

złotego medalu „Plus Ratio Quam Vis” doktorowi honoris causa 
UJ Andrzejowi Wajdzie.

13 maja
•	Uroczystości z okazji Dnia Hutnika w Hucie CELSA w Ostrowcu.
•	Wręczenie nagród laureatom XVII edycji „Diamenty AGH”.
•	Święto Politechniki Lubelskiej połączone z nadaniem godności 

doktora honoris causa prof. Antoniemu Tajdusiowi.
14 maja
•	Uroczystości związane z regatami ósemek wioślarskich 

„O Puchar Rektora UJ”.
15 maja
•	Wręczenie nagród i Pucharu Rektora AGH podczas turnieju 

„Memoriał Profesora Jana Janowskiego” rozgrywanego 
w ramach zawodów „Hutnicza Brydżowa Majówka na AGH”.

16 maja
•	Spotkanie z Grzegorzem Piątkowskim, rzecznikiem praw 

absolwenta.
•	Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki INNOAGH.
17 maja
•	Spotkanie z przedstawicielami Muzeum Regionalnego 

w Skawinie w celu omówienia projektu zagospodarowania 
terenu Osady w Woli Radziszowskiej w formie ekspozycji 
naśladującej zabudowę średniowieczną.

•	Wernisaż wystawy poplenerowej „Warsztaty orońskie” 
przygotowanej przez Wydział Rzeźby ASP w Krakowie.

•	Konferencja „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa 
wyższego w Polsce” – Warszawa.

•	Spotkanie z prof. Aleksandrem Bobko, Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – AGH.

17–25 maja
•	Międzynarodowe Forum Rektorów (Konferencja Rektorów 

Polskich Uczelni Technicznych) oraz CCISP – Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politecnicos (Rada 
Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii) – Macau, 
Chiny.

19 maja
•	Posiedzenie Komisji Nagród Miasta Krakowa.
•	Inauguracja XVI Festiwalu Nauki w Krakowie – Rynek Główny.
19–20 maja
•	Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny województwa małopolskiego – Szczawnica.
•	EMEA Academic Days 2016 – Digital Transformation: a Pursuit 

for Relevance, Excellence and Leadership – Lyon, Francja.
21 maja
•	Wręczenie dyplomów laureatom konkursu „START – Stypendia 

dla młodych uczonych 2016” – Zamek Królewski, Warszawa.
21–27 maja
•	Konferencja „10th International Conference on Molten Slags, 

Fluex and Salts” – Seattle, USA.
23 maja
•	Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego – 

Warszawa.
•	Podpisanie listu intencyjnego z firmą IBM, dotyczącego 

wzajemnej wymiany z AGH doświadczeń oraz wiedzy 
merytoryczno-dydaktycznej.

•	Posiedzenie Komisji Spraw Europejskich PAU, podczas którego 
prof. Jerzy Niewodniczański, były Prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki wygłosił referat pt. „Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej i jej rola w utrzymaniu pokoju jądrowego” – Kraków.

24 maja
•	Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji – Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
•	Spotkanie z prof. Alberto L. Sangiovanni Vincentelli 

z Uniwersytetu Kalifornijskiego połączone z wykładem otwartym 
pt. „A History of Design Technology: from rubylith cutting and 
punch cards to swarm systems” – Centrum Energetyki AGH.

25 maja
•	Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczące budowy 

tzw. klastra akademickiego.
27 maja
•	Wizyta rządowej delegacji Nigerii dotycząca współpracy z AGH 

w zakresie szeroko rozumianej energetyki (m.in. nowe 
technologie, kształcenie przyszłych specjalistów).

30 maja
•	Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: 

Nauka – Start-up – Przemysł” – AGH.
•	Gala Finałowa ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji 

Studenckich.
•	Zebranie Rady Fundacji Panteon Narodowy.
•	Spotkanie z opiekunami projektu stypendialnego 

UNESCO / Poland Co-sponsored Fellowship Programme in 
Engineering edition 2015 A.

31 maja
•	Konferencja STEM Education for Innovation – Warszawa.
•	Ogłoszenie wyników Rankingu Liceów i Techników STEM 

Perspektywy 2016 – Warszawa.

Kalendarium rektorskie – maj 2016
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Zygmunt Jasiewicz urodził się 13 stycz-
nia 1897 roku w  Skawinie. Ojciec był sę-
dzią Sądu Apelacyjnego w  Krakowie. Na-
ukę gimnazjalną rozpoczął w Nowym Sączu 
w 1907 roku, następnie uczęszczał do gim-
nazjum w  Krakowie. Na Jego młodzień-
czych latach bardzo silne piętno odcisnę-
ły wydarzenia pierwszej wojny światowej. 
We wrześniu 1914 roku, w  trakcie ewaku-
acji Krakowa, wyjechał do Czech. W  1915 
roku w Pradze uzyskał maturę, po czym zo-
stał wcielony do armii austriackiej i  wysła-
ny na front. W  1916 roku podczas walk, 
został ranny i  dostał się do niewoli rosyj-
skiej. Po krótkim pobycie w szpitalu został 

zesłany za Bajkał do Kraju Krasnodarskie-
go, w  środkowej Syberii. W  czasie Rewo-
lucji Październikowej wstąpił do organizu-
jącej się armii polskiej. Do kraju powrócił 
w 1921 roku. W następnym roku wstąpił na 
Wydział Hutniczy Akademii Górniczej, któ-
ry ukończył z  odznaczeniem. Pod kierun-
kiem prof. Iwana Feszczenko-Czopiwskiego 
(zob. Biuletyn AGH nr 73, 2014 s. 20–22), 

przygotował pracę dyplomową zatytułowa-
ną „Nachromowanie kobaltu i  niklu”, któ-
rą obronił 10 maja 1927 roku, uzyskując 
tytuł inżyniera hutnika. Jego dyplom nosi 
numer 131, ale dyplom na Wydziale Hutni-
czym jest z  numerem 13 – jak się okaza-
ło szczęśliwym. Karierę naukową rozpoczął 
dość wcześnie. Już jako student – w okre-
sie 15 października 1924 – 30 września 
1927 roku – pełnił obowiązki młodszego 
asystenta w Katedrze Metalografii i Obrób-
ki Cieplnej Wydziału Hutniczego. Następ-
nie od 1 listopada 1927 do 30 kwietnia 1929 
roku był starszym asystentem, a od 1 maja 
1929 do 30 listopada 1934 roku adiunktem. 
Jednocześnie w  latach 1929–1934 był wy-
kładowcą w  Państwowej Szkole Górniczo-
-Hutniczej w  Dąbrowie Górniczej. W  1929 
roku otrzymał stypendium Funduszu Kultu-
ry Narodowej i wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych. W  Uniwersytecie Harvarda, pod 
kierunkiem prof. Alberta Sauveur’a (1863–
1939), odbył roczne studia uzyskując tytuł 
Master of Science in Engineering Ferrous 
Metallurgy. Na podstawie pracy „Badania 
pewnych nieżelaznych metali i stopów przy 
pomocy skręcania” wykonanej pod opieką 
naukową prof. A. Krupkowskiego (zob. Biu-
letyn AGH, nr 75, 2014 s. 21–24). 23 mar-
ca 1934 roku uzyskał doktorat. Również 
w  1934 roku, w  ramach akcji obsadzania 
odpowiedzialnych stanowisk w  przemyśle 
hutniczym na Śląsku przez Polaków, powo-
łany został na kierownika Laboratorium Ba-
dawczego w  Hucie „Batory” w  Chorzowie, 
na którym to stanowisku pracował do wy-
buchu II wojny światowej. Przez cały okres 
okupacji przebywał w Zakopanem, ukrywa-
jąc się przed okupantem z powodu swojej 
działalności na Śląsku. Pracował w  Zarzą-
dzie Gminy jako kierownik oddziału żyw-
ności, a po wojnie jako referent szkód wo-
jennych. W 1946 roku powrócił do Krakowa 
i  rozpoczął pracę w  Akademii Górniczej, 
gdzie w  tym samym roku uzyskał habilita-
cję. W  tym czasie współpracował z  prof. 
W. Łoskiewiczem. Następnie objął kierow-
nictwo Katedry Metaloznawstwa na organi-
zowanym Wydziale Hutniczym Politechniki 
Wrocławskiej. Jednakże zmiany w planach 
rozwojowych wyższego szkolnictwa tech-
nicznego w  Polsce spowodowały likwida-

cję Wydziału Hutniczego na Politechnice we 
Wrocławiu. Tym samym zmuszony został 
do powrotu do Krakowa i już nierozerwalnie 
związał się z Akademią Górniczą. Po śmier-
ci prof. W. Łoskiewicza objął w  1956 roku 
kierownictwo Katedry Metalografii i Obrób-
ki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego, bę-
dąc również kierownikiem Zakładu Metalo-
grafii. Rozwinął wówczas w pełni swój talent 
naukowy, dydaktyczny i  organizacyjny. Po-
siadając głęboką wiedzę metaloznawczą 
był propagatorem nowych kierunków na-
ukowych w tej dziedzinie. Jego główne za-
interesowania naukowe koncentrowały się 
na zagadnieniach fizyki metali i zastosowa-
niu w  metaloznawstwie metod statystycz-
nych. Analizą statystyczną zainteresował 
się jeszcze w okresie pracy w Hucie „Bato-
ry”. Już w 1937 roku, wspólnie ze Stanisła-
wem Hefnerem, opublikował w „Przeglądzie 
Mechanicznym” pracę dotycząca rozrzutów 
własności wytrzymałościowych w  stalach 
konstrukcyjnych. Praca ta – jedna z pierw-
szych prac w polskim piśmiennictwie tech-
nicznym, w której zastosowano analizę sta-
tystyczną – była wykonana na podstawie 
danych zawartych w  atestach hutniczych 
Huty „Batory”. Jako kierownik Zakładu Ba-
dawczo-Doświadczalnego Huty „Batory” 
wiedział, że w posiadaniu każdej huty znaj-
dują się ogromne zbiory danych technolo-
gicznych i wyników najrozmaitszych badań 
kontrolnych. Zbiory te pozostawały prawie 

Tablice – pamięć wiecznie żywa – część XXXVII

Profesor Zygmunt Jasiewicz
W lipcu 2016 roku minęła 50 rocznica śmierci prof. Zygmunta Jasiewicza, wybitnego metaloznawcy i profesora AGH.

Prof. Zygmunt Jasiewicz
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zupełnie niewykorzystane, mimo że stano-
wiły niezwykle cenny materiał statystycz-
ny, który poddany odpowiedniej obróbce 
matematycznej mógłby stanowić podstawę 
do opracowania norm, warunków technicz-
nych, poprawy technologicznej i  oszczęd-
ności w  zużyciu materiałów. Zainteresowa-
nia te rozwinął w pracy naukowej stając się 
pionierem i entuzjastą wykorzystania staty-
styki matematycznej do ilościowego opisu 
i  uogólnienia obserwacji i  pomiarów włas-
ności metali i  stopów. Jako dydaktyk był 
inicjatorem i  pierwszym wykładowcą no-
woczesnego metaloznawstwa teoretyczne-
go dbającym o  stałe uaktualnianie i  kon-
takt z  najnowszymi osiągnięciami wiedzy 
metaloznawczej. Potrafił również zaintere-
sować swoich współpracowników najbar-
dziej perspektywicznymi kierunkami rozwo-
ju metaloznawstwa, takimi jak mikroskopia 
elektronowa czy też podstawy teoretyczne 
procesu odkształceń plastycznych w krysz-
tałach. Jako gorący zwolennik rozwoju mło-
dej kadry naukowej doprowadził do tego, 
że po dziesięciu latach, katedra posiadała 
trzech profesorów, jednego docenta i ośmiu 
pracowników naukowych ze stopniem dok-
tora. Przy współpracy z przemysłem łączył 
pracę katedry z  rozwiązywaniem szcze-
gólnie ważnych problemów dla przemy-
słu hutniczego. Oprócz tego starał się pod-
nosić kwalifikacje inżynierów pracujących 
w  hutach i  dzięki Jego inicjatywie i  opiece 
przemysł zyskał wielu pracowników z  dy-
plomem doktora nauk technicznych. W  la-
tach pięćdziesiątych w  katedrze zorgani-
zowano wiele kursów z wybranych działów 
matematyki dla pracowników naukowych. 
Były to kursy z  teorii pola, rachunku praw-
dopodobieństwa, statystyki matematycz-
nej i topologii. Sam też stale rozczytywał się 

w  pracach i  rozprawach matematycznych 
– przykładem może tutaj być monografia 
prof. S. Mikusińskiego o  rachunku tenso-
rów oraz księgo zbiór, który w  liczbie około 
700 tomów przekazał katedralnej bibliote-
ce. To dążenie do umatematycznienia sie-
bie, umatematycznienia swoich współpra-
cowników oraz dyscypliny naukowej, którą 
reprezentował, nie było jakąś przemijającą 
modą, jakimś hobby, ale wyrazem Jego głę-
bokiego przekonania, że „tyle jest prawdy 
w badaniach naukowych, ile w nich jest ma-
tematyki”. W 1957 roku otrzymał tytuł profe-
sora nadzwyczajnego, a w 1962 roku profe-
sora zwyczajnego. Wypada też podkreślić, 
że profesor miał czyny kontakt z  literaturą 
zagraniczna dzięki temu, że biegle posłu-
giwał się językami: niemieckim, angielskim, 
rosyjskim i francuskim, znał również czeski.

Profesor pozostawił duży dorobek nau-
kowy i  dydaktyczny. Opublikował około 60 fo
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prac naukowych dotyczących głównie za-
gadnień plastyczności metali w świetle skrę-
cania i rozciągania zjawiska dyfuzji w meta-
lach oraz możliwości obliczania wykresów 
równowagi stopów podwójnych na drodze 
dociekań teoretycznych, przy wykorzysta-
niu danych termodynamicznych. Swój za-
pał przeniósł na pracowników katedry, którzy 
kontynuowali kierunki Jego prac badaw-
czych. Dzięki temu katedra zaliczała się do 
wiodących zakładów naukowych w dziedzi-
nie badań nad fizyką metali i stosowania me-
tod statystycznych w metaloznawstwie. Bę-
dąc kierownikiem katedry wypromował wielu 
doktorantów, wśród nich byli późniejsi pro-
fesorowie: W. Leskiewicz, W. Różański, W. 
Rutkowski, P. Wasiudek, J. Ryś i J. Lesiecki.

Zmarł 22 lipca 1966 roku w  Krakowie 
i  został pochowany na cmentarzu Rako-
wickim.

16 maja 1970 roku – w sali wykładowej 
Zakładu Metaloznawstwa Instytutu Meta-
lurgii AGH, na parterze pawilonu A-2 – od-
słonięta została tablica poświęcona pamię-
ci prof. Zygmunta Jasiewicza. Została ona 

ufundowana przez kolegów i  wychowan-
ków przy szczególnie życzliwej pomocy dy-
rektora Huty „Batory” Tadeusza Palmricha. 
Odsłonięcia tablicy dokonał prof. Edward 
Görlich. Na wykonanej ze stali nierdzewnej 
tablicy widnieje napis:

PROFESOROWI DR INŻ. 
ZYGMUNTOWI JASIEWICZOWI 
WIELKIEMU METALOZNAWCY 
I NASZEMU PRZYJACIELOWI 

KOLEDZY I WYCHOWANKOWIE 
1897–1966

W pawilonie A-2, na parterze, jedna 
z sal wykładowych nosi nazwę „Audytorium 

profesorów Jasiewicza i  Malkiewicza”. 28 
października 1982 roku, z  okazji 60-lecia 
Wydziału Metalurgicznego, odbyło się w Za-
kładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej 
seminarium poświęcone dorobkowi nauko-
wemu prof. Tadeusza Malkiewicza. Podczas 
tego seminarium postawiono wniosek, aby 
salę wykładową w  tym zakładzie przemia-
nować na Audytorium Profesorów Jasiewi-
cza i  Malkiewicza. Rada Wydziału uchwa-
łą z dnia 8 listopada 1982 roku zatwierdziła 
tę nazwę. Otwarcia tego audytorium doko-
nał prof. Stanisław Gorczyca – prorektor 
AGH. Zygmunt Jasiewicz i Tadeusz Malkie-
wicz byli pierwszymi absolwentami Wydzia-
łu Hutniczego AG, którzy obronili prace dy-

plomowe z  zakresu metalografii i  obróbki 
termicznej. Po studiach ich drogi zawodo-
we różniły się. Dopiero po wojnie pracowa-
li naukowo w macierzystej katedrze, będąc 
kolejnymi jej kierownikami. Uzasadniało to, 
więc inicjatywę wspólnego uczczenia Ich 
pamięci poprzez utworzenie takiego audy-
torium. Po raz kolejny AGH uczciła profeso-
ra Jasiewicza organizując w  stulecie Jego 
urodzin – 13 stycznia 1997 roku – w Zakła-
dzie Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 
Wydziału Metalurgii i  Inżynierii Materiałowej 
okolicznościową Sesję Naukową. Dziekan 
wydziału prof. Janusz Łuksza podkreślił, że 
jest to pierwsza z  imprez, która będzie to-
warzyszyła obchodom 75-lecia powstania 
wydziału. Podkreślił, że pierwsza i  niezwy-
kle ważna, gdyż takich spotkań, przypomi-
nających wybitnych profesorów akademii 
jest organizowanych niezwykle mało. Wśród 
obecnych na sesji znalazło się wielu Jego 
wychowanków, a jeden z nich – prof. J. Ryś 
był jednym z prelegentów.

Działalność profesora była ściśle zwią-
zana z  AGH, której poświęcił wszystkie 
siły i  zdolności. Jego życie było pełne tru-
du i  wytrwałej pracy, której uczył swoich 
wychowanków. Stanowił przykład wyso-
kiej klasy naukowca, pedagoga i  mądre-
go przyjaciela młodzieży. Pozostawił po 
sobie pamięć nie tylko wspaniałego uczo-
nego i  dydaktyka, lecz także szlachetne-
go człowieka.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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Tadeusz Malkiewicz urodził się 3 paździer-
nika 1904 roku w Krakowie. Jego ojciec był 
doktorem prawa, dyrektorem Banku Ziem-
skiego i  działaczem oświatowym. W  1922 
roku T. Malkiewicz rozpoczął studia na Wy-
dziale Hutniczym Akademii Górniczej, któ-
re ukończył w  1927 roku. Pod koniec stu-

diów, w  latach 1925–1927, był asystentem 
w Zakładzie Metalografii i Obróbki Termicz-
nej AG. Po kilkumiesięcznej pracy w labora-
torium Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej oraz 
studiach uzupełniających u  prof. H. Hane-
manna w  Charolettenburgu, w  1929 roku 
objął funkcję kierownika laboratorium me-
taloznawczego Huty „Baildon” w  Katowi-
cach. Tam dał się poznać jako pełen inicja-
tywy hutnik, o  dużej wiedzy i  umiejętności 
zastosowania jej w  praktyce. To pozwoliło 
Mu szybko awansować. W 1934 roku został 
głównym metalurgiem, a w 1937 roku otrzy-
mał stanowisko dyrektora technicznego. Od 
początku 1939 roku pełnił funkcję dyrekto-
ra naczelnego Huty „Baildon”. Lata pracy 
w Hucie to okres Jego pełnego rozwoju za-
wodowego jako wielkiej klasy hutnika i  or-
ganizatora, przy równoczesnej powszech-
nej sympatii kolegów i  współpracowników. 
Zyskał sobie wielu dozgonnych przyjaciół, 
jak Feliks Olszak – późniejszy rektor AGH 

(zob. Biuletyn AGH – nr 86, 2015 s. 16–18), 
z  którym podniósł znaczenie Huty „Bail-
don” jako czołowej huty stali szlachetnych. 
W tych latach dzięki Jego inicjatywie wzro-
sła ilość i  jakość produkcji huty, która dla 
przemysłu zbrojeniowego wytwarzała od-
kuwki na części do armat, blachy pancer-
ne, stal do wyrobu broni palnej oraz dla 
lotnictwa, odkuwki na części silników lotni-
czych. Takie możliwości uzyskała dzięki roz-
budowie stalowni (zainstalowano pierwszy 
w  Polsce piec indukcyjny), kuźni matryco-
wej, hartowni blach pancernych, wykańczal-
ni blach odpornych na korozję i  wytwórni 
węglików spiekanych. Osiągnięcia te były 
możliwe w wyniku wytworzonej w hucie at-
mosfery szczerej współpracy kadry inży-
nierskiej. W okresie pracy w Hucie „Baildon” 
pod Jego kierownictwem opracowano pro-
dukcję tworzyw na magnesy trwałe, a także 
węglików spiekanych. Po wojnie szczegól-
ną uwagę poświęcał nowym stalom kon-
strukcyjnym oraz stalom żarowytrzymałym. 
Niezapomniane były też narady dyrekto-
ra Malkiewicza przy mikroskopie na temat 
obróbki cieplnej ze współpracownikami – 
F. Olszakiem, J. Tarnawskim, A. Farnikiem 
i Z. Czuszkiem. W latach 1936–1939 współ-
uczestniczył w  powstaniu nowego zakładu 

hutniczego – Huty Stalowa Wola. Oddał tam 
wielu swoich pracowników.

W czasie II wojny światowej przebywał 
we Francji, gdzie przez pewien czas praco-
wał w przemyśle hutniczym – w stoczni wo-
jennej w Nantes, jednakże nie było warun-
ków do kontynuowania pracy zawodowej 
i naukowej. Następnie pracował w schroni-
sku dla uchodźców polskich, a po wyzwole-
niu Francji – w Polskim Czerwonym Krzyżu. 
Do kraju powrócił w 1946 roku i natychmiast 
włączył się w  odbudowę przemysłu hutni-
czego. W  latach 1946–1948 był kierowni-
kiem działu metaloznawstwa, a  następnie 
– pionu technicznego Centralnego Zarzą-
du Przemysłu Hutniczego – CZPH. W latach 
1948–1953 pełnił funkcję dyrektora w  Haj-
duckich Zakładach Hutniczych w  Chorzo-
wie-Batorym, następnie w latach 1953–1962 
był Dyrektorem Instytutu Metalurgii Żelaza 
im. Stanisława Staszica w Gliwicach.

Od 1950 roku prowadził wykłady z  ob-
róbki cieplnej i stali specjalnych na Wydziale 
Metalurgicznym AGH, najpierw jako wykła-
dowca, a następnie od 1954 roku jako do-
cent. W 1957 roku został profesorem nad-
zwyczajnym, a  w  1965 roku profesorem 
zwyczajnym. Od 1962 roku na stałe zwią-
zał się z  akademią i  poświęcił się głównie 

Tablice – pamięć wiecznie żywa – część XXXVIII

Profesor Tadeusz Malkiewicz
W czerwcu 2016 roku minęła 35 rocznica śmierci profesora Tadeusza Malkiewicza, metalurga i metaloznawcy, Przewodniczącego Komitetu 
Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, członka honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego i profesora AGH.

Prof. Tadeusz Malkiewicz

Karykatura prof. K. Bohdanowicza zaczerpnięta z Wydawnictwa Jubileuszowego 1919–1969 Akademia w karykaturze  
w opracowaniu Antoniego Wasilewskiego
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działalności dydaktycznej. W  latach 1966–
1972, czyli przez dwie kadencje, był dzie-
kanem Wydziału Metalurgicznego, a  także, 
w  latach 1966–1974, kierownikiem Katedry 
Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej. Stał się 
wybitnym autorytetem z zakresu hutnictwa, 
był znawcą wszystkich działów metalurgii, 
które obecnie stanowią prawie hermetyczne 
specjalizacje. Współuczestniczył we wpro-
wadzaniu do krajowej metalurgii nowych 
technologii i  nowych stopów. Szczególnie 
wiele osiągnął jako nauczyciel akademicki. 
Jego wykłady z obróbki cieplnej stali i meta-
loznawstwa stopów żelaza stały się podsta-
wą programów kształcenia metaloznawców 
w  AGH i  innych ośrodkach politechnicz-
nych. Równoważne są prace nad strukturą 
i  właściwościami stali narzędziowych. Ba-
dania nad węglikami w stalach szybkotną-
cych doprowadziły do pełnej analizy prze-
miany austenitu w tych stalach. Szczególne 
uznanie znalazły prace nad odkształcalno-
ścią wtrąceń niemetalicznych w  stalach. 
Skupił wokół siebie młodych naukowców. 
Grupę tę nazwano „szkoła Malkiewicza”, 
która rozpoczęła w  Polsce studia nad za-
stosowaniem teorii dyslokacji w  metalo-
znawstwie, szczególnie przy wykorzysta-
niu mikroskopu elektronowego. Prace nad 
wpływem odkształceń na gorąco na kinety-
kę przemian austenitu doprowadziły do od-
krycia podstaw obróbki cieplno-plastycznej 
stali i od niej rozpoczęły się polskie studia 
nad rekrystalizacją po przeróbce plastycz-
nej na gorąco. Profesor Malkiewicz odkrył 
także wpływ małych ilości boru na morfo-
logię węglików w  stalach austenitycznych, 
wyjaśniając w  ten sposób wpływ boru na 
odporność tych stali na korozję po grani-
cach ziarn. Profesor kierował wieloma pra-
cami badawczymi i niektóre z nich publiko-
wał. Ogólna liczba Jego publikacji obejmuje 

52 pozycje, z  czego 21 to oryginalne roz-
prawy naukowe, 9 to książki lub skrypty, któ-
rych jest autorem lub współautorem.

W działalności naukowej profesora Mal-
kiewicza można wyróżnić następujące 
działy:
1. Struktura stali odkształconych 

(4 publikacje i 4 prace doktorskie).
2. Stale austenityczne, chromowo-

-niklowe i stale ferrytyczne chromowe 
(3 publikacje i 4 prace doktorskie).

3. Stale narzędziowe, szybkotnące 
i węgliki w stalach (11 publikacji i 5 prac 
doktorskich).

4. Wtrącenia niemetaliczne w stalach 
(6 publikacji i 2 prace doktorskie).

5. Metody badań (6 publikacji).
6. Podstawy metaloznawstwa i metalurgii 

(20 publikacji i 1 praca doktorska).

Z zestawienia tego widać, że na każdym 
polu swego zainteresowania promował 
następców, którzy Jego myśl przenosi-
li w  przyszłość. Stworzył zespół ludzi, któ-
rym wszczepił zamiłowanie nauki i  hutnic-
twa oraz poczucie solidarności zawodowej.

8 grudnia 1975 roku w  Auli Głównej 
AGH odbyła się uroczysta sesja naukowa 
zorganizowana z  okazji 70 rocznicy uro-
dzin, 50-lecia pracy zawodowej i  25-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej w  AGH prof. 
Malkiewicza. Na jubileuszowej sesji został 
omówiony całokształt dorobku profesora 
na tle polskich osiągnięć w dziedzinie me-
taloznawstwa i  obróbki cieplnej oraz wy-
chowaniu nowej kadry naukowców. Tutaj 
należy dodać, że był promotorem prac dok-
torskich przyszłych profesorów: Stanisława 
Rudnika, Jana Karpia i Stanisława Gorczy-
cy. Znamiennym jest, że w dniu jubileuszu 
oprócz życzeń dalszych owocnych osią-
gnięć dla dobra polskiej nauki, na ręce Ju-
bilata w  uznaniu Jego ogromnych zasług, 
przekazany został dar od Zjednoczenia Hut-
nictwa Żelaza i  Stali najnowszy mikroskop 
elektronowy dla Instytutu Metalurgii AGH. 
Ten gest był nie tylko wyrazem wdzięczno-
ści, ale zarazem podziwu dla uczonego, 
pedagoga o niezwykłej osobowości, która, 
jak twierdzili Jego najbliżsi współpracowni-
cy i wychowankowie, była dla nich niedości-
głym wzorem.

Charakterystyka wielostronnej i  jakże 
owocnej działalności byłaby niepełna, gdy-
by nie wspomnieć o Jego aktywnym udzia-
le w  pracach szeregu organizacji społecz-
nych, naukowych i państwowych, w których 
pełnił przez wiele lat różne odpowiedzialne 
i zaszczytne funkcje.

Należy tu wymienić: Radę ds. Techni-
ki przy Prezesie Rady Ministrów, Komitet 
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Hutnictwa PAN, Radę Główną Szkolnictwa 
Wyższego, Rady Naukowe Instytutu Meta-
lurgii, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i  Za-
kładu Podstaw Metalurgii PAN, Komisję 
Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki, Ko-
misję Nagród Państwowych, Komitet Orga-
nizacyjny II Kongresu Nauki Polskiej, Stowa-
rzyszenie Inżynierów i  Techniki Przemysłu 
Hutniczego. W 1971 roku uzyskał godność 
członka korespondenta Polskiej Akademii 
Nauk. W  latach 1966–1972 był przewodni-
czącym Komitetu Metalurgii PAN. W  latach 
1946–1965 był redaktorem naczelnym „Hut-
nika” – najstarszego polskiego czasopisma 
hutniczego. Profesor czuwał tam nad za-
pewnieniem odpowiedniego poziomu uka-
zujących się artykułów, poprzez dobór tre-
ści poszczególnych zeszytów, wpływał na 
dopływ informacji do środowiska, inspirując 
niejednokrotnie kierunki badań. Następnie 
w latach 1979–1981 był redaktorem naczel-
nym wydawanego przez PAN „Archiwum 
Hutnictwa”, ponadto w  latach 1966–1979 
był redaktorem czasopisma zagraniczne-
go „Acta Metallurgica” oraz „Scripta Me-
tallurgica”. Za całokształt swej działalności 
odznaczony został Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz tytułem 
„Zasłużony Hutnik PRL”. Stowarzyszenie In-
żynierów i  Techników Przemysłu Hutnicze-
go wyróżniło Go Medalem im. St. Staszica 
i godnością członka honorowego. Był także 
zaliczany w  poczet członków honorowych 
angielskiego towarzystwa – The Metals So-
ciety w Londynie, Verein Deutscher Ensen-
hüttenleute w Düsseldorfie, Societe Franca-
ise de Metallurgie w Paryżu.

Profesor Tadeusz Malkiewicz zmarł 11 
czerwca 1981 roku w Krakowie i został po-
chowany na Cmentarzu Rakowickim. W ce-
remonii pogrzebowej 17 czerwca roku wzię-
ły udział rzesze hutników z całej Polski. Nad 
grobem żegnali Go przyjaciele, współpra-
cownicy i uczniowie. W  imieniu nielicznych 
przedwojennych inżynierów przemawiał 
mgr inż. Stefan Wróblewski. Dr inż. Ed-
mund Bryjak przemawiał w imieniu delega-
cji Huty „Baildon”, w  imieniu Instytutu Me-
talurgii Żelaza przemówił prof. Eugeniusz 
Gąsior, AGH reprezentował prof. Stanisław 
Gorczyca, który powiedział; „Dziś widzę 
ostro, boleśnie, jak wiele tracimy i  szukam 
myślą oparcia we wspomnieniach o Tobie, 
a  wspomnienia te uczą, że nawet w  chwi-
lach niezwykle trudnych zachowywałeś po-
godę ducha tak ożywczą dla wszystkich, 
którzy mieli szczęście pracować przy To-
bie. Przy Tobie i  pod Twoją troskliwą opie-
ką uczyliśmy się, że kierowanie ludźmi daje 
bogate i  piękne owoce, jeżeli podwładni 
działają w poczuciu przyjacielskich więzów 
z  profesorem. Przyjaźń profesora daje po-
czucie bezpieczeństwa, ale to nie wszystko, 
co od Ciebie chcielibyśmy przyjąć. Jakże 
wspaniałym było Twoje spokojne, a  pełne 
umiłowanie zawodu hutnika i  tej odwiecz-
nej sztuki metalurga, która w  Twoim cza-
sie przekształciła się we wspaniałą naukę. 
Z  tego umiłowania rodziły się Twoje dzia-
łania, Twoje mądre rady, Twoje szlachetne 
i sprawiedliwe osądy i Twoje życie, które dla 
nas wszystkich pozostanie przykładem”.

W pawilonie A-2, na parterze, jedna 
z  sal wykładowych nosi nazwę „Audyto-
rium profesorów Jasiewicza i Malkiewicza”. 
28 października 1982 roku, z okazji 60-lecia 
Wydziału Metalurgicznego, odbyło się w Za-
kładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej 

seminarium poświęcone dorobkowi nauko-
wemu prof. Tadeusza Malkiewicza. Podczas 
tego seminarium postawiono wniosek, aby 
salę wykładową w  tym zakładzie przemia-
nować na Audytorium Profesorów Jasiewi-
cza i Malkiewicza. Rada Wydziału uchwałą 
z dnia 8 listopada 1982 roku zatwierdziła tę 
nazwę. Otwarcia tego audytorium dokonał 
prof. Stanisław Gorczyca – prorektor AGH. 
Jednocześnie odsłonięto tablicę pamiątko-
wą poświęconą profesorowi Malkiewiczo-
wi, upamiętniającą postać tego wybitne-
go i  zasłużonego metaloznawcy. Zygmunt 
Jasiewicz i  Tadeusz Malkiewicz byli pierw-
szymi absolwentami Wydziału Hutnicze-
go AG, którzy obronili prace dyplomowe 
z  zakresu metalografii i  obróbki termicz-
nej. Po studiach ich drogi zawodowe różniły 
się. Dopiero po wojnie pracowali naukowo 
w  macierzystej katedrze, będąc kolejnymi 
jej kierownikami. Uzasadniało to, więc ini-
cjatywę wspólnego uczczenia Ich pamię-
ci poprzez utworzenie takiego audytorium.

Tablica ta znajduje się w  audytorium 
i widnieje na niej następujący napis:

PROFESOROWI TADEUSZOWI 
MALKIEWICZOWI 

TWÓRCY NOWOCZESNEGO  
METALOZNAWSTWA 
STALI STOPOWYCH 

WYCHOWANKOWIE I PRZYJACIELE 
1904–1981

Profesor Tadeusz Malkiewicz był przykła-
dem pedagoga, który przekazywał nie tylko 
wiedzę, ale także wzbudzał u swych uczniów 
zapał do pracy naukowo-badawczej.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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Senat Politechniki Lubelskiej ocenił dorobek naukowy, dydaktycz-
ny i organizacyjny prof. Antoniego Tajdusia jako wybitny. – Poczy-
tujemy sobie za zaszczyt, że tak wybitny uczony zgodził się przy-
jąć godność doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej i stanie 
się przez to członkiem naszej społeczności akademickiej – powie-
dział podczas uroczystości prof. Piotr Kacejko Rektor Politechni-
ki Lubelskiej.

W laudacji promotor przewodu prof. dr hab. Lucjan Pawłow-
ski podkreślił, że nadanie tej godności jest wyrazem uznania śro-
dowiska naukowego dla wielkiego wkładu prof. Antoniego Tajdusia 
w  rozwój nauki. – Podczas pełnienia licznych funkcji profesor Taj-
duś wielokrotnie wspierał Politechnikę Lubelską zwłaszcza Wydział 
Inżynierii Środowiska, w szczególności wsparciu prof. Tajdusia za-
wdzięczamy realizację szeregu grantów – powiedział prof. Pawłow-
ski. Prof. Tajduś brał także udział w adaptacji i rekonstrukcji zabyt-
kowych podziemi Lubelszczyzny. (red.)

Profesor Antoni Tajduś otrzymał doktorat 
honoris causa Politechniki Lubelskiej
13 maja 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia godności doktora honoris 
causa Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi.
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Polscy studenci z prestiżową nagrodą 
Puls Biznesu, 03.05.2016 
Zespół Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobył trzy me-

dale podczas zawodów SAE Aero Design West. Zawody dla przy-
szłych inżynierów branży lotniczej odbyły się w  miniony weekend 
w Van Nuys w Kalifornii. Zespół Aero Team ILK AGH nagrodzono 
srebrnymi medalami za raport techniczny oraz za najlepiej punk-
towany lot, a także brązowymi medalami w klasyfikacji generalnej. 
Wszystkie trzy nagrody drużyna zdobyła w najtrudniejszej katego-
rii Advanced. Podczas ubiegłorocznego debiutu zdobyła trzy srebr-
ne krążki. Na zawody należało zbudować zdalnie sterowany model 
tzw. samolotu udźwigowego. Oceniali je przedstawiciele amerykań-
skiej agencji kosmicznej NASA oraz specjaliści z koncernów lotni-
czych Boeing i  Lockheed Martin. AGH reprezentowali modelarze 
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: Tomasz Frąk, Adrian 
Stępień, Sylwester Kurneta, Łukasz Wojakowski i  Szymon Byrtek. 
Ich opiekunem jest prof. Tadeusz Uhl, kierownik Katedry Robotyki 
i Mechatroniki. Rywalizację podzielono na trzy części: Micro, Regu-
lar i Advanced. W tej ostatniej kategorii liczy się uniesienie przez sa-
molot jak największej masy i precyzyjne zrzucenie ładunków na cel. 
Jedynym ograniczeniem konstrukcji samolotu był napęd — musiał 
to być silnik spalinowy o pojemności nie większej niż 7,5 cm sześc. 
Zawody SAE Aero Design West organizowane są od 30 lat przez 
Society of Automotive Engineering. W tym roku w rywalizacji wzię-
ło udział ponad 70 drużyn z całego świata, m.in. ze Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Meksyku, Chin, Indii i Turcji. Z Polski na zawo-
dach w  Kalifornii wystartowały również Politechnika Warszawska 
(zdobywając kilka złotych medali), Politechnika Poznańska oraz 
Politechnika Rzeszowska.

Studencka rakieta z AGH pomyślnie przeszła test 
Puls biznesu, 05.05.2016 
Na poligonie w  Drawsku Pomorskim studenci z  zespołu AGH 

Space Systems przetestowali rakietę stworzoną w krakowskiej Aka-
demii. Pierwsza eksperymentalna rakieta dotarła do założonego 
pułapu tysiąca metrów, po czym bezpiecznie opadła na spadochro-
nie. Lot był w pełni zautomatyzowany i przez cały czas udało się 
utrzymać komunikację ze zdalną stacją naziemną. Rakieta stworzo-
na przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) ma umoż-
liwić przeprowadzanie różnorodnych eksperymentów w przestrzeni 
kosmicznej. Przez ostatnie osiem miesięcy 20 osobom z AGH uda-
ło się stworzyć kompletny system zintegrowany ze stacją naziemną.
Główną zaletą rakiety jest jej niska waga — 4,5 kg — którą udało 
się uzyskać dzięki użyciu odpowiednio dobranych materiałów (m.in. 
kevlaru i  włókna szklanego). Testowa rakieta BETA wyposażona 
jest w specjalny moduł, którzy może zostać dostosowany do różnej 
wielkości ładunków. Istotnym elementem konstrukcji jest również 
uniwersalny system mocowania umożliwiający umieszczenie skom-
plikowanych urządzeń do przeprowadzania badań i  eksperymen-
tów naukowych. Dwumetrowa rakieta w  kolejnych startach może 
wznieść się na wysokość kilkudziesięciu kilometrów. Jak podkreśla-
ją studenci, start rakiety jest dla nich zwieńczeniem wielomiesięcz-
nej intensywnej pracy i powrotem do historii pierwszych polskich ra-
kiet, zapoczątkowanej na AGH 50 lat temu przez pioniera polskiej 
astronautyki prof. Jacka Walczewskiego. W ubiegłym roku studen-
ci AGH odnieśli sukces w największych i najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych zawodach akademickich technologii satelitar-
nych. W  rozgrywanym w Teksasie CanSat Competition AGH Spa-

ce Systems pokonał 59 zespołów z całego świata i zajął pierwsze 
miejsce. W wyniesieniu sondy pomagała wówczas konstrukcja au-
torstwa Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Start rakiety odbył się 
podczas ogólnopolskiego wydarzenia „Loty Rakiet Eksperymental-
nych” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Rakietowe.

Naukowcy z AGH stworzyli ultraszybką kamerę rentgenowską 
Dziennik Polski, 11.05.2016 
Innowacyjne urządzenie opracowane przez badaczy z  Akade-

mii Górniczo-Hutniczej jest bardzo precyzyjne i pozwala na rejestro-
wanie nawet 20 tysięcy klatek na sekundę. Kamera służy do obra-
zowania promieniowania rentgenowskiego. Do badania struktury 
materiałów czy prześwietlania wnętrz obiektów wykorzystuje fotony 
o odpowiedniej energii. – Zastosowany przez nas system pozwala 
na większą dokładność niż w przypadku urządzeń dotychczas uży-
wanych – tłumaczy prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś z Katedry Me-
trologii i Elektroniki AGH, jeden z  twórców urządzenia. Dzięki roz-
różnieniu poszczególnych fotonów obraz otrzymywany przy użyciu 
innowacyjnej kamery jest dużo wyraźniejszy. Dawka promieniowa-
nia wykorzystywana w trakcie badania jest zaś mniejsza niż w przy-
padku tradycyjnych urządzeń. Dzieło krakowskich naukowców ma 
trafić na rynek w przyszłym roku. Na początku wykorzystywane bę-
dzie przede wszystkim w badaniach struktury materiałów czy w wy-
krywaniu ich uszkodzeń Kamera pomóc może inżynierom nad-
zorującym jakość produkcji w  różnych dziedzinach gospodarki, 
chemikom, fizykom, badaczom sztuki czy celnikom prześwietlają-
cym bagaże podróżnych. Ogromną rolę wynalazek odegrać może 
także w medycynie. Pozwoli bowiem na jeszcze bardziej precyzyjne 
obrazowanie medyczne, powszechnie stosowane w  diagnostyce 
chorób. – Kamera może być wykorzystywana iv mammografii czy 
tomografii komputerowej. Rejestrując i selekcjonując fotony o róż-
nych energiach, pozwoli na wydobycie z obrazu rentgenowskiego 
nowych informacji, minimalizując przy tym dawkę szkodliwego pro-
mieniowania X – mówi prof. Gryboś. Żeby wynalazek mógł posłużyć 
pacjentom, konieczne jest wykonanie eksperymentalnych badań 
i uzyskanie wymaganych pozwoleń. Prace nad ultraszybką kame-
rą trwały 3 lata i były finansowane przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Innowacyjność urządzenia doceniono na 44. Międzyna-
rodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i  Wyro-
bów „Geneva Inventions 2016”, gdzie kamera z AGH zdobyła złoty 
medal z wyróżnieniem.

Prof. Tajduś: problemy miast może rozwiązać  
budownictwo podziemne 
Nauka w Polsce, PAP, 14.05.2016 
Problemy miast związane z komunikacją, parkowaniem, maga-

zynowaniem, gospodarką odpadami może rozwiązać budownic-
two podziemne – uważa specjalista geoinżynierii prof. Antoni Taj-
duś, który odebrał w piątek tytuł doktora honoris causa Politechniki 
Lubelskiej. Prof. Tajduś podczas wykładu nt. budownictwa pod-
ziemnego jako szansy rozwoju współczesnych miast podkreślił, 
że na świecie liczba ludności wzrasta, coraz więcej ludzi przeno-
si się ze wsi do miast, a niektóre z tych miast stają się metropolia-
mi. „Problemy transportu, dostarczanie wody, żywności, energii to-
warów, codzienne magazynowanie, magazynowanie odpadów itd. 
– tego wszystkiego nie da się rozwiązać bez podziemi.(…) Nie roz-
wiążemy tych problemów, jeśli nie wejdziemy w podziemia” – po-
wiedział. Przypomniał, że już pierwotny człowiek mieszkał w  ja-
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skiniach, a  budowle podziemne powstawały w  starożytności. Do 
najstarszych tuneli podziemnych należą te dostarczające wodę 
do Jerozolimy zbudowane za panowania królów Dawida i Salomo-
na. W  Europie pierwszy tunel doprowadzający wodę wybudowa-
no na greckiej wyspie Samos ok. 530r. p.n.e. Na terenie Turcji w la-
tach 780–1180 zbudowano podziemne miasto Derinkuyu, które ma 
11 poziomów i może pomieścić 30 tys. ludzi. W Polsce podziemia 
budowano w  średniowieczu najczęściej w  celach obronnych, ale 
też np. magazynowych – podkreślił Tajduś. Odkrywano je często 
przy katastrofach budowlanych, kiedy zawaliły się naziemne kon-
strukcje w  starych, zabytkowych dzielnicach miast Polski. Okazy-
wało się wtedy, że pod zabytkami znajduje się wiele nierozpozna-
nych wyrobisk podziemnych wykonanych kilkaset lat temu. Według 
prof. Tajdusia, dzięki pracy m.in. naukowców z Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie dotychczas odkryto i zabezpieczono podzie-
mia 18 miast w Polsce, w ośmiu z nich – m.in. Jarosławiu, Sando-
mierzu, Opatowie, Lublinie – powstały podziemne trasy turystyczne. 
Profesor podkreślił, że dzisiaj trudno sobie wyobrazić budownictwo 
drogowe, dostarczenie czystej wody, energii, czy odprowadzenie 
ścieków bez odpowiednich budowli podziemnych. Jego zdaniem 
rozwijanie budownictwa podziemnego w miastach może przyczy-
nić się do jeszcze lepszego wykorzystania terenu i służyć do róż-
nych celów. Przywołał różne przykłady wykorzystania przestrzeni 
pod ziemią w wielkich miastach świata m.in. Nowym Jorku, Kopen-
hadze, Sydney, Paryżu, Seulu. Wskazał m.in. na skuteczne i spraw-
dzone rozwiązanie problemu transportu, jakim są metra i premetra, 
czyli połączenia bezkolizyjne biegnące pod ziemią w miejscach gę-
sto zabudowanych, a także po powierzchni terenu i estakadach.

Wyszukiwarka tras rowerowych 
Dziennik Polski, 23.05.2016 
Jakub Warzecha i Paweł studenci kierunku elektronika i teleko-

munikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach inżynierskiej 
pracy dyplomowej opracowali aplikację – wyszukiwarkę tras rowe-
rowych w Krakowie. Studenci w oparciu o aktualne mapy rowerowe 
miasta zmierzyli się z problemem optymalnego wyszukiwania tras. 
Ich aplikacja wyznacza przejazd biorąc pod uwagę kilka czynników. 
Najważniejszym jest bezpieczeństwo. Następnie oprogramowanie 
próbuje wyznaczyć najkrótszą trasę do celu, trzymając się w miarę 
możliwości przyjaznych i bezpiecznych dróg.

Obecny wariant aplikacji jest wciąż rozwijany i dopracowywany, 
dlatego nie trafił jeszcze do powszechnego użytku. Wersja produk-
cyjnej powstanie do 2017 r

Polak potrafi. Inżynierowie znad Wisły  
zbudowali superauto na wodór 
TVN24BiS.pl, 24.05.2016 
Unikatowy design, możliwość sterowania smartfonem, a przede 

wszystkim napęd wodorowy – to właśnie „Premier”, pierwszy zbu-
dowany w  Polsce elektryczny samochód z  wodorowym magazy-
nem energii. Auto zaprezentowano podczas targów motoryzacyj-
nych w Krakowie. „Premier” jest projektem zrealizowanym wspólnie 
przez Riot Technologies – firmę spin-off Akademii Górniczo-Hutni-
czej oraz Wojskową Akademię Techniczną. Jest to prototyp dwu-
osobowego sportowego samochodu typu roadster wyposażone-
go w  napęd elektryczny. Jako baza jezdna zastosowana została 
specjalnie zaprojektowana i  wykonana konstrukcja ramowa wraz 
z karoserią powstałą w całości z włókien węglowych. Prototyp au-
ta zaprojektowany został jako samochód drogowy i  wyposażono 
go w takie układy jak: wspomaganie kierownicy, reflektory ksenono-
we, światła w technologii LED, skórzaną kierownicę, tapicerkę, opo-
ny niskoprofilowe, zawieszenie gwintowane z możliwością regula-
cji oraz dwa wygodne miejsca dla kierowcy i pasażera. Jako napęd 

(4x4) zastosowano cztery silniki elektryczne, z których każdy odpo-
wiada za napęd jednego koła. Łączna moc zespołu napędowego 
wynosi 270 KM. Energia do poruszania się samochodu zmagazy-
nowana jest w dwóch rodzajach akumulatorów. Jako drugi maga-
zyn energii, pozwalający na zwiększenie dystansu jazdy, zastoso-
wany został system przetwarzania wodoru na energię elektryczną. 
Sercem tego systemu jest zbiornik na wodór oparty na wodorkach 
metali. Kierowca samochodu może obserwować parametry jezd-
ne auta na elektronicznym wyświetlaczu, który na bieżąco pokazuje 
prędkość jazdy, liczbę przejechanych kilometrów, stan naładowania 
baterii oraz bilans energetyczny zbiornika wodorowego. Komputer 
ten pozwala także na zdalne sterowanie samochodem przez apli-
kację w telefonie komórkowym (jazda przód, tył oraz skręcanie pra-
wo-lewo). Dodatkowo komputer centralny auta zbudowany jest tak, 
że ma szerokie możliwości konfiguracji, w tym posiada interfejs do 
podłączenia go z  autonomicznymi systemami sterowania (wspo-
magającymi jazdę samochodem bez udziału kierowcy) stosowany-
mi powszechnie w robotach mobilnych. Systemy te pozwalają pro-
wadzić samochód, omijając przeszkody znajdujące się na drodze, 
a używane algorytmy sterujące są cały czas testowane.

Najmniejsze logo uczelni w Polsce.  
Student wygrawerował je na... rzęsie 
InnPoland.pl, 26.05.2016 
Nie każde logo musi być duże. Czasem mikroskopijna wielkość 

jest o wiele ciekawsza. Tego jeszcze nie było. Akademia Górniczo-
-Hutnicza w  Krakowie udostępniła właśnie zdjęcie swojego logo. 
Co w tym dziwnego? Autor wyciął je rzęsie! Zdjęcie przesłał Adam 
Grucha. W opisie czytamy, że logo uczelni wykonano działem jono-
wym w  Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej dla 
Inżynierii Materiałowej.

Bartosz Dembiński, Anna Żmuda-Muszyńska 
Biuro Prasowe AGH 

Dźwiękowa Puszcza Białowieska
na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie
25 maja 2016 r. w Pałacu Krzysztofory w ramach tegorocznego Fe-
stiwalu Muzyki Filmowej (FMF) w Krakowie odbyła się inauguracja 
instalacji „Dźwięki Puszczy Białowieskiej”.

We współpracy z  Katedrą Mechaniki i  Wibroakustyki Akade-
mii Górniczo-Hutniczej i  Zarządem Zieleni Miejskiej w  Krakowie 
powstała niezwykła ambisoniczna instalacja, której będzie moż-
na doświadczyć i usłyszeć w Centrum Festiwalowym FMF w Pała-
cu Krzysztofory.

Nagrania dźwiękowe oraz badania akustyczne nad natural-
nym krajobrazem dźwiękowym Puszczy Białowieskiej zostały prze-
prowadzone w  okresie od sierpnia 2014 do czerwca 2015 roku 
z uwzględnieniem zmienności rocznej i dobowej. Zespół pod kie-
runkiem prof. Jerzego Wiciaka, w składzie dr hab. inż. Janusz Pie-
chowicz, dr inż. Agnieszka Ozga, dr inż. Paweł Małecki, dr inż. 
Dominik Mleczko zajmuje się pejzażami akustycznymi i  ambiso-
nicznymi nagraniami z  polskich obiektów Światowego Dziedzic-
twa UNESCO.

Projekt jest elementem szerszej współpracy FMF z AGH, w ra-
mach którego młodzi adepci sztuki kompozytorskiej biorą udział 
w  warsztatach i  eksperymentach akustycznych, w  które zaanga-
żowani są specjaliści z AGH. W programie m.in. zajęcia w słynnej 
komorze bezechowej AGH. Problemom akustyki, udźwiękowienia 
i  nagrywania muzyki filmowej w  sposób szczególny dedykowana 
była tegoroczna edycja Master Classes FMF. (red.)
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7. Warszawskie Targi Książki  i towarzyszące im  10. Targi Książ-
ki Akademickiej i  Naukowej ACADEMIA odbyły się  w dniach 19–
22 maja. W Targach wzięło udział ośmiuset piętnastu wystawców 
z dwudziestu pięciu krajów oraz tysiąc siedemnastu autorów. Waż-
nymi wydarzeniami towarzyszącymi każdej edycji targów są konkur-
sy, w tym na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, 
oraz konkursy na wydawnictwa profesjonalne:
• ACADEMIA 2016,
• ECONOMICUS 2016 na najlepszą książkę ekonomiczną (Kon-

kurs Dziennika Gazety Prawnej),
• TECHNICUS 2016 (Konkurs Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

-Technicznych NOT),
• Nagroda prof. Jerzego Skowronka przyznawana autorom i wy-

dawcom w dziedzinie historii i archiwistyki,
• oraz Nagrody Magazynu Literackiego KSIĄŻKI im. Filipa Kallima-

cha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie wydawców oraz au-
torów, których publikacje książkowe z  zakresu techniki wyróżnia-
ją się wysokim poziomem merytorycznym i  edytorskim. Nagrody 
w Konkursie TECHNICUS przyznawane są w dwóch kategoriach:
1. najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną,

2. najlepszy poradnik techniczny, zwarte wydawnictwo książkowe.

Na tegoroczny konkurs zostały zgłoszone 53 pozycje z 22 wydaw-
nictw. W procedurze konkursowej kapituła wysoko oceniła poziom 
merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesła-
nych pozycji, a w wyniku postępowania konkursowego postanowi-
ła przyznać:

Puchar FSNT-NOT i tytuł Laureata TECHNICUS 2016 w kate-
gorii najlepszy poradnik techniczny pozycji „Poradnik Górnika 
Naftowego”, pracy zbiorowej pod red. Stanisława Stryczka, Wy-
dawnictwa Stowarzyszenia Naukowo -Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego;

Puchar FSNT-NOT i tytuł Laureata TECHNICUS 2016 w kate-
gorii najlepszy poradnik techniczny [sitpnig.pl/z dnia 01.06.2016].

Redaktorem naczelnym i przewodniczącym Rady Programowej 
Poradnika Górnika Naftowego jest prof. Stanisław Rychlicki. Redak-
torem tomu II jest prof. Stanisław Stryczek. Poradnik został opraco-
wany przez zespół autorski w składzie: mgr inż. Anna Bieda, prof. 
Danuta Bielewicz, mgr inż. Angelika Druzgała, mgr inż. Alfons Du-
dek, mgr inż. Małgorzata Formela, mgr inż. Andrzej Goc, prof. An-
drzej Gonet, dr inż. Zdzisław Herman, dr inż. Dariusz Knez, mgr inż. 

Najlepszy poradnik techniczny
Puchar Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz tytuł laureata 
Technicus 2016 w kategorii Najlepszy Poradnik Techniczny.
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60 lat Studenckiego Koła Naukowego 
GEOWIERT na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo
Hutniczej w Krakowie. Monografia 
praca zbiorowa pod redakcją Tomasza 
Śliwy

Z okazji 60. rocznicy założenia Studenckie-
go Koła Naukowego GEOWIERT powstało 
opracowanie podsumowujące jego wielo-
letnią działalność.

Rozdział pierwszy jest zapisem dotych-
czasowej historii koła. Zawiera informacje 
traktujące o początkach jego funkcjonowania, 
pierwszych pracach naukowo -badawczych, 
a także współpracy z zagranicznymi jednost-
kami. Przywołano nazwiska osób szczegól-
nie zasłużonych dla KN GEOWIERT, któ-
rych aktywność w kole może służyć za wzór 
zaangażowania w  pracę na rzecz rozwoju 
nauki. Zawarto tu również wiadomości na 
temat odbytych wyjazdów i obozów. W roz-
dziale zamieszczono dane dotyczące refe-
ratów prezentowanych przez członków koła 
na sesjach naukowych. W rozdziale drugim 
opisano studencki ruch naukowy w Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zawar-
to informacje o  konferencjach naukowych, 
które podsumowują roczną pracę studen-
tów z kół naukowych na AGH. Rozdział trze-
ci przedstawia aktywność KN GEOWIERT 
w studenckim ruchu naukowym w Akademii 

Górniczo-Hutniczej, działalność studentów, 
inicjatywy podejmowane zarówno w obsza-
rze naukowym, jak i organizacyjnym. W roz-
dziale tym opisano działalność prowadzoną 
przez GEOWIERT w  ostatnim okresie. Za-
prezentowano w  nim najważniejsze ścież-
ki rozwoju proponowane członkom koła. 
W  rozdziale czwartym podano streszcze-
nia powstałych na przestrzeni wielu lat re-
feratów członków KN GEOWIERT wygła-
szanych w  czasie barbórkowych sesji kół 
naukowych pionu górniczego AGH, które 
ostatnio noszą nazwę studenckich konfe-
rencji. Piąty rozdział przedstawia sylwetki 
opiekunów naukowych KN GEOWIERT, po-
cząwszy od prof. Karola Wojnara, który był 
pomysłodawcą, inicjatorem i  założycielem 
koła, po obecnie pełniącego tę funkcję dr. 
hab. inż. Tomasza Śliwę. W  rozdziale szó-
stym zawarto sprawozdanie z  seminarium 
naukowego, które odbyło się w  Akademii 
Górniczo -Hutniczej w  związku z  obchoda-
mi 60-lecia założenia koła. W rozdziale siód-
mym przybliżono macierzystą katedrę, przy 
której istnieje GEOWIERT. Nakreślona zosta-
ła historia Katedry Wiertnictwa i Geoinżynie-
rii Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie oraz 
jej obecna działalność. Opisano laboratoria 
i przedstawiono pracowników katedry. Krót-
ko scharakteryzowano także Koło Naukowe 
Rotor, które powstało znacznie później niż 

GEOWIERT i  również działa przy Katedrze 
Wiertnictwa i Geoinżynierii.

oprac. Magdalena Grzech

na podstawie streszczenia

Nowości Wydawnictw AGH
Pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Tomasz Kowalski, dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik, mgr inż. Anna Pi-
kłowska, prof. Stanisław Stryczek, dr inż. Aneta Śliwa, dr hab. inż. 
Tomasz Śliwa, prof. Rafał Wiśniowski, mgr inż. Paweł Zapiór, mgr 
inż. Albert Złotkowski. Recenzentem tomu II był: prof. Józef Racz-
kowski.

W obszernej strukturze merytorycznej liczącej 1124 strony po-
radnik zawiera: przedmowę, wprowadzenie, 11 rozdziałów jak rów-
nież skróty i akronimy oraz skorowidz. Poszczególne rozdziały za-
wierają następujące zagadnienia:
Rozdział 1. Metody wykonywania otworów – Stanisław Stryczek, 

Albert Złotkowski;
Rozdział 2. Narzędzia wiercące – Rafał Wiśniowski, Angelika 

Druzgała, Tomasz Kowalski, Anna Bieda;
Rozdział 3. Przewód wiertniczy – Dariusz Knez, Angelika Druzgała;
Rozdział 4. Rury okładzinowe – Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, 

Rafał Wiśniowski, Paweł Zapiór, Tomasz Śliwa, Aneta Śliwa;
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne, wyposażenie kolumn 

rur okładzinowych, przygotowanie otworu do rurowania 
i cementowania – Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, 
Małgorzata Formela, Anna Pikłowska, Albert Złotkowski;

Rozdział 6. Technologia płuczek wiertniczych – Danuta Bielewicz, 
Alfons Dudek, Andrzej Goc, Zdzisław Herman;

Rozdział 7. Uszczelnianie (cementowanie) kolumn rur 
okładzinowych – Stanisław Stryczek, Rafał Wisniowski, Albert 
Złotkowski;

Rozdział 8. Technologia wiercenia otworów – Andrzej Gonet;
Rozdział 9. Wiercenie otworów kierunkowych – Andrzej Gonet;
Rozdział 10. Wiercenie otworów z zastosowaniem metody 

udarowo-obrotowej – Tomasz Śliwa, Tomasz Kowalski, Anna 
Bieda;

Rozdział 11. Komputerowe wspomaganie projektowania hydrauliki 
otworowej – Iwona Kowalska-Kubsik.

Poradnik został wydany przez Zarząd Główny SITPNiG na zlecenie 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Powyższa informacja została opracowana na podstawie strony 
internetowej: sitpnig.pl/z dnia 01.06.2016.

prof. Stanisław Rychlicki 
dr inż. Stanisław Szafran
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Tradycyjnie, podczas obchodów „Dnia Hut-
nika” na naszej Alma Mater, odbyła się ko-
lejna 53. Konferencja Studenckich Kół Na-
ukowych Pionu Hutniczego. Uroczyste 
rozpoczęcie odbyło się 5 maja podczas 
inauguracji z  udziałem władz rektorskich, 
dziekanów i prodziekanów wydziałów, opie-
kunów kół oraz najważniejszych osób tego 
dnia – studentów – członków kół nauko-
wych. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
prof. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenc-
kich, która w imieniu prof. Tadeusza Słomki 
– Rektora AGH, dokonała oficjalnego otwar-
cia konferencji oraz w swoim przemówieniu 
podkreśliła rolę kół naukowych w działalno-
ści naszej uczelni.

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Nauko-
wych Pionu Hutniczego dr inż. Leszek Kurcz 
– koordynator działalności kół – przedstawił 
wspólny dorobek wszystkich studenckich 
kół naukowych działających w  tym pionie, 
wskazując na osiągnięcia i sukcesy w okre-
sie ostatniego roku. Podkreślił, że Konfe-
rencje Studenckich Kół Naukowych Pionu 
Górniczego i Hutniczego to jedne z ważniej-
szych przedsięwzięć studenckiego ruchu 
naukowego AGH i największe tego typu wy-
darzenie w naszym kraju. Podziękował wła-
dzom rektorskim za pomoc i  okazywane 
wsparcie dla studenckich projektów. Szcze-
gólne podziękowania skierował także pod 
adresem władz dziekańskich Wydziału In-
żynierii Metali i  Informatyki Przemysłowej 
za coroczne wsparcie organizacji studenc-
kich konferencji. Pełnomocnik złożył także 
serdeczne podziękowania opiekunom kół 
naukowych za zaangażowanie i  pracę na 
rzecz studenckiego ruchu naukowego, kie-
rując szczególne podziękowania opieku-
nom-koordynatorom sekcji tematycznych 
tegorocznej konferencji. Na zakończenie 
uroczystości inaugurującej 53. KSKN za-
prezentowany został referat inauguracyjny 
przedstawiony przez studenta Grzegorza 
Bartyzela z  koła naukowego „Controllers”, 
po którym uczestnicy konferencji udali się 
do sekcji i  podsekcji tematycznych, gdzie 
prezentowali swoje referaty.

Podczas tegorocznej 53. KSKN studenci 
mogli zaprezentować referaty z bardzo sze-
rokiego spektrum zagadnień w 29 sekcjach 
i podsekcjach tematycznych. Zgłoszone zo-
stały 474 referaty, przygotowane przez 641 
autorów z 68 kół naukowych. W konferencji 
wzięli udział studenci z 12 uczelni krajowych 
i  zagranicznych: Politechnika Gdańska, 
Khmelnytskyi National University (Ukraina), 
Kyiv National University (Ukraina), National 

Kandydaci na przyszłych noblistów

Nazwa sekcji Koordynatorzy

Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii dr inż. Andrzej Skalski, dr hab. inż. Piotr Maj
Automatyki i Robotyki

Podsekcja 1
Podsekcja 2

dr inż. Marcin Nawrocki
dr inż. Mariusz Gibiec, dr hab. inz. Paweł Rotter

Ceramiki i Inżynierii Materiałowej
Podsekcja 1
Podsekcja 2

dr inż. Juliusz Leszczyński, prof. dr hab. inż. Janina Molenda
dr inż. Waldemar Pichór

Elektroniki mgr inż. Łukasz Krzak
Elektrotechniki, Elektroenergetyki i Elektrotermii dr hab.inż. Paweł Zydroń
Energetyki i Techniki Cieplnej

Podsekcja 1
Podsekcja 2

mgr inż. Krzysztof Sornek,
mgr inż. Wojciech Kalawa, dr inż. Monika Kuźnia

Ergonomii dr inż. Cezary Kasprzak
Fizyki i Matematyki dr Beata Ostachowicz
Humanistyczna mgr Anna Cisowska, mgr Magdalena Pabisiak
Informatyki

Podsekcja 1
Podsekcja 2
Podsekcja 3
Podsekcja 4

dr hab.inż. Jarosław Wąs
dr inż. Wojciech Ciesielka
prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn
prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn

Inżynierii Metali dr inż. Łuksz Wzorek, dr hab. inż. Grzegorz Boczkal
Inżynierii Produkcji

Podsekcja 1
Podsekcja 2

hab. inż. Wiktpor Kubiński, prof. nadzw.
dr inż. Ewa Kubińska-Jabcoń

Inżynierii Spajania dr inż. Grzegorz Michta
Maszyn i Urządzeń Technologicznych dr inż. Krzysztof Zagórski

Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Podsekcja 1
Podsekcja 2

dr inż. Grzegorz Michta
dr inż. Izabela Kalemba, mgr inż. Mateusz Kopyściański

Metalurgii i Recyklingu dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw.,  
dr inż. Paweł Drożdż

Odlewnictwa dr Paweł Żak, dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania 
i Finansów

Podsekcja 1
Podsekcja 2

dr inż. Bożena Boryczko
dr hab.inż. Marek Karkula

Przeróbki Plastycznej Metali dr inż. Marek Wojtaszek, dr inż. Maciej Rumiński
Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska mgr inż. Tadeusz Dziok, 
Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych dr hab. inż. Marek Natkaniec

fo
t. 

Z.
 S

ul
im

a

Studenci
Biuletyn AGH nr 102



35

Technical University of Technologies and 
Design (Ukraina), Odessa I.I. Mechnicov 
National University (Ukraina), Odessa Na-
tional Polytechnic (Ukraina), Simon Kuznets 
Kharkiv National University of Economics 
(Ukraina), Vasyl Stefanijk Precarpathian Na-
tional University (Ukraina), VSB Technical 
University of Ostrava (Czechy) Uniwersytet 
Jagielloński, Politechnika Krakowska i oczy-
wiście Akademia Górniczo-Hutnicza.

Podczas konferencji przeprowadzony 
został konkurs na najlepsze referaty w  po-
szczególnych sekcjach tematycznych. Au-
torzy wybranych referatów mają możliwość 
opublikowania swoich osiągnięć naukowych 
w specjalnym zeszycie naukowym wydawa-
nym przez Studenckie Towarzystwo Nauko-
we. Dla wielu z  nich jest to jedna z  pierw-
szych własnych publikacji naukowych. 
Zwycięzcy w poszczególnych sekcjach zo-
stali uroczyście zaprezentowani podczas 
posiedzenia Senatu AGH z okazji „Dnia Hut-
nika”. Poniżej laureaci pierwszych miejsc 
z poszczególnych sekcji tematycznych.

Tydzień później 12 maja obyła się Se-
sja Laureatów. Podczas uroczystego otwar-
cia mieliśmy okazję wysłuchać wykładu go-
ścia specjalnego, laureata nagrody Nobla 
prof. Waltera Gilberta, pt. „Science, Busi-
ness and Art. The career path of prof. Wal-
ter Gilbert”. Ponadto laureaci pierwszych 
miejsc w konkursie referatów w poszczegól-
nych sekcjach tematycznych otrzymali z rąk 
prorektor prof. Anny Siwik specjalne dyplo-
my. Obrady Sesji Laureatów odbywały się 
w  dwóch sekcjach tematycznych. W  wyni-
ku sesji wyłonione zostały najlepsze referaty 
tej konferencji. Poniżej autorzy najlepszych 
prac i ich opiekunowie naukowie:

Niezmiennie, na zakończenie Konferen-
cji Studenckich Kół Naukowych odbywa 
się Wielka Studencka Majówka, czyli rejs 
statkiem do Tyńca. Impreza ta zainicjowa-
na wiele lat temu przez dr. inż. Leszka Kur-
cza – Pełnomocnika Rektora ds. Kół Na-
ukowych Pionu Hutniczego jest okazją do 

integracji między studentami uczestniczą-
cymi w  konferencji, opiekunami kół oraz 
władzami uczelni. Kilkunastoletnia tradycja 
majówki potwierdza wartość tego spotka-
nia łączącego naukę, kulturę, świetną za-
bawę, a także rozmowy i integrację w luźnej 
atmosferze kilkugodzinnego rejsu. W  cu-
downą majówkową atmosferę wprawia-
ły nas piękne wianki na głowach pań oraz 
podkreślające charakter imprezy kapelusze 
panów. W drodze do Tyńca, pod prąd kró-
lowej naszych rzek Komitet Organizacyjny 
na czele z  Michałem Pilarczykiem przygo-
tował dla uczestników wiele atrakcji, kon-
kursów z nagrodami, m.in. na najładniejszy 
wianek, czy też konkurs wiedzy o AGH i ko-
łach naukowych. W  Tyńcu czekały na nas 
dwa jakże interesujące punkty majówko-
wego rejsu przygotowane w ramach współ-
pracy z Agnieszką Szumiec z Domu Gości 
Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Pierwszy, 
dzięki uprzejmości gospodarzy Opactwa, 
to zwiedzanie i poznawanie historii zabudo-
wań klasztornych, drugi to cudowny koncert 
muzyki klasycznej (m.in. J.S.Bach i  Ch.M. 
Widor) wykonanej przez mistrza muzyki or-
ganowej Pawła Prochwicza.

Po koncercie i  zwiedzeniu historycznej 
części opactwa naszym następnym punk-
tem była przeprawa na drugi brzeg Wisły, 
skąd posileni ciepłą strawą, nasyceni pięk-
nymi widokami ruszyliśmy w drogę powrot-
ną do Krakowa. Droga „z prądem” minęła 
nam niezwykle szybko. Tańcom i hulankom 
nie było końca, ponownie odbywały się kon-
kursy. Zwycięzcy w  konkursie tanecznym 
otrzymali pamiątkowe statuetki oraz za-
proszenia na przyszłoroczną Wielką Stu-
dencką Majówkę. Myślę, że wszyscy bawi-
li się świetnie, a pod Wawelem – tradycyjnie 
już zabrzmiał donośnie głos uczestników 
„tak się bawi, tak się bawi AGH”. Były tak-
że pozdrowienia dla uczestników majów-
ki od prof. A. Siwik, przekazane przez dok-
tora L. Kurcza, a także jego podziękowania 
dla Komitetu organizacyjnego 53. Konferen-

cji, którego skład tworzyli: inż. Olena Lytvy-
nowa, Monika Pieszka, inż. Aleksandra Ze-
idel, dr inż. A. Gołdasz, inż. Mateusz Kiper, 
inż. Fabian Myśliwiec, Michał Pilarczyk, mgr 
inż. Wojciech Sajdak, inż. Sebastian Stefań-
ski, mgr inż. Mateusz Wędrychowicz i niżej 
podpisana.

53. Konferencja Studenckich Kół Nauko-
wych i Wielka Studencka Majówka są już za 
nami, jednak już dziś zachęcam do wzię-
cia udziału w  kolejnej konferencji. Działal-
ność w  kołach naukowych, uczestnictwo 
w  konferencjach, spotkaniach i  wyjazdach 
umożliwiają nie tylko poszerzanie wiedzy 
i  realizację naukowych pasji, ale także na-
wiązanie wielu ciekawych znajomości, wy-
mianę doświadczeń, poznanie atrakcyjnych 
miejsc naszego regionu. Uczestnikom i lau-
reatom tegorocznej konferencji gratulujemy 
i dziękujemy, że byliście z nami! Zaprasza-
my już za rok!

Joanna Andrysiak

Miejsce Autorzy referatu Temat Opiekun naukowy referatu Koło naukowe

I

Bartosz Irzyk
Jakub Król
Szymon Steczek
Kacper Żuk

Zapobieganie nadużyciom w aplikacjach internetowych dr hab. inż. Marek Natkaniec Telephoners

Aleksander Konior
Michał Misiek
Wiktor Warchałowski

Zanieczyszczenie powietrza – jak poznać wroga dr inż. Jakub Bartyzel Bozon

II

Justyna Morawska Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się  
za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego dr inż. Mirosław Socha BioMetr

Kamil Bogacz
Sandra Sędkowska

Prezentacja postępów w tworzeniu demonstracyjnego stanowiska do symulacji 
procesów wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego metali nieżelaznych  
i ich stopów

mgr inż. Piotr Noga AluminaTi
(d.Format)

III
Mikołaj Nowak Elektrochemiczne wodorowanie kwazikryształów z układu Ti-Zr-Ni dr hab. inż. Konrad Świerczek, 

prof. AGH Hydrogenium

Michał Słyś System automatycznego sterowania modelem szybowca F1E dr. inż. Łukasz Rauch Informatyków Metal Soft
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Autorzy Tytuł referatu Opiekun naukowy Koło

Grzegorz Suchanek
Badania czujników wykonanych w technologii MEMS w kierunku 
możliwości syntezy układu śledzenia położenia w przestrzeniach 
bez zasięgu GPS

dr inż. Andrzej Kot,  
dr inż. Marcin Nawrocki Sensor

Piotr Gancarz
Mateusz Mieczyński Napawarka sterowana numerycznie dr inż. Stanisław Krawczyk Mechaników

Radosław Kieca Geneza powstania wad kształtownika C180 dr hab. inż. Janusz Krawczyk Era inżyniera

Adam Kucia Inwestowanie w klasyki pewniejsze niż najnowsza technologia – 
Mercedes-Benz W124 dr Bożena Boryczko Lider

Karol Szkaradek Zaprojektowanie i wykonanie odlewu artystycznego z wykorzystaniem 
technik szybkiego prototypowania dr inż. Aldona Garbacz-Klempka Artefakt

Maciej Szymula
Możliwości rekonstrukcji odkształcanych na gorąco mikrostruktur 
w oparciu o niskotemperaturowe badania EBSD i zjawisko 
dziedziczności faz

dr inż. Krzysztof Muszka Hefajstos

Anita Kościelniak Nowe serce – nowe życie mgr Magdalena Pabisiak Blabel

Justyna Morawska
Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób 
znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera 
optycznego.

dr inż. Mirosław Socha BioMetr

Karolina Hałys Powłoki kompozytowe szkło żelowe/TiO2 osadzane elektroforetycznie dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz Powierzchnia

Rafał Wróbel Osadzanie elektroforetycznie nanokompozytów powłok chitzon / 
ZnO+PEI dr hab. inż. Beata Dubiel Metalurgii Surówki

i Stali

Bartłomiej Chojnacki Urządzenia elektroniczne wspomagające zarządzenie zużyciem 
energii w systemach domów inteligentnych mgr inż. Bartłomiej Kukulski Electrosonus

Bartosz Irzyk, Jakub Król, 
Szymon Steczek, Kacper Żuk Zapobieganie nadużyciom w aplikacjach internetowych dr hab. inż. Marek Natkaniec Telephoners

Natalia Rompska,  
Monika Wolny

Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji chłodu z wykorzystaniem 
miejskiej sieci ciepłowniczej. mgr inż. Wojciech Kalawa Ignis

Mateusz Figiel Technologia anodowania dr hab. inż. prof. nadzw. Wiktor Kubiński Menadżer Produkcji
Michał Słyś System automatycznego sterowania modelem szybowca F1E dr. inż. Łukasz Rauch Informatyków MetalSoft
Aneta Bech, Dariusz Gala Co o rankingu szkół wyższych mówi analiza wielowymiarowa? dr Jacek Wolak Ekonometryk

Karolina Wojtas Lean Startup I Customer Development – czego przedsiębiorstwo 
produkcyjne może nauczyć się od Startupu dr hab. inż. prof. nadzw. Wiktor Kubiński Menadżer Produkcji

Bartosz Postulka Sounding Rocket dr hab. inż. Tomasz Buratowski AGH Space Systems

Andriy Melnyk The digital signal processing devices for non-invasive measurement  
of blood glucose mgr Mikhaylo KOTYK uKOD

Marcel Zambrzycki Wpływ dodatku grafenu na wybrane właściwości nanokompozytów 
poliuretanowych dr inż. Beata Macherzyńska Nucleus

Mikołaj Nowak Elektrochemiczne wodorowanie kwazikryształów z układu Ti-Zr-Ni dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH Hydrogenium
Mateusz Kubaszek Automatyczny Napęd Amatorskiego Teleskopu Astronomicznego mgr inż. Łukasz Krzak Elektroników

Maciej Bik Czarne szkła jako powłoki na materiały konstrukcyjne stosowane 
w przemyśle samochodowym i energetycznym prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz Ceramit

Kacper Kubica Optymalizacja powierzchni, kształtu i kąta natarcia hydroskrzydeł na 
przykładzie projektu AGH SOLAR BOAT mgr inż. Wojciech Sajdak Eko-Energia / AGH Solar Boat

Dawid Pacia 
Robert Pajor Robot latający typu AEROSTAT dr inż. Wojciech Ciesielka MechaBajt

Radosław Kieca Czynniki konstrukcyjne oraz materiałowe skutkujące uszkodzeniem 
walca hutniczego w obszarze przejścia rozety w czop dr hab. inż. Janusz Krawczyk Era inżyniera

Wiktor Bednarczyk Wykorzystanie magnetometru wibracyjnego do analizy jednorodności 
składu chemicznego kompozytu in-situ z układu Fe-Cr-C mgr inż. Krzysztof Wieczerzak Metaloznawców

Bartosz Kulinowski Programowanie offline robotów spawalniczych z zastosowaniem 
oprogramowania RobotStudio dr inż. Robert Kolbusz Spawalników, Odlewników 

i Metalurgii Proszków (PK)

Krzysztof Jarośka Ocena mikrostruktury i własności mechanicznych złącza spawanego 
metodą EBW nadstopu ALLVAC 718PLUS

dr hab. inż. Adam Kruk, mgr inż. Oskar 
Dziuba Metaloznawców

Aleksander Konior,
Michał Misiek, 
Wiktor Warchałowski

Zanieczyszczenie powietrza – jak poznać wroga dr inż. Jakub Bartyzel Fizyków Bozon

Jarosław Michalik Dynamika dotyku jako cecha biometryczna dr inż. Joanna Świebocka-Więk Kerma

Jakub Niewiedział Nowy materiał anodowy do baterii litowo-jonowych modyfikowany 
sacharozą dr hab. Danuta Olszewska Coal&Clay

Julia Majcherkiewicz Wpływ obróbki termicznej na strukturę stopu Incoloy 800H dr inż. Paweł Pałka Tytan

Kamil Bogacz 
Sandra Sędkowska

Prezentacja postępów w tworzeniu demonstracyjnego stanowiska do 
symulacji procesów wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego 
metali nieżelaznych i ich stopów

mgr. inż. Piotr Noga Format

Michał Gronowski Przekształtnik energoelektroniczny do zasilania gokarta elektrycznego dr inż. Marek Turzyński Studentów Elektryków (PG)

Karol Pastwa 
Bartłomiej Zoń

Budowa modelu układu i oprogramowania do wyważania maszyn 
wirujących dr inż. Maciej Sułowicz Monitoringu i Diagnostyki 

Układów Elektrycznych (PK)
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Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza 
powstało stosunkowo niedawno, bo zaled-
wie 5 lat temu, z  inicjatywy studentów kie-
runku Inżynieria Środowiska na Wydziale 
Geodezji Górniczej i  Inżynierii Środowiska 
oraz pracowników Katedry Kształtowania 
i Ochrony Środowiska. Początki jak zwykle 
były trudne, mimo dużej liczby chętnych do 

działania w kole. Bez podstawowej wiedzy 
na temat możliwości działania takiej organi-
zacji na AGH oraz doświadczenia członków 
koła w realizacji jakichkolwiek projektów ba-
dawczych, początkowo ciężko było rozpo-
cząć realizację założonych zadań. Wkrótce 
jednak koło zaczęło osiągać drobne suk-
cesy, wdrażając się w działalność studenc-
kiego ruchu naukowego. Została utworzo-
na strona internetowa koła (www.kniop.agh.
edu.pl), a niedługo potem jego członkowie 
rozpoczęli realizację pierwszych badań.

Początkowo członkowie koła wykonywa-
li głównie zadania związane z  inwentaryza-
cją źródeł emisji wokół stacji monitoringu ja-
kości powietrza, modelowaniem dyspersji 
zanieczyszczeń w  powietrzu atmosferycz-
nym oraz współorganizacją wydziałowego 

stoiska na Festiwalu Nauki na Rynku Głów-
nym w  Krakowie. Rozpoczęli także prowa-
dzenie okresowych pomiarów stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 lub PM2,5 w  powie-
trzu za pomocą referencyjnego poborni-
ka pyłu umieszczonego na dachu budynku 
C-4 AGH, monitorując równolegle para-
metry meteorologiczne takie jak prędkość 

i kierunek wiatru oraz temperaturę i wilgot-
ność powietrza. Otrzymane wyniki pozwo-
liły studentom określić stopień zapylenia 
powietrza w  okresie grzewczym i  poza-
grzewczym, a  nawet wytypować główne 
źródła pyłu w powietrzu w okolicach AGH. 
I tak pierwsze koty za płoty.

Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Po-
wietrza corocznie organizuje wycieczki do 
stacji monitoringu jakości powietrza pro-
wadzonych przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Krakowie. Znaj-
dują się one na terenie całego Krakowa, 
a  tego typu wyprawy są świetnym uzupeł-
nieniem obowiązkowych zajęć na studiach, 
realizowanych choćby w ramach przedmio-
tu ochrona powietrza. Niektórzy członko-
wie koła mieli także okazję odwiedzić stację 

monitoringową w  Suchej Beskidzkiej (dziś 
już nieaktywną) w  trakcie obozu naukowe-
go zorganizowanego w tym mieście w 2014 
roku. Są również organizowane wycieczki 
do różnych obiektów przemysłowych, w tym 
elektrociepłowni i  ciepłowni miejskich czy 
spalarni odpadów, m.in. w  celu zapozna-
nia się ze stosowanymi w nich urządzeniami 
i  instalacjami oczyszczania gazów odloto-
wych oraz systemami monitoringu wielko-
ści emisji. Wizyta w  Zakładzie Termicznej 
Utylizacji Osadów Ściekowych w  Krakowie 
Płaszowie stanowiła dodatkowo okazję do 
wykonania przez członków koła pomiarów 
stężeń zanieczyszczeń w  spalinach emito-
wanych z  fluidalnej instalacji spalania osa-
dów, stanowiących praktyczną część prze-
prowadzonego wcześniej przez jednego 
z opiekunów koła szkolenia z obsługi stoso-
wanej do tego celu aparatury pomiarowej. 
Niedługo przed rozpoczęciem rozruchu Za-
kładu Termicznego Przekształcania Odpa-
dów Komunalnych w  Krakowie członkowie 
koła odbyli też wycieczkę do funkcjonują-
cego od roku 2000 Zakładu Unieszkodliwia-
nia Stałych Odpadów Komunalnych w War-
szawie, gdzie mogli się przyjrzeć pracy tego 
typu spalarni i  zapoznać z  jej problema-
mi eksploatacyjnymi, a przy okazji zwiedzić 
niektóre warszawskie muzea i Centrum Na-
uki Kopernik. W kwietniu 2016 roku przed-
stawiciele koła uczestniczyli także w  wy-
jazdowym szkoleniu związanym z  obsługą 
najnowszej wersji pyłomierza grawimetrycz-
nego Emiotest 3114 firmy Emio we Wrocła-
wiu połączonego ze zwiedzaniem Laborato-
rium Wzorcującego w siedzibie producenta.

Nie można także zapomnieć o  wyjaz-
dach na konferencje naukowe. Członkowie 
koła dwukrotnie uczestniczyli w Ogólnopol-
skiej Studenckiej Konferencji Budowlanej 
BUDMIKA w Poznaniu (w 2015 i 2016 roku), 
gdzie prezentowali wiele referatów z zakre-
su szeroko rozumianej inżynierii środowi-
ska – w tym referaty dotyczące emisji zanie-
czyszczeń do powietrza z wybranych źródeł 
i metodach jej ograniczenia, wpływu niektó-
rych źródeł emisji na stan zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego, badań jakości 

Koła Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej – część XII

Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza
Wydział Geodezji Górniczo-Hutniczej i Inżynierii Środowiska

Opiekunowie: dr inż. Marek Bogacki, dr inż. Robert Oleniacz, mgr inż. Mateusz Rzeszutek

Uczestnicy Barbórkowej Sesji Referatów w dziedzinie Zarządzanie Jakością Powietrza, wraz z opiekunem Koła dr. inż. Robertem Oleniaczem 
(pierwszy z prawej)
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powietrza wewnętrznego, energooszczęd-
nych rozwiązań w budownictwie czy wyko-
rzystania paliw alternatywnych. Za każdym 
razem przynajmniej jeden z  referatów gło-
szonych na tej konferencji przez członków 
koła otrzymywał wyróżnienie w ramach sek-
cji inżynieria środowiska.

Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Po-
wietrza równie aktywnie uczestniczy w  ży-
ciu naukowym swojej macierzystej uczelni, 
uczestnicząc w Barbórkowych Sesjach Kół 
Naukowych Pionu Górniczego. Początko-
wo w  ramach sekcji „Wentylacja i  Klimaty-
zacja”, a w ostatnich dwóch latach organi-
zując własną sekcję „Zarządzanie Jakością 
Powietrza”, na której wygłaszane były liczne 
referaty przygotowane przez członków koła. 
Referaty te były bardzo wysoko oceniane 
przez Jury składające się głównie z  pra-
cowników Katedry Kształtowania i Ochrony 
Środowiska AGH. Laureaci tych sesji mie-
li okazję później ponownie wygłosić swoje 
referaty przy szerszym audytorium – na za-
proszenie Rady Programowej ds. Ochrony 
Powietrza przy Prezydencie Miasta Krakowa 
czy odbywającej się w dniach 9–10 czerw-
ca 2016 roku w Krakowie V Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowo-Technicznej Infra-
eko 2016. Wyniki pomiarów prowadzonych 
przez studentów koła były także prezen-
towane na konferencjach „GIS w  Inżynierii 
Środowiska”, organizowanych na Wydzia-
le GGiIŚ, docenionych poprzez przyzna-
nie wysokich miejsc w konkursie na najlep-
szy referat.

Kiedy już wspomnieliśmy o  pomiarach 
– jest to kolejne pole, na którym koło zro-
biło już bardzo dużo. Pierwszym większym 
projektem pomiarowym, który został zre-
alizowany, były badania metodą pasywną 
stężeń SO2 i  NO2 w  powietrzu na terenie 
Suchej Beskidzkiej w  sezonie grzewczym 
2014/2015. Były one poprzedzone obozem 
naukowym zorganizowanym głównie w celu 
inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń 
do powietrza. Przeprowadzone badania 
ankietowe dotyczące ogrzewania domów 
przez mieszkańców, jak również pomiary 
natężenia i  struktury ruchu samochodowe-
go zaowocowały zebraniem wielu danych, 

które zostały wykorzystane do rozpozna-
nia przyczyn nadmiernego zanieczyszcze-
nia powietrza w tym mieście.

Mimo nie zawsze sprzyjającej pogody 
występującej w  trakcie tych badań, niko-
go to nie zniechęciło do dalszych działań. 
Wręcz przeciwnie – niedługo po zakończe-
niu pomiarów metodą pasywną w  Suchej 
Beskidzkiej, rozpoczęto starania o  Grant 
Rektorski w celu sfinansowania podobnych 
badań przeprowadzanych w  nieco więk-
szym zakresie w  Krakowie w  2015 roku. 
W  ramach tego grantu na terenie całego 
miasta powstała sieć punktów pomiaro-
wych umożliwiających ocenę przestrzen-
nej zmienności średnich stężeń SO2 i NO2 
w  powietrzu w  miesiącach letnich oraz 
zróżnicowania pod tym względem powie-
trza wewnątrz i  na zewnątrz budynków, 
ze szczególnym uwzględnieniem kampu-
su AGH. Dodatkowo, również za pomocą 
próbników pasywnych, zbadano stężenie 
benzenu w  powietrzu w  rejonie stacji pali-
wowej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kra-
kowie. Badane były także stężenia CO2 
w salach dydaktycznych pawilonu C-4 pod-
czas prowadzonych zajęć. Na podstawie 
wszystkich tych prac badawczych przygo-
towywane były referaty, głoszone na konfe-
rencjach i sesjach kół naukowych.

Jakie są plany na przyszłość? Na pewno 
równie ambitne. Być może bardziej dokład-
ne pomiary stężeń zanieczyszczeń w  po-
wietrzu wewnętrznym i  zewnętrznym, ba-
dania unosu pyłu z  ulic i  opadu pyłu na 
powierzchni terenu, szczegółowsze zapo-
znanie się z  metodami inwentaryzacji źró-
deł emisji zanieczyszczeń i  modelowania 
ich dyspersji w  powietrzu, kolejne wyjazdy 
i  szkolenia? Czas pokaże, lecz na pewno 
koło nie będzie zwalniać tempa.

Kamil Kozieł

Studenci w Koła Naukowego przed Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej podczas Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika 2016

Członkowie Koła na wycieczce po Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

fo
t. 

ar
ch

. k
oł

a

fo
t. 

ar
ch

. k
oł

a

Studenci
Biuletyn AGH nr 102



39

Uniwersytet Górniczy w  Sankt Petersbur-
gu to wiodący rosyjski uniwersytet górni-
czy, a  jednocześnie jedna z  wielu partner-
skich uczelni naszej Alma Mater. Corocznie 
jest na nim organizowana konferencja Inter-
national Forum – Contest of Young Resear-
chers „Topical Issues of Rational Use of Na-
tural Resources” odbywająca się od 11 lat. 
W  tym roku udział w  konferencji wzięło 15 
studentów AGH, a prezentowali oni refera-
ty, które zostały najlepiej ocenione podczas 
Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego 
w  grudniu ubiegłego roku. Wyjazd ten był 
dla nich pewnego rodzaju nagrodą, a  tak-
że szansą na zaprezentowanie swoich prac 
naukowych przed międzynarodowym gro-
nem odbiorców. Reprezentacji studentów 
towarzyszyło dwoje opiekunów naukowych 
w osobie dr. inż. Mieczysława Ślósarza oraz 
dr inż. Alony Nad.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu fi-
nansowemu prof. Anna Siwik – Prorektor ds. 
Studenckich oraz dziekanów wydziałów re-
prezentowanych przez studentów.

Konferencja trwała trzy dni (20–22 kwiet-
nia 2016). Podzielona była na 9 sekcji te-
matycznych, które związane były m.in. ze 
zwiększeniem efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstw górniczych, modernizacją 
urządzeń i technologii związanych z poszu-
kiwaniem, przetwarzaniem oraz składowa-
niem złóż, zwiększeniem bezpieczeństwa 
działalności górniczych i zmniejszeniem ne-
gatywnego wpływu na stan środowiska.

Łącznie brało w niej udział 214 studen-
tów oraz doktorantów z 55 wyższych uczel-
ni i instytucji z 17 krajów, z czego najliczniej-
sze reprezentacje pochodziły z Niemiec (48 
osób), Polski (38 osób), Białorusi (16 osób) 
oraz Chin (11 osób). Konkurencja w każdej 
sekcji była duża, a  przedstawiane refera-
ty prezentowały bardzo wysoki poziom me-
rytoryczny.

Mając tak liczną konkurencję nasi stu-
denci osiągnęli naprawdę wspaniałe wyniki, 
gdyż nagrodzonych zostało aż 5 referatów 
reprezentujących naszą Alma Mater. Poniżej 
zestawienie nagrodzonych prac:

Sekcja 1 – Prospecting and exploration of 
mineral deposits
• Damian Pietrzak i  Marzena Połeć – 

3 miejsce za referat „Construction of 

Sukcesy studentów AGH  
w Sankt Petersburgu
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a  physical model of groundwater flow 
and contaminants transport”, Wydział 
Geologii, Geofizyki i  Ochrony Środowi-
ska, kierunek Górnictwo i Geologia, spe-
cjalizacja Hydrogeologia i  Geologia In-
żynierska, Koło Naukowe Hydrogeologii 
„Hydro”, II rok, II stopień, studia stacjo-
narne, opiekunowie pracy: mgr inż. Aga-
ta Kasprzak oraz mgr inż. Kamil Juśko.

Sekcja 3 – Development of oil and gas 
fields and transportation of crude hydro-
carbons
• Kornelia Kamińska i  Bartosz Świderski 

– 3 miejsce za referat „The Analysis of 
Natural Surfactants in Order to Impro-
ve Foaming Properties of Crude Oil Du-
ring Exploitation with a  Gas Lift”, Wy-
dział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek 
Inżynieria Naftowa i  Gazownicza, Koło 
Nauko we „Nafta i Gaz”, III rok, I stopień, 
studia stacjonarne, opiekun pracy: mgr 
inż. Ewa Knapik.

Sekcja 4 – Modern technologies of con-
struction work applied in the mineral com-
plex
• Paweł Wiącek – 2 miejsce za referat „De-

formation monitoring system for rectifi-
cation of building tilt”, Wydział Geode-
zji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kie-
runek Geodezja i  Kartografia, specjal-
ność Geodezja Przemysłowa i  Inżynie-
ryjna, Koło Naukowe Geodetów DAHL-
TA, I  rok, II stopień, studia stacjonarne, 
opiekun pracy: dr inż. Paweł Ćwiąkała.

• Michał Łojewski – 3 miejsce za referat 
„Analysis of the Foundation of a  Histo-
ric Building”, Wydział Górnictwa i  Geo-
inżynierii, kierunek Budownictwo, spe-
cjalność Geotechnika i  Budownictwo 
Specjalne, Koło Naukowe Budownictwa 
i  Geomechaniki, II rok, II stopień, stu-

dia stacjonarne, opiekunowie pracy: dr 
inż. Daniel Wałach oraz mgr inż. Maciej 
Szczygielski.

Sekcja 6 – Prospecting and exploration of 
mineral deposits
• Alina Majewska i Marek Olipra – 3 miej-

sce za referat „Energy Audit and Thermo-
modernisation Project for a School Buil-
ding”, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 
kierunek Inżynieria Środowiska, specjali-
zacja: wentylacja i klimatyzacja przemy-

słowa, Koło Naukowe Klimatyzacji i Wen-
tylacji Kliwent, II rok, II stopień, studia 
stacjonarne, opiekunowie pracy: dr inż. 
Marek Korzec i dr inż. Kazimierz Piergies.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy 
reprezentowali naszą uczelnię na wysokim 
poziomie, a  szczególnie prelegentom, któ-
rych prezentacje zostały nagrodzone. Ży-
czymy dalszych sukcesów!

Mateusz Mizio

Stowarzyszenie  
STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica

ogłaszają:

XVIII 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 2016 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
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Czy wiecie, że sumując mile morskie prze-
płynięte w ciągu ostatnich 3 lat przez każ-
dego z członków Akademickiego Klubu Że-
glarskiego okrążyliśmy równik aż 4.09 razy? 
A może słyszeliście o konkursie Czerwonej 
Róży, w  którym członkowie klubu mieli za-
szczyt brać udział w kategorii „Wychowanie 
Morskie Studentów”? Wśród 15 nominowa-
nych, głównie uczelni z Pomorza, działają-
cych na rzecz propagowania idei morskich 
zostaliśmy wyróżnieni za swój wkład w że-
glarski rozwój studentów. Z  tego miejsca 
jeszcze raz dziękujemy członkom Stowa-
rzyszenia Czerwonej Róży za możliwość 
wspólnego dzielenia się doświadczeniem 
i promowania żeglarstwa.

A wszystkich czytelników, którzy chcą 
lepiej nas poznać czy też być na bieżąco 
z  ostatnimi wydarzeniami na wodzie i  lą-
dzie zapraszamy do lektury artykułu o histo-
rii i  działalności Akademickiego Klubu Że-
glarskiego, który prezentujemy poniżej.

Drogi Czytelniku,

długo zastanawialiśmy się nad tym, jak 
przedstawić organizację Akademickiego 
Klubu Żeglarskiego AGH i  jego przedsię-
wzięcia. W końcu doszliśmy do wniosku, że 
słowa organizacja oraz przedsięwzięcie są 
dla nas zbyt formalne, bo AKŻ to po prostu 
szansa. Ale jaka? Na co? Dla kogo? Właś-
nie na te pytania chcemy odpowiedzieć, 
opisując działania klubu. Wiele z  nich za-
częło się wcześniej niż 3 lata temu, dlatego 
momentami przeniesiemy się trochę bar-
dziej wstecz, aby lepiej je przedstawić.

Historia zaczyna się we wrześniu 2009 
roku, kiedy na Mazurach ma miejsce pierw-
szy rejs adaptacyjno-integracyjny Bean dla 
młodych adeptów AGH. Tam rodzi się po-

mysł założenia klubu, który już w  grudniu 
tego samego roku realizuje grupa studen-
tów pod przewodnictwem obecnego ho-
norowego komandora klubu dr inż. Leszka 
Kurcza – prodziekana Wydziału Energety-
ki i  Paliw. Od tej daty dla wielu młodych 
żaków rozpoczyna się przygoda z  żeglar-
stwem. W przeciągu ostatnich 3 lat w sze-
regach klubu aktywnie działało łącznie oko-
ło 350 żeglarzy.

Wspomniany już Rejs Beana i  jego 7 
edycji to punkt wyjścia w śródlądowym oraz 
morskim wychowaniu studentów. Główną 
ideą tego mazurskiego obozu jest integra-
cja „świeżo upieczonych” studentów jesz-
cze przed ich pierwszym dniem w  naszej 
Alma Mater. Jednak na poznaniu nowych 
znajomych i  tego, jak działa uczelnia się 
nie kończy. Okazuje się, że zgodnie z sza-
cunkami około 50 proc. uczestników po rej-
sie dołącza do grona Akademickiego Klu-
bu Żeglarskiego i tam wchodzi na zupełnie 

dla nich nową ścieżkę żeglarskiej eduka-
cji – warto podkreślić, edukacji prowadzo-
nej pod okiem starszych doświadczonych 
kolegów wyłącznie z  klubu. Możemy po-
chwalić się wieloma przykładami wychowa-
nia żeglarzy od podstaw aż do poziomu ka-
pitanów rejsów morskich w AKŻ (przez nas 
określanych jako wychowanych „od Beana 
do kapitana”). Na  liście osób, które trafiły 
do klubu w zupełniej żeglarskiej niewiedzy, 

a  obecnie mogą pochwalić się niemałym 
doświadczeniem morskim oraz instruktor-
skim jest około 30 osób, m.in. kapitanowie 
pełnomorskich rejsów AKŻ ostatnich mie-
sięcy: Paweł Jóźwik, Kasia Pawełczyk, Woj-
tek Sajdak, Tomek Francuz.

Zatem w  jaki sposób zdobyć żeglarską 
wiedzę i  doświadczenie w  Akademickim 
Klubie Żeglarskim AGH? Tu najwygodniej 
jest nam rozdzielić działania AKŻ na dwie 
różne, ale przeplatające się części. Pierw-
szą związaną z  nauczaniem i  przygotowa-
niem naszych klubowiczów do egzaminów 
żeglarskich oraz drugą, która zawiera wyda-
rzenia poszerzające horyzonty, etykietę że-
glarską, wymianę doświadczeń i pokazywa-
nie, że spełnianie swoich marzeń wcale nie 
jest takie trudne.

Na część pierwszą składają się prowa-
dzone wyłącznie przez członków AKŻ szko-
lenia na żeglarza jachtowego, jachtowego 
sternika morskiego czy szkolenia oficer-
skie (organizacja pracy na jachcie, szkole-
nia pierwszej pomocy, prace na radiu, teo-
ria żeglowania, drobne naprawy jachtu czy 
kursy meteorologii). Dodatkowo we współ-
pracy ze szkoleniowcami spoza klubu czę-
sto podejmujemy się organizacji intensyw-
nych szkoleń manewrowania, kursów na 

Czerwona róża dla AKŻ AGH
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Rejs Klubowy, Wielkie Jeziora Mazurskie 2015

Gala wręczenia nagród Czerwonej Róży, pierwszy od lewej Kamil Kopczyk AKŻ AGH
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młodszych instruktorów żeglarstwa oraz 
SRC RYA.

Drugą grupą tworzonych przez nas wy-
darzeń są działania rozwijające naszą pa-
sję do pływania po świecie i  pielęgnujące 
żeglarską etykietę. Na początku zacznijmy 
od wspomnienia o  siedzibie Akademickie-
go Klubu Żeglarskiego, która na lądzie jest 
centrum naszej działalności (wynika to mię-
dzy innymi z geograficznego położenia Kra-
kowa setki mil od morza). Siedziba zosta-
ła zaadaptowana rękami studentów, którzy 
pośrodku uczelnianego kampusu nadali jej 
iście żeglarski klimat. Co w takim razie dzie-
je się w  tym miejscu? Koniecznie musimy 
tu napisać środowych spotkaniach Klubo-
wiczów, gdzie królują morskie opowieści, 
szanty i  najważniejsze – morze pomysłów 
na rejsy, nowe wyzwania, warsztaty, dosko-
nalenie umiejętności i  promowanie żeglar-
stwa. Na tych spotkaniach wiele projek-
tów ma swój początek, a jednym z nich jest 
cykl „Nie samą szantą żyje żeglarz”, czy-
li opowieści z morskich wypraw! To spotka-
nia z młodymi żeglarzami, którzy opowiada-
ją o  swoich wyprawach, przygodach oraz 
przeżyciach towarzyszącym im podczas rej-
sów żeglarskich. Od 14 października 2015 
roku mieliśmy okazję zapraszać wszystkich 
zainteresowanych studentów (i nie tylko!) na 
spotkania pod tytułem: „Pejzaże Spitsber-
genu” – Katarzyna Pawełczyk, „Pacyfik pod 
żaglami – czyli rejs Czarnym Diamentem do-
okoła świata!” – Wojciech Mura, uczestnik 
Cousins Sailing Adventure, „Dziewczyny na 
Fali i Damski Rejs do Amsterdamu” – załoga 
Dziewczyn na Fali, „Męski rejs” – Krzysztof 
Skowronek, „Z Amsterdamu wypłynąć choć 
raz” – Piotr Rajtar i Michał Pilarczyk.

Kolejnym wydarzeniem jest organizo-
wany przez AKŻ „Piracki Dzień Dziecka” 
w  ośrodku rekreacyjno-żeglarskim Horn 
przy krakowskim zalewie Bagry. Tam w oko-
licach czerwca z dzieciakami i  ich rodzina-
mi – w  tym podopiecznymi Fundacji Ho-

spicjum Alma Spei – tworzymy prawdziwą 
piracką załogę, aby wyruszyć na podbój je-
ziora. Dzięki temu dzieci mogą przyswoić 
podstawy żeglarstwa, nauczyć się znanych 
szant, a  przede wszystkim poznać nową 
formę spędzania wolnego czasu. Dodatko-
wo klub aktywnie angażuje się w  program 
AGH Junior, który od lat zaprasza dzieci 
i młodzież do poznawania świata nauki oraz 
przeprowadzenia zajęć szkolnych na ob-
szarze AGH.

Wśród członków klubu powstał również 
pomysł budowy łodzi solarnej. Tym sposo-
bem od listopada 2015 roku powstał AGH 
Solar Boat Team, czyli połączone siły Aka-
demickiego Klubu Żeglarskiego oraz Koła 
Naukowego Eko-Energia działającego przy 
wydziale Energetyki i Paliw AGH. Zespół ten 
podjął wyzwanie stworzenia łodzi, gotowej 
stanąć do walki na linii startu międzynaro-
dowych zawodów Solar1 Monte Carlo Cup.

To nasza działalność na lądzie, ale że-
glarza zawsze cięgnie tam, gdzie wiatr 
i woda. Dlatego znajdując chwilę wytchnie-
nia pomiędzy pracą a  nauką, wyruszamy 
w morze. Zgodnie z  tradycją AKŻ w kalen-

darzu rejsów nie może zabraknąć dwóch 
pozycji – Winter Sail Expedition oraz Na-
vigare Necesse Est. Po kolei. Winter Sail 
Expedition to rejs po wodach Morza Śród-
ziemnego. Nuda? Nic nowego? Jednak my 
nie płyniemy z prądem, bo te zakątki Europy 
odwiedzamy zimą, która w niejednej edycji 
rejsu dała się nam mocno we znaki. Dla wie-
lu członków AKŻ taka wyprawa jest pierw-
szym kontaktem z morzem. I pomimo cza-
sem nieprzyjemnej pogody z  uśmiechem 
przeżywają przygodę i chcą jak najszybciej 
powracać na pokład tej lub innej łajby.

Drugim obowiązkowym punktem pro-
gramu jest Navigare Necesse Est. Pod tą 
nazwą kryją się zwiedzone przez nas miej-
sca: bałtyckie porty Sassnitz i  Bornholm, 
Malaga, Casablanca, norweskie fiordy, Lon-
dyn, Ibiza, Majorka, Alicante, Gibraltar, Ca-
sablanca, Teneryfa i  wiele innych. Na tym 
lista jednak się nie kończy.

Wypływamy również w  „Damski Rejs” 
i  „Męski Rejs”, z  zaciekawieniem patrząc, 
gdzie dotrą załogi pań i panów. A gdy cza-
su mamy trochę mniej, wybieramy się na 
Żeglarskie Połoniny, gdzie witają nas wody 
Soliny czy regaty o Miecz Dziekana Wydzia-
łu Energetyki i Paliw nad Jeziorem Rożnow-
skim. Podczas wszystkich rejsów Akade-
micki Klub Żeglarski starannie uczy i pilnuje 
morskiej etykiety – prowadzenia papiero-
wych dzienników jachtowych, kultury żeglo-
wania oraz dobrych zachowań na pokładzie 
i poza nim.

Wierzymy, że nasza działalność w dale-
kiej od mórz i  oceanów Małopolsce w nie-
małym stopniu przyczynia się do propago-
wania żeglarstwa śródlądowego i morskiego 
i wielu żeglarzom daje możliwość rozwijania 
swoich umiejętności, doświadczenia i pasji.

Z żeglarskimi pozdrowieniami 
Akademicki Klub Żeglarski AGH
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Na szerokie wody zawsze wypływamy pod proporcami Polski, AGH i AKŻ (Norwegia 2014)

Rejs Beana i jego 7 edycji to punkt wyjścia w śródlądowym oraz morskim wychowaniu studentów

Studenci
Biuletyn AGH nr 102



43

W ramach drugiej edycji konferencji organizatorzy wprowadzili kilka 
zmian. W tym roku miała ona zasięg ogólnopolski. Zorganizowano 
dodatkową sesję referatową dla doktorantów. Podjęto też decyzję 
poszerzenia zakresu tematycznego konferencji o tematy związanie 
z wykorzystaniem GIS do badań środowiska, nie ograniczając te-
matyki tylko do inżynierii środowiska. Konferencja spotkała się z po-
zytywnym odbiorem krajowych firm i korporacji, ponieważ utworzo-
no dodatkowo salę ze stoiskami, na których prezentowały one swój 

dorobek. Oprócz stoiska ESRI pojawiły się firmy takie jak: GUS, 
EnviroSolutions, ProGea i inne. 

Konferencję, w której udział wzięło około 60 uczestników otwo-
rzył prof. Stanisław Gruszczyński – Dziekan Wydziału GGiIŚ, który 
wprowadził uczestników w  tematykę wykorzystania geoinformacji 
w badaniach środowiska.

Głównym punktem konferencji była studencka sesja referato-
wa, gdzie studenci przedstawili 9 referatów. Wystąpienia zostały 
ocenione przez 5-osobowe jury w składzie: prof. Jacek Kozak (UJ, 
przewodniczący jury), dr hab. inż. Krystian Kozioł (WGGiIŚ), dr inż. 
Marta Cebulska (PK), dr Katarzyna Ostapowicz (UJ) i przedstawi-
ciela doktorantów mgr. inż. Przemysława Lisowskiego (WGGOŚ). 
W drugiej sesji 4 referaty wygłosili doktoranci.

W referatach dominowała problematyka cieków wodnych, wpły-
wu inwestycji na środowisko oraz budowy geoportali. Po dłuższych 
obradach jury wskazało cztery najlepsze prace:
I miejsce – Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk (stu-

dentki z  Politechniki Krakowskiej) „Nowe zagospodarowa-
nie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej wspomagane 
przez GIS”;

II miejsce – Joanna Borowska (studentka Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej z Lublina ), „Rola GIS w wyznaczaniu przebie-
gu dróg wodnych – przykład szlaku E 40”;

oraz dwa referaty, które ex-aequo zajęły III miejsce:
Paweł Borek – (student WGGiIŚ), „Definicja w środowisku CAD de-

talicznych elementów systemu HVAC w  celu ich eksportu do 
standardu BIM w formacie.ifc”;

Cezary Kulis – (student WGGiIŚ AGH) „Przestrzenny rozkład zanie-
czyszczeń powietrza w Krakowie”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez firmę ESRI Polska 
sp. z o.o., które wręczyła Marta Samulowska.

Organizatorzy dziękują prof. Stanisławowi Gruszczyńskiemu – 
Dziekanowi WGGiIŚ za pomoc w  organizacji konferencji. Firmie 

ESRI Polska za ufundowanie 3 nagród w konkursie re-
feratów, którymi były kilkudniowe szkolenia w siedzi-
bie firmy w Warszawie oraz firmowe gadżety. Bardzo 
cennym wsparciem konferencji były warsztaty zorga-
nizowane przez firmę ESRI i  ProGea, gdzie studen-
ci mogli się zapoznać z najnowszymi aplikacjami GIS.

Wydarzenie zostało dofinansowane z Grantu Rek-
tora AGH z  Kół Naukowych Pionu Górniczego, po-
zyskanego w celu realizacji tej konferencji. Dziękuje-
my również pozostałym sponsorom konferencji: firmie 
ESRI oraz Stowarzyszeniu im. Stanisława Staszica.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym 
przez firmy: Geoforum, ProGea, EnviroSolutions, Gi-
splay, NSGeo, GeoTalent.

dr Artur Krawczyk 
WGGiIŚ AGH

GIS w Inżynierii Środowiska
18 maja na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Krakowie odbyła się druga edycja konferencji „GIS w Inżynierii Środowiska”. 
Celem, jaki przyświecał organizatorom – Sekcji Środowiskowej Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka – była popularyzacja zastosowania 
Systemów Informacji Geograficznej do analiz przestrzennych środowiska.
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Coraz trudniej wyróżnić się absolwentom, nawet najlepszej uczelni, 
na rynku pracy. A ponadto młody człowiek wypływający dopiero na 
ocean „grubych ryb” nie ma zbyt wielu okazji, by poznać to środo-
wisko od wewnątrz. Dlatego Uczelniana Rada Samorządu Studen-
tów wraz z „Fundacją dla AGH” wychodzi studentom naprzeciw or-
ganizując już trzecią edycję „Z najlepszymi w przyszłość”.

Projekt zakłada 2,775–6 spotkań z  przedstawicielami szero-
ko pojętego „świata sukcesu”. Spotkanie dzieli się na dwie części: 
pierwsze 45 minut to opowieść prelegenta o sobie samym, o tym 
czym jest dla niego sukces, o swoich osiągnięciach, drodze do re-
alizacji marzeń i celów, jakie były początki, o trudnościach napoty-
kanych na drodze. Podczas części drugiej prowadzona jest swo-
bodna dyskusja. Każdy ma szansę zadać nurtujące go pytania, 
dzielić się spostrzeżeniami i zaczerpnąć motywacji do działania.

Celem projektu jest zapoznanie studentów z  działaniami na-
szych gości, które podejmowali, aby znaleźć się w gronie Najlep-
szych. Na liście zaproszonych znajdują się ludzie sukcesu, wybitni 

naukowcy, reprezentanci świata biznesu, w  tym prezesi i członko-
wie rad nadzorczych polskich firm i spółek, a także znani sportow-
cy, podróżnicy i artyści. W  tej edycji zaproszenie przyjęli panowie 
Jacek Siedlik (Prezesa Zarządu MGGP Aero), Krystian Karczyń-
ski (pomysłodawca kursu z matematyki E-trapez), Kamil Cebulski 
(przedsiębiorca, założyciel Uczelni ASBIRO) oraz dr hab. inż. An-
drzej Kowalski (prof. Głównego Instytutu Górniczego). Warto pod-
kreślić, że wszyscy prelegenci działają w  różnych branżach oraz 
środowiskach.

Spotkania są wyjątkowe, ze względu na możliwość nawiązywa-
nia bezpośredniego kontaktu młodych, ambitnych i ciekawych stu-
dentów AGH z  ludźmi, którzy mieli na siebie i  swoją karierę nie-
tuzinkowy pomysł. Studenci nie mają zbyt wielu okazji, aby w  tak 
bezpośredni sposób poznać sekret na sukces lub wyciągnąć wnio-
ski z cudzych doświadczeń.

Kilka słów o uczestnikach…

Celem organizatorów było wybranie spośród ogromnej liczby zgło-
szeń 40 najciekawszych studentów. Warto zaznaczyć, że bycie naj-
lepszym nie zawsze oznacza najwyższą średnią. Uczestnicy projek-
tu charakteryzują się aktywną postawą, mają swoje pasje i często 
jasno postawiony cel i śmiało zmierzają, by go zrealizować. Wyróż-
niają się dojrzałością i zapałem w działaniu.

Z przeprowadzonej ankiety wśród uczestników tegorocznej edy-
cji wyklarowała się definicja sukcesu, choć nie jednogłośna. Grupa 
prawie 47 proc. osób odpowiedziała, że sukcesem jest znalezienie 
harmonii pomiędzy życiem zawodowym a  prywatnym, natomiast 
niecałe 39 proc. wybrało zrealizowanie założonego celu, mniejszą 
uwagą cieszy się szczęśliwe życie rodzinne. Szczegółowy rozkład 
przedstawiono na wykresie:

Najlepsi wśród najlepszych!

Osiągnięcie harmonii pomiędzy życiem 

zawodowym a prywatnym (46%)

Zrealizowanie założonego celu (38%)

Szczęśliwe życie rodzinne (8%)

Inne (8%)

Odpowiedni status materialny (0%)

Wysokie stanowisko w branży (0%)

Spełnienie zawodowe (0%)

Bycie ekspertem w danej dziedzinie (0%)

Sława (0%)

Czym jest dla Ciebie sukces? 
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• W aktualnej edycji zdecydowaną większość uczestników, czyli 
niecałe 70 proc., stanowią panowie

• Blisko 40 proc. uczestników to studenci III roku 
• Jeden uczestnik to doktorant
• Najliczniejszą reprezentację stanowią studenci Wydziału 

Energetyki i Paliw – 26 proc. wszystkich uczestników
• Zdecydowana większość uczestników łączy swoją przyszłość 

z wybranym kierunkiem studiów.
Zakończenie projektu przewidziano na początek października. 

Nazwisko ostatniego gościa, póki co owiane jest tajemnicą. Celem, 
jednocześnie małym wyzwaniem organizatorów jest obalenie mę-
skiej dominacji prelegentów, gdyż nie brakuje inspirujących i odno-
szących sukcesy kobiet. Jednak do tej pory zaproszenia przyjmo-
wali sami mężczyźni, wierzymy, że uda się to zmienić. Korzystając 
z okazji serdecznie zapraszamy odważną i inspirującą płeć piękną.

Oprócz samych spotkań – czysto merytorycznych, odbyły się 
także integracje w  celu zacieśnienia więzów między najlepszymi. 
W tak doborowym towarzystwie zrodziła się wizja stworzenia wspól-
nego projektu, którego owoce będziemy mogli zobaczyć wkrótce. 
Dodatkowo z  inicjatywy jednego z uczestników dla grup zaintere-
sowanych zorganizowano wyjście do zakładu produkcyjnego Co-
lorex Group.

Już teraz pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w  czwar-
tej edycji naszego projektu (2016/2017) zarówno w  charakterze 
uczestników (studenci na wszystkich poziomach edukacji) jak rów-
nież prelegentów, pracowników, kadrę naukową oraz przyjaciół 
AGH, którzy zechcą podzielić się swoim doświadczeniem z naszy-
mi Najlepszymi.

Przedstawiamy kilka wypowiedzi uczestników zaczerpniętych 
z ewaluacyjnej ankiety…

„Oczywiście, że chciałabym wziąć udział, gdyż ten projekt nie 
tylko otworzył mi oczy na wiele spraw, lecz także bardzo zmotywo-
wał. Dodatkowo poznałam super ludzi, którzy tak samo jak ja są po-
zytywnie zakręceni”.

„Chętnie spotkałbym się z większą liczbą prelegentów”.
„jest to bardzo inspirujące doświadczenie”.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu AGH na Facebooku – 
„Z najlepszymi w przyszłość”.

Joanna Kaczmarek, Katarzyna Dziewulska 
Studentki Budownictwa na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii 

Koordynatorki Projektu „Z najlepszymi w przyszłość”
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30 maja 2016 roku odbyło się coroczne 
spotkanie władz Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO i  Akademii Górniczo-Hutniczej 
z  opiekunami stypendystów prestiżowego 
projektu UNESCO / Poland Co -sponsored 
Fellowship Programme in Engineering, ko-
ordynowanego przez Centrum Międzyna-
rodowej Promocji Technologii i  Edukacji 
AGH – UNESCO. Projekt jest adresowa-
ny do młodych naukowców z krajów rozwi-
jających się i  pragnących uzupełnić swo-
ją wiedzę i praktykę w obszarze wybranych 
zagadnień techniki w AGH. W roku akade-
mickim 2015/2016 na AGH przedstawiono 
dla edycji 2015 A projekty dla zaakceptowa-
nych 45 osób z 22 krajów: Czad, Demokra-
tyczna Republika Konga, Gambia, Ghana, 
Haiti, Honduras, Indie, Kamerun, Kolumbia, 
Kuba, Madagaskar, Mali, Meksyk, Mongo-
lia, Nepal, Niger, Pakistan, Republika Połu-
dniowej Afryki, Republika Środkowoafrykań-
ska, Sri Lanka, Tanzania, Uzbekistan.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Sławo-
mir Ratajski – Sekretarz Generalny PK ds. 
UNESCO, prof. Tomasz Szmuc – Prorektor 
ds. Współpracy, prof. Janusz Szpytko – Kie-
rownik Centrum AGH UNESCO oraz kierow-
nicy projektów – opiekunowie stypendystów 
edycji 2015 A.

Opiekę nad stypendystami edycji 2015 
A sprawowali pracownicy AGH z 8 wydzia-

łów: dr inż. Piotr Szwed (EAIiIB), prof. An-
drzej Kozłowski (FiIS), prof. Jan Golonka, 
prof. Adam Piestrzyński, dr hab. inż. Jadwi-
ga Pieczonka, dr hab. inż. Sylwia Tomecka-
-Suchoń (GGiOŚ), prof. Piotr Czaja (GiG), 
dr hab. Maria Nawojczyk (WH), dr inż. Ja-
nusz Partyka (IMiC), prof. Antoni Kalukie-
wicz, prof. Janusz Szpytko (IMiR), prof. Sta-
nisław Nagy, dr inż. Dariusz Knez, dr inż. 
Aneta Sapińska-Śliwa (WNiG).

Spotkanie było okazją wymiany spo-
strzeżeń i doświadczeń w zakresie realiza-
cji projektu UNESCO / Poland Co-sponso-
red Fellowship Programme in Engineering 
w AGH oraz jego doskonalenia w zakresie 
merytorycznym i  organizacyjnym w  kolej-
nych latach. Spotkanie było też okazją do 
zapoznania się z różnymi formami aktywno-
ści stypendystów Centrum AGH UNESCO 
edycji 2015 A podczas ich 6-miesięcznego 
pobytu w Krakowie w okresie od 1 stycznia 
2015 do 31 marca 2016.

Profesor S. Ratajski w  swojej wypo-
wiedzi podkreślił szczególny wkład AGH 
w  inter nacjonalizację szkolnictwa wyższe-
go w obszarze nauk inżynierskich, które są 
aktualnie priorytetowe dla UNESCO. Stwier-
dził, że oferta stypendialna Centrum AGH 
UNESCO cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem na świecie, czego dowodem 
są liczne zgłoszenia kandydatów w  reali-

zacji nowego projektu edycji 2016A: 293 
zarejestrowanych elektronicznie kandyda-
tów z  45 krajów rozwijających się z  Afry-
ki, Azji i  Ameryki Łacińskiej. Podziękował 
następnie wszystkim opiekunom stypendy-
stów edycji 2015 A  za merytoryczną opie-
kę, a władzom AGH za zapewnienie warun-
ków merytorycznych i organizacyjnych oraz 
socjalnych dla realizacji tego prestiżowego 
projektu w praktyce.

Profesor T. Szmuc stwierdził, że władze 
AGH podejmują szereg działań ukierunko-
wanych na umiędzynarodowienie studiów 
na uczelni. W  ten nurt promocji uczel-
ni w  świecie istotnie wpisują się inicjaty-
wy Centrum AGH UNESCO. Podziękował 
następnie wszystkim opiekunom stypendy-
stów edycji 2015 A  za ich profesjonalizm 
i zaangażowanie w realizację oferty stypen-
dialnej w praktyce.

Podczas spotkania prof. S. Ratajski 
wręczył opiekunom stypendystów dyplo-
my okolicznościowe PK ds. UNESCO, na-
tomiast prof. T. Szmuc wręczył dyplomy 
podziękowania władz AGH za opiekę nad 
stypendystami Centrum AGH UNESCO 
edycji 2015A.

prof. Janusz Szpytko 
Centrum AGH UNESCO

Spotkanie Władz UNESCO i AGH z opiekunami 
stypendystów Centrum AGH UNESCO edycji 2015A
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Tegoroczny „Tydzień Bibliotek” w  Bibliote-
ce Głównej AGH był szczególnie interesu-
jący dla miłośników książek i  bibliotek. 10 
maja 2016 roku odbył się wernisaż wystawy 
„O bibliotece, w bibliotece”, a w ramach cy-
klu „Biblioteka Główna zaprasza…” odby-
ła się prelekcja „Kolekcjonerska przygoda 
dyletanta ze skarbnicami wiedzy”. Wysta-
wa przygotowana była w oparciu o ekspo-
naty ze zbioru kolekcjonerskiego dr. inż. 
Jerzego Dudy i  zorganizowana wspólnie 
z  Ogólnopolskim Klubem Filatelistycznym 
„Cracoviana” z Krakowa. Autor wystawy był 
też bohaterem prelekcji. Pomysł zorgani-
zowania tej ekspozycji narodził się równo 
rok temu, kiedy to Jerzy Duda – 7 maja 
2015 roku – prezentował w  Bibliotece te-
mat „Książka i biblioteka w filatelistyce” (re-

lacja w  Biuletynie AGH, nr 90–91, 2015 s. 
24–26). Mówił tak barwnie i prezentował tak 
ciekawe zbiory, że spontaniczne powsta-
ła myśl o zorganizowaniu ekspozycji. Minął 
rok i wystawa powstała. Wernisaż wystawy, 
tak jak już wspomniałem, zorganizowany 
w ramach „Tygodnia bibliotek”, miał bardzo 
uroczysty charakter i  zgromadził zarówno 
pracowników bibliotek, przedstawicieli szkół 
wyższych, członków Klubu „Cracoviana”, 
Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z  Ka-
pitułą Orderu Białego Kruka z  Krakowa, 
jak i  studentów oraz o  miłośników książ-
ki. Wśród przybyłych gości byli: prof. Maria 
Kocójowa, mgr Danuta Bromowicz, eme-
rytowana pracownica Biblioteki Jagielloń-
skiej, twórczyni ponad 100 wystaw, mgr 
Rita Pagacz-Moczarska, redaktor naczel-

na czasopisma UJ „Alma Mater”, dr Kami-
la Follprecht, zastępca dyrektora Archiwum 
Narodowego w Krakowie, członkowie Klubu 
„Cracoviana” z  wiceprezesem ppłk. Augu-
stynem Katańskim na czele, studenci biblio-
tekoznawstwa z  Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego z Bydgoszczy z dr Katarzyną Do-
mańską. Byli przedstawiciele wydawnic-
twa Vandre – mgr inż. Władysław Andre-
asik i mgr inż. Maciej Rudy, a także Marian 
Dziedzic z  Zakładu Technik Drukarskich 
Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie oraz 
Kazimierz Wiśniak, artysta malarz, sceno-
graf, którego prace i artystyczną twórczość 
przypomniano na wystawie zorganizowa-
nej w  Bibliotece Głównej AGH w  tym roku 
(zob. Biuletyn AGH nr 100, 2016, s. 40–42). 

O bibliotece, w bibliotece
– wystawa i prelekcja w Bibliotece Głównej AGH
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Licznie zgromadzili się  również pracowni-
cy Biblioteki Głównej oraz Oddziału Infor-
macji Naukowej, którzy współuczestniczy-
li w  przygotowaniu wystawy. Uroczystość 
prowadziła mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz 
Dyrektor Biblioteki Gwnej, a  ceremonialne-
go otwarcia dokonał prof. Zbigniew Kąkol – 
Prorektor do Spraw Nauki AGH. Następnie 
głos zabrał Jerzy Duda, który przekazał in-
formację o idei i założeniach wystawy.

Po formalnym otwarciu wystawy odbył 
się krótki „spacer” po sali wystawowej, pod-
czas którego autor prezentował poszcze-
gólne walory i  materiały kolekcjonerskie, 
zaznaczając, że ekspozycja jest kompromi-
sem między ilością zbiorów, a możliwościa-
mi technicznymi. Wystawione zostały naj-
cenniejsze i najmniej znane eksponaty. Jak 
wskazywał tytuł ekspozycji, wszystkie pre-
zentowane materiały związane i dedykowa-
ne były bibliotece. Motyw biblioteki pojawia 
się często w literaturze i sztuce. Biblioteki są 
opisywane na wiele sposobów w zależności 
od tego czy tworzą tylko tło wypadków czy 
też same stają się głównym tematem wyda-
rzeń. Temat ten jest również atrakcyjny dla 
grafików, malarzy, fotografików, a więc twór-
ców dzieł plastycznych. Niekiedy dzieła po-
wielane są i  wykorzystywane do produkcji 
widokówek, znaków pocztowych (znacz-
ków, kartek, stempli FDC – First Day Co-
ver – Koperta Pierwszego Dnia Obiegu) jak 
również stanowią wzorce dla twórców zna-
ków książki, czyli ekslibrisów. Na ekspozycji 
wykorzystany został materiał kolekcjoner-
ski, który składa się częściowo na kolekcję 
tworzoną od 1986 roku, nazwaną „bibliofila-
terią”. Składały się na nią: znaki pocztowe 

emitowane przez poczty wielu krajów świa-
ta, widokówki, dzieła graficzne, samoistne 
lub stanowiące fragment większych całości 
oraz ekslibrisy. Poprzez różnorodność ma-
teriału kolekcjonerskiego związanego z  bi-
blioteką Jerzy Duda chciał zwrócić uwagę 
na instytucję mającą w sobie z jednej stro-
ny i powagę, i dostojność, i  nieprzemijają-
cą wartość, z drugiej – dostrzec w niej nieco 
„lekkości”, może nawet humoru, bez uprze-
dzeń i stereotypów, których jeszcze tak wie-
le się zachowało.

W prezentowanym materiale najczęst-
szym tematem znaczków pocztowych do-
tyczących bibliotek są budynki mieszczą-
ce zbiory, fragmenty tych budynków oraz 
ich wnętrza. Na pierwszym planie znala-
zła się informacja o  najstarszej, znanej 
nam bibliotece, to znaczy Bibliotece Alek-
sandryjskiej, zbudowanej w  II wieku przed 
naszą erą. Część ta uzupełniona została 
materiałami kolekcjonerskim i  walorami fi-
latelistycznym wydanymi z  okazji otwarcia 
nowego gmachu Biblioteki w  2002 roku. 
W  dalszej kolejności zaprezentowano naj-
słynniejsze biblioteki świata, które posiada-
ją bogatą bibliografię oraz zasobny materiał 
kolekcjonerski. Znalazły się tam: Bibliote-
ka Watykańska, Biblioteka Kongresu Sta-
nów Zjednoczonych, biblioteka Narodowa 
w  Paryżu, Rosyjska Biblioteka Państwowa. 
Wiele ciekawych widokówek dotyczących 
bibliotek wydanych jest w krajach europej-
skich. Tak więc zaprezentowano bibliote-
ki austriackie, francuskie, niemieckie, rosyj-
skie, włoskie i  watykańską. Przedstawiono 
również biblioteki Stanów Zjednoczonych 
i krajów Ameryki Południowej. Niezwykle in-

teresujące są widokówki prezentujące bu-
dynki bibliotek z Meksyku i Rio de Janeiro. 
Budynek Centralnej Biblioteki w  Meksyku 
ozdobiony jest mozaiką w  formie muralu 
wykonanego przez Juana O’Gormana, któ-
ry nie ma sobie równego w zdobieniu ele-
wacji. W 1945 roku Poczta Rumunii wydała 
interesujący materiał filatelistyczny, składa-
jący się ze znaczków, arkusików oraz blocz-
ka, na których przedstawiono króla Karola 
I, będącego fundatorem Biblioteki w Buka-
reszcie oraz króla Michała na tle budynku 
tej biblioteki.

Niezwykle interesująco prezentowała 
się część poświęcona bibliotekom polskim. 
Poczta Polska również wydała znaczki z bu-
dynkami bibliotek. Jako pierwszy wydano 
w  1935 roku znaczek z  widokiem budyn-
ku Biblioteki Raczyńskich w  Poznaniu. Ten 
sam motyw został powtórzony przez Pocz-
tę Polską w  2003 roku, kiedy to wydano 
znaczek oraz ilustrowaną kartkę pocztową 
przedstawiającą budynek biblioteki z okazji 
750 rocznicy lokacji Poznania. Z bogatego 
zbioru widokówek zaprezentowane zosta-
ły dwie szczególnie interesujące pozycje. 
Pierwsza wydana w  latach dwudziestych 
XX wieku przedstawia elewację budynku Bi-
blioteki Raczyńskich ukończonego w  mar-
cu 1829 roku. Budynek został wzniesiony 
na podstawie zamówionych w Rzymie pla-
nów i  rysunków na wzór Luwru. Po zorga-
nizowaniu biblioteki była ona udostępniona 
publiczności 5 maja 1829 roku. Widoków-
ka ta została wysłana z Poznania 11 sierp-

Plakat autorstwa Mariusza Wijasa
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nia 1921 roku do Zakopanego, z krytyczną 
korespondencją dotyczącą widokówki o na-
stępującej treści „Nie ma ładnych artystycz-
nych kartek – same tylko reprodukcje fo-
tografii”. Kolejna widokówka wysłana jako 
przesyłka polecona z  Targów Poznańskich 
27 kwietnia 1936 roku do Łazisk, jest boga-
ta w dodatkowe widoki. Poza widokiem bu-
dynku Biblioteki Raczyńskich, jest również 
prezentowany wagon motorowego tramwa-
ju elektrycznego z  przyczepką. Dodatko-
wo widokówka jest ofrankowana znaczkiem 
pocztowym wydanym przez Pocztę Polską 
w 1935 roku z widokiem tejże Biblioteki ska-
sowanym datownikiem okolicznościowym 
Targów Poznańskich. Spośród widokówek 
przedstawiających budynki bibliotek na zie-
miach polskich zwracają uwagę jeszcze 
cztery z  budynkami: Biblioteki Załuskich 
w  Warszawie, Biblioteki Miejskiej w  Byd-
goszczy, Muzeum i Biblioteki w Grudziądzu 
oraz Biblioteki Ossolińskich – Ossolineum 
we Lwowie. Najstarsza z nich to widokówka 
ze Lwowa wydana w pierwszych latach XX 
wieku przez firmę M. Holzel we Lwowie. Ma 
ona nazwę „Post-Karte” z napisem w języku 
polskim „Karta korespondencyjna”, a  wy-
słano ją w sierpniu 1903 roku ze Lwowa do 
Pragi. Pokazany jest na niej widok budynku 
Biblioteki mieszczącej się w dawnym klasz-
torze karmelitów, który zakupił Józef Mak-
symilian Ossoliński i w którym w 1816 roku 
ufundowano znaczącą w kulturze Polski in-

stytucję – Ossolineum. Z  pierwszej deka-
dy XX wieku pochodzi niesygnowana wi-
dokówka, opisana w  trzech językach jako 
„Carte postale”, „Pocztówka” i  „Otkrytoje 
pismo”, przedstawiająca budynek Bibliote-
ki Załuskich ze sztafażem, na który składa 
się widok 11 postaci. Pocztówka wysłana 
była z  Warszawy (stempel w  języku rosyj-
skim) do Krakowa i  przewożona ambulan-
sem kolejowym.

Zaprezentowano też biblioteki prywatne 
i  klasztorne. Niezwykłym pięknem przycią-
gały uwagę ekslibrysy najbardziej znanych 
bibliotek polskich. Ich autorami byli czoło-
wi graficy. Zasygnalizowany też został temat 
bibliotek w literaturze i to kryminalnej. Aga-
tha Christie jedną ze swoich powieści zaty-
tułowała Noc w bibliotece, w oryginale The 
Body In The Library. Oczywiście, że egzem-
plarze tej pozycji też znalazły się na wysta-
wie, wśród nich pierwsze polskie wydanie 
książki Noc w bibliotece z 1947 roku.

Ponadto zaprezentowano wiele unikato-
wych eksponatów, które trudno było umie-
ścić w  jakimś konkretnym temacie. Można 
było zobaczyć oryginalne pismo dyrektora 
biblioteki kościelnej mieszczącej się w Pary-
żu przy ulicy Vaugirarda, z 1838 roku z od-
ciskiem bibliotecznej pieczęci, kartę bi-
blioteczną upoważniającą do korzystania 
z  francuskiej Biblioteki Narodowej wyda-
ną dla pani adiunkt Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w  1959 roku, zestaw miniaturo-
wych widokówek czarno-białych wydanych 
z  okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, koperty firmowe z nadrukami biblio-
tek z  korespondencji międzybibliotecznej 
oraz humorystyczną kartkę z  zakonnikami 
w bibliotece, zakupioną ponad dwadzieścia 
lat temu na targu staroci w Rouen. Równie 
ciekawie prezentowały się chromolitografie 
wydane przez firmy produkujące czekoladę 
oraz firmę Liebig produkującą bulion z ob-
razkami przedstawiającymi dzieje bibliotek, 
a także postać papieża Piusa V w bibliote-
ce, a nawet zabawę dziecięcą w bibliotece, 
krótki przewodnik po opactwie benedyktyń-
skim w  Admondt z  2002 roku z  wiadomo-
ściami o  tamtejszej słynnej bibliotece. Wy-
mienione drobiazgi ukryte zostały pomiędzy 
głównymi przedmiotami kolekcjonerskimi, 
z  których zbudowana została ekspozycja. 
Dopełnieniem całości były dzieła graficzne, 
które są drukami samoistnymi albo wycin-
kami lub fragmentami ilustrowanych perio-
dyków z XIX i XX wieku.

Po wernisażu odbyła się, dla zaintereso-
wanych, prelekcja Jerzego Dudy „Kolekcjo-
nerska przygoda dyletanta ze skarbnicami 
wiedzy”. Tytuł brzmiał dość prowokacyjnie. 
Już podczas pierwszego spotkania okazało 
się, że Prelegent dość swobodnie porusza 
się w tym obszarze tematycznym. Nie obce 

są Mu fachowe terminy, a warianty zaintere-
sowań związanych z  książką są ogromne. 
Oczywiście, że to wszystko podparte jest 
głęboką wiedzą historyczną. Mając tak bo-
gate zbiory ma się jeden problem, o czym 
nie mówić i  czego nie pokazać. Zaintere-
sowanie, jakim cieszyły się obydwa te wy-
darzenia pozwala mieć satysfakcję, że były 
to trafione przedsięwzięcia i  jeszcze nie je-
den raz będziemy do kolekcji dr. Jerzego 
Dudy wracać.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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Prezentowane na wystawie zdjęcia zostały wykonane na XVIII Eu-
ropejskiej Wyprawie Mostowej „Austria-Korsyka 2012” kierowanej 
przez profesora Kazimierza Flagę (Politechnika Krakowska).

Autorka zdjęć Anna Klinik-Osuch jest absolwentką Wydziału Me-
talurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie. Tu także, 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki obroniła swoją pra-
cę doktorską.

Pasją autorki są podróże. Plonem każdej są setki fotografii, a kilka-
dziesiąt z nich pokazuje na obecnej wystawie w Bibliotece Głównej.

Autorka prezentowała swoje zdjęcia na kilkunastu wystawach 
indywidualnych i uczestniczyła wielokrotnie w konkursach fotogra-
ficznych. W konkursie „Jeden dzień z życia miasta” organizowanym 
przez Muzeum Historii Fotografii i Gazetę Wyborczą nagrodzono jej 
cykle zdjęć: „Sanktuarium Miłosierdzia Bożego” (2003), „Zalipianki” 
(2008) i „Rydlówka” (2010). (I.T.)

Wyprawa mostowa na fotografii

Doktor Bogusław Bożek, adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowa-
nej AGH pasjonuje się fotografią. Jak sam mówi „foto grafia to jedno 
z moich hobby, któremu poświęcam wolny czas od 40 lat. Kiedyś 
było to nieco kłopotliwe, bo wiązało się z samodzielnym wywoływa-
niem zdjęć i ich późniejszą obróbką, teraz natomiast jest tylko przy-
jemnością. Zawsze noszę ze sobą jakiś aparat, a mam ich kilka. Fo-

tografuję, gdy jakiś motyw czy temat mnie zaintryguje. Najbardziej 
lubię makrofotografię, robienie zdjęć architekturze, krajobrazowi 
i szeroko rozumianej przyrodzie. Dokumentuję też różne wydarze-
nia, które mają miejsce na macierzystym wydziale”.

Aby zobaczyć piękne zdjęcia autorstwa Bogusława Bożka za-
praszamy do Klubu AGH w budynku C-1. (I.T.)

Wystawa w Klubie AGH
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Jak co roku tłumy zawodników stanęły na starcie Biegu AGH. 
Po raz drugi start i meta były umieszczone na wysokości budyn-
ku Wydziału Odlewnictwa. Pogoda dla była idealna, umiarkowa-
na temperatura, brak opadów, czyli zostały spełnione wszystkie 
warunki do tego, żeby rywalizacja kwitła w pełni.

Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli do mety, a zwycięz-
cy otrzymali nagrody z rąk prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH 
i prof. Anny Siwik – Prorektor ds. Studenckich.

Poniżej prezentujemy wyniki studentów AGH w obu rozgry-
wanych dystansach, a z pełną listą wyników można zapoznać 
się na stronie:

www.bieg.agh.edu.pl

Organizatorami biegu były: Fundacja dla AGH i AZS AGH.

Studenci AGH – kobiety – dystans 5 km
1 Magdalena Rychlik czas 00:21:21
2 Zuzanna Cąkała czas 00:22:56
3 Agnieszka Górowska czas 00:22:56

Studenci AGH – mężczyźni – dystans 5 km
1 Jakub Woźniak czas 00:15:15
2 Grzegorz Opiał czas 00:15:24
3 Maciej Lubieniecki czas 00:15:46

Studenci AGH – kobiety – dystans 10 km
1 Zuzanna Fijałkowska czas 00:40:36
2 Edyta Baluta czas 00:42:06
3 Judyta Lech czas 00:42:43

Studenci AGH – mężczyźni – dystans 10 km
1 Michał Górkiewicz czas 00:31:51
2 Tomasz Kawik czas 00:33:00
3 Paweł Winkler czas 00:34:21

ZS

Bieg AGH 2016

Sport
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