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Szanowni Państwo. Dział Wydarzeń naszego 
periodyku zaczynamy smutną wiadomością. 
22 kwietnia 2021 roku zmarł prof. Mirosław 
Handke, wybitny chemik, Rektor Akademii 
Górniczo-Hutniczej w latach 1993–1998, 
minister edukacji narodowej w rządzie 
Jerzego Buzka w latach 1997–2000, 
współtwórca reformy systemu oświaty 
z 1999 roku. To bardzo przykra wiadomości 
dla całej społeczności naszej uczelni. Bliskim 
i współpracownikom składamy wyrazy 
współczucia.
W Temacie wydania prezentuje się jedno 
z najstarszych kół naukowych Akademii 
Górniczo-Hutniczej; KN Metaloznawców, 
które w zeszłym roku obchodziło swoje 
siedemdziesięciolecie. Metaloznawcy 
angażują się w wiele ważnych dla 
naszej uczelni wydarzeń, studenci 
prowadzą niezwykle ciekawe badania, 
zaś ich opiekunowie czuwają, aby młodzi 
ludzie, ciekawi nauki i świata,  nie tylko 
podejmowali wyzwania intelektualne, ale 
mieli też czas na integrację i wspólne 
przeżycia, do których będą mogli sięgać 
pamięcią z rozrzewnieniem i radością, gdy 
już opuszczą mury uczelni. Przykłady można 
mnożyć, jednak na mnie największe wrażenie 
wywarło wykreślenie napisu „100 AGH” na 
Morzu Śródziemnym przez żaglowiec STS 
Pogoria z okazji 100-lecia akademii lub to, 
gdy Metaloznawcy wybrali się na podniebną 
przygodę, organizując ponad godzinny przelot 
balonami w ramach wydarzenia „Odlotowy 
Jubileusz 70-lecia KN Metaloznawców”. W tak 
spektakularnych wyczynach chciałabym 
wziąć udział i bardzo żałuję, że nie mam tak 
wspaniałych wspomnień ze swojego życia 
studenckiego. Ale taka jest tylko AGH!

Ilona Kolczyńska
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Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców zosta-
ło założone w 1950 roku na ówczesnym Wydziale 
Hutniczym, w Zakładzie Metalografii i Obróbki 
Cieplnej przez dr. inż. Stanisława Gorczycę, póź-
niejszego profesora i doktora honoris causa AGH.
W najstarszym dostępnym spisie kół nauko-
wych pionu hutniczego z 20 listopada 1962 roku, 
z odręcznymi notatkami Opiekuna Kół Naukowych 
Pionu Hutniczego dr. inż. Stanisława Gorczycy, 
wymienione są koła, ich opiekunowie lub prze-
wodniczący oraz liczba referatów wygłoszonych 
na I Studenckiej Sesji Naukowej, która odbyła się 
w maju 1962 roku. Na podstawie tego dokumentu 
wiadomo, że na ówczesnym Wydziale Meta-

lurgicznym wśród innych kół, działało już Koło 
Naukowe Metaloznawców przy Katedrze Metalo-
grafii i Obróbki Cieplnej. Przewodniczącym koła 
był Andrzej Korbel, późniejszy prorektor AGH.
Losy każdego koła są zmienne, bywają lata 
bardziej obfitujące w studenckie talenty i okresy 
„posuchy”. Obecność studentów w kole jest 
przemijająca, dlatego ciągłość działania zapewnia 
opiekun koła, który jest pewnego rodzaju spo-
iwem pomiędzy kolejnymi pokoleniami studen-
tów. Jeżeli opiekun wychowa następcę, ciągłość 
jest tym trwalsza. Od opiekuna w głównej mierze 
zależy praca koła naukowego, właściwy dobór 
realizowanych tematów, kierownictwo lub opieka 
przy ich wykonywaniu, motywowanie do działa-
nia, jak również aktywność pozanaukowa, która 
spełnia także bardzo ważną rolę.
Na przestrzeni lat opiekunami koła byli kolejno: 
Stanisław Gorczyca (1950–1963), Andrzej Korbel 
(1963–1972), Zbigniew Kędzierski (1972–1976), Jan 
Pietrzyk (1976–1992), Henryk Adrian (1992–1999), 
Adam Kruk (1999–2002), Grzegorz Michta (2002), 
Dorota Tyrała (od 2020).
Jak wynika z dostępnej dokumentacji, przewodni-
czącymi koła do tej pory było 34 studentów.
W całej historii koła rok akademicki 1981/1982 był 
rokiem wyjątkowym ze wzglądu na ogłoszenie 
13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W trakcie 
jego trwania została rozwiązana działalność 
wszystkich organizacji studenckich. Wniosek 
o ponowną rejestrację i reaktywowanie koła złożył 
w grudniu 1983 roku doc. Jan Pietrzyk, natomiast 
decyzją prof. Antoniego Kleczkowskiego – ówcze-
snego rektora AGH, z dnia 21 stycznia 1984 roku, 
nastąpiła ponowna jego rejestracja. Z archiwal-
nych sprawozdań z działalności koła dowiaduje-
my się również, że pierwsze zebranie wyborcze, 
reaktywowanego KN Metaloznawców, odbyło się 
20 marca 1984 roku, na którym wybrano zarząd 
i przedstawiono plan działania na bieżący rok.
Celem działalności studenckich kół naukowych 
jest poszerzanie wiedzy i umiejętności, kształto-
wanie postaw pracy twórczej najbardziej uzdol-
nionej młodzieży, umożliwiając im samodzielną 
pracę pod kierunkiem opiekunów, najlepszych 
pracowników naukowo-dydaktycznych. Całoroczna 
praca studenta obejmująca badania teoretyczne 
i doświadczalne, opracowanie wyników, napisa-

Studenckie koła naukowe mają historię prawie tak długą jak 
Akademia Górniczo-Hutnicza. Zawsze byli studenci, którzy chcieli 
robić coś więcej niż oferuje program studiów. W ponad stuletniej 
historii Akademii Górniczo-Hutniczej działało i działa Koło Naukowe 
Metaloznawców, afiliowane przy Wydziale Inżynierii Metali 
i Informatyki Przemysłowej. W 2020 roku koło obchodziło jubileusz 
70-lecia swojej działalności. Nie wszystko z bogatej historii koła 
udało się zachować, zapamiętać czy zapisać. Odtworzyć historię 
koła na przestrzeni lat 1950–2020 jest niezwykle trudno z uwagi na 
luki w dokumentacji i pamięci, która czasem jest zawodna. Autorzy 
liczą jednak, że niniejszy artykuł choć w części przybliży czytelnikom 
historię koła naukowego działającego bez przerwy przez 70 lat.

Profesor Stanisław Gorczyca
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KN MetaloznawcówGrzegorz Michta 

Dorota Tyrała
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nie referatu i obrona własnych racji w dyskusji 
publicznej, przedstawiona jest na corocznej Sesji 
Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. 
Tradycyjne sesje odbywają się w maju i połączone 
są z obchodami Dnia Hutnika. Udział w sesji jest 
wizytówką studenta, podsumowaniem jego pracy. 
Tak właśnie jest w przypadku studentów pracu-
jących w Kole Naukowym Metaloznawców, gdzie 
praca głównie odbywa się na zasadzie mistrz-
-uczeń (realizowane są także prace zespołowe).
Jak już wspomniano, o I Studenckiej Sesji Nauko-
wej, która odbyła się w maju 1962 roku, dowiadu-
jemy się z notatek prof. S. Gorczycy, że podczas 
niej wygłoszono 38 referatów, wśród nich były 
cztery z KN Metaloznawców.
O VIII Studenckiej Sesji Naukowej pionu hut-
niczego w maju 1969 roku czytamy w krótkim 
sprawozdaniu prof. Stanisławy Jasieńskiej. Brało 
w niej udział 15 kół naukowych, wygłoszono 30 
referatów, a obrady odbywały się w 3 komisjach: 
Metalurgicznej – przewodniczący Eugeniusz 
Mazanek, Metaloznawstwa i Przeróbki Plastycznej 
– przewodniczący Jerzy Wantuchowski, Elektro-
technicznej i Fizyki Stosowanej – przewodniczący 
Władysław Kołek.
Już w latach 70. KN Metaloznawców było docenio-
ne za najlepszą działalność, czego dowodem są 
dyplomy uznania przyznane w roku 1976/1977 oraz 
1979/80.
Ze wszystkich materiałów znajdujących się 
w archiwach kół naukowych pionu hutniczego 
sporządzono spisy autorów referatów i opiekunów 
naukowych referatów. Są to programy VIII i X–XL 
Studenckich Sesji Naukowych Pionu Hutniczego 
z lat 1968 i 1971–2003. W latach 1978, 1979 i 1981 
nie było zbiorczego programu. Nie wszystkie 
sekcje zostały udokumentowane. W odtwarzaniu 
historii koła bardzo przydatne były Kroniki Stu-
denckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego wyda-
ne pod redakcją dr Jadwigi Orewczyki i dr. Leszka 
Kurcza, staraniem Wydawnictwa Studenckiego 
Towarzystwa Naukowego.
Należy dodać, że sesje odbywają się w specja-
listycznych sekcjach tematycznych, w których 
w roli jurorów biorą udział profesorowie o naj-
wyższym autorytecie. Do oceny wygłaszanych 
referatów, od 2005 roku, KN Metaloznawców 
zaprasza również przedstawicieli firm, instytutów 
badawczych i towarzystw naukowych. Na stałe 
zagościli jako jurorzy przedstawiciele: Gene-
ral Electric Company Polska, Pratt & Whitney 
Rzeszów, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 
Mostostalu Kraków SA, Lincoln Electric Bester, 
Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, 
Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Polskiego 
Towarzystwa Spawalniczego, Urzędu Dozoru 
Technicznego, PZL Mielec oraz ArcelorMittal 
Poland.

O aktywności naukowej członków koła świadczy 
liczba referatów wygłoszonych na majowej Sesji Stu-
denckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. W 2004 
roku wygłoszono 19 referatów, w roku następnym, 
na XLII sesji, ze względu na dużą liczbę referatów 
(aż 25) utworzono dwie podsekcje: Metaloznawstwa 
i Inżynierii Spajania, które od 2006 roku stały się 
samodzielnymi sekcjami, studenci wygłosili w nich 
łącznie 28 referatów. Warto wspomnieć, że liczba 
wygłaszanych referatów zawsze była bardzo duża, 
za co KN Metaloznawców niejednokrotnie otrzy-
mywało dyplomy uznania jak na przykład w 1970 
roku. W ostatnim okresie liczba prezentowanych 
referatów wynosiła: 41 w 2019 roku, 26 w 2018 roku, 
44 w 2017 roku, 40 referatów w 2016 roku.
Należy wspomnieć, że sukcesy „Metaloznawcy” 
odnosili także występując podczas innych sesji 
studenckich AGH (poza pionem hutniczym) na 
przykład z okazji Dnia Górnika czy z okazji Święta 
Nauk Ścisłych, gdzie zajmowali czołowe miejsca 
w swoich sekcjach.

Zarys historii 
Studenckiego 
KN Metaloznawców
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Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców współ-
pracuje z kilkoma kołami naukowymi działają-
cymi na polskich uczelniach, ale na szczególną 
uwagę zasługuje współpraca z Kołem Naukowym 
WAKANS z Politechniki Warszawskiej i Kołem 
Naukowym SWC z Politechniki Śląskiej, z którymi 
zrealizowano wiele wspólnych spotkań, kursów, 
sympozjów czy konferencji. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że współpraca ze studentami z Warsza-
wy zapoczątkowana została już w 1987 roku. Koło 
otrzymało pismo skierowane do opiekuna koła na-
ukowego Metaloznawców, w którym koledzy z PW 
zwracają się z prośbą o podzielenie się doświad-
czeniami związanymi z wieloletnią działalnością 
koła i nawiązaniem współpracy. Metaloznawcy 
zaprosili studentów z Politechniki Warszawskiej 
na sesję naukową z okazji Dnia Hutnika w maju 
1987 roku, podczas której zaplanowano także 
szczegóły dalszej współpracy.
Innym przykładem współpracy było prezentowanie 
krakowskich prac w Politechnice Warszawskiej 
podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Koła nauko-
we kuźnią talentów” (25–27 listopada 2005 roku). 
8 kwietnia 2006 roku członkowie koła wzięli 
udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Kół Naukowych 
Inżynierii Materiałowej, którego organizatorem 
był Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej. Spotkanie to zaowocowało zorga-
nizowaniem wystawy struktur metalograficznych 
oraz kilkoma propozycjami współpracy pomiędzy 
uczestnikami spotkania. Wystawa struktur meta-
lograficznych pod tytułem: „Oczami Hefajstosa”, 
odbyła się w AGH z okazji XLIII Sesji Studenckiej 
Kół Naukowych.
Od 2012 roku członkowie koła są stałymi uczest-
nikami ogólnopolskiego Sympozjum „Nowoczesne 
Zastosowanie Technologii Spawalniczych” orga-
nizowanego przez KN SWC z Politechniki Śląskiej, 
podczas którego niejednokrotnie wygrywali 
konkurs na najlepszą publikację oraz zajmowali 
czołowe miejsca w konkursie wiedzy spawalniczej. 
Innym dobrym przykładem jest udział w III Ogól-

nopolskiej Konferencji Młodych Energetyków 
zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską 
w 2013 roku, podczas której studenci z Koła Na-
ukowego Metaloznawców zajęli I, III i IV miejsce 
w konkursie na najlepsze referaty wygłoszone 
podczas tej konferencji.
Koniec lat 70. i lata 80. to współpraca naszego 
koła z zagranicznymi uczelniami, gdzie nasi człon-
kowie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia, 
między innymi: Czechosłowacja – Kosice, NRD – 
Karl Marx Stadt i Freiberg, ZSRR – Lwów i Moskwa, 
Bułgaria – Sofia, Węgry – Miszkolc.
W czerwcu 2020 roku został wybrany nowy Zarząd 
Koła Naukowego, w skład którego weszli: Szymon 
Konefał (prezes), Monika Cupiał (zastępca preze-
sa), Dominika Fajt (skarbnik) oraz członkowie za-
rządu: Sandra Wódka, Patrycja Tomal i Łukasz Chu-
dy, a opiekę nad kołem powierzono dr inż. Dorocie 
Tyrale i dr. inż. Grzegorzowi Michcie.
Należy podkreślić, że wieloletni opiekun koła 
naukowego dr inż. G. Michta w 2020 roku został 
laureatem, w kategorii Innowator Lauru Dydak-
tyka AGH, studenckiego konkursu dla wybitnych 
nauczycieli akademickich naszej uczelni.
Powyższy zarys historii Koła Naukowego Meta-
loznawców zawiera spore luki. Istniejące braki 
są spowodowane dużą niekompletnością źródeł, 
a także ich rozproszeniem. Przedstawione ka-
lendarium działalności jest próbą spojrzenia na 
całe dzieje koła, jakiej jeszcze nie podejmowano. 
W opracowaniu skupiono się na historycznej 
i naukowej stronie działalności koła oraz na 
przełomowych wydarzeniach w jego działalności, 
pominięto natomiast niezwykle ważną dziedzinę 
funkcjonowania koła, jaką jest życie towarzyskie 
(o czym można przeczytać w dalszej części Biule-
tynu w artykule „Nie samą nauką student żyje…”), 
uzewnętrzniające się przede wszystkim w różnego 
typu wyjazdach naukowo-dydaktycznych, obozach 
naukowo-sportowych czy wycieczkach, które 
pozostawiają niezatarte i barwne wspomnienia 
w pamięci swych uczestników.

W tekście zaprezentowane 
zostały wyróżnienia, jakie 
członkowie KNM zdobywali 
podczas konferencji naukowych 
w trakcie istnienie koła
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Koło naukowe cieszy się pięknymi tradycjami 
związanymi z obchodami swoich jubileuszy, w któ-
rych skład wchodzi między innymi konferencja 
naukowa, wyjazd do miejscowości Łazy, na który 
zapraszani są obecni i byli członkowie koła, jak 
również jego sympatycy.
Z materiałów znajdujących się w archiwum koła 
naukowego dowiadujemy się, że 7 maja 1980 roku 
odbyły się obchody 30-lecia istnienia Koła Nauko-
wego Metaloznawców, co potwierdza udoku-
mentowany program Studenckiej Sesji Naukowej 
z okazji „Dnia Hutnika”.
W maju 2005 roku postanowiono zorganizować 
obchody z okazji 55 rocznicy powstania koła.
Z tej okazji pod patronatem prof. Ryszarda Ta-
deusiewicza – ówczesnego rektora AGH, zorga-
nizowano konferencję pod tytułem „Inżynieria 
Materiałowa wczoraj, dziś i jutro”. Na konferencję 
zaproszono między innymi: emerytowanych pra-
cowników ówczesnego Zakładu Metaloznawstwa 
i Metalurgii Proszków, a także prof. Marię Gorczy-
cę, małżonkę profesora Gorczycy – założyciela koła. 
Dzięki temu konferencja przerodziła się w wielopo-
koleniowe spotkanie byłych, obecnych opiekunów, 
członków i sympatyków koła naukowego. Podczas 
konferencji wygłoszono referaty na temat badań 
metaloznawczych związanych zarówno z archeolo-
gią jak i z przyszłością inżynierii materiałowej.
Po konferencji odbyło się w Łazach koło Jerzma-
nowic spotkanie integracyjne, które obfitowało 
w wiele różnych atrakcji, między innymi wycieczkę 
do Jaskini Nietoperzowej, podczas gdy studenci 
z niecierpliwością oczekiwali na przyjazd kadry, by 
rozegrać wspólnie mecz piłkarski, między pracow-
nikami a studentami, który zakończył się remisem 
4:4. Jak zdecydował prof. Zbigniew Kędzierski 
(ówczesny kierownik katedry, fundator nagrody dla 
zwycięzcy), nagroda była podwójna (dwie skrzynki 
piwa). Pamiątką z meczu pozostał film, nakręcony 
i udźwiękowiony przez studentów, który jest dowo-
dem ich wspaniałego poczucia humoru.
Po meczu był czas na wspólne grillowanie, zabawę 
i niezapomniany pojedynek bananowo-bokserski. 
Uroczystości jubileuszowe koła oraz konferencja, 

stały się początkiem cyklicznych (co 5 lat), jubile-
uszy koła.
17 czerwca 2010 roku patronat nad konferencją 
naukową poświęconą 60-leciu Koła Naukowego 
Metaloznawców objął prof. Antoni Tajduś – ówcze-
sny rektor AGH oraz prof. Mirosław Karbowniczek 
– ówczesny dziekan Wydziału Inżynierii Metali 
i Informatyki Przemysłowej. W ławach konferen-
cyjnych zasiedli również pracownicy wydziału oraz 
byli i obecni członkowie. Otwarcia konferencji 
dokonał dziekan, który podkreślił, jak ważna jest 

Nie samą nauką  
student żyje, czyli 
inicjatywy studenckie  
w KN Metaloznawców

W dostępnych materiałach można wyczytać, że Profesor Stanisław 
Gorczyca, jako założyciel naszego koła i późniejszy wieloletni opiekun 
Kół Naukowych Pionu Hutniczego, przyglądał się studenckiej pracy 
niezwykle uważnie. Fundował również różne nagrody wręczane 
podczas majowej sesji studenckich kół naukowych. W 1976 roku 
ufundował góralską ciupagę ze „zbyrcadłami”, bo jak stwierdził 
profesor „niech służy na pamiątkę poniesionych trudów i także jako 
symbol tego, że w życiu trzeba mieć niejeden raz fantazję góralską”. 
Nagrodzonym został Grzegorz Fitta. W 2000 roku zbiorem dzieł 
Normana Davisa profesor obdarował Piotra Matusiewicza.

Profesor S. Gorczyca wręcza 
nagrody podczas Sesji Kół Nauko-
wych Pionu Hutniczego
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praca studentów w kole naukowym i jakie jest jej 
znaczenie w aktywnej działalności uczelni i roz-
woju naukowym studentów. Wspomniał także, jak 
ważne są badania wykonywane przez studentów, 
które pozwalają na wszechstronny ich rozwój nie 
tylko teoretyczny.
Po konferencji naukowej odbyło się (można stwier-
dzić, że już tradycyjnie) w Łazach koło Jerzmano-
wic, spotkanie integracyjne, podczas którego na 
stadionie klubu sportowego LKS Płomień Jerzma-
nowice rozegrano kolejny mecz piłkarski między 
pracownikami a studentami, który zakończył się 
wynikiem 3:0 dla pracowników. Rozegrano także 
tradycyjne zawody w jedzeniu banana w ręka-
wicach bokserskich, a wieczór i noc upłynęły na 
wspólnej zabawie.
Obchodom 65-lecia koła (19 czerwca 2015 roku) pa-
tronował prof. Tadeusz Słomka – ówczesny rektor 
AGH oraz prof. Tadeusz Telejko – ówczesny dziekan 
Wydziału IMiIP.
Przybyłych gości przywitał prof. Andrzej Ciaś – 
kierownik Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii 

Proszków, następnie głos zabrał prof. Telejko, 
a konferencję otworzył prof. Andrzej Tytko – ówcze-
sny Prorektor ds. Kształcenia.
Tradycyjnie w Łazach zorganizowano spotkanie 
integracyjne, podczas którego między innymi 
rozegrano mecz piłkarski między pracownikami 
a studentami. W 2015 roku był to tak zwany „Wiel-
ki finał ligi mistrzów”. Mecz wygrali pracownicy 
3:1, sędzią głównym był prof. Jan Kusiński. Puchar 
(tradycyjną skrzynkę piwa) ufundował Kierownik 
Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Prosz-
ków – prof. Andrzej Ciaś. Warto wspomnieć, że 
pomysłodawcą takich nagród był prof. S. Gorczyca. 
W przerwie meczu odbył się konkurs piłkarski dla 
pań. Wieczór upłynął szybko przy dobrym jedzeniu, 
wspólnych śpiewach i zabawie, podczas której 
także nie zabrakło już czwartego pojedynku bana-
nowo-bokserskiego. Rano zostało zorganizowane 
„śniadanie na trawie”, a po nim spacer doliną 
Będkowską i powrót do Krakowa.
W czerwcu 2020 roku planowane były główne ob-
chody 70-lecia Koła Naukowego Metaloznawców, 
ale sytuacja epidemiczna w kraju na to nie pozwo-
liła. Odwołano obchody jubileuszu, w tym między 
innymi: międzynarodową konferencję naukową 
pt.: „100 lat AGH – technika historią pisana”, mecz 
w piłkę nożną oraz spotkanie byłych i obecnych 
członków koła z pracownikami wydziału IMiIP, 
które już zwyczajowo miało się odbyć w Łazach. 
W odwołanych niestety obchodach mieli uczest-
niczyć byli członkowie koła i absolwenci, między 
innymi z Australii i Wielkiej Brytanii. Na profilu 
KN Metaloznawców (Facebook) zamieszczono 
zdjęcia z wielu lat działalności koła naukowego, 
przedstawiające relacje z ponad 80 różnych imprez 
i wydarzeń.
Połącznie uroków życia studenckiego z naby-
waniem umiejętności praktycznych i rozwojem 
naukowym jest niezapomnianym doświadczeniem, 
a działalność w kole naukowym Metaloznawców 
to nie tylko doskonały sposób na takie wspomnie-
nia, ale także na włączenie się w życie uczelni.
Co roku uczestniczymy w Dniach Otwartych AGH, 
Festiwalu Nauki, Małopolskiej Nocy Naukowców, 
mamy swoich przedstawicieli w Seminarium Stu-
denckiego Ruchu Naukowego. Ponadto bierzemy 
udział w charytatywnej akcji „Wesołe Święta 
Dzieciom”, a także przyczyniamy się do promowa-
nia krwiodawstwa biorąc czynny, grupowy udział 
akcjach w KRKRKR – HDK.
Koło Naukowe Metaloznawców organizuje 
także różnego rodzaje spotkania, warsztaty, 
eventy, konferencje, kursy, które związane są 
z nauką, zdobywaniem umiejętności miękkich, 
organizowane w sposób tradycyjny, ale często 
także niestandardowy. Takim przykładem może być 
zorganizowane seminarium pt. „Dzień Japoń-
ski – technika i kultura Kraju Kwitnącej Wiśni”. 
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Kibice w trakcie meczu piłkarskie-
go kadra-studenci z okazji 55-lecia 
Koła Naukowego Metaloznawców 

Uroczyste obchody 55-lecia Koła 
Naukowego Metaloznawców  – 
2005 rok



9Biuletyn AGH

TEMAT WYDANIA   

W seminarium wzięło udział około 60 studentów 
z pięciu krajowych uczelni oraz przedstawiciele 
czterech japońskich firm mających przedstawiciel-
stwa w Polsce.
Największym przedsięwzięciem było zorganizo-
wanie w 2014 roku w Centrum Dydaktyki AGH dla 
ponad 400 studentów z całego kraju warsztatów 
pt. „Zawodowe negocjacje – poznaj najważniejsze 
mechanizmy negocjacyjne w 2 godziny!” prowa-
dzone przez Krzysztofa Sarneckiego – jednego 
z niewielu w Polsce zawodowych negocjatorów 
z wieloletnim doświadczeniem oraz spotkanie 
z wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim.
Warto wspomnieć kilka ciekawych inicjatyw zre-
alizowanych przez studentów takich jak wydarze-
nie akademicko-kulturalne w czerwcu 2018 roku 
pt. „America’s Tech Day”, które miało na celu 
przybliżenie amerykańskich tradycji biznesowych, 
technologicznych, społecznych, naukowych oraz 
sportowych, nakreślenie stanu obecnych i przy-
szłych inwestycji firm amerykańskich w Polsce. 
Do wygłoszenia referatów zaproszono między 
innymi przedstawicieli: Polsko-Amerykańskiej Izby 
Gospodarczej, Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., 
Work & Travel USA, General Electric Company Sp. 
z o.o., Pratt & Whitney Poland, ASTOR Sp. z o.o., CTT 
AGH, Klubu Mówców i Liderów – Toastmasters PK 
oraz członków drużyny futbolu amerykańskiego – 
Kraków Football Kings. Podsumowaniem konferen-
cji był panel dyskusyjny pt. „Młody inżynier wobec 
Przemysłu 4.0”, podczas którego słuchacze mieli 
okazję dowiedzieć się, czym jest Przemysł 4.0 oraz 
jakie umiejętności, wiedza i cechy będą poszuki-
wane przez pracodawców w obliczu zachodzących 
zmian. Po konferencji odbyła się część integracyj-
na, podczas której został rozegrany mecz futbolu 
amerykańskiego na stadionie klubu sportowego 
WKS Wawel. 
Innym niestandardowym działaniem było w grud-
niu 2019 roku w hali Studium WFiS AGH przy 
ul. Piastowskiej spotkanie absolwentów, studen-
tów oraz pracowników WIMiIP, podczas którego 
uczestnicy utworzyli z własnych ciał linie układu 
żelazo – węgiel, tworząc największą w Polsce i chy-
ba także w świecie (ponad 320 m2) żywą instalację. 
Była to kolejna okazja do nauki przez zabawę 
oraz świetna okazja do podtrzymania kontaktów 
z absolwentami, którzy często służą nam pomocą 
i dobrym słowem. 
Jedną z ciekawszych form działalności koła 
jest także coroczne (od 2016 roku) wydawanie 
kalendarzy ze zdjęciami mikrostruktur metali lub 
stopów metali, wykonanymi przez członków koła 
naukowego. Pięć takich zdjęć zostało nagrodzo-
nych w 2017 roku  w ramach międzynarodowego 
konkursu, organizowanego przez firmę Struers 
(Dania), która z wykorzystaniem nagrodzonych 
mikrostruktur wydaje własny kalendarz, rozsyłany 

przez firmę do swoich kontrahentów w ponad 
50 krajach świata. Po tej edycji kalendarza firmy 
Struers laboratorium materiałoznawcze z Korei Po-
łudniowej zwróciło się do KN z prośbą o udostęp-
nienie oryginalnych zdjęć, które potraktowano jako 
wzorcowe dla stali węglowych.
Koło Naukowe Metaloznawców organizuje różnego 
rodzaju certyfikowane kursy zawodowe. Takim przy-
kładem mogą być prowadzone od 2004 roku kursy 
spawania oraz od 2014 roku kursy badań nienisz-
czących metodami PT, VT, MT na poziomie I i II.
Od 2015 roku praktyczną wiedzę wzbogacają kursy 
prowadzone przez firmę Struers, dotyczące badań 
materiałograficznych oraz szkolenia firmy Zeiss 
z zakresu nowoczesnych technik mikroskopii 
świetlnej. Organizowanych jest także wiele innych 
kursów zawodowych wspomagają-
cych zdobywaną wiedzę np. kursy 
AutoCADa, szkolenia SEP, Solid 
Works’a, Auditor Wewnętrzny 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 
9001, Six Sigma.
Można śmiało powiedzieć, że 
studenckie koło naukowe dosko-
nale wpisuje się i realizuje także 
przesłanie zawarte w aktualnym 
haśle przewodnim AGH – „Wiedza 
– Pasja – Więź”. 
Niewątpliwie najważniejszym 
wydarzeniem w historii ostatnich 
lat działalności KN Metaloznaw-
ców był udział w obchodach 
jubileuszu 100-lecia AGH w 2019 
roku, w postaci zorganizowania 
rejsu 100-lecia AGH i konferencji 
„100 lat AGH – wspomnienia nie 
do zapomnienia”, która odbyła się 
podczas rejsu po morzu Śród-
ziemnym żaglowcem Pogoria, 
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Okolicznościowy lot balonem 
z okazji 70-lecia Koła Metalo-
znawców – 2020 rok
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wynajętym na tę okoliczność w dniach 16-23 lutego 
2019 roku. 
Zorganizowany Rejs 100-lecia AGH oraz Konferen-
cja „100 lat AGH – wspomnienia nie do zapo-
mnienia” był także jednym z wydarzeń jubileuszu 
70-lecia koła naukowego i stworzył okazję do wie-
lopokoleniowego spotkania pracowników wydziału, 
byłych i obecnych członków koła naukowego.
Rejs ten zyskał sławę ogólnopolską w wyniku 
wykreślenia największego wzoru GPS uzyskanego 
w sposób ciągły przez żaglowiec, za który KN Me-
taloznawców otrzymało Rekord Polski oraz wiele 
gratulacji, w tym od prof. Jacka Majchrowskiego 
– Prezydenta Miasta Krakowa oraz zaowocował 
ufundowaniem przez AGH jednego z żagli rejowych, 
na którym zostało umieszczone logo AGH. Oba te 
wydarzenia są doskonałą promocją naszej uczelni. 
Nie ma jednak takiej przeszkody, która mogłaby 
powstrzymać kreatywność Metaloznawców i dla 
uczczenia jubileuszu 70-lecia KN Metaloznawców 
w październiku 2020 roku zorganizowano jesz-
cze jedno niecodzienne wydarzenie pod nazwą 
„Odlotowy Jubileusz 70-lecia KN Metaloznawców”. 
Metaloznawcy wybrali się bowiem na podniebną 
przygodę, organizując ponad godzinny przelot stat-
kami powietrznymi popularnie zwanymi balonami. 
7 października 2020 roku, pełni obaw i niepewności 
ze względu na warunki atmosferyczne, z parkingu 
AGH samochodami z zapakowanymi balonami 
wyruszyliśmy do miejscowości Brzegi. Po przybyciu 
na miejsce pomogliśmy rozłożyć i napełnić gorą-
cym powietrzem balony. Jako ciekawostkę należy 
wspomnieć, że do balonu średniej wielkości zostaje 
wtłoczone ponad 3000 m3 gorącego powietrza. 
Lot odbył się o zachodzie słońca. Cztery bajecznie 
kolorowe balony sterowane przez zawodowych 
pilotów wyruszyły z nami w podniebny rejs, pełen 
niespotykanych emocji oraz wrażeń. Słychać było 
tylko syk gorącego powietrza napełniającego 

czasze balonów, które wzniosły się w przestworza 
nie przekraczając wysokości 450 m, gdzie zazna-
liśmy poczucia błogiego zawieszenia w czasie 
i przestrzeni. Tego nie da się zapomnieć! Piloci za-
poznali nas z tajnikami latania balonem. Podczas 
naszego wyjątkowego rejsu poczuliśmy prawdzi-
wą wolność i nieopisany spokój. Zapomnieliśmy 
o przyziemnych sprawach, kłopotach i troskach. 
Niesieni delikatnym wiatrem dolecieliśmy 
w okolicę Puszczy Niepołomickiej. Podczas lotu 
zobaczyliśmy zapierające dech w piersiach widoki 
połączone z pięknym zachodem słońca. Każdy 
z balonów wylądował w innym miejscu, gdzie 
załoga musiała złożyć balon, następnie samo-
chodami wróciliśmy do punktu startu i znów spo-
tkaliśmy się w Brzegach. Już o zmroku uczciliśmy 
70-lecie Koła Naukowego Metaloznawców lampką 
szampana, po czym wróciliśmy do Krakowa. Tak 
zakończyła się nasza pełna adrenaliny przygoda. 
Warto wspomnieć o inicjatywie 4Z tj. Zamiejsco-
we Zebranie Z Zarządem, której celem jest inte-
gracja i wspólne spędzanie czasu poza uczelnią 
(np. gra w kręgle, planszówki, wyjście do kina lub 
na łyżwy itp.). 
Inną formą działalności koła są tzw. „spotkania 
czwartkowe”, podczas których zaproszeni goście 
opowiadają o swoich pasjach lub prezentowane 
są ostatnie osiągnięcia naukowe doktorantów 
lub pracowników po osiągnięciu kolejnych stopni 
naukowych. 
Czekając na lepszy czas dalej liczymy, że 
będziemy mogli powrócić do dawnych tradycji, 
jednak równocześnie tworzymy nowe, które na 
pewno pozostaną w naszych sercach. 
KN Metaloznawców niedawno nawiązało współ-
pracę z Browarem Górniczo–Hutniczym. Cieszymy 
się z jego 1 urodzin i w prezencie podarowaliśmy 
w lutym 2021 roku niesamowity prezent, a mia-
nowicie na maleńkim ziarenku, używanym w BGH 
słodzie pszenicznym, za pomocą wiązki jonów Ga+ 
wycięty został znak Browaru Górniczo-Hutniczego! 
Następnie zostało ono sfotografowane przy użyciu 
skaningowego mikroskopu elektronowego. „To 
prawdziwie niezwykła pamiątka, która zostanie 
z nami na lata” – podkreślają pracownicy BGH. 
Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomy-
sły i chęć działania. Z otwartymi ramionami 
przyjmiemy wszystkich chętnych, a każdy nowy 
członek koła ma duże możliwości wpływu na 
jego bieżącą działalność.  
Opiekunowie i członkowie koła składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim byłym i obecnym 
członkom koła, sympatykom i życzliwym nam 
osobom, których działania przyczyniły się do tak 
efektywnej pracy, jednocześnie życząc wszystkim 
dalszych wspaniałych sukcesów i satysfakcji 
z działalności w studenckim ruchu naukowym.
Kontakt: knmetal@metal.agh.edu.pl

STS Pogoria pod nowym żaglem 
z logiem AGH, idea ufundowania 
żagla powstała po rejsie 
KN Metaloznawców z okazji 
100-lecia AGH
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Rozliczanie merytoryczne grantów odbywa się 
w formie sprawozdań i wygłaszania referatów 
podczas corocznych październikowych Konferencji 
Studenckiego Ruchu Naukowego AGH. Pierwsze 
Granty Rektora zrealizowano w kole w 2014 roku 
i były to: „Model jądrowej elektrociepłowni” (we 
współpracy z KN „Uranium” z wydziału EiP) oraz 
„Wytwarzanie monokryształów cyny «tradycyjną» 
metodą Czochralskiego”. Model elektrociepłowni 
został wydrukowany w technologii druku 3D i ob-
razował sposób wykorzystania reaktorów małej 
mocy do wytwarzania ciepła przemysłowego, 
niezbędnego do procesów technologicznych (w ra-
fineriach, zakładach produkcji lekarstw, nawozów 
sztucznych oraz wytwarzania wodoru na potrzeby 
ogniw paliwowych) i energii elektrycznej. Model 
zakładał pokazanie możliwości wytwarzania cie-
pła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny 
sposób, to jest kogeneracji.
W przypadku drugiego grantu, otrzymane mono-
kryształy były wytwarzane metodą Czochralskiego, 
przy użyciu stalówki i roztopionej cyny w tyglu, 
które następnie zostały poddane badaniom 
mikroskopowym przy użyciu aparatury znajdującej 
się w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii 
Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej na 
WIMiIP.
Rok później inni studenci, zainspirowani po-
mysłem starszych kolegów, zbudowali kolejne 
„Modele reaktorów wodnych, ciśnieniowych oraz 
stanowisko laboratoryjne do skanowania i druku 
3D”. Wydrukowane i pomalowane modele służą 
obecnie jako pomoc dydaktyczna i są umieszczo-
ne w specjalnej gablocie znajdującej się w bu-
dynku Centrum Energetyki w części dydaktycznej 
Wydziału Energetyki i Paliw.
W 2015 roku powstał także „Atlas mikrostruktur” 
stopów żelaza i metali nieżelaznych będący po-
mocą dydaktyczną dla studentów WIMiIP, WIMiR 
i WIMiC oraz pracowników naukowych prowadzą-
cych zajęcia.
W 2016 roku zebrano około 110 różnorodnych pró-
bek materiałów metalicznych, z których przygoto-
wano zgłady metalograficzne i stworzono „Kom-
pendium metalografii”. W tym samym roku (2016), 
jako pomysłodawcy, realizowaliśmy wspólnie z KN 
De Re Metallica (WMN) projekt „Wytwarzanie pia-
nek aluminiowych ze złomu aluminiowego, bada-

nie własności, recykling oraz budowa stanowiska 
laboratoryjnego do ich wytwarzania”. Współpraca 
z innymi kołami przebiegała wyśmienicie, dlatego 
w 2017 roku wraz z KN Controllers (WIMIR) wpadli-
śmy na pomysł zrobienia „Mobilnego urządzenia 
do oczyszczania wody z wycieków ropy nafto-
wej wykorzystującego ferrofluidy”. Obustronna 
chęć współpracy stworzyła warunki do rozwoju 

Grant Rektora, czyli 
kreatywność studentów 
KN Metaloznawców

W Akademii Górniczo-Hutniczej w 2009 roku został zainicjowany 
projekt pod nazwą Grant Rektorski. Jest to konkurs na dofinansowanie 
najciekawszych, nowatorskich projektów i prac prowadzonych 
przez Studenckie Koła Naukowe. Podstawowe kryteria przyjęte do 
oceny zgłaszanych przez studentów projektów to: oryginalność 
i atrakcyjność, aktualność i waga problemu, stopień zaangażowania 
koła, wielkość grupy beneficjentów. Koło Naukowe Metaloznawców 
może pochwalić się nie tylko wszechstronnie uzdolnionymi 
studentami, ale również wieloma zrealizowanymi grantami, gdyż 
finasowanie otrzymało łącznie 15 grantów z tego koła. 

Patrycja Tomal

Wizualizacja poszczególnych 
elementów modelu – fabryka

Działania studentów podczas 
przygotowywania zgładów meta-
lograficznych
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osobistego studentów i umiejętności w tworzeniu 
optymalnego rozwiązania. W 2018 roku celem 
projektu „Optymalizacja składu cieczy ferroma-
gnetycznych i magnetoreologicznych służących 
do likwidacji rozlewów olejo i ropopochodnych 
na wodach powierzchniowych” było wytworzenie 
nowej cieczy, o optymalnym składzie cząstek 
magnetycznych i surfraktantu (w tym ich wymia-
rów), który pozwolił na skuteczne mieszanie się 
jej z substancjami olejo i ropopochodnymi, przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów jej produkcji. 
Zrealizowaliśmy również projekt: „Innowacyjna 
technologia modyfikacji ultratwardej blachy 
pancernej z wykorzystaniem pierwiastków ziem 
rzadkich”. W czasie obchodów stulecia naszej 
Alma Mater (2019) zajęliśmy się tematami „Wyko-
rzystanie zjawisk holograficznych, magnetycznych 
oraz oddziaływań sprężystych w metalach w celu 
popularyzacji nauki” oraz „Konstrukcja prototypu 
nowatorskiej segmentowej osłony pasywnej”.

W czasie jubileuszu 70-lecia działalności naszego 
koła (2020) wykonaliśmy przepiękny „Atlas 
mikrostruktur połączeń spawanych”, który ułatwił 
studentom przyswojenie materiału związanego ze 
spawalnictwem i szeroko pojętym metaloznaw-
stwem. W zeszłym roku rozpoczęto także projekt 
„Funkcjonalna biomechaniczna proteza dla pa-
cjentów po amputacjach urazowych palców”, który 
pod nazwą FingerPrint jest obecnie kontynuowany 
przez czteroosobowy zespół: Monika Cupiał, Jan 
Gorczowski, Filip Kaczmarczyk, Łukasz Chudy. Stu-
denci wyszli naprzeciw trudnościom w codzien-
nym funkcjonowaniu ludzi bez palców i stworzyli 
niekomercyjny projekt studencki POMOCNA DŁOŃ 
AGH (fingerprint.agh.edu.pl). Pracują w oparciu 
o technologię druku 3D nad funkcjonalnymi 
i spersonalizowanymi do użytkowników protezami 
palców. Po opracowaniu prototypu, planowane 
jest jego przetestowanie przez zespół lekarski 
z Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej 
Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydy-
giera w Krakowie na wyselekcjonowanej grupie 
pacjentów. Zespół realizujący grant „Fingerprint” 
zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego 
konkursu „KOKOS”.
Obecnie realizowany jest grant „Wykonanie 
funkcjonalnego modelu parowozu „Mini Żyleta”. 
Celem projektu jest budowa stacjonarnego i funk-
cjonalnego modelu (w skali 1:25) lokomotywy 
parowej Ty2, która znajduje się na terenie uczelni 
przy budynku B-5. Projekt realizowany jest przez 
studentów trzeciego roku Inżynierii Materiało-
wej: Patrycję Tomal, Krzysztofa Kmiecika, Macieja 
Kucharskiego, Kamila Kosa. Projekt ten będzie 
również uczczeniem 100-lecia Wydziału Inżynierii 
Metali i Informatyki Przemysłowej, która to roczni-
ca wypada w roku akademickim 2021/2022.
Dzięki uczestniczeniu w działaniach kół nauko-
wych studenci mają szansę zdobyć kompetencje 
twarde i miękkie cenione przez pracodawców 
takie jak: pracowitość, samodzielność, kreatyw-
ność, umiejętność pracy zespołowej pod presją 
czasu i stresu.
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Wizualizacje realizowanych 
grantów

Zespół studentów realizujących 
grant „MiniŻyleta”

http://fingerprint.agh.edu.pl/
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Wspomnienia absolwentów są odzwierciedleniem 
panującej atmosfery naukowej i towarzyskiej 
wśród wielu pokoleń studentów działających 
w KN Metaloznawców, bo to ona powoduje chęć 
do działania i przyciąga nowe osoby.
Ale przeczytajcie sami…
Emerytowany dziś profesor Ludwik Błaż (student 
1966–1971) ciepło wspomina, jak dużą rolę odegrały 
spotkania studentów z pracownikami: „Nasze zain-
teresowanie działalnością w Studenckim Kole Na-
ukowym Wydziału Metalurgicznego zaczęło się od 
bardzo bliskich kontaktów z naszymi profesorami. 
Bardzo lubiliśmy i ceniliśmy wspólne spotkania 
organizowane przy kawie i ciastkach, które były 
finansowane na zmianę przez naszych profesorów 
i nas studentów. Umacniały więzi i dawały sporo 
satysfakcji z obecności w świecie pozornie niedo-
stępnym dla „niedouczonych” młodych adeptów 
świata nauki. Były przede wszystkim bardzo orygi-
nalną i ciekawą formą zachęty do włączenia się do 
fascynującego procesu poszukiwań i odpowiedzi 
na pytania o istotę świata nieożywionej materii.
Pamiętam, że moja pierwsza praca w kole nauko-
wym dotyczyła stali chromowych i przeszła płynnie 
w pracę dyplomową dotyczącą strukturalnych 
i mechanicznych skutków tak zwanej „kruchości 
475C”. Promotorem był profesor Jan Pietrzyk. Jeśli 
nie można było przeprowadzić badań z użyciem 
mikroskopu JEM-5Y firmy JEOL, to dlaczego nie 
spróbować rozwiązać zagadki tego zjawiska 
w oparciu o badania zmian oporności elektrycznej? 
Wyniki badań zarówno moich, jak też pozostałych 
kolegów z koła naukowego, przedstawialiśmy na 
Studenckich Sesjach Naukowych z okazji Dnia Hut-
nika. Potem nadszedł czas kontynuowania badań 
i działalności naukowej, która trwała praktycznie 
do końca aktywności zawodowej wielu byłych 
studentów z naszego pokolenia”.
Pani Dziekan WIMiIP prof. Agnieszka Kopia (stu-
dentka 1989–1994). Szczególnie w pamięć zapadły 
mi dwa wyjazdy naukowo-integracyjne. Pierwszy 
to był wyjazd do Tlenia w Bory Tucholskie. Tam 
oprócz wieczornych sesji naukowych prezentowa-
nych przez pracowników Katedry Metaloznawstwa 
i Metalurgii Proszków mieliśmy okazję zwiedzić 
Malbork i ORP Orzeł, który właśnie wpłynął do 
portu. Wizyty na statku podwodnym nie zapomnę 

nigdy. Drugi wyjazd naukowo-integracyjny odbył 
się na Słowacji, gdzie także wieczorami prowadzili-
śmy rozważania naukowe wraz z prof. H. Adrianem, 
a w ciągu dnia jeździliśmy na nartach w Bachle-
dowej Dolinie i na Łomnicy Tatrzańskiej, wtedy też 
próbowałam nauczyć jeździć na nartach prodzie-
kana dr. inż. Grzegorza Michtę. Koledzy z roku 
pomogli mi także zjechać w śnieżycy z Tatrzańskiej  
Łomnicy”.
Doktor inż. Piotr Matusiewicz (student 1996–
2001) wspomina: „Czas członkostwa (a później 
i przewodniczenia) w KN Metaloznawców to lata, 
które zaważyły na decyzji o związaniu moich 
losów z AGH. Koło to nie tylko moje pierwsze 
(poważne) publiczne wystąpienia, to nie tylko 
pierwsze badania naukowe, nie tylko niezapo-
mniane wyjazdy integracyjne, to przede wszystkich 

Takie jest AGH…  
pełne możliwości, wiedzy 
i przygód 

Okres studiów to czas wytężonej nauki, ale także cementowania 
przyjaźni i rozwijania zainteresowań. Szczególne relacje są 
kształtowane podczas zajęć, ale także w trakcie wyjazdów kół 
naukowych, imprez kulturalnych, karczm piwnych, turniejów 
sportowych, balów oraz rajdów wydziałowych. Wzbudzenie ciekawości 
i inspiracja to główne zadania uczelni, a hasło „Wiedza - Pasja - Więź” 
to wyjątkowy projekt tworzący trzy wymiary. Z perspektywy czasu 
każdy, kto wykorzystał możliwości zaoferowane przez naszą Alma 
Mater, utożsamia się z tym sloganem.

Dorota Tyrała 
Grzegorz Michta

Autograf prof. S. Gorczycy dla 
Piotra Matusiewicza
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poczucie przynależności do grupy – grupy podobnie 
myślących młodych ludzi, którym chce się czegoś 
więcej niż tylko przejść przez studia (albo i całkiem 
obok). Jedno z wydarzeń, jakie najlepiej pamiętam, 
a które mogę opowiadać jako anegdotę, związane 
jest z wystąpieniem na… Sesji Kół Naukowych. 
Tak się złożyło, że zająłem wtedy miejsce, za które 
otrzymałem nagrodę od samego profesora Sta-
nisława Gorczycy. Nagrodą były książki Normana 
Daviesa Europa i Boże igrzysko. Profesor Gorczyca 
wpisując dedykację pomylił moje nazwisko z po-
dobnie brzmiącym nazwiskiem ówczesnego rektora 
Ryszarda Tadeusiewicza. W ten sposób obok siebie 
znalazły się nazwiska profesora S. Gorczycy, byłego 
prorektora i doktora honoris causa AGH, ówczesne-
go rektora profesora oraz moje: studenta trzeciego 
roku Inżynierii Materiałowej Piotra Matusiewicza”.
Anna Sroka (studentka 2009–2014) poprzez 
działalność w kole nauczyła się działać w teamie: 
„Przede wszystkim tęskno za super koleżanka-
mi, kolegami i opiekunami naszego koła. Nasi 

opiekunowie to wspaniali ludzie, którzy zawsze 
byli i są naszymi przyjaciółmi. Są dużym wspar-
ciem dla studentów i pomagają im realizować cele 
i marzenia. To dzięki nim moja przyjaciółka mogła 
zrealizować grant rektorski, który w jakiś sposób 
zrodził się z jej pasji. My jako pomoc i uczestnicy 
grantu mogliśmy pogłębić swoją wiedzę praktycz-
ną i zdobyć nowe doświadczenia. Koło naukowe 
to nie sama nauka. Tworzą go ludzie z różnych 
kierunków. Poznałam wspaniałe osoby, z którymi 
spędziłam mnóstwo czasu. Były to same radosne 
dni. Wspólne wyjazdy czy konferencje naukowe na-
uczyły mnie działać w zespole. Jednym z wydarzeń, 
które utkwiło mi w pamięci i pozostanie to nieza-
pomniane 65-lecie koła naukowego. Pilnowanie 
ognia do białego rana i wspólne rozmowy nocne 
przechodzące w poranne, to coś co zapamiętam na 
zawsze. Wtedy rozmowy nabierają nowych mocy 
i wszyscy niezależnie od wieku stajemy się jedną 
wspólną rodziną. Pyszna jajecznica zrobiona na 
śniadanie przez prowadzących – niepowtarzalna 
w swoim rodzaju. Wspólne tańce i śpiewy to wspa-
niałe wspomnienia.
PS. Śpiewnik, szalik i koszulka z 65-lecia to cudow-
na pamiątka, którą będzie można się później po-
chwalić swoim dzieciom czy wnukom. Opowiedzieć 
im o czasach i ludziach, z którymi przeżyło się 
niezapomniane chwile i życzyć im, żeby na swojej 
drodze spotkali właśnie same takie dobre dusze”.
Agata Baran (studentka 2010–2015) napisa-
ła: „Czasy studenckie w Kole Metaloznawców 
wspominam bardzo ciepło. Liczne wyjazdy zawsze 
w świetnym towarzystwie i w super atmosferze. 
Jeździliśmy między innymi na targi spawalnicze, 
na których można było poznać wielu przyszłych 
pracodawców. Metaloznawcą jest się całe życie 
i pomimo, że już dawno skończyłam studia, AGH 
i Koło Metaloznawców pozostaną na zawsze bli-
skie memu sercu”.
Dużo wspomnień z czasów studenckich ma rów-
nież Piotr Babiarz (student 2012–2017): „Nigdy nie 
zapomnę, jak na pierwszym roku z dużą ciekawo-
ścią udałem się na konferencję kół naukowych, 
wtedy nie byłem jeszcze członkiem koła. Pomy-
ślałem, że studenci, którzy przygotowują swoje 
wystąpienia, robią coś ponad program wynikający 
z ich obowiązków, dlatego postanowiłem, że 
w przyszłym roku, jeśli zaliczę pierwszy rok na 
studiach, również wystartuję. Zamiary przesunęły 
się nieco w czasie, dopiero kolejna konferencja 
przypomniała mi, co postanowiłem rok wcześniej. 
Nie zastanawiając się długo zapisałem się do 
koła, a z uwagi na to, że ukierunkowałem się na 
spawalnictwo, w tej dziedzinie przygotowałem 
moje wystąpienie. Od tamtego momentu, co roku 
aż do końca nauki na AGH, brałem udział w konfe-
rencjach zdobywając wyróżnienia ze spawalnictwa 
oraz przeróbki plastycznej, a na ostatnim roku 
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Konferencja naukowa z okazji 
65-lecia KNM 
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Spotkanie integracyjne w Łazach 
z okazji 65-lecia KNM – 2015 rok 
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uzyskując najpierw pierwsze miejsce w sekcji Inży-
nierii Spajania i drugie miejsce w sekcji Laureatów 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Kto by pomyślał, 
że student, któremu nie bardzo chciało się uczyć 
na pierwszym roku, dzięki takiej organizacji, jaką 
jest Koło Naukowe Metaloznawców oraz przez 
ludzi mniej lub bardziej z nim związanymi, zrobi 
coś ze sobą i zacznie szukać pasji w niełatwej 
dziedzinie nauki, jaką jest metaloznawstwo. Na 
pewno od strony naukowej samo bycie członkiem, 
udział w organizowanych szkoleniach i konferen-
cjach, otworzyły przede mną wiele perspektyw 
i możliwości. Jednak nic nie jest tak cenne jak 
przyjaźnie oraz znajomości, które dzięki wspólnej 
pracy w kole owocują po dziś dzień. Ale nie samą 
nauką człowiek żyje… Dziś jestem już 3,5 roku po 
zakończeniu przygody na AGH, pracuję w zawodzie 
i dalej z uśmiechem wspominam wyjazdy, słynne 
mecze piłki nożnej i wiele innych. Pamiętam 
Sympozjum w Istebnej organizowane przez Koło 
Naukowe „SWC” z Politechniki Śląskiej. Znaczną 
część nocy przed wystąpieniem ze swoimi tema-
tami spędziliśmy na integracji z naszymi kolegami 
organizatorami. Było trochę „ciężko” podczas ofi-
cjalnej części, ale nie poszło nam źle, bo zajęliśmy 
miejsca w czołówce konkursu wiedzy spawalniczej 
i kilkoro z nas otrzymało wyróżnienia. Po części 
oficjalnej, już ze wszystkimi uczestnikami, hucznie 
świętowaliśmy. Wraz z kolegą skrzypkiem z Poli-
techniki Śląskiej grałem na akordeonie praktycznie 
pół nocy z małymi przerwami. Została mi po tym 
pamiątka w postaci blizny po otarciu od paska 
akordeonu na lewej ręce. A co najlepsze z niektóry-
mi osobami, które wtedy poznałem, mam kontakt 
do dziś”.
Piotr Brodawka (student 2014–2019) przede 
wszystkim żałuje, że na Rajd Metalurga wybrał się 
dopiero na III roku studiów: „Po pierwsze muszę 
zacząć od wyjazdu, na który powinienem był 
jeździć co roku. Chodzi o Rajd Metalurga. Nie mogę 
uwierzyć po tych wszystkich latach, że dopiero na 
trzecim roku skorzystałem z takiej wspaniałej oka-
zji. Bawić się razem z przyjaciółmi oraz prowadzą-
cymi, to coś cudownego. Moim pierwszym rajdem 
okazał się 50. Rajd Metalurga, więc na bogato, bo 
jubileuszowy. Już przed wyjazdem słyszałem histo-
rie, legendy, przypowieści od starszych kolegów. 
Nie wiedziałem, że każda opowieść ma corocz-
ną edycję. Po przybyciu na start rajdu nastąpił 
pierwszy szok. Wyznaczona trasa miała długość 
około 25 km! Tyle kilometrów to ja chyba przez 
całe studia chodząc na uczelnię nie przeszedłem. 
Pogoda była świetna, z powodu dużego upału 
płyny uzupełnialiśmy na bieżąco. Do schłodzenia 
prowiantu służyły napotykane po drodze strumyki, 
jednak dotarcie na miejsce zbiórki zajęło nam 
dosłownie dziewięć godzin. Było to niezłym wy-

zwaniem, a przecież należało zachować trochę siły 
do uczestniczenia w wieczornym ognisku.
Wspaniale było śpiewać i śmiać się. Doktor Ru-
miński grał na gitarze, profesor Krawczyk chodził 
i zachęcał innych do zabawy. Doktor Michta śpie-
wał wśród studentów dając przykład, jak się bawić. 
Naprawdę poznałem uczelnię z zupełnie innej 
strony, zobaczyłem, że nasi prowadzący też byli 
kiedyś studentami. Nigdy nie zapomnę ślizgawki 
i min prowadzących, którzy gdy mnie zobaczyli 
po zjeździe, zapytali, czy będę w poniedziałek na 
zajęciach.
Drugim ważnym wydarzeniem była organizacja 
America’s Tech Day. Było to bardzo duże przed-
sięwzięcie, do organizacji którego staraliśmy się 
podejść najlepiej jak potrafimy. W dużym skrócie 
KN Metaloznawców wpadło na pomysł zorga-
nizowania konferencji naukowej, gdzie gośćmi 
miały być firmy z USA, których filie znajdują się 
w Polsce. Z jednej strony sprawy reklamowe, aby 
jak najwięcej osób dowiedziało się o wydarzeniu. 
Z drugiej kontakt z firmami i ich przedstawicie-
lami, aby zachęcić ich do udziału w wydarzeniu. 

Wystawa mikrostruktur podczas 
konferncji naukowej z okazji 
65-lecia KNM
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W holu w budynku B-4 pojawili się przedstawi-
ciele trzech firm to jest: Pratt&Whitney, General 
Electric oraz Lincoln Electric. Razem z nimi było 
kilka organizacji o tematyce proamerykańskiej 
między innymi Work&Travel. Bardzo się ucieszyli-
śmy, gdy weszliśmy na salę i zobaczyliśmy ludzi, 
których udało nam się zgromadzić. Byli to zarówno 
przedstawiciele firm oraz uczelni, ale głównie 
nasi studenci, doktoranci i pracownicy. Konferen-
cja, na której wystąpiła każda z firm, była bogata 
w pytania oraz rozważania nad wyzwaniami dla 
przyszłych pracowników. Na koniec odbył się panel 
dyskusyjny, po którym przeszliśmy do sportowej 
strony konferencji.
Jako że motyw był amerykański postanowiliśmy 
zorganizować mecz futbolu amerykańskiego. Na 
boisku WSK Wawel pod nadzorem drużyny Kings 
Kraków przeprowadziliśmy trening oraz rozegra-
liśmy mecz. Serdecznie pozdrawiam kapitana 
doktora Kopyściańskiego, którego duch współ-
zawodnictwa niemal zapewnił nam zwycięstwo. 

Byliśmy z siebie bardzo dumni i wiem, że doktor 
Michta z nas również. Wszak metaloznawcą jest 
się całe życie”.
O swojej przygodzie z KN Metaloznawców opo-
wiada również Oskar Dziuba (student 2010–2015): 
„Byłem wtedy na trzecim roku Inżynierii Materia-
łowej (2013) i moi przyjaciele, którzy byli człon-
kami koła namówili mnie na wyjazd do Tychów, 
gdzie mieliśmy odwiedzić Zakład Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) Poland oraz Tyskie Browary 
Książęce. Wyjazd ten uświadomił mi, że członko-
stwo w kole naukowym daje wiele możliwości, 
zarówno pod względem szeroko pojętej nauki 
i rozwoju osobistego, ale również pod kątem życia 
społecznego.
Wszystkie te czynniki sprawiły, że ponad rok póź-
niej (w czerwcu 2014 roku) zostałem wybrany na 
Skarbnika KN Metaloznawców, a przewodniczą-
cym został mój kolega z roku Dawid Bosak, który 
chciał, by nasze koło działało prężnie i swoją 
aktywnością zachęcało studentów do wstąpienia 
w nasze szeregi. Dawid przekonał mnie, że dzia-
łalność w samorządzie koła może być ciekawa 
i rozwijająca. Oprócz nas w samorządzie byli rów-
nież Magdalena Nowak oraz Maciej Pawliński. 
W ciągu roku akademickiego zorganizowaliśmy 
wiele ciekawych wyjazdów, wśród których należy 
wymienić Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2014 
oraz wyjazd naukowo-dydaktyczny, w ramach 
którego odwiedziliśmy zakłady Lincoln Electric 
Bester w Bielawie oraz ZTW Explomet w Opolu. 
W pamięci utkwiła mi szczególnie wizyta w Lin-
colnie, ponieważ kilka miesięcy później, wraz 
z trójką moich kolegów z roku, trafiliśmy tam 
na staż studencki, który był świetnym doświad-
czeniem. We współpracy z Kołem Naukowym 
Metaloznawców z Politechniki Częstochowskiej, 
zorganizowaliśmy w AGH wydarzenie nazwa-
ne Dniem Polsko-Japońskim, podczas którego 
można było poznać nie tylko prężnie działające 
w Polsce firmy japońskie, ale także dowiedzieć 
się wiele na temat kultury Kraju Kwitnącej Wiśni.
Uwieńczeniem roku akademickiego 2014/2015 
były obchody 65-lecia koła, gdzie oprócz cieka-
wych referatów na konferencji naukowej pt. „In-
żynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro” (wśród 
których znalazło się miejsce również na moją 
prezentację) była także dobra zabawa w postaci 
tradycyjnego meczu piłki nożnej pomiędzy pra-
cownikami AGH a członkami KNM oraz spotkania 
towarzyskiego w Łazach.
Jubileusz koła był świetnym wydarzeniem, ale 
w kolejnym roku akademickim (kiedy rozpoczą-
łem swoje studia doktoranckie) poraz pierwszy 
od 4 lat naszemu kołu udało się zorganizować 
zimowy wyjazd naukowo-sportowy do Kasiny 
Wielkiej. Ten wyjazd ma dla mnie szczególne 
znaczenie, ponieważ pod czujnym okiem opiekuna 
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W oczekiwaniu na ogłoszenie 
wyników konkursu na najlepszy 
referat w Sekcji Metaloznawstwa 
podczas Sesji Kół Naukowych 
Pionu Hutniczego
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Spotkanie integracyjne w Łazach 
z okazji 65-lecia KNM – 2015 rok 
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koła dr. inż. Grzegorza Michty oraz dr. inż. Macieja 
Ziętary, na stoku w Kasinie, stawiałem swoje 
pierwsze „kroki” na nartach zjazdowych. Dzięki ich 
radom oraz ogromnej cierpliwości na trwającym 
tydzień wyjeździe, w wieku 24 lat udało mi się 
nauczyć jeździć na nartach. Poza zdobyciem nowej 
umiejętności, dzięki dr. Ziętarze otrzymałem rów-
nież nowy przydomek – „Przecinak”, który w krótki 
sposób opisywał mój sposób przemieszczania się 
po stoku. W zimowych wyjazdach koła uczestni-
czyłem jeszcze dwa razy.
To wszystko trzeba przeżyć i dlatego, jeśli ktoś 
z Was zastanawia się, jak to jest być częścią Koła 
Naukowego Metaloznawców, to serdecznie zachę-
cam do wzięcia sprawy w swoje ręce!”.
Działalność w kole naukowym zapadła w pamięci 
również Olenie Lytvynova (studentka 2012–2017): 
„Przygodę z KN Metaloznawców rozpoczęłam 
pod koniec drugiego roku studiów. Rok później 
zostałam członkiem zarządu, a w ostatnim roku 
studiów przewodniczącą. Podczas trzech lat dzia-
łalności uzbierałam mnóstwo wspomnień. Moja 
praca w kole to nie było tylko dodatkowe zajęcie, 
ale sposób na życie. Liczba inicjatyw, w które an-
gażowali się członkowie była ogromna, a każdy 
kto chciał działać, mógł znaleźć u nas miejsce. 
Ktoś może powiedzieć, że same chęci nie wystar-
czą – ja jednak nauczyłam się w kole, że chęci to 
już naprawdę połowa sukcesu! Działając w KNM 
spotkałam się po raz pierwszy z zarządzaniem 
zespołem, realizacją  projektu. Umiejętności tych 
nie jesteśmy w stanie nauczyć się na wykładach 
czy laboratoriach. Jedynie doświadczenia w pracy 

z ludźmi o różnych wizjach i pomysłach daje nam 
taką możliwość.
Niezależnie jaką pracę wykonujemy, zawsze jest 
to pewnego rodzaju „projekt”, który wymaga 
od nas zarządzania ludźmi, czasem, zasobami 
czy budżetem. Umiejętność ta pomaga mi dziś 
zarządzać międzynarodowym zespołem w pracy 
zawodowej. Działalność w KNM otworzyła mi 
możliwość poznania samej siebie. Poprzez wizyty 
oraz kontakty z firmami z różnych branż miałam 
możliwość sprawdzenia, czy jest to rzeczywiście 
ścieżka kariery, którą chcę podążać. Większość stu-
dentów dowiaduje się, jak wygląda praca w danym 
kierunku dopiero po ukończeniu studiów, wtedy 
niestety często spotykamy się z rozczarowaniem. 

Prace jury podczas Konferencji 
Naukowej Studenckich Kół 
Naukowych Pionu Hutniczego – 
2015 rok

fo
t. 

S.
 M

al
ik

Spotkanie integracyjne w Łazach 
z okazji 65-lecia KNM – 2015 rok 
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KNM to przede wszystkim ludzie i przyjaźnie, które 
trwają do dziś”.
Katarzyna Klimek-Pańcikiewicz (studentka 2011–
2016) pamięta, że: „Solidne podstawy metaloznaw-
stwa oraz warsztat dobrego naukowca były nam 
wpajane nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale 
również podczas działalności w Kole Naukowym 
Metaloznawców. Obok indukcji i dedukcji wśród 
podstawowych form naukowych istotnie kładziono 
nacisk na badania porównawcze. Znamiennym 
przykładem tego typu działań były odwiedziny 
w ciągu dwóch dni dwóch konkurencyjnych bro-
warów w Żywcu i Tychach. Działo się to podczas 
wycieczki integracyjno-technologicznej w grudniu 
2015 roku. Niewątpliwie dało to możliwość ustale-
nia podobieństw i różnic na wielu płaszczyznach, 
począwszy od teorii i działania linii produkcyjnej 
„na żywo”, a skończywszy na ostatnim punkcie wy-
cieczki, gdzie zdobytą dotąd wiedzę „chłonęło się” 
w praktyce. Podczas tego wyjazdu odwiedziliśmy 

również, wspominając nie tylko z kronikarskiego 
obowiązku, między innymi EATON Automotive oraz 
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemy-
słu Lotniczego”.
Michał Rajca (student 2001–2006, dziś mana-
ger działu Engineeringu w Carrier) jest dumy, że 
studiując zostawił coś dla przyszłych pokoleń: 
„Do Koła Naukowego Metaloznawców należałem 
w latach 2001–2006 – oczywiście osobą, która mnie 
tam zaprosiła był niezastąpiony doktor Grzegorz 
Michta, w późniejszym czasie mój promotor. Z per-
spektywy wspólnie spędzonych chwil na wyjazdach 
i sympozjach widzę, że był to dla mnie wyjątko-
wy czas. Mocno w pamięci utkwiły mi również 
momenty związane z pozyskiwaniem środków do 
różnego rodzaju publikacji. Mieliśmy wtedy kon-
takt z przemysłem, właścicielami firm – pomagało 
to uwierzyć w siebie, dawało siłę, aby zmierzyć się 
ze światem XXI wieku. Materiały do badań zbie-
raliśmy samodzielnie. Pozwalało nam to poznać 
techniczne procesy spawania nie tylko z literatury. 
Dzięki temu wnikliwiej można było zrozumieć pro-
blematykę tych procesów. Dziś mogę pochwalić się 
swoim dzieciom, jak to studiując zostawiłem coś 
dla przyszłych pokoleń w postaci artykułów między 
innymi: „Spawanie termitowe szyn – Thermit wel-
ding of rails”: M. Rajca, G. Michta, Z. Żurek: Inżynie-
ria materiałowa wczoraj, dziś i jutro: konferencja 
naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia SKNM. 
W efekcie powyższa publikacja stała się tematem 
mojej pracy dyplomowej, a jej obrona odbyła się 
w miłej atmosferze i bez większego stresu.
Dużym atutem była możliwość przebywania 
z gronem akademickim, prowadzenie rozmów 
o sprawach codziennych, zawsze w koleżeńskiej 
atmosferze. Znajomość młodszych i starszych ko-
legów owocowała wtedy i owocuje do dziś w życiu 
prywatnym i zawodowym. Pomagamy sobie na 
każdym etapie życia, wymieniając się doświadcze-
niami. Skorzystałem również stawiając pierwsze 
kroki na nartach, na obozie zimowym w Piwnicz-
nej, gdzie koledzy z koła byli moimi instruktorami. 
Ta pasja towarzyszy mi do dzisiaj – uwielbiam ten 
sport i zawsze rysuje się uśmiech na mojej twarzy, 
kiedy wspominam tamte chwile. Uczestnictwo 
w kole naukowym umilało nam chwile spędzane 
na uczelni”.
Paweł Małkiewicz (student 2001–2006), który 
studiował razem z M. Rajcą podkreśla, jak istotny 
wpływ na jego późniejszą karierę zawodową miał 
udział w Studenckiej Sesji Naukowej: „Przyna-
leżność członkowska do Koła Metaloznawców 
umożliwiła mi realizację pracy badawczej dla firmy 
Sefako SA. Ta naukowa współpraca zaowocowała 
zajęciem trzeciego miejsca na XLIII Sesji Studenc-
kich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, wyróżnie-
niem od firmy Sefako za przedstawienie referatu 
wnoszącego istotny wkład w rozwój technologii 
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Rozdanie nagród po zakończeniu 
Konferencji Naukowej 
Studenckich Kół Naukowych 
Pionu Hutniczego – 2017 rok 
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Fanki studenckiej drużyny 
piłkarskiej podczas spotkana 
integracyjnego w Łazach z okazji 
65-lecia KNM – 2015 rok 
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spajania oraz bezpośrednią możliwość podjęcia 
pracy na wymarzonym stanowisku Inżynier Spa-
walnik w firmie Rafako SA, będącej największym 
wytwórcą kotłów w Europie. Obecnie prowadzę 
działalność gospodarczą, w ramach której oferuję 
usługi nadzorów jakościowych podczas montażu 
części ciśnieniowych kotłów, rurociągów, arma-
tury oraz urządzeń pomiarowych. Moim głównym 
kontrahentem jest firma Kablitz – projektant i do-
stawca kompletnych elektrociepłowni na biomasę. 
Najciekawsze realizacje: kocioł parowy dla firmy 
Sudzucker w Chile; kocioł parowy z dodatkową 
instalacją olejową dla firmy Sunchang w Korei 
Południowej, kocioł olejowy dla firmy Kronospan 
na Białorusi”.
Możliwość uczestniczenia w certyfikowanych 
kursach zawodowych organizowanych przez koło 
naukowe daje duże możliwości w późniejszej pracy, 
co podkreśla Tomasz Mroczko (student 2001–
2006): „Koło Naukowe Metaloznawców pozwoliło 
mi nie tylko zgłębić wiedzę na tematy związane 
z metalurgią czy spawalnictwem, ale również na-
uczyło wielu praktycznych zagadnień związanych 
z naszą branżą. Dzięki kursowi spawania nabyłem 
praktyczne umiejętności władania palnikiem 
spawalniczym, które zresztą wykorzystaliśmy 
z kilkoma kolegami z kursu do pospawania pierw-
szego w życiu «choppera» dla koła naukowego. 
Oczywiście na tym nie poprzestałem i moja duża 
chęć zgłębiania praktyki spawania zaowocowała 
tym, że teraz potrafię spawać w każdej metodzie 
czy to TIG, MAG, MMA czy SAW, co dla inżyniera 
spawalnika jest dużym atutem.
Oczywiście nie samą nauką i praktyką student 
żyje. Zarówno ja jak i wielu moich kolegów z roku, 
dzięki drugiemu obliczu KN Metaloznawców, miało 
możliwość stawiać pierwsze kroki, a raczej pierw-
sze ślizgi, na nartach czy desce snowboardowej. 
Godziny wylanego potu, mililitry wiśnióweczki na 
rozgrzanie, zamarznięte jeansy od pierwszych wy-
wrotek, pierwsze sukcesy i kolejne upadki, liczne 
nowe wyjazdowe znajomości – tak to też są nasze 
wspomnienia związane z kołem naukowym i licz-
nymi rajdami zimowymi czy innymi zorganizowa-
nymi wyjazdami. Chciałbym serdecznie podzięko-
wać opiekunom koła, członkom byłym i obecnym 
za serce, jakie wkładali i wkładają w działalność. 
Podziękowania dla doktora Grzegorza Michty za to, 
że miał dużo cierpliwości do mnie…”.
Udział w Sesji Studenckich Kół Naukowych 
zapada w pamięć na wiele, wiele lat, o czym 
między innymi jako laureat wspomina Krzysztof 
Pańcikiewicz (student 2006–2011): „Przez ułamek 
sekundy przez głowę przemknęło mi kilka myśli 
– biec czy już zwolnić, zdążę czy nie zdążę, dam 
radę, czy i tak się nie uda, nie mam już siły, ale 
może dobiegnę, jak sprinter, trafi czy nie trafi 
(w końcu minął bramkarza, ale może nie skieruje 

piłki do bramki, tylko przestrzeli)… I tak w pełnym 
biegu wpadam do siatki zaraz za piłką… Przegra-
liśmy 1:0 z Kadrą, a dzień zaczął się tak dobrze… 
Był 17 czerwca 2010 roku, piękna, letnia pogoda, 
kiedy spotkaliśmy się na konferencji naukowej 
pt. „Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro”, 
poświęconej 60-leciu Koła Naukowego Metalo-
znawców. Jako laureat Sekcji Inżynierii Spajania 
majowej Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu 
Hutniczego miałem ten przywilej, żeby ponownie 
zreferować wyniki swoich badań. Wszyscy mieli 
dobre humory – w końcu w niedalekiej perspekty-
wie koniec semestru i wakacje, a w jeszcze bliższej 
– spotkanie integracyjne w Łazach, którego częścią 
był tradycyjny mecz piłki nożnej Studenci KN Me-
taloznawców vs. Kadra WIMiIP. Pełnowymiarowe 
boisko nie sprzyjało rozważnemu gospodarowaniu 
i tak niewielkim zasobem sił – na szczęście sędzia 
skrócił nasze męki optymalizując czas spotkania. 
Wynik nie był dla nas korzystny, ale osłodziła prze-
graną późniejsza zabawa do białego rana”.
Uczestnictwo w sesji naukowej, praktyczne 
umiejętności zdobyte podczas kursów organizowa-
nych przez koło oraz wyjazdy sportowo-naukowe, 
z dużym sentymentem, wspomina Jacek Czech 
(student 1999–2004): „Czas studiów na Wydzia-
le Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 
wspominam jako najlepszy okres w moim do-
tychczasowym życiu. Życie studenckie w tamtych 
czasach było na pewno inne, ale niewątpliwie 
tak samo barwne jak dzisiaj! Pomimo tego, że na 
AGH trafiłem bardziej z przypadku, niż z wyboru, to 
jednak poświęciłem więcej czasu na naukę niż na 
życie towarzyskie, bo nauka o materiałach okazała 
się być dla mnie fascynująca. W dużej mierze 
przyczynili się do tego wspaniali pedagodzy, którzy 
potrafili przekazywać swoją wiedzę z pasją, a czę-
sto także i z humorem! Nie będę wymieniał ich 

Profesor Jerzy Pacyna w ataku 
podczas tradycyjnego meczu 
piłkarskiego kadra-studenci 
podczas spotkana integracyjnego 
w Łazach z okazji 55-lecia KNM – 
2005 rok 
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nazwisk, bo wszystkich się nie da, a wybór tylko 
kilku, spowodowałby ominięcie wielu innych, rów-
nie wyjątkowych osób. Natomiast, pisząc o moich 
wspomnieniach związanych z SKN Metaloznaw-
ców, nie mogę nie wymienić niedawnego Laureata 
konkursu o Laur Dydaktyka AGH, doktora Grzego-
rza Michty, który był wtedy nie tylko opiekunem 
koła, ale również moim opiekunem naukowym 
podczas indywidualnego toku studiów i promo-
torem mojej pracy magisterskiej. Doktor Michta 
zawsze był bardzo aktywnym pedagogiem i działał 
równolegle na wielu polach, aby zmotywować 
studentów do nauki, wykorzystać i rozwinąć ich 
talenty oraz zintegrować ich ze sobą nawzajem 
i z uczelnią. Dzięki jego namowie (i ogromnej 
pomocy!) trzykrotnie wziąłem udział w corocznych 
Konferencjach Studenckich Kół Naukowych Pionu 
Hutniczego i bardzo na tym skorzystałem. Nauka 
przygotowania dobrej prezentacji i jej publiczne-
go przedstawienia miała nieocenioną wartość 
i później wykorzystywałem te umiejętności bardzo 
często. Było to świetne przygotowanie do obrony 
pracy magisterskiej, ale też do kilku prezentacji, 
które musiałem przygotować i wygłosić podczas 
udziału w programie Vulcanus in Japan, w odległej 
Japonii, a w późniejszej pracy zawodowej tworze-
nie prezentacji i ich referowanie były codzienno-
ścią. Inżynierowie mają «przypiętą łatkę» (często 
niestety słusznie) osób o dużej wiedzy, ale słabych 
umiejętnościach komunikacyjnych i dlatego szli-
fowanie sztuki prezentacji przez metaloznawców 
już podczas studiów jest bardzo pożądane. Innym 
rodzajem praktycznych umiejętności, które zdoby-
łem dzięki działalności w kole były te wyniesione 
z kursu spawalniczego metodami TIG i MIG/MAG, 
a który zakończył się uzyskaniem uprawnień roz-
poznawanych w całej Unii Europejskiej. Co prawda 
nigdy nie pracowałem jako spawacz, ale ponieważ 
cała moja kariera zawodowa była ściśle związana 
z metalurgią procesów specjalnych, wiele razy 
stykałem się z praktycznymi problemami z zakresu 
spawalnictwa, do rozwiązania których wiedza 
czysto teoretyczna byłaby niewystarczająca.
Również dzięki pracy w kole nauczyłem się… 
jeździć na nartach! We wcześniejszych latach życia 
jakoś nie miałem ku temu okazji, ale nadrobiłem 
ten brak podczas tygodniowego wyjazdu koła do 
Białki Tatrzańskiej na obóz naukowo-sportowy. 
Oprócz zwiedzania lokalnych atrakcji i poznawania 
historii regionu, był też czas na sport i na wspólne 
biesiadowanie przy pieczonym prosiaczku nadzie-
wanym kaszą i grzanym góralskim winie (a i był 
też kieliszeczek oryginalnej lokalnej śliwowicy, 
niezastąpiony na srogie zimowe mrozy!). Takich 
wycieczek w ciekawe rejony Polski (na przykład 
Bieszczady) było wiele, a każda z nich łączyła przy-
jemne z pożytecznym i skutecznie też integrowała 
studentów z kadrą pedagogiczną. Wyniesione ko-

rzyści przychodziły czasem w zupełnie niespodzie-
wanych momentach! Pamiętam, że dzięki nabyciu 
umiejętności jazdy na nartach, jeden z dobrze 
znanych profesorów naszego wydziału zajmujący 
się między innymi zagadnieniami z dziedziny 
krystalografii patrzył przychylniejszym okiem na 
wyniki mojej nauki!
Żal straconych obchodów 70-lecia koła 
w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19, bo 
byłaby to okazja do spotkań po latach i powspo-
minania studenckich czasów. Miejmy nadzieję, że 
ograniczenia w organizowaniu spotkań zostaną 
wkrótce złagodzone i będziemy mieli okazję uczcić 
tę okrągłą rocznicę w 2021 roku”.
O tym jak wielką przyjemność stanowiło bycie 
członkiem koła rozpamiętują Mateusz (student 
2007–2012) i Łukasz Kurczab (student 2005 -2010): 
„Niezwykle ciepło oraz sentymentalnie będę wspo-
minać uczestnictwo w pracach koła – przez cały 
okres moich studiów… Jestem dumny, że mogłem 
współpracować z tak kreatywnymi ludźmi, dla 
których działalność w Kole Naukowym to nie tylko 
uzupełnienie swojego CV, ale przede wszystkim to 
pasja ludzi o zbliżonych zainteresowaniach i chęci 
ich rozwoju. Działalność w naszym kole polegała 
na tym, by wszyscy pracowali razem, wspólnie 
rozwiązując problemy i stale poprawiając swoje 
umiejętności, zyskując tym samym coraz większą 
wiedzę i doświadczenie. Uczestnictwo w pracy 
koła naukowego to nie tylko nauka, ale także miło 
spędzony czas i niezwykłe przygody. Niezapomnia-
nym wydarzeniem na pewno będzie świętowanie 
100-lecia naszej uczelni i rejs żaglowcem Pogoria 
do Włoch, gdzie daliśmy się zapisać na kartach 
historii wielkimi literami i wykonaliśmy na morzu 
napis „100 AGH”. Właśnie takie jest AGH… pełne 
możliwości, wiedzy i przygód…”.
Grzegorz Maracha (student 1989–1994) wspomi-
na, że niesamowita jest umiejętność mobilizacji 
studentów przez prowadzących: „Moje bardzo 
dobre wspomnienie z prac w kole wiąże się 
z czwartym rokiem studiów. Przygotowując referat 
na Dzień Hutnika nieświadomie przygotowałem 
sobie 40 proc. mojej pracy dyplomowej. Powtórzy-
łam ten sam manewr na piątym roku, tym razem 
już świadomie, i miałem 80 proc. pracy dyplomo-
wej. Moim opiekunem, który tak pokierował moją 
pracą był prof. Edmund Tasak. Dodatkowo bardzo 
miło wspominam spotkania koła, podczas których 
poza omawianiem spraw poważnych nie zabrakło 
miejsca na humor (żarty wysokich lotów), czasem 
wspólny śpiew i to nie po spożyciu, a co jest nie-
samowite to umiejętność mobilizacji studentów 
przez kadrę naukową i mam nadzieję, że tak jest 
do dzisiaj”.
A puentą wspomnień jest opowieść prof. Bog-
dana Pawłowskiego (przewodniczącego koła 
w latach 1977/1978): „W drugiej połowie lat 70., 
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koło tradycyjnie wyjeżdżało na prawie tygodnio-
we seminarium (według dzisiejszej terminologii) 
w Bory Tucholskie. W trakcie pobytu w sercu tych 
bezkresnych do niedawna lasów, były prezentacje 
referatów studentów, zwiedzanie zakładów pracy 
(i nie tylko) i tego typu aktywności naukowe. 
Zawsze pierwszego dnia po przyjeździe (autoka-
rem) do ośrodka wypoczynkowego (chyba ZREMB 
Bydgoszcz) kadra, czyli pracownicy Katedry Me-
taloznawstwa i Metalurgii Proszków (około jedna 
trzecia uczestników, w niektórych latach połowa), 
zapraszała studentów na wieczorek integracyjny 
(tańce, hulanki, swawole, a po ciszy nocnej «dłu-
gie, nocne Polaków rozmowy»). Po otrząśnięciu 
się z szoku (wywołanego tym, że pracownicy to 
jednak też ludzie), studenci następnego wieczora 
rewanżowali się zaproszeniem kadry na podobny 
wieczorek, następnie był rewanż kadry i tak aż do 
końca pobytu. Opiekunem koła (i pomysłodawcą 
tych seminariów wyjazdowych) był wtedy doktor 
Jan Pietrzyk (obecnie emerytowany profesor, 
dalej JPi). W jednym z tych wyjazdów uczestniczył 
doktor (co najwyżej habilitowany), obecnie też 
profesor emerytowany, Jerzy Pacyna, który zawsze 
bardzo sobie cenił także towarzyski kontakt ze 
studentami, więc aktywnie uczestniczył w tych 
nocnych spotkaniach. JPi natomiast jeszcze przed 
ciszą nocną opuszczał rozbawione towarzystwo 
i udawał się w słodkie objęcia Morfeusza. Rano 
oczywiście JPi w pełni sił i dobrze wyspany pukał 
po kolei do poszczególnych uczestników, budząc 
nas na śniadanie (i generalnie do życia). Po 
odwiedzeniu kilku pokoi, gdzie drzwi otwierali 
między innymi ledwo żywi i zaspani studenci 
i pracownicy, JPi zapukał do drzwi JPa, który 

otworzył mu z pianką na twarzy i maszynką do 
golenia w ręce. JPi z uznaniem powiedział do JPa, 
że wreszcie widzi odpowiedzialnego pracownika, 
który przespał spokojnie noc i teraz rześki wyko-
nuje poranne ablucje. JPa z uśmiechem przytak-
nął z grzeczności i po odejściu JPi kontynuował 
golenie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że JPa w ogóle się nie kładł spać tej nocy 
i właśnie wrócił do swojego pokoju po tych słyn-
nych (w niektórych kręgach studentów i pracowni-
ków) „nocnych Polaków rozmowach”.
Kiedy JPa został prodziekanem ds. nauki itd. 
(1990–1993) zapragnął ponownie pojechać na takie 
seminarium wyjazdowe (a było to, niestety, jedno 
z ostatnich). Dziekanem była wtedy pani profesor 
Jasieńska, która na prośbę JPa o zgodę na ten wy-
jazd odpowiedziała zdecydowanie: „Absolutnie się 
Jureczku na Twój wyjazd nie zgadzam! Ja doskona-
le wiem, co się tam dzieje na tych wyjazdach!”.

Czytając wspomnienia absolwentów i sympaty-
ków koła, można śmiało stwierdzić, iż studia na 
AGH wywarły znaczący wpływ na życie i karierę 
zawodową studentów. Studia i praca w kole 
naukowym pomogły ukształtować osobowość 
młodych ludzi ciekawych świata. Kadra naukowa 
pomogła poznać podstawy nauki o materia-
łach oraz najnowsze technologie wytwarzania 
materiałów. Tok studiów oraz praktyki studenckie 
umożliwiły poznanie młodych ludzi, z którymi 
spędzili wiele czasu nad wspólnymi projektami 
oraz uczestniczyli w studenckiej rozrywce, a dużo 
znajomości przetrwało do dziś… W końcu Meta-
loznawcą jest się na całe życie…

Wspólna fotografia uczestników 
spotkana integracyjnego 
w Łazach z okazji 55-lecia KNM – 
2005 rok 
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Profesor Leszek Kurcz – Pełnomocnik 
Rektora ds. Kół Naukowych Pionu 
Hutniczego w latach 2002–2020
Rok 2020 to szczególny, rocznicowy rok dla 
KN Metaloznawców, ale także, co może 
dziwić, z działań na rzecz ograniczenia 
wszechobecnej pandemii COVID 19. 
Przez ostatnie dwadzieścia lat, jako 
pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych 
Pionu Hutniczego miałem przyjemność 
współpracować z kilkudziesięcioma 
kołami naukowymi, zrzeszonymi w nich 
studentami i ich opiekunami. Wśród 
tych kół, KN Metaloznawców wyróżniało 
się niezwykle szerokim obszarem 
działalności i zaangażowania w pracy, 
będąc jednocześnie dobrym przykładem dla 
innych kół naukowych. Dzięki niezwykłemu 
zaangażowaniu, ale i cechom charakteru 
opiekuna koła dr. inż. Grzegorza Michty, koło 
skupiało wielu równie zaangażowanych 
i kreatywnych studentów, co przekładało 
się na sukcesy koła, a w konsekwencji także 
wydziału i uczelni.

W działalności badawczej studenci 
przygotowywali i prezentowali 
wyniki swoich badań na corocznych 
konferencjach studenckich kół 
naukowych organizowanych w ramach 
„Dnia Hutnika”, które często były 
wynikami realizacji ciekawych projektów 
badawczych dofinansowywanych w ramach 
konkursu „Grant Rektorski”. Referaty 
stanowiły najczęściej największą liczbę 
w poszczególnych sekcjach tematycznych 
konferencji, zdobywając w ramach 
konkursu nagrody i wyróżnienia. Zdobywali 
również nagrody w innych konkursach 
naukowych krajowych i zagranicznych, 
publikowali wyniki swoich prac 
w uznanych czasopismach, a ciekawe 
struktury metali także w albumach 
i na plenerowych wystawach. Warto 
dodać, że od wielu lat opiekunowi koła 
udawało się pozyskiwać także sponsorów 
i donatorów atrakcyjnych nagród dla 
laureatów konkursu. Członkowie koła są 
także laureatami nagród i stypendiów 

przyznawanych przez podmioty spoza AGH. 
KN Metaloznawców zdobywało również 
nagrody i wyróżnienia w konkursie na 
najlepsze koło naukowe AGH.
W działalności organizacyjnej koła na 
podkreślenie zasługuje fakt wieloletniego 
uczestnictwa jego członków w komitetach 
organizacyjnych corocznych konferencji 
studenckich kół naukowych, konferencji 
ruchu naukowego AGH czy imprez 
towarzyszących konferencjom (Wielka 
Majówka). Koło było także organizatorem 
spotkań integracyjnych wydziału, 
propagując kulturę, sport i rekreację, 
włączało się także aktywnie w akcje 
charytatywne.
Koło Naukowe Metaloznawców bardzo 
aktywnie uczestniczy w promocji nie tylko 
swojej działalności, ale także wydziału 
i uczelni. Spektakularnym efektem takich 
działań było wykreślenie (rejestracja 
GPS) gigantycznego napisu „100 AGH” 
wykonanego na morzu Śródziemnym przez 
żaglowiec szkoleniowy STS Pogoria, podczas 
rejsu zorganizowanego przez koło.
Dużym sukcesem zakończyła się także 
zeszłoroczna akcja produkcji w AGH 
przyłbic ochronnych dla personelu szpitali 
w Małopolsce na początku pandemii. 
W akcję zaangażowany był doktor Grzegorz 
Michta, osoba bardzo zasłużona dla 
studenckiego ruchu naukowego w AGH. 
Można więc śmiało powiedzieć, trawestując 
znane powiedzenie, jaki opiekun takie 
koło naukowe, a studenci – członkowie 
KN Metaloznawców, których kilkuset 
przewinęło się w ostatnich dwóch dekadach 
podczas działalności koła, doskonale 
wpisywali się w jego treść. Można 
śmiało powiedzieć, że działalność KN 
Metaloznawców stanowi jeden z przykładów 
realizacji ważnego projektu naszej uczelni 
„Wiedza – Pasja – Więź”. Wypada tylko 
życzyć, aby kontynuowali te dobre działania 
w następnych siedemdziesięciu latach!

Koło Naukowe Metaloznawców działa od 70 lat wychowując i ucząc 
kolejne pokolenia studentów. Nie można w pełni oszacować ilu 
studentów uczestniczyło w pracach koła, ale niezależnie od uwarunkowań 
zewnętrznych czy politycznych, koło zawsze dawało możliwość rozwoju 
swoim członkom, realizacji pasji i pomysłów, czerpania z nauki przez duże 
„N”, tej odkrywczej, supernowoczesnej jak i tej podstawowej, zwykłej, 
stosowanej codziennie. Tę pasję do nauki i zdobywania wiedzy starają 
się przekazać opiekunowie naukowi studentów pracujących w kole 
naukowym. Jednocześnie rodzi się pytanie, jak studentów pracujących 
w Kole Naukowym Metaloznawców postrzegają inne osoby, które na 
co dzień nie są związane z działalnością koła, jak sprawdzają się jako 
pracownicy, stażyści i praktykanci, co sądzą o nich przedstawiciele firm, 
instytutów badawczych czy towarzystw naukowych oceniających roczną 
pracę studentów podczas majowych sesji studenckich, na co ostatnimi 
czasy zwróciły uwagę władze Wydziału IMiIP czy naszej uczelni, jak 
widzą naszych studentów rówieśnicy z innych uczelni. Poniżej zostały 
przedstawione wypowiedzi dające odpowiedź na powyższe pytania.

Czy KN Metaloznawców 
należy wpisać na listę 
światowego dziedzictwa 
UNESCO?Grzegorz Michta 

Dorota Tyrała
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prof. Paweł Bogacz – Pełnomocnik 
Retora ds. Kół Naukowych AGH Pionu 
Górniczego
Działalność KN Metaloznawów jest dla mnie 
kwintesencją i żywym dowodem realizacji 
hasła „Wiedza – Pasja – Więź” i to od 
czasów, kiedy nie funkcjonowało ono jako 
oficjalne hasło naszej Alma Mater. W tym 
pierwszym aspekcie zawsze podziwiałem 
koło za zakres, a także jakość realizowanych 
prac, obejmujących rozległe spektrum 
zagadnień związanych z metaloznawstwem, 
ale także… z konstrukcjami mechanicznymi 
i biomechanicznymi. Najlepszym dowodem 
w powyższej kwestii są nagrody na 
konferencjach studenckich kół naukowych 
AGH, w tym pionu górniczego. Pasja 
i motywacja do zdobywania tej wiedzy 
znajdowała swoją realizację w bardzo 
ciekawych, często nieszablonowych 
sposobach działania koła, jak seminaria 
w pracowniach witraży, czy odzwierciedlanie 
układu żelazo-węgiel w hali Studium WFiS. 
Zawsze mogliśmy i możemy liczyć na tę 
pasję w czasie organizacji Konferencji 
Studenckiego Ruchu Naukowego, Dnia 
Otwartego, czy też Wielkiej Studenckiej 
Majówki. Nie dziwię się więc i mocno 
gratuluję więzi, jaką koliści i alumni tego 
koła wytworzyli między sobą oraz z całą Alma 
Mater. Świadczy o niej 70 lat działalności 
koła, organizacja Rejsu 100-lecia AGH i Laur 
Dydaktyka 2020 dla opiekuna koła – dr. inż. 
Grzegorza Michty. Jestem pewien, że ten laur 
nie oznacza spoczęcia na laurach. Za dobrze 
znam KN Metaloznawców i tego im życzę 
na dalsze 70! (silnia) lat tak fantastycznej 
działalności.

dr Krzysztof Sadurki – Product Manager 
Flux and Metal Cored Wires Lincoln 
Electric EMEAR
Na pytanie, jak Koło Naukowe 
Metaloznawców jest postrzegane przez 
firmę, którą reprezentuję, można by 
odpowiedzieć akademicko – na „5” 
i wstawić do indeksu „bdb”, ponieważ 
wyższej noty po prostu nie ma! Warto 
jednak dodać krótkie uzasadnienia, 
ponieważ z punktu widzenia firmy 
globalnej Koło Naukowe Metaloznawców 
należy wpisać na listę UNESCO i objąć 
wyjątkową ochroną. Sprawnie funkcjonująca 
organizacja, dająca studentom szanse 
rozwoju, realizacji swoich pasji oraz 
budowania prawdziwych kompetencji, 
które na pewno są przez nich później 
wykorzystywane na etapie pracy 

zawodowej. W trakcie cyklicznych spotkań 
studenci udowadniają, że te szanse 
skuteczne wykorzystują, pod okiem 
opiekunów opracowują zaawansowane 
zagadnienia naukowe i przemysłowe oraz 
sprawnie je prezentują dając akademii 
niepodważalny powód do dumy.
Jako student spoza AGH, byłem 
uczestnikiem i laureatem jednej z Sesji 
Naukowych (jeszcze w XX wieku) . Czerpię 
satysfakcję z odnowienia i utrzymywania 
relacji mojej firmy z akademią oraz kołami 
naukowymi i ich opiekunami od około już 
10 lat. Członków koła postrzegam jako, 
używając języka potocznego, dosłownie 
rozwiniętych naukowo „ponad wiek”. 
Co roku na nowo zaskakuje rosnący 
poziom, zakres i wyniki ich prac. Czasem 
wręcz trudno uwierzyć, że różnorodne 
i skomplikowane zagadnienia są szybko, 
a zarazem klarownie, rozwiązywane 
dostarczając zarazem praktyce jak i nauce 
wartościowych szans do rozwoju. Te 
umiejętności wypracowane w kole, będące 
wynikiem dobrze wykorzystanej szansy, 
sprawdzają się podczas staży, które dają 
studentom szansę do samodzielnej pracy 
i praktycznego wykorzystania umiejętności. 
Na uwagę zasługują praktyczne 
umiejętności, które już stażystom pozwalają 
pracować nad rozwojem i testowaniem 
nowych produktów oraz bezpośrednią 
samodzielną pracą z klientami naszej firmy. 
Pozostaję pełny optymizmu i czekam na 
kolejne okazje do budowania i rozwijania 
współpracy.
Oczywiście chciałbym, aby możliwości 
do bezpośredniego kontaktu zostały 
nam oddane przez los jak najszybciej. 

Członkowie i opiekunowie koła pozostają 
bowiem równocześnie wartościowymi 
recenzentami i „testerami” części 
rozwiązań. Uczestnictwo w sesjach, praca  
w jury jest zaszczytem i czystą 
przyjemnością. Szansa na wystąpienie 
i prezentację rozwiązań lub produktów 
przed takim gronem jest dużym wyzwaniem 
i prawdziwym testem skuteczności dla 
nas. Przyszłość przemysłu zależy także 
od studentów i absolwentów akademii, 
dlatego też wiele firm dostrzega potencjał 
rozwojowy współpracy również jako 
test skuteczności swoich rozwiązań. 
Jesteśmy przekonani, że jeżeli studenci 
szybko i z błyskiem w oku zaadaptują 
proponowane technologie i rozwiązania, to 
ich sukces rynkowy pozostaje tylko kwestią 
czasu.

Anna Żmuda-Muszyńska – Rzecznik 
Prasowy AGH
Studenci działający w kołach naukowych 
w mojej opinii są ambasadorami uczelni 
na cały świat. Reprezentują naszą Alma 
Mater w zawodach międzynarodowych, 
rywalizują z najlepszymi uczelniami 
z Europy i świata, a do tego bardzo często 
stają na podium, przynosząc prawdziwy 
powód do dumy. Jedno z przedsięwzięć 
Koła Naukowego Metaloznawców 
z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej przypadło mi szczególnie do 
gustu i samym pomysłodawcom biję duże 
i głośne brawo. Wykonanie gigantycznego 

Czy KN Metaloznawców 
należy wpisać na listę 
światowego dziedzictwa 
UNESCO?

Prace jury podczas Sesji Kół 
Naukowych Pionu Hutniczego – 
maj 1978 rok
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napisu „100 AGH” na Morzu Śródziemnym 
przez żaglowiec szkoleniowy STS Pogoria 
z okazji 100-lecia akademii było pomysłem 
spektakularnym.
Codzienna działalność studentów z Koła 
Naukowego Metaloznawców ma już swoją 
siedemdziesięcioletnią historię. W ciągu 
ostatnich lat członkowie koła dali się 
poznać jako zaangażowani, wyjątkowo 
pomocni i pełni pasji młodzi ludzie, obecni 
właściwie przy wszystkich ważniejszych 
dla uczelni wydarzeniach. I tak trzymajcie 
Drodzy Państwo z KNM.

Dorota Dorn-Okon – General Electric 
Aviation oddział w Warszawie
Zawsze z ogromną przyjemnością 
gościmy w Engineering Design Center 
(EDC) studentów Koła Naukowego 
Metaloznawców. Dali się poznać jako 
osoby ciekawe świata zarówno tego 
naukowego, jak i tego związanego 
z przemysłem. Wszyscy studenci zaproszeni 
do nas na odbycie praktyk zawodowych 
potwierdzili swoją postawą i pracą 
wysoki poziom uczelni, jaką jest AGH. 
W EDC ogromną wartością jest dla nas 
możliwość kontaktu ze studentami. Wasze 
świeże, często nowatorskie spojrzenie na 
problemy do rozwiązania, świadczy o pasji 
i zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy. 
W efekcie takich kontaktów rozwinęła się 
rzeczywista współpraca między naszymi 
placówkami. Badania, które AGH wykonuje 

na nasze zlecenie, praktyki studenckie 
w EDC oraz warsztaty dla studentów, 
jeszcze bardziej zacieśniają naszą 
współpracę, a studenci mają okazję poznać 
świat lotnictwa i osobiście zgłębiać tajniki 
pracy materiałoznawców.

Adrian Kukofka – R&D Manager, firma 
PROGRESJA SA
Firma Progresja SA postrzega Koło Naukowe 
Metaloznawców jako szczególnego partne-
ra, nieocenionego w budowaniu kompetent-
nej kadry naszego działu Badawczo-Roz-
wojowego. Kierowani do nas praktykanci 
i stażyści często na dłużej pozostają w na-
szym zespole. Nadmienić należy, że dwóch 
absolwentów koła pracując w Progresji 
jednocześnie realizuje doktoraty wdroże-
niowe z inżynierii materiałowej w AGH, 
co dodatkowo wzmacnia więź między 
pracodawcą a uczelnią. Poprzez wspólne 
realizowanie prac dyplomowych magister-
skich i inżynierskich oraz udział w sesjach 
i konferencjach naukowych, dajemy sobie 
szanse na obustronne pogłębienie wiedzy 
o inżynierii materiałowej zarówno ze strony 
naukowej jak i biznesowej.

Pracownicy i Absolwenci Katedry 
Spawalnictwa Politechniki Śląskiej oraz 
Studenci KN SWC
Współpraca pomiędzy Kołem Naukowym 
Metaloznawców i SWC sięga 2012 roku, 
w którym odbyło się pierwsze Sympozjum 
Katedr i Zakładów Spawalnictwa 
i dotyczy szeroko pojętej tematyki 
spawalniczej. Artykuły i wygłaszane 
referaty charakteryzują się bardzo 
wysokim poziomem naukowym, zwłaszcza 

w obszarze badań metalograficznych. 
Dodatkowo wiele przedstawionych prac 
miało charakter ekspertyz, co ma bardzo 
duże znaczenie aplikacyjne dla inżynierów 
i technologów zajmujących się procesami 
spawalniczymi.
Krakowska młodzież prezentuje także 
rozwinięte umiejętności sztuki mówienia 
i prezentowania efektów własnej pracy 
na forum, podczas sesji referatowych 
odbywających się w ramach sympozjum. 
Można zaobserwować ogromny wkład 
ich własnej pracy, ale także owoce 
pracy ich mentorów i opiekunów koła, 
którzy wspierają ich swoją wiedzą 
i doświadczeniem.
Jestem pod wrażeniem rozległych zdolności 
pozauczelnianych, w tym sportowych. 
Członkowie koła wielokrotnie wspierali 
drużynę siatkarską podczas rozgrywek 
o Puchar Kierownika Katedry Spawalnictwa. 
Nasze koleżeńskie, muzyczne spotkania 
okraszone są zwykle przez utalentowanych 
Krakusów grą na instrumentach i pięknymi 
wokalami.
Pokłosiem wymienionych aktywności jest 
merytoryczna, ale i ciepła, koleżeńska 
współpraca między członkami Koła 
Metaloznawców i Koła Spawalników naszej 
Katedry „Strefa Wpływu Ciepła”. Życzmy 
kolejnych lat wspaniałej działalności 
i pasma nieustających sukcesów, 
a mentorom niegasnącego zapału!

Natalia Grochowska – przewodnicząca 
KN Wakans, Politechnika Warszawska
Jako Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej 
„Wakans” mieliśmy sporo okazji do 
współpracy z KN Metaloznawców. Warto 
wspomnieć o organizowanym przez 
członków koła spotkaniu AGH America’s 
Tech Day, podczas którego dali się poznać 
jako niezwykle sprawni organizatorzy. 
Odbywające się wówczas prelekcje 
i dyskusje były cenną okazją do poszerzenia 
horyzontów i wymiany doświadczeń między 
przedstawicielami zaproszonych firm 
a studentami. Udało się stworzyć przestrzeń 
spotkania świata przemysłu i nauki, co 
z pewnością jest trudne, ale jednocześnie 
bardzo potrzebne i stanowi niewątpliwą 
zasługę koła.

prof. Agnieszka Kopia – Dziekan 
Wydziału IMiIP
Koło Naukowe Metaloznawców znam od 
1990 roku, kiedy jako studentka zaczęłam 
w nim działalność. Potem będąc opiekunem fo
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Kibice meczu piłkarskiego kadra 
– studenci podczas spotkania  
integracyjnego w Łazach z okazji 
65-lecia KNM – 2015 rok 
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KN Powierzchnia doprowadziłam do 
ścisłej współpracy naszych kół. Będąc 
przez osiem lat prodziekanem ds. Nauki 
i Współpracy, miałam bieżący kontakt 
ze wszystkimi kołami, a w szczególności 
z KN Metaloznawców. Przez te wszystkie 
lata koło działało prężnie zarówno na 
polu naukowym (seminaria, konferencje, 
szkolenia, wizyty studyjne) jak 
i integracyjnym. Pomysły integrowania 
pracowników i studentów były i są 
ponadczasowe: mecze, ogniska, wyjazdy czy 
tak jak ostatnio, rejs żaglowcem Pogoria.
Serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu.

prof. Tadeusz Telejko – Dziekan WIMiIP 
w latach 2012–2020, Prorektor ds. 
Ogólnych  
Koło Naukowe Metaloznawców należy do 
najprężniej działających w skali uczelnianej 
i środowiskowej. Dzięki temu potrafi 
przyciągnąć do pracy wielu utalentowanych 
studentów, którzy realizują tam swe 
pasje naukowe i organizacyjne. Swoją 
aktywność wiąże często z działalnością 
całego wydziału, wspierając nas w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach i przyczyniając 
się do budowania prestiżu w społeczności 
akademickiej. Liczne sukcesy koła sławią 
imię wydziału, a niekiedy całej Alma 
Mater, jak choćby Rejs 100-lecia AGH 
na żaglowcu Pogoria, który odbył się 
w 2019 roku i odbił się szerokim echem 
w ogólnopolskich środkach masowego 
przekazu. Od lat KN Metaloznawców 
stanowi organizacyjne zaplecze cyklicznych 
imprez wydziałowych, począwszy od 
inauguracji roku akademickiego, przez 
Dni Otwarte, Festiwale Nauki i Sztuki, 
Dni Hutnika i imprezy im towarzyszące, 
Małopolskie Noce Naukowców, 
konferencje i sesje naukowe. Kreatywność 
studentów i opiekunów koła, ich ogromne 
zaangażowanie i gotowość do włączenia 
się w rozliczne inicjatywy wnosi dodatkową 
wartość do całej działalności wydziału.

prof. Mirosław Łomozik – Sieć Badawcza 
Łukasiewicz, Instytut Spawalnictwa 
w Gliwicach
Jubileusz 70-lecia działalności Studenckiego 
Koła Naukowego Metaloznawców AGH 
w Krakowie jest doskonałą okazją do 
podkreślenia bardzo dobrych wzajemnych 
kontaktów studentów działających w tym 
kole, jak i jego opiekunów z Instytutem 
Spawalnictwa, a obecnie Siecią Badawczą 
Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa 

w Gliwicach. Już od co najmniej kilkunastu 
lat obserwuje się aktywność studentów 
Koła Naukowego Metaloznawców 
AGH w różnych wydarzeniach, których 
organizatorem jest Instytut Spawalnictwa. 
Należy tutaj wymienić udział studentów 
w zwiedzaniu targów spawalniczych, które 
towarzyszą cyklicznym konferencjom 
spawalniczym. Wielokrotnie studenci 
z Krakowa byli uczestnikami seminariów 
tematycznych z zakresu technologii 
spawania, badań złączy spawanych oraz 
normalizacji w spawalnictwie. Kolejnym 
aspektem wzajemnej współpracy są 
już wieloletnie kontakty pomiędzy 
pracownikami naukowymi Instytutu 
Spawalnictwa a studentami AGH podczas 
cyklicznych Studenckich Sesji Naukowych 
organizowanych przez AGH. Należy 
podkreślić wysoki poziom wygłaszanych 
prezentacji w Sekcji Inżynierii Spajania oraz 
że tego rodzaju wydarzenia umożliwiają 
aktywne uczestniczenie firm przemysłowych 
oraz innych ośrodków naukowych w życiu 
uczelni wyższych oraz wydatnie przyczyniają 
się do zacieśniania merytorycznych 
kontaktów na linii nauka – przemysł. Mogę 
stwierdzić, że uczestniczenie w komisjach 
oceniających wystąpienia studentów 

podczas Sesji Naukowych zawsze stanowiło 
dla mnie wyróżnienie oraz umożliwiało 
wystawianie prezentowanym przez 
studentów referatom wysokich ocen.

Tadeusz Furmański – Główny Spawalnik, 
Departament Infrastruktury / Biuro 
Zarządzania Technicznego Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Wsparcia 
w Warszawie
Wielokrotnie byłem zapraszany do 
udziału w komisjach oceniających referaty 
studentów inżynierii spajania w czasie 
Sesji Studenckich Kół Naukowych i miałem 
możliwość z bliska przyjrzeć się efektom 
pracy Koła Naukowego Metaloznawców. 
Na pierwszy rzut oka widać było, że 
pracujących w kole studentów cechują 
pasja i zaangażowanie, ale równie wyraźnie 
było widać jak wielką satysfakcję sprawia 
im ponadprzeciętne zagłębianie się 
w tajniki związane z procesami spajania. 
Nie mniejszą radość i dumę sprawiały 
dokonane małe odkrycia i własne pomysły 

Wyjazd naukowo-dydaktyczny 
studentów Koła Naukowego 
Metaloznawców – Nowa Słupia 
1977 rok

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 K
NM



26 marzec–kwiecień 2021 nr 157–158

 TEMAT WYDANIA

na modernizację różnego rodzaju procesów. 
W dzisiejszych czasach bardzo trudno 
jest zaangażować młode pokolenie do 
działalności, która wybiega poza zakres 
ich obowiązków. Z drugiej strony pasja 
i zaangażowanie nie rodzą się znikąd. 
Potrzebny jest do tego mistrz – mentor, 
który potrafi zebrać grupę ludzi, zarazić 
ich swoją własną pasją, wprowadzić 
w tajniki zagadnienia i otoczyć pomocą 
i opieką, często kosztem własnego czasu, 
dla którego nagrodą są sukcesy swoich 
podopiecznych, ich uśmiech i wdzięczność.
Gratuluję opiekunom koła oraz studentom 
pięknego jubileuszu oraz życzę wielu 
dalszych sukcesów i satysfakcji.

prof. Rafał Dańko – Prorektor 
ds. Studenckich AGH
Koło Naukowe Metaloznawców jest 
jednym z najstarszych działających na 
naszej uczelni. Z powodzeniem działa już 
70 lat skupiając najbardziej aktywnych 
studentów specjalności materiałoznawczej 
i metalurgicznej. Tematyka zainteresowań 
członków koła jest bardzo szeroka 
i obejmuje całe spektrum tematów 
związanych z nowoczesnymi materiałami 
i technologiami. Poza działalnością 
naukową członkowie i opiekunowie KN 
Metaloznawców działają bardzo aktywnie 
na niwie szeroko rozumianej kultury 

studenckiej, czego wspaniałym przykładem 
jest organizacja rejsu po Morzu Śródziemnym 
żaglowcem Pogoria z okazji jubileuszu 
100-lecia AGH. Jestem dumny i szczęśliwy, 
że mogę współpracować z członkami 
i opiekunami KN Metaloznawców, jednego 
z najbardziej aktywnych w AGH. Z okazji tak 
dostojnego jubileuszu składam wszystkim 
związanym z działalnością koła serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów 
w działalności naukowej i organizacyjnej 
oraz kolejnych lat aktywnej i skutecznej 
działalności.

dr inż. Mariusz Łucki – Centrala Urzędu 
Dozoru Technicznego w Warszawie
Od wielu lat mam przyjemność współpraco-
wać z dr. inż. Grzegorzem Michtą, opieku-
nem Koła Naukowego Metaloznawców oraz 
członkami tego koła. Podczas prowadzonych 
przeze mnie wykładów bądź udziału w cy-
klicznie organizowanych sesjach studenc-
kich, zauważyłem nie tylko wysoki poziom 
merytoryczny studentów, ale także olbrzymią 
ich pasję i zaangażowanie w podejmowaną 
przez nich tematykę naukowo-badawczą. 
Z wieloma wychowankami koła mam obec-
nie sposobność i przyjemność współpraco-
wać. W środowisku pracy zawodowej bądź 
podczas realizacji staży studenckich zawsze 
podkreślano ich rzetelność, wiedzę i otwar-
tość na nowe wyzwania. Z moich obserwacji 
wynika, że „nasi studenci” wyróżniają się nie 
tylko wysokim poziomem merytorycznym, 
ale także mocnym przywiązaniem do warto-

ści wpajanych przez Akademię Górniczo-Hut-
niczą i co chyba najważniejsze silną więzią 
z uczelnią, która pozostaje na lata.

Anna Kiełbik-Piwońska – kapitan 
żaglowca Pogoria podczas Rejsu 
100-lecia AGH
Miałam przyjemność współdziałać przy 
organizacji rejsu Koła Naukowego Metalo-
znawców na żaglowcu STS Pogoria, a także 
miałam przyjemność poprowadzić ten rejs 
jako kapitan.
Rejs był ciekawy i niezapomniany z wielu 
względów. Po pierwsze na pokładzie spotkali 
się zarówno pracownicy naukowi, stu denci 
oraz absolwenci. Wszyscy oni razem bez 
podziałów współpracowali zarówno przy 
stawianiu żagli, myciu pokładu, czy obie-
raniu ziemniaków. Stanowili jedną bardzo 
zaangażowaną załogę. Zaangażowaną tak 
bardzo, że w połowie rejsu wpadli na szalony 
i z pozoru absurdalny pomysł… rejs odbywał 
się z okazji obchodów 100 lat AGH i wymy-
ślili, by to uczcić pisząc… na wodzie, i napi-
saliśmy na wodzie „100 AGH”. Tak nawiązana 
współpraca zaowocowała także podarowa-
niem przez AGH jednego z żagli rejowych, na 
którym dumnie powiewa logo uczelni.

prof. Jerzy Morgiel – Polska Akademia 
Nauk, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Mikroskopii
W 2020 roku Koło Naukowe 
Metaloznawców obchodziło 70-lecie 
działalności. Z tej okazji publikowaliśmy 

Konferencja naukowa z okazji 
65-lecia KNM 

Obóz zimowy Koła Naukowego 
Metaloznawców – 2018 rok 
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w Newsletterze Polskiego Towarzystwa 
Mikroskopii okolicznościowe wspomnienie 
związane z niezwykłym sposobem, w jaki 
członkowie KNM postanowili uczcić ten 
doniosły jubileusz. W Studium WFiS 
obecni i byli działacze KNM ułożyli się 
w diagram fazowy układu żelazo-węgiel! 
Ten happening spodobał się wielu osobom 
spośród czytelników naszego newslettera 
i myślę też, że dobrze oddaje on zapał 
naukowy, energię i pomysłowość członków 
KNM. Oprócz tej i kilku innych publikacji 
w naszym newsletterze na temat 
oryginalnych pomysłów KNM, miałem 
również przyjemność wielokrotnie stykać 
się bezpośrednio z młodymi naukowcami 
z KNM. Było to na przykład przy okazji 
studenckich sesji naukowych, w których 
uczestniczyłem jako członek jury. Od 
tamtej pory konsekwentnie pozostaję pod 
dużym wrażeniem poziomu naukowego, 
jaki prezentują studenci KNM. Wszystko 
to jak najlepiej wróży na następne lata 
działalności KNM, które o czym jestem 
przekonany, będą również twórcze. 
Chciałbym także podkreślić, że w naszym 
instytucie zawsze chętnie witamy 
wyróżniających się naukowo członków 
koła, którzy byliby zainteresowani 
odbyciem stażu w Laboratorium 
Mikroskopii Elektronowej połączonego na 
przykład z realizacją pracy magisterskiej 
lub inżynierskiej. Życzę Kołu Naukowemu 
Metaloznawców kolejnych 70 lat twórczej 
aktywności!

prof. Janusz Konstanty – Kierownik 
Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii 
Proszków, AGH
Z chwilą jego powstania koło stało się 
miejscem zrzeszającym osoby chcące 
poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz 
rozwinąć umiejętności w wymiarze 
praktycznym. Głównym zadaniem koła 
stało się rozwijanie pasji, realizacja 
własnych pomysłów i nabieranie 
bezcennego dla przyszłego inżyniera 
doświadczenia w pracy badawczej 
i organizacyjnej. Koło jest też miejscem, 
gdzie wolny czas można spędzić w gronie 
osób o podobnych zainteresowaniach. 
Dodatkowo studenci przygotowują referaty 
na coroczne Sesje Kół Naukowych Pionu 
Hutniczego. Z pełnym przekonaniem 
stwierdzam, że studenci pracujący w kole 
osiągają lepsze wyniki w nauce oraz 
zdobywają kompetencje ułatwiające 
późniejsze podjęcie pracy i realizację 

kariery zawodowej, takie jak: pracowitość, 
obowiązkowość, samodzielność, 
kreatywność i umiejętność pracy 
zespołowej.

prof. Mirosław Karbowniczek – Dziekan 
WIMiIP w latach 2008–2012 i Prorektor 
ds. Ogólnych w latach 2012–2020
Jubileusze to czas podsumowań, 
refleksji i wspomnień. Odnosi się to 
także do jubileuszu Koła Naukowego 
Metaloznawców. 70 lat działalności to 
znaczący okres w historii wydziału i uczelni. 
Jestem związany z ruchem kół naukowych 
w AGH od 1975 roku, kiedy przygotowałem 
i wygłosiłem swój pierwszy referat. Później, 
przez ponad 20 lat byłem opiekunem Koła 
Naukowego Metalurgii Surówki i Stali 
(najstarszego koła w AGH), a następnie 
jako prodziekan, dziekan i prorektor miałem 

możliwość bezpośredniej obserwacji i oceny 
aktywności kół naukowych. Do dzisiaj 
z wielką sympatią i uznaniem odnoszę się 
do efektów pracy kół naukowych w AGH.
Koło Naukowe Metaloznawców zawsze 
było wyróżniającym się w skali wydziału 
i uczelni. Corocznie podczas studenckich 
sesji naukowych było przygotowywanych, 
na dobrym poziomie, kilkudziesięciu 

Wyjazd naukowy Koła 
Naukowego Metaloznawców do 
Huty Ferrum — 2008 rok 
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Byli i obecni członkowie KNM 
zebrali się w sali SWFiS, aby 
utworzyć z własnych ciał linie 
układu żelazo-węgiel – na 
fotografii przygotowania do tego 
wydarzenia – 12 grudnia 2019 rok

fo
t. 

Z.
 S

ul
im

a



28 marzec–kwiecień 2021 nr 157–158

 TEMAT WYDANIA

referatów. Opiekunowie koła zachęcali 
i motywowali studentów do kreowania, 
a później perfekcyjnej realizacji 
pomysłów rozwijających kompetencje 
uzupełniające zdobywanie wiedzy, w tym 
organizacji różnorodnych wydarzeń, akcji 
charytatywnych, wyjazdów rekreacyjnych 
itp. Działania takie zawsze pomagały 
promować wydział i uczelnię w otoczeniu 
społecznym, a także kształtować pozytywny 
wizerunek absolwenta AGH. Z okazji 
jubileuszu przekazuję wszystkim byłym 

i aktualnym członkom Koła Naukowego 
Metaloznawców, a także ich opiekunom 
podziękowania za dotychczasową, jakże 
owocną aktywność. Jednocześnie przesyłam 
życzenia dalszej pełnej sukcesów pracy, 
wspaniałych pomysłów i satysfakcji 
z osiągnięć na kolejne lata pracy.

prof. Jerzy Pacyna – wspomnienia 
własnej działalności w KNM (1968–1971)
Wspominając działalność w kole naukowym 
niektórych moich studentów nie mogę 
sobie odmówić wspomnień zabawnych. 
Zacznę od Michała S., którego podczas 
pracy w kole nauczyłem wytwarzać 
zmęczeniowo zarodki pęknięć w stalach 
szybkotnących. Wtedy Michał był drugą 
osobą na świecie, która potrafiła to 
robić. Wykorzystał to później w swojej 
pracy magisterskiej, lecz po jej obronie, 
zamiast cieszyć się z wysokiej oceny pracy 

i zakończenia studiów, Michał usiadł przy 
maszynie zmęczeniowej i dalej męczył 
próbki ze stali szybkotnących. Z trudem 
namówiliśmy go na zwyczajowe po obronie 
ciastko i lampkę wina.
Studentka Aleksandra B., gorliwie 
pracowała w kole, a w dniu obrony, 
tuż przed wejściem na salę, wybuchła 
spazmatycznym płaczem. Gdy ją zapytałem 
dlaczego płacze, odpowiedziała „…a bo ja 
chciałam studiować oceanografię”. Kilka 
lat później spotkałem ją w pociągu relacji 
Warszawa-Kraków, szczęśliwą i zadowoloną 
z wyboru studiów, a o oceanografii nawet 
nie wspomniała słowem.

prof. Anna Siwik – Prorektor ds. 
Studenckich w latach 2012–2020
Funkcja, którą pełniłam przez osiem 
lat była wspaniałym doświadczeniem, 
ale szczególnie miło wspominam moją 
współpracę ze studenckim ruchem 
naukowym. Młodzi pasjonaci nauki zarażali 
wszystkich swoim entuzjazmem. Koło 
Metaloznawców należało do tej awangardy. 
Zawsze uśmiechnięci, zaangażowani, 
niestrudzeni. Zawsze można było na nich 
liczyć, czy to były konferencje naukowe, czy 
organizacje imprez jak na przykład w U-2 
spotkanie prawie 500 osób z himalaistą 
Krzysztofem Wielickim, czy... produkcja 
przyłbic. Kiedy rok temu wybuchła epidemia 
studenci spontanicznie włączyli się w pomoc 
potrzebującym placówkom medycznym. 
Opiekun koła dr Michta należał do grupy 
koordynatorów. Do dzisiaj zachowały się listy 
z podziękowaniami z całej Polski.
To studenci z Koła Metaloznawców 
przynieśli mi w prezencie noworocznym 
zaprojektowany przez nich kalendarz 
z oryginalnymi zdjęciami z mikroskopowych 
próbek metali. Lista zrealizowanych 
oryginalnych projektów jest bardzo długa.
Z okazji Jubileuszu życzę Wam kolejnych 
siedemdziesięciu twórczych i pełnych pasji 
lat!

Czytając powyższe wypowiedzi można 
stwierdzić, że studenci działający 
w kołach naukowych są osobami 
pracowitymi i otwartymi na świat, na nowe 
wyzwania. Są osobami wyróżniającymi 
się podczas studiów i pozostają tacy 
w pracy zawodowej. Dlatego można 
śmiało powiedzieć, że koła naukowe AGH 
powinny być wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.
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Członkowie Koła Naukowego 
Metaloznawców podczas XXXVIII 
Rajdu Metalurga – 2005 rok 
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Przerwa kawowa podczas 
konferencji America’s Tech 
Day zorganizowanej przez Koło 
Naukowe Metaloznawców
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Mirosław Handke urodził się w Lesznie. Ukończył Mirosław Handke urodził się w Lesznie. Ukończył 
studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-
Chemicznym UJ (1969). Z Akademią Górniczo-Chemicznym UJ (1969). Z Akademią Górniczo-
Hutniczą związany był od 1969 roku. Uczeń prof. Hutniczą związany był od 1969 roku. Uczeń prof. 
Edwarda Görlicha, stypendysta w latach 1984–1986 Edwarda Görlicha, stypendysta w latach 1984–1986 
i 1989 Harrick Scientific Corporation Institute, i 1989 Harrick Scientific Corporation Institute, 
1986–1989 visiting professor na Uniwersytecie 1986–1989 visiting professor na Uniwersytecie 
w Genui, w Institute of Technology w Haifie w Genui, w Institute of Technology w Haifie 
w Izraelu i Uniwersytecie Technicznym w Klaustal. w Izraelu i Uniwersytecie Technicznym w Klaustal. 
Założyciel struktur i wiceprzewodniczący Założyciel struktur i wiceprzewodniczący 
NSZZ „Solidarność” na AGH, współzałożyciel NSZZ „Solidarność” na AGH, współzałożyciel 
Małopolskiego Klubu Konserwatywnego.Małopolskiego Klubu Konserwatywnego.
Twórca i długoletni kierownik Zakładu Chemii Twórca i długoletni kierownik Zakładu Chemii 
Krzemianów AGH, który przekształcony został Krzemianów AGH, który przekształcony został 
w Katedrę Chemii Krzemianów i Związków w Katedrę Chemii Krzemianów i Związków 
Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki. Materiałowej i Ceramiki. 

Dwukrotnie wybierany na rektora 
AGH: w latach 1993–1996 oraz 
1996–1998. Był to okres niezwykle 
intensywnej pracy, zreformowano 
strukturę organizacyjną uczelni 
(zniesiono instytuty powołując 
katedry) oraz system finansowy 
uczelni. System finansowy działał 
niezwykle efektywnie i pozwolił na 
wyprowadzenie uczelni z głębokiego 
deficytu, o jego zaletach świadczy 
fakt, że obowiązuje on, prawie 
w niezmienionej postaci do chwili 
obecnej.

Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Jako przewodniczący Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych był inicjatorem Polskich Uczelni Technicznych był inicjatorem 
i współzałożycielem Konferencji Rektorów i współzałożycielem Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 

Od 31 października 1997 roku do 
20 lipca 2000 roku sprawował funkcję 
ministra edukacji narodowej w rządzie 
Jerzego Buzka. Współtwórca reformy 
systemu oświaty z 1999 roku. 

Reforma zastąpiła obowiązującą od 1968 roku Reforma zastąpiła obowiązującą od 1968 roku 
dwustopniową strukturę szkolnictwa, dwustopniową strukturę szkolnictwa, 
wprowadzając trzyletnie gimnazja, w których wprowadzając trzyletnie gimnazja, w których 
naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu sześciu naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu sześciu 
klas podstawówki. Wprowadzono równolegle klas podstawówki. Wprowadzono równolegle 
powszechny system egzaminów zewnętrznych powszechny system egzaminów zewnętrznych 
po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie 
zmieniono zasady egzaminu maturalnego (tak zmieniono zasady egzaminu maturalnego (tak 

zwana nowa matura), przywracając obowiązkowy zwana nowa matura), przywracając obowiązkowy 
egzamin maturalny z matematyki. Dzięki egzamin maturalny z matematyki. Dzięki 
obiektywizacji i normalizacji nowa matura obiektywizacji i normalizacji nowa matura 
zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie. Reforma zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie. Reforma 
zakładała również likwidację techników i liceów zakładała również likwidację techników i liceów 
zawodowych, zastępując je systemem szkolnictwa zawodowych, zastępując je systemem szkolnictwa 
pomaturalnego. Powołano również wyższe szkoły pomaturalnego. Powołano również wyższe szkoły 
zawodowe.zawodowe.
Łącznie opublikował około 150 prac, z których Łącznie opublikował około 150 prac, z których 
103 prace znajdują się na liście Google 103 prace znajdują się na liście Google 
Scholar i według tego wydawnictwa były one Scholar i według tego wydawnictwa były one 
cytowane około 1200 razy, wskaźnik Hirscha cytowane około 1200 razy, wskaźnik Hirscha 
zaś wyliczono na 20. Wszystkie te wskaźniki zaś wyliczono na 20. Wszystkie te wskaźniki 
dotyczą prac w zakresie chemii ciała stałego dotyczą prac w zakresie chemii ciała stałego 
i spektroskopii oscylacyjnej i były opublikowane i spektroskopii oscylacyjnej i były opublikowane 
po 1985 roku. Podane liczby nie obejmują po 1985 roku. Podane liczby nie obejmują 
publikacji o tematyce społeczno-politycznej publikacji o tematyce społeczno-politycznej 
i edukacyjnej. Autor dwóch podręczników i edukacyjnej. Autor dwóch podręczników 
akademickich, pięciu książek i ponad 150 akademickich, pięciu książek i ponad 150 
publikacji naukowych z dziedziny chemii publikacji naukowych z dziedziny chemii 
krzemianów i spektroskopii. Współpracował krzemianów i spektroskopii. Współpracował 
z wieloma czasopismami naukowymi, był z wieloma czasopismami naukowymi, był 
członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem członkiem komitetów redakcyjnych i redaktorem 
czasopism wydawanych przez Elsevier: Vibrational czasopism wydawanych przez Elsevier: Vibrational 
Spectroscopy i Journal of Molecular Structure. Spectroscopy i Journal of Molecular Structure. 
Należał także do wielu krajowych i zagranicznych Należał także do wielu krajowych i zagranicznych 
stowarzyszeń naukowych.stowarzyszeń naukowych.

Zmarł profesor Mirosław Zmarł profesor Mirosław 
Handke (1946–2021)Handke (1946–2021) Biuro Prasowe AGH

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci (22 kwietnia 2021 roku) 
prof. Mirosława Handke – wybitnego chemika, Rektora Akademii 
Górniczo-Hutniczej w latach 1993–1998, ministra edukacji narodowej 
w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997–2000, współtwórcy reformy 
systemu oświaty z 1999 roku.
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Profesor Mirosław Handke
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Światowy Kongres Górniczy (World Minning Con-
gress – WMC) został założony w 1958 roku przez 
wybitnego polskiego naukowca i inżyniera górnic-
twa – prof. Bolesława Krupińskiego. Organizacja ta 
nieprzerwanie od ponad 60 lat jednoczy przedsta-
wicieli przemysłu z całego świata. Jednym z jej 
podstawowych celów jest tworzenie płaszczyzny 
wymiany myśli i doświadczeń w zakresie aktual-
nych technologii eksploatacji surowców mineral-
nych, ich ekonomicznie opłacalnego wykorzysta-
nia oraz poprawy bezpieczeństwa pracy branży 
skupionej na pozyskiwaniu surowców.
102. spotkanie Międzynarodowego Komitetu 
Organizacyjnego Światowego Kongresu Górni-
czego, w którym uczestniczyli w sposób zdalny 
przedstawiciele 27 krajów (Krajowe Komitety 
Organizacyjne), odbyło się 26 marca 2021 roku. 
Organizowane było przez Wydział Górnictwa 
i Geoinżynierii we współpracy z Jastrzębską 

Spółką Węglową SA. Uczelnię reprezentował 
prof. Jerzy Lis – Rektor AGH, który w przemówie-
niu wygłoszonym podczas spotkania podkre-
ślił wagę tworzenia międzynarodowych sieci 
współpracy na rzecz rozwoju oraz konieczność 
zadbania o przyszłość następnych pokoleń. 
Polskie instytucje publiczne reprezentowali Artur 
Soboń – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. 
transformacji spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego oraz dr Adam Mirek – prezes Wyższe-
go Urzędu Górniczego. W wydarzeniu brali udział 
również liderzy polskiego przemysłu reprezento-
wani przez firmy: KGHM Polska Miedź SA, Polska 
Grupa Górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, 
a także Jastrzębska Spółka Węglowa SA.
Poza wyborem nowego prezydenta, jednym 
z najważniejszych punktów programu wydarze-
nia było omówienie przygotowań do kolejnego 
Światowego Kongresu Górniczego, który odbędzie 
się w 2023 roku w Brisbane w Australii. Będzie 
to wyjątkowa okazja dla międzynarodowych 
przedstawicieli wiodących światowych gospoda-
rek surowcowych, aby spotkać się, znaleźć nowych 
partnerów, omówić bieżące wyzwania i podzielić 
się najnowszymi badaniami, technologią oraz 
najlepszymi praktykami.

Profesor Cała ponownie 
prezydentem IOC/WMCoprac. Centrum Komunikacji 

i Marketingu

Profesor Marek Cała – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
został ponownie wybrany na prezydenta Międzynarodowego Komitetu 
Organizacyjnego Światowego Kongresu Górniczego (International 
Organizing Committee of World Minning Congress – IOC/WMC). Tym 
samym rozpoczyna drugą kadencję na tym stanowisku, która potrwa 
do 2024 roku.

Jerzy Marcinkowski 
Ewa Królikowska

Profesor Marek Cała
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KUN - Sieć Uniwersytetów
Krakowskich 

Wszystko zaczęło się 16 stycznia 2019 roku, kiedy 
to AGH gościła uczestników I Krakowskiego 
Śniadania Międzynarodowego. Inicjatywa ta 
jest nieustannie kontynuowana, aby na bieżąco 
wymieniać się doświadczeniami i budować 
markę krakowskiego szkolnictwa wyższego na 
arenie międzynarodowej. Posiedzenia mają 
miejsce głównie w gościnnych progach AGH, ale 

również w innych zaangażowanych uczelniach, 
jak Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika 
Krakowska. Podczas pandemii spotkania 
w ramach kolejnych Krakowskich Śniadań 
Międzynarodowych odbywają się zdalnie, a przed 
nami kolejna, XVII już edycja. 
Krakowskie Śniadania Międzynarodowe to 
spotkania osób zajmujących się współpracą 
z uczelniami zagranicznymi. Pierwsze miesiące 
służyły bliższemu poznaniu się, wymianie 
doświadczeń i know-how, a także omówieniu 
problematycznych zagadnień dotyczących 
umiędzynarodowienia studiów. Dyskusje 
we własnym gronie oraz z zaproszonymi 
specjalistami z organizacji realizujących 

Akademia Górniczo-Hutnicza jest inicjatorem podpisanego porozumie-
nia o powołaniu do życia KUN - Krakow Universities Network / Sieci 
Uniwersytetów Krakowskich. Z inicjatywy mgr inż. Marty Foryś, Kierow-
nik Działu Współpracy z Zagranicą oraz pod patronatem prof. Jerze-
go Lisa - Rektora AGH, jedenaście krakowskich uczelni postawiło na 
współpracę, by sprostać wyzwaniom związanym z internacjonalizacją 
szkolnictwa wyższego na miarę trzeciej dekady XXI wieku. 
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programy stypendialne (FRSE, NAWA) umożliwiły 
zaplanowanie szeregu wspólnych działań. 
Nieformalne spotkania przekształciły się w forum 
ukierunkowane na integrację krakowskich 
uczelni w obszarze współpracy międzynarodowej, 
wypracowanie kompleksowego modelu kooperacji 
z zagranicznymi partnerami oraz dotarcie do jak 
największej liczby obcokrajowców mogących podjąć 
studia w stolicy Małopolski. W efekcie w marcu 
2021 roku jedenastu sygnatariuszy podpisało 
porozumienie powołujące KUN - Krakow Universities 
Network / Sieci Uniwersytetów Krakowskich.
Stojące przed KUN wyzwania obejmują przede 
wszystkim wspólny udział w międzynarodowych 
targach edukacyjnych, cykl szkoleń Krakow Staff 
Week dla pracowników uczelni z innych krajów, 

opracowanie wniosków w ramach programów 
stypendialnych, budowanie rozpoznawalnej za 
granicą marki KUN oraz kompleksową promocję 
w Internecie i mediach społecznościowych.
Sygnatariusze porozumienia powołującego 
KUN, uczestniczący w Krakowskich Śniadaniach 
Międzynarodowych to:  Akademia Górniczo- 
-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia 
Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, Politechnika Krakowska, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie. 
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Spotkanie członków KUN -  
Klub Profesora AGH

HUB w Miękini 
impulsem rozwoju 
gospodarczego Anna żmuda-Muszyńska

Rzecznik Prasowa AGH

Pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska powstaje przestrzeń 
dla realizacji zadań z zakresu badań, promocji, rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem 
pomp ciepła. 12 kwietnia Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała 
list intencyjny o współpracy na rzecz utworzenia HUBu Naukowo-
Technologiczno-Biznesowego, który ma powstać w Miękini.
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Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Mini-
ster Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu 
do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, Główny 
Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polity-
ki Surowcowej Państwa, Zarząd Województwa 
Małopolskiego, Państwowy Instytut Geologiczny 
– Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pol-
skiej Akademii Nauk, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Jak podkreślił minister klimatu i środowiska 
Michał Kurtyka, w trakcie ostatnich lat Polska po-

Członkowie KUN na targach edukacyjnych 
w Wietnamie - wrzesień 2019 rok
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Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Poszanowania Energii 
w Miękini 
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czyniła duży postęp w zakresie prac nad przejściem 
na model niskoemisyjnej gospodarki oraz wykorzy-
stywania dostępnych zasobów. Dominująca rola 
energooszczędnej transformacji została określona 
między innymi w „Polityce energetycznej Polski do 
2040 roku”. Należą do niej przede wszystkim: budo-
wa efektywnego, niskoemisyjnego systemu ener-
getycznego oraz poprawa jakości powietrza między 
innymi poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, w tym w szczególności pomp ciepła.
– Użycie pomp ciepła może przyczynić się do 
znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także 
szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarów-
no w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie 
urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich 
instalacją – powiedział podczas konferencji szef 
resortu klimatu i środowiska.
Celem powstania HUBu w Miękini jest 
zintegrowanie podmiotów, które mogą przyczynić 
się do zwiększenia potencjału lokalnych 
producentów do tworzenia konkurencyjnych 
i nowoczesnych rozwiązań z zakresu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu 
o pompy ciepła. Utworzenie HUBu będzie 
możliwe dzięki współpracy władz centralnych, 
samorządowych, przedsiębiorców oraz środowiska 
akademickiego.
– Powstanie Hubu, właśnie w Miękini, jest podyk-
towane istniejącym zapleczem naukowo-badaw-
czym. Mieszczące się tu Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Poszanowania Energii należące do 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
AGH w Krakowie, prowadzi działalność w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, hybrydowych syste-
mów energetycznych oraz efektywności energe-
tycznej i mikroenergetyki prosumenckiej – wyjaśnił 
Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju – Pełnomocnik 
Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Jak dodał 
minister Kurtyka, wybór tej lokalizacji wynika 
również z doświadczeń regionu małopolskiego 
w zakresie walki z wysokim poziomem zanieczysz-
czenia powietrza.
Profesor Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-
-Hutniczej wyjaśnił: – Hub Naukowo-Technologicz-

no-Biznesowy w Miękini doskonale wpisuje się 
w trend promocji i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii i nowoczesnego ciepłownictwa. Bardzo się 
cieszę, że nasze Centrum Zrównoważonego Rozwo-
ju i Poszanowania Energii w Miękini, działające od 
2009 roku w ramach Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska, podejmuje kolejne inicjatywy 
na rzecz ochrony środowiska i promocję nowych, 
ekologicznych źródeł ciepła. Jestem przekonany, że 
zaplecze infrastrukturalne i laboratoryjne naszego 
ośrodka będzie dużym wsparciem w hubie, który 
dziś powołujemy.
Koncepcja HUB-u zakłada, że będzie on w stanie 
osiągnąć największe efekty poprzez połączenie 
trzech elementów mechanizmu ekosystemu inno-
wacji to jest:
 � infrastruktury technicznej: rozwoju biur, labora-

toriów i hal testowych;
 � nowoczesnych metod zarządzania: wprowa-

dzenia mechanizmu zarządzania ekosyste-
mem innowacji, ofertę dla biznesu wdraża-
jącego innowacyjne technologie, dostępu 
w jednym miejscu do wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników, naukowców i dedykowa-
nych usług;

 � tworzenia wartości dodanej współpracy siecio-
wej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie 
technologii dla inteligentnej energetyki: w tym 
projektowanych na miarę innowacji technolo-
gicznych, inkubatorów, startupów, SME, pań-
stwowych i prywatnych funduszy, inwestorów 
komercjalizujących wynalazki.

HUB w Miękini oprócz generowania wynalazków 
i wsparcia myśli naukowo-technicznej, sprzyjać 
będzie dynamicznemu rozwojowi innowacji w sek-
torze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii pomp ciepła.
– Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła ro-
śnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrz-
nych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100 proc. 
w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjają-
ce okoliczności możliwe są między innymi dzięki 
dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym 
aktywnościom strony rządowej oraz uruchomie-
niu programów pomocowych – w tym programów 
priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił 
pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu 
i środowiska Ireneusz Zyska.
Zdaniem Witolda Kozłowskiego, Marszałka 
Województwa Małopolskiego, utworzenie HUBu 
w Miękini stanie się silnym impulsem rozwoju go-
spodarczego regionu i przyczyni się do zwiększenia 
potencjału lokalnych przedsiębiorców.
– Inicjatywa podjęta przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska, Instytut Zrównoważonej Energii 
„Miękinia” oraz Gminę Krzeszowice w zakresie 
utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biz-
nesowego w Miękini to niewątpliwie szansa na 
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W drugim sezonie „AGH na Śniadanie”, w okresie 
od października 2020 do stycznia 2021 roku, spo-
tkaliśmy się z naszymi widzami 15 razy. W czasie 
naszych transmisji mieliśmy 45 gości. A rozma-
wialiśmy z nimi przez ponad 7,5 godziny.  
Nasze transmisje na facebookowym profilu 
Studiuj w AGH dotarły do ponad 20 tysięcy 
odbiorców. „Śniadania” były wyświetlane przez 
maturzystów, studentów i pracowników naszej 
uczelni, a widzowie w czasie emisji zadawali nam 
pytania dotyczące interesujących ich tematów. 
Dzięki świetnej współpracy, udało nam się (nie 
tylko w wirtualnej przestrzeni) odwiedzić labora-
torium fizyczne, komorę bezechową, laboratorium 
wysokich napięć, czy kopalnię eksperymentalną. 
Rozmawialiśmy także o odnawialnych źródłach 
energii i badaniu powietrza. 
Na widzów czekały także nowości: spotkanie 1 na 
1 – spotkaliśmy się z naszą absolwentką Anną 
Jadwigą Orzech, rzeczniczką Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy i Q&A z prorektora-

mi – porozmawialiśmy z prof. Wojciechem Łużnym 
i prof. Rafałem Dańko. Dużo radości dało nam 
także spotkanie ze zwycięzcami konkursu Laur Dy-
daktyka AGH i Orkiestrą Reprezentacyjną. Warto 
też wspomnieć, że w minionym sezonie zorgani-
zowaliśmy także „śniadania” dla zagranicznych 
kandydatów.
Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji trzeciego 
sezonu „AGH na Śniadanie”. Za nami już kilka 
ciekawych spotkań, a jeszcze więcej przed nami. 
O tym napiszę jednak za kilka miesięcy w podsu-
mowaniu sezonu. 
Transmisje można śledzić na profilu #studiujwA-
GH (http://facebook.com/studiujwAGH)

śNIADANIA cZWARTkoWE

stworzenie nowej, innowacyjnej przestrzeni do 
promocji, badań i rozwoju, a także wykorzystania 
technologii pomp ciepła. Doskonale wiemy, że 
nowoczesne technologie związane z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii pozwolą na 
prowadzenie działań ekologicznych, przyjaznych 
środowisku, co z pewnością wpłynie na poprawę 
jakości powietrza, którym oddychamy. Mamy 
ogromną nadzieję, że HUB w Miękini stanie się 
silnym impulsem rozwoju gospodarczego regionu 
i przyczyni się do zwiększenia potencjału lokal-
nych przedsiębiorców. Cieszy mnie fakt, że taka 
inwestycja, pierwsza w Polsce, powstaje właśnie 
w Małopolsce – powiedział Witold Kozłowski, 
Marszałek Województwa Małopolskiego.
– Dofinansowanie pomp ciepła w istniejących 
budynkach użytkowych przewiduje nasz najwięk-

szy program pod nazwą „Czyste Powietrze”. Z tej 
możliwości chętnie korzystają nasi beneficjenci. 
Myślimy też o wsparciu w tym zakresie nowych 
budynków, dlatego analizujemy możliwości 
dofinansowania pomp ciepła oraz magazynów/
buforów ciepła i chłodu w ramach nowego 
instrumentu, który jest przedmiotem naszych 
rozmów z resortem klimatu i środowiska – dodaje 
prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.
Jak dodał burmistrz gminy Krzeszowice Wacław 
Gregorczyk, w ramach dalszej współpracy z AGH 
i środowiskiem biznesu planowane jest stwo-
rzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie 
zajmować się szkoleniami i doradztwem dla 
profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz 
popularyzacją wśród prosumentów efektywnego 
korzystania z tych źródeł.

Śniadania Czwartkowe
Maciek Myśliwiec  

Zespół ds. Promocji Kształcenia, 
Centrum Rekrutacji

Za nami drugi sezon cyklu spotkań on-line „AGH na Śniadanie”. Podob-
nie, jak w pierwszym sezonie i tym razem spotykaliśmy się z przedsta-
wicielami wydziałów, kół naukowych i innych jednostek uczelni, żeby 
wspólnie opowiedzieć przyszłym maturzystom o naszej Alma Mater.
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Od kilku tygodni na naszej uczelni możemy śledzić 
ciekawy cykl lekcji skierowanych do szkół średnich 
pt. „GEOlekcje”. Cykl ten dotyczy zagadnień 
związanych z prowadzonymi na Wydziale Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH kierunkami 
studiów i badaniami, a prezentowane treści są 
zgodne z programem nauczania szkół średnich. 
Wszystko po to, aby były atrakcyjne dla ucznia, 
a dodatkowo poszerzały jego wiedzę w zakresie 
danego tematu.
Za nami już sześć spotkań, w wymiarze 
45-minutowym, czyli klasycznej lekcji w szkole. 
W czasie dotychczasowych spotkań, uczniowie 
mogli dowiedzieć się, jak geofizyk widzi 
otaczający go świat, jak powstają osuwiska 
i jakie zagrożenia powodują, jak poszukiwano 
„Złotego Pociągu”, jakie są właściwości wody, jak 

oglądać skały, by się czegoś o nich dowiedzieć, 
czy w końcu jak wykorzystać technologie IT do 
badania Ziemi. 
W maju na uczniów czekają jeszcze trzy 
spotkania. 12, 19 i 26 maja. Pracownicy wydziału 
opowiedzą o odnawialnych źródłach energii 
i oprowadzą po ośrodku w Miękini, pokażą, jak 
piękny może być podziemny świat i zaprezentują, 
jak wykorzystuje się naturalne i syntetyczne 
minerały w nowoczesnych technologiach.
Każde spotkanie cieszy się ogromną 
popularnością. W lekcjach bierze udział nawet 
200 osób z całej Polski. Nagrania dostępne 
na profilu Facebookowym WGGiOŚ także są 
wielokrotnie odtwarzane. 
Zapraszamy na profil Wydziału, gdzie znaleźć 
można zaproszenia na kolejne „GEOlekcje”. 

prof. Janusz Szpytko

Seminarium na temat 
rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej

Ze strony Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) 
w spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. inż. kpt. 
ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG, dr hab. inż. To-
masz Tarasiuk, prof. UMG, Prorektor ds. Współpra-
cy i Rozwoju i dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG 
– Dyrektor Instytutu Morskiego UMG. Natomiast 
ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski 
– Prorektor ds. Współpracy, prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Szpytko – dyrektor Centrum AGH UNESCO, 
prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – dyrek-
tor Centrum Energetyki, dr hab. inż. Marek 
Ściążko, prof. AGH – Centrum Energetyki, 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – dyrektor Centrum 
Technologii Kosmicznych, dr hab. inż. Jan Ziaja, 
prof. AGH – kierownik Katedry Wiertnictwa i Geo-
inżynierii, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – 
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów 
Przetwarzania Energii, prof. dr hab. inż. Tomasz 

Barszcz – Katedra Robotyki i Mechatroniki, dr Sła-
womir Kopeć – dyrektor Centrum Zaawansowa-
nych Technologii Miasta Przyszłości.
Seminarium miało symboliczny charakter powią-
zany z historią dwóch uczelni i ich stuletniej służ-
by społeczeństwu. Rok 2019 był rokiem 100-lecia 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, 20 października 1919 roku 
Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski 
dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej 
w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dewizą AGH 
jest praca w duchu uczelnianego hasła: Wiedza 
– Pasja – Więź. Historię Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 
1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego, po-
wołujący do istnienia Szkołę Morską. Historyczną 
datą uroczystego, oficjalnego otwarcia pierwszej 
w odrodzonej Rzeczypospolitej Szkoły Morskiej 
jest 8 grudnia 1920 roku. Szkoła zainaugurowała 
działalność w Tczewie na Wydziałach Nawiga-
cyjnym i Mechanicznym. Na przestrzeni wieku 
zmieniały się nazwa i lokalizacja uczelni, ale jed-
na rzecz pozostała niezmienna do dzisiaj: służba 
polskiemu morzu. 100 lat temu, 10 lutego 1920 

11 lutego 2021 roku odbyło się (online) seminarium na temat rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej, w którym wzięli udział przedstawiciele 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Orga-
nizatorem seminarium było Centrum AGH UNESCO.

GEOlekcje w Sieci
Ewa Kmiecik
Paulina Krakowska-Madejska
Maciek Myśliwiec
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roku, w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny 
z morzem, zorganizowane dla uczczenia włącze-
nia Pomorza w granice odrodzonej Polski. Aktu 
dokonał jeden z najbardziej zasłużonych polskich 
dowódców, współtwórca Błękitnej Armii, gen. 
Józef Haller.
Celem seminarium była identyfikacja możliwych 
obszarów współpracy w zakresie sektora offsho-
rowego, budowy farm wiatrowych, energetyki 
wiatrowej na morzu, budowy i eksploatacji turbin 
wiatrowych, monitoringu środowiskowego, insta-
lacji podczas budowy oraz na etapie eksploatacji 
oraz dekompozycji farm wiatrowych, rozwoju 
nowoczesnych metod i narzędzi badań środowi-
skowych na morzu (autonomizacja i cyfryzacja) 
i powiązanych tematów.
Profesor Rafał Wiśniowski przedstawił misję 
i strategię rozwoju uczelni oraz obszary działal-
ności naukowej. Priorytetem strategii w obsza-
rze nauki i innowacji jest prowadzenie badań 
naukowych i działalności innowacyjnej wkompo-
nowanych w trójkąt wiedzy: kształcenie – badania 
naukowe – innowacje. Istotnym celem Akademii 
Górniczo-Hutniczej w zakresie nauki i innowacji 
jest podejmowanie i prowadzenie badań w obsza-
rach priorytetowych, uwzględniających najnowsze 
trendy światowe w nauce i technice, w rezultacie 
podejmowania przez zespoły badawcze inicjatyw 
interdyscyplinarnych. Jednym z nich jest rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej zaliczanej do zero-
-emisyjnego systemu energetycznego, wpisujący 
się w dokument Polityka energetyczna Polski do 
2040 roku (zatwierdzony przez Radę Ministrów 
w dniu 2 lutego 2021 roku).
Profesor Adam Weintrit przedstawił strategicz-
ne kierunki rozwoju uczelni. Jest ona ukierunko-
wana na priorytety wskazane w programie stra-
tegicznym 2019–2024 Unii Europejskiej, Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 roku), jest zgodna 
z polityką naukową określoną w Konstytucji dla 
Nauki oraz wpisuje się w krajowe i pomorskie 
obszary inteligentnych specjalizacji. Istotnym 
celem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest 
realizacja badań naukowych na potrzeby gospo-
darki morskiej w wymiarze krajowym, regional-
nym, europejskim i globalnym. Jednym z nich 

są projekty ukierunkowane na rozwój morskiej 
energetyki wiatrowej.
Doktor hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. UMG, przed-
stawił strukturę uczelni, w której skład wchodzą 
cztery wydziały i Instytut Morski. Główne kierunki 
badań prowadzonych na wydziałach, związane 
z szeroko rozumianą tematyką offshore to:
 � modelowanie bezpieczeństwa operacyjne-

go i ekologicznego w transporcie wodnym 
w aspekcie oddziaływania na otoczenie 
i zaplecze portowe; badanie bezpieczeństwa 
sieci transportowych infrastruktur krytycznych; 
organizacja ruchu i analiza nawigacyjna pro-
jektowanych akwenów żeglugowych; projekt 
wyposażenia nawigacyjnego mostka nawiga-
cyjnego jednostek OSV (Offshore Service/ Sup-
port/ Supply Vessel) (Wydział Nawigacyjny);

 � ocena eksploatacji maszyn i urządzeń okrę-
towych z uwzględnieniem aspektów ener-
getycznych i środowiskowych; technologia 
wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn 
i kadłubów okrętowych (Wydział Mechaniczny);

 � ocena jakości zasilania w okrętowych 
systemach elektroenergetycznych – pomiary, 
modelowanie i symulacje; ocena cyfrowych 
i matematycznych narzędzi wspomagających 
projektowanie struktur i algorytmów 
sterowania falowników wielopoziomowych 
(Wydział Elektryczny);
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 � modele zarządzania systemami transportowy-
mi i logistycznymi oraz ich wpływ na rozwój 
morskiego sektora TSL; Zarządzanie strate-
giczne zrównoważonym rozwojem regionów 
nadmorskich (Wydział Zarządzania i Nauk 
o Jakości).

W dalszej części wystąpienia prorektor UMG podkre-
ślił fakt posiadania przez uniwersytet statków szkol-
no-badawczych i statku badawczego z dynamicznym 
pozycjonowaniem, które są wykorzystywane w ba-
daniach naukowych i pracach rozwojowych. Zwrócił 
również uwagę na współpracę uczelni ze spółkami 
Remontowa Holding, lidera w krajowej branży 
stoczniowej oraz licznymi uczelniami zagranicznymi, 
w szczególności ponad trzydziestoletnią współ-
pracę z Shanghai Maritime University, Hochschule 
Bremerhaven oraz współpracę z Aalborg University 
w obszarze mikro sieci okrętowych.
Instytut Morski UMG przedstawił jego dyrektor, 
dr hab. Maciej Matczak, który omówił strukturę 
jednostki oraz główne obszary badawcze, w szcze-
gólności w zakresie badań środowiskowych, 
geofizycznych, geologicznych i geotechnicznych 
dla inwestycji morskich, w tym dla morskiej ener-
getyki wiatrowej. Opisał plany utworzenia przez 
Uniwersytet Morski w Gdyni innowacyjnego cen-
trum zintegrowanych laboratoriów badawczych 
środowiska morskiego dla przemysłu offshore, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
Ofertę współpracy AGH z UMG ukierunkowaną 
dla przemysłu offshore przedstawił prof. Rafał 
Wiśniowski. Proponowane przez AGH obszary te-
matyczne do współpracy obejmują między innymi:
projektowanie odwiertów i przewiertów pod mor-
skie platformy wiatrowe i instalacje przesyłowe;
współpracę farm wiatrowych z siecią zasilającą 
z uwzględnieniem jakości dostawy energii i wa-
runków przyłączenia;
rozwiązania systemów transportowych dla prze-
mysłu offshore;
diagnostykę turbin wiatrowych;
wodór i ciekłe nośniki wodoru organicznego jako 
potencjalne opcje długoterminowego i wielkoska-
lowego magazynowania energii.
Seminarium powiązane było z podpisaniem poro-
zumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górni-
czo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Rafała 
Wiśniowskiego – Prorektora AGH ds. Współpracy 
i Uniwersytetem Morskim w Gdyni, reprezen-
towanym przez dr hab. inż. Tomasza Tarasiuka, 
prof. UMG – Prorektora UMG ds. Rozwoju i Współ-
pracy, w obszarze technologii offshorowych, 
w szczególności rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej.

prof. Janusz Szpytko

Biblioteki świata: era 
cyfrowa

22 lutego 2021 roku odbyło się (online) kolejne seminarium na temat 
Biblioteki świata: era cyfrowa. Organizatorami seminarium było Cen-
trum AGH UNESCO i Biblioteka Główna AGH.

Seminarium było ukierunkowane na rolę literatury 
technicznej w cyfrowej rzeczywistości. Wprowa-
dzenie do tematyki seminarium zrobili mgr Maria 
Garczyńska (zastępca dyrektora Biblioteki Głównej 

AGH) i prof. Janusz Szpytko (dyrektor Centrum 
AGH UNESCO). W debacie uczestniczyli między 
innymi stypendyści Centrum AGH UNESCO z: Kuby, 
Madagaskaru, Nigerii. Przewodnikami w wirtu-
alnym spacerze po Bibliotece Głównej byli jej 
pracownicy: mgr Danuta Ryś, mgr Paweł Łapucha, 
mgr Paweł Nowaczyk. Poniżej prezentujemy wy-
brane fragmenty z przedmiotowej debaty.
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– Według mnie literatura techniczna odgrywa 
istotną rolę w rozwoju badań, ponieważ jest 
źródłem informacji i punktem odniesienia do 
nowych inspiracji i opracowań. Pozwala zidentyfi-
kować problem badawczy, być źródłem przedmio-
towej wiedzy i odpowiednio dostosować nasze 
zainteresowania, a ponadto zweryfikować nasze 
badania. Dostęp do cyfrowej fachowej literatury 
wymaga przedmiotowego finansowania – powie-
dział mgr inż. Arthur z Madagaskaru.
– Na Kubie technologie informacyjne są wyko-
rzystywane dla potrzeb dostępu do literatury 
technicznej w ograniczonym zakresie. Prioryte-
towy dostęp do czasopism naukowych posia-
dają nauki medyczne. Istotną rolę w ośrodkach 
badawczych i naukowych w zakresie dostępu do 

wiedzy i informacji oraz w zakresie kształcenia, 
odgrywa Internet. Łączny dostęp do informacji 
i wiedzy fachowej zapewniany w AGH gwarantuje 
skuteczność procesu kształcenia – uważa mgr inż. 
Yorlandys z Kuby.
– Literatura techniczna pomaga w zapoznaniu się 
z wcześniejszymi pracami w obszarze przedmio-
towych badań i zrozumieniu natury problemu, 
w rezultacie zapoznania się z realizacją badań 
naukowych i ich opisami – stwierdził mgr inż. Efe 
z Nigerii.
Uczestnicy debaty potwierdzili, że cyfryzacja 
literatury technicznej istotnie ułatwia dostęp do 
międzynarodowej literatury fachowej, jej wielokry-
terialne przeszukiwanie i analizowanie, a ponadto 
jest źródłem wiedzy i inspiracji twórczej.

Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego 
Rozwoju został proklamowany na 40. Sesji Konfe-
rencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 roku. 
Ten dzień obchodzony jest każdego roku 4 marca, 
aby podkreślić osiągnięcia inżynierów we współ-
czesnym świecie oraz poprawić zrozumienie opinii 
publicznej w zakresie roli nauk technicznych we 
współczesnym życiu i zrównoważonym rozwoju.
Debata moderowana przez prof. Janusza Szpytko 
(Centrum AGH UNESCO) była ukierunkowana na 
poznanie opinii i wizji znaczenia inżynierii dla 
naszego życia i przyszłości, a ponadto na zrównowa-
żony rozwój. W debacie uczestniczyli inżynierowie 
z Czadu, Kuby, Mali, Polski, Wielkiej Brytanii, w tym 
stypendyści Centrum AGH UNESCO. Poniżej prezen-
tujemy wybrane fragmenty z przedmiotowej debaty.
– Od przeszło 100 lat ambicją pracowników 
i studentów AGH było poszukiwanie rozwiązań 
zmieniających rzeczywistość, współpraca krajowa 
i międzynarodowa z jednostkami naukowo-badaw-
czymi i uniwersytetami, przemysłem krajowym 
i międzynarodowym, czego efektem są rozliczne 
innowacyjne rozwiązania stosowane w różnych 
branżach – stwierdził prof. Rafał Wiśniowski – 
Prorektor ds. Współpracy. Działalność badawcza 
Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje 8 grup 
i kierunków badawczych to jest: technologie 
informacyjne, nowe materiały i technologie, śro-
dowisko i zmiany klimatyczne, energia i jej zasoby, 
górnictwo, inżynieria elektryczna i mechaniczna, 

nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczno-ekono-
miczne i humanistyczne. W tym też zakresie AGH 
aktywnie wpisuje się w kształcenie inżynierów 
i badania dla zrównoważonego rozwoju. Dowodem 
są publikacje naukowe, wdrożenia przemysłowe, 
transfer technologii i inne działania.
– To inżynierowie budowali, budują i będą budo-
wać nasz świat – uznał mgr inż. Grzegorz Bałda, 
Prezes Zarządu BIPROSTAL. W swojej wypowiedzi 
pragnę zwrócić uwagę na inną stronę naszego 
życia zawodowego. Pierwszym czynnikiem są coraz 
większe kłopoty w codziennej pracy inżynierów, 
a są nimi między innymi zbyt duży udział czynnika 
kosztowego wdrażanych rozwiązań, stawiany przez 
ekonomistów jako warunek. Przed około 30 laty 
honorowano rozwiązania inżynieryjne, a na ich 
realizację gromadzono konieczne środki. Dzisiaj 
oczekuje się rozwiązań dopasowanych do budżetu 
inwestora, nie zmniejszając wymogów oraz para-
metrów wejściowych. Drugi czynnik to realizuja-
cja zadań w systemie „zaprojektuj i wybuduj na 
podstawie opracowanej przez inwestora SIWZ” 
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). 
Zawsze mamy sprzeczność pomiędzy inwestorem 
a generalnym wykonawcą. Inwestor oczekuje naj-
lepszej jakości i rozwiązań na najwyższym pozio-
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Inżynierowie stoją 
za zrównoważonym 
rozwojem prof. Janusz Szpytko

4 marca 2021 spotkaliśmy się na kolejnym seminarium organizowanym 
przez Centrum AGH UNESCO w konwencji online, którego tematem był 
Międzynarodowy Dzień Inżyniera 2021 dla Zrównoważonego Rozwoju.
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mie, a generalny wykonawca oczekuje wypracowa-
nia jak najwyższej rentowności. Trzeci czynnik to 
coraz większa presja na „odchudzanie” konstrukcji. 
Powstaje presja na projektanta, żeby ograniczał 
współczynnik bezpieczeństwa do uśrednionych 
dzisiaj warunków, co w przyszłości może okazać 
się katastrofalne. Te dwie rzeczy zawsze się wyklu-
czają: albo wysoka jakość i bezpieczeństwo, albo 
niskie koszty. Po czwarte zbyt mała liczba średnich 
szkół technicznych oraz uniwersytetów i poli-
technik kształcących kadrę inżynierską. Dzisiejsi 
młodzi inżynierowie bardzo dobrze posługują się 
najnowszym oprogramowaniem do projektowania 
modelując w 3D, ale mają duży problem w kla-
sycznym rysunku 2D i w szkicach odręcznych. Nie 
powinno się tego aspektu pomijać w kształceniu 
kadry. Po piąte, rysunek techniczny jest uniwersal-
nym międzynarodowym językiem inżynierów. Je-
den rysunek zastępuje zawsze bardzo wiele stron 
opisu i zazwyczaj jest jednoznaczny nie dając pola 
do coraz częstszych interpretacji. I po szóste, coraz 
częściej spotyka się zbyt mało doświadczone kadry 
w służbach inwestycyjnych inwestorów, czego 
efektem są źle oszacowane koszty oraz harmono-
gramy realizacji inwestycji.
– Nasze życie staje się coraz bardziej uzależnione 
od inżynierii – stwierdził mgr inż. Paweł de Stern-
berg Stojałowski – Prezes Aseptium, UK. Inżynieria 
czyni nasze życie łatwiejszym i przyjemniejszym, 
po cichu kupując nam więcej czasu. Zapewnia nam 
proste rozwiązania, takie jak zmywarki, ale także 
cuda współczesnych technologii chirurgicznych, 
które umożliwiają niezwykle złożone operacje 
ratujące życie. Tendencja ta będzie kontynuowana 
w przyszłości, być może z jedną ważną różnicą, że 
zrównoważony rozwój będzie podstawową zasadą 
wszystkich nowych rozwiązań.
– W Szkocji mamy ogromną liczbę elektrowni wod-
nych, a wiele z nich to elektrownie na stosunkowo 
niewielką skalę, zaledwie kilkaset kilowatów. Są 
one często instalowane na strumieniach i małych 
rzekach i stają się stworzonymi przez człowieka 
barierami dla migrujących łososi. Aby rozwiązać 
ten problem, większość tych hydro-systemów jest 
obecnie wyposażona w przepławki, które pozwala-
ją rybom wspiąć się i kontynuować podróż w górę 
rzeki. Zrównoważone rozwiązanie inżynierskie wy-

korzystuje krajobraz i dostępność zrównoważonej 
energii, a jednocześnie zmniejsza jego wpływ na 
dziką przyrodę – powiedział student ze Szkocji.
– Inżynieria stoi za wszystkim we współczesnym 
społeczeństwie – uważa dr inż. Adama z Mali. 
Na przykład, gdy mówimy o postępie w naukach 
medycznych, przychodzi nam na myśl wysoko wy-
kwalifikowany lekarz. Jednak można być zaskoczo-
nym, wiedząc, że inżynieria i nauki medyczne idą 
w parze, aby poprawić jakość opieki zdrowotnej. 
Ponadto potrzebujemy mechanizmu, który będzie 
ukierunkowany na zrównoważony rozwój.
Zrównoważony rozwój zależy od naszej zdolności 
do ograniczenia wpływu wykorzystania zasobów 
na środowisko poprzez zmiany technologiczne. 
Opierając się na tym założeniu, musimy przepro-
jektować nasze systemy technologiczne, a nie po 
prostu stosować poprawki technologiczne, które 
nie są satysfakcjonujące w dłuższej perspektywie. 
Nie należy także lekceważyć społecznego wymiaru 
zmian technologicznych. Obecnie skupiamy się na 
technologii rozwiązywania problemów środowisko-
wych na całym świecie.
– Inżynieria od wieków wywiera duży wpływ 
na społeczeństwo i nadal odgrywa ważną rolę 
i kształtuje przyszłość ludzkości – mówił mgr arch. 
Badou z Chad Republic. W miarę jak stajemy się 
coraz bardziej zależni od naszych codziennych 
działań związanych z technologią, inżynierowie 
będą coraz ważniejsi. Inżynierowie nie siedzą i nie 
patrzą. Sprawiają, że rzeczy się dzieją. Wykorzy-
stując innowacje, kreatywność i bogatą wiedzę, 
absolwenci kierunków inżynieryjnych wpływają na 
świat. Ludzkość zmienia się w różnych aspek-
tach, a inżynierowie stoją za tym rozwojem. Aby 
wprowadzić rozwiązania inżynieryjne, inżynierowie 
muszą być kreatywni, ciekawi i zdolni do radzenia 
sobie w zmieniającym się konstruowaniu świata.
W zaawansowanym technologicznie świecie 
potrzebujemy inżynierów, którzy wprowadzą po-
mysły w życie. Stosując zasady matematyki i nauk 
ścisłych, inżynierowie opracowują rozwiązania 
największych światowych problemów technicz-
nych. Inżynieria pomaga nam w codziennym życiu. 
Inżynieria ułatwiła transport. Możemy skrócić dy-
stans, lecąc przez kilka godzin, zamiast marnować 
miesiące i lata, jak to robili ludzie w przeszłości. 
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śWIAToWY DZIEń WoDY 2021

Światowy Dzień Wody, obchodzony jest 22 marca 
każdego roku począwszy od 1993 roku i kieruje 
uwagę na znaczenie słodkiej wody dla człowieka. 
Głównym celem obchodów Światowego Dnia Wody 
jest wspieranie osiągnięcia 6 Celu Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ: Zapewnienia wszystkim ludziom 
dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez 
zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
Debata moderowana przez prof. dr. hab. inż. Janusza 
Szpytko – Centrum AGH UNESCO, była ukierunkowa-
na na znaczenie wody dla wszystkich i istotnej kwe-
stii zaopatrzenia w wodę użytkowników w zakresie 
jej jakości i bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy 
wybrane fragmenty z przedmiotowej debaty. Wzięli 
w niej udział uczestnicy z: Indii, Kuby, Madagaskaru, 
Nigerii, Pakistanu, Polski, w tym stypendyści Cen-
trum AGH UNESCO.
– Celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie 
uwagi na znaczenie wody słodkiej i promocję zrów-
noważonego zarządzania jej zasobami – stwierdził 
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. 

Współpracy. Ten dzień to okazja, aby dowiedzieć się 
więcej o kwestiach związanych z wodą, zainspiro-
wać inne osoby i podjąć działania, aby coś zmienić 
w dobrym kierunku.
W Akademii Górniczo-Hutniczej od lat podejmowane 
są badania naukowe i kształcenie ukierunkowane 
na gospodarowanie wodą i jej zasobami, w szcze-
gólności w aspekcie środowiska i zmian klimatycz-
nych, z ukierunkowaniem na inżynierię środowiska, 
ochronę środowiska, i inne skorelowane kierunki 
badawcze. Przykładowe wybrane tematy podjęte 
przez pracowników AGH i ukierunkowane na wodę 
obejmują następujące zagadnienia: ochrona wód, 
kształtowanie środowiska wodnego w procesach 
górniczych i budownictwie; modelowanie interakcji 
między wodami podziemnymi i powierzchniowy-
mi na wybranych przykładach; metodyka badania 

Światowy Dzień 
Wody 2021 prof. Janusz Szpytko

22 marca 2021 roku po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. 
Spotkaliśmy się online podczas seminarium, którego organizatorem 
było Centrum AGH UNESCO. 

W obecnej sytuacji związanej z wystąpieniem 
choroby COVID-19 obserwujemy, jak kraje rozwinię-
te próbują zarządzać i powstrzymać rozprzestrze-
nianie się wirusa SARS-CoV-2, prowadząc zajęcia 
online i domowe biuro. To dzięki innowacjom 
i inżynierii jesteśmy w stanie na bieżąco sobie po-
radzić. Podczas gdy wiele najbiedniejszych krajów 
na całym świecie boryka się z ogromnymi proble-
mami, zamykając szkoły i uniwersytety z powodu 
braku rozwiązań inżynierskich, bo nie stać ich na 
to tak, jak w krajach rozwiniętych.
Jednym z największych, jeśli nie największym 
osiągnięciem inżynieryjnym było wprowadzenie 
elektryczności. Jej rozwój i wdrażanie miały istotny 
wpływ na nasze społeczeństwa. Ponieważ nasz 
świat szybko staje się coraz bardziej zależny od 
technologii, poleganie na dobrej technologii 
sprawi, że inżynierowie będą coraz ważniejsi. 
Odnawialne źródła energii mają jedną wspólną 
cechę: minimalną emisję gazów cieplarnianych. 
Aby osiągnąć cele klimatyczne porozumienia 
paryskiego, niezbędna jest zatem większa ilość 
energii odnawialnej. Przetrwanie świata wiąże się 
z innowacjami i pomysłami inżynieryjnymi. Inży-
nieria nadal odgrywa i będzie odgrywać znaczącą 
rolę w naszym społeczeństwie. Jako inżynierowie 
musimy przemyśleć i opracować długoterminową 
wizję tego, w jaki sposób nasze odkrycia naukowe 

powinny pomóc światu bez narażania środowiska 
człowieka na niebezpieczeństwo.
– Praca inżyniera często obejmuje planowanie 
i analizę problemu na wczesnych etapach procesu 
projektowania. Problem projektowy może być tak 
mały, jak układ scalony komputera lub tak duży 
i złożony, jak samolot. Projektowanie inżynieryjne 
obejmuje wymyślanie, wyobrażanie sobie, opra-
cowywanie i planowanie urządzenia, struktury, 
procesu lub systemu, który zapewnia pewne 
korzyści społeczeństwu. Prawdziwe problemy nie 
są uporządkowane, ani nie mają jasnej koncepcji. 
Czasami nie wszystkie dane do ich rozwiązania są 
dostępne lub są one mylone z innymi nieistotny-
mi szczegółami. W takich przypadkach konieczne 
staje się uporządkowanie zbioru dostępnych 
informacji, pod kątem przydatności do rozwią-
zania problemu. Problemy inżynieryjne na ogół 
nie mają jednego rozwiązania. Często wybierane 
jest najlepsze rozwiązanie spośród możliwych 
alternatywnych. Współcześni inżynierowie nie 
muszą zdobywać doświadczenia w cieniu innego 
inżyniera, lecz kształcą się początkowo na uczel-
niach, a następnie na studiach magisterskich 
i podyplomowych. Projektowanie inżynierskie jest 
bardzo zróżnicowane i złożone, wymaga głębokiej 
specjalizacji, a także pracy zespołowej – stwierdził 
mgr inż. Yorlandys z Kuby.

fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k



40 marzec–kwiecień 2021 nr 157–158

 WYDARZENIA

składu wody: pierwiastkowa, mineralna, bakte-
riologiczna i wirusowa; monitoring jakości wody, 
gospodarka wodna i ochrona wód; zastosowanie 
sedymentacji wielostrumieniowej w systemach 
oczyszczania i uzdatniania wody; budowa robota 
inspekcyjnego do diagnostyki zbiorników z cie-
czami; system wykrywania przecieków w sieciach 
wodociągowych za pomocą analizy echa.
– Jako przedsiębiorstwo, co roku obchodzimy Świa-
towy Dzień Wody. Zwykle prowadzimy warsztaty 
edukacyjne w naszej oczyszczalni ścieków i zakła-
dzie uzdatniania wody. Warsztaty skierowane są 
do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Kra-
kowa i cieszą się dużym zainteresowaniem. Teraz 
mamy pandemię, wszystkie działania są ograni-
czone, musieliśmy zrezygnować z prowadzenia 
warsztatów w naszej firmie. Przenieśliśmy się do 
Internetu, robiąc to samo na warsztatach w trybie 
online. Bardzo zależy nam na ponownym osobi-
stym kontakcie z mieszkańcami miasta i czekamy, 
aż sytuacja zdrowotna się unormuje – powiedział 
mgr Piotr Ziętara – prezes Zarządu Wodociągów 
Miasta Krakowa SA.
– Woda jest kluczowym zasobem, w szczególności 
podczas pandemii. Staramy się pomóc chronić 
naszych obywateli przed zagrożeniem pandemią. 
Zaopatrzenie w wodę, a zwłaszcza odbiór ścieków 
i oczyszczanie ścieków, szczególnie ścieków ze 
szpitali, jest obecnie kluczowym elementem naszej 
działalności. Aktualnie walczymy z trzecią falą pan-
demii, mamy około dziesięciu procent personelu 
w izolacji. Nasze procedury, które zostały wdrożone 
na początku pandemii, chronią nas przed zakłó-
ceniem ciągłości działania operacyjnego. Oznacza 
to, że nie trzeba było zamykać żadnych procesów 
prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Jesteśmy 
drugą co do wielkości firmą wodociągową w Pol-
sce, zaopatrujemy w wodę ponad milion użytkow-
ników, co roku sprzedajemy około 53 milionów 
metrów sześciennych wody. W czasie pandemii 
dochody maleją, maleje też wielkość sprzedaży. 
W ubiegłym roku dostarczyliśmy do systemu około 
3 mln m3 wody mniej. Obecnie staramy się utrzy-
mać wymagany poziom usług w każdym obszarze 
naszej działalności, staramy się zapewnić ochronę 
naszym pracownikom, szczególnie w zakresie 
nielimitowanego dostępu do środków ochrony 

indywidualnej (między innymi: maski, kombinezy, 
środki do dezynfekcji rąk i powierzchni). Staramy 
się zapewnić naszym pracownikom bezpieczne wa-
runki pracy. Dostarczamy wodę do ponad 1 miliona 
ludzi, odbieramy też ścieki od tej samej populacji 
i wiemy, że jest to jedno z trzech kluczowych dzia-
łań łącznie z działalnością służby zdrowia i sektora 
energetycznego.
W Światowym Dniu Wody głównymi zadaniami 
dla nas jest wdrażanie w gospodarce obiegów 
zamkniętych, zwłaszcza w sektorze ścieków, 
zajmowanie się ograniczaniem strat, oczywiście 
z zapewnieniem wysokiej jakości wody spełniającej 
wszystkie wymagania przepisów europejskich. Sta-
ramy się również realizować strategię rozbudowy 
sieci, ale także modernizacji i rozbudowy zakładów, 
bo chcemy być przygotowani do rozwoju miasta. 
Myślę, że w najbliższej przyszłości zajmiemy się 
problemem wód opadowych z retencją i zarządza-
niem siecią wód deszczowych – dodał Piotr Ziętara.
– W moim kraju ludzie nie wykorzystują wody we 
właściwy sposób. Jest wiele rzek, zapór wodnych 
i studni oraz przedmiotowej infrastruktury, ale 
nadal wielu mieszkańców Indii nie ma dostępu do 
wody w swoich domach. Muszą pokonywać duże 
odległości, aby zdobyć wodę. Jeśli przejdziemy 
do statystyk i przyjrzymy się liczbom z 2019 roku: 
około 3,5 miliona ludzi umiera każdego roku z po-
wodu chorób związanych wodą, które są bardzo 
powszechne w indyjskich wioskach, ponieważ 
woda nie jest czysta i prawie 84 proc. dzieci w wie-
ku do dziesięciu lat przez to choruje. Wiele rzeczy 
jest nadal do zrobienia w związku z zaopatrzeniem 
w wodę, oczyszczaniem wody i warunkami sanitar-
nymi. W Indiach istnieje ogromne zapotrzebowanie 
na wodę. Brak jest opłat za wodę. W Polsce ludzie 
płacą za zużycie wody, ale w Indiach nie ma takich 
praktyk i dlatego ludzie myślą, że to własność, 
która im się należy, że można ją marnować. Indie 
mają ogromną liczbę ludności, klimat w Indiach się 
zmienia, a zasoby są coraz mniejsze. Sprawę wody 
powinniśmy potraktować jako bardzo ważne wy-
zwanie, ponieważ jej zasoby są ograniczone. Chyba 
każdy widział zdjęcia lub filmy z rzeki Ganges i to 
jak jest zanieczyszczona. Niedawno w Indiach 
uruchomiono program, którego celem jest oczysz-
czenie rzeki Ganges i edukacja w zakresie wody 
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i medycyny. Bez wody nie ma życia – mgr inż. Arun 
z Indii.
– Pokażę rzeczywistość z miasta, w którym miesz-
kam, czyli Hawany. Tak więc Kuba jest wyspą, 
wyspa jest długa i wąska, nie mamy długich rzek, 
a to oznacza, że zasoby słodkiej wody są ograniczo-
ne. Hawana jest miastem, które ma ponad 500 lat, 
a system wodociągowy powstał w XIX wieku, więc 
jest bardzo stary. Kiedy planiści zaprojektowali sys-
tem wodociągowy, populacja w Hawanie wynosiła 
mniej niż 1 milion osób. Obecnie w aglomeracji 
miejskiej mieszka około 2,1 miliona osób. Tak więc 
system wodny nie wystarcza na pokrycie potrzeb 
miasta. Dlatego podjęto działania ukierunkowane 
na równomierne rozprowadzenia wody na całej wy-
spie. We wszystkich prowincjach ludzie otrzymują 
wodę raz w tygodniu w pojemnikach. Mój wniosek 
jest taki, że nawet jeśli dysponujemy ograniczo-
nymi zasobami, korzystając z dobrej logistyki 
i planowania dystrybucji wody, możemy rozwiązać 
problem niedoboru wody w odległych lokalizacjach 
– uważa mgr inż. Yorlandys z Kuby.
– Wyjaśnię Państwu mój punkt widzenia, dlaczego 
woda jest ważna, zwłaszcza zasoby wodne, 
a następnie przedstawię najgorszy przypadek 
niedoboru wody w moim kraju, jakim jest 
Madagaskar – powiedział mgr inż. Heri. Potrzebuje-
my wody do zalesiania, budowy, cyklu środowisko-
wego, a zwłaszcza do zabezpieczenia codziennych 
potrzeb życiowych, ponieważ chcemy utrzymać 
dobre samopoczucie naszych rodzin, a także środo-
wiska, w którym żyjemy.
Przejdźmy teraz do przypadku południowego Ma-
dagaskaru. Większość z nas zna Madagaskar z jego 
bogatych zasobów naturalnych. W południowej 
części Madagaskaru istnieje niedobór opadów i są 
obserwowane zmiany klimatyczne. Od 1896 roku 
wystąpiło 16 klęsk głodu spowodowanych brakiem 
wody. Tylko przez ostatnie cztery dekady wystąpiło 
ich osiem. Susza i głód prawdopodobnie staną się 
częstsze, czego skutkiem jest głód w tej części 
mojego kraju. Prognozuje się, że około 1,35 miliona 
ludzi, w tym 100 000 dzieci poniżej 5 roku życia, 
stanie się ofiarami niedożywienia w nadchodzą-
cych miesiącach, jedna piąta populacji Madagaska-
ru nie słyszała o COVID-19, ponieważ ważniejszym 
problemem jest walka z głodem. Bez wody nie ma 
życia, a ludzie wciąż zmieniają ekosystem, a bez 
planowania utrzymania zasobów naturalnych nie 
będzie też życia. Niemniej jednak możemy jeszcze 
uratować Planetę i przywrócić jej naturalną rów-
nowagę.
– Woda gwarantuje naszą teraźniejszość i zapew-
nia nam przyszłość – rozpoczął swoją wypowiedź 
mgr inż. Adil z Pakistanu. Musimy cenić wodę 
i zrozumieć potrzebę jej oszczędzania. Myśląc o wo-
dzie: jeśli masz tylko jeden chleb i jesteś głodny, 
nigdy nie dasz go ptakom, podobnie jak masz tylko 

jedną butelkę wody i musisz przejść przez pustynię, 
nigdy nie umyjesz nią stóp. Ochrona naszego 
systemu wodnego jest koniecznością i powinna 
być istotną częścią naszego fizycznego, psychicz-
nego i duchowego dobrostanu. Płynie nasza krew, 
płyną nasze myśli, płynie muzyka, nic z tego nie 
byłoby możliwe bez wody, która daje nam życie. 
Zawsze podziwiam ochronę wody. Niezależnie od 
formy, którą przybiera: śniegu, lodu czy po prostu 
niesamowitego słodkiego źródła, woda jest życiem 
w każdym aspekcie. Chodzenie, siedzenie, łowienie 
ryb nad wodą zawsze dawały mi spokój. Obecnie 
znaczenie wody wzrosło, ponieważ nie jesteśmy 
w stanie obserwować w naturze widoków morskich 
ani jezior.
W Światowym Dniu Wody wspólnie uświadamiaj-
my znaczenie ochrony wody i zobowiążmy się do-
ceniać każdą jej kroplę. Dzisiaj jest Światowy Dzień 
Wody i według niektórych statystyk prawie połowa 
światowej populacji żyje na obszarach, na których 
brakuje wody przez co najmniej jeden miesiąc 
w roku. Obecnie dostęp do wody jest zagrożony 
w rezultacie wzrostu ludności, rozwoju rolnictwa 
i przemysłu oraz na skutek zmian klimatycznych. 
Dlatego Światowy Dzień Wody koncentruje się na 
prawdziwej wartości wody i na tym, co ludzie mogą 
zrobić, aby chronić ten ważny zasób.
– Co znaczy dla mnie woda? Jest życiem, utrzymuje 
mnie w stanie nawodnienia, czystości, sprawia, 
że jestem zdrowy, a także chroni moje środowisko 
– powiedział mgr inż. Matthew z Nigerii. Jaki jest 
pożytek z wody w życiu domowym i rodzinnym? Jest 
bardzo ważna, aby gotować, dbać o higienę, prać 
ubrania, a także dla utrzymania domu i społeczności 
w czystości. Jest również ważna dla form rekreacji, 
takich jak pływanie, roślinność, nawadnianie ogro-
dów. Jak ważna jest woda do życia? Jest intensywnie 
używana w rolnictwie, służy do produkcji naszej 
żywności. Jest surowcem w procesach przemy-
słowych i jest źródłem energii w elektrowniach 
wodnych. To także środek transportu. Znaczenie 
wody dla naszych praktyk kulturowych polega na 
uprawianiu rodzimej żywności i budowaniu domów. 
Moje osobiste doświadczenia i przemyślenia doty-
czące wody są takie, że w moim kraju w niektórych 
miejscach trudno jest uzyskać dostęp do czystej 
wody z powodu braku infrastruktury lub jej niepra-
widłowej konserwacji. Innym aspektem jest brak 
zabezpieczenia wody przed zanieczyszczeniem lub 
niewłaściwe jej używanie. Ze względu na sposób, 
w jaki rozprowadzana jest woda (podobnie jak woda 
w folii, która jest przechowywana w niebezpiecz-
nych miejscach i jest narażona na zanieczyszczenia), 
bakterie E-coli stanowią bardzo poważny problem. 
Innym problemem są choroby powodowane przez 
wodę i brak podstawowych warunków sanitarnych. 
Dlatego ważne jest, aby zapobiegać rozprzestrzenia-
niu się chorób w rezultacie zanieczyszczenia wody.
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Bez wody nie ma życia, 
a ludzie wciąż zmieniają 
ekosystem. Bez planowania 
utrzymania zasobów 
naturalnych życie nie 
przetrwa. Jednak możemy 
jeszcze uratować Planetę 
i przywrócić jej naturalną 
równowagę. Według 
niektórych statystyk prawie 
połowa światowej populacji 
żyje na obszarach, na 
których brakuje wody przez 
co najmniej jeden miesiąc 
w roku. 
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Kalendarium rektorskie  
luty–marzec 2021
11 lutego

 � Spotkanie z przedstawicielami Uniwer-
sytetu Morskiego w Gdyni – dyskusja na 
temat planowanego podpisania poro-
zumienia o współpracy z AGH oraz jego 
zakresu (online).

15 lutego
 � Spotkanie zespołu zadaniowego przy 

Zarządzie Województwa Małopolskiego  
ds. zapobiegania negatywnym skutkom 
gospodarczym wywołanym epidemią 
COVID.

16 lutego
 � Rada Fundacji Krakowskiego Radia Akade-

mickiego ŻAK.
 � Posiedzenie Małopolskiej Rady Innowacji 

(online).

17 lutego
 � Rada Naukowo-Przemysłowa Konsorcjum 

Instytut Autostrada Technologii i Inno-
wacji.

 � Debata Rektorów „Godziny rektorskie” 
w siedzibie Radia Kraków.

18 lutego
 � Spotkanie z władzami San Diego State 

University, USA – rozmowy na temat moż-
liwości kontynuacji i rozwoju dotychczaso-
wej współpracy z AGH (online).

19 lutego
 � Prezydium o/PAN w Krakowie.
 � Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych.

22 lutego

 � Prezydium Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych.

24 lutego
 � Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze.
 � Spotkanie z Anne Schmidt-Riou, Konsul 

Generalną Republiki Francji.

25 lutego
 � Spotkanie rektorów uczelni krakowskich 

z przedstawicielką NCBiR w Brukseli pt. 
„Horyzont Europa – nowe możliwości 
finansowania badań naukowych i innowa-
cji” (online).

26 lutego
 � Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rekto-

rów Polskich Uczelni Technicznych.
 � Prezydium Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich.

4 marca
 � Światowy Dzień Inżynieria – konferencji 

pod patronatem KRPUT (online).

11 marca
 � Konferencja IT na uczelniach (online).
 � Spotkanie władz AGH z przedstawicielami 

Krakowskiego Korpusu Dyplomatycznego 
(online).

12 marca
 � Spotkanie z delegacją z Instytutu Metali 

Nieżelaznych.

15 marca

 � Prezydium Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych.

17 marca
 � Instytut Problemów Współczesnej Cywi-

lizacji.
 � Posiedzenie Kolegium Rektorów Krakow-

skich Szkół Wyższych.
 � Spotkanie z przedstawicielami firmy Cer-

sanit Opoczno – prezentacja firmy i omó-
wienie zagadnień dotyczących kontynuacji 
współpracy z AGH (online).

 � Posiedzenie Zespołu KRASP ds. Europej-
skich Sieci Uniwersyteckich (online).

18 marca
 � Spotkanie z przedstawicielami Fundacji 

Platforma Przemysłu Przeszłości, doty-
czące możliwości nawiązania współpracy 
(online).

19 marca
 � Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia 

i Studenckich Polskich Uczelni Technicz-
nych oraz obrady Komisji Akredytacyjnej 
Uczelni Technicznych (online).

23 marca
 � Spotkanie z delegacją z Instytutu Metali 

Nieżelaznych w celu nawiązania współ-
pracy.

25 marca
 � Posiedzenie Zespołu KRASP ds. opiniowa-

nia Krajowego Planu Odbudowy (online).
 � Webinarium „European Universities 

2030: Vision and Values”, organizowane 
przez European Universities Association 
(online).

26 marca
 � Prezydium Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich.

31 marca
 � Posiedzenie Rady Nadzorczej InnoAGH 

(online).
 � Spotkanie – Sieć Badawcza Łukasiewicz 

w ramach współpracy naukowo-badawczej.

fo
t. 

 I.
 K

ol
cz

yń
sk

a



43Biuletyn AGH

pRAcoWNIcY   

Doktor inż. Krzysztof Pawiński jest 
absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Uzupełniał edukację w Technische Uniwer-
sitaet w Clausthal-Zellefeld w Niemczech. 
W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk 
technicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej, 
obecnie jest przewodniczącym rady tej uczel-
ni. Od 1990 roku prowadzi własną działalność 
gospodarczą.
Grupa Maspex, której jest współzałożycielem, 
współwłaścicielem oraz prezesem zarządu, 
jest jedną z największych firm w branży spo-
żywczej w tej części Europy. Spółka zatrudnia 
ponad 7500 pracowników, a jej produkty 
trafiają do 60 krajów na całym świecie. Rocz-
nie w kilkunastu zakładach produkcyjnych 
zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Rosji, 
na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii, Maspex 
produkuje 1,7 mld litrów soków, nektarów 
i napojów, 170 tysięcy ton makaronów oraz 
produktów instant i 135 tysięcy ton dżemów 
i przetworów. Spółka posiada w ofercie 
kilkadziesiąt marek, które w większości są 
liderami rynkowymi między innymi: Tymbark, 
Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Pu-
chatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona oraz 
Plusssz. Maspex rośnie organicznie i poprzez 
przejęcia – firma zrealizowała 19 przejęć, 
w tym 11 za granicą. W 2020 roku skonso-
lidowane przychody ze sprzedaży Grupy 
przekroczyły poziom 5 mld zł.
Maspex prowadzi wiele programów spo-
łecznych, w tym jest głównym sponsorem 
największego w Europie turnieju piłkarskiego 
dla dzieci „Z podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”.

Doktor Philippe J.S. De Brouwer jest 
dyrektorem w HSBC w Krakowie, honoro-
wym konsulem Belgii w Krakowie, a także 
gościnnym wykładowcą Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Jest także członkiem rady 
naukowej International School of Krakow 
oraz członkiem Rady Uczelni AGH.
Uczył wielu przedmiotów, takich jak finan-
se, ekonomia behawioralna, podejmowanie 
decyzji, Big Data, zarządzanie bankami, 
finansowanie strukturalne, bankowość 
korporacyjna, rynki finansowe, instrumenty 
finansowe, budowanie zespołu i przywódz-
two. Wyróżniającym się kursem jest kurs 
dotyczący danych i analizy. Główne obszary 
prowadzonych przez niego badań nauko-
wych to zarządzanie inwestycyjne i analiza 
danych.
W 2016 roku, gdy dołączył do HSBC, 
utworzył Centrum Doskonałości w zarzą-
dzaniu ryzykiem w ich centrum usługowym 
w Krakowie. Zespół ten kontroluje wszystkie 
najważniejsze modele stosowane w banku 
na całym świecie.
Jest aktywnym dyrektorem i ma ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie w banko-
wości i zarządzaniu aktywami, pełnił wiele 
funkcji na poziomie C, a obecnie jest dy-
rektorem w centrum usług HSBC w Europie, 
gdzie nadzoruje różne działania związane 

z zarządzaniem ryzykiem (na przykład: 
zarządzanie, przegląd modeli, zgodność 
z przepisami). Specjalizuje się w pracy 
zespołowej, przywództwie, big data, anali-
tyce, zarządzaniu ryzykiem oraz doradztwie 
inwestycyjnym.
Celem wszystkich jego działań jest łą-
czenie społeczności, dla których pracuje, 
a także przyczynianie się do budowania 
więzi pomiędzy środowiskami akademic-
kimi a światem przemysłu i dyplomacji. 
Jego najnowsza książka, która ukazała się 
w październiku 2020 roku nosi tytuł The 
big R-book: from data science to learning 
machines and big data.

Kim są członkowie 
Rady Uczelni AGH

oprac. Ilona Kolczyńska
fotografie pochodzą od 
przedstawionych osób

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej 16 grudnia 2020 roku powołał 
Radę Uczelni na kadencję 2021–2024. RU rozpoczęła swoje działania 
1 stycznia 2021 roku i ma je pełnić do 31 grudnia 2024. W jej skład 
wchodzą: dr inż. Krzysztof Pawiński – jako przewodniczący, dr Philippe 
De Brouwer, mgr inż. Bogusław Ochab, prof. dr hab. inż. Magdalena 
Hasik, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Wiatr, oraz Jakub Śliwiński – student, przewodniczący Samorządu 
Studenckiego AGH.
Do zadań Rady Uczelni należy opiniowanie projektu strategii uczelni 
oraz projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni 
oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po 
zaopiniowaniu przez Senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji 
strategii uczelni, wyrażenie zgody na rozporządzanie składnikami 
aktywów trwałych, których wartość rynkowa albo wartość rynkowa 
przedmiotu czynności prawnych przekracza kwotę 2 000 000 zł.
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Profesor dr hab. inż. Zbigniew Kąkol uwa-
ża, że bardzo trudno jest zdefiniować zawód, 
jaki wykonuje, którym jest fizyka. Równie 
trudno jest określić, kto jest fizykiem. 
Z całym przekonaniem mówi, że FIZYKA jest 
częścią naszej KULTURY i dlatego fizycy to 
ludzie ze wszech miar kulturalni.
Z Akademią Górniczo-Hutniczą jest zwią-
zany od 1972 roku, kiedy rozpoczął studia 
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki 
i Elektroniki, gdzie w 1977 roku uzyskał tytuł 
magistra inżyniera w zakresie Technicznej 
Fizyki Ciała Stałego.
Jeszcze przed ukończeniem studiów (po 
4 roku) w 1976 roku został zatrudniony w AGH.

Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na 
Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w 1985 roku, a stopień 
doktora habilitowanego nauk fizycznych 
na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 
w 1995 roku. Tytuł naukowy profesora nauk 
fizycznych uzyskał w 2002 roku. W latach 
1976–1991 pracował na Wydziale Metalurgicz-
nym, a następnie na Wydziale Fizyki i Infor-
matyki Stosowanej AGH. W latach 1988–1991 
pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Purdue w USA.
Zainteresowania naukowe profesora 
obejmują własności magnetyczne materii 
skondensowanej i fizykę przejść fazowych. 
Początkowo dotyczyły związków ziem 
rzadkich z metalami przejściowymi, a na-
stępnie materiałów tlenkowych zarówno 
magnetycznych jak i nadprzewodzących, ze 
szczególnym uwzględnieniem układów silnie 
skorelowanych. Aktualnie tematyka badań 
została poszerzona o izolatory topologiczne.
Jest autorem ponad 100 prac cytowanych 
ponad 1100 razy.
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: „Fizyka 
ogólna”, „Fizyka Ciała Stałego”, „Metody 
komputeryzacji pomiarów”, „Analiza nume-
ryczna danych eksperymentalnych”, „Własno-
ści fizyczne układów z silnymi korelacjami 
elektronowymi”.
Profesor Zbigniew Kąkol jest orędownikiem, 
propagatorem i popularyzatorem otwartej 

edukacji i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. 
Jest autorem pierwszego w Polsce inter-
netowego podręcznika z fizyki „e-fizyka”. 
Podręcznik jest wspierany symulacjami 
komputerowymi zjawisk fizycznych, jego au-
torstwa, które były między innymi publiko-
wane w czasopismach komputerowych. Był 
jednym z inicjatorów i jednym z tłumaczy 
przekładu na język polski otwartego pod-
ręcznika z fizyki z Uniwersytetu Rice w USA.
W latach 1999–2008 pełnił funkcję pro-
dziekana, a potem dziekana Wydziału 
Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. 
Następnie w latach 2008–2016, kolejno 
prorektora ds. kształcenia i prorektora 
ds. nauki AGH.
Aktualnie działa w ramach Rady Uczelni, 
Komisji Ewaluacji Nauki, Rektorskiej Komisji 
ds. Ewaluacji AGH. Jest członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, 
Rady Programowej Centrum e-Learningu, 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Wychowanków AGH i Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Jego zainteresowania pozazawodowe to mię-
dzy innymi: informatyka, muzyka jazzowa, 
kolekcjonowanie minerałów, akwarystyka, 
tenis i narciarstwo.
Cieszy się szczęśliwym życiem rodzinnym: 
żona Małgorzata, dzieci: Agata, Maciek, wnu-
ki: Kuba, Kasia, Ela, Kazik. To jego największa 
radość i największy „sukces” życiowy.

Bogusław Ochab jest absolwentem dwóch 
wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej: 
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki 
i Elektroniki (1983) oraz Wydziału Górniczego 
(1990). Od 1983 roku jest związany z Za-
kładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław”, 
zarządza tą firmą od 1994 roku. Początkowo 

zajął się jej restrukturyzacją, modernizacją, 
a następnie stworzył z producentów cynku 
w Polsce grupę cynkową produkującą prawie 
7 proc. cynku na rynku europejskim. Przez 
prawie 25 lat dał się poznać jako osoba 
konsekwentna, innowacyjna, posiadająca 
kompetencje i umiejętności do zarządzania 
dużą firmą oraz potrafiąca nawiązywać i pro-
wadzić dialog z różnymi partnerami, również 
społecznymi.
Bogusław Ochab jest członkiem Rady 
Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach, Rady Izby Metali Nieżela-
znych i Recyklingu w Katowicach oraz 
przez kilkanaście lat, do niedawna, był 
Prezesem Zarządu Oddziału Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Górnictwa. 
Bogusław Ochab był również jednym 
z głównych inicjatorów powstania Forum 
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 
podmiotu zrzeszającego największe polskie 
firmy energochłonne i aktywnie działające-
go w zakresie zapewnienia polskim przed-
siębiorcom niższych cen energii, a przez 

to zwiększenia ich konkurencyjności na 
światowych rynkach.
Niekwestionowane zasługi Bogusław 
Ochab położył podczas procesu uzdra-
wiania sytuacji finansowej w spółce Huta 
Cynku „Miasteczko Śląskie” SA z siedzibą 
w Miasteczku Śląskim. W konsekwencji 
spółka HCM odzyskała płynność finansową 
i obecnie jest prężnie działającym podmio-
tem, mającym ugruntowaną pozycję rynkową 
i stale poszukującym nowych, innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie produkcji i zwiększenia 
asortymentu. 
W okresie swojej pracy był wielokrotnie 
nagradzany i odznaczany. Jest współtwórcą 
wielu patentów, które zostały wykorzysta-
ne w praktyce, a ich stosowanie przynosi 
wymierne korzyści. Pełni funkcję przewod-
niczącego Rady Izby Gospodarczej Metali 
Nieżelaznych i Recyklingu, organizacji zrze-
szającej największe firmy w branży metali 
nieżelaznych. Jest członkiem Rady Nadzor-
czej Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach.  
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Profesor dr hab. inż. Kazimierz Wiatr 
urodził się 18 lutego 1955 roku w Krakowie. 
W 1980 roku ukończył studia na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki. W 1987 roku uzyskał stopień 
doktora, w 1999 roku doktora habilitowanego, 
a w 2002 roku tytuł profesora.
W AGH pracuje od 1980 roku, obecnie jako 
profesor w zakresie informatyki i elektroniki, 
kierownik Zespołu Rekonfigurowalnych Syste-
mów Obliczeniowych. Jest dyrektorem Akade-
mickiego Centrum Komputerowego Cyfronet 
AGH, przewodniczy Radzie Konsorcjum PIONIER 
– Polski Internet Optyczny oraz programowi 
PL-Grid Polska Infrastruktura Informatycznego 
Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrze-
ni Badawczej, w ramach którego zbudowano 
największe w Polsce superkomputery, wielo-
krotnie plasujące się pośród 100 najszybszych 
superkomputerów świata, w tym pracujące 
w Cyfronecie Zeus i Prometheus.
Specjalista w zakresie komputerowego stero-
wania procesami, systemów wieloprocesoro-
wych, układów programowalnych, rekonfiguro-
walnych systemów obliczeniowych i akceleracji 
obliczeń metodami sprzętowymi. Kierował 
i kieruje wieloma projektami badawczymi, 
w tym w ramach grantów KBN, MNiSW, MEiN, 
NCBiR, NCN i OPI. W swoim dorobku ma liczne 
książki naukowe, w tym: Building a National 

Distributed e-Infrastructure – PL-Grid (Sprin-
ger-Verlag) i Akceleracja obliczeń w systemach 
wizyjnych (WNT) oraz ponad 300 artykułów 
i referatów, a także patenty. Jest recenzentem 
w czasopismach międzynarodowych. Zrealizo-
wał ponad 30 wdrożeń, dotyczących kompute-
rowego sterowania linii technologicznych i ro-
botów przemysłowych, a także automatyzacji 
procesów pomiarowych (między innymi Tamel, 
Polfa, Wiefamel i Huta Sendzimira). Za pracę 
naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, 
w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Był związany z opozycją demokratyczną 
i niepodległościową. Współtworzył niezależny 
ruch harcerski, w tym w 1980 roku w ramach 
Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego. W stanie wojennym i później 
pracował w kierownictwie konspiracyjnego 
Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę 
działalność był poszkodowany przez ustrój 
komunistyczny. Po 1989 roku współorgani-
zował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
i był Przewodniczącym ZHR. Jest Kanclerzem 
Kapituły Krzyża Honorowego ZHR.
W swoim dorobku ma wiele artykułów i ra-
portów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci 
i młodzieży, jest współautorem Raportu 
o sytuacji polskich rodzin i Programu polityki 
prorodzinnej państwa.
Za pracę niepodległościową został odznaczo-
ny w 1990 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, nadanym przez Prezydenta 
RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Jest prezesem Tarnowskiego Towarzystwa 
Naukowego, członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego, EUROMICRO (The 
European Organisation for Information and 
Microelectronics), IEEE (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) oraz 
IEEE – Computer Society.
Senator RP VI, VII, VIII, IX i X kadencji, prze-
wodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu RP. Jest żonaty, ma troje dzieci 
i sześcioro wnucząt.

Profesor dr hab. inż. Magdalena Hasik 
jest profesorem tytularnym nauk che-
micznych. Od ponad 30 lat związana jest 
z Wydziałem Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki. Była wykonawcą/kierownikiem 
krajowych oraz międzynarodowych pro-
jektów badawczych, członkiem komitetów 
organizacyjnych międzynarodowych kon-
ferencji naukowych, członkiem Wydzia-
łowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 
pełniła funkcję przewodniczącej Komisji 
ds. Nagród i Odznaczeń Rady Wydzia-
łu Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 
a obecnie jest przewodniczącą Komisji 
ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki, członkiem Komisji 
ds. Nagród i Odznaczeń Rady Dyscypliny 
Nauki Chemiczne oraz członkiem Rektor-
skiego Zespołu ds. Nagród i Odznaczeń. 
Jest autorką/współautorką około 200 pu-
blikacji naukowych, które spotkały się 
z dużym zainteresowaniem, wyrażonym 
wysoką liczbą cytowań w pracach innych 
badaczy. Opracowała programy i prowadzi 
zajęcia dydaktyczne dla studentów kilku 
wydziałów AGH. Za osiągnięcia dydaktycz-
ne została wyróżniona Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

Jakub Śliwiński urodził się 28 września 
1998 roku w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie spędził 
całą swoją młodość. Jest absolwentem 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie stawiał 
swoje pierwsze samorządowe kroki. Aktualnie 
jest studentem III roku Technologii Chemicznej 
na Wydziale Energetyki i Paliw oraz w dalszym 
ciągu aktywnym działaczem samorządowym.
Podczas studiów miał okazję brać udział w pro-
gramie ambasadorskim iStudies oraz pracować 
jako specjalista ds. marketingu w branży 
odnawialnych źródeł energii. Do Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów AGH dołączył 
w listopadzie 2017 roku, na samym początku 

studiów w AGH. 4 czerwca 2020 roku został 
wybrany przewodniczącym URSS, swoją funkcję 
zaczął sprawować 1 września tego samego 
roku. Wtedy również na mocy ustawy stał się 
członkiem Rady Uczelni AGH.
Zrezygnował z pracy zawodowej na czas 
dwuletniej kadencji przewodniczącego URSS, 
żeby oddać się w pełni działalności na rzecz 
studentów AGH. Oprócz funkcji pełnio-
nych na uczelni, jest również dyrektorem 
Juwenaliów Krakowskich wybranym przez 
Radę Delegatów Porozumienia Samorządów 
Studenckich Uczelni Krakowa oraz członkiem 
Rady Studentów Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Władysław Jan Takliński 
urodził się 17 grudnia 
1875 roku w Warszawie. 
W 1894 roku ukończył 
Gimnazjum w Kamieńcu 
Podolskim, a następnie 
rozpoczął studia na Wy-
dziale Fizyczno-Matema-
tycznym Petersburskiego 
Uniwersytetu Państwowego 
uzyskując w 1898 roku 
dyplom I stopnia. Naukę 
kontynuował na Wydziale 
Mechanicznym Petersbur-
skiego Instytutu Technolo-
gicznego, gdzie w 1903 roku 
otrzymał dyplom inżyniera 
technologa I stopnia. W la-
tach 1902–1922 pracował 
w Eksperymentalnym Labo-
ratorium Budowy Okrętów 
Ministerstwa Marynarki 
w Petersburgu jako młodszy 
(1902–1911), a następnie 
starszy (1911–1914) pomoc-

nik kierownika laboratorium, a w latach 1914–1922 
dyrektor. W laboratorium tym wykonał wiele prac 
o charakterze doświadczalnym, dotyczącym okre-
ślenia oporu wody przy ruchu statku, wpływu głę-
bi na rozwijaną prędkość, obliczania mocy turbin 
nowo budowanych torpedowców i pancerników. 
Od września 1903 roku na specjalnych kursach 
w Morskiej Szkole Wojennej wykładał geometrię 
analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy. 
W 1904 roku został asystentem przy Katedrze 
Mechaniki Teoretycznej Instytutu Inżynierów 
Komunikacji, a w roku następnym przeniósł się 
jako asystent do Katerdy Mechaniki Teoretycznej 
Politechniki Petersburskiej. Tam prowadził samo-
dzielnie praktyczne zajęcia z mechaniki teoretycz-
nej i był egzaminatorem tego przedmiotu. W tym 
samym czasie brał czynny udział w opracowaniu 
podręcznika z mechaniki teoretycznej ze zbiorem 
zadań. Przez kilkanaście lat prowadził również 
wykłady z mechaniki teoretycznej i z budowy 
okrętów w Morskiej Szkole Wojennej, na Wydziale 
Budowy Okrętów Politechniki Petersburskiej oraz 

Akademii Morskiej. Poza tym na Wydziale Budowy 
Okrętów Akademii Morskiej wykładał teorię 
szeregów Fouriera. 5 września 1915 roku otrzymał 
nominację na pułkownika Korpusu Inżynierów 
Okrętowych za prace teoretyczne i praktyczne 
z zakresu okrętownictwa.
20 października 1922 roku powrócił do Polski 
i zamieszkał w Warszawie. Został zweryfikowany 
i natychmiast został włączony do rezerwy Woj-
ska Polskiego. Od 21 stycznia 1923 roku, w randze 
komandora inżyniera, pełnił funkcję wykładowcy 
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu. 
Równocześnie w drodze konkursu został wybrany na 
współpracownika naukowego do Głównego Urzędu 
Miar w Warszawie. W roku akademickim 1923/1924 
był także wykładowcą mechaniki teoretycznej na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
2 września 1923 roku został mianowany profeso-
rem Akademii Górniczej i kierownikiem Katedry 
Mechaniki Teoretycznej oraz Wytrzymałości Mate-
riałów. Jako profesor akademii prowadził ożywioną 
działalność naukowo-dydaktyczną. Dostosował 
wykłady i ćwiczenia z mechaniki teoretycznej 
i wytrzymałości materiałów do poziomu i potrzeb 
uczelni górniczej, a stawiane wymagania podniosły 
te przedmioty do rangi najważniejszych i naj-
trudniejszych. W latach 1931–1933 pełnił funkcję 
prorektora, a w latach 1933–1939 dwukrotnie 
rektora. Na tym stanowisku rozwinął znakomitą 
działalność organizacyjną i inwestycyjną. Jego 
dużą zasługą było zacieśnienie związków uczelni 
z przemysłem górniczym i hutniczym. Dzięki swojej 
energii, talentowi organizacyjnemu oraz ujmujące-
mu sposobowi bycia uzyskał w czasie sprawowania 
godności rektora znaczne subwencje od kopalń 
i hut, które mógł przeznaczyć na rozbudowę i za-
opatrzenie w aparaturę wielu zakładów i labora-
toriów. Dokonania te pozwoliły mu trwale zapisać 
się w historii Akademii Górniczej między innymi 
tym, że po przeszło dziesięciu latach doprowadził 
do końca budowę gmachu głównego, a także 
budowę Laboratorium Maszynowego (ul. Reymon-
ta 7) i Laboratorium Transportu Szynowego wraz 
z torem do jazd próbnych. Zostało ono doszczęt-
nie zniszczone przez Niemców w czasie okupacji. 
Takliński był autorem podręcznika Mechanika 
teoretyczna, którego cztery części obejmowały: 

Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej – część VII

Władysław Takliński – 
Rektor w latach  
1933–1939Hieronim Sieński  
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statystykę, kinetykę, dynamikę punktu materialne-
go i dynamikę układu punktów materialnych. Dwa 
wydania ukazały się w latach 1923–1925 i 1947–1948. 
Był znakomitym organizatorem i pedagogiem. Jego 
wykłady, prowadzone na niezwykle wysokim pozio-
mie, wygłaszane ze swadą i niesłychanie barwnym 
językiem, cieszyły się ogromną popularnością 
wśród studentów. W dniach 1–7 czerwca 1934 roku 
w gmachu głównym AG odbył się doroczny zjazd 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z tego powodu 
1 czerwca w Akademii Górniczej gościł Ignacy 
Mościcki – Prezydent Rzeczypospolitej, który rów-
nież uroczyście otworzył wystawę „Pokaz krajowej 
wytwórczości elektrotechnicznej”. Rektor Takliński 
zaprezentował prezydentowi budynek główny aka-
demii. 23 czerwca 1934 roku Senat AG, na wniosek 
Rady Wydziału Hutniczego, powziął jednomyślną 
uchwałę w sprawie nadania profesorowi Ignace-
mu Mościckiemu – Prezydentowi Rzeczypospolitej 
godności doktora honoris causa nauk technicznych 
za wybitną 30-letnią pracę naukową i zasługi na 
polu chemii technicznej i elektrochemii. Następnie 
16 października tegoż roku, podczas specjalnej 
uroczystej audiencji, rektor AG z profesorami: 
R. Dawidowskim, W. Łoskiewiczem i W. Staronką 
wręczyli prezydentowi odnośny dyplom.
Wieloletni pobyt w środowisku rosyjskim sprawił, 
że mówił z wyraźnym akcentem petersburskim. 
Wykład prowadził systematycznie pokrywając 
tablicę kaligraficznie pisanymi wzorami. Objaśniał 
je używając zwrotów „a maleńke”, „b maleńkie”, 
ale nie „h” lecz „asz maleńkie”. Wiązało się z tym 
wiele anegdot. Również wiele wesołości wnosiły 
niektóre epizody egzaminacyjne. Zdarzyło się 
pewnego razu, że profesor bardzo podenerwowa-
ny siedząc na kanapie czekał na umówionych na 
egzamin studentów. Na środku gabinetu stał duży 
stół. Kiedy wszedł pierwszy student, powiedział 
do niego: „nuuu…, biegnij pan dookoła stołu”. Stu-
dent odparł nerwowo, że nie będzie się wygłupiał 
i wyszedł z gabinetu. Z drugim studentem było 
podobnie. Trzeci student po rozmowie z pierw-
szym pod drzwiami gabinetu stwierdził, że coś 
tu nie gra, musiał profesor wyciąć jakąś sztucz-
kę. Kiedy więc po wejściu do gabinetu usłyszał: 
„nuuu… biegnij pan dookoła stołu”, wiedząc co 
go może spotkać, zapytał: z jaką prędkością mam 
biegać i w którym kierunku? Profesor usłyszawszy 
zapytanie studenta, wstał z kanapy, poprosił go 
o podanie indeksu i wpisał ocenę pozytywną. 
Egzaminy z mechaniki i wytrzymałości materia-
łów zdawano częściami, pisemnie. Tematy były 
losowane przez zdających, a potem odnotowywa-
ne przez profesora na arkuszach egzaminacyjnych. 
Popularność wśród studentów oraz sympatię 
u pracowników zjednał mu prosty i otwarty spo-
sób bycia pełen swoistego humoru. Dał się poznać 
jako szczery, uczciwy i prostoduszny człowiek.

Mimo ogromnego zaangażowania w działalność 
akademii, profesor znajdował czas na działalność 
stowarzyszeniową. Był członkiem Stowarzyszenia 
Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych oraz 
członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa Przyja-
ciół Młodzieży Akademickiej. W uznaniu zasług 
profesor został odznaczony Brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę, Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W latach 1923–1926 był człon-
kiem Komisji Bibliotecznej Biblioteki AG. 2 marca 
1935 roku Stowarzyszenie Studentów Akademii 
Górniczej nadało mu tytuł Honorowego Członka 
Stowarzyszenia Studentów Akademii Górniczej.
W 1939 roku, w związku z groźbą wojny, Akademia 
Górnicza podlegała planowi mobilizacyjnemu 
z terminem realizacji w pierwszym dniu wojny. 
1 września 1939 roku rozpoczęto ewakuację do 
Brzeżan koło Lwowa, a gmach główny uczelni 
zajął szpital wojskowy. Nowo wybrany rektor, 
prof. dr Walery Goetel, wyjechał do Lwowa, aby 
przygotować wojenną siedzibę uczelni i nawiązać 

Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej – część VII

Uroczyste nadanie Prezydentowi 
RP Ignacemu Mościckiemu 
(w centrum fotografii) tytułu 
doktora honoris causa Akademii 
Górniczej przez delegację 
Akademii Górniczej, trzeci od 
prawej rektor AG Władysław 
Takliński – 16 października 
1934 roku
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Władze Akademii Górniczej 
w roku akademickim 1931/1932. 
Od lewej: dziekan Wydziału 
Górniczego Walery Goetel, 
rektor Zygmunt Saryusz-Bielski, 
prorektor Władysław Takliński, 
dziekan Wydziału Hutniczego 
Mieczysław Jeżewski
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współpracę z uczelniami lwowskimi. Przedtem 
2 września przekazał władzę rektorską z powro-
tem w ręce prof. Taklińskiego, który był najlepiej 
zorientowany w sprawach uczelni i jej ewakuacji, 
opracował bowiem i uzgadniał jej przebieg z wła-
dzami wojskowymi.
Jako rektor, 6 listopada 1939 roku, został aresz-
towany razem z innymi profesorami krakow-
skimi, podczas podstępnej akcji hitlerowców. 
Natychmiast otrzymała ona nazwę „Sonderaktion 
Krakau”. Akcja ta została przeprowadzona przez 
Gestapo na pisemny wniosek ministra nauki 
i oświaty III Rzeszy, skierowany 30 października 
1939 roku do Generalnego Gubernatora Hansa 
Franka. Podstępnie zwabiono wówczas pracow-
ników krakowskich szkół wyższych do Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na odczyt 
o stosunku władz III Rzeszy do nauki polskiej. 
Zostali oni aresztowani, przewiezieni do więzienia 
na ul. Montelupich, a następnego dnia do koszar 
przy ul. Mazowieckiej. Po dwóch dniach z Krakowa 

wywieziono ich do Wrocławia, a pod koniec listo-
pada deportowano do obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen. Drogę ze stacji do obozu uczeni 
przebyli ustawieni w piątkowej kolumie, z odkry-
tymi głowami, otoczeni przez esesmanów, którzy 
kroczyli po obu stronach kolumny w odległosci od 
siebie na pięć kroków, z karabinami wymierzonymi 
w więźniów i z zaświeconymi dużymi latarkami 
na piersiach. Jeden z nich zapytał, co odnotował 
profesor Tadeusz Banachiewicz: „Co my za jedni. 
Na odpowiedź, że Polacy, odpowiada, że wszyscy 
zostaniemy rozstrzelani”. Uczonych obdarowy-
wano wyzwiskami, szturchańcami i uderzenia-
mi kolbą. Za nimi jechał samochód ciężarowy, 
który włączonymi światłami oświetlał kolumnę. 
Więźniowie często upadali, niektórzy kilkakrotnie. 
Esesmani nie pozwalali im pomagać, bili ich i pod-
nosili sami. Rektor Takliński też upadł, nie mogąc 
wytrzymać szybkiego tempa marszu. Zostających 
w tyle bito kolbami. Szturchańcami popychano 
wielu starszych, ktorzy nie mogli nadążyć. Nie-
których, wziętych pod pachy, prowadzili młodsi. 
W obozie dowiedzieli się, że potraktowano ich ła-
godnie. „Był to godny wstęp do tego, co nas w tym 
obozie czekało” – napisał po latach profesor Józef 
Wolski. W obozie panowały niezwykle ciężkie wa-
runki bytowe i dyscyplinarne. Największą udrękę 
stanowiły apele, szczególnie dla osób starszych. 
Stan profesora uskarżającego się na dolegliwości 
sercowe, od początku pobytu w obozie pogarszał 
się szybko. Postępowała opuchlizna nóg, powo-
dująca pęknięcia skóry. Pojawiał się nawet płyn 
w jamnie brzusznej, nie mógł już o własnych siłach 
chodzić na apele, na które wynosił go na swoich 
plecach Andrzej Bolewski. Profesor Takliński mimo 
cierpień zwiększonych złym stanem zdrowia i dużą 
tuszą, świecił przykładem hartu i nieugiętości. 
Około 10 stycznia 1940 roku jego stan zdrowia po-
gorszył się. Spuchły mu nogi, a przez skórę na łyd-
kach sączyły się krople bezbarwnej cieczy. Gdy stał 
na na apelu – obmarzły na stopach, gdy przebywał 
w izbie i siedząc trzymał nogi płasko – opadały na 
podłogę jak gdyby płakały. Postanowiono wobec 
tego, jak napisał profesor Stanisław Maziarski: 
„Przemocą podrzucić go do szpitala. Porwaliśmy 
go tedy po apelu porannym na ramiona i biegiem 
zanieśliśmy do rewiru, ja przy tej okazji wkręci-
łem się tam w nadziei, że dadzą pare pastylek 
aspiryny, bo byłem silnie przeziębiony, ale mnie co 
prędzej wylano, a śp. Takliński pozostał i, niestety, 
pozostał na zawsze”. 24 stycznia 1940 roku został 
zamordowany. Zrzucono go z łóżka, położono kij 
na szyi, na którym stanął morderca. Udusił go 
własnym ciężarem. Było to niezwykłym aktem 
bestialstwa, okrucieństwa i sadyzmu. W tym 
czasie zwłoki wysyłano do krematorium w Berli-
nie-Treptow i tam dokonywano spopielenia. Ciało 
Władysława Taklińskiego skremowano 2 lutego, 

Władze Akademii Górniczej 
w roku akademickim 1934/1935. 
Od lewej: dziekan Wydziału 
Górniczego prof. Feliks Zalewski, 
delegat Wydziału Hutniczego 
prof. Aleksander Krupkowski, 
rektor prof. Władysław Takliński, 
delegat Wydziału Górniczego 
prof. Walery Goetel, prorektor 
prof. Roman Dawidowski, 
dziekan Wydziału Hutniczego 
prof. Władysław Łoskiewicz.
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Rektor Akademii Górniczej 
prof. Władysław Takliński podczas 
wbijania gwoździa w sztandar 
w trakcie obchodów jubileuszu 
AG – grudzień 1938 roku

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonderaktion_Krakau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonderaktion_Krakau
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WłADYsłAW TAklIńskI – REkToR W lATAch  1933–1939

wysłano rodzinie 20 maja 1940 i złożono na cmen-
tarzu Rakowickim. Kwatera XXXIII, rząd wschodni, 
miejsce 6.
Akademia od zarania pamiętała swoich zasłużo-
nych wykładowcach. Pamięć o rektorze Władysła-
wie Taklińskim jest ciągle podtrzymywana. Wiele 
lat później, 31 sierpnia 1993 roku na parterze gma-
chu głównego AGH, z inicjatywy Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH, odsłonięto tablicę pamięci 
rektora Władysława Taklińskiego. Widnieje na niej 
jego portret, a inskrypcja głosi:

WŁADYSŁAW TAKLIŃSKI 
1875–1940
PROFESOR ZWYCZAJNY MECHANIKI
REKTOR AKADEMII GÓRNICZEJ
W LATACH 1933–39
ARESZTOWANY 6 XI 1939 R.
PRZEZ NIEMIECKICH OKUPANTÓW
ZAMĘCZONY 24 I 1940 R.
W OBOZIE KONCENTRACYJNYM
W SACHSENHAUSEN
WYCHOWANKOWIE AGH 1993

Tablicę z brązu wykonano według projektu 
prof. Jerzego Nowakowskiego z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie.
W tym samym budynku znajdują się i inne tablice 
czczące pamięć poległych i pomordowanych pod-
czas II wojny światowej pracowników akademii. 
Część z nich bezpośrednio wiąże się z rektorem 
Taklińskim. Pierwsza z nich to tablica z Rodłem, 
upamiętniająca profesorów szkół krakowskich wię-
zionych w KZ Sachsenhausen w latach 1939–1940, 
odsłonięta 8 lutego 1985 roku przez rektora i Se-
nat AGH. Kolejna tablica poświęcona jest pamięci 
profesorów i pracowników Akademii Górniczej, 
którzy w okresie 1939–1945 zginęli z rąk Niem-
ców okupujących Polskę. Jest to odlew z brązu 
umieszczony na marmurowych płytach. Nad nimi 
znajduje się urna z prochami. Tablicę odsłonięto 
4 października 1975 roku, a urnę wmurowano 5 li-
stopada 1981. Okolicznościowa inskrypcja zawiera 
13 nazwisk pracowników akademii. Dopełnieniem 
tej tablicy jest następna upamiętniająca 30 roczni-
cę aresztowania przez hitlerowców profesorów 
AG, którzy zginęli w obozie śmierci Sachsenhau-
sen oraz wmurowanie urny z prochami. Została 
wmurowana 5 listopada 1981 roku. Jest to tablica 
z kamienia z mosiężnymi literami.
O tak wybitnym organizatorze i pedagogu jak 
profesor Takliński uczelnia nie zapomina. Jest 
jeszcze jeden „żywy” dowód pamięci o rektorze. To 
nagroda naukowa imienia profesora Władysława 
Taklińskiego. Od połowy lat 80. ubiegłego wieku 
akademia organizuje corocznie konkurs dla mło-
dych naukowców o nagrodę jego imienia. Tytułem 
do nagrody są wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
dydaktyki. Wręczenie nagrody odbywa się podczas 
inauguracji roku akademickiego, szczegółowy re-

gulamin konkursu zawarty jest w Uchwale Senatu 
AGH nr 181/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.
W 1936 roku Kazimierz T. Pochwalski namalował 
jego portret rektorski, który zawisł w gabinecie 
rektorskim. W 1958 roku portret został odnowio-
ny przez Józefa M. Pochwalskiego, syna autora 
i obecnie znajduje się w auli głównej AGH.
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Tablica pamiątkowa w budynku 
głównym AGH
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17 marca 2021 roku, 17 marca 2021 roku, 
w dalekiej Kanadzie, krótko w dalekiej Kanadzie, krótko 
po swoich 95. urodzinach po swoich 95. urodzinach 
zmarł dr Władysław zmarł dr Władysław 
Michalik, wieloletni Michalik, wieloletni 
pracownik naszej uczelni. pracownik naszej uczelni. 
Prywatnie mój dziadek, który Prywatnie mój dziadek, który 
sprawił, że trzy literki: AGH, sprawił, że trzy literki: AGH, 
były obecne w moim życiu były obecne w moim życiu 
od samego początku.od samego początku.
Urodził się w 14 marca Urodził się w 14 marca 
1926 roku w Czechowicach, 1926 roku w Czechowicach, 
jako młodszy syn jako młodszy syn 
oficera Policji Śląskiej, oficera Policji Śląskiej, 
zamordowanego w 1940 roku zamordowanego w 1940 roku 
wśród tysięcy ofiar Zbrodni wśród tysięcy ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. Po wojnie podjął Katyńskiej. Po wojnie podjął 
studia na Uniwersytecie studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, które Jagiellońskim, które 
ukończył w 1952 roku ukończył w 1952 roku 
uzyskując stopień magistra uzyskując stopień magistra 
filozofii z zakresu chemii na filozofii z zakresu chemii na 
Wydziale Matematyczno-Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym.Przyrodniczym.

Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w AGH Jeszcze w czasie studiów podjął pracę w AGH 
w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy 
Górniczej, a w 1953 roku powierzono mu Górniczej, a w 1953 roku powierzono mu 
kierownictwo Działu Stabilizacji. Od 1954 roku kierownictwo Działu Stabilizacji. Od 1954 roku 
pracował w Katedrze Chemii Fizycznej pracował w Katedrze Chemii Fizycznej 
i Elektrochemii na stanowisku asystenta. i Elektrochemii na stanowisku asystenta. 
Specjalizował się w dziedzinie elektrochemii Specjalizował się w dziedzinie elektrochemii 
i korozji, prowadząc swoje badania między i korozji, prowadząc swoje badania między 
innymi z późniejszym prof. Zdzisławem Zemburą innymi z późniejszym prof. Zdzisławem Zemburą 
i doc. dr. Antonim Piotrowskim. Właśnie pod i doc. dr. Antonim Piotrowskim. Właśnie pod 
kierunkiem doc. dr. Piotrowskiego w 1966 roku kierunkiem doc. dr. Piotrowskiego w 1966 roku 
przedłożył pracę pt. „Badania kinetyki przedłożył pracę pt. „Badania kinetyki 
i mechanizmu korozji cynku w stanie lanym i mechanizmu korozji cynku w stanie lanym 
przy zastosowaniu wirującego dysku”. Na jej przy zastosowaniu wirującego dysku”. Na jej 
podstawie Rada Wydziału Odlewnictwa nadała podstawie Rada Wydziału Odlewnictwa nadała 
mu tytuł doktora nauk technicznych.mu tytuł doktora nauk technicznych.
W czasie pracy w AGH skupiał się na W czasie pracy w AGH skupiał się na 
praktycznym stosowaniu badań w przemyśle. praktycznym stosowaniu badań w przemyśle. 
Wspierał przedsiębiorstwa z całej Polski Wspierał przedsiębiorstwa z całej Polski 
w zakresie rozwiązań przeciwdziałających w zakresie rozwiązań przeciwdziałających 
korozji, co pozwoliło nawiązać trwałą korozji, co pozwoliło nawiązać trwałą 
współpracę z AGH.współpracę z AGH.
Przez wiele lat był opiekunem grup i roczników Przez wiele lat był opiekunem grup i roczników 
na Wydziale Odlewnictwa, a także domu na Wydziale Odlewnictwa, a także domu 
studenckiego przy ul. Reymonta 17. Pracował studenckiego przy ul. Reymonta 17. Pracował 
także w Rektorskiej Komisji Inwestycyjnej. także w Rektorskiej Komisji Inwestycyjnej. 
Jako Członek Rady Zakładowej ZNP przy Jako Członek Rady Zakładowej ZNP przy 

AGH, w latach 70. był jednym z głównych AGH, w latach 70. był jednym z głównych 
organizatorów budowy ośrodka wczasowego organizatorów budowy ośrodka wczasowego 
w Łukęcinie. Brał udział w negocjacjach w Łukęcinie. Brał udział w negocjacjach 
dotyczących nabycia działki pod budowę, dotyczących nabycia działki pod budowę, 
projektowaniu terenu, a na końcowym etapie projektowaniu terenu, a na końcowym etapie 
na miejscu, osobiście nadzorował budowę na miejscu, osobiście nadzorował budowę 
i wyposażanie ośrodka. W swoich dziennikach i wyposażanie ośrodka. W swoich dziennikach 
opisywał, jak niesamowity był to okres. opisywał, jak niesamowity był to okres. 
Równocześnie był także jednym z inicjatorów Równocześnie był także jednym z inicjatorów 
i organizatorów budowy bloków akademii i organizatorów budowy bloków akademii 
przy ul. Chodowieckiego, które stanowiły przy ul. Chodowieckiego, które stanowiły 
i dziś w dużej mierze stanowią, ogromne i dziś w dużej mierze stanowią, ogromne 
zaplecze mieszkaniowe dla pracowników AGH. zaplecze mieszkaniowe dla pracowników AGH. 
Był świetnym dydaktykiem i organizatorem. Był świetnym dydaktykiem i organizatorem. 
Autorem i współautorem patentów. Realizował Autorem i współautorem patentów. Realizował 
projekt za projektem, wkładając w to całą swoją projekt za projektem, wkładając w to całą swoją 
wiedzę i umiejętności. Nie bał się żadnych wiedzę i umiejętności. Nie bał się żadnych 
wyzwań i zawsze był gotowy uczyć się nowych wyzwań i zawsze był gotowy uczyć się nowych 
rzeczy, aby móc samodzielnie wykonywać rzeczy, aby móc samodzielnie wykonywać 
zadania.zadania.
Trzykrotnie podróżował do Kanady na Trzykrotnie podróżował do Kanady na 
zaproszenie Departamentu Chemii University of zaproszenie Departamentu Chemii University of 
Victoria na kilkumiesięczne stypendia naukowe. Victoria na kilkumiesięczne stypendia naukowe. 
W 1981 roku, w czasie ostatniego wyjazdu, miał W 1981 roku, w czasie ostatniego wyjazdu, miał 
wykonać badania potrzebne do ukończenia wykonać badania potrzebne do ukończenia 
pracy habilitacyjnej. W grudniu zastała go pracy habilitacyjnej. W grudniu zastała go 
niepokojąca wiadomość o wprowadzeniu Stanu niepokojąca wiadomość o wprowadzeniu Stanu 
Wojennego w Polsce. Podjął wówczas trudną Wojennego w Polsce. Podjął wówczas trudną 
decyzję o pozostaniu na emigracji. Dzięki decyzję o pozostaniu na emigracji. Dzięki 
wsparciu życzliwych ludzi pozostał jako etatowy wsparciu życzliwych ludzi pozostał jako etatowy 
pracownik University of Victoria do czasu pracownik University of Victoria do czasu 
przejścia na emeryturę.przejścia na emeryturę.
Niestety nie wrócił nigdy do Polski. Nie Niestety nie wrócił nigdy do Polski. Nie 
zapomniał jednak o swojej uczelni. Kiedy tylko zapomniał jednak o swojej uczelni. Kiedy tylko 
ktoś odwiedzał Zachodnią Kanadę – chętnie go ktoś odwiedzał Zachodnią Kanadę – chętnie go 
gościł. W Vancouver spotkał się między innymi gościł. W Vancouver spotkał się między innymi 
z ówczesnym rektorem prof. Janem Janowskim. z ówczesnym rektorem prof. Janem Janowskim. 
Był także w stałym kontakcie ze swoim Był także w stałym kontakcie ze swoim 
przyjacielem prof. Konstantym Unrugiem.przyjacielem prof. Konstantym Unrugiem.
Do końca życia interesował się tym, co dzieje Do końca życia interesował się tym, co dzieje 
się w AGH i był dumny, że jego wnuk pracuje się w AGH i był dumny, że jego wnuk pracuje 
„na jego uczelni”. Bardzo cieszył się z każdego „na jego uczelni”. Bardzo cieszył się z każdego 
uczelnianego „gadżetu”. Kiedy, w czasie uczelnianego „gadżetu”. Kiedy, w czasie 
naszego ostatniego spotkania, podarowałem naszego ostatniego spotkania, podarowałem 
mu słoik miodu z pasieki na dachu Wydziału mu słoik miodu z pasieki na dachu Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, śmiał się Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, śmiał się 
i pytał, na którym wydziale otworzyli kierunek i pytał, na którym wydziale otworzyli kierunek 
„pszczelarstwo”.„pszczelarstwo”.

Spoczywaj w pokoju Dziadku.Spoczywaj w pokoju Dziadku.

Wspomnienie  Wspomnienie  
o Władysławie Michalikuo Władysławie MichalikuMaciej MyśliwiecMaciej Myśliwiec
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Monografia opisuje pięć programów 
komputerowych pozwalających na rozwiązywanie 
problemów istotnych dla bieżącego ruchu kopalni 
węgla kamiennego. 
Program AGHWEN-3.4 służy do projektowania 
wentylacji lutniowej w warunkach zagrożenia 
metanowego i temperaturowego, umożliwia 
ustalenie optymalnych parametrów wentylacji 
lutniowej w wymaganych warunkach 
przewietrzania wyrobiska i jej dobór 
gwarantujący efektywne przewietrzanie wyrobisk 
ślepych. Za jego pomocą można obliczyć 
zapotrzebowania na moc chłodniczą w zależności 
od warunków górniczo-geologicznych i założeń 
projektowych wentylacji lutniowej, a także 
prognozować warunki mikroklimatyczne wzdłuż 
wyrobiska i wydzielanie metanu. 
Program AGHTO jest przydatny do ustalania 
optymalnych z uwagi na wymagania 
prawne parametrów powietrza (temperatury 
i wilgotności) na podstawie odpowiedniego 
doboru urządzeń chłodniczych i miejsca ich 
zabudowy. Umożliwia również prognozowanie 
warunków klimatycznych z wykorzystaniem 
schładzania powietrza.
Trzeci program – KlimaSystem – służy do 
obliczania parametrów klimatyzacji kopalń 
oraz projektowania instalacji klimatyzacyjnej 
stosowanej w wyrobiskach kopalń podziemnych, 
w których należy zachować odpowiednie 

parametry mikroklimatu, a dokładniej – do 
obliczania rozpływu wody lodowej w sieci 
rurociągów układu klimatyzacji kopalni pomiędzy 
źródłem chłodu a odbiornikami ciepła 
znajdującymi się w wyrobiskach kopalni. Program 
znajduje zastosowanie przy projektowaniu nowych 
sieci klimatyzacji, jak również rozbudowywaniu 
i modernizowaniu już istniejących.
Program AGHGaz jest oparty na autorskiej 
metodzie oznaczania metanośności w pokładach 
węgla kamiennego, polegającej na pobraniu 
próbek w warunkach kopalnianych i badaniu 
zawartości w nich metanu w warunkach 
laboratoryjnych. Program pozwala na 
archiwizowanie danych z pomiarów, danych 
z badań oraz wyników oznaczeń, ma również 
funkcję drukowania raportu mogącego stanowić 
sprawozdanie z przeprowadzonego oznaczenia 
zawartości metanu w węglu. 
AGHODMET służy do projektowania 
i optymalizowania sieci odmetanowania 
i umożliwia wykonywanie obliczeń sieci 
odmetanowania w stanie ustalonym przepływów, 
uproszczenie projektowania sieci odmetanowania 
z uwzględnieniem włączenia do niej rurociągów dla 
nowo uruchamianych ścian eksploatacyjnych oraz 
optymalizację sieci rurociągów odmetanowania 
w nowo projektowanych partiach złoża.
Monografia jest interesującą pozycją przydatną 
w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień 
dotyczących zwalczania zagrożeń aerologicznych, 
przedstawia wiedzę o modelach i algorytmach 
opracowanych programów komputerowych, 
która będzie pomocna górnikom praktykom 
w projektowaniu wentylacji wyrobisk 
w metanowych kopalniach węgla kamiennego.

wybrane pozycje – pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Nowości Wydawnictw AGH
Programy obliczeniowe  
w zastosowaniu  
do kopalń węgla kamiennego

N. Szlązak, D. Obracaj, J. Swolkień,  
M. Korzec, K. Piergies

oprac. Agnieszka Rusinek 
(na podstawie recenzji 
i fragmentów książki)

Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące 
techniki wysokich napięć – dziedziny wiedzy 
podstawowej w elektroenergetyce i ważnej 
w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. 
Przedstawione wybrane zagadnienia, 
charakteryzujące znaczenie techniki wysokich 
napięć dla rozwoju elektroenergetyki, 
obejmują analizy teoretyczne i techniczne 
wysokonapięciowych układów izolacyjnych 
urządzeń elektroenergetycznych, odniesione 
do warunków ich eksploatacji – zarówno 
znamionowych, jak i zakłóceniowych. Rozważane 

kwestie, odpowiednio tematycznie pogrupowane, 
koncentrują się zwłaszcza na problematyce 
przesyłu energii elektrycznej, którego rozwój 
jest uwarunkowany wzrostem napięć roboczych, 
obecnie na poziomie napięć ultrawysokich. 
W stosunku do dotychczasowych krajowych 
podręczników akademickich z zakresu 
techniki wysokich napięć książka wyróżnia się 
kompleksowym przedstawieniem:  
 – mechanizmów fizykalnych w dielektrykach,
 – analizy pól elektrycznych w układach 

elektroizolacyjnych, 
 – przesyłu energii elektrycznej przy wysokim 

napięciu przemiennym i stałym.
Publikacja zawiera też opracowanie wyników 
badań wysokonapięciowych układów izolacyjnych 
urządzeń elektroenergetycznych.

oprac. Joanna Ciągała
(na podstawie informacji  
od autorów)

Wysokie napięcie w elektroenergetyce. 
Wybrane zagadnienia i obliczenia

B. Florkowska, R. Włodek, M. Florkowski, 
M. Kuniewski
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Czasopisma naukowe

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2021 
w Akademii Górniczo-Hutniczej wydawanych jest 
obecnie 14 czasopism naukowych. Są to:
 – dwumiesięczniki:

 � „Opuscula Mathematica”
 – kwartalniki:

 � „Computer Science”
 � „Computer Methods in Materials Science”
 � „Geology, Geophysics & Environment”
 � „Geomatics and Environmental 

Engineering”
 � „Geotourism/Geoturystyka”
 � „Journal of Casting & Materials 

Engineering”
 � „Journal of Geotechnology and Energy” 

(dawniej: „AGH Drilling, Oil, Gas”)
 � „Mining – Informatics, Automation and 

Electrical Engineering”
 � „Studia Humanistyczne AGH”

 – półroczniki:
 � „Automatics/Automatyka”
 � „Energetyka Rozproszona”
 � „Managerial Economics”
 � roczniki:
 � „Decision Making in Manufacturing and 

Services”

Nowa seria wydawnicza
Zarządzeniem Rektora AGH powołuje się 
interdyscyplinarną serię wydawniczą pod 
tytułem „Nauka – Technika – Technologia – seria 
wydawnicza AGH” (angielska nazwa: „Science – 
Engineering – Technology – AGH UST publishing 

series”). Wszystkie zawarte w niej teksty muszą 
mieć co najmniej jedną recenzję wydawniczą.

System antyplagiatowy
Od marca 2020 roku redakcje czasopism 
AGH mają dostęp do usługi i systemu 
antyplagiatowego Crossref Similarity Check, 
wykorzystującego oprogramowanie iThenticate. 
Oprogramowanie to jest jednym z najbardziej 
zaawansowanych narzędzi w swojej klasie 
i umożliwia analizę oraz porównanie tekstu 
artykułu z ponad 70 miliardami źródeł 
internetowych oraz treścią publikowaną przez 
ponad 1300 wydawców naukowych na świecie. 
Korzystające z usługi redakcje czasopism mają 
możliwość sprawdzenia podobieństw tekstu 
otrzymywanych artykułów z publikacjami 
w indeksowanych bazach danych. Wyniki badania 
przesyłane są w formie przyjaznego raportu 
wraz z podaniem źródeł zidentyfikowanych 
podobieństw, a użytkownik systemu może 
konfigurować parametry uruchomienia usługi 
oraz sposób raportowania wyników. Udostępniona 
w AGH usługa Crossref Similarity Check umożliwia 
skuteczne wdrażanie procedur antyplagiatowych 
w redakcjach czasopism, co skutkuje 
zapewnieniem oryginalności publikowanych prac 
i podniesieniem ich wartości naukowej.
Obecnie system iThenticate ma zastosowanie 
do weryfikowania artykułów przeznaczonych 
do publikacji w czasopismach naukowych 
AGH. Prowadzone jest rozeznanie w sprawie 
możliwości jego wykorzystania do innych niż 
artykuły publikacji.

W każdym rozdziale podręcznika podano liczne 
przykłady obliczeniowe. Są one merytorycznie 
dobrane do treści książki, ilustrując rozważane 
zagadnienia teoretyczne i przybliżając ich 
aspekt praktyczny. W dużej mierze decydują 
one o oryginalności i walorach dydaktycznych 
książki jako podręcznika akademickiego. Etapy 
rozwoju elektroenergetyki związane z postępem 
w technologiach wysokonapięciowych układów 
izolacyjnych są w książce przedstawione w ujęciu 
historycznym, a uzupełnieniem tego opisu są 

biogramy wybitnych uczonych i techników, 
których dokonania w różnym stopniu związane 
są z problematyką wysokonapięciową 
i przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny. 
Całość dopełnia bibliografia oraz indeks haseł 
ułatwiający korzystanie z publikacji. 
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów 
wydziałów elektrycznych na studiach I i II 
stopnia oraz studiach doktoranckich, a także 
dla uczestników studiów podyplomowych, 
inżynierów elektryków i energetyków. 

Joanna Ciągała

Informacje 
Wydawnictw AGH
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Prometheus to jeden z najszybszych komputerów 
w naszym kraju. Jego zasoby zostały wykorzystane, 
aby udostępniać istotne informacje satelitarne na 
temat środowiska – atmosfery, pogody czy zagro-
żeń meteorologicznych. Zastosowanie platformy 
jest bardzo szerokie – może służyć do obserwacji 
satelitarnych powierzchni Ziemi, monitorowania 
pogody, przeciwdziałania klęskom żywiołowym czy 
do oceny stanu ekosystemów morskich (Morza Bał-
tyckiego) oraz lądów. W projekt Sat4Envi zaangażo-
wało się Akademickie Centrum Komputerowe Cyfro-
net AGH. Jednostka odpowiadała za opracowanie 
bazy danych satelitarnych i ich sprawnego wyszu-
kiwania oraz udostępniania. Celem projektu, który 
wykorzystuje zasoby Prometheusa, jest udostępnia-
nie danych satelitarnych – tych pochodzących z sa-
telitów meteorologicznych i środowiskowych oraz 
z satelitów programu Copernicus. Liderem projektu 
Sat4Envi jest Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Pozostali 
partnerzy (prócz ACK Cyfronet AGH) to Centrum 
Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Polska Agencja Kosmiczna. Na platformie Sat4Envi 
powstał dedykowany system obsługi klienta. Co 
to znaczy? Teraz każdy może z poziomu wyszu-

kiwarki internetowej uzyskać dostęp do danych 
satelitarnych. Każdy ma możliwość wyszukiwania 
interesujących go danych meteorologicznych, 
informacji o pogodzie i zagrożeniach, czy monito-
rowania powierzchni Ziemi i atmosfery. Użytkownik 
może oglądać i pobierać rozmaite dane satelitarne, 
a narzędzie jest funkcjonalne także dla instytucji 
regionalnych czy administracji publicznej, ponieważ 
dzięki nałożeniu specjalnych warstw zaznaczone 
są np. granice jednostek administracyjnych. – Rolą 
Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet 
AGH w projekcie była realizacja zadań programi-
stycznych związanych z budową i utrzymaniem 
Systemu Obsługi Klienta, ale też zapewnienie 
infrastruktury informatycznej niezbędnej do gro-
madzenia i udostępniania danych. Cyfronet jest 
operatorem połączenia internetowego z IMGW-
-PIB Kraków, a w ramach Infrastruktury PLGrid 
udostępnia zasoby obliczeniowe niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania Sat4Envi. Z kolei 
do przetwarzania danych i tworzenia informacji 
z surowych danych satelitarnych wykorzystywany 
jest zainstalowany w Cyfronecie superkomputer 
Prometheus – podał prof. Kazimierz Wiatr, dyrektor 
ACK Cyfronet AGH.

Zamiast kłopotliwych Tetra Paków - karton z ma-
teriałów biodegradowalnych. Nad takim rozwią-
zaniem pracują właśnie studenci AGH. I liczą na 
to, że uda im się produkt wprowadzić na rynek. 
Studentów zainspirowała unijna dyrektywa, która 
zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku. Zgodnie 
z jej zapisami, na terenie UE polimery konwencjo-
nalne mają być ograniczone lub wycofane z użycia 
do zastosowań jednorazowych (widelce, słomki 
czy kubki). Studenci z koła naukowego Ceremit 
działającego przy Wydziale Inżynierii Materia-
łowej i Ceramiki postanowili pomóc w ograni-
czaniu zanieczyszczenia planety niepotrzebnymi 
odpadami i opracować nowe, biodegradowalne 
opakowanie. Zgodnie z założeniem, opakowanie 
ma być przeznaczone do przechowywania m.in. 
mleka oraz innej żywności o krótkim terminie 
przydatności, ma zawierać materiały pochodzenia 
naturalnego ulegające rozkładowi w minimum 90 
proc., a jednocześnie także odpowiednio chronić 
żywność. Studenci pracują nad takimi rozwiązania-
mi, które pozwoliłyby zakwalifikować projektowane 
opakowanie do grupy odpadów możliwych do 
kompostowania, których produktami rozkładu będą 

tylko woda i dwutlenek węgla. Karton ma składać 
się z trzech warstw, dwóch biodegradowalnych oraz 
celulozy. AGH - Biodegradowalny karton jest bardzo 
pożądanym rozwiązaniem i ma realny wpływ na 
zmniejszenie zużycia w przemyśle spożywczym 
konwencjonalnych nierozkładalnych i zalegających 
na wysypiskach śmieci polimerów. Szczególnie 
dotyczy to najbardziej kłopotliwych opakowań 
warstwowych, popularnie nazywanych Tetra Pakami 
- podkreśla studentka Renata Radzewicz, prze-
wodnicząca koła naukowego. - Materiałami, które 
zostaną poddane badaniom, będą biodegradowalne 
żywice termoplastyczne, a w szczególności poli-
laktyd (PLA) oraz naturalne modyfikatory dodane 
w celu poprawy właściwości, np. włókna celulozowe 
- tłumaczy opiekun projektu, dr Piotr Szatkowski 
z Katedry Biomateriałów i Kompozytów. - Ponadto 
finalny produkt powinien spełniać szereg wymagań 
umożliwiających jego użycie, m.in.: niską transmisję 
światła oraz tlenu czy odporność na uszkodzenia. 
Karton powinien również być możliwy do wytworze-
nia za pomocą znanych i przetestowanych metod, 
co ułatwiłoby implementację rozwiązania w obec-
nie stosowanych liniach produkcyjnych.

Prace badawczo-rozwojowe mają ogromne zna-
czenie, wpływają m.in. na przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego. Środowisko akademickie oczekuje 
zwiększenia finansowania badań naukowych, 

odważnych decyzji, finansowania perspektywicznych, 
wizjonerskich projektów, dzięki którym możliwe 
będzie stworzenie innowacyjnej polskiej gospodarki. 
Uczelniom zależy, by polska gospodarka w szerokim 

Media o AGH Anna żmuda-Muszyńska
Rzecznik Prasowa AGH

Monitorowanie atmosfery 
i pogody dzięki danym 
satelitarnym i najszybszemu 
komputerowi

Świat OZE, 17.03.2021

Studenci AGH opracowali 
biodegradowalne opakowanie 
na mleko, które rozłoży się 
w minimum 90 proc.

Gazeta Wyborcza, 30.03.2021

Bez funduszy i badań nie 
będzie lepszej nauki
Rzeczpospolita, 29.03.2021
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zakresie korzystała z dorobku badaczy zdolnych do 
tworzenia innowacyjnych produktów i usług o glo-
balnym potencjale konkurencyjnym (…) Dla AGH 
w Krakowie głównymi źródłami finansowania badań 
naukowych i projektów są dotacje podmiotowe 
i celowe resortu nauki, projekty finansowane z Naro-
dowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Uczelnia w latach 2016– 2019 
złożyła blisko 1300 wniosków o dofinansowanie, 
z czego prawie 300 otrzymało środki. Jak wskazuje 
prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie, istotną zmia-
nę dla samych badań naukowych i ich finansowania 
przyniosła ustawa 2.0. – Dzięki zmianie filozofii 
podziału środków mamy w tym momencie większą 
elastyczność w ich dysponowaniu, chociażby na ba-
dania naukowe. Nowy algorytm finansowy w więk-
szym stopniu, niż to było do tej pory, uwzględnia 
zróżnicowane misje uczelni w Polsce. Od 2019 roku 
otrzymują one, zamiast wielu dotacji, jedną subwen-

cję, która jest wydatkowana w elastyczny sposób. 
Uczelnie, które wprowadziły mechanizmy podno-
szące jakość kształcenia i prowadzonych badań na-
ukowych, mogą liczyć na większy wzrost subwencji, 
niż to było do tej pory. To z pewnością podnosi także 
jakość badań naukowych – mówi rektor krakowskiej 
uczelni. AGH kładzie obecnie większy nacisk na 
badania naukowe realizowane we własnych murach. 
Jak podkreśla rektor, istotne wsparcie uczelnia 
otrzymuje także od Europejskiej Rady ds. Badań Na-
ukowych. – Granty przyznawane przez tę instytucję 
to jedne z najbardziej prestiżowych w świecie nauki 
grantów. W AGH w tym momencie są realizowane 
dwa takie granty – dodaje. Jak podkreśla środowi-
sko akademickie, problemem szczególnie uczelni 
technicznych, politechnik jest niewystarczające 
finansowanie prac aplikacyjnych. Tego rodzaju prace 
są w tego typu uczelniach dominujące i wymagają 
większych nakładów.

Targi Pracy AGH tym razem 
online
Dzienni Polski, 12.03.2021

Tak wyglądały Targi Pracy w AGH w 2015 roku. 
Teraz natomiast w całości przenoszą się do prze-
strzeni wirtualnej CM AGH
60 wystawców zaprezentuje się studentom i ab-
solwentom podczas wiosennej edycji Targów Pracy 
AGH. Wydarzenie, jak zaznacza Akademia Górniczo-
-Hutnicza, po raz pierwszy odbędzie się w wersji 
online. Termin - 15 i 16 marca. Przedstawiciele firm 
będą dostępni na wirtualnych stoiskach, gdzie 
mają rozmawiać z uczestnikami targów. Zaplano-
wano też m.in. prezentacje i konkursy.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną tego-
roczne Targi Pracy AGH - dające możliwość bez-
pośredniego kontaktu z przedstawicielami firm, 
przemysłu czy biznesu - przeniosły się w całości 
do przestrzeni wirtualnej. Centrum Karier, czyli 
organizator imprezy, przygotował dla uczest-
ników specjalną platformę, za pomocą której 
studenci i absolwenci krakowskich uczelni będą 
mogli spotkać się z potencjalnymi pracodawcami. 
Wśród 60 wystawców pojawią się między innymi 
takie firmy jak: ABB, Budimex, Cersanit, Comarch, 
Ericsson, Grupa Wienerberger, Nokia, Motorola 
Solutions, VW Poznań. „Kim jesteśmy, czym się 

zajmujemy, kogo szukamy, co trzeba umieć, by 
stać się jednym z nas?” - na te pytania będą z ko-
lei odpowiadać... anonimowi, ale doświadczeni 
oficerowie Agencji Wywiadu, podczas prezentacji 
„Rola i miejsce Agencji Wywiadu w systemie 
bezpieczeństwa państwa”. 
W programie tegorocznych Targów znalazło się kil-
kadziesiąt prezentacji i warsztatów tematycznych. 
Wśród najciekawszych tematów AGH wymienia 
m.in.: planowanie pracy w świecie IT, zagrożenia 
w cyberprzestrzeni, fakty i mity o 5G, personal 
branding w sieci, tworzenie aplikacji webowych, 
a także kwestia udziału kobiet w tworzeniu 
nowych technologii. - To wyjątkowa edycja Targów 
Pracy AGH dostosowana do szczególnej sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy. Bardzo cieszymy się, że 
udało się przenieść wydarzenie do przestrzeni 
wirtualnej. Mamy nadzieję, że i w tym roku będzie 
to dla naszych studentów i absolwentów droga do 
znalezienia wymarzonej pracy czy stażu. Spotkanie 
z przyszłym pracodawcą jest niezwykle ważne, dla-
tego niezależnie od obecnych ograniczeń pragnie-
my taki kontakt umożliwić - podkreśla prorektor ds. 
studenckich AGH prof. Rafał Dańko.

Polski wkład w odkrycie 
odderonu
Forum Akademickie, 22.03.2021

Uczeni pracujący przy eksperymencie TOTEM 
w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych ogłosili 
odkrycie odderonu – cząstki elementarnej, której 
istnienie przewidziano prawie pół wieku temu. Eks-
peryment wspierali naukowcy i studenci z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania przepro-
wadzone w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) 
w ośrodku naukowym CERN pod Genewą przez 
naukowców z eksperymentu TOTEM we współpracy 
z zespołem DØ z amerykańskiego ośrodka Fermi-
lab, gdzie działał akcelerator Tevatron, dowiodły 
istnienia odderonu – quasi-cząstki składającej się 
z nieparzystej liczby gluonów. Gluony to bezmaso-
we cząstki elementarne pośredniczące w oddziały-

waniach silnych, które zachodzą między kwarkami. 
Wiadomo było, że mogą łączyć się w pary i tworzyć 
związane stany, ale dopiero najnowsze pomiary 
wykazały, że podobne zjawiska mogą zachodzić 
w przypadku nieparzystej liczby gluonów. Istnie-
nie odderonu zostało przewidziane przez fizyków 
teoretyków: Besaraba Nicolescu i Leszka Łukaszuka 
w roku 1973. TOTEM jest jednym z eksperymentów 
rejestrujących wyniki zderzeń protonów w akcele-
ratorze LHC. Detektory wykorzystywane w ekspe-
rymencie TOTEM służą do badania całkowitych 
przekrojów czynnych, rozpraszania elastycznego 
i dysocjacji dyfrakcyjnej oraz zjawiska wyłącznej 
centralnej produkcji cząstek. 
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Dane satelitarne na wyciągnięcie ręki

Pod adresem dane.sat4envi.imgw.pl dostęp-
ne jest kluczowe dokonanie projektu – System 
Obsługi Klienta, czyli obsługiwane z poziomu 
przeglądarki internetowej narzędzie dostępu do 
hurtowni danych satelitarnych Sat4Envi. Dzięki tej 
platformie użytkownik końcowy zyskuje możliwość 
wyszukiwania, oglądania, zamawiania i pobie-
rania danych satelitarnych oraz ich produktów 
pochodnych. System służy przede wszystkim do 
monitorowania powierzchni ziemi, monitorowania 
atmosfery i pogody oraz rozpoznawania zagrożeń 
meteorologicznych.
Dostęp do wszystkich danych jest całkowicie 
darmowy i nie zależy od afiliacji, czy wykonywa-
nej profesji. W wersji podstawowej nie wymaga 
rejestracji. Po zalogowaniu jednak użytkownik ma 
możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjo-
nalności, jak chociażby zapisywanie „koszyka” 
najczęściej wybieranych pomiarów, czy dostęp 
do metadanych, jakimi opisane są prezentowane 
obrazy satelitarne.
Dzięki nałożeniu warstw WMS (Web Map Service) 
zawierających między innymi granice jednostek 
administracyjnych, narzędzie jest funkcjonalne dla 
jednostek administracji publicznej czy instytucji 
regionalnych. Samo działanie Systemu Obsługi 
Klienta jest intuicyjne i pozwala na szybkie dotar-
cie do pożądanych typów danych.

Sat4Envi wspiera w sytuacjach kryzysowych
Analiza danych satelitarnych z jak najmniejszymi 
opóźnieniami w stosunku do ich pozyskania może 
mieć kluczowe znaczenie dla prognozowania, 
monitorowania oraz przeciwdziałania skut-
kom kataklizmów. W szczególności mówimy tu 
o monitorowaniu powodzi, ocenie skali pożarów, 
czy monitorowaniu szkód w uprawach rolnych 
powstałych w wyniku suszy lub przemarzania.
Ze względu na ważność tych działań i konieczność 
szybkiego reagowania, projekt Sat4Envi uwzględ-
nia wsparcie specjalnych grup użytkowników, 
takich jak Centrum Informacji Kryzysowej. Wyższy 
poziom dostępności, wdrożenie polityki dostępu 
do najświeższych zapisów produktów z poszano-
waniem licencji dostawców danych, możliwość 
uzyskania dodatkowego wsparcia poprzez wysła-
nie zapytania bezpośrednio do eksperta z instytu-
cji oraz łatwe współdzielenie pozyskanych danych 
ułatwiają bieżące działanie operacyjne służb 
kryzysowych.

Projekt i partnerzy

System operacyjnego gromadzenia, 
udostępniania i promocji 
cyfrowej informacji satelitarnej 
o środowisku (Sat4Envi) ma na celu 
szerokie i wygodne udostępnienie 
satelitarnych danych programu 
Copernicus oraz danych pochodzących 
z innych satelitów środowiskowych 
i meteorologicznych.

Za sukcesem Sat4Envi stoi zaangażowanie wielu 
specjalistów z czterech ściśle współpracujących 
jednostek. Liderem jest Instytut Meteorolo-

Kamil Mucha
Bartosz Wilk

Dane satelitarne 
dostępne dla każdego

Dzięki udostępnieniu danych satelitarnych z programu Copernicus, 
projekt Sat4Envi otworzył nowy rozdział dla podejmowania 
optymalnych decyzji dotyczących planowania przestrzennego 
i szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 
środowiskowych.

Dzięki opracowanym zdjęciom 
satelitarnym zbieranym w ser-
wisie będzie można prowadzić 
efektywne działania prewencyjne 
związane z naturalnymi klęskami

System służy przede wszystkim 
do monitorowania powierzchni 
ziemi, atmosfery
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gii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy, a partnerami w projekcie: Centrum 
Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, 
Polska Agencja Kosmiczna oraz Akademickie 
Centrum Komputerowe CYFRONET AGH. IMGW-PIB 
odpowiada przede wszystkim za rozbudowę stacji 
odbioru i przetwarzania danych z satelitów oko-
łobiegunowych (stacja powstała w Krakowie) oraz 
pełni rolę koordynatora. Wspólny wysiłek pozwala 
sprawnie realizować pozostałe założenia projektu, 
którymi są:
 � budowa nowoczesnego archiwum danych 

satelitarnych (IMGW-PIB, CYFRONET),
 � centrum szkoleniowe nowych technologii 

satelitarnych (CBK, PAK, IMGW-PIB),
 � centrum udostępniania informacji naukowej 

dla użytkowników (CYFRONET, IMGW-PIB, CBK).

Projekt, o łącznej wartości 17 903 900 zł, jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się 
na stronie: sat4envi.imgw.pl.

Rola ACK Cyfronet AGH
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 
odpowiada w projekcie nie tylko za bezpośrednią 
realizację zadań programistycznych związanych 
z budową i utrzymaniem Systemu Obsługi Klienta, 
ale też zapewnia infrastrukturę informatyczną 
niezbędną do gromadzenia i udostępniania 
danych. Cyfronet jest operatorem fizycznego 
połączenia internetowego z IMGW-PIB Kraków, 
a w ramach Infrastruktury PLGrid udostępnia 
zasoby storage’owe i obliczeniowe niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania Sat4Envi.
Składowanie i dostęp do danych odbywa się za 
pomocą rozproszonej infrastruktury obiektowej 
pamięci masowej z wykorzystaniem platfor-
my CEPH i interfejsu S3. Wykorzystywane są 
mechanizmy replikacji i Erasure Coding, które 
gwarantują spójność danych oraz oszczędność 
przestrzeni składowania. Z kolei do przetwarza-
nia danych i tworzenia produktów pochodnych 
z surowych danych satelitarnych wykorzystywany 
jest zainstalowany w Cyfronecie superkomputer 
Prometheus. Dla zapewnienia wysokiej dostęp-
ności, równoważenia obciążenia i priorytetyzacji 
ruchu wykorzystano rozproszoną infrastrukturę 

Zasoby Prometheusa, jednego 
z najszybszych superkomputerów 
w Polsce, wykorzystano do udo-
stępniania informacji satelitar-
nych o środowisku

Prometheus
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serwerową i zasoby zwirtualizowane w chmurze 
obliczeniowej.
Cyfronet odpowiadał za opracowanie schematu 
bazy danych satelitarnych i ich metadanych oraz 
opracowanie serwisu wyszukiwania i udostępniania 
danych. Flagowym zadaniem była implementacja 
portalu internetowego Systemu Obsługi Klienta.
Przy realizacji zadań po stronie Cyfronetu 
współpracuje kilkanaście osób z czterech działów, 
w tym specjaliści w zakresie: zarządzania i koor-
dynacji projektów, architektur oprogramowania, 
programowania Front-end i Back-end, projekto-
wania interfejsów użytkownika i user experience, 
DevOps, testowania, analityki wymagań, a także 
administracji zasobami pamięci i chmurą oraz 
zarządzania danymi i ich przetwarzania przy wy-
korzystaniu zasobów superkomputerowych.

Technologiczne wyzwania
„Założenia projektu stworzyły przed nami wyzwa-
nie budowy architektury, która zapewni wydajne 
metody przeszukiwania, wizualizacji i pobierania 
danych satelitarnych, gwarantując jednocześnie 
wysoką dostępność oraz zapewniając równo-
ważenie obciążenia i priorytetyzację ruchu dla 
kluczowych użytkowników jednostek administra-
cji publicznej i sektora bezpieczeństwa” – mówi 
Bartosz Wilk, koordynator prac programistycznych 
i architekt oprogramowania w ACK Cyfronet AGH.
Architektura musiała spełniać wymagania po-
stawione aplikacji internetowej, która zapewni 
przystępną i intuicyjną obsługę dla różnych grup 
odbiorców, jak i umożliwi korzystanie z programi-
stycznego API w celu maszynowego dostępu do 
danych i integracji innych systemów informatycz-
nych.
Budowa portalu z interfejsem dostępowym 
wymagała bardzo starannego i wieloaspekto-
wego projektowania, uwzględniającego łatwość 
wyszukiwania danych czy szybkość odnajdywania 
określonych funkcji. Przyjmując za cel stworzenie 
produktu o wysokiej funkcjonalności również dla 
użytkowników „niezaawansowanych”, zespół pro-
gramistyczny rozpoczął działania od rozbudowanej 
oceny wymagań. Analizowano przypadki użycia 
w różnych grupach użytkowników docelowych 
i przeprowadzano wielokrotne weryfikacje 
z użyciem makiet graficznych i prototypowych 
implementacji. W pracach nad interfejsem specja-
liści w zakresie user experience sięgnęli również 
do techniki wywiadów pogłębionych w grupach 
reprezentantów przyszłych użytkowników (jak 
IMGW, CBK, PAK, Pracownia Teledetekcji Morza 
PAN czy Pieniński Park Narodowy).
Do kontroli jakości w cyklu rozwoju aplikacji SOK 
wykorzystano najlepsze praktyki inżynierii oprogra-
mowania oraz nowoczesne narzędzia wspierające 
proces jego wytwarzania. Nad kontrolą regresji 

funkcjonalności oraz ochroną jakości kodu czuwa 
zautomatyzowany proces testowania integracyj-
nego – Continuous Integration (GitHubActions). 
Wprowadzane funkcjonalności są testowane 
manualnie przy użyciu zautomatyzowanej instalacji 
rozwojowych wersji produktu na instancjach testo-
wych. Poniżej przedstawiono metody automatyzacji 
testów stosowane w celu kontroli jakości oprogra-
mowania w ACK Cyfronet AGH:
 � testy jednostkowe kodu serwera (przy użyciu 

bibliotek JUnit, Mockito, Spring Security Test, 
Hamcrest),

 � testy jednostkowe kodu klienta (przy użyciu 
biblioteki Jest),

 � testy integracyjne – integracja kodu serwera 
z pozostałymi komponentami architektury 
systemu – GeoServer, S3,

 � testy end-to-end (przy użyciu biblioteki Cy-
pres),

 � testy obciążeniowe (przy użyciu biblioteki 
Gatling).

Elastyczność i otwartość
Architektura Sat4Envi zapewnia elastyczność 
i uwzględnia możliwość rozwoju kolejnych 
instancji w przypadku dużego zainteresowania 
danymi ze strony użytkowników. Dla jak najlep-
szej integracji z systemami zewnętrznymi System 
Obsługi Klienta umożliwia pobieranie danych za 
pomocą programowalnych interfejsów aplikacji 
(API). W projekcie zaimplementowano trzy rodzaje 
API, odpowiadające różnym funkcjom:
API 1 – zamawianie danych archiwalnych.
API umożliwia przeszukiwanie oraz dostęp do da-
nych archiwalnych zgromadzonych w SOK. Oparte 
jest o standardy OData i OSearch, implementując 
ich podzbiór zapewniający zgodność z istniejący-
mi systemami udostępniania, takimi jak DHuS.
API 2 – wyszukiwanie i pobieranie danych bieżą-
cych.
API umożliwia korzystanie z wyszukiwarki danych 
bieżących prezentowanych w systemie SOK, a tak-
że ich pobieranie. Jego opis został wygenerowany 
w standardzie OpenAPIv3 i udostępniona jest 
graficzna przeglądarka tego API.
API 3 – korzystanie z portalu mapowego.
API umożliwia dostęp do zgromadzonych bieżą-
cych danych satelitarnych poprzez interfejs zgod-
ny ze specyfikacją WMS (Web Map Service).
Przy budowie portalu dane.sat4envi.imgw.pl 
uwzględniono standardy dotyczące tworzenia 
dostępnych serwisów internetowych, osiągając 
zgodność z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA.
Działając zgodnie z ideą otwartości, zespół Cyfro-
netu udostępnił kod źródłowy w serwisie GitHub. 
Wykorzystane praktyki zostały wypracowane 
między innymi przy projektach z rodziny European 
Open Science Cloud.

„Założenia projektu stworzyły 
przed nami wyzwanie 
budowy architektury, która 
zapewni wydajne metody 
przeszukiwania, wizualizacji 
i pobierania danych 
satelitarnych, gwarantując 
jednocześnie wysoką 
dostępność oraz zapewniając 
równoważenie obciążenia 
i priorytetyzację ruchu dla 
kluczowych użytkowników 
jednostek administracji 
publicznej i sektora 
bezpieczeństwa” – mówi 
Bartosz Wilk, koordynator 
prac programistycznych 
i architekt oprogramowania 
w ACK Cyfronet AGH.
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Konkurs Moon Base Design Contest zorganizowało 
stowarzyszenie Moon Society z siedzibą w USA. 
Drużyny z całego świata zostały zaproszone do 
zaprojektowania habitatu księżycowego, który 
byłby możliwy do wybudowania w ciągu najbliższej 
dekady i mógł pomieścić jednocześnie dwie–trzy 
załogi. Czwarte miejsce zdobył projekt przygoto-
wany przez polską grupę Innspace. Zespół tworzą 
specjaliści z 14 różnych dziedzin – między innymi 
robotyki, bioinżynierii, architektury, medycyny 
i grafiki 3D – wywodzący się z głównie z Politechni-
ki Wrocławskiej. Za systemy podtrzymywania życia 
w projekcie bazy Xors, związane z wykorzystaniem 

glonów i innych mikroorganizmów, odpowiedzialna 
była mgr inż. Ewa Borowska, która część swoich 
badań z zakresu astrobiologii i przemysłu kosmicz-
nego prowadzi w laboratorium dr. hab. Andrzeja 
Borkowskiego, prof. AGH.
Baza Xors składa się z czterech modułów, inspiro-
wanych rozwiązaniem firmy Bigelow, przetestowa-
nym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Projekt 
zakłada pokrycie, za pomocą technologii druku 3D, 
grubą warstwą regolitu księżycowego, co stanowi-
łoby dodatkową ochronę przed promieniowaniem.
– Najważniejszą częścią w projektach baz 
księżycowych są systemy podtrzymywania życia 
i systemy odpowiadające za bezpieczeństwo bazy 
– zaznaczają Ewa Borowska i Magdalena Łabow-
ska, które odpowiadały za część środowiskową. 
– Najtrudniejszym aspektem było zaprojektowanie 
układów bezpieczeństwa, tak aby zapewnić ochro-
nę i prawidłowe działanie każdego z systemów 
podtrzymujących życie w każdych warunkach, 
nawet w sytuacjach kryzysowych.
Ważnym elementem systemów podtrzymywa-
nia życia są algi. Zestaw specjalnie dobranych 
mikroorganizmów, w tym bakterii, cyjanobakterii 
i mikroglonów, ma służyć do oczyszczania ścieków 
i innych zanieczyszczeń wodnych. Podwójną funk-
cję mają specjalnie dobrane mikroglony w formie 
paneli naściennych w każdym pomieszczeniu: ich 
zadaniem jest dostarczanie dodatkowego tlenu 
oraz przyczynianie się do komfortu wizualnego 
użytkowników bazy. Do tego zespół wykorzystał 
lampy emitujące nie tylko światło widzialne, ale 
też podczerwone i UV-A oraz UV-B, żeby lepiej 
imitować światło słoneczne. Odpowiednie światło 
ma ogromne znaczenie. Wybrana przez nas 
technologia wpłynie pozytywnie na samopoczucie 
astronautów, a dodatkowo będą się mniej męczyć 
– mówi Beata Suścicka – architektka.
Znaczny wpływ na projekt bazy miało własne 
doświadczenie pięciorga członków załogi, którzy 
brali udział w najdłuższej w Polsce analogowej 
misji kosmicznej, organizowanej przez Analog 
Astronaut Training Center, spędzając w habitacie 
sześć tygodni.
Jako lokalizację habitatu grupa wybrała teren w po-
bliżu krateru Shackleton na południowym biegunie 
Księżyca. To jedno z najbardziej interesujących dla 
naukowców miejsc, gdyż znajdują się tam zarówno 

Badania doktorantki AGH 
wykorzystane w projekcie 
bazy księżycowejOprac. Centrum Komunikacji 

i Marketingu

Wyróżniona 4. miejscem w konkursie Moon Base Design Contest baza 
kosmiczna Xors, w której jedną z kluczowych ról odgrywają… algi, to 
projekt multidyscyplinarnego zespołu Innspace. Brała w nim udział 
mgr inż. Ewa Borowska, część swojej pracy doktorskiej realizująca na 
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Główny widok na bazę

Baza Xors - Innspace team

http://www.wggios.agh.edu.pl/
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Praca mgr inż. Klaudii Wójcik i mgr inż. Wioletty Ślu-
sarczyk, absolwentek kierunku geodezja i kartogra-
fia, zrealizowana pod opieką dr inż. Anny Przewięź-
likowskiej, nosi tytuł „Wykonanie aplikacji mobilnej 
służącej do aktualizacji informacji o bazie punktów 
państwowej osnowy wysokościowej, a także uła-
twiającej lokalizację tych punktów w terenie”.
Aplikacja METRICA służy do zbierania i aktualizacji 
informacji o punktach osnowy wysokościowej oraz 
umożliwia prawidłową ich lokalizację w terenie za 
pomocą urządzeń mobilnych. 
Wykonana przez dyplomantki analiza rzeczywi-
stego stanu przykładowej bazy punktów wyka-
zała duże rozbieżności w porównaniu do stanu 
faktycznego, które polska społeczność geodetów 
może wkrótce wyeliminować. Jedną z istotnych 
rozbieżności jest błędna informacja o lokalizacji 
punktów, przedstawiona na rysunku.
Aplikacja charakteryzuje się dobrą szybkością 
działania w czasie rzeczywistym oraz prostotą 
w obsłudze. METRICA daje następujące możliwości 
podczas pracy z punktami:
 � wyświetlanie punktów na mapie,
 � nawigację do punktu,

obszary, które Słońce oświetla przez prawie cały 
czas, jak i takie, do których światło nie dociera 
nigdy. Dzięki położeniu na biegunie południowym 
baza zyskiwałaby dostęp do wody, uwięzionej w po-
staci lodu na powierzchni Księżyca i pod nią.
Zbudowanie bazy Xors dla kilkunastu astronautów 
wymagałoby kilkunastu misji przygotowawczych. 
Projektanci oceniają, że do transportu niezbędnych 
zasobów i sprzętu niezbędne byłoby 17 lotów.

Zespół Innspace ma na koncie sukcesy w innych 
konkursach związanych z architekturą kosmiczną: 
zdobył tytuł Gold Winner w konkursie Future Mars 
Life w Chinach i 5. miejsce w konkursie Mars 
Colony Prize w USA. Obecnie rozpoczął pracę nad 
projektem bazy na Wenus, która mogłaby się 
unosić na odpowiedniej wysokości w atmosferze, 
chroniąc astronautów przed wysokimi temperatu-
rami panującymi na powierzchni tej planety.

Badania doktorantki AGH 
wykorzystane w projekcie 
bazy księżycowej

oprac. Centrum Komunikacji 
i Marketingu

METRICA pomoże 
geodetom

Ogłoszono wyniki Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, 
publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji 
w edycji 2020 roku. Laureatkami konkursu w kategorii prace 
magisterskie zostały dwie absolwentki Wydziału Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska, które w ramach dyplomu podjęły się 
wykonania autorskiej aplikacji METRICA.

Wnętrze bazyWidok bazy w przekroju

https://geod.agh.edu.pl/
https://geod.agh.edu.pl/
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 � przeglądanie informacji o punkcie,
 � dodawanie zdjęć oraz opisów topograficznych,
 � usuwanie zdjęć,
 � dodawanie istniejącego punktu nieujętego 

w obecnej bazie aplikacji,
 � edytowanie informacji o punkcie.

W aplikacji istnieje możliwość wyboru rodzaju wy-
świetlanych w danym momencie współrzędnych:
 � przybliżone – współrzędne z opisów topogra-

ficznych, otrzymanych z CODGiK,

 � nawigacyjne – współrzędne otrzymane z po-
miaru urządzeniem mobilnym z funkcją GPS,

 � geodezyjne – współrzędne otrzymane z pomia-
ru zgodnego z technologią geodezyjną (jeśli 
istnieją).

METRICA nie jest jeszcze publicznie dostępna, 
jednak trwa przygotowywanie wersji testowej. 
Wszelkie informacje o aplikacji są dostępne na 
stronie metricaapp.pl

oprac. Centrum Komunikacji 
i Marketingu

Laureat konkursu 
POLS zrealizuje projekt 
badawczy w AGH

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dodatkową listę rankingową kon-
kursu POLS (kilkoro wnioskodawców zrezygnowało z finansowania 
projektów i NCN rozpoczęło procedurę finansowania projektów z listy 
rezerwowej). Wśród czterech laureatów znalazł się dr Anderson Rami-
dan Kohara, który na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej popro-
wadzi projekt badawczy o nazwie „Produkcja cząstek i ich korelacje 
w zderzeniach wysokoenergetycznych”.

Projekt dotyczy badania oddziaływań silnych 
zachodzących między podstawowymi składnikami 
materii (kwarkami i gluonami) oraz rządzącej nimi 
teorii – Chromodynamiki Kwantowej (Quantum 
Chromodynamics – QCD).
Naukowiec będzie badać produkcję cząstek w zde-
rzeniach proton-jądro (pA) oraz proton-proton (pp) 
w obszarze tak zwanych ,,małych x”, gdzie x jest 
ułamkiem energii protonu lub jądra, niesionym 
przez zderzający się kwark lub gluon. Cele projektu 
podzielone są na trzy etapy. Pierwszy poświęcony 
będzie badaniom korelacji kwantowych między 
dwoma wyprodukowanymi cząstkami w zderzeniach 
pA. Badanie takich korelacji jest niezwykle istotne, 
ponieważ kąt między śladami produkowanych 
cząstek jest czuły na szczegóły stanu początkowego 
takiego zderzenia. Jak dotąd nie ma przekonywu-
jącego wyjaśnienia korelacji kątowych produkowa-
nych cząstek przy pomocy teorii fundamentalnej 
QCD. Projekt zakłada wyjaśnienie powiązanych 
z zagadnieniem danych doświadczalnych przy użyciu 
teorii fundamentalnej oraz teorii Kondensatu Szkła 
Kolorowego (Color Glass Condensate – CGC), a także 
wyjaśnienie hierarchii korelacji kątowych przy zmia-
nie wielkości układu: od mniejszych układów (pA) do 
większych układów, takich jak hel-jądro (HeA). Druga 

część projektu ma na celu zbadanie przyczynków 
interferencyjnych, które dają wkład do dwucząstko-
wej produkcji, lecz zostały pominięte w dotychcza-
sowych badaniach fenomenologicznych. Planowane 
jest obliczenie powiązanych amplitud rozpraszania 
przy użyciu różnych istniejących formalizmów 
oraz wyliczenie odpowiadających im przekrojów 
czynnych. Celem trzeciego etapu projektu będzie 
próba połączenia fizyki małych x oraz elastycznego 
rozpraszania hadronów. Idea polega na analizie 
rozpraszania elastycznego hadronów przy użyciu 
modeli mikroskopowych, które zawierają informacje 
na temat rozkładu partonów w hadronach i powią-
zanych efektów kwantowych, przy użyciu aparatu 
teoretycznego rozwijanego dla fizyki małych x.
Doktor Anderson Ramidan Kohara pochodzi 
z Brazylii. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie 
fizyka cząsteczek uzyskał w 2015 roku w Physics 
Institute – University of Rio de Janeiro. Obecnie 
pracuje w National Industrial Development Servi-
ce – Chemical and Textile Industry Technology 
Center (SENAI-CETIQT).
Na prowadzenie swoich badań naukowiec 
otrzyma grant w wysokości 525 000 zł (119 560 
euro). Ze strony AGH projektem opiekuje się 
dr hab. Piotr Kotko, prof. AGH.
Konkurs POLS jest współfinansowany z funduszy 
norweskich. Ma na celu wsparcie mobilności na-
ukowej i skierowany jest do naukowców z całego 
świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce.
Przypomnijmy, że na pierwszej liście konkursowej, 
ogłoszonej w grudniu ubiegłego roku, znalazł się 
włoski geolog dr Fulvio Franchi z projektem realizo-
wanym na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska.

https://www.metricaapp.pl
http://www.fis.agh.edu.pl/
https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/naukowiec-z-wloch-przeprowadzi-badania-w-agh-w-ramach-grantu-pols-ncn/
http://www.wggios.agh.edu.pl/
http://www.wggios.agh.edu.pl/
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„Po pierwsze tulipany” – te słowa pochodzące z ar-
tykułu1 pt. „Kampus AGH: mała Holandia zamiast 
ogródkowych rabat” – najlepiej obrazują sposób 
kształtowania wiosennego krajobrazu naszego 
kampusu. Ich autorem jest Paweł Myśliwiec, pre-
kursor i propagator „tulipomanii”, pełniący obecnie 

1 M. Mrowiec, Kampus AGH: mała Holandia zamiast 
ogródkowych rabat, „Dziennik Polski”, 27-28.06.2015

funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych 
AGH. Tulipany stały się za jego sprawą elemen-
tem tradycji tego miejsca, która jest nieustannie 
kontynuowana i pielęgnowana. Te niewielkie 
w swoich rozmiarach nośniki koloru wprowadzają 
niebywałe ożywienie tak pogrążonej w zimowym 
śnie przestrzeni. Wszechobecna szarość jest nagle 
przełamana feerią kompozycji barwnych, obok 
których nikt nie jest w stanie przejść obojętnie.

Tonąc w tulipanAGH…
Paweł Myśliwiec  

Ewa Czekaj-Kamińska
Dział Utrzymania Terenu

Sadzenie „fali” tulipanów przy bud. A-2 „Fala” tulipanów przy bud. A-2 Szpaler tulipanowy w pełnym  
rozkwicie

Bordowe tulipany przed bud. B-6
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ToNąc W TUlIpANAch…

Dlaczego właśnie tulipany?

Są prawdziwym znakiem budzącego się po zimie 
życia. Jako pierwsze – w parze z żonkilami – ukazu-
ją mocne kolory, wyłaniające się z przytłaczającej 
monotonii. Dodatkowo uczą cierpliwości. Sadzone 
są jesienią, a efekt pojawia się dopiero po pół 
roku. Na taki efekt jednak naprawdę warto czekać!

„Tulipomania” we współczesnym wydaniu
Tym mianem określane jest zjawisko występujące 
w Holandii na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy to 
tulipany były dobrem bardziej ekskluzywnym niż 

złoto. Wszechpanująca tam ówcześnie moda na 
posiadanie cebulek tulipanów doprowadziła do 
gigantycznego wzrostu ich cen. Tulipany stały się 
wtedy wyznacznikiem bogactwa i klasy. Motyw 
ten pojawiał się nie tylko w ogrodach zamożnych 
mieszczan, ale też w dziedzinie wzornictwa i malar-
stwa między innymi: P. Rubensa,  Rembrandta van 
Rĳn, czy J. Brueghela Młodszego.2

Nawiązując do historii można stwierdzić, że tuli-
panowy trend nadal towarzyszy obecnym czasom, 
czego przykładem może być nasze najbliższe 
otoczenie. Chociaż cebulki kwiatów są powszech-
nie dostępne i nie osiągają tak wysokich cen jak 
ówcześnie, są one nadal pożądanym elementem 
zarówno zieleni miejskiej jak i przydomowej. Nie-
bywale elegancki charakter i kunsztowny styl to 
tylko niektóre z zalet sezonowych rabat kwiato-
wych, które wiosną cieszą nasze oczy.

Tysiące powodów do westchnień 
Właśnie ten rząd wielkości odzwierciedla liczbę 
posadzonych dotychczas tulipanowych cebul. Co 
roku liczba ta zwiększa się, dzięki czemu możemy 
podziwiać ich rozkwit w coraz to nowych miej-
scach całego kampusu. Począwszy od skweru 
przed budynkiem C-1 poprzez Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki (B-6), aż po Wydział 
Informatyki (D-17), gdzie zagościły w tym roku po 
raz pierwszy. Nie są to jednak zwykłe odmiany 
tulipanów. Cebulki sadzone na naszych zieleńcach 
pochodzą bowiem z samej Holandii. Stamtąd co 
roku, pokonują ponad 1000 km, aby następnej 
wiosny pokazać swoje piękne oblicze. Pieczoło-
wite przygotowanie cebulek do transportu oraz 
ich plony świadczą o najwyższej jakości materiału 
roślinnego. Już sam proces zamawiania stanowi 
nie lada wyzwanie, ponieważ musi być przepro-
wadzony w odpowiednim czasie, aby przed zimą 
cebulki trafiły na swoje miejsca. Również sposób 
ich sadzenia musi być odpowiedni, inaczej cebulki 
mogłyby nie zakwitnąć lub nawet nie wykieł-
kować. Całe przedsięwzięcie wymaga wysiłku 
i zaangażowania wielu osób. Trud ten jest jednak 
wynagradzany przez zachwyconych przechodniów 
wiosną, kiedy to widać efekty kilkutygodniowych 
przygotowań.

„K” jak kolor i kompozycja
Oczarowanie – tak można określić stan ducha 
odbiorcy po raz pierwszy zwiedzającego nasz kam-
pus wiosną. Mieniące się odcieniami wibrującej 
czerwieni płatki zaledwie kilkunastocentyme-
trowych tulipanowych kwiatów, umieszczonych 
w scenerii ciepłego, kwietniowego słońca to uczta 
dla zmysłów, która może prawdziwie poruszyć. To 

1 https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/
tulipomania-w-lazienkach-krolewskich

czy wiesz, że...?

…w tym roku na terenie naszego 
kampusu zagościła odmiana tulipanów 
o czarnych kwiatach? Ten osobliwy 
w swoim wyglądzie kolor płatków 
kwiatów jest zjawiskiem dość 
niecodziennym. Nie można go bowiem 
spotkać naturalnie w przyrodzie, dzięki 
czemu stanowi nie lada ciekawostkę 
szczególnie w przestrzeni miejskiej. 

Tulipany w tym kolorze możemy 
oglądać w towarzystwie traw z gatunku 
ostnica cieniutka „Ponytails” (Stipa 
tenuissima „Ponytails”) rosnących 
przed budynkiem Centrum Energetyki 
(C-5) przy ul. Czarnowiejskiej. Takie 
połączenie roślin daje efekt mocnego 
akcentu kolorystycznego kwiatów 
na tle malowniczego rozmycia 
krajobrazowego traw. Warto się 
inspirować!

Rabata tulipanowa przed bud. D-1
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„pierwsze wrażenie” jest zapamiętywane na długi 
czas i – pomimo tego, że obraz z czasem może 
stać się powtarzalny – zwykle stanowi swoistego 
rodzaju matrycę, do której będą porównywane 
późniejsze wrażenia związane z danym miejscem.
Niebywały koloryt, jaki zyskuje nasza wspólna 
akademicka przestrzeń wiosną jest zjawiskiem, 
którego nie można nie zauważyć. Szczególnie 
mowa tu o wielkopowierzchniowych rabatach tuli-
panowych między innymi nieopodal budynku Wy-
działu Metali Nieżelaznych (A-2) czy w otoczeniu 
budynku D-1, gdzie przechodnie są wprost zasko-
czeni kwiatową grą kolorów. Kolorystyka tulipa-
nów rozpięta jest od chłodnych odcieni burgundu 
i ciemnego różu, przez czerwienie, pomarańcze 
i żółcienie. Zwykle dobierane kolory odmian tych 
roślin są związane z otoczeniem. Często barwy 
płatków kwiatów są zgodne z kolorystyką elewacji 
budynków jak w przypadku budynku B-9 lub też 
ich kolory wybierane są na zasadzie kontrastu. To 
jeden z zabiegów przestrzennych wykorzystywa-
nych w dziedzinie architektury krajobrazu w celu 
„złapania” czy „zatrzymania” wzroku widza na 
konkretnym akcencie. W tym przypadku są to 
kwiaty tulipanów, które mają swoje znaczenie 
i kontekst przestrzenny. Otóż oprócz miękkich, ka-
ligraficznych nasadzeń tulipanów na trawnikach 
w tym roku pojawiły się one w nieco odmiennej 
formie. Cebulki zostały precyzyjnie ułożone 
w powtarzalny, równej wielkości wzór w kształcie 
kwadratu. Każdy kwadrat jest tej samej wielkości 
(odstępy pomiędzy cebulkami są takie same) 
i składa się z 144 cebulek (12 rzędów po 12 sztuk). 
Tegoroczny wzór nasadzeń tulipanów to forma 
krajobrazowej „pieczęci”, powtarzalnej w wielu 
nieoczywistych często nieeksponowanych dotych-
czas miejscach. To również działanie mające na 

celu uwrażliwienie społeczności na dostrzeganie 
potencjału każdej przestrzeni, niekonieczne tej 
w pełni zagospodarowanej. Są zatem elementem 
zaskoczenia. Jest ich kilkadziesiąt, więc zachęca-
my do ich poszukiwania!
Tulipanowe „pieczęcie” znalazły również swoje 
miejsce w drewnianych donicach (zbudowanych 
na wzór tych rodzimych, tj. holenderskich), które 
zwykle były obsadzane żonkilami. Na nowo 
zaaranżowane zostały też kamienne donice 
zdobiące główną aleję naszego kampusu, jeszcze 
mocniej akcentując tę wyrazistą oś widokową.
Wyżej opisane barwne i kompozycyjne zabiegi 
przestrzenne nie są jedynie ulotnym wrażeniem, 
a świadomym i celowym zaproszeniem widza 
(przechodnia) do kontemplacji i podziwiania 
przyrody, która w naszym mieście w takiej formie 
i skali nie występuję nigdzie indziej.

Tulipany wokół pni drzew przy 
Wydziale Fizyki i Informatyki 
Stosowanej

Otoczenie bud. D-1 wiosną

fo
t. 

P.
 M

yś
liw

ie
c

fo
t. 

E.
 C

ze
ka

j-K
am

iń
sk

a



64 marzec–kwiecień 2021 nr 157–158

 ZIEloNE Agh

Charakterystyka rośliny:

Nieustraszeni ryzykanci! Wyrastają z nieco zamarz-
niętej ziemi, a nawet spod śniegu! To one: narcyzy 
żonkile ukazują swoje walory na długo przed 
swoimi towarzyszami – bylinami czy krzewami. 
Nieprzypadkowo nazywane są zwiastunami wiosny. 
Od bieli po miodową żółć (zdarzają się nawet 
odcienie różowe i łososiowe), kolory ich kwiatów 
pojawiające się na pędach od marca do maja mają 
symboliczne znaczenie. Kolor biały symbolizuje 
nowy początek i wywołuje wrażenie spokoju, 
żółty natomiast – życie i kojarzy się z radością. 
Połączenie tych dwóch kolorów odzwierciedlone 
w kwiatach narcyzów tworzy bardzo optymistyczny 
duet, dostrzegalny w krajobrazie zarówno miejskich 
jak i prywatnych ogrodów.
Wracając do nazwy, często nasuwać może się 
pytanie: która z nich jest poprawna – żonkil, a może 
narcyz? Otóż każdy żonkil jest narcyzem, ale nie 

każdy narcyz jest żonkilem. „Narcyz” to nazwa ro-
dzajowa (szerszej grupy roślin) natomiast „żonkil” 
to już konkretny gatunek narcyza. Zwyczajowo 
przyjęło się użycie obu tych określeń, warto jednak 
zapamiętać tę jedną prostą różnicę.

Dlaczego sadzimy narcyzy?
Są jednymi z pierwszych oznak, że wiosna jest „tuż, 
tuż”. Swoim pojawieniem się delikatnie sygnalizują 
o nadejściu nowego sezonu. Również ich walory 
dekoracyjne decydują o ich pozytywnym odbiorze 
w przestrzeni kampusu. Wabią również pszczoły 
i motyle – tak mile widzianych gości w naszym 
otoczeniu.

Lokalizacja na terenie kampusu:
Śmiało można powiedzieć, że na terenie naszego 
kampusu możemy znaleźć wiele różnych odmian 
narcyzów. Od tradycyjnej i najbardziej znanej 
odmiany o całkowicie jaskrawożółtych kwiatach 
rosnących za gmachem głównym AGH (A-0), aż po 
bardzo osobliwe okazy pełnych kwiatów zdobią-
cych rabatę przed budynkiem Centrum Energetyki 
(C-5) przy ul. Czarnowiejskiej. Narcyzy w odmianie 
o miniaturowych rozmiarach „Tete-á-Tete” w tym 
roku znalazły swoje miejsce w sąsiedztwie Basenu 
AGH przy ul. J. Buszka. Dotychczas były też ozdobą 
drewnianych donic rozmieszczanych na terenie 
całego kampusu, jednakże w tym roku zostały 
zastąpione tulipanami. Fale z narcyzów możemy 
podziwiać również przy Gmachu Biblioteki Głównej 
oraz na skwerze przed budynkiem C-1.

Narcyz żonkil
(Narcissus jonquilla L.)

Tytuł cyklu: Roślina miesiąca

Ewa Czekaj–Kamińska  
Dział Utrzymania Terenu

czy wiesz, że...?
Narcyzy można hodować również 
w donicach na tarasach, balkonach czy 
nawet w domu? Te jakże uniwersalne 
w zastosowaniu rośliny cebulowe 
z powodzeniem sprawdzą się w prawie 
każdych warunkach siedliskowych. 
Potrzebują jedynie przepuszczalnego, 
wilgotnego podłoża i słonecznego 
(lub lekko ocienionego) miejsca do 

wzrostu. Kwiaty cięte narcyzów mogą 
być też ozdobą naszych stołów. Trzeba 
jednak uważać, ponieważ bohaterowie 
tego artykułu wytwarzają lepki sok, 
który przyspiesza więdnięcie innych 
kwiatów. Konieczne jest włożenie nar-
cyzów do ciepłej wody na dobę przed 
połączeniem ich z innymi. Po tym cza-
sie należy wymienić wodę i wstawić 
cały bukiet do świeżej wody.

Żonkile za gmachem głównym A-0
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Narcyz żonkil (zbliżenie)
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Tytuł cyklu: Roślina miesiąca

Ekologiczna alternatywa Anna żmuda-Muszyńska
Rzecznik Prasowa AGH

Głównym założeniem projektu jest opracowanie 
opakowania, które będzie biodegradowalne. Ma 
ono zawierać materiały pochodzenia naturalne-
go, które ulegają rozkładowi w minimum 90 proc. 
Takie rozwiązanie pozwoli zakwalifikować projek-
towane opakowane do grupy odpadów możli-
wych do kompostowania, których produktami 
rozkładu będą tylko woda i dwutlenek węgla.

Do opracowania kartonu studentów 
zainspirowała dyrektywa, która już 
w tym roku zacznie obowiązywać na 
terenie Unii Europejskiej. Dotyczy ona 
ograniczenia oraz wycofania z użycia 
polimerów konwencjonalnych do 
zastosowań ́ jednorazowych, takich jak 
widelce, słomki czy kubki. 

Aktualne działania organów UE związane 
z ochroną środowiska mają na celu ograniczenie 
stosowania materiałów o niedopasowanych wła-
ściwościach, czyli takich, których czas użytko-
wania odstaje od realnych potrzeb wynikających 
z zastosowania tych przedmiotów.
– Biodegradowalny karton, nad którym pracujemy 
jest bardzo pożądanym rozwiązaniem i ma realny 
wpływ na zmniejszenie zużycia w przemyśle 
spożywczym konwencjonalnych nierozkładalnych 
i zalegających na wysypiskach śmieci polimerów. 
Szczególnie dotyczy to najbardziej kłopotliwych 
opakowań warstwowych, popularnie nazywanych 
Tetra Pakami – podkreśla studentka Renata Ra-
dzewicz, przewodnicząca koła naukowego.
Projektowane przez studentów opakowanie 
będzie składać się z trzech głównych warstw: 
foliowa warstwa biodegradowalna wykonana 
z matrycy polimerowej, której celem jest zapew-
nienie przede wszystkim nieprzepuszczalności 
oraz ochrona przed uszkodzeniami mechaniczny-

mi opakowania, warstwa konstrukcyjna odporna 
między innymi na ściskanie czy zgniatanie oraz 
foliowa warstwa biodegradowalna o wysokiej 
nieprzepuszczalność dla między innymi tlenu 
oraz światła.
– Materiałami, które zostaną poddane badaniom 
będą biodegradowalne żywice termoplastyczne, 
a w szczególności polilaktyd (PLA) oraz natu-
ralne modyfikatory dodane w celu poprawy 
właściwości na przykład włókna celulozowe. 
Ponadto finalny produkt powinien spełniać wiele 
wymagań umożliwiających jego użycie, między 
innymi: niską transmisję światła oraz tlenu czy 
odporność na uszkodzenia. Karton powinien rów-
nież być możliwy do wytworzenia przy pomocy 
znanych i przetestowanych metod, co ułatwiłoby 
implementację rozwiązania w obecnie stosowa-
nych liniach produkcyjnych. W toku prac zostanie 
opracowana technologia oraz dobrane takie 
materiały, aby produkt finalny mógł zostać wpro-
wadzony na rynek i skomercjalizowany, na czym 
nam bardzo zależy – dodaje opiekun projektu dr 
inż. Piotr Szatkowski z Katedry Biomateriałów 
i Kompozytów.
Nad projektem, realizowanym w ramach Koła 
Naukowego Ceremit, działającego przy Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, pracuje blisko 
20 osób z obszaru nauk dotyczących głównie 
materiałów, ale także inżynierii biomedycznej. 
Postępy prac można obserwować na profilu 
KN Ceremit: www.facebook.com/ceramit.agh

Studenci AGH w Krakowie przygotowują prototypowe, biodegradowalne 
opakowanie przeznaczone do przechowywania między innymi mleka 
i innej żywności o krótkim terminie przydatności.

Granulat PLA wykorzystywany 
przez studentów jest 
biodegragowalny
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Zespół obrał sobie 
za cel ułatwienie 
zdalnej nauki i pracy 
w grupach innym 
studentom oraz 
uczniom. Projekt ma 
za zadanie poszerze-
nie świadomości oraz 
kompetencji uczest-
ników w zakresie 
najnowszych środków 
komunikacji elektro-
nicznej i nie tylko. 
Pragną również poka-
zać jak w codziennym 
życiu wykorzystać 
wiedzę z zakresu 
Lean Management. 
Na swoich social 
mediach przybliżają 

tematy związane z:
 � efektywnymi metodami zarządzania swoim 

czasem,
 � praktycznym wykorzystaniem Lean 

Management,
 � sposobami ułatwiającymi pracę zdalną 

w grupach.

Zaprezentują także aplikacje i programy poma-
gające w lepszej organizacji czasu oraz zdalnej 
pracy. Oprócz tego na bieżąco przygotowują cykl 
krótkich filmów poruszających przedstawione 
wcześniej zagadnienia w ramach podsumowania 
zdobytej już wiedzy.
W maju bieżącego roku twórcy projektu planują 
webinary z udziałem specjalistów oraz osobami 
stosującymi opisywane techniki na co dzień.
Do tej pory na ich mediach społecznościowych 
można pogłębić wiedzę o pojęciach muda, czyli 
identyfikacji marnotrawstwa oraz 5S – zestawie 
technik i metod polegających na utrzymaniu wyso-
kiej jakości stanowisk pracy. Będą odkrywać kolejne 
pojęcia związane są z zarządzaniem czasem.
Twórcami projektu są: Jakub Kowalów, Katarzyna 
Krzyżak, Patrycja Wieczorek, Aleksandra Zawojska, 
Ewelina Migacz, Milena Wajs, Klaudia Chojnacka, 
Julia Skrzypczak oraz Sabina Basiura.
„Zwolnieni z Teorii” to program, w ramach którego 
uczestnicy zakładają i realizują własne projekty 
społeczne. Zarejestrowani użytkownicy uzyskują 
dostęp do praktycznych informacji z dziedziny 
zarządzania projektami i pokrewnych, które umoż-
liwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania 
wybranego problemu społecznego. Za zrealizo-
wany w praktyce projekt uczestnicy otrzymują 
międzynarodowe certyfikaty biznesowe.
Więcej informacji o Time Keepers:
Facebook: www.facebook.com/TimeKe-
epers-106626528072573
Instagram: www.instagram.com/timekeeperssknz/
YouTube: www.youtube.com/channel/UCA-
8DUI2pNWacZJSyEw-YKow

Od ponad roku musimy się mierzyć z nową rzeczywistością. Pandemia 
wymusiła na wielu z nas podjęcie pracy zdalnej. Z tego powodu studenci 
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziału Metali Nieżelaznych 
działający w Studenckim Kole Naukowym „Zarządzanie” postanowili 
zrealizować projekt społeczny „Time Keepers, czyli zarządzaj swoim 
czasem!” w ramach ogólnopolskiego programu „Zwolnieni z Teorii”.

Zarządzaj swoim 
czasem

Zastanawiam się, czy przystąpili Państwo do 
programu „Zwolnieni z Teorii”, dlatego że 
sami mieliście problemy z efektywną organi-
zacją czasu?
Dokładnie tak! Przed przystąpieniem do pro-
jektu wielu z nas miało problem z samody-
scypliną i organizacją pracy. Gdy zaczęliśmy 
zbierać materiały dydaktyczne oraz opraco-
wywać przykłady, sami zaczęliśmy wdrażać te 
metody do swojego życia. W szybkim tempie 
zauważyliśmy poprawę naszej efektywności.
Na jakie problemy natrafiliście na początku 
pandemii, kiedy trzeba było przejść na naukę 
zdalną?

Gdy zaczęła się pandemia głównym naszym 
wrogiem podczas nauki zdalnej był brak 
motywacji do nauki. Wielu z nas w tym 
okresie przebywało w domu. Warunki domowe 
kompletnie nie sprzyjały przestawieniu się na 
tryb zdalny. Co chwila natrafialiśmy na pokusy, 
które na długo odrywały nas od efektywnej 
nauki. 
Co pomaga w dobrym zarządzaniu własnym 
czasem?
W dobrym zarządzaniu czasem pomaga przede 
wszystkim samodyscyplina. Bez niej nie ma 
mowy o szybkiej poprawie swoich nawyków. 
Musimy być sami szefem dla siebie. Tylko 

w ten sposób zaczniemy organizować swoje 
życie i pracować lepiej.
Co ułatwia w pracę w grupie?
Pracę w grupie w znacznym stopniu ułatwia 
poznanie siebie nawzajem. Gdy rozpoczynali-
śmy prace nad projektem dochodziło między 
nami do nieporozumień. Jednak z czasem, 
gdy poznaliśmy się lepiej, zaczęliśmy działać 
jak jeden organizm. Dzięki temu teraz praca 
wykonywana jest szybciej i bez błędów.
Gratuluję pomysłu i życzę takiej organizacji 
pracy, która zaowocuje sukcesami podczas 
przygotowań do egzaminów.

Z Jakubem Kowalów o projekcie „Time Keepers, czyli zarządzaj swoim czasem!” rozmawia Ilona Kolczyńska

Zespół Time Keepers 

Jakub Kowalów

http://www.facebook.com/TimeKeepers-106626528072573
http://www.facebook.com/TimeKeepers-106626528072573
http://www.instagram.com/timekeeperssknz/
http://www.youtube.com/channel/UCA8DUI2pNWacZJSyEw-YKow
http://www.youtube.com/channel/UCA8DUI2pNWacZJSyEw-YKow
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Problem śmieci kosmicznych staje się coraz 
poważniejszy ze względu na wzrastającą liczbę 
wysyłanych na orbitę okołoziemską obiektów, 
które mogą zderzyć się z działającymi satelitami. 
W wyniku takiej kolizji powstaje chmura tysięcy 
nowych śmieci kosmicznych i szansa na kolejne 
zderzenia staje się o wiele większa.
Michał Błażejczyk, Kamil Switek, Kacper Synowiec 
oraz Kamil Maraj, studenci Automatyki i Robo-
tyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej postanowili 
przyjrzeć się bliżej metodom wyłapywania śmieci 
kosmicznych. Stanowi to duże wyzwanie ze 
względu na niewielkie rozmiary obiektów, wysokie 
prędkości i duże rozproszenie. Potencjalnie naj-
skuteczniejszym sposobem jest złapanie obiektu 
za pomocą ramienia robotycznego. Pozwala ono 
na przechwycenie uszkodzonego satelity bez 
wyrządzenia szkód i przeprowadzania operacji 
naprawczych, a co za tym idzie – odzyskanie kosz-
townych elementów.
W eksperymencie, który w marcu przeprowadzili 
studenci, rolę uszkodzonego satelity pełniła 
wydrukowana na drukarce 3D kula o średnicy 
88 milimetrów i wadze 250 gram, wykonana 
ze specjalnej żywicy oraz zawierająca w sobie 
mechanizm z odważnikiem, lub w innej konfi-
guracji masę na sprężynie. W każdej z pięciu 
serii doświadczeń zostaną wypuszczone dwie 
kule, a ich ruch będzie obserwowany za pomocą 
sześciu kamer rozmieszczonych wewnątrz kapsuły. 
Wieża zrzutowa w Bremie pozwala na osiągnięcie 
warunków mikrograwitacji na około 9 sekund. 
Kapsuła, w której będą znajdować się kule, zosta-
je wystrzelona na 130 m i od momentu wystrzału 
przyspieszenie wewnątrz kapsuły będzie zerowe, 
ponieważ jej ruch kompensuje grawitację.
Projekt studentów AGH skupia się na obserwacji 
uszkodzonego satelity i automatycznym przewidy-
waniu jego pozycji i orientacji. Celem jest między 
innymi przetestowanie metody przewidywania 
ruchu w mikrograwitacji. Eksperymenty pozwolą 
na zebranie danych dotyczących ruchu obiektów 
ze zmiennym rozkładem masy. Dodatkowym 
elementem projektu jest również popularyzacja 
problemu zaśmiecenia orbity okołoziemskiej.
Opiekun projektu Black Spheres dr inż. Paweł 
Zagórski podkreśla: „Sukces studentów w wielo-
etapowym procesie konkursowym przetarł ścieżkę 

dla naszych kolejnych podopiecznych w podobnych 
inicjatywach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzię-
ki projektowi udało się nawiązać cenne kontakty 
z ekspertami ESA. Tematyka badań rozszerza pro-
wadzone dotąd w Katedrze Automatyki i Robotyki 
prace w dziedzinie pomiaru orientacji satelitów. 
Mamy nadzieję, że uzyskane podczas eksperymen-
tów wyniki pomogą w rozwiązaniu pilnego i nara-
stającego problemu, jakim są kosmiczne śmieci. 
To kolejna ciekawa inicjatywa z obszaru przemysłu 
kosmicznego, w którym chcielibyśmy się zaanga-
żować, szczególnie jako Europejski Uniwersytety 
Kosmiczny, którym AGH jest od zeszłego roku”.
Konkurs dla studentów „Drop Your Thesis” jest 
organizowany corocznie przez Europejską Agencję 
Kosmiczną. W ramach konkursu zwycięskie zespoły 
realizują swoje projekty w profesjonalnych obiek-
tach, których na co dzień używają naukowcy ESA. 
Inicjatywa ta daje także możliwość studentom do 
napisania pracy magisterskiej lub doktorskiej na 
podstawie przeprowadzonych eksperymentów.

Michał Błażejczyk, Kamil Switek, 
Kacper Synowiec, Kamil Maraj 

Studenci AGH chcą 
rozwiązać problem 
kosmicznych śmieci Anna żmuda-Muszyńska

Rzecznik Prasowa AGH

Studenci AGH w Krakowie przeprowadzą serię eksperymentów 
w ramach wygranego przez nich konkursu „Drop Your Thesis!” 
organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Projekt Black 
Spheres, związany z ograniczeniem kosmicznych śmieci, ma pomóc 
w wyłapywaniu ich z orbity okołoziemskiej. Doświadczenie będzie 
polegać na opracowaniu algorytmu analizującego ruch i sposób 
przemieszczania się tego typu obiektów. Eksperyment zostanie 
wykonany na wieży zrzutowej Uniwersytetu w Bremie.
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W niedużym mieście, jak co rano, słońce puka 
do okien. Przemyka się przez kotary i zasłony, 
przeciska przez szczeliny tkanin. Budzi miesz-
kańców do życia. Część z nich wychodzi do 
pracy, lecz w tym roku większość pozostaje 
w domach. Włączają komputery, siadają przy 
parapecie i pracują podobnie jak i ci, którzy 
wyszli. Chodniki jakby mniej udeptane, osiedla 
nieco cichsze i nawet czas zdaje się inaczej 
płynąć po drugiej stronie okna.
Tutaj za szybą rośnie drzewo – wysoka brzoza. 
Jak większość osób tu mieszkających, nie 
pamiętam czasu, w którym jej gałęzie nie pięły 
się do nieba. A jednak nigdy nie zwracałem na 
nią uwagi. Teraz widzę, jak sąsiad wychodzi na 
balkon, odpala papierosa i patrzy. Już razem 
– mniej lub bardziej świadomi, zaczynamy 
tworzyć pewnego rodzaju stowarzyszenie ludzi 
patrzących na brzozę. Niekiedy spojrzymy ra-
zem w swoją stronę – on z balkonu, ja zza okna 
– i choć nie możemy się usłyszeć, mówimy 
sobie „dzień dobry” i lekko kiwamy głowami. 
Patrzymy tak jeszcze przez chwilę. Potem on 
gasi papierosa, a ja odpalam ekran komputera.
Otwieram laptopa na oścież. Słucham wykładu 
z etyki, jedząc w międzyczasie śniadanie. 
Posiłek umilają mi znajome głosy. Dobrze jest 
mieć możliwość zjedzenia czegoś ciepłego 
w czasie zajęć, wypicia kubka gorącej herbaty. 
Dzięki nim jakoś łatwiej tak tylko siedzieć, gdy 
nie widzi się innych ludzi, nie odczuwa ich 
obecności, nie doświadcza ich zaciekawienia 
bądź znudzenia treścią zajęć. Gdy słucham, jak 
ktoś z mojego roku wygłasza prezentację, od 
razu bardziej skupiam uwagę. Przypominam 
sobie wtedy, że to nie tylko szyba i głos. Za 
ekranem są ludzie, których znam, którzy są 
w tej samej sytuacji i mierzą się z tym samym. 
Pewnie jedzą śniadanie i popijają poranną 
kawę, słuchając wykładu z etyki. Pewnie też, 
siedząc w pokoju, wyglądają przez okno.
W bloku naprzeciwko, na parterze mieszka 
kobieta. Wynosi zakurzone dywany, koce, 
chodniki i z rozmachem wytrzepuje je na 
balkonie. Potem wraca do środka, by wyłonić 
się po chwili z kolejną porcją rzeczy. Po każdym 
powrocie coraz bardziej zaciska wargi. Z bal-
konu obok wychodzi jej sąsiadka. Na głowie 
ma niebieską chustkę w białe kropki, zaciska 
mocno wargi. W ręce trzyma miotłę, którą 
zgarnia liście z balkonu. Wymieniają się spoj-
rzeniami. Chwilę patrzą po sobie porozumie-
wawczo, ta od koców od niechcenia potrząsa 
głową. Zaczynają rozmawiać. Przez zamknięte 
okno nie słyszę o czym mówią – są obrazem 
ruszającym ustami, jak w niemym kinie. Kilka 

chwil mija niczym filmowe klisze. Kobieta 
w chustce uśmiecha się, podnosi głowę, rusza 
ustami i macha ręką z góry do dołu, jakby od 
niechcenia. Teraz obie – uśmiechnięte wracają 
do swoich mieszkań. Na balkonie pozostaje 
kilka brązowych liści i białe kołdry. Idą święta.
W poszukiwaniu rozrywki otwieram kolejne 
okna przeglądarki internetowej. To bardzo 
ciekawe miejsce. Strony z memami są 
dowodem na to, że ze wszystkiego, nawet 
z życia w zamknięciu można się śmiać. 
Przeglądając kolejne żarty poprawiam sobie 
humor. Wszystko wydaje się tam takie, jak 
było przedtem, chociaż obecna sytuacja wciąż 
jest świeżym tematem. Widać gołym okiem, 
że są ludzie, których dobrego humoru nie da 
się zanegować, którzy pamiętając o dystansie 
społecznym zachowują również dystans do 
samych siebie.
Z drugiego okna widać osiedlowe boisko. Choć 
pogoda nie sprzyja, nadal ktoś gra tu w piłkę. 
Czasem grupa nastolatków przyjdzie trochę 
pokopać, rozgrywają małe mecze, czasem 
urządzając własne turnieje. Grają tak przez 
cały rok, dopóki nie spadnie śnieg. W tym roku 
mieli krótką przerwę na okres zamknięcia. 
Zastanawiałem się, czy wrócą potem równie 
chętnie na boisko, czy z równym zapałem 
będą gonić za piłką i krzyczeć na kolegów. 
Wrócili szybciej i głośniej niż się spodziewa-
łem. „Czemu nie podałeś? Byłem czysty!” – ich 
krzyki niosą się po całym blokowisku i prze-
ciskają nawet przez zamknięte okna. Zdarzy 
się również, że jakiś rodzić przyjdzie z małym 
dzieckiem ucząc je jak grać. Te rozgrywki są 
zdecydowanie spokojniejsze i nie zaburzają 
miru domowego okolicznych bloków.
Z ostatniej klatki bloku co rano wychodzi 
sąsiadka. Kieruje się w stronę przychodni 
i powolnym krokiem przemierza długość 
chodnika. Przeważnie spotyka tam drugą 
sąsiadkę z tej samej klatki, gdy ta wraca do 
domu. Pewnie z przychodni. Zatrzymują się 
na chwilę i rozmawiają codziennie, jakby nie 
widziały się od wieków. Stoją tak przeważnie 
parę minut i odchodzą każda w swoją stronę. 
Można odnieść wrażenie, że po tych swoich 
debatach idą jakby żwawiej, z większą werwą. 
Jednak gdy się nie spotkają, nadal idą powoli, 
każda w swoją stronę rozglądając się na boki. 
Jakby przemierzały trasę blok-przychodnia tylko 
po to, żeby się spotkać.
Za blokiem stoją „Kamienie” – bo tak nazywa-
ne są przez mieszkańców te monumentalne 
głazy ustawione w okrąg. Każdy z nich zdobi 
inskrypcja, jak te czasami stanowiące dedyka-

Okna
Paweł Koszarny
Student Socjologii  
Wydział Humanistyczny

cję na prezencie, albo będące upamiętnieniem 
historycznego wydarzenia, a czasem czymś co 
prawdopodobnie jedynie autor rozumie. W sa-
mym środku stoi obelisk wysoki na jakieś pięć 
metrów. Szeroki cokół u podstawy i wyrastająca 
z niego czworoboczna kolumna zakończona 
szpicem, w całości pokryte są fragmentami 
książki Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer 
niebieskich”. Obok, na podwyższeniu stoi figura 
Matki Boskiej przyozdobiona kwiatami. Pod tym 
wizerunkiem odbywają się spotkania grupy mo-
dlitewnej. I chociaż okolice „Kamieni” stanowią 
lokalne miejsce spotkań młodzieży i innych 
osiedlowych grup to czas, gdy odbywają się 
tam modlitwy, zdają się szanować wszyscy. 
Młodzież szybko zmienia miejsce spędzania 
czasu. Jednak kiedy nadchodzi weekend, słońce 
chowa się za blokami, a modlitwy cichną 
„Kamienie” zmieniają swoje przeznaczenie. Na 
nowo stają się miejscem do spotkań rozrywko-
wych. Z ich okolicy roznosi się śmiech i gwar 
wesołych rozmów przy piwie. Czasem krótkie 
kłótnie i sprzeczki zakłócają bieg wydarze-
nia, jednak najczęściej kończą się gromkim 
śmiechem zebranych. Kamienny, sprawiający 
wrażenie pradawnego krąg za blokiem, stanowi 
miejsce spotkań wielu grup, dodając ożywienia, 
zmienności i świeżości całemu osiedlu.
Czas przyniósł zmiany, ograniczenia społecz-
ne, którym musieliśmy się podporządkować. 
Wydawać się mogło, że to koniec świata, że zo-
staniemy zamknięci w złotej klatce. I tak jest, że 
więcej czasu spędzamy przy oknach. Pracując, 
ucząc się zdalnie. Spożywamy posiłki, śniada-
nia i kolacje, wpatrzeni w okno, kęsy popijamy 
herbatą. Niebieskie światło ekranu odbija 
nam się na policzku niczym poduszka po zbyt 
długiej drzemce. Jednak gdy otworzymy okno, 
słychać: dwie kobiety na balkonie narzekają, że 
święta tak blisko, a pracy jeszcze tyle, nad nimi 
sąsiad salutuje odpalonym papierosem, kreśląc 
krąg czerwoną smugą i pod nosem mamrocze 
„dzień dobry”. Po skończonej modlitwie na 
osiedlowych „Kamieniach” wylatują pod niebo 
kapsle. Młodzi piłkarze biegają z jednego końca 
boiska na drugi. „No mogłeś podać!” – słychać 
po nieudanym strzale. Głośno wypowiedziany 
wulgaryzm niedoszłego zdobywcy bramki 
przerywa na krótko rozmowę dwóch kobiet, 
które przypadkiem się spotkały – jedna w dro-
dze do przychodni, druga w powrotnej do domu. 
Nad głowami przelatują im ptaki i siadają na 
gałęziach brzozy, która nadal stoi dokładnie 
tam, gdzie stała.
Zdawało się, że ulice opustoszały, że miasta 
umilkły, że czas przestał być linią i krąży po 
spirali. Wszystko się zamyka, lecz całkiem sporo 
się dzieje, chociaż ponoć nie dzieje się nic. Jutro 
nad niedużym miastem wstanie kolejny dzień.

Reportaż powstał w ramach zajęć z przed-
miotu Retoryka i gatunki medialne
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Taki rudzik na przykład, kolorowa puszysta kulecz-
ka. Skąd ta maleńka istotka wie, że należy zacząć 
śpiewać punktualnie dziesięć minut po trzeciej 
rano? A sikorka bogatka – że ma dołączyć do ru-
dzika pół godziny później? Szpak – że jego pora to 
za piętnaście piąta? Kopciuszek – że o piątej rano?
Co innego my, ludzie. Ani nie wstajemy, ani nie 
śpiewamy o tej samej godzinie. Mamy różne zegary 
biologiczne, zaczynamy i kończymy dzień o różnych 
porach – niektórzy są „skowronkami”, czyli najlepiej 
się koncentrują i funkcjonują wcześnie rano, inni 
zaś (łącznie z piszącą te słowa) to „sowy”, które 
lubią wstać później, za to doznają przypływu 
energii twórczej dopiero wieczorem. I nie do-
syć, że już samo to jest dość skomplikowane, to 
jeszcze dochodzą kolejne utrudnienia, ponieważ 
ciągle obowiązuje nas dwukrotna zmiana czasu: 
na zimowy (w ostatnią sobotę października) i na 
letni (w ostatnią sobotę marca). Naszym organi-
zmom łatwiej znieść zmianę czasu na zimowy; co 
prawda wtedy dzień staje się krótszy i szybciej 
zapada zmierzch, ale za to śpimy dłużej o godzinę. 
Z kolei po zmianie czasu na letni – bolesnej, gdyż 
przestawiając zegarki godzinę „do przodu” śpimy 
krócej (wszystkie „nocne marki” wiedzą, jakie to 
straszne…) – budząc się rano widzimy już jasność 
za oknem i wszystko (hm, przynajmniej w teorii) 
może się wydawać bardziej promienne, obiecujące. 
W tym roku znowu przestawiliśmy czasomierze 
z godziny drugiej rano na trzecią w nocy z 27 na 28 
marca. Być może praktyka ta zniknie wkrótce z kra-
jów Unii Europejskiej, dzięki czemu pozostaniemy 
przy czasie letnim przez cały rok – dwukrotne zmia-
ny czasu są bowiem krytykowane zarówno przez 
lekarzy, jak i ekonomistów; ci pierwsi podkreślają 
ich szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i biorytm, 
a ci drudzy wskazują na tylko pozorne (w rzeczy-
wistości znikome) oszczędności dla gospodarki. 
Bez względu na powyższe dywagacje obie zmiany 
czasu: i na zimowy, i na letni, zawsze wpływają na 
mnie nostalgicznie i poetycko, wywołując lawinę 
skojarzeń i metafor. Kilka lat temu napisałam na 
przykład taki wiersz jesienny:

pokrętło

Z początku
stawiały opór
żadna śrubka 
nie zamierzała drgnąć

Przesuwając w nocy
zegarki
z czasu letniego na zimowy
niechcący przekręciliśmy
coś jeszcze

Nad ranem
z uruchomionej mimochodem
maszynerii
spadł śnieg
dławiąc żagiew purpurowego klonu
liście w odcieniu
cytryny i dyni
fioletowe astry
o wyłupiastych oczach

Musiałam gdzieś
zapodziać pokrętło
które sprawiłoby
że zrosłaby się
pamiątka po tobie
rozbita filiżanka
z herbacianą różą

W zatrzaśniętym kredensie
ocalałe
porcelanowe ucho
nasłuchuje

Zmiana czasu na letni
Z CYKLU „1001 DROBIAZGÓW” – XXI

Ewa Elżbieta Nowakowska
Studium Języków Obcych AGH
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Cebulica syberyjska
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W kolejnym roku szukałam pociechy przed 
nadciągającym mrokiem zimowym w przeróżnych 
zdarzeniach i zjawiskach, pisząc poniższy wiersz 
o zmianie czasu:

pomocne w czas zimowy

W tym roku aż trudno uwierzyć,
że zmieniliśmy czas na zimowy.

Nieustannie sączy się światło,
jak lek z dozownika.

Nie spadł ani śnieg, ani słupek rtęci.

Całą noc śniłam o przesadzaniu roślin.
Wszystkie lady kuchenne zajmowały 
doniczki,
rozrzucone grudki ziemi.

Dawno umarła panna młoda pokazała 
starzejącą się twarz.

Na jawie biała ostróżka w wazonie
rozsypała się po stole w nicość.

Znalazłam sczerniały ryngraf.

Mówiłeś niedbale, że ci na nim nie zależy.
Odczyściłam go z patyny.
Zajaśniały pozłacane figurki
i srebrne tło z plamami,
dziedzictwo, którego się wyrzekłeś.

Wszystko się może okazać pomocne 
w czas zimowy,
gromadzę więc amulety,
twoje gesty i pieszczoty.

Kreseczki, które robią ci się przy oczach,
gdy się uśmiechasz,
przerysowuję na papier,
by je dobrze zapamiętać,
używać jako tymczasowego pisma.

Zmiana czasu na letni nie wywołuje we mnie tak 
nostalgicznych nastrojów, czy subtelnej melancho-
lii, ani nie przywołuje zaświatowych klimatów: wy-
czuwam w niej natomiast niepewność, oczekiwa-
nie, niezwykle kruchą i wątłą nadzieję, którą może 
ugasić byle podmuch. I drżącą radość z tajemnicy, 
z pąków na gałęziach, być może ciekawszych niż 
rozwinięte liście. Napisałam na wiosnę taki wiersz:

Zmiana czasu na letni

Głos w polachwoła moje imię
choć nie należy
do znajomych

Im bliżej
ludzkich zabudowań
tym mniej żółtych rozet
ziarnopłonów

Na kilku pniach drzew
namalowano
w niejasnym celu
czerwone kropki

Część okien zimy
zamurowano
dźwiękoszczelnymi
pustakami

Słońce pozbywa się
opieszale
bielma z rogówki
zrywa bandaże

Na grządkach tylko
połowa kwiatów otwiera się
a reszta się domyka

Czas letni częstuje nas deserem
ze świateł w waniliowej polewie

Niepewnie nimi gospodarzy
bo wciąż nie wyschły
trzęsawiska
czasu zimowego

Musi uważać
by znów się
nie pogrążyć
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Rzeżucha łąkowa

Złoć
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Pierwsze wiosenne kwiaty – przebiśniegi, złoć 
żółta, zawilce, krokusy, ziarnopłony, tulipany, 
cebulice, pierwiosnki, sasanki, i wiele innych – 
tak bardzo nas cieszą dlatego, że oto po wielu 
miesiącach błota, ciemności i zamarłej wege-
tacji natura odradza się w wyjątkowo urodzi-
wej postaci – już starożytni Egipcjanie używali 
jednego słowa na określenie zarówno „życia”, 
jak i „bukietu kwiatów”, a w antycznej Grecji 
obchodzono w miesiącu kwiatów (Anthesterion), 
czyli na przełomie dzisiejszego lutego i marca, 
święto pierwszych kwiatów. Od tysiącleci kwiaty 
nierozerwalnie łączyły się z religią; przynoszono 
je do świątyń i wieńczono nimi posągi bogów 
i herosów. Choć Stary Testament wskazuje na 
kruchość i przemijalność kwiatu i ludzkiego żywo-
ta: „Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk 
jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie 
kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje […] lecz 
słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40, 6–8), 
to do zachwytu na kwiatem polnym zachęca nas 
sam Chrystus, wypowiadając przecież niezwykłe 
słowa, stanowiące jedną z najwspanialszych po-
chwał natury, jakie znam: „Przypatrzcie się liliom, 
jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam 
wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu 
nie był tak ubrany jak jedna z nich.” (Łk 12,27). 
Rozważając tę wypowiedź wyobrażam sobie bo-
gato haftowane ornaty, złotogłowie i brokat szat 
królewskich i kapłańskich, które bledną w zesta-
wieniu z subtelnością i wyrafinowaniem polnych 
lilii. Warto zauważyć, że także Rzymianie epoki 
klasycznej podkreślali zarówno doskonałość, jak 
i znikomość kwiatowego piękna. Według Barbary 
Szczepanowicz Pliniusz dostrzegał w kwiatach 
„wielką sztukę malarską i rozrzutne bogactwo 
przyrody”. Dla chrześcijan kwiaty wyobrażały 
niebiańską szczęśliwość, dlatego pojawiają się 
w licznych wizjach świętych i męczenników, na 
przykład świętej Perpetui. Typowo wiosenny 
i lubiany kwiat, jakim jest pierwiosnek, wiąże się 
z urzekającą legendą: podobno wyrósł w miejscu, 
w którym święty Piotr upuścił klucz do królestwa 
niebieskiego, dlatego też w języku niemieckim 
nazywa się go „Himmelschlüssel” („klucz do 
niebios”). Kwiaty prowadzą nas w inne, wyższe 
rejony duchowości, zadając nam swe misterne 
zagadki. Zakończę zatem miniaturą (pochodzącą, 
podobnie jak pozostałe wiersze w tym felietonie, 
z mojego tomiku Nareszcie), która ukazuje, jak 
ważne jest niedopowiedzenie, sama obietnica 
liścia i kwiatu zawarta w ściśniętym pąku, i która 
przypomina, że w drzewach i roślinach kryją 
się skarbce, klucze i bramy. Trzeba uzbroić się 
w cierpliwość i udać się na ich poszukiwanie. 
Zwłaszcza, że po zmianie czasu na letni dzień 
wydłuża się, dając więcej możliwości wypatrzenia 
i sfotografowania przepychu pierwszych po zimie 

kwiatów – żywych wcieleń powracającej z podzie-
mi Persefony, która znowu staje się Korą.

sezam

Na ławce w parku
leży jeden grosz

Rude tulipany –
zawiązane
przeźroczystą nicią
sakiewki na precjoza –
czekają

Wymawiam zaklęcie

Śnieżyczka przebiśnieg
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