Miniona dekada Koła STOP przy AGH
1. Kadencja 2003-2007
Funkcję prezesa Zarządu Koła STOP przy AGH w kadencji 2003-2007 pełnił Mariusz
Łucarz. Obowiązki zarządu realizowali wraz z nim sekretarz Rafał Dańko, skarbnik
Roman Hawranek oraz członkowie zarządu w osobach: Barbary Olszowskiej-Sobieraj,
Elżbiety Lepki, Krzysztofa Smyksego oraz Marcina Ślazyka.
Koło Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich przy Akademii GórniczoHutniczej jest i było ściśle związane z Wydziałem Odlewnictwa AGH. Fakt ten decydował
o obszarach prowadzonej w Kole działalności stowarzyszeniowej. Obejmowała ona w
głównej mierze formalne zadania związane z realizacją uchwał Zarządu Głównego i
Zarządu Oddziału, jak również ewidencje członków, prowadzenie akcji informacyjnej o
działalności stowarzyszeniowej i wydawniczej.
Działalność ta obejmowała również współudział w organizacji konferencji naukowotechnicznych i uroczystości rocznicowych. Niektóre z omawianych imprez miały
charakter cykliczny, w tym przykładowo organizowane corocznie na Wydziale obchody
Święta Odlewnika połączone zwykle z konferencjami naukowymi. Nawet, jeżeli
formalnym organizatorem imprezy był Wydział lub Sekcja ZG STOP (np. Sekcja Ochrony
Środowiska, Sekcja Metali Nieżelaznych, czy Sekcja Staliwa) to zawsze w pracach
organizacyjnych uczestniczyli Członkowie Koła STOP przy AGH. W kadencji tej
członkowie Koła w osobach koleżanki Barbary Olszowskiej-Sobieraj oraz kolegi
Eugeniusza Ziółkowskiego uczestniczyli w organizacji studenckich sesji naukowych. W
obszarze działalności sekcji studenckiej Koła okres ostatniej kadencji należy uznać za
szczególnie udany. Sekcja pracowała samodzielnie pod opieką koleżanki Barbary
Olszowskiej-Sobieraj współorganizując corocznie studenckie konferencje naukowe oraz
towarzyszące imprezy. Szczególne miejsce w kalendarzu wydarzeń naukowych,
kierowanych do młodzieży, w tym głównie studentów WO AGH, znalazła coroczna
konferencja „Młodzi dla nauki i przemysłu”.
Podkreślenia wymaga bardzo duży udział członków Koła w pracach Zarządu
głównego STOP, w Sekcjach i Komisjach Problemowych przy Zarządzie Głównym,
Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym, w Zarządzie Oddziału, w
Wydawnictwie Stowarzyszenia – „Przeglądzie Odlewnictwa”, w Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT. Indywidualna aktywność Kolegów z naszego Kola była w
upływającej kadencji bardzo duża. Stan ilościowy Koła na koniec kadencji wynosił 41
członków plus grupa studencka prowadzona przez kol. Barbarę Olszowską-Sobieraj.

2. Kadencja 2007-2011
Prezesem Koła Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich przy Akademii
Górniczo-Hutniczej w latach 2007-2011 był Mariusz Łucarz, a wraz z nim w zarządzie
działali sekretarz Jarosław Jakubski, skarbnik Beata Grabowska oraz członkowie

zarządu: Rafał Dańko, Elżbieta Lepka, Barbara Olszowska-Sobieraj, Krzysztof Smyksy,
Marcin Ślazyk oraz Janusz Lelito.
Działalność Koła w kadencji 2007–2011 obejmowała w głównej mierze zadania
związane z realizacją uchwał Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, ewidencje
członków, jak również prowadzenie akcji informacyjnej o działalności
stowarzyszeniowej
i wydawniczej wśród pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Odlewnictwa.
Działalność ta obejmowała również współudział w organizacji konferencji naukowotechnicznych i uroczystości rocznicowych. Niektóre z omawianych imprez z uwagi na
charakter cykliczny, współorganizowane były coroczne, tak jak obchody Święta
Odlewnika połączone z konferencjami naukowymi, czy uroczystość 60-lecia Wydziału
Odlewnictwa AGH.
Warto przytoczyć również, iż Członkowie Koła STOP przy Wydziale Odlewnictwa
uczestniczyli w komitetach organizacyjnych następujących konferencji naukowych:
• Międzynarodowej Konferencji Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich
Współpraca w latach 2008 i 2011,
• Międzynarodowej Konferencji nt. „Tendencje Rozwojowe w Mechanizacji
Procesów Odlewniczych” na Wydziale w latach 2007 i 2010,
• Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie Odlewnicze Ochrona
Środowiska w 2008 i 2010 roku.
Jednocześnie członkowie Koła w osobach koleżanki Barbary Olszowskiej-Sobieraj
oraz kolegi Eugeniusza Ziółkowskiego uczestniczyli w organizacji tradycyjnych
studenckich sesji naukowych. W obszarze działalności sekcji studenckiej Koła lata
kadencji 2007 do 2011 kadencji należy uznać za szczególnie udane. Sekcja działała
samodzielnie pod opieką koleżanki Barbary Olszowskiej-Sobieraj, współorganizując
corocznie studenckie konferencje naukowe, w tym konferencję „Młodzi dla nauki i
przemysłu”, jak również inne towarzyszące wydarzenia.
Podkreślenia wymaga bardzo duży udział członków Koła w pracach Zarządu
głównego STOP, w pracach w Komisji No 1 CAEF, zajmującej się problematyką szkolenia
zawodowego, w Sekcjach i Komisjach Problemowych przy Zarządzie Głównym, Głównej
Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym, w Zarządzie Oddziału, w Wydawnictwie
Stowarzyszenia – „Przeglądzie Odlewnictwa”, w Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT. Indywidualna aktywność Kolegów z naszego Kola była w
upływającej kadencji znaczna i przejawiała się głównie w organizacji i uczestnictwie
spotkań i konferencji branżowych. Stan ilościowy Koła na koniec kadencji wyniósł 41
członków oraz dodatkowo grupa studencka prowadzona przez koleżankę Barbarę
Olszowską-Sobieraj.
3. Kadencja 2011-2015
Funkcję prezesa Zarządu Koła STOP przy AGH w kadencji 2011-2015 pełnił Rafał
Dańko. Pracę zarządu realizowali wraz z nim sekretarz Jarosław Jakubski, skarbnik
Beata Grabowska oraz członkowie zarządu w osobach: Elżbieta Lepka oraz Janusz Lelito.

Koło Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich przy Wydziale
Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej ściśle współpracowało z władzami Wydziału
Odlewnictwa AGH. Decyduje to o obszarach prowadzonej w Kole działalności
stowarzyszeniowej. Działalność Koła w kadencji 2011–2015, śladem poprzednich lat,
dotyczyła realizacji formalnych zadań wynikających z uchwał Zarządu Głównego i
Zarządu Oddziału, w tym również ewidencji członków, promowania działalności
stowarzyszeniowej i wydawniczej STOP.
Istotnym elementem prac zarządu w tej kadencji był współudział w organizacji
konferencji naukowo-technicznych i uroczystości rocznicowych. Niewątpliwie należały
do nich obchody Święta Odlewnika połączone zwyczajowo z konferencjami naukowymi.
Aktywną rolę Koła STOP przy Wydziale Odlewnictwa można było zauważyć w
komitetach organizacyjnych wpisanych w tradycję Wydziału Odlewnictwa konferencji
naukowych takich jak.: Międzynarodowa Konferencja Odlewników Polskich, Czeskich i
Słowackich Współpraca, Międzynarodowa Konferencja nt. „Tendencje Rozwojowe w
Mechanizacji Procesów Odlewniczych”, jak i Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne
Technologie Odlewnicze, Ochrona Środowiska.
Członkowie Koła w osobach Barbary Olszowskiej-Sobieraj oraz Eugeniusza
Ziółkowskiego aktywnie działali w organizacji studenckich sesji naukowych
zaszczepiając pasję do nauki w młodych adeptach odlewnictwa. Można śmiało
stwierdzić, iż dla wielu z nas był to stały element w kalendarzu konferencji
organizowanych na Wydziale Odlewnictwa. Warto dodać, że pierwsze kroki w zakresie
prezentowania wyników badań naukowych wielu z nas poczyniło na cyklicznej
konferencji Młodzi dla Nauki i Przemysłu.
Działalność Koła STOP w kadencji 2011-2015 przejawiała się aktywnym udziałem jej
członków w pracach Zarządu głównego STOP, Komisji No 1 CAEF, zajmującej się
problematyką szkolenia zawodowego, w Sekcjach i Komisjach Problemowych przy
Zarządzie Głównym, Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym, w Zarządzie
Oddziału, w Wydawnictwie Stowarzyszenia – „Przeglądzie Odlewnictwa”, w Federacji
Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT. Końcem kadencji ilość członków Koła
wynosiła 50 osób. Dodatkowo idee Koła wspierała 28 osobowa grupa studencka
prowadzona przez Barbarę Olszowską-Sobieraj.
4. Kadencja 2015-2019
Rolę prezesa zarządu pełni koleżanka Beata Grabowska. W skład zarządu Koła
wchodzą: sekretarz Jarosław Jakubski, skarbnik Artur Bobrowski oraz członkowie
zarządu: Marcin Brzeziński oraz Ewa Olejnik.
Na początku objętej kadencji w 2015 roku Koło swą aktywność zaznaczyło głównie
poprzez
stworzenie
własnej
strony
internetowej:
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/organizacje/stop/.
W 2016 roku podjęto działania związane z wydaniem e-Informatora skierowanego
do członków Koła. e-Informator będzie półrocznikiem zawierającym wiadomości
dotyczące działalności Koła, jak też informacje o ważnych wydarzeniach związanych z

odlewniczym środowiskiem naukowo-przemysłowym.
Przygotowano materiały
konieczne do opracowania e-Informatora, którego pierwszy numer 1/2016 został już
opublikowany (lipiec 2016). Równocześnie podjęto organizację cyklicznych seminariów
obejmujących zarówno tematykę odlewniczą, jak i szeroko rozumianą inżynierię
materiałową. Pierwsze Seminarium odbędzie się w listopadzie 2016 roku.
Dodatkowo członkowie zarządu Koła podjęli w ścisłej współpracy z władzami
Uczelni i Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej inicjatywę utworzenia
nowego e-czasopisma Journal of Casting & Materials Engineering (JCME). Czasopismo,
jako kwartalnik, wydawane będzie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w systemie open
access. Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na platformie wydawniczej
pod adresem: https://journals.agh.edu.pl/jcme
Czasopismo będzie poświęcone zagadnieniom związanym z inżynierią procesów i
materiałów odlewniczych. W czasopiśmie prezentowane będą oryginalne artykuły
badawcze i przeglądowe. Czasopismo skierowano zarówno do środowiska naukowego,
w tym doktorantów, jak też przemysłowego. Czasopismo będzie współpracować z
organizatorami krajowych konferencji naukowych z obszaru odlewnictwa i wydawać
specjalne numery, w których publikowane będą artykuły związane z daną konferencją.
Istnieje takie zapotrzebowanie i wielostronna chęć współpracy z uczelniami w kraju.
W skład zespołu redakcyjnego weszli członkowie Koła: Beata Grabowska, Marcin
Brzeziński, Artur Bobrowski, Marcin Górny oraz Jarosław Jakubski. Pierwszy numer
czasopisma ukaże się z okazji nadchodzącego 65-lecia Wydziału Odlewnictwa,
podkreślając tym samym rok ważnego dla społeczności odlewniczej jubileuszu. Poniżej
zamieszczono projekt pierwszego numeru strony tytułowej okładki czasopisma JCME.

Rysunek. 1 Strona tytułowa okładki pierwszego numeru czasopisma Journal of Casting &
Materials Engineering.
Poza wymienionymi nowymi obszarami działalności Koła realizuje ono również
działania związane z pracami Zarządu STOP, jak i współuczestniczy w organizacji
konferencji krajowych i międzynarodowych. Liczba członków Koła na dzień
redagowania niniejszego tekstu wynosi 65 osób.

