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Z

napisaniem ostatniego w tym roku
akademickim wstępniaka zwlekałem
do ostatniej chwili. Powodów było kilka. Chciałem przelać na papier moją radość po
awansie polskich piłkarzy do ćwierćﬁnałów Euro
2008 (co najmniej ćwierćﬁnałów, a jakże!). Jak
większość z nas, byłem naiwny. Wiary nikt nam
nie zabroni, kibicowania całym sercem również,
ale na przyszłość wypada być większymi realistami. Jest więcej niż oczywiste, że tak się nie stanie,
i za kilka miesięcy znów będziemy bezgranicznie
wierzyć w naszą reprezentację. Taka już widać
polska natura.
Wydanie czerwcowego BIS-u w drugiej
połowie miesiąca nastąpiło także z bardziej
prozaicznych powodów. Niektórzy przed nimi
drżą, nazywając je „bardzo ciężką sesją”, ale
my sobie zgrabnie poradziliśmy. Swoją drogą
nienajgorzej się składa, gdyż zaledwie kilka
dni temu odbyło się oficjalne otwarcie naszego uczelnianego basenu, o czym spieszymy
poinformować. Swoim rozmachem i rozwiązaniami technicznymi całość inwestycji wzbudza nieskrywany zachwyt. Cała infrastruktura

obiektu jest po prostu znakomita i z pewnością sprawi bardzo wiele radości studentom
i pracownikom AGH. Więcej pochwał basenu
i zdjęcia Rektora Tajdusia pływającego w garniturze na str. 7. Nasz temat numeru to nieco
inna bajka – postanowiliśmy sprawdzić jakie
są plusy i minusy ewentualnej zmiany nazwy
uczelni. To ważna i kontrowersyjna sprawa,
o której coraz częściej się dyskutuje. Warto zatem sprawdzić jak się sprawy mają. Swoją drogą
– czy wyobrażacie sobie zmianę tak zakorzenionej w tradycji i znanej nie tylko w Polsce nazwy?
Mnie osobiście przychodzi to z trudem.
Ciekawych tematów jest w czerwcowym
wydaniu więcej: czy warto stosować „dopalacze”
w płynie? Czy w Polsce powstanie elektrownia
jądrowa? Czy playlista podczas czwartkowych
dyskotek w klubie „Studio” ulegnie modyﬁkacji?
Odpowiedzi na te i wiele innych dramatycznych
pytań znajdziecie na łamach BIS-u... Waszej
uczelnianej gazety, która zaprasza do współpracy
(str. 14) i która powraca już po wakacjach w jeszcze większym nakładzie. Wypoczywajcie w ciszy
i spokoju – do zobaczenia w październiku!
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Literka U, literka N,
literka S jak UNS?
W ciągu ostatnich trzech lat kilka krakowskich uczelni rozpoczęło proces przekształcania się w uniwersytety. W sierpniu ubiegłego roku Akademia Ekonomiczna została przemianowana na Uniwersytet Ekonomiczny,
a dwa miesiące temu Akademia Rolnicza stała się Uniwersytetem Rolniczym. Czy uczelnie z kilkudziesięcioletnią historią zasługują na takie miano?
Ewelina Czechowicz, Bartosz Grad

O

bie wspomniane wyżej uczelnie zostały uniwersytetami
przymiotnikowymi, co w świetle prawa oznacza, że spełniły warunek
„posiadania co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego
doktora, w tym co najmniej cztery
w zakresie nauk objętych profilem
uczelni” (przepis wg art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym). Oprócz tego w hierarchii uczelni wyższych
przeskoczyły one o dwa stopnie wyżej - z najniższej pozycji, jaką jest
akademia. Uniwersytet brzmi o wiele
bardziej prestiżowo i poważnie, a sami studenci są zadowoleni z tych
zmian. - „Podoba mi się zmiana statusu naszej uczelni. Uniwersytet brzmi
o wiele lepiej i choć na razie niewiele
to zmienia, myślę, że wkrótce wzrosną
wymagania wobec studentów i że
szkoła łatwiej pozyska środki na nowe
wyposażenie czy remont budynków” mówi Michał, student Inżynierii Środowiska na UR.
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Niewątpliwie zmiana nazwy to także dostosowanie się do europejskich
standardów kształcenia i jasny przekaz
dla uczelni zagranicznych – jesteśmy
renomowaną szkołą wyższą. Wcześniej
bowiem uczelnie te, jako akademie, były często mylone za granicą z college’ami, zaś uniwersytet stanowi najwyższą
formę studiów akademickich. - „Zobowiązuje to do dbania o jeszcze lepszą jakość i poziom kształcenia oraz utrzymanie badań naukowych na najwyższym
poziomie” – mówi Izabella Jachimczyk,
rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego.
UP, UHP czy może KUP?
Kolejną krakowską szkołą wyższą
przechodzącą przez ten proces jest
Akademia Pedagogiczna, która już od
2005 roku stara się o przekształcenie
w uniwersytet. Pierwsza propozycja
nazwy - UHP, czyli Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy - spotkała się
z brakiem akceptacji, nie tylko ze stro-

ny kadry naukowej, ale także studentów. Dlaczego? Głównie z tego względu, iż zrywałaby ona z tradycją 60-letniej szkoły wyższej wyspecjalizowanej w kształceniu pedagogów. Automatycznie nie przyjął się Krakowski
Uniwersytet Pedagogiczny - niekoniecznie ze względu na zabawny
skrót, ale raczej z powodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w kolekcji
swych nazw historycznych już w 1802
roku zarezerwował określenie „Uniwersytet Krakowski”. Wielu studentom nasuwa się pytanie, czy w Krakowie powinien istnieć jakikolwiek inny
uniwersytet poza UJ? Większość żaków i tak uważa bowiem, że zmiana
nazwy uczelni nic konkretnego nie
daje. - „Nie odczułbym żadnej różnicy
w tej kwestii, bo to tylko zmiana nazwy.
Chociaż kto wie, może w przyszłości pomogłoby mi to znaleźć lepszą pracę?” mówi Paweł, student III roku ochrony
środowiska na AP.
Suma summarum, AP stara się
o przemianowanie na Uniwersytet Pefot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki

aktualności
dagogiczny, ale szybko to raczej nie nastąpi. - „Musimy trzymać się litery prawa. A zgodnie z ustawą mamy zbyt mało uprawnień doktorskich, by wnioskować o nazwę Uniwersytet Pedagogiczny”
- mówi Henryk Żaliński, rektor AP.
Poniżej prezentujemy małe porównanie wielkości i statusu uczelni, które
daje wiele do myślenia w kontekście
„uniwersytetomanii”. Wynika z niego
jasno, że jedynie Uniwersytet Jagielloński nie jest uniwersytetem przymiotnikowym, jakimi są UR, UEK i w przyszłości AP.

Rok
założenia
Liczba
wydziałów
Liczba
studentów
Liczba
kierunków

kich uczelni jak warszawskie SGGW
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) i SGH (Szkoła Główna Handlowa). Uczelnie te nie zawierają
w swojej nazwie słowa „uniwersytet”,
a mimo to oferują kształcenie na światowym poziomie i dzięki temu są popularne wśród obcokrajowców, którzy
nie traktują ich jak college’u.
UR oraz UEK, dzięki zmianie swojej nazwy, stały się z pewnością lepiej
postrzegane wśród maturzystów, jako
najlepsze wśród innych uczelni o podobnym profilu. Obie szkoły wyższe,
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Można postawić zatem pytanie:
dlaczego uczelnie, którym daleko jeszcze do statusu uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia, roszczą sobie prawo
do takiej nazwy? Odpowiedź jest prosta - jak zwykle chodzi o pieniądze. Jako uczelnie o wyższej randze mogą starać się o większe dotacje, zwłaszcza ze
środków unijnych.
Uniwersytomania nie dla AGH
Uniwersytet Nauk Stosowanych to
najbardziej prawdopodobna nazwa, jaką mogłaby nosić nasza uczelnia
w przypadku przemianowania na uniwersytet. Takie rozwiązanie rozpatrywane jest jednakże w kontekście połączenia wszystkich uczelni technicznych
w Krakowie na poczet jednej. O metamorfozie samej Akademii w kuluarach
mówi się od dawna, ale budzą one ogólny sprzeciw, głównie studentów, ale też
niektórych pracowników. Dla większości zapytanych przez nas wychowanków AGH, to tradycja i bogata oferta
edukacyjna powinna być głównym wyznacznikiem jakości kształcenia szkoły
wyższej. Poza tym, Akademia Górniczo–Hutnicza zalicza się do grupy ta-

dzięki metamorfozie, zyskały większy
prestiż. Czy słusznie? Na to pytanie jest
tyle odpowiedzi, ile odpowiadających.
Dla samych studentów wskazanych
uczelni wydaje się to mało istotne, gdyż
zmiana nazwy nie wpłynęła bezpośrednio na tok nauki. Podobno studiuje się
dla siebie, a nie dla honorów. To idealistyczne założenie, o którym wiele osób
zapomina i szczyci się dyplomem
ukończenia uniwersytetu. AGH na
swoja silną pozycję, w kraju i za granicą, pracowało latami. Zmiana nazwy uczelni mogłaby być swoistym
wyrokiem, po którym wspaniałą historię uczelni należałoby tworzyć niejako od nowa. Warto pamiętać, że
podstawą wyjątkowości nie jest wykwintna i stereotypowo najlepsza nazwa, lecz jej specyfika. Akademia
Górniczo–Hutnicza jest marką samą
w sobie, a AGH wciąż dla zdecydowanej większości z nas brzmi dumnie. Czy jednak w świetle masowego
pojawiania się nowych uniwersytetów,
nie powinniśmy rozpocząć szerokiej
debaty na ten temat? Czekamy na Wasze opinie w tej sprawie, obiecując jednocześnie, że do tego zagadnienia wrócimy w październiku.

Ania, studentka biologii i geologii UJ
Według mnie oraz moich znajomych AGH nie
powinno przekształcać się w uniwersytet. Nazwa,
którą szczyci się ta uczelnia, stała się marką nie tylko
w Polsce, ale również na świecie. Mogłoby to nawet
zaszkodzić uczelni. Przemianowanie Akademii Ekonomicznej i Rolniczej na Uniwersytety to zabieg
chybiony, bo te nazwy nie komponują się. Czym byłyby przyśpiewki, które chóralnie rozbrzmiewają na
juwenaliach, bez wersów zawierających „AGH”?
Moim zdaniem zabrakłoby tej magii. AGH brzmi
dumnie.
Andrzej, student AGH i UEK
Powołanie Uniwersytetu Ekonomicznego to
dobra decyzja, ponieważ w odróżnieniu od Akademii Górniczo Hutniczej, która dzięki nazwie jest taka
charakterystyczna, akademii ekonomicznych w Polsce jest kilka. Dzięki zmianie nazwy nasza szkoła
stała się bardziej zauważalna wśród innych o takiej
specyfice. Jedynie „Uniwersytet AGH” byłby nazwą
spełniającą moje oczekiwania, ponieważ AGH to
tradycja.
Gosia, studentka ekonomii UEK
W momencie gdy jako świeżo upieczona, ubiegłoroczna maturzystka, decydowałam o swojej
przyszłości, jako decydujący czynnik uznałam to, że
AE stanie się uniwersytetem. Nazwa jest ważna, ponieważ akademia poza granicami naszego kraju kojarzy się z collegem, a to umniejsza wartości uczelni. Wolałabym, żeby AGH nie stało się uniwersytetem, ponieważ duża ilość tego typu uczelni wyższych w Polsce minimalizuje ich wyjątkowość i staja
się to zbyt powszechne.
Kasia, studentka inżynierii środowiska AGH
Jestem zdezorientowana, ponieważ sama
optuje za zmianą AGH w uniwersytet. Moim zdaniem jest to wyróżnienie. Zmiany i różnorodność
sprawiają, że historia uczelni staje się bogatsza.
Twierdzenie, jakoby metamorfoza nazwy była zaprzepaszczeniem tradycji jest błędne, ponieważ to
tylko zmiana nazwy, a nie dorobku, specyfiki uczelni. W języku angielski każda szkoła wyższa w swojej
nazwie zawiera uniwersytet – w języku polskim to
także powinna być norma.
Małgorzata, studentka WGGiOŚ AGH
Jak większość studentów naszej uczelni jestem
stanowczo przeciwna zmianie nazwy. Akademia
Górniczo-Hutnicza przez lata budowała wizerunek,
który z dnia na dzień mogłaby stracić. Tradycja powinna przeważyć - studenci i pracownicy uczelni
tworzyli przecież wspaniałą historię przez tyle lat.
Moim zdaniem tendencja do zmieniania, jaka jest
widoczna teraz w Polsce, to próba zdobycia większej ilości studentów poprzez „wyprodukowanie sobie” sztucznie napompowanej rangi.
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MBA na Zarządzaniu
Akademia Górniczo–Hutnicza stale pracuje nad wzbogacaniem swojej oferty dydaktycznej. Dużym osiągnięciem naszej uczelni w tej dziedzinie będzie otwarcie studiów Master of Business Administration (MBA) na
Wydziale Zarządzania.
Wioleta Kozioł

O

twarcie studiów MBA możliwe będzie dzięki współpracy
dziekana Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. inż. Lecha Bukowskiego oraz dr Jerzego Feliksa, z dziekanem College of Business, dr Ajay
Menon. 20 maja została podpisana
umowa w tej sprawie z przedstawicielami Colorado State University. Uczelnia ta przedstawiła najlepszą ofertę dydaktyczną, zapewniającą wysoki poziom
kształcenia potwierdzony światowym
certyfikatem International Association
for Management Education (AACSB). „Otwarcie studiów MBA na naszym wydziale to bardzo ważny krok w kierunku
wzbogacenia oferty dydaktycznej, podniesienia prestiżu oraz otwarcia się na świat.

Z roku na rok zmieniają się wymagania pracodawców, dlatego
też coraz bardziej rośnie zainteresowanie młodych ludzi, a zwłaszcza inżynierów, właśnie takimi
Uruchomienie studiów MBA to znaczący
studiami. Chcemy, aby były one
sukces Wydziału Zarządzania
prowadzone przez uznanych i doświadczonych dydaktyków, dlatego zdecy- będzie realizowany przez amerykańskich
dowaliśmy się na współpracę z Colorado wykładowców. Studia będą składać się
State University. AGH będzie pierwszą z 16 kursów i będą kosztować 19 tys. douczelnią w Krakowie, a czwartą w Polsce, larów. Zajęcia będą prowadzone w forprowadzącą kursy MBA na tak wysokim mie wykładów, płyt DVD oraz internetopoziomie” – mówi prof. Lech Bukowski, wego dostępu do zasobów filmowych
dziekan Wydziału Zarządzania.
z wykładami. Wszystkie kursy odbywać
W wyniku podpisania porozumie- się będą w języku angielskim. Każdy abnia od stycznia 2009 roku na Wydziale solwent otrzyma dyplom Colorado StaZarządzania będą prowadzone dwuletnie te University, a uroczyste rozdanie dystudia MBA, których program w całości plomów odbędzie się w USA.

Tani nocleg od uczelni
Planujesz wakacyjny wyjazd? Szukasz ciekawych i dostosowanych do studenckiej kieszeni pomysłów? Przeczytaj więc koniecznie o „Studenckiej Akcji Wakacyjnej” – porozumieniu międzyuczelnianym, dzięki któremu
już w najbliższe wakacje w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, czekają
na Ciebie tanie miejsca noclegowe
Aleksandra Pękala
Mianem „Studenckiej Akcji Wakacyjnej” określa się porozumienie zawarte między władzami Politechniki
Gdańskiej, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzięki niemu już w najbliższe wakacje - od 1 lipca do 31
sierpnia - każda z wymienionych
uczelni udostępni studentom 100
miejsc noclegowych w niebywale
atrakcyjnej cenie - 20 zł. Kto będzie
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mógł skorzystać z tej oferty? Wszyscy
studenci posiadający ważną legitymację którejkolwiek ze szkół wyższych
sygnujących porozumienie. Aby uzyskać tani nocleg należy (najpóźniej
siedem dni przed planowanym wyjazdem) zalogować się na stronie internetowej saw.gda.pl i dokonać rezerwacji. W następnym kroku na podany adres e-mail otrzymamy informację zwrotną z danymi adresowymi
Domu Studenckiego, należnością za
pobyt oraz formą jej uiszczenia. Płatności dokonuje się z góry, a ewentualną
rezygnację należy zgłosić najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym

wyjazdem. Zasady są proste, a korzyści
wymierne – ciekawe miejsca i nocleg
w przystępnej cenie. To oferta w sam
raz dla studenta.
- „Gorąco zachęcam wszystkich studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
do skorzystania z tej wspaniałej oferty.
Mam także nadzieję, że dzięki niej również w Krakowie przyjmiemy wielu gości, którzy zapragną poznać uroki naszego miasta. Wszystkim życzę dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń” – mówi Dominik Kondek, Przewodniczący
URSS AGH. Przyłączamy się do tego
zaproszenia i czekamy na Wasze relacje
ze studenckich wojaży!
fot. dr inż. Jerzy Feliks

aktualności

Warto było czekać!
Długo oczekiwany, największy w Krakowie basen, został oddany do
użytku. Dobiegły końca ostatnie prace adaptacyjne obiektu. Trzeba
przyznać, że całość prezentuje się imponująco.
Paulina Depczyńska, Bartosz Dembiński

O

ficjalne otwarcie basenu AGH
odbyło się 16 czerwca. Uroczystość zgromadziła znakomitych gości, cieszyła się także ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów. Nic dziwnego – najnowszy obiekt
sportowy naszej uczelni to kompleksowe centrum sportowo-rekreacyjne
o bardzo wysokim standardzie. Bez
cienia przesady można powiedzieć, że
takim basenem możemy się chwalić
nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zadowolenia z ukończenia inwestycji nie
kryły władze AGH, z Rektorem Głównym na czele. Entuzjazm prof. Tajdusia
był tak duży, że pierwszą długość basenu przepłynął on w garniturze, wzbudzając aplauz przybyłych gości.
- „W pierwszym tygodniu funkcjonowania pływalni planujemy dla naszych studentów i pracowników szereg

atrakcji” – zdradza Beata Przybyłowska-Stanek, Dyrektor Basenu. - „Chcemy także, aby basen był jak najbardziej
przyjazny studentom, dlatego ceny dla
nich będą o 30% tańsze niż zwykłe”. Wiadomo także, że każdy student (niemający
oczywiście żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych) spędzi przynajmniej jeden
semestr na nauce pływania, w ramach
obowiązkowych zajęć WF-u. Bezpłatne
zajęcia na pływalni będą mieli członkowie sekcji pływackiej.
Budynek, zarówno z zewnątrz, jak
i wewnątrz, wygląda bardzo nowocześnie i przestronnie, o czym możecie się
przekonać oglądając zamieszczone poniżej zdjęcia. Już teraz każdy z nas będzie mógł osobiście sprawdzić, jak pływa się w naszym uczelnianym basenie,
a po więcej informacji zapraszamy na
stronę www.basen.agh.edu.pl.

fot. KSAF AGH Jan Mieczkowski, Grzegorz Baran, Arkadiusz Cygan, Piotr Szopa
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Co się dzieje z „Żyletą”?
W kwietniu „żelazna maskotka” Akademii Górniczo-Hutniczej dotarła do Krakowa. Obecne rezyduje w Krakowie - Płaszowie, gdzie cierpliwie czeka na lifting. Na teren uczelni, z wielką pompą, traﬁ wraz z początkiem
przyszłego roku akademickiego.
Karolina Diakow

P

lanowany początkowo termin
przyjazdu lokomotywy nie został dotrzymany z przyczyn organizacyjnych. Wszystkich, którzy
z niecierpliwością czekają na ten moment informujemy, że to spektakularne
powitanie odbędzie się tuż po wakacyjnej przerwie. Dokładna trasa przejazdu
nie jest jeszcze określona. O tym, którędy będzie przebiegać zadecyduje technologia transportu, który może odbyć
się na dwa sposoby: za pomocą dźwigu
lub lawety samobieżnej.

Budowa stacyjki kolejowej to następny etap, który potrwa co najmniej
kilka miesięcy. Zmianie uległ pomysł
na wygląd budynku stacji: zarzucono koncepcję stylizacji na lata trzydzieste XIX wieku na rzecz konstrukcji opartej na współczesnych standardach architektonicznych zgodnie
z hasłem „AGH – Tradycja i nowoczesność”, promującym akcję.
Warto wspomnieć, że projekt „AGH
Lokomotywą przemysłu” wspiera rozwój
turystyki miasta Krakowa, a partnerem

inicjatywy jest skansen w Pyskowicach
na Śląsku, który odwiedzają głównie
turyści z krajów zachodnich.

Nowa, lepsza jakość ORAGH
W szeregach Orkiestry Reprezentacyjnej AGH ostatnio wiele się dzieje.
O planowanych zmianach informowaliśmy Was już w marcu. Ile zamierzeń udało się zrealizować? Jakie są kolejne inicjatywy naszej uczelnianej gwiazdy i czego zamiast pulpitu używa podczas koncertów nowy dyrygent? Postanowiliśmy to sprawdzić.
Aleksandra Pękala

O

rkiestra przeżyła w ostatnich
miesiącach sporą metamorfozę. Pierwszą z innowacji było
zatrudnienie nowego dyrygenta. Od
dwóch miesięcy Orkiestrę prowadzi
Sebastian Perłowski, 28-letni absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach
(obecnie wykładowca w Instytucie Jazzu tej uczelni). Muzycy mają nadzieję,
że pod batutą nowego maestro nie tylko podniesie się poziom artystyczny,
ale i otworzą się przed nimi sceny całej
Polski. Jednym z kroków w tym kierunku był zapewne koncert, który miał
miejsce 4 czerwca w Opolu. ORAGH
nawiązała bowiem współpracę z Orkiestrą Politechniki. Wcześniej jednak to
opolanie zawitali do Krakowa. W klubie Studio odbył się koncert, który – jak
zgodnie twierdza muzycy – uznać można za najlepszy w historii naszej orkie-
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stry dętej z AGH. Publiczność była
świadkiem wspaniałej artystycznej
uczty, a na scenie nie brakowało muzycznych niespodzianek. Warto podkreślić chociażby popisy solowe Maćka Sabala i Rafała Janusa w „Sing, sing”, perkusyjną improwizację Tosi Michalskiej,
Marcina Kurka i oczywiście wyczyny nowego dyrygenta, który zamiast pulpitu
miał przed sobą zestaw bongosów i był
prawdziwą perełką programu.
Koncert miał dla muzyków szczególne znaczenie. Był on pożegnaniem
dotychczasowego dyrygenta, kpt. Dariusza Byliny, który przez ostatnie cztery lata wprowadził ORAGH na zupełnie nowy, lepszy poziom artystyczny.
Był to także ostatni koncert Krzysztofa
Wołowca w roli prezesa Orkiestry.
Orkiestra stanęła także przed zadaniem ponownej rejestracji zespołu

oraz, związanej z mijającym czasem,
wymianie pokoleniowej wśród muzyków. - „Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone zmiany były konieczne
i trafione. Wchodzimy w nową, lepszą
jakość, idziemy za wyzwaniami, które
sami przed sobą stawiamy. Jedno musi
pozostać niezmienione – klimat jaki panuje w tej grupie ludzi, w pierwszej Orkiestrze uczelni nie muzycznej w Polsce,
Orkiestrze Reprezentacyjnej AGH! mówi Bartek Robak, członek ustępującego zarządu orkiestry. Nam zaś,
w imieniu redakcji oraz czytelników,
nie pozostaje nic innego, jak tylko
szczerze życzyć, aby „górniczo-hutnicza orkiestra dęta robiła nam paparara”
jeszcze częściej i na jak najwyższym
poziomie.
fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki
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Niepełnosprawni –
sprawni na uczelni
Akademia Górniczo–Hutnicza może poszczycić się wieloma
prężnie działającymi organizacjami studenckimi. Jedną z nich
jest Związek Studentów Niepełnosprawnych. Jego działalność
ma na celu pomoc studentom niepełnosprawnym oraz integrację tego środowiska z całą bracią studencką.
Wioleta Kozioł

S

woją działalność Zrzeszenie rozpoczęło w 2001 roku. Skupia
przede wszystkim studentów niesłyszących, niewidomych oraz niepełnosprawnych ruchowo. Organizacja pomaga im zaaklimatyzować się na uczelni, dąży do zniesienia barier i przełamania stereotypów. Główne zadania ZSN to wyrównanie możliwości i szans zdobycia
wyższego wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, adaptacja i integracja, niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów, rozwój życia kulturalnego i towarzyskiego, a także pomoc w znalezieniu
stażu, praktyki lub pracy. Ponadto prowadzone są dyżury, podczas których
można uzyskać poradę i poznać najnowsze przepisy prawne dotyczące
osób niepełnosprawnych.
Będzie gazeta!
- „Staramy się podać pomocną dłoń
osobom niepełnosprawnym, pomóc
zrozumieć, że niczym się nie różnią od
pozostałych studentów. Nadal jedną
z największych barier jest brak akceptacji
- zarówno ze strony studentów, jak i prowadzących. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nastawienie do niepełnosprawnych żaków zmieniło się, by nie byli traktowani jak osoby gorsze, drugiej kategorii. Pracujemy nad tym, aby infrastruktura naszej uczelni była coraz lepiej przystosowana do potrzeb osób na wózkach.
Nasze plany na najbliższy okres to wydanie gazety, która będzie redagowana
przez ZSN. Będziemy poruszać w niej
problemy z jakimi borykamy się na co
dzień” – mówi Dominik Undak, sekretarz Zrzeszenia.
fot. arch. ZSN AGH (2)

Studenci niepełnosprawni mają możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych
wyjazdach i wycieczkach.
W maju zorganizowana została wyprawa do Szczawnicy,
natomiast w sierpniu odbędzie się „VI Integracyjny
Obóz na Mazurach”. Zrzeszenie prowadzi także interesujące warsztaty i zajęcia, jak
chociażby odbywający się
w maju „Warsztat umiejętności interpersonalnych” , organizuje ogniska integracyjne
dla studentów I roku, kursy języka migowego, wyjścia na spektakle teatralne
oraz ogólnopolskie spotkania studentów niepełnosprawnych
Bogaci w sukcesy
Studenci z naszej uczelni odnoszą
także sukcesy w sporcie. 10 maja na
pływalni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się IV
Ogólnopolskie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych. W kategorii „wózkowiczów” zwyciężył student
AGH, Marcin Królikowski. Także nasz
AZS posiada bogatą ofertę dla osób nie
w pełni sprawnych, które interesują się
sportem. Prowadzona jest sekcja koszykówki oraz szermierki na wózkach
inwalidzkich. Ponadto we wtorki na
hali przy ul. Piastowskiej odbywają się
dla nich zajęcia na siłowni.
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH współpracuje także
z i innymi uczelniami z Polsce m.in.
z Uniwersytetem Ekonomicznym

w Krakowie i Politechniką Krakowską,
gdzie również powstały podobne stowarzyszenia. O prężnej działalności tej
organizacji świadczą liczne wyróżnienia i certyfikaty, przyznawane zarówno
ZSN, jak i uczelni. AGH może poszczycić się certyfikatem „W pełni zaradni”,
przyznawanym pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz
dyplomem uznania za kompleksowe
działanie na rzecz osób niepełnosprawnym, przyznanym podczas finału konkursu „Kraków bez barier” .
Realizacja zadań statutowych Zrzeszenia możliwa jest dzięki współpracy
z Fundacją Studentów i Absolwentów
AGH „Academica”, Uczelnianą Radą
Samorządu Studenckiego AGH oraz
Krakowskim Stowarzyszeniem Asystentów i Doktorantów „Impuls”. Mamy ogromną nadzieję, że współpraca ta
nadal będzie się układała znakomicie –
Akademia Górniczo-Hutnicza musi
przecież być uczelnią przyjazną studentom. Wszystkim, bez wyjątku.
BIS - czerwiec
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Perspektywiczne
miasteczko
„Jaka jest Twoja perspektywa?” – to pytanie zadawali studentom organizatorzy akcji „Perspektyva”. Było coś dla ducha i dla ciała – darmowe
jedzenie, koncerty i świadectwa ludzi, dla których ten punkt widzenia
jest jedynym prawdziwym.
Paulina Depczyńska

Duże zainteresowanie akcją organizatorzy zawdzięczają m.in. ciekawym
plakatom i ulotkom. Krótki opis atrakcji, które w pierwszym momencie
w ogóle nie kojarzą się z ruchami chrześcijańskimi, przemówił do młodych ludzi w znacznym stopniu. – „Przyszedłem, bo wyciągnęła mnie koleżanka.” –
przyznaje Krzysiek – „Gdyby nie to, że
powiedziała mi, że robią to jej znajomi
z duszpasterstwa, to nigdy nie domyśliłbym się, że to będzie katolicka impreza”.
Obietnica jedzenia za darmo (kanapki,
kiełbasa z grilla, ciastka,
cukierki i napoje) oraz
mnóstwo osób informujących o imprezie sprawiły, że przybyło na nią
wielu ludzi.

„Perspektyva” to akcja zorganizowana przez studentów
z kilku ruchów chrześcijańskich,
między innymi Duszpasterstwa
Akademickiego na Miasteczku
i Ruchu Akademickiego Pod
Prąd.
Różne
- „Połączyliśmy nasze siły,
spojrzenia
aby wzbudzić chwilę refleksji
u studentów i pokazać, że jest
Studenci, jak zwyktoś, kto ich bardzo kocha” –
kle, różnie reagowali na
mówi Seweryn Osowski, jeakcję. Duża część z nich
den z organizatorów akcji.
pojawiła się tylko na
Sponsorem imprezy było Podczas akcji wyznaczono również specjalny
chwilę - po darmowe jenamiot do modlitwy
m.in. Katolickie Centrum
dzenie - i zaraz wracała
Kultury, a patronat honorowy
do przerwanych zajęć. objął ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. łów chrześcijańskich. Całość zakończy- „Myślę, że większość traktuje tę imprezę
W ramach imprezy odbyły się happe- ła się wspólną modlitwą przy odgło- z uśmiechem. Faktyczny przekaz przemaningi, tańce żydowskie, przedstawienia sach m.in. bębnów, perkusji i gitar.
wia do nielicznych. Do mnie także nie trateatralne i koncerty.
fił, choć przyznaję, że zmuszono mnie do
Bóg otworzył mnie na innych
myślenia” – mówi Gosia, jedna z uczestDzielenie się życiem
niczek. Są też głosy bardziej optymi- „Byłam zamknięta w sobie, często styczne, takie jak Ani: – „Autentycznie
- „Dlaczego perspektywa? Bo każdy ma smutna, przygnębiona. To właśnie Jezus cieszę się, że coś takiego ma miejsce. Mam
jakąś perspektywę, a my znaleźliśmy swoją pokazał mi, jak wspaniali są inni ludzie” nadzieję, że zdarzy się tu wiele dobrych
w Jezusie i właśnie nią chcemy się dzielić” – – mówiła podczas swojego świadectwa rzeczy”. Pojawiają się także opinie zdecytłumaczy pochodzenie nazwy akcji Michał Magdalena Zapała z Ruchu Akademic- dowanie negatywne. - „To głupota. Nikt
Dyrda z Ruchu Akademickiego Pod Prąd. kiego Pod Prąd. Kiedy rozmawiałam tego nie słucha. Szkoda mi tych ludzi z orJego słowa uzupełnia Seweryn Osowski. – z nią po jej wystąpieniu przyznała, że ganizacji. Marnują w ten sposób swój
„Dzielimy się tutaj naszym życiem, tym, jak nie łatwo było zdecydować się na opo- czas” – stwierdził jednoznacznie Kamil.
wielkich rzeczy dokonuje w nim Bóg. Nasza wiedzenie o swoich doświadczeniach A co na ten temat sądzą organizatorzy?
Perspektywa wynika ze spotkania Jezusa, tylu osobom naraz. – „To było takie
– „Większość z nas mieszka na Miadoświadczamy tego, że tylko On daje życie dziwne uczucie. Kiedy dowiedziałam steczku Studenckim i bardzo chcieliśmy,
w pełni, prawdziwe”.
się, że potrzebne jest moje świadectwo, żeby cała akcja przebiegała w atmosfeAkcja ta była skierowana do studen- toczyła się we mnie walka. Chciałam to rze studenckiego pikniku, bez żadnej kotów i miała im pokazać, że „Bóg ma do- zrobić, ale zarazem obawiałam się cze- mercji i sztucznych dodatków. Oczywibry plan na ich życie”. Organizatorzy goś. Zwyciężyłam dzięki modlitwie ście zdajemy sobie sprawę, że trudno jest
podkreślali również, że nie chcieli nikogo i świadomości, że robię to dla innych trafić do każdej osoby. Postawiliśmy na
na siłę zmieniać, a ich celem było jedynie i dla Boga”. Wewnętrzną bitwę stoczyła wolność – każdy mógł przyjść i zadać sonakłonienie studentów do refleksji. nie tylko Magda, ale także szereg in- bie pytanie: „Czy jest w życiu coś więO swoim życiu i szukaniu Boga opowia- nych młodych ludzi, którzy opowiadali cej?” Myślimy już nad dalszym ciągiem”.
dali nie tylko członkowie duszpasterstw, o swoich problemach. Ich przyjaciele Jak widać każdy ma swoją perspektywę
ale także nawróceni członkowie zespo- cały czas wspierali ich modlitwą.
i inaczej widzi tego typu akcje.
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fot. KSAF AGH, Jan Wolak-Dyszyński
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Kontrolowane segregowanie
W budynkach C1 i C2 pojawiły się małe kosze, służące segregacji odpadów - świetny pomysł! W wielu miejscach na terenie kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej znajdują się kolorowe „dzwony”, do których możemy wrzucać posegregowane odpady. Komu jednak chce się fatygować
z jednym papierkiem do takiego dużego kosza? Jeśli natomiast takie
pojemniki znajdują się pod ręką, sprawa jest o wiele łatwiejsza.
Karolina Diakow

O

becnie mini-kontenery (opatrzone nazwami konkretnych
odpadów, jakie należy do nich
wrzucać), możemy znaleźć jedynie w budynkach administracji centralnej C1 i C2.
Liczymy że w niedalekiej przyszłości zostaną one postawione również na wszystkich
wydziałach. Pomysłodawcą tego praktycznego rozwiązania jest pan mgr Jacek Szopa
– dyrektor ds. organizacyjnych: - „Podjęcie
działań mających na celu segregowanie odpadów jest konsekwencją zasad funkcjonowania uczelni. Wynika to z faktu, że
Ochrona Środowiska jest jednym z głównych kierunków edukacyjnych na AGH,
a stosowanie tej wykładni we własnych

strukturach przyczynia się do podniesienia prestiżu. Ponadto, ta inicjatywa jest
przede wszystkim korzystna finansowo,
ponieważ wiąże się z obniżeniem kosztów wywozu odpadów”.
AGH, która w zakresie ochrony
środowiska kształci sporą grupę studentów, powinna kłaść szczególny nacisk na wdrażanie tej idei w życie codzienne uczelni. Ważne są nie tylko
teorie i projekty traktujące ekologię
w skali globalnej, z którymi studenci
mają do czynienia na zajęciach dydaktycznych. Liczy się przede wszystkim
wymiar lokalny - promując zachowania
proekologiczne należy zacząć od siebie

Czy takie kosze staną we wszystkich
budynkach uczelni?

i swojego najbliższego otoczenia.
Przedsięwzięciem, które powstało właśnie w oparciu o takie założenie jest
kampania „Zielona Uczelnia” (zapoczątkowana przez nasz miesięcznik),
przeprowadzona na terenie uczelni
i Miasteczka Studenckiego. Tym mocniej popieramy segregację śmieci i apelujemy do władz – zainwestujmy w ekologiczne kosze na całej uczelni!

Studencka strona
dni JP II w Krakowie
Imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym, koncerty muzyczne, wystawy, wieczór poezji i spektakl teatralny – to tylko niektóre z wydarzeń w ramach organizowanych w Krakowie już po raz trzeci
„DNI JANA PAWŁA II”. Tegoroczna edycja zawiera także propozycję
skierowaną bezpośrednio do studentów. Jaką? Przeczytajcie sami.
Aleksandra Pękala

W

roku 2006 kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zainicjowało cykl corocznych spotkań nazwanych wówczas
„Dniami Jana Pawła II”. Ich naukowy
i jednocześnie refleksyjny charakter,
ma na celu rozpowszechnianie myśli
Papieża-Rodaka.
Tematem tegorocznej edycji uczyniono „Piękno”. Dodajmy tylko, że dwie
poprzednie odbywały się pod hasłami:
„Wielowymiarowość prawdy” i „Dofot. KSAF AGH, Łukasz Przybyłowski

bro”, a każda z nich była bezpośrednim
nawiązaniem do nauczania Papieża-Polaka.
W ramach obchodów „DNI JANA
PAWŁA II” studenci, stypendyści oraz
doktoranci wyższych uczelni mogą
wziąć udział w konkursach, których
hasłem przewodnim jest „Piękno
w myśli Jana Pawła II – Karola Wojtyły”. Zmagania konkursowe, które koordynować będą krakowskie uczelnie artystyczne, odbędą się w następujących
kategoriach: praca literacka, utwór mu-

zyczny, spektakl teatralny i praca plastyczna. Swoje dzieła można zgłaszać
do października 2008, w odpowiedzialnych za poszczególne kategorie tematyczne krakowskich uczelniach artystycznych. O dokładnych terminach
i miejscach składania prac dowiecie
się ze strony internetowej www.jp2.
asp.krakow.pl. Dla zwycięzców przewidziano m.in. nagrody pieniężne.
Laureaci zostaną nagrodzeni 7 listopada po Mszy Św., która odbędzie się
w Katedrze na Wawelu.
BIS - czerwiec
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Farmerzy na AGH
Farma na AGH? To możliwe. Pierwsza w Polsce farma renderująca niedawno rozpoczęła działalność.
Jej twórcą jesz nasz redakcyjny kolega, Arkadiusz Cygan, któremu pomagał Jan Wolak-Dyszyński.
Arkadiusz Cygan
wym (efekty specjalne w filmach, gry
komputerowe), dydaktyce czy pracy zawodowej (systemy CAD, CAM, CAE).
Trochę historii

Laboratorium w którym znajduje się farma renderująca
Czym jest farma renderująca?
Mimo wzrostu wydajności współczesnych komputerów są zadania, które zawsze będą przekraczały możliwości pojedynczej maszyny. Dotyczy to
złożonych operacji obliczeniowych,
począwszy od obliczeń matematycznych, kompilacji dużych programów,
przez rendering grafiki, a na kompresji
plików do formatu MP3 kończąc. Do
takich zadań tworzy się tzw. klastry,
czyli grupy połączonych ze sobą jednostek komputerowych, wspólnie pracujących nad danym zadaniem. Farma,
stworzona w Laboratorium Grafiki
Komputerowej AGH, jest przykładem
klastra do przetwarzania rozproszonego, czyli stworzonego w celu zwiększenia mocy obliczeniowej. Jest ona pierwszą tego typu farmą akademicką, opartą na oprogramowaniu firmy RoyalRender, służącym do obrazowania animacji 3D. Jej zadanie polega na wielokrotnym przyspieszeniu generowania
animacji stworzonej w Softimage,
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3D Max, Maya lub wielu innych programach do tworzenia zaawansowanej
grafiki 3D i 2D. Jest ona zatem niczym
innym, jak superkomputerem, na którym przeprowadzane są złożone obliczenia dotyczące renderowania i tworzenia animacji. Siedziba tego „potwora” mieści się w Laboratorium Grafiki
Wydziału EAIiE (w budynku D-14, na
III piętrze).
Dlaczego grafika?
Na rynku IT w ostatnich lata daje
się zaobserwować wzrost zastosowania
grafiki 3D w przedstawianiu różnego typu danych przestrzennych. Mowa tutaj
przede wszystkim o kartografii, wizualizacji danych pomiarowych, symulacjach
komputerowych czy diagnostyce medycznej. Zwiększanie mocy obliczeniowej oraz mocy kart graficznych w zwykłych domowych komputerach klasy
PC sprawia, że grafika komputerowa
staje się atrakcyjną formą wykorzystania „peceta” w przemyśle rozrywko-

Ogólnie rzecz ujmując, każdy superkomputer, jaki powstał do tej pory,
mógł służyć do obliczania zależności
matematyczno-fizycznych w poszczególnych klatkach animacji. Próżno jednak szukać danych, świadczących
o wykorzystywaniu ich do zaawansowanych obliczeń w grafice trójwymiarowej. Nie ma też dokładnych źródeł
mówiących o powstaniu pierwszej na
świecie farmy renderującej wykorzystywanej do tworzenia grafiki komputerowej. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że pierwsze
kroki stawiała ona z początkiem pełnometrażowych kinowych animacji tworzonych przez grupę PIXAR.
Początki animacji komputerowej
w kinie sięgają 1979 r., kiedy w firmie
Lucasfilm Ltd. powstaje specjalistyczny
dział computer division. Efekty jego
pracy można podziwiać w filmie „Star
Wars”. Z jednostki tej powstało niezależne studio Pixar, które dziesięć lat
później stworzyło „Tin Toy” - pierwszy
krótkometrażowy film komputerowy,
który otrzymał Oscara, stając się pierwowzorem przełomowej produkcji
„Toy Story”.
„Toy Story” był pierwszym w historii kina pełnometrażowym filmem,
zrealizowanym wyłącznie przy użyciu
technik komputerowych. Uzyskanie 25
klatek na sekundę w 79-minutowej
produkcji wymagało stworzenia ponad
114 tys. klatek (frames) o rozdzielczości 1536x922 pikseli. Na każdy punkt
przypadało 48 bitów informacji, ostateczna wersja filmu to wolumen danych o rozmiarze 2 terabajtów (2 tysięcy gigabajtów). Dostępne wówczas moce obliczeniowe ograniczały tempo
fot. KSAF AGH, Arkadiusz Cygan

aktualności
produkcji do 4 minut na tydzień. Uważa się zatem, że pierwszą farmą renderującą była ta, stworzona na potrzeby
tego właśnie filmu. Jej podstawę stanowiły komputery Sun SPARCstation 20
HS z procesorami 100 MHz, pamięcią
od 192 do 384 MB i dyskami 2,1 GB.
Łącznie użyto 117 jednostek obliczeniowych (87 dwuprocesorowych stacji
SparcStation 20’s oraz 30 czteroprocesorowych komputerów SparcStation
20’s ) w sumie 294 procesory, z których
każdy kosztował ok. 40 tys. USD. Każda klatka „Toy Story” renderowała się
średnio od 1 do 13 godzin.
Kolejnym wartym odnotowania
przykładem farmy renderującej jest
klaster należący do grupy Square Pictures, odpowiedzialny za stworzenie filmu „Final Fantasy: The Spirits Within ”.
Po skończeniu kręcenia filmu pełne
sceny zostały przeniesione na render
farm, składającą się z 960 stacji roboczych, wyposażonych w procesory klasy Pentium III, pracujące z częstotliwością 933MHz. Każda klatka filmu miała
rozdzielczość dwukrotnie przewyższającą tą, stosowaną obecnie w obrazach
HD i zawierała 10 megabajtów danych.
Ekstremalnym przykładem czasu
potrzebnego na wyrenderowanie pojedynczej klatki animacji jest produkcja
firmy DreamWorks - „Shrek 2”. Jedna
klatka sceny zawierającej interakcje tłumu obrazowana była przez 40 godzin.
Warto tu dodać, że „Shrek 2” był tworzony na farmie renderującej, wykorzystującej około 2000 jednostek obliczeniowych.
Po co nam farma?
Konieczność stworzenia farmy renderującej na Akademii Górniczo-Hutniczej podyktowana jest wzrostem popularności grafiki jako formy przekazu.
Proporcjonalnie do niego, rośnie również skomplikowanie scen, jakie są
tworzone w animacjach 3D i, co za tym
idzie, wydłuża się także czas, jaki jest
potrzebny do wyrenderowania np. fotorealistycznych ujęć. Dla przykładu:
przy 30 klatkach na sekundę, bardzo
prosta animacja trwająca dwie minuty
liczy sobie 3600 klatek. Przeciętny czas
renderowania wyżej wymienionej se-

kwencji wynosi około 140 godzin, czyli
sześć dni. Jak podaje firma PIXAR, wyrenderowanie filmu „Toy Story” na
obecnie dostępnym, domowym pececie, zajęłoby 43 lata.
Struktura architektoniczna
farmy renderującej
Nasza farma składa się z 18 komputerów-klientów, komputera-serwera,
serwera magazynującego pliki oraz
z UPS’a, zapewniającego awaryjne podtrzymanie zasilania. Łączna moc obliczeniowa farmy wynosi blisko 90GHz.
Klienci oraz serwer, który również pracuje jako klient, podpięci są do głównego serwera poprzez 100 Mbit switch.
Komputery wyposażone są w system
operacyjny Windows XP. Zarządzanie
pracą całej sieci odbywa się z poziomu
komputera-serwera, przy pomocy
oprogramowania dostarczonego przez
firmę RoyalRender. Oprogramowanie
to daje użytkownikowi szerokie spektrum możliwości – poczynając od przy-

wer spełniający rolę magazynującą wyposażony jest w dwa procesory Intel
Xeon 3.00 GHz, 2 GB pamięci operacyjnej i trzy dyski twarde o pojemności
76 GB każdy.
Całość znajduje się w obszernej,
klimatyzowanej sali laboratoryjnej
o powierzchni około 80m2. W pomieszczeniu tym, w czasie trwania roku
akademickiego, odbywają się zajęcia dotyczące grafiki 2D oraz 3D. Każdy komputer-klient wyposażony jest w monitor,
klawiaturę, myszkę oraz spaceball, który ułatwia pracę z grafiką 3D.
Sam proces tworzenia animacji
wygląda następująco: animacja jest
udostępniana z poziomu komputera-serwera komputerom-klientom. Każdy klient otrzymuje po jednej klatce
animacji i nad nią pracuje. Komputer
serwer rozdziela wszystkie klatki pomiędzy dostępnych klientów i sam
również renderuje jedną z nich. Główny komputer cały czas „nasłuchuje sieć”
i czeka na sygnał od klientów o zakończeniu pracy nad klatką. Po otrzyma-

Rodzaj

Procesor

Pamięć
RAM

Karta graficzna

Ilość

1

Intel Pentium 4 – 3,2 GHz

2 GB

NVidia GeForce
FX 5200

10

2

Intel Pentium 4 – 3,0 GHz

1 GB

NVidia GeForce
6800

3

3

Intel Core 2 – 2,4 GHz

2 GB

NVidia GeForce
7950 GT

1

4

Intel Core 2 Quad – 2,4 GHz

3 GB

NVidia GeForce
8800 Ultra

4

dzielania poszczególnych klientów do
określonych zadań, poprzez udostępnianie statystyk pracy farmy renderującej przez serwer ftp, na wysłaniu smsa
z komunikatem o zakończeniu pracy
nad animacją skończywszy.
W skład farmy renderującej wchodzą cztery klasy komputerów. Poniżej
przedstawiono podstawowe parametry
tych jednostek obliczeniowych.
Zestawienie specyfikacji
technicznych
komputerów-klientów
Komputer-serwer ma specyfikacje
techniczną identyczną z komputerem
należącym do trzeciego rodzaju. Ser-

niu takiego impulsu wysyłana jest kolejna klatka do renderowania. Po zakończeniu pracy nad całą animacja jest
ona zapisywana w postaci pliku video
oraz plików .pic (poszczególne klatki
animacji) na dysku serwera. Obecnie
proces obrazowania może być realizowany tylko i wyłącznie z poziomu laboratorium. Nie jest udostępniona
opcja zdalnego łączenia się z farmą
i renderowania na odległość.
Pierwsze poważne prace inżynierskie farma ma już za sobą, zobaczymy
co przyniesie przyszłość. Czy farma
renderująca wpłynie na odkrycie wśród
studentów AGH artystycznych dusz?
Cóż, po to została stworzona.
BIS - czerwiec
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BIS czeka
na Ciebie!

2

Oﬁcjalny miesięcznik studentów naszej uczelni
– BIS AGH – obchodzi mały jubileusz. Mijają właśnie
dwa lata od czasu reaktywacji akademickiego
magazynu Akademii Górniczo-Hutniczej. Od maja
2006 roku jesteśmy z Wami co miesiąc (od stycznia
2007 z nowym logiem i w większym formacie).
W tym czasie udało nam się stworzyć profesjonalny
wygląd miesięcznika, zadbać o promocję, rozwinąć
redakcję i zbudować silną markę wśród naszych
czytelników. Jesteśmy jedną z nielicznych gazet
uczelnianych w Polsce wydawanych w pełnym
kolorze, na papierze kredowym. Nakład BIS-u stale
wzrasta, a naszą stronę internetową odwiedza
miesięcznie ponad 4 tysiące studentów. Stanowimy
silną i niezależną redakcję o poważnych ambicjach.
Mając ogromną nadzieję, że nasze dzieło przynosi
Wam wiele korzyści, pragniemy zaprosić Was do
współpracy.

www.bis.agh.edu.pl

Kogo szukamy?

Przede wszystkim osób o otwartych umysłach, gotowych podjąć wyzwania i pragnących
pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Nie
musisz mieć doświadczenia
dziennikarskiego i zjawiskowego
talentu
literackiego
– nauczymy Cię tego!

Poszukujemy:
- specjalistów ds. reklamy

(mile widziane kierunki studiów
związane z tą tematyką),

- dziennikarzy sportowych,
- dziennikarzy działu Kultura,
- dziennikarzy działu
Aktualności.

Dołącz do ambitnego i kreatywnego zespołu redakcyjnego!
Czekamy na Ciebie pod adresem:

bis@student.agh.edu.pl

Pokaż nam swoją pasję

Fotograﬁa jest Twoją pasją? Masz w sobie żyłkę
fotoeportera? Mamy dla Ciebie propozycję nie
do odrzucenia! Krakowska Studencka Agencja
Fotograﬁczna zaprasza do współpracy.
Nasze zdjęcia ukazują się m.in. w BIS-ie oraz na
stronach internetowych związanych z uczelnią.
Na tym jednak nie poprzestajemy – jako młoda
organizacja planujemy nieustanny rozwój. Trwa
m.in. budowa profesjonalnego portalu WWW,
w którym każdy członek KSAF-u będzie prezentować swoje zawodowe, fotograﬁczne portfolio.
Chcesz spróbować swoich sił w fotograﬁcznym studio? Masz ochotę pokazać swoje zdjęcia tysiącom
studentów? Nie zwlekaj i napisz do nas:

Chcesz mieć

profesjonalne zdjęcia?
Piękna koleżanko, fotogeniczny kolego
– zostań naszym modelem! Jeśli chcesz mieć
w swojej kolekcji fotograﬁe wykonane przez
profesjonalistów – zgłoś się do nas. Prześlij nam
swoje amatorskie zdjęcie, a my skontaktujemy
się z Tobą i zaprosimy na sesję z prawdziwego
zdarzenia. Wszystko to oczywiście za darmo!
Możesz w ten sposób traﬁć na okładkę BIS-u,
plakat jednej z naszych akcji czy stronę
internetową Samorządu lub Uczelni.
Pokaż swoją twarz i napisz na

ksaf.agh@gmail.com

ksaf.agh@gmail.com
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fot. KSAF AGH, Ewa Mazur
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Film - klasyka i nowości

W 1974 roku powstało arcydzieło filmowe: „Chinatown”. Nie było w tym
żadnego przypadku - producent Robert Evans, mając w ręku świetny scenariusz Roberta Towne’a, zaangażował największych twórców tamtych czasów:
operatora Johna Alonzo, będącego u szczytu kariery, reżysera Romana Polańskiego, znakomitych Jacka Nicholsona i Faye Dunaway oraz twórcę muzyki Jerry’ego Goldsmitha. W zamierzeniu „Chinatown” miał być hołdem dla
gatunku czarnego kryminału, zwanego z francuskiego filmem noir. Możemy
odnaleźć w nim wiele odwołań do protoplasty tego gatunku - „Sokoła maltańskiego” (1941) Johna Hustona. Specyfiką gatunku noir jest zbrodnia,
mrok, korupcja, „zaduch” i alienacja życia w wielkomiejskiej dżungli, a także
postać femme fatale oraz tajemniczego detektywa. Tak też jest w obrazie
Polańskiego. Akcja toczy się w latach 30. Jack Gittes, prywatny detektyw,
specjalizujący się w aferach rodzinnych, dostaje nowe zdanie - ma śledzić
męża pewnej kobiety, przez co zostaje wplątany w mroczne tajemnice Miasta Aniołów. Film dostał jedenaście nominacji do Oskara, ale zdobył tylko
jedną statuetkę (za najlepszy oryginalny scenariusz).
Chinatown, USA 1974; reż. Roman Polański, scen. Robert Towne, zdj. John A.
Alonzo, muz. Jerry Goldsmith, produc. Robert Evans; wyst. Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez
John Hillerman, Roman Polański.

w

Tytułowy bohater, Hallam Foe, to inteligentny i wrażliwy siedemnastolatek oddający się nietypowemu zajęciu - zajmuje się podglądaniem ludzi.
Jego głównym celem jest obserwacja ponętnej macochy. Podejrzewa ją
o zabójstwo jego matki, które miało miejsce kilka lat wcześniej i spowodowało, że Hallam stał się samotnikiem i odludkiem. Stopniowo chłopak jest
coraz bardziej przekonany o winie Verity, ale także zafascynowany nią erotycznie. Pewnego dnia dochodzi pomiędzy nimi do konfrontacji. Z tego powodu Foe musi wyjechać - udaje się do Edynburga, gdzie przypadkiem
natrafia na Kate, kobietę łudząco podobną do jego matki. Znów rozpoczyna swoją wędrówkę, tym razem po dachach miasta. Film pozwala nam
wnikać w niezwykle interesującą osobowość Hallama, indywidualisty
i outsidera. Dodatkowo odznacza się ciekawymi zdjęciami oraz dobrze
dopasowaną ścieżkę dźwiękową, jednakże to świetna gra Jamie’go Bella
sprawia, że możemy naprawdę polubić Hallama. Czy postać Foe może być
„buszującym w zbożu” naszych czasów?
Hallam Foe (Mister Foe), Wielka Brytania 2007; reż. David Mackenzie, scen David
Mackenzie , Ed Whitmore na podst. powieści Petera Jinksa, zdj. Giles Nuttgens; wyst.
Jamie Bell, Sophia Myles, Claire Forlani, Ciaran Hinds, Ewen Bremner.

„Szczęście” to nowa produkcja południowokoreańskiego reżysera
Jin-ho Hura. Jego najnowszy film, jak wskazuje sam tytuł, opowiada
o tak upragnionym przez nas wszystkich szczęściu. Często zdarza się, że
gdy już jest nam ono dane, nie zawsze potrafimy nim żyć. Tak właśnie
jest z Young-soo. Ten mieszkaniec wielkiego miasta na pozór ma wszystko. Jednak większość czasu spędza w nocnych lokalach, upijając się.
Moment zwrotny w jego życiu nadchodzi, gdy bohater dowiaduje się, że
ma marskość wątroby. Nie mówiąc o tym nikomu, powierza opiekę swoim klubem przyjacielowi, a sam wyjeżdża do sanatorium w górach miejsca gdzie „ludzie przybywają z nadzieją na uleczenie i pewnością
śmierci”. Jedną z pacjentek jest Eun-hee cierpiąca na poważną chorobę płuc. Oboje zaczynają odnajdywać w sobie oparcie, radość i szczęście. Dzięki pomocy i trosce kobiety, udaje mu się wyjść z choroby. Niestety w pewnym momencie w Young-soo znów odzywa się autodestrukcyjna natura. Piękny film i znakomite zdjęcia, jednak muszę uczciwie
uprzedzić - nie znajdziecie w nim wielkich uniesień czy póz rodem
z amerykańskiego kina. Oglądanie tego dzieła to raczej czas kompletacji i wzruszeń.
Szczęście (Hengbok) Korea Południowa 2007; reż. Jin-ho Hur, scen. You-min Seo, Joon-ho Shin, zdj. Hyung-ku Kim, muz. Sung-woo Jo; wyst. Hwang
Jeong-min, Lim Su-jeong.

Adrian Gamoń

fot. (2) archiwum Akademickiego Klubu Grotołazów AGH
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Jamie Lidell – “Jim”
Powiedz mi dla jakiej wytwórni nagrywasz, a powiem ci jaką muzykę wykonujesz – ta parafraza w przypadku nowej płyty Jamiego Lidella absolutnie
się nie sprawdza. Najbarwniejsza ostatnio postać wytwórni Warp odchodzi
od elektronicznych eksperymentów i postanawia pokazać to, co ma najlepsze: głos. Przedsmak kierunku w jakim podąża Lidell można było usłyszeć
już na poprzednim albumie - „Multiply” - który zebrał znakomite recenzje.
Logicznym posunięciem było więc pozostanie przy stylistyce, w której Jamie
czuje się doskonale. Soulowa, „czarna”, czasem zadziorna barwa głosu sprawia, że słuchając Jamiego przenosimy się w czasy wczesnego R&B, soulu
i synth-popu. Prince, Stevie Wonder czy Marvin Gaye to muzyczne inspiracje,
po których porusza sie Lidell, nadając stylistyce retro bardziej futurystyczną
otoczkę. Chórki a’la gospel, perkusje i klawisze, podlane delikatnym, elektronicznym sosem, łączą tradycję z nowoczesnością. Album „Jim” nie jest
nieziemsko odkrywczy i przełomowy,
natomiast na pewno jest to duży krok
naprzód w twórczości artysty, który
dostarcza nam w swojej muzyce sporej dawki energii i optymizmu. Kto
jeszcze nie zna Jamiego niech szybko
nadrobi zaległości. Będzie ku temu
okazja na jego koncercie, który artysta zagra w ramach festiwalu Nowa
Muzyka w Cieszynie w dniach 27 - 29
czerwca. Podobno na występach „na
żywo” Jamie przechodzi samego siebie, więc z pewnością nie będziecie
żałować.
Michał Guzik

Blue Sky Black Death – „Late night cinema”
Jeszcze przed przesłuchaniem “Late night cinema” postanowiłem sprawdzić,
kto kryje się za ową produkcją, gdyż nie wiedziałem o niej kompletnie nic. Tak
więc kilka konkretów: jest to czwarta płyta hip-hopowego, producenckiego duetu, w którego skład wchodzą Kingston oraz Young God z San Francisco. Jest
to zarazem ich pierwszy album instrumentalny, natomiast na poprzednich produkcjach współpracowali z takimi tuzami hip-hopu jak Guru czy Hell Razah.
„Przesłuchaj, spodoba ci się na bank!” - powiedział dobry kolega, znający moje
muzyczne upodobania. Okazało się, że podsunięto mi pod nos muzyczny majstersztyk, płytę, która wstrząsnęła mną tak, jak kiedyś zrobił to Dj Shadow, Dj
Krush i Rjd2. Przywołani artyści odkryli przede mną magię gatunku zwanego
instrumentalnym hip-hopem, natomiast duo z San Francisco przypomniało, jak
można zrobić coś swieżego, odkrywczego i fascynującego w obrębie tej stylistyki. Blue Sky Black Death bez pardonu wdrapują się na najwyższe półki, zarezerwowane dla legend sztuki samplingu. Warsztatowo nie można płycie niczego
zarzucić. Wielowarstwowość utworów, ich „orkiestralność”, mięciutkie smyczki, klimatyczne pianino, samplowane
wstawki wokalne oraz podniosły ton,
tworzą razem całość doskonałą. Podsumowując: to najwyższych lotów hip-hop,
w którym liczą się jedynie dźwięki. To
rzadki przykład wyraﬁnowanego dzieła, które bardziej pasuje do ﬁlharmonii.
Tam właśnie najchętniej bym go posłuchał, dostosowując się do wszelkich reguł wynikających z tego faktu - z garniturem i miejscem siedzącym włącznie.
Michał Guzik

Above & Beyond
- “Anjunabeats 100”
Anjunabeats to nazwa wytwórni
płytowej założonej w 2000 roku
przez Jonathana Granta i Paavo
Siljamaki. Ich debiutancką produkcją był numer „Volume One”,
który szybko stał się klubowym
hitem. Wkrótce potem, wraz z Tonym McGuiness’em, Jono i Paavo
utworzyli supergrupę Above &
Beyond, zajmującą obecnie szóste
miejsce w rankingu najlepszych
DJ’ów na świecie. Dwupłytowe
wydawnictwo “Anjunabeats 100”
jest podsumowaniem pracy labela. Znajdziemy tutaj wszystko,
co wpłynęło na rozwój charakterystycznego brzmienia wytwórni
- począwszy od nieśmiertelnego
„Rush” Aalto, przez wzruszający
„Amsterdam” w remiksie Smith
& Pledger, i przebojowy „Eternal Reminiscence” Boom Jinx.
Miłym zaskoczeniem jest polski
akcent w postaci numeru „North
Pole” naszego rodaka Nitrousa
Oxida. Nie zabrakło oczywiście
najwspanialszych numerów samych „Above’ców”, takich jak np.
„Air For Life”, “No One On Earth”
(w rewelacyjnym remiksie Gabriel
& Dresden), czy „Alone Tonight”.
Do zestawu dołączona jest również płyta DVD, zawierającą materiały z występów Above & Beyond w Indiach i Brazylii, w których
uczestniczyło ponad milion osób,
a także wywiady z zespołem. Cała
składanka to wyśmienita okazja
do zapoznania się z pracą czołówki światowych DJ’ów. Dodam jeszcze, że 1 sierpnia będzie można
ich zobaczyć i usłyszeć na żywo
podczas imprezy „Beach Party”
w Gdyni.
Dawid Bednorz
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Klub Dobrej Książki
W cyklu Klub Dobrej Książki prezentujemy co miesiąc ważne dzieła literackie - od wybitnych klasyków
po znakomitych pisarzy współczesnych. To lektury obowiązkowe każdego Bardzo Inteligentnego Studenta.

Bartosz Dembiński
Kiedy kilka lat temu holenderski rząd rozważał wysłanie na zagraniczną misję „pań do towarzystwa” dla swoich żołnierzy, opinia publiczna popadała w skrajności – od oburzenia po aprobatę.
Nie pamiętam niestety czy w debacie tej brał udział peruwiański pisarz Mario Vargas Llosa. Jeśli nie,
to z pewnością powinien, gdyż to właśnie on, już w 1973 roku, wpadł na ten odważny pomysł.
„Pantaleon i wizytantki” to powieść niezwykła, co najmniej pod kilkoma względami. Po
pierwsze fabuła – w związku z narastającymi lawinowo przypadkami gwałtów w amazońskiej
dżungli, popełnianymi przez żołnierzy peruwiańskich sił lądowych, kapitan Pantoja otrzymuje
rozkaz wypełnienia ściśle tajnej misji: powołania Służby Wizytantek przy Garnizonach, Posterunkach
i innych Obiektach. Jego perfekcjonizm i niebywały talent organizacyjny sprawią, że sygnatura „tajne/poufne”, którą oznacza on swoje barwnie napisane raporty, bardzo szybko straci rację bytu – o wizytantkach
będzie głośno w całym kraju. Po drugie, środki wyrazu, których użył autor, są tak pełne ekspresji i literackiego kunsztu, że powieść czyta się znakomicie. Żonglowanie rozmaitymi stylami paradoksalnie sprawia,
że książka jest spójna pod każdym względem, a zarazem niesłychanie dynamiczna.
Vargas Llosa napisał powieść pełną satyry, ale i głębokiej reﬂeksji nad urzędniczymi mechanizmami, medialną manipulacją i krewkim charakterem Latynosów. Efekt jest doprawdy mistrzowski.
Wiktor Pielewin jest w naszym kraju pisarzem cenionym jak mało kto. Dość powiedzieć, że
spośród napisanych przez niego jedenastu powieści, wydano u nas aż dziewięć. Dlaczego nad Wisłą
zakochano się w prozie tego moskiewskiego elektromechanika (autor ukończył Moskiewski Instytut
Energetyczny)? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest trudniejsze, niż sięgnięcie po jego książki.
Chciałbym polecić Wam jedną z najbardziej nietypowych powieści tego autora – „Życie owadów”. Pielewin genialnie bawi się konwencją i operuje absurdem w taki sposób, by czytelnik żył
w ciągłej niepewności. Tym razem główni bohaterowie w jednej chwili siedzą na biznesowej kolacji, by
już za chwilę wbić się w powietrze jako komary i rozpocząć poszukiwania hemoglobiny. Nie oznacza to
rzecz jasna spadku poziomu dyskusji – wręcz przeciwnie. Czy przeistaczając się w żuka gnojaka nie można
toczyć zawiłych dysput na temat roli jednostki we wszechświecie? Można, i to z jakim skutkiem. Przecież
nasze życie toczy się zupełnie podobnie, jak kupka gnoju...
W zgodnej opinii krytyków „Życie owadów” jest jedną z najbardziej ﬁlozoﬁcznych i zagadkowych książek Pielewina. Dla mnie osobiście powieść ta jest ważna z jeszcze jednego względu – jak
mało która udowadnia bowiem, że granica wyobraźni doskonałego pisarza jest absolutnie niedeﬁniowalna.
„Istota rządów totalitarnych, a może także każdej biurokracji, polega na sprowadzeniu ludzi do
roli funkcjonariuszy i samych tylko trybów machiny administracyjnej, przez co ulegają oni odczłowieczeniu”.
To zdanie chyba najlepiej deﬁniuje tematykę słynnej książki Hannah Arendt oraz charakterystykę „bohatera” kart „Eichmanna w Jerozolimie”. Książki, wobec której nie można przejść obojętnie.
Dla słabo obytych z historią należy się krótkie wprowadzenie. Arendt to jedna z najsłynniejszych myślicielek XX wieku, uczennica największych ﬁlozofów niemieckich: Heideggera, Huserla
i Jaspersa. Pisarka i publicystka, z której głosem liczył się cały świat. Adolf Eichmann zaś, to wysoko postawiony, nazistowski „zbrodniarz zza biurka”, prawa ręka Himmlera w sprawie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Oboje spotkali się w kwietniu 1961 roku podczas wielkiego
procesu w Jerozolimie, w którym Eichmann, rok wcześniej porwany przez Mosad z Argentyny, był
sądzony za zbrodnie przeciwko narodowi żydowskiemu. Arendt napisała nie tylko porywający reportaż sądowy, ale też błyskotliwy esej z dziedziny ﬁlozoﬁi polityki. Do kanonu humanistyki weszło
sformułowanie, którego użyła w podtytule książki i rozwinęła je w swoim dziele – „banalność zła”.
Czym jest owa banalność? Przekonajcie się.
Książka ta wywołała wiele kontrowersji, ale przede wszystkim wniosła ogromny wkład w rozliczenie z totalitaryzmami i pomoc w próbie zdeﬁniowania bezsensownej przemocy. Wstrząsająca
lektura obowiązkowa.

Pantaleon
i wizytantki,
Mario Vargas Llosa,
liczba stron: 324,
Kraków 2007,
Wydawnictwo Znak

Życie owadów,
Wiktor Pielewin,
liczba stron: 240,
Warszawa 2004,
Wydawnictwo
W.A.B.

Eichmann w Jerozolimie, Hannah
Arendt, liczba
stron: 420,
Kraków 2004,
Wydawnictwo Znak
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ZOD-y

FILM:

WYDARZENIA:

13 czerwca
Z cyklu „Polskie Piątki”:
„Baza ludzi umarłych”, reż.
Czesław Petelski. Kijów Centrum. Godz. 13.30. Wstęp 5 zł.
17 – 19 czerwca
XI Festiwal Klasyki Filmowej - FILM CLASSIC 2008:
Francois Truffaut - legenda
Francuskiej Nowej Fali. W ciągu trzech dni zostanie wyświetlonych dziewięć obrazów mistrza: „Prześladowcy”, „Czterysta batów”, „Jules i Jim”,
„Skradzione pocałunki”, „Małżeństwo”, „Dwie Angielki i kontynent”, „Zielony pokój”, „Uciekająca miłość” oraz „Ostatnie
metro”. CK Rotunda. Godz. 18.

Future Shorts. Kolejna odsłona mieszanki filmów krótkometrażowych z całego świata. Kino Pod Baranami. Godz.
19. Wstęp 13/16 zł.
14 czerwca
„In the mood of Björk”. To
niecodzienna okazja zobaczenia Björk na dużym ekranie.
W programie zarejestrowany
podczas trasy “Homogenic”
w 1998 roku koncert w Cambridge oraz wideoklipy zrealizowane m.in. przez Michela
Gondry’ego, Spike’a Jonze’a
i Chrisa Cunninghama. Wydarzeniem wieczoru będzie polska premiera kinowa filmu animowanego
„Anna And The Moods”,
który powstał w islandzkiej wytwórni filmów animowanych
CAOZ Ltd. Głosu bohaterom
użyczyli m.in. Björk, Damon
Albarn (Blur, Gorillaz) i Terry
Jones, członek grupy Monty
Pythona. Kino Pod Baranami.

20 czerwca
Z cyklu „Kino letnie pod
schodami”: „Sin City”, reż. Robert Rodriguez, Frank Miller.
Ogródek Kijów Centrum. Godz.
21.30. Wstęp wolny.
25 czerwca
Z cyklu „Kino letnie pod
schodami”: „Układ idealny”,
reż. Eric Lartigau. Ogródek Kijów Centrum. Godz. 21.30.
Wstęp wolny.

KONCERTY:
14 czerwca
KAT & Roman Kostrzewski.
Loch Ness. Godz. 20. Wstęp 30
zł. (w dniu koncertu 35 zł.).
15 czerwca
Comhlan. CK Rotunda. Godz. 20.
18 czerwca
Present Perfect. U Louisa.
Godz. 20. Wstęp wolny.
20 czerwca
Krakowska Grupa Bluesowa. Harris Piano Jazz Bar. Godz.
21. Wstęp 10 zł.
21 czerwca
Simeon
Lenoir
and World Trans System. Stary Port. Godz.
19.30. Wstęp wolny.

22 czerwca
Jacek Kulesza Trio. Klubokawiarnia Łubu-Dubu. Godz. 20.
Wstęp 5 zł.
Michał Bajor. Teatr Groteska. Godz. 19. Wstęp 25 zł.
26 czerwca
PUKiCO. Harris Piano Jazz
Bar. Godz. 21. Wstęp 5 zł.
27 czerwca
Mister Blues. Stary Port.
Godz. 19.30. Wstęp wolny.
30 czerwca
Soul Finger. Harris Piano Jazz Bar.
Godz. 21. Wstęp 5 zł.

14 – 15 czerwca
Święto chleba. W czasie dwudniowego
festiwalu chleba krakowscy piekarze zaprezentują kunszt swego
rzemiosła – pokazy wypieku obwarzanków, precli czy
bajgli. Dla chętnych będzie
możliwość wykonania własnej, tradycyjnej formy pieczywa obrzędowego z ciasta solnego. Nie zabraknie
także występów ludowych
kapel muzycznych. Plac
Wolnica. Godz. 9.30.
21 czerwca
Wianki 2008. W ramach imprezy, co roku
odbywają się spektakularne widowiska
teatralne oraz koncerty gwiazd muzyki.
Zabawę zawsze kończy pokaz sztucznych
ogni. Stałym punktem programu jest również konkurs na najpiękniejszy wianek.
W tym roku gwiazdą Wianków będzie sam
Jay Kay z zespołem Jamiroquai. Bulwary
Wiślane.
28 – 29 czerwca
Extreme Jam 2008. Przez dwa dni trwania
imprezy odbędą się pokazy: bmx ﬂatland,
Freestyle, motocross, parkour. Rozegrane zostaną także zawody w następujących
konkurencjach: skateboarding, cyklotrial,
mtb/bmx dirt style, snowboard, streetball. Podczas wieczornych koncertów
wystąpi największa gwiazda hiszpańskiej
sceny hip-hop - Mala Rodriguez oraz Tede
i Abradab. Przez cały czas trwania festiwalu pokazom sportowym towarzyszyć
będzie muzyka miksowana na żywo przez
DJ’ów. Teren alejek nad Wisłą przy Hotelu
Forum. Godz. 11.
28 czerwca – 6 lipca
Festiwal Kultury Żydowskiej 2008. Jest
to jedno z najważniejszych i największych
wydarzeń tego typu na świecie. W festiwalowe dni na Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew
synagogalny, muzyka klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka. Można tu
obejrzeć ﬁlmy, przedstawienia i wystawy,
wziąć udział w warsztatach, a także posłuchać opowieści Żydów o ich kulturze.
Dzielnica Kazimierz.

Rekomendacje opracował: Dawid Bednorz
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Hity nie na czasie?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że klub „Studio” ma naprawdę wiele zalet. Lokalizacja na Miasteczku Studenckim, przestrzenne wnętrze, dobre wyposażenie akustyczne oraz światła i lasery. Wszystko to może sprawić, że cykliczne czwartkowe imprezy zostaną uznane przez studentów za najlepsze
w mieście. Jest jednak jedno istotne „ale” – muzyka.
Karolina Borkiewicz

„Atmosfera w klubie „Studio” jest
naprawdę fajna, ale po kilku czwartkowych imprezach z rzędu człowiek ma
dość” – mówi Szymon, student I roku.
Jego opinia nie jest odosobniona. Artur, również z I roku, dosadnie dodaje:
- „Do bani jest tam muzyka. Za trzecim
razem byłem już w stanie wymienić pięć
tytułów do przodu”. Rozgoryczonym
kolegom wtóruje Ania z III roku: „Uważam, że jeśli „Studio” zatrudnia
DJ, który za swoja pracę otrzymuje pensję, to powinien się on do imprezy przygotować, a nie korzystać nieustannie
z tej samej playlisty”. Bardziej radykalna w osądach jest jej koleżanka, Karolina: - „Puszczanie takich weselno–biesiadnych rytmów co tydzień jest brakiem
szacunku dla klientów. Hity „nie na czasie” z lat 90-tych niestety nie spełniają
naszych oczekiwań”. Zarzuty są, jak widać, konkretne.
Klient zadowolony?
Klub „Studio” na brak klientów nie
może narzekać i nie zapowiada się, by
w najbliższej przyszłości miało się to
zmienić. Każda czwartkowa impreza
gromadzi około 800 osób. Nie dochodzi do sytuacji, żeby parkiet świecił
fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki (2)

pustkami. Podobnie jest przy barze tutaj też zawsze jest tłoczno. Czy zatem
kwestia muzyki to rzeczywisty problem? A może zarzuty są bezzasadne?
Odpowiedzią na te pytania mogą być
przytoczone wcześniej wypowiedzi studentów. Zapytany przeze mnie DJ nie
chce się w tej kwestii wypowiadać. Menager klubów studenckich, Piotr Drochliński, uważa, że problemu nie ma: „Na czwartkowych imprezach zawsze
jest dużo ludzi. Każdy jest uśmiechnięty
i zadowolony. Myślę, że problem muzyki
jest wyolbrzymiony. Poza jednym mailem, którego otrzymałem po Juwenaliach, nikt się nie skarży – ani przy barze
w czasie imprezy, ani w ogóle”. Do przebiegu czwartkowych dyskotek nie ma
również zastrzeżeń Krzysztof Jurga,
menager klubu „Studio”. Wspomina
on, że były próby wprowadzenia imprez tematycznych, jednak pomysł ten
nie odniósł sukcesu. Dziś najważniejsza jest różnorodność. – „Nie ma jakiejś
selekcji utworów. Leciało już u nas chyba wszystko – od reggae i rocka, po techno i disco polo” – mówi Jurga. Ponadto
muzyka to nie jedyna rzecz, nad którą
musi czuwać menager - priorytetem
jest dla niego bezpieczeństwo. Zapytany o DJ’a mówi: - „Dużą zaletą jest to,

że nie pobiera on opłat za dedykacje.
Przede wszystkim zaś, jego atutem jest
posiadanie oryginalnych płyt”. Jak widać, ze strony kierownictwa klubu uwag
co do czwartkowych imprez brak.
Potrzebne są zmiany
Różnicowanie stylów muzycznych
to dobre rozwiązanie. „Studio” to klub
studencki, który chwali się, że chce trafić w gusta jak największej liczby klientów. Na rynku są jednak tysiące ciekawych utworów i wciąż pojawiają się nowe. Warto byłoby z tych zasobów skorzystać i wprowadzić zmiany w poszczególnych setach puszczanych na
imprezach. Może o opinie poprosić samych studentów? Można przecież na
stronie internetowej klubu zamieścić
sondę z pytaniem, jakiego rodzaju
utwory byłyby najbardziej pożądane na
czwartkowych imprezach. Warto o tym
pomyśleć, tym bardziej, że na brak konkurencji „Studio” nie może narzekać.
Póki co pozostaje nam się bawić przy
dobrze znanych „kawałkach”, ale z nieoficjalnych rozmów z szefostwem klubu wynika, że sytuacja ta wkrótce ulec
może zmianie. Oby, czego sobie i Wam
życzymy.
BIS - czerwiec
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Nowa era w życiu
silników
Jak grzyby po deszczu pojawiają się ostatnio informacje o kolejnych konceptach nowoczesnych silników.
Kilka wielkich koncernów, takich jak Daimler, General Motors czy Audi-Volkswagen, niemal jednocześnie pochwaliło się wynikami prac nad silnikami, które łączą w sobie korzyści płynące z użytkowania Diesla (takie jak oszczędność), z zaletami silników benzynowych (niższy koszt produkcji i niższa emisja szkodliwych substancji).

Bartosz Górecki

N

a ostatnim salonie we Frankfurcie, Mercedes zaprezentował swój najnowszy model
wyposażony w silniki DiesOtto (taką właśnie nazwę nosi rozwiązanie zaproponowane
przez koncern Daimler). Konstrukcja ta łączy w sobie takie rozwiązania, jak bezpośredni wtrysk
benzyny, turbodoładowanie oraz zmienny stopień
sprężania. Jednak najważniejszy jest fakt, że proces spalania przebiega w sposób podobny do tego
w Dieslach. Dodatkowo, silnik ten jest napędzany
benzyną powszechnie dostępną na stacjach w przeciwieństwie do analogicznego rozwiązania
Volkswagena, które wymaga drogiego paliwa
syntetycznego.
Profesor Herbert Kohler, kierujący pracami
badawczymi w koncernie, zaznacza, że ich celem
jest uczynienie silnika benzynowego tak oszczędnym, jak Diesel. Te wymagania spełnia właśnie
koncept DiesOtto. Czterocylindrowy silnik o pojemności 1,8 l, osiąga moc 238 KM i maksymalny
moment 400 Nm. Na frankfurckim salonie zaprezentowano go w modelu F700, który ma być następcą klasy S. Samochód wyposażony w ten napęd ma zużywać 5,3 l benzyny na 100 km, rozpędzać się do setki w 7,5 s, a emisja dwutlenku węgla ma wynosić jedynie 127 g/km.
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Najważniejszymi cechami charakteryzującymi nowatorski silnik są:
- redukcja liczby i pojemności cylindrów
(w porównaniu do tradycyjnego silnika o tej samej mocy),
- zastosowanie turbodoładowania,
- bezpośredni wtrysk benzyny pozwalający
precyzyjnie dozować potrzebną w danej chwili
ilość paliwa,
- optymalny proces spalania, właściwy silnikom Diesla,
- zmienne fazy rozrządu,
- zmienny stopień sprężania, obniżający zużycie paliwa przez odpowiednie dostosowanie do
aktualnych warunków jazdy

kości obrotowej silnika poniżej 3000 obr./min lub
prędkości nie przekraczającej 90 km/h) zapłon
mieszanki paliwowo-powietrznej następuje
w sposób samoczynny, czyli tak jak w silnikach
Diesla. Dopiero przy dużych obciążeniach do zapłonu dochodzi wskutek przeskoku iskry na świecy zapłonowej. Dzięki powyższemu rozwiązaniu
udało się osiągnąć niską temperaturę spalania,
a co za tym idzie bardzo niską emisję tlenków azotu. Zadanie dalszego oczyszczenia spalin przejmuje katalizator trójdrożny.
Mercedes zapowiada, że na przestrzeni najbliższych lat poszczególne elementy składowe
DiesOtto zostaną wykorzystane w pojazdach seryjnych (już stosowany jest np. bezpośredni
wtrysk benzyny), a eksperci przypuszczają, że za
około pięć lat powinny pojawić się w sprzedaży
samochody wyposażone w kompletny, innowacyjny silnik.
Dział motoryzacja powstaje
przy współpracy z portalem

Najciekawsze jest jednak to, że w zakresie
średnich i małych obciążeń (w praktyce przy prędfot. www.daimler.com

społeczeństwo

Majske Igre czyli Juwenalia
w słoweńskim wydaniu
W czerwcowym numerze BIS-u bohaterem cyklu „Okiem przybysza” jest Jugoslav Njenjić, który przyjechał do Polski ze Słowenii w ramach programu „Erasmus”. Opowiedział nam on m.in. o swoim rodzinnym kraju i studiach w Polsce.
Notowały: Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

S

tudiuję na IV roku telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki. To nieco skomplikowane, ale
w Słowenii jestem już na V roku tego kierunku,
a dodatkowo studiuję jeszcze fizykę. Moją rodzimą
uczelnią jest Uniwersytet w Lublanie, ale pochodzę
z małej miejscowości o nazwie Celje. Do Polski trafiłem w ramach wymian studenckich programu
Erasmus. Porozumienie o współpracy pomiędzy
AGH, a moja uczelnią nie było podpisane – ale
ostatecznie udało nam się załatwić wszystkie formalności i mogłem tu przyjechać. Pomogli mi
w tym między innymi studenci z Polski.. Moi przyjaciele z Wrocławia zachęcali mnie do wyboru studiów telekomunikacyjnych właśnie w Waszym kraju i to na Akademii Górniczo–Hutniczej, gdyż jest to
świetne miejsce do rozwijania mojej naukowej pasji. Wybór ten był o tyle korzystny, że mam
możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, co jest dla mnie sporym
ułatwieniem. Ale nauka polskiego
nie jest dla mnie bardzo trudna, ponieważ gramatyka jest podobna do
mojego ojczystego języka – uczę się
więc samych słów. To podobieństwo języków jest jednak często zdradliwe –
mylą mi się na przykład słowa „proszę”
i „bardzo”. Jeśli ktoś jednak mówi powoli i znam
kontekst, to potrafię zrozumieć o co chodzi w rozmowie.
Wolny czas spędzam najczęściej ze znajomymi z uczelni lub innymi Erasmusami, ale nie tylko.
Moi znajomi są z różnych części Krakowa, ale nie
spotykamy się tak często, jakbyśmy chcieli - spora
grupa to ludzie pracujący, więc nie mają tak dużo
czasu. Moją pasja są też książki, siatkówka i piłka
nożna. Staram się trochę zwiedzać – byłem na
przykład w Czechach. Planuję wycieczki do Lublina
i Gdańska, gdzie studiują moi przyjaciele. Po zakończeniu roku akademickiego pojadę do Poznania
i Warszawy. Kraków jest bardzo podobny do miasta, w którym studiuję, czyli do Lublany – oba
fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki

miejsca są typowo „studenckie”. Stolica Małopolski
jest jednak trzykrotnie większa ale, co zaskakujące,
bardziej pusta, szczególnie w okresie wakacji
i świąt. Mieszkam na terenie Miasteczka Studenckiego, w „Akropolu”. Jedni mówią, że akademik jest
dobrym miejsce zakwaterowania, bo można spotkać wielu przyjaciół, inni twierdzą zaś, że chcąc się
uczyć ciężko znaleźć chwilę ciszy. Ja potrafię uczyć
się nawet przy włączonym telewizorze i muzyce,
więc odgłosy dochodzące zza ściany nie są dla mnie
żadnym problemem.
Słowenia i Polska są na wielu płaszczyznach
bardzo podobnymi państwami, choć moja ojczyzna
jest bardzo mała i górzysta. Przykładem cech
wspólnych może być kuchnia – podobne mamy na
przykład pierogi, ale dla nas nie jest to tradycyjne

danie. Zbliżone jest coś jeszcze – Juwenalia, które my nazywamy Majske Igre. Święto to trwa
cały miesiąc. Tak jak w Polsce uczestniczymy
w koncertach i imprezach sportowych. Zasadnicza różnica jest jednak taka, że nie mamy
w Słowenii dni wolnych, więc ciężko wziąć
udział we wszystkich wydarzeniach. Swoją drogą
zauważyłem, że w Waszym kraju w ogóle jest bardzo dużo przerw świątecznych...
Do mojego kraju wracam już niedługo: na początku lipca lub jeszcze pod koniec czerwca. Nie
wiem, jakie będą moje plany na przyszłość – nie
podjąłem jeszcze decyzji, czy zostanę w Słowenii.
Uważam, że jest to bardzo piękny kraj – mamy góry, morze, jeziora, bardzo dużo szlaków turystycznych – ale wszystko to najlepiej jest zobaczyć na
własne oczy, a więc zapraszam! W Polsce jest zimniej i bardziej „płasko”, ale chętnie tu jeszcze wrócę,
o ile oczywiście zaproszą mnie znajomi. Uważam,
że wymiana to znakomite doświadczenie. Każdy
student powinien się uczyć, ale też świetnie bawić,
dlatego podróżuję po innych krajach.
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Dzienni i zaoczni
- wojna czy pokój?
Studenci stacjonarni denerwują się na swoich kolegów ze studiów zaocznych twierdząc, że porządnego wykształcenia nie można zdobyć kształcąc
się przez kilka dni w miesiącu. Niestacjonarni zazdroszczą dziennym, że ci
mają łatwiej, bo mogą w pełni poświęcić się nauce nie pracując zawodowo
i nie utrzymując rodziny. I kto tu ma rację...
Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

Dlaczego studia zaoczne?
Motywacje są bardzo różne. Wielu
studentów wybrało niestacjonarną
drogę kształcenia ze względu na swoją
sytuację materialną, która nie pozwoliła na studia w trybie dziennym. Inni
podjęli decyzję o weekendowej edukacji, żeby móc pracować, aby zdobyć
jednocześnie doświadczenie zawodowe i dyplom. Są też i tacy, którym studia niestacjonarne dają możliwość
utrzymania stanowiska, które mogliby stracić, jeśli nie uzyskaliby tytułu
magistra. Jest jeszcze inny powód –
nieudane próby dostania się na studia
dzienne.
Jedna trzecia studentów naszej
uczelni uczy się w trybie niestacjonarnym – to około 9 600 osób. AGH prowadzi także studia podyplomowe, na
których mamy prawie 2 300 słuchaczy. Czy jednak studia w trybie nie-
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stacjonarnym, są tak samo pracochłonne, absorbujące i wartościowe,
jak te w trybie dziennym?
Na pół gwizdka?
„Dzienni” burzą się, że studenci
zaoczni uzyskują takie same tytuły jak
oni nie wkładając w ich zdobycie zbyt
wiele pracy. A może takie wyobrażenie to mit i stereotyp? Nie jest tajemnicą, że zakres materiału, jaki muszą
opanować studenci zaoczni, jest często węższy niż ten dla dziennych. „Zakłada się, że materiał, którego nie
przerabia się na zajęciach, studenci zaoczni nadrobią w domu. Jednak prawda jest taka, że w 80% jest to jedynie
fikcja” – opowiada dr inż. Jarosław
Nęcki z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Podkreśla jednak inną
prawidłowość: - „Bardziej ambitni
i sumienni są wśród studentów zaocz-

nych ci, którzy przekroczyli już pewny
wiek (30 lat). Choć czasem nauka
przychodzi im z większym trudem, to
starają się i znacznie bardziej przejmują się swoimi wynikami, denerwują
przed egzaminami. Najgorzej jest natomiast z ludźmi młodymi, gdyż jest
ich bardzo ciężko przekonać do nauki.
Trudno zjednać sobie studentów, którzy niechęć do konkretnego przedmiotu, w moim wypadku fizyki, wynieśli
ze szkoły. Bardzo zmotywowani są natomiast ci, których na studia wysłały
zakłady pracy, bo to one potem weryfikują zdobytą wiedzę”.
O zaangażowaniu studentów opowiedział nam także dr inż. Krzysztof
Wajda, z WEAIiE: - „Ja mam okazję
pracować z ludźmi, którzy są studentami podyplomowymi i widzę, jak
duże jest to dla nich obciążenie. Mają
wiele innych obowiązków, którym muszą sprostać jednocześnie ze studiowafot. KSAF AGH, Michał Karaś
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Czy studenci zaoczni są mniej ze sobą zintegrowani, niż dzienni?

Bo wszyscy studenci
to jedna rodzina...

niem. Tym bardziej godne pochwały
jest to, że są bardzootwarci na wiedzę”. Nie można więc chyba powiedzieć, że zaoczni są mniej lub bardziej zaangażowani, niż dzienni –
w każdej grupie są zarówno „prymusi”, jak i „lenie”. Wśród studentów zaocznych można zauważyć
większe zróżnicowanie w porównaniu ze studentami studiów dziennych, jeśli chodzi o motywację do
uczestnictwa w zajęciach.
- „Wśród studentów zaocznych nierzadko zdarzają się tacy, którzy już po
zajęciach (także mailowo) zadają pytania o szczegóły związane przedmiotem
prowadzonych zajęć. Co ciekawe można także zauważyć zróżnicowanie co
do aktywności na zajęciach pomiędzy
różnymi rocznikami. Dotyczy to zarówno studentów studiów zaocznych
jak i dziennych” – opowiada mgr inż.
Jan Derkacz.

Czy rzeczywiście? Newralgicznym
punktem stosunków dzienni – zaoczni są stypendia. - „Jeżeli chodzi o stypendia naukowe dla studentów zaocznych to sądzę, że jak najbardziej powinny one być na takim samym poziomie, jak dla studentów dziennych. To
nagroda za sumienność i pracę włożoną w zdobywanie umiejętności” –
twierdzi dr inż. Nęcki. Są i inne głosy:
- „Zaoczni biorą od nas wszystkie materiały i mają łatwiejsze zaliczenia –
czy w tej sytuacji sprawiedliwe jest, że
mają możliwość otrzymania stypendium?” – pyta dzienny student z Wydziału Górnictwa i Geologii. Ze strony studentów stacjonarnych padają
też argumenty o tym, że niestacjonarni mają cały tydzień wolny i przeważnie pracują – mają więc solidne źródło
dochodu. Zaoczni kontrargumentują,
że to właśnie oni wspomagają finansowo uczelnię, a więc pośrednio dzienni
mogą studiować za darmo dzięki nim.
Stacjonarni z kolei mówią, że studenci
niestacjonarni nigdy nie będą studiować „naprawdę”, bo nie poczują atmosfery uczelni, miasta, a często nie
poznają nawet dobrze swoich kolegów
z roku. Takie uwagi można jak widać
wymieniać bez końca, ale chyba lepiej
przyjąć istniejący stan rzeczy i kontynuować cenną współpracę polegającą
na wymianie notatek i wieści egzaminacyjnych.
Dzienno - zaoczno –
wieczorowi
Coraz większa liczba studentów
dziennych decyduje się na studia na
drugim kierunku – często w trybie
niestacjonarnym. Pojawia się sporo
osób, dla których studia zaoczne to
drugi kierunek dający szansę na podniesienie kwalifikacji, czy poszerzanie
zainteresowań lub, jak w przypadku
Asi, która studiuje dziennie na AGH
i zaocznie w Oświęcimiu, na częstszy
wyjazd do domu. - „Zdecydowałam się
na drugi kierunek, ponieważ zawsze
chciałam studiować filologię angielską.
Wybrałam tryb zaoczny - nie chciałam

całego dnia spędzać na uczelni będąc
na dwóch kierunkach w trybie dziennym. Poza tym potraktowałam studia
w pobliżu rodzinnej miejscowości jako
okazję do częstszych wyjazdów do domu. Zjazdy mam zwykle trzy tygodnie
pod rząd. Cały weekend spędzony na
nauce jest trochę męczący, ale gdybym
miała podjąć decyzję drugi raz, zrobiłabym tak samo”. Studiowanie dwóch
kierunków – jednego dziennie, a drugiego zaocznie - pozwala ponadto
uniknąć Asi „kolizji” w planie zajęć.
W związku z procesem bolońskim
i wszystkimi przemianami zachodzącymi w systemie edukacji, pojawiło
się zamieszanie związane chociażby
z nazewnictwem trybów studiowania.
Dotychczas mieliśmy studia zaoczne
i dzienne (również eksternistyczne
i wieczorowe) – teraz „poprawnie” powinniśmy mówić o niestacjonarnych
i stacjonarnych. Zmiana tych określeń
mogła wywołać pewne zamieszanie: „Kiedy zapisywałem się na studia nazywały się one wieczorowymi, ale tak
naprawdę zajęcia odbywały się już od 8
rano, a do tego chodziłem do grupy ze
studentami dziennymi. Określenie wieczorowe było więc tylko „symboliczne”
i oznaczało odpłatność – na szczęście
wiedziałem o tym przed podjęciem studiów. Teraz nazewnictwo odzwierciedla już rzeczywisty stan rzeczy” –
wspomina Szymon student III roku
anglistyki na UJ.
Co ważne, na dyplomach widnieje
informacja o trybie, w którym ukończyliśmy studia. Pracodawca będzie
więc wiedział czy studiowaliśmy stacjonarnie czy nie. A czy będzie preferował dziennych z „porządnym” wykształceniem, czy zaocznych z doświadczaniem zawodowym, to już zupełnie inna kwestia.
Sytuacja wydaje się być klarowna nie mamy do czynienia z wojną dzienno – zaoczną, a raczej z pewną obustronną taktyką, w której „pakty o nieagresji” zawierane są na czas sesyjnego
przepływu informacji i notatek,
a drobne potyczki toczą się, gdy okazuje się, że „znowu zaoczni mieli łatwiejszy egzamin”. Taka „wojenka”
wpisana była jednak w realia studiowana od zawsze i nie zanosi się na to,
by sytuacja ta uległa zmianie.
BIS - czerwiec
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Więcej mocy!

Tym, czym dla drogowców jest zima, tym dla studenta jest sesja. Wiadomo, że miała przyjść,
ale i tak zaskoczyła. Na biurku tony notatek, a czasu coraz mniej - zaczyna się „kombinowanie” jak to wszystko przerobić na wiedzę? Zarwane noce, życie towarzyskie w odstawkę, ale energii i tak
nie wystarczy. I co zrobić? Na szczęście z ratunkiem przychodzi 250 ml czystej mocy, zamknięte
w szczelnej puszce. Czy aby na pewno?
Jarosław Dolega
„Uśmiechają” się do nas z półek
sklepowych, atakują z telewizyjnych reklam. Ich producenci chcą nam wrócić
moc, dodać skrzydeł lub przekonują
nas, byśmy się dali pochłonąć. Taka
oferta zdaje się być bardzo kusząca
zwłaszcza, gdy zipiesz ostatkami sił,
a przed Tobą jeszcze dużo zadań, na
wykonanie których nie masz już siły.
Nic dziwnego, że w takich sytuacjach
dużym zainteresowaniem cieszą się napoje energetyzujące. Popularne „dopalacze” w założeniu mają nam pomóc
w wykrzesaniu z siebie dodatkowych
pokładów energii, pobudzając ciało
i umysł. Ich obecność zdążyła już obrosnąć wieloma mitami - zarówno tymi
negatywnymi, jak i tymi „in plus”. Jak
naprawdę wygląda „moc” zamknięta
w puszce?
Jak to działa?
Przede wszystkim krótkotrwale.
Energy drinki dostarczają organizmowi cukry, które są podstawowym źródłem energii. Mimo słodkości wyczuwanej w smaku, nie są to jednak ilości, które pozwalają przenosić góry –
wystarczą na jednorazowy zastrzyk
łatwego do przyswojenia paliwa, jednak trzeba pamiętać, że właściwa
dawkę należy dostarczyć w posiłku.
Poza tym, w skład tego typu napojów
wchodzą kofeina i tauryna. Pierwsza
z nich działa na korę mózgową oraz
układ krwionośny. Pobudza też układ
nerwowy – polepsza koncentrację
i usuwa uczucie znużenia, dodatkowo
przyśpiesza skurcze serca i podnosi
ciśnienie krwi. Kolejny składnik, tauryna, przeciwdziała procesom utleniania zachodzącym w mięśniach, a tym
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samym przyśpiesza ich regenerację
i gotowość do ponownego działania.
Mniej „rozreklamowanym” składnikiem napojów energetycznych są witaminy z grupy B (głównie B6, B12 oraz
B3, zwana również niacyną lub PP).
Hamują one toksyczne działanie
związków chemicznych i wspomagają pracę układu wydalniczego, korzystnie wpływając również na układ
nerwowy i samopoczucie. Poza tym
poprawiają pamięć i koncentrację.
Obok dobrodziejstw, witaminom tym
towarzyszy również nieprzyjemny
posmak, stąd liczne dodatki poprawiające ostateczny smak produktu.
Działania te nie trwają jednak wiecznie - zazwyczaj po godzinie wraca
uczucie senności i znużenia. Często bywa ono nawet wzmożone.
Dr hab. Elżbieta Sikora z Katedry
Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej w Krakowie, nie wskazuje zasadniczych przeciwwskazań w stosowaniu
napojów energetyzujących przez studentów: - „Efekty, jakie napoje energetyczne wywierają, są niezaprzeczalne wynika to z ich składu. Ostatnio zapanowała moda na spożywanie tego typu
drinków, co sprzyja sprzedaży i „nakręca” marketing. Sukces tych „wspomagaczy” wynika również z szybkości odnoszonych efektów. Jednak z uwagi na specyfikę kofeiny, która jest szybko wydalana, pozytywne działanie mija po krótkim czasie. Napoje te mogą działać również w sposób niepożądany – np. przy
większym spożyciu przez osoby nieprzyzwyczajone”.
Lek na całe zło?
Sprzedaż „dopalaczy” wyraźnie
wzrasta wraz ze zbliżającą się sesją. Potwierdza to właściciel sklepiku w DS
„Babilon”: - „Marzec jest np. martwym
miesiącem – wtedy napoje nie schodzą
w ogóle. Gdy sesja jest coraz bliżej, studenci zaczynają je kupować. W lutym
sprzedawaliśmy ich około 12 dziennie.
Nie jest to może jakaś wielka ilość, ale
z uwagi na to, że sklep jest mały i obsługuje głównie akademik, uważam, że to
naprawdę sporo”.
Rzeczywiście, spora grupa studentów wierzy w ich skuteczność. Jednak
zdarzają się i głosy sceptyczne. - „Drin-

ki energetyczne - mówi Mateusz z III
roku - różnią się tym od zwykłych napojów, że mają ten dodatek w nazwie „energetyczne”. Działają jedynie przez
efekt psychologiczny, między innymi
poprzez reklamę. Ludzie wmawiają
sobie, że po wypiciu „oranżadki”
w bardzo ładnym opakowaniu dostają
„powera” i będą w stanie pisać pracę”.
Opinia Mateusza jest może trochę
przesadzona, jednak i w niej drzemie
odrobina prawdy. Efekt, jaki samo
wypicie wywołuję na naszą psychikę,
też w niemałym wstaniu wspomaga
nasz zapał do działania.
Często napoje energetyczne (typu:
Tiger, Burn, Red Bull i inne) mylone
są z napojami izotonicznymi (Isostar,
Gatorade, Powerade itp.). Te drugie
mają jednak przeznaczenie czysto
sportowe. Służą regulowaniu gospodarki wodno-elektrolitowej i uzupełniają ubytki mikroelementów po wysiłku, dlatego ich spożycie zalecane
jest w trakcie i po treningu lub pracy.
Energy drinki mogą pomóc przed
wysiłkiem, należy jednak pamiętać,
że zawarta w nich kofeina przyśpiesza proces pozbywania się z organizmu wody. Izotoniki są szybciej przyswajane, dzięki czemu nie zalegają
w organizmie tak długo jak „energizery” i nie obciążają go w czasie wysiłku
procesami metabolizmu.
Nie dla każdego
Głośno mówi się o szkodliwości
napojów energetyzujących. Jednak
przeprowadzone do tej pory badania
tego nie wykazały. Nie oznacza to
oczywiście, że można bezstresowo
pochłaniać puszkę za puszką. Często
wyśmiewany jest argument uzależnienia od omawianych napojów, jednak zawarta w nich kofeina tak właśnie działa. Podobnie, jak można uzależnić się od porannej kawy, tak samo
substancja ta może wpływać na osobę, w której ręce codziennie będzie
gościła puszka energy drinka. Napoje
te stanowczo nie są adresowane do
osób młodych, mimo iż często znajdują się one w asortymencie sklepików szkolnych. Kolejne grupy, które
powinny omijać je szerokim łukiem, to
osoby mające kłopoty z układem krą-

żenia, cukrzycą, kobiety w ciąży oraz
alergicy i osoby z nietolerancją pokarmową.
Dużą popularnością, zwłaszcza
w klubach, cieszą się również drinki
złożone z „energizerów” i wódki. Ich
wymieszanie powoduje szybsze przyswajanie alkoholu przez organizm, co
może w małej ilości nie zaszkodzi,
jednak przy dłuższym piciu może doprowadzić nie tylko do szybszego
upojenia, ale również do zatrucia.
Najnowsze badania dowodzą nawet,
że pomieszanie alkoholu z napojem
energetycznym może być bardzo szkodliwe dla serca.
Mimo stosunkowo niewielkiej ilości zawartych w „dopalaczach” substancji aktywnych, nie jest trudno doprowadzić do „przedawkowania”. Przykładem może być Kasia, która taką
przygodę ma za sobą: - „Miałam kiedyś
sporo nauki i nie mogłam się nad nią
skoncentrować. Kupiłam więc jeden
z popularniejszych napojów tego typu.
Już wcześniej je stosowałam, ale pierwszy raz w takiej ilości. Wypiłam półtoralitrową butelkę. Po krótkim czasie zaczął mnie boleć brzuch, poczułam mdłości i kłucie pod żebrami”. Nadmiar
energii doprowadził Kasię wprost na
ostry dyżur: - „Lekarze straszyli mnie
płukaniem żołądka, na szczęście skończyło się tylko na podaniu leków.” Czy
ta przygoda ją odstraszyła? „Nie. Nadal
czasem piję napoje energetyzujące.
Ograniczam się jednak do ilości zawartej w saszetce”.
Trudno jest zaprzeczyć pozytywnym efektom energy drinków - do tego
zostały stworzone. Jednak z całą pewnością należy w tym przypadku zachować zdrowy rozsądek. Nie zyskasz po
nich nadludzkich mocy, ale wspomożesz swoją koncentrację i zaserwujesz
sobie siłę na kolejną godzinę wzmożonego wysiłku. Nic nie zastąpi jednak
snu, ani racjonalnego odżywiania się,
a przede wszystkim systematycznej nauki. Może tym razem wystarczy porcja
mocniejszej kawy albo godzinna
drzemka? A może spacer dla przewietrzenia szarych komórek, zamiast kolejnej bomby energetycznych konserwantów?
BIS - czerwiec
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Energetyka jądrowa
w praktyce
O konieczności budowy elektrowni jądrowej w Polsce mówi się nie od dziś. Wychodząc naprzeciw sporom
wokół budowy siłowni jądrowej w naszym kraju, grupa studentów Wydziału Paliw i Energii AGH postanowiła
zobaczyć tego typu obiekt na własne oczy. W tym celu wybrała się do czeskiego Temelina.
Informacje naukowe: dr inż. Adam Szurlej, Wydział Paliw i Energii
Relacja z wyjazdu: Maciej Flakowicz

Sytuacja na świecie - garść faktów
Na całym świecie, w ponad trzydziestu krajach, funkcjonuje 446 komercyjnych reaktorów jądrowych. Ich
praca zabezpiecza światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w około 16% (więcej energii elektrycznej jest
produkowane w oparciu o węgiel – 40%
i gaz ziemny – 20%).
Najwięcej elektrowni jądrowych
jest w USA – 104, Francji – 59 i Japonii
– 56. Najpotężniejsza z nich to japońska Kashiwazaki Kariwa o mocy 7965
MW, a więc około dwukrotnie wydajniejszej od naszej największej elektrowni w Bełchatowie. W Unii Europejskiej
eksploatuje się 152 reaktory energetyczne, które dostarczają ponad 30%
energii elektrycznej dla UE. W niektó-
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rych krajach elektrownie jądrowe stanowią podstawowe źródło energii, zaspokajając ponad 50% potrzeb – tak jest
we Francji, na Litwie, w Słowacji oraz
Belgii). W wielu państwach świata reaktory jądrowe są wykorzystywane także
do celów badawczych (284 reaktory),
do napędu okrętów (220 reaktorów).
Awaria elektrowni w Czarnobylu to
wydarzenie, które na wiele lat przyczyniło się do zahamowania rozwoju
energetyki jądrowej w wielu państwach świata. Obecnie obserwuje się
jednak renesans energetyki jądrowej.
W krajach UE nowe elektrownie budowane są aktualnie we Francji, Finlandii, Rumunii i Bułgarii. Także w skali świata obserwuje się wzmożone zainteresowanie technologiami nuklearnymi – około czterdzieści państw zasy-

gnalizowało ONZ chęć rozwoju energetyki jądrowej.
Polska w tyle?
Polska jest jednym z nielicznych
dużych krajów europejskich, które nie
pozyskują energii elektrycznej z procesów jądrowych. Wszyscy nasi sąsiedzi
(oprócz Białorusi) posiadają elektrownie tego typu. W przeszłości były jednak plany zmiany tej sytuacji. W latach
1982 – 1990 budowano w Polsce Elektrownię Jądrową Żarnowiec. Miała ona
zostać uruchomiona w grudniu 1990 r.,
ale zmiana uwarunkowań ekonomicznych kraju po 1989 r. oraz fala długotrwałych protestów ekologicznych i negatywne nastawienie społeczeństwa,
spowodowały wstrzymanie budowy.
fot. WPiE AGH
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Teren niedoszłej elektrowni straszy dziś
szkieletami budynków, a zainstalowane
już elementy zostały przeznaczone na
złom lub sprzedane.
U sąsiadów Czechów
Aby dowiedzieć się jak funkcjonuje
elektrownia jądrowa, studenci Wydziału Paliw i Energii naszej uczelni udali się
za granicę – do Temelina, gdzie nieprzerwanie od 1988 roku działa największa
z czeskich siłowni jądrowych. Obecnie
elektrownia ta dysponuje mocą powyżej
2 GW. Co ciekawe, jedną zmianę pełni
w niej tylko osiemdziesiąt osób, co w przypadku elektrowni węglowej o podobnej
mocy jest po prostu niemożliwe.
Uczestnicy uczelnianego wyjazdu
naukowego mieli możliwość zapoznać
się z pokazami i prezentacjami przygotowanymi przez Centrum Informacyjne Elektrowni. W sali multimedialnej
zaprezentowano trójwymiarowe materiały filmowe pokazujące szczegóły hali
reaktora, prętów paliwowych oraz
komputerową symulację reakcji
rozpadu jąder uranu. Po zapoznaniu się z teorią, przyszedł
czas na praktykę. W trakcie
zwiedzania budynków elektrowni studenci obejrzeli m.in.
halę maszyn, zespół czterech,
zdumiewających,
133- metrowych chłodni
kominowych. „Niezwykłym doświadczeniem było dla nas przejście obok jednej z turbin na hali
maszyn” – opowiada zafascynowany Maciej Flakowicz, uczestnik wyjazdu. – „Wibracji wywołanych obrotami 200 tonowego
wirnika nie da się opisać. Prędkość obrotowa tego elementu wynosiła 3000 obrotów/min.”.
Bardzo istotna dla uczestników
wyjazdu była kwestia bezpieczeństwa
całego obiektu. Podczas zwiedzania budynku symulatora, studenci mieli okazję przekonać się, jak dużą wagę przywiązuje się do tego zagadnienia. Obiekt
w Temelinie jest bardzo dobrze zabezpieczony przed ewentualnymi awariami oraz skażeniem terenu w jego pobliżu. Na terenie elektrowni znajduje się
straż pożarna oraz oddział pogotowia
ratunkowego. Wielu studentów, zdufot. WPiE AGH

mionych znakomitą organizacją panującą w czeskim obiekcie, pytało o perspektywy zatrudnienia. W odpowiedzi
usłyszeli, że w elektrowni, obok Czechów, pracują i szkolą się między innymi Amerykanie i Rosjanie.

Przyszłość energetyki w Polsce
Na to by pracować w polskiej elektrowni studenci AGH będę musieli
jeszcze trochę poczekać. Niskie limity
emisji CO2 dla branży energetycznej,
rygorystyczne wymagania w zakresie
emisji zanieczyszczeń z elektrowni, zaawansowane wiekowo elektrownie węglowe – to podstawowe problemy branży energetycznej w naszym kraju. Zna-

komitym lekarstwem na te dolegliwości
jest inwestycja w elektrownie jądrową.
Obecnie w Polsce podejmowane są kolejne starania dotyczące budowy takiego
obiektu. Inwestycja będzie realizowana
przez potentata w tej branży – Polską Grupę Energetyczną (firma ta, oraz
CEZ Polska, udzieliły wsparcia
wyjazdowi studentów).
Szacuje się, że może ona
powstać około 2025 r. Nakłady
inwestycyjne na elektrownię
o mocy 1600 MW to około 12–
–14 mld zł. Jednak to nie jedyna bariera rozwoju energetyki
jądrowej w Polsce. Jak pokazała historia, niezbędna jest akceptacja społeczeństwa.
Wśród polskich polityków
istnieje przeświadczenie o wielu korzyściach płynących z rozwijania energetyki jądrowej,
brak jest jednak odważnych decyzji. W związku z tym w lutym
br. zawiązała się oddolna inicjatywa zmierzająca, poprzez działania społeczne, do zebrania 100 tysięcy podpisów
potrzebnych do zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o budowie elektrowni. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej akcji:
www.pierwsza-elektrownia-jadrowa-w-polsce.pl. Miejmy nadzieję, że inicjatywa ta przyniesie spodziewane efekty
i polscy studenci, w nie tak odległej przyszłości, będą mogli zwiedzać elektrownie
jądrowe także w kraju.
BIS - czerwiec
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Efekty specjalne na żywo - część III
Wiem, że za oknem piękna pogoda i mało komu chce się siedzieć przed komputerem. Zapewne znajdą
się jednak pasjonaci tworzenia efektów w After Effects. Właśnie dla nich przygotowałem ostatnią część
BIS-owego kursu. Mam nadzieję, że okaże się przydatna, zanim polecicie w kosmos na wakacje.

Jan Wolak-Dyszyński

E

fektem, którym zajmiemy się na początku
będzie stworzenie ciekawego odjazdu kamery
z Rynku Krakowskiego, aż na orbitę okołoziemską. Aby nakręcić taki film, musimy zaopatrzyć się
w balon meteorologiczny, kamerę i długą, stalową
linkę. Przyczepiamy kamerę do balonu (powinna być
ona skierowana w dół), a całość konstrukcji przymocowujemy linką do ziemi. Kiedy nasza machina
wzniesie się na 10000 m, możemy zacząć powoli
ściągnąć całość w dół. Sami przyznacie, że to dość
skomplikowana operacja...

Oddalenie z poziomu Rynku Krakowskiego, aż do widoku całego globu, może zostać wykonane za pomocą balonu i kamery…
Jeśli jednak chcielibyście osiągnąć podobny
efekt pozostając w domu, polecam program, którym zajmujemy się w naszym kursie. Przyda się
trochę wyobraźni i wytrwałości oraz specjalnie
przygotowane obrazki, które można z łatwością
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ściągnąć z maps.google.pl czy google earth.
Nasze oddalenie podzielić możemy np. na siedem
faz. Pierwsza to widok Rynku i tak dalej, aż do
spojrzenia globalnego.
Let’s go!

Gdy dojdziemy już do poziomu, na którym
widać całą kulę ziemską, czyli wszystko będzie we
właściwych pozycjach, zmieniamy z powrotem
widoczność (Opacity – klawisz T) na 100%. Teraz
znowu następuje zmiana zależności w kolumnie
Parent – ustawcie zależność wszystkich warstw
od warstwy 1. (przeciągnięcie spirali z każdego
poziomu na nazwę warstwy 1) Znacznie ułatwi to
pracę, ponieważ zmieniając skalę pierwszego ob-

Jak zawsze otwieramy nowy projekt Composition->New Composition, gdzie ustalamy parametry filmu. Teraz klikając po lewej
stronie w menu
Project importujemy wszystkie przygotowane
pliki
(ewentualnie File->Import File).
Łączenie warstw na zasadzie zależności. Zmiany na jednej warstwie,
Następnie należy
przeciągnąć pliki do przeniosą się na kolejne warstwy.
paska poniżej (oznaczonego Comp1), w którym będziemy wszystko razka od 100% do 0.0005 %, będziemy w stanie
składać w całość. Polecam przeciągnięcie dwóch kontrolować skalę odjazdu. Na ostatniej warstwie
pierwszych obrazków (pierwszy - Sukiennice liczby pod zakładką skala są bardzo duże i niewyi drugi – Rynek), aby nie robić bałaganu. Teraz ca- godne do zmiany.
ła trudność będzie polegała na dopasowaniu do
siebie obu rysunków. Warto jeszcze zadbać o to,
aby grafiki w większej skali znajdowały się nad rysunkami w mniejszej. Chcąc dopasować skalę obu rysunków, należy zmienić widoczność pierwszego
z nich (Opacity albo skrót T, przy zaznaczonej warstwie, a później suwak). Teraz widzimy, co znajduje
się pod tą warstwą. Zmieniamy skalę pierwszej warstwy za pomocą zakładki Scale (skrót klawiszowy S)
oraz przesuwamy myszką w oknie głównym w ten
sposób, by pasowały one do siebie. Nie jest to proste zadanie, jednak za pomocą rolki w myszce
można przybliżać i oddalać obraz, a za pomocą
przyciśniętej spacji oraz myszki można łatwo nawigować, co skutecznie ułatwia cały proces. Obie
Warto zadbać, aby centrum sceny było
warstwy łączymy na zasadzie zależności. Klikamy w punkcie od którego będziemy skalować.
na znaczku spirali w warstwie pierwszej i przeciągamy na nazwę warstwy drugiej. W tabelce PaWarto zadbać o to, aby punkt będący cenrent pokazana zostanie zależność od drugiej war- trum (od którego skalujemy warstwy), znalazł się
stwy. Jeśli udało nam się uporać z dwoma obraz- w środku sceny – klikamy na zakładce Title/Ackami, wiemy już jak poradzić sobie z kolejnymi.
tion Safe w oknie kompozycji i zaznaczamy tę
fot. KSAF AGH, Ewa Mazur (3)
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opcję na On. Następnie za pomocą przycisku
i myszki, przenosimy punkt środka warstwy na środek sceny. Punkty te zaznaczone są na rysunku
strzałkami.
Animacja
Zmieniając skalę warstwy 1 przybliżamy się
albo oddalamy od naszego Rynku. Teraz należy
przeobrazić to wszystko na animację. Pamiętacie
z poprzednich odcinków, co pisałem o Keyframe –
punktach kontrolnych na linii czasu? Przypomnę. Powiedzmy, że na początku animacji chcemy, aby był
pokazywany Rynek – w tym miejscu ustalamy skalę
na 100%. Aby tego dokonać, ustawiamy suwak (zaznaczony na rysunku) na czas 0 s i w pierwszej warstwie otwieramy zakładkę skala (S). Wybieramy
wartość 100%, włączamy ustawianie punktów kontrolnych przez wciśnięcie„budzika” i klikamy na romb
po lewej stronie – spowoduje to dodanie keyframe
na linii czasu. Teraz, zmieniając suwakiem czas np. na
6 s, przechodzimy na skalę 0,005% i znowu klikamy na romb po lewej, aby podać punkt kontrolny.
Gdy stworzymy animację, kolejne klatki będą
miały następujące po sobie wartości skali, przez
co będziemy widzieć stopniowe oddalanie się obrazu aż na orbitę. Jeśli jednak końcówka „biegnie”
jakby zbyt szybko, możemy sprawić, by klatki pomiędzy dwoma keyframe nie były dodawane
w sposób liniowy. Dokonamy tego zaznaczając
dwa punkty (romby na linii czasu) - klikając prawym przyciskiem myszy otwieramy menu,
a stamtąd Keyframe Assistant->Expotencial
Scale. Spowoduje to dodanie punktów kontrolnych pomiędzy naszym zaznaczonym zakresem
i znacznie ładniejsze przejście animacji.

Poprawki
Po dokładnemu przyjrzeniu się w jaki sposób
nakłada się na siebie kolejne warstwy, można zauważyć, że widać krawędzie, które w znaczący sposób psują cały efekt. Proponuję nałożyć maskę na każdą warstwę i dzięki niej zmiękczyć krawędzie. Przy
zaznaczonej warstwie klikamy dwa razy na przycisk
maski eliptycznej, umieszczony w menu w górnym
pasku. Na warstwie powstanie elipsa, która wytnie to
wszystko, co znajdzie się poza nią.

Dodatki
Czas wygenerować niebo oraz chmury - dla
lepszego efektu. Nie jest to specjalnie trudne.
Tworzymy nową warstwę, najlepiej o kolorze
czarnym, aby stała się naszym kosmosem (Layer->New->Solid). Ustawiamy ją pod wszystkimi
warstwami, a następnie wybieramy Effect->Noise&Grain->Fractal Noise, co utworzy nam losowo wybrane plamy. Zmieniając w menu po lewej Transform->Scale na bardzo małą wartość,

Maski to skuteczne narzędzie do poprawek

kontrast na +300 i Brightness
na -100, otrzymamy przestrzeń
kosmiczną z tysiącami gwiazd.
W bardzo podobny sposób
tworzy się chmury. Znowu potrzebna będzie nowa warstwa,
Layer->New->Solid, tym razem z kolorem szarym. Chmury
dodajemy przez Effect->Noise&Grain->Fractal Noise.
Znowu podkręcając kontrast
Maski posiadają wiele przydatnych parametrów umożli- i zmniejszając jasność (briwiających kontrolę
ghtness), otrzymamy zadowalający efekt. Aby umieścić
Na pasku warstw zostanie dodana zakładka chmury w odpowiednim miejscu, proponuję na
maski. Zmieniając wartość Mask początku animacji tej warstwie dać Opacity na
Feather na 250 oraz Mask 0% i ustawić keyframe, a następnie w odpoExpansion, otrzymamy delikat- wiedniej klatce (tam, gdzie powinny się pojanie rozmyte krawędzie, przez co wić), dać im jeszcze jeden keyframe (wciąż
nałożone na siebie obrazy nie bę- z wartością 0% na Opacity). Następnie przesuwadą znacznie się od siebie odróż- my czas odrobinę w przód, ustawiamy keyframe
niać i całość nabierze realizmu.
i wartość Opacity na 70%. Warto jeszcze przymocować chmury do pierwszej warstwy, aby poPoza tym, maski umożliwia- większały się razem z nią – do tego służy narzęją dokładne zmiany tam, gdzie dzie Parent.
sobie ich życzymy (na przykład
Można wybrać na jakiej zasadzie będą tworzone klatki korekcję kolorów). Zmieniając
Koniec
pomiędzy punktami kontrolnymi (keyframe). W tym przy- wielkość czy kształt maski wybiepadku skala ekspotencjalna znacznie lepiej będzie funkramy obszar, który chcemy zmieMam nadzieję, że udało Wam się dotrwać do
cjonowała.
nić, a następnie z menu Effect- końca i efekt jest powalający. Samo wygenerowa->Color correction->Hue/Sa- nie filmu następuje przez Composition->Make
turation, dobieramy odpowied- movie, a po wyrenderowaniu (przycisk Render)
nie wartości parametrów. Oczy- można oglądać animację w jakimkolwiek prograPrzesuwając suwak czasu i zmieniając wybrane para- wiście bez zaznaczonej maski mie do odtwarzania filmów. Na kolejnym kursie
metry, np. skali oraz ustawiając w danym punkcie keyfra- zmiana parametrów będzie się graficznym spotkamy się już po wakacjach. Powome, jesteśmy w stanie dokładnie kontrolować, co będzie tyczyła całego obszaru warstwy. dzenia w tworzeniu animacji!
przestawiać nasza animacja.
BIS - czerwiec
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Odlewnictwo po raz drugi
Tytuł mistrzowski w Międzywydziałowej Lidze Koszykówki po raz drugi wywalczyli reprezentanci Wydziału Odlewnictwa. Zgodnie z tradycją, wielki finał rozegrano na wypełnionej po brzegi hali Wisły, gdzie
kibice obu drużyn stworzyli wspaniałe widowisko.
Łukasz Warmuz

W

tym sezonie faworytów do tytułu mistrzowskiego było kilku, ale murowanym
pretendentem do koronacji było Odlewnictwo. Droga do obrony wywalczonego przed rokiem tytułu nie była wcale łatwa, a najtrudniejszym
przeciwnikiem okazał się Wydział Zarządzania. Nie było w tym przypadku - oba zespoły to niewątpliwie najsilniejsze ekipy na AGH. Spotkanie finałowe okazało się
bardzo zaciętym i barwnym pojedynkiem.
W pierwszej kwarcie koszykarze obu zespołów badali swoje wzajemne możliwości, gra była
nerwowa i szarpana. Na usprawiedliwienie można
powiedzieć tylko, że nie co dzień gra się przed tak
dużą publicznością. Pierwsi nerwy opanowali reprezentanci Zarządzania i na koniec kwarty objęli
prowadzenie 20:17. Prawdziwe emocje miały się
jednak dopiero zacząć. W drugiej części Odlewnictwo, niesione dopingiem swoich fanatycznych kibiców, uporządkowało grę i zaczęło dyktować warunki rywalom. W drużynie „Odlewników” pierwszoplanową postacią był Michał Dudziewicz, który
w drugiej odsłonie rzucił aż 13 punktów. Prowadzona przez niego ekipa wzmocniła obronę i po pierwszych dwudziestu minutach było 50:39 dla „Odle-

wu”. W przerwie meczu kibice również
nie mogli narzekać na brak emocji pokaz aerobiku sportowego zachwycił
wszystkich zgromadzonych przy ulicy
Reymonta.
Drużyna Odlewnictwa w swoim
składzie ma aż czterech reprezentantów naszej uczelni, którzy wywalczyli
przed rokiem trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski. Trzecia kwarta to
znakomita gra dwójki z reprezentantów AZS AGH: Marka Hajduka i Wojciecha Bychawskiego. Obaj niezwykle doświadczeni koszykarze popisywali się
efektownymi akcjami solowymi i dzięki
temu ich drużyna cały czas kontrolowała wynik
spotkania. Przed ostatnią kwartą Odlewnictwo miało
12-sto punktową przewagę (70:58) i wydawało się, że
nic już nie wydrze im zwycięstwa. Wtedy sygnał do
ataku dał najaktywniejszy na parkiecie Dariusz Pająk,
który poderwał Wydział Zarządzania do walki. Jednak
jeden zawodnik nie mógł się przeciwstawić silnej
i zgranej drużynie. Ostatnie minuty spotkania to pewne kontrolowanie wydarzeń na boisku przez obrońców

Punkty:
Wydział Odlewnictwa: Hajduk Marek 27, Bychawski Wojciech 21, Dudziewicz Michał 19, Habrat Maciej 8, Kunc Dawid 8, Jakubski Jarosław 2, Marcela Tomasz, Marcela Bartosz, Graczyk Maciej,
Grzywa Łukasz, Martini Robert, Graczyk Jakub, Piątek Mariusz, Konieczny Tomasz .
Wydział Zarządzania: Pająk Dariusz 26, Niedziela Maciej 19, Warot Wojciech 12, Krzaczek Jacek
8, Mielec Michał 7, Brzeziński Jarosław 5, Chmielarz Wojciech.
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tytułu. Końcowy wynik to 85:77 dla Odlewnictwa.
Gratulacje na pewno należą się obu stronom, ale mistrzowie udowodnili, że potrafią wygrywać z każdym, a co najważniejsze, obronić tytuł wywalczony przed rokiem.
Wielki finał ligi koszykarzy w hali Wisły to już
tradycja na AGH. Poza studentami na trybunach
zasiedli także pracownicy wydziałów, z dziekanem
Wydziału Odlewnictwa, prof. dr hab. inż. Stanisławem Rzadkoszem na czele. Nikt z kibiców nie
szczędził gardła, aby wspomóc swoich faworytów.
Wspaniała zabawa na trybunach to wielka zasługa
organizatorów, którym należą się podziękowania
za poświęcenie w przygotowaniu całej imprezy.
Możliwość zdetronizowania Mistrza nadarzy się za
rok, kiedy to reprezentacje poszczególnych wydziałów zaczną rywalizację na nowo.
fot. KSAF AGH, Piotr Szopa (2)

fot. KSAF AGH, Ewa Mazur
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100 tysięcy euro
Nawet tyle wynoszą roczne „zarobki” żebraków w Wenecji. Niemal wszyscy z nich to imigranci. Dostają od
turystów około 500 euro dziennie. Zarabiają zatem
tyle, ile menedżerowie. Czarny rynek jałmużny
w Wenecji szacowany jest na co najmniej 10 milionów euro rocznie. W mieście jest około 30 miejsc,
w których stale są żebrzący, „pracujący na trzech
zmianach”.

24 lata udawał niewidomego
Mieszkaniec Tarentu na południu Włoch przez 24 lata udawał niewidomego i na podstawie sfałszowanego świadectwa lekarskiego pobierał dodatki inwalidzkie.
Jako inwalida pracował w centrali telefonicznej miejscowego więzienia. Przyłapany został na czytaniu artykułu. 45-letni mężczyzna wzbudził pierwsze podejrzenia, gdy niedawno kupił sobie motocykl. Policja
odkryła, że od dawna ma prawo jazdy. W centrali telefonicznej, w której pracował od 1984 roku funkcjonariusze zamontowali kamerę
i wtedy przekonali się, że tylko udaje niewidomego.

550 milionów złotych

- tyle wyniosła wartość mandatów, które dostaliśmy w ubiegłym roku. Zapłaciliśmy nieco
ponad 200 milionów złotych, czyli mniej niż
połowę. Ściągalność mandatów z roku na rok
jest coraz wyższa, ale i tak skarb państwa i samorządy nie otrzymują nawet połowy wartości nałożonych kar. Statystyczny mandat
w 2007 roku opiewał na kwotę 132 złotych.
Rekordzista nie zapłacił 10 tysięcy złotych.

Wkrótce piwo będzie od 10 do 20 proc.
droższe niż obecnie. Powód? Na całym świecie rośnie popyt na złocisty trunek. Browary
mogłyby produkować go więcej, ale zaczyna
brakować surowców i opakowań – rosną zatem ich ceny. Drożejące piwo to problem
globalny. Obszar upraw chmielu nie powiększa się, a przybywa ludzi. W ciągu
ostatnich 30 lat areał upraw tej rośliny
w przeliczeniu na człowieka spadł z 3,5 do
2,2 ha/os.

183 km/h na nartach
Taką prędkość uzyskał Jędrzej Dobrowolski z Zakopanego na zawodach Speed
Master 2008 w szwajcarskim Verbier. Jest to nowy rekord Polski w szybkości jazdy na
nartach, lepszy od rezultatu uzyskanego przez Jacka Niklińskiego przed 29 laty na
stokach Beskidu. Jego rekord (180,632 km/h), ustanowiony w Tatrach, na północnym
stoku Beskidu, przetrwał prawie 30 lat.

15

centymetrowy

nóż

Rosyjski elektryk z miasta Wołogdy przez 24 godziny chodził z nożem
w plecach nie zauważając tego. To nietypowy efekt libacji alkoholowej.
Jurij Lialin po pracy wypił trochę wódki. Ponieważ czuł niedosyt poszedł do
swojego kolegi stróża i tam kontynuował ucztę. Ponieważ po imprezie elektryk
nie chciał iść do domu, stróż dźgnął go nożem w plecy. Na drugi dzień Jurij obudził się w swoim łóżku ze strasznym bólem. Przyczyną nie była jednak rana, ale
najzwyklejszy kac. Mimo to Lialin poszedł do pracy, ale brygadzista widząc jego
stan odprawił go do domu. Po drodze Jurij zasnął w autobusie i kilka razy objechał miasto od pętli do pętli. Gdy wrócił do domu co nieco przekąsił i położył się
spać. Żona, która przyszła z pracy zauważyła, ze z jego pleców wystaje rękojeść noża. W szpitalu lekarze przeprowadzili operację wyjęcia 15 centymetrowego noża. Elektryk nie ma żalu do przyjaciela za ten atak - jak stwierdził,
w trakcie picia różne rzeczy się zdarzają.

