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CENNIK PŁYWALNI za 1 godzinę – SPECJALNA PRO

MOCJA

Dzień/godzina

Dzieci
do 3 lat **

Dzieci 3–7 lat**
Opiekunowie dzieci
do 7 lat

Uczniowie
i studenci*

Poniedziałek - Niedziela
8.00 - 16.00

wstęp wolny

5,00 zł

5,00 zł

Cena za kolejną minutę pobytu wstęp wolny

0,15 zł

0,15 zł

CENNIK PŁYWALNI za 2 godziny – SPECJALNA PROMOCJA
Dzień/godzina

Dzieci
do 3 lat **

Poniedziałek - Niedziela wstęp wolny
8.00 - 16.00

Dzieci 3–7 lat**
Opiekunowie dzieci
do 7 lat

Uczniowie
i studenci*

9,00 zł

9,00 zł

*) uczniowski - do lat 19 (za okazaniem legitymacji szkolnej) oraz studencki (za okazaniem legitymacji studenckiej).
**) Pod opieką osoby dorosłej.

SIŁOWNIA DLA UCZNIÓW
Dla uczniów gimnazjum, liceum (do lat 19) i studentów proponujemy ćwiczenia na siłowni pod
profesjonalną opieką instruktorów. Oferujemy sprzęt siłowy i aerobowy firmy TECHNOGYM.
Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.

Cena promocyjna
Poniedziałek – Niedziela od godz. 800 - 1500 - 5,00 zł *
Poniedziałek – Niedziela od godz. 1500 - 2200 - 7,00 zł *
*) - Bilet uczniowski za okazaniem legitymacji szkolnej.

ZAPRASZAMY !

Aleksandra
Pękala
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redaktor naczelna

Witajcie w nowym semestrze i od razu przygotujcie się na aktywny start.
Na początek mamy dla was zaproszenie. Już 5
marca rusza druga edycja „Inżyniera z Kulturą”. Dzięki temu projektowi, w którym przed rokiem uczestniczyło ponad pięćset osób z naszej uczelni, na pytanie
o wizerunek studenta AGH coraz rzadziej słyszymy stereotypowe: „agieham”. Dziś to „aghowscy” przyszli inżynierowie stają się pionierami w dziedzinie savoir vivre’u. Oby tak dalej Panie i Panowie! Każdy z was ma
okazję dołączyć do tego elitarnego grona i wziąć udział
w profesjonalnych, bezpłatnych szkoleniach. Gorąco zachęcamy! (więcej o projekcie na stronie 4-5.)
Bez wątpienia takie dodatkowe kwalifikacje
przydadzą się na wymagającym rynku pracy. Czy
aby im sprostać warto porzucić tak zwane „prawdziwe studenckie życie” i rozpocząć żywot „dwukierunkowca”? Na pytanie, czy zdaniem pracodawców studiowanie dwóch kierunków jest receptą na pewne
zatrudnienie, odpowiadamy na stronach 16 i 17. W
lutowym BIS-ie piszemy też o tym, gdzie już teraz
możecie zadbać o swoją zawodową przyszłość. Na
stronach 10 i 12 proponujemy wam całą gamę targów pracy, jakie niebawem odbędą się w Krakowie.

Zanim wystartują opisane powyżej wydarzenia, macie jeszcze szansę na uczestnictwo w konkursie przygotowanym przez Miasteczko Studenckie
AGH i BIS. Tym razem możecie wykorzystać twórczą
inwencję w znalezieniu nowego imienia dla jednego
z akademików – więcej na ten temat na stronie 6,
gdzie przeczytacie także o przebiegu konkursu „Pokaż swoje wnętrze”. Rywalizacja nadal trwa, wielki
finał już w marcu.
Zdajemy sobie sprawę, że aktywne studenckie
życie też może być męczące. Nim jednak zasiądziecie
przed komputerem, aby obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu, sięgnijcie po lekturę artykułu ze strony
26. Jak się okazuje, całkiem popularna ostatnio „studencka serialomania”, może nieopatrznie przerodzić się
w nałóg. Przestrzegamy i zachęcamy do lektury.
Na koniec jeszcze mała refleksja. Czy zastanawialiście się kim są spoglądające z bilbordów promujących AGH postacie? Szukanie wśród nich studentów naszej uczelni, może zakończyć się fiaskiem
(s. 7). A szkoda! Wyróżniająca się profesjonalizmem
kampania AGH mogłaby dzięki rodzimym wizerunkom wiele zyskać. Bez wątpienia niejeden student
chciałby być twarzą tak silnej marki.

Biuletyn Informacyjny Studentów AGH: www.bis.agh.edu.pl
Samorząd Studentów AGH ul. Czarnowiejska 32a, 30-059 Kraków
Redaktor Naczelna: Aleksandra Pękala bis@student.agh.edu.pl
Zastępcy Redaktora Naczelnego: Bartosz Grad, Piotr Janus
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kostelecka Redakcja: Marta Bakaj, Grzegorz Baran, Sylwia
Bocianowska, Bernadeta Boczar, Kamila Buczyńska, Arkadiusz Cygan, Ewelina Czechowicz, Bartosz
Dembiński, Paulina Depczyńska, Jarosław Dolega, Adrian Gamoń, Paulina Grabska, Michał Guzik,
Bartosz Grad, Magdalena Hodurek, Ewa Hołysz, Kinga Klimowicz, Bartosz Krawętkowski,
Maciej Hemmerling, Wojciech Skibiński, Anna Sokulska, Jan Wolak-Dyszyński
Korekta: Małgorzata Budziosz
Redaktor techniczny: Piotr Góral
Dział promocji: Katarzyna Harężlak, Marta Gruszecka Webmaster: Janusz Kamieński
Okładka i zdjęcia: Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH (www.ksaf.agh.edu.pl).
Fotografia na okładce: Katarzyna Gola Model: Nikodem Szymański
Nakład: 3000 bezpłatnych egzemplarzy
Numer zamknięto 15 lutego 2009 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmieniania
tytułów i adiustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
Nie zamówionych materiałów nie zwracamy.
fot. KSAF AGH, Jan Wolak-Dyszyński
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Inżynier z Kulturą 2009

Już 5 marca rusza II edycja „Inżyniera z Kulturą” – akcji, która w ubiegłym roku pobiła rekordy popularności. Szkolenia z biznesowego savoir-vivre wracają. Z jeszcze większym rozmachem!
Bartosz Dembiński

J

aki kolor koszuli jest najodpowiedniejszy na rozmowę kwalifikacyjną? Których słów nie należy ze sobą
łączyć w komunikacji biznesowej? Jak
sprawić, by inni postrzegali nas jako
młodych profesjonalistów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, uzyskacie
podczas drugiej edycji „Inżyniera z
Kulturą”. Takiej okazji naprawdę nie
można przegapić.

Wiedza, która zaprocentuje
Udział w projekcie może wziąć każdy student AGH. Wystarczy wejść na stronę www.szkolenia.agh.edu.pl i zarejestrować się w bazie, a następnie poczekać na
maila z potwierdzeniem zapisu. Po dokonaniu weryfikacji stajemy się pełnoprawnymi uczestnikami szkoleń, które, podobnie
jak w zeszłym roku, są zupełnie bezpłatne.
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Organizatorami akcji są Akademia Górniczo-Hutnicza, BERNDSON Szkolenia,
Uczelniana Rada Samorządu Studentów,
BIS AGH i KSAF AGH.
Pierwsza edycja otwartych szkoleń
z zakresu savoir-vivre dla studentów

AGH przerosła najśmielsze oczekiwania nas wszystkich – już w dwa dni po
rozpoczęciu akcji, do siedziby URSS
przyszło się zapisać ponad pięciuset studentów! Klub Studio, w którym odbyło
się wszystkie pięć trzygodzinnych spotkań „Inżyniera z Kulturą” 2008, pękał w
szwach. Certyfikat potwierdzający udział
w całym cyklu uzyskało prawie 350 osób.
To bardzo dużo, zważywszy na fakt, że do
jego uzyskania potrzebna była stuprocentowa obecność. Promocja akcji, jej pionierski (na skalę ogólnopolską) charakter
oraz bardzo duże zainteresowanie ze
strony mediów sprawiły, że można było
mówić o pełnym sukcesie.
Nie ukrywamy, że w tym roku spodziewamy się równie wysokiej frekwencji, tym bardziej, że program szkoleń
skonstruowany jest w taki sposób (trzy

fot. KSAF AGH, Arkadiusz Cygan (2), Łukasz Przybyłowski (1)

spotkania po cztery godziny każde), że
pozwoli on zmaksymalizować ich efektywność i przyswajanie wiedzy. Tematyka spotkań przedstawia się następująco:

Cenna treść, efektowna forma
Ważną zmianą, w stosunku do poprzedniej edycji, jest miejsce szkoleń –
tegoroczny „Inżynier z Kulturą” odbędzie się w nowoczesnej auli U-2. Warunki do zdobywania wiedzy będą zatem komfortowe. Dzięki finansowemu
wsparciu Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, wszyscy uczestnicy akcji
otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, a w przerwach każdego spotkania będzie można napić się kawy i
poczęstować ciastkiem. Dla najaktywniejszych uczestników „Inżyniera”
przewidziane są nagrody, a wszyscy,
którzy wykażą się stuprocentową obecnością, otrzymają imienne certyfikaty i
efektowne, grawerowane wizytowniki.
Nie zabraknie również innych niespodzianek. Wiedza zdobyta na spotkaniach z ekspertami BERNDSON, w połączeniu z profesjonalną formą szkoleń

i ich otwartym charakterem – taka
szansa zdarza się tylko podczas „Inżyniera z Kulturą”!
Czekamy na Was!
Jeśli nadal nie jesteście przekonani,
zajrzyjcie na stronę www.szkolenia.agh.
edu.pl. Tam uzyskacie więcej informacji
na temat całego projektu, jego idei i podstawowych założeń, a także osób, które
będą prowadzić poszczególne spotkania.
Czytając entuzjastyczne opinie uczestników zeszłorocznej edycji IzK jesteśmy
przekonani, że rozpoczynająca się za kilkanaście dni akcja, przyniesie studentom
AGH same korzyści. Tej wiedzy często
nie zdobędziemy na zajęciach na uczelni.
Warto zatem uzupełnić lukę w edukacji i
dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystać umiejętności związane z savoir-vivrem w biznesie dla osiągnięcia indywidualnego sukcesu. Zapraszamy!

Szkolenie I
5 marca - Autoprezentacja w biznesie z elementami mowy
ciała
Szkolenie II
11 marca - Skuteczna komunikacja
- sztuka wystąpień publicznych
Szkolenie III
19 marca - Przyjęcia w dyplomacji i
biznesie - dobre obyczaje
w życiu towarzyskim
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Pokaż swoje wnętrze.
Pierwszy etap rozstrzygnięty

Zakończył się już pierwszy etap konkursu na najładniej urządzony pokój w akademiku. Otrzymaliśmy pięćdziesiąt
zgłoszeń, spośród których jury wybrało sześciu finalistów.
Bernadeta Boczar
Paulina Depczyńska

D

obraliśmy komisję w taki sposób, aby jej decyzje były jak
najbardziej obiektywne. W
skład jury weszli: Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. Tadeusz Słomka, Zastępca Dyrektora Miasteczka Studenckiego ds. Rozwoju - Radosław Serwicki, Bartosz Dembiński jako przedstawiciel naszej redakcji, Jan Wolak-Dyszyński reprezentujący KSAF (Krakowska
Studencka Agencja Fotograficzna), Michał Karaś - przedstawiciel samorządu
studenckiego oraz Kamila Bobowska ekspert do spraw aranżacji wnętrz.

Pierwszy etap został rozstrzygnięty
3 lutego. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu członkowie komisji,
ocenili poszczególne pokoje, zwracając
uwagę na ogólne wrażenie, funkcjonalność, estetykę, ale przede wszystkim na
pomysłowość mieszkańców. Każdy
członek komisji mógł przydzielić od 0
do 10 punktów (max. 60). Najwyżej
ocenione pokoje uzyskały od 50 do 56
punktów. Finaliści zostaną powiadomieni o awansie telefonicznie.
Kolejny etap konkursu to wizyta
komisji. Wyselekcjonowane pokoje zo-

staną odwiedzone osobiście, co pozwoli na realne ocenienie estetyki pomieszczenia. Nagrodzone zostaną 3 z nich, a
uroczyste wręczenie nagród odbędzie
się w marcu.
Wszystkim dziękujemy za udział w
konkursie i nadesłanie zdjęć. Poziom
konkursu był na prawdę bardzo wysoki. Mamy nadzieję, że jego idea nie
zgaśnie wraz z zakończeniem, a mieszkanie w akademiku stanie się nie tylko
studenckim noclegiem, ale drugim domem.

Nowa nazwa dla „szesnastki”

– Konkurs!

W nowym roku akademickim możesz zamieszkać w świeżo wyremontowanym akademiku, którego nazwę sam wymyślisz. Wystarczy, że wygrasz
konkurs przygotowany przez Miasteczko Studenckie AGH i BIS.
Aleksandra Pękala

C

elem konkursu jest znalezienie
nowej nazwy dla mieszczącego
się przy ul. Tokarskiego 8 akademika, DS-16, „Pod Gruszą”. Budynek
przechodzi obecnie remont, a zmienione imię ma być jednym z elementów
nowego wizerunku. Jak mówi zastępca
dyrektora Miasteczka Studenckiego ds.
rozwoju, Radosław Serwicki: - „Poprzednia nazwa straciła na aktualności
ze względu na wycięcie przed kilku laty
wspomnianej gruszy. Szukamy dla „szesnastki” imienia, które będzie współgrać
z nazewnictwem sąsiadujących domów
studenckich. Liczymy na to, że studenci
AGH wykażą się pomysłowością”.
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Na wasze propozycje czekamy do
1 marca pod adresem nowanazwa@
gmail.com. Radzimy jak najszybciej
wykorzystać twórczą inwencję i wysłać
zgłoszenie. Już w marcu komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele władz uczelni, Miasteczka
Studenckiego oraz studentów, wyłoni
laureata.
Wygrywa tylko jedna osoba, a w
przypadku gdy zwycięskie imię zostanie nadesłane przez kilku autorów, zadecyduje kolejność zgłoszeń. Nagrodą
jest pewne miejsce w nowym domu
studenckim. Laureat zostanie pierwszym lokatorem akademika (w którym

znajdą się dwuosobowe pokoje z łazienkami) i będzie miał prawo wyboru
numeru lokum. Nagroda kusząca zarówno dla tych, którzy chcieliby zmienić pokój trzyosobowy na „dwójkę” jak
i dla tych, którzy w akademiku nie
mieszkali nigdy.
Więcej informacji oraz regulamin
znajdziecie na naszej stronie internetowej www.bis.agh.edu.pl
fot. KSAF AGH, Mateusz Krawczyk

Kto promuje

naszą uczelnię?
W dobie komercji i masowego dostępu do nauki każda uczelnia stara się o studentów. Ilość kandydatów to prestiż i satysfakcja. Reklamowaniem AGH zajmuje się Zespół ds. Informacji i Promocji. Przyglądnęliśmy się jak wyglądają takie działania oraz jakie znaczenie
mają dla uczelni.
Bartosz Grad
Realia XXI wieku
Akademia Górniczo-Hutnicza świadczy na rynku usługi edukacyjne. Potencjalnymi klientami są osoby posiadające zdaną maturę. Rzeczywistość
jest taka, iż w Polsce mamy kilkaset szkół
wyższych publicznych i prywatnych, które kuszą kandydatów na wszystkie możliwe sposoby. Szkoły niepubliczne zazwyczaj zachęcają niewielkimi wymaganiami
przy rekrutacji oraz bardzo szeroką ofertą edukacyjną w zakresie kierunków. Jak
powszechnie wiadomo obecnie uczelnie
techniczne nie należą do najbardziej obleganych. Większość młodych ludzi preferuje
kierunki humanistyczne i ekonomiczne. Z
powodu niskiego popytu, a wysokiej podaży należy tak zwiększać działania marketingowe, aby uzyskać optymalną liczbę
kandydatów. Obecnie 2 - 4 osoby na
miejsce aspirujące do przyjęcia na kierunek inżynierski to niewiele w porównaniu z 20 - 30 osobami na psychologii czy
oferowanej także przez AGH socjologii.
Jak widać sytuacja naszej uczelni i oferta
jaką świadczy skierowana jest do mniejszej rzeszy odbiorców, dlatego obecność w mediach oraz popularyzacja tematu jest bardzo ważna.
fot. KSAF AGH, Przemysław Pawełek

Zespół ds. Informacji i Promocji
Do głównych celów tej działającej
w Pionie Rektora jednostki należą: planowanie, koordynowanie i realizacja
ogólnouczelnianej działalności informacyjnej oraz promocyjnej, a także
współpraca z prasą, radiem i telewizją.
ZIIP jest odpowiedzialny również za
obsługę strony internetowej uczelni,
administrowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz wydawanie
Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH. Dzięki tej instytucji mamy
bilbordy i plansze reklamowe. Warto
wspomnieć, że AGH należy do Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PROM. Głównym zadaniem
członków organizacji jest uczynienie
wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację oraz integrację środowiska i wymianę idei,
doświadczeń, a także stosowanych
technik pracy w celu doskonalenia zawodowego. Zajmuje się też między innymi organizacją konferencji oraz
szkoleń uświadamiających potrzebę
marketingu w dzisiejszych czasach.
Niestety obecnie nawet coca-cola musi
się reklamować.

AGH na afiszu – każdy kierunek
prowadzi do celu
Wizerunek naszej uczelni wobec
podobnych w kraju można uznać za
wzorowy. Strona internetowa, bilbordy
oraz sukcesy konkursowe stawiają
AGH w polskiej czołówce i napawają
dumą. Status w sieci oraz papier firmowy zostały ujednolicone, a logo unowocześnione. Posiadanie godła, które
ma wąskie zastosowanie oraz osobnego
logotypu i flagi to domena szkół wyższych ze światowej czołówki. Jednakowa sygnatura umożliwia łatwą identyfikację już na pierwszy rzut oka. Nawet
sposób formatowania tekstu został restrykcyjnie określony. Witryny każdego wydziału są nowoczesne i nawiązują
do strony głównej. Gwarantują też łatwą nawigację i przejrzystość dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu. Reklamujemy się na ulicy. Bilbordy znajdują się między innymi przy ul. Piastowskiej i alei Mickiewicza. Obecnie
naszym znakiem rozpoznawczym jest
slogan: „Każdy kierunek prowadzi do
celu”, który zastąpił poprzednie hasło:
„AGH – uczelnia sukcesu”. Liczne nagrody – wysokie miejsca w rankingach
szkół wyższych: Orli Laur, Złoty Indeks, Kryształowa Brukselka i inne, to
kolejne potwierdzenie bardzo mocnej
pozycji Akademii Górniczo-Hutniczej
na rynku edukacyjnym, badań naukowych i współpracy z partnerami zewnętrznymi, którzy są zawsze najlepszą
rekomendacją. Działalność promocyjna
obejmuje także przygotowywanie szeregu druków informacyjnych. Są to materiały w dwóch wersjach językowych, wykorzystywane w bieżącej działalności, a
także na targach edukacyjnych. Ulotki
zastąpiły wydawany przez Dział Nauczania Informator dla kandydatów.
Niestety nie wszystko złoto co się
świeci. Na najnowszych bilbordach studenci nie mogą się rozpoznać. Słychać
wśród nich opinie, że to rodzime twarze,
a nie wizerunki komercyjne powinny
firmować naszą markę. Dział promocji
zasłania się kosztami i profesjonalizmem
firm zewnętrznych. Nie mamy się czego
wstydzić, dlatego sugerujemy współpracę, aby sukces miał wielu ojców i satysfakcjonował każdego. Jesteśmy na dobrej
drodze, ale jeszcze sporo przed nami.
BIS - luty
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„Żyleta” po liftingu
W minionym roku akademickim kilkakrotnie informowaliśmy was o
projekcie „AGH Lokomotywą Postępu”. W jego ramach członkowie Koła
Naukowego „Firma” pozyskali dla uczelni studwudziestotonową lokomotywę parową i następnie z pomocą zakładu ze Śląska rozpoczęli jej remont.
Sprawdziliśmy jak się ma maszyna i kiedy wreszcie zawita na AGH.
Agata Puchała

O

d 1 września 2008 do 6 lutego
2009 w Zakładach Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego, Zakładu Napraw i Utrzymania
Taboru Sp. z o.o. w Pyskowicach trwał
remont lokomotywy. Jak się okazuje,
efekty „liftingu” są oszałamiające.
–„Kiedy niespełna rok temu rozpoczynały się prace, większość gapiów mówiła: „przecież to bezużyteczna kupa złomu”, dzisiaj aż chce się powiedzieć, „nasza Żyleta jest gotowa na bal” – mówi
Łukasz Wzorek, który wraz z Maciejem
Królem jest pomysłodawcą i koordyna-

torem projektu. Eksponat ma się stać
jedną z atrakcji uroczystości jubileuszowych z okazji 90-lecia AGH. Bez
wątpienia będzie ich gwiazdą! Prorektor ds. Ogólnych, profesor Tadeusz
Słomka osobiście pojechał zobaczyć
efekty prac i przyznał, że jest oczarowany maszyną. Doprowadzenie „Żylety”
do tak dobrego stanu kosztowało niemało wysiłku. Wiele czasu zajęło szukanie części i zdobywanie dokumentacji technicznej. Napotykane po drodze
problemy natury formalnej w końcu
udało się jednak pokonać. – „Muszę

Upgrade szatni

Od miesiąca na naszej uczelni można przechować bagaż w szatniach budynków A-0, A-4, C-3, B-1, B-2, B-3 oraz B-7. AGH w końcu wyszła naprzeciw
oczekiwaniom społeczności studenckiej. Dzięki inicjatywie Niezależnego
Zrzeszenia Studentów AGH każdy student, który nie pochodzi z Krakowa,
będzie mógł spokojnie przyjechać z walizką czy plecakiem na zajęcia.
Wojciech Skibiński

N

iejeden student mieszkający
poza Krakowem doskonale
zna to uczucie, kiedy dociera z
wielkim bagażem na uczelnię, a na

8
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drzwiach szatni wita go napis: „bagażu
nie przyjmujemy”. Wreszcie można
odetchnąć z ulgą. Co prawda punkty
przyjmowania walizek znajdują się tyl-

przyznać, że poczuliśmy ulgę. Już od
półtora roku realizujemy ten niemały
projekt praktycznie we dwóch i sfinalizowanie tak długiego etapu jest jak
prawdziwe wybawienie” – przyznaje
Łukasz Wzorek. Na początku pomysł
wydawał się szalony, a jego realizacja bez
żadnego budżetu prawie niemożliwa.
Uzyskanie aktualnego efektu nie byłoby
możliwe bez zapału twórców i przychylności wielu osób. Wśród nich wymienić
należy między innymi profesora Stanisława Rzadkosza z Wydziału Odlewnictwa,
dzięki któremu eksponaty otrzymają niezbędne do funkcjonowania części. Niemały wkład w realizację projektu wnieśli
też Mateusz Wędrychowicz i Kamil Pycia, członkowie działającego przy AGH
Koła Naukowego „Firma”.
Przed „opiekunami” Lokomotywy
bez wątpienia jeszcze wiele pracy: budowa kompleksu, w którym stanie maszyna, transport eksponatów i wreszcie
uruchomienie skansenu, który ma na
co dzień służyć studentom i być ozdobą
uczelni. Z niecierpliwością czekamy na
nowy nabytek Akademii.
ko w szatniach wyżej wymienionych
pawilonów, ale i tak jest to duże udogodnienie.
Przechowalnia jest czynna tylko w
piątki i poniedziałki oraz w dni poprzedzające dłuższe okresy wolne
od zajęć. Przyjmowanie i wydawanie bagażu odbywa się wyłącznie w
godzinach pracy szatni. Miejsc jest
na razie niewiele, dla przykładu: w
pawilonie A-0 jest ich 30, a w A-4 tylko 20. Mimo to, jak się nieoficjalnie
dowiedzieliśmy, punkty przyjmowania bagażu nie narzekają na ruch,
gdyż o ich istnieniu jak na razie wie
niewielu studentów. Jeśli akcja spotka
się z dużym zainteresowaniem, takie
„ulepszone” szatnie mogą znaleźć się
w każdym pawilonie i do tego z większą ilością miejsc.
Wydawanie walizek i toreb odbywa się na podstawie zwrotu żetonu.
Zasady składowania bagażu są określone przez regulamin, który dostępny jest w szatniach oraz w Internecie.
Więcej informacji na stronie www.agh.
edu.pl.
fot. KSAF AGH, Dawid Jach

Pamiątki AGH
AGH - to brzmi dumnie! Każdy z nas ma czasem ochotę zamanifestować
na jakiej uczelni studiuje. A nic nie robi lepszego wrażenia, niż charakterystyczne zielono-czarno-czerwone logo na nieprzeciętnym gadżecie. Do tej
pory uczelnia nie rozpieszczała nas w tym zakresie: nabycie uczelnianych
bibelotów było trudne, nie powalały one także swoją różnorodnością. Już
niedługo ta sytuacja diametralnie się zmieni!
Kamila Buczyńska

K

ażdej uczelni zależy na pozytywnym wizerunku. Najlepszą
reklamą są zadowoleni studenci, którzy z dumą reprezentują swą Alma Mater. Identyfikując się z nazwą,
chcemy korzystać z przedmiotów, na
których figuruje logo Alma Mater. W
każdym drzemie pragnienie, by być
rozpoznawalnym w tłumie. Wiele szkół
wyższych wykorzystuje ten fakt i prowadzi dystrybucję gadżetów sygnowanych własną nazwą. Jak prężnie może
działać taki rynek, pokazuje przykład
Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu

sklep z pamiątkami nie wystarczył i UJ
rozszerzył asortyment do własnej produkcji wina.
Warto wykorzystać tak duży rynek
jakim jest teren Akademii, gdzie studiuje ponad 33 tysiące studentów.
Zresztą nie tylko studencka brać stanowiłaby klientelę takiego sklepu. Potencjalnymi nabywcami są też pracownicy
oraz goście uczelni. Jak widać ta pusta
przestrzeń aż prosi się o zagospodarowanie. Temat został w końcu podjęty
przez Fundację dla AGH w porozumieniu J. M. Rektorem. W efekcie już nie

długo w gmachu A-0 powstanie sklepik
z pamiątkami Akademii GórniczoHutniczej. Jego prowadzenie zostało
powierzone studentom Koła Naukowego „Zarządzanie”, dla których jest to
okazja zdobywania wiedzy z zakresu
marketingu w praktyce. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie!

Psycholog jest blisko
W listopadowym numerze BIS-u w artykule pt.: „Smutne wędrowanie”, pokazywaliśmy jak trudno na AGH znaleźć
psychologa. Z przyjemnością informujemy, że od tego czasu na naszej uczelni zaszły pozytywne zmiany.
Paulina Depczyńska

N

ajłatwiej jest uzyskać pomoc
w Centrum Karier AGH.
Od grudnia jest tam stały
dyżur psychologa. Ma on miejsce w
każdy wtorek w godzinach 16.00 –
19.00, w budynku mieszczącym się
przy ul. Reymonta 17 (DS1 blok 1 wejście od ul. Akademickiej, wysoki
pater). Gdyby ktoś nie mógł skorzystać z pomocy psychologa w tych godzinach, to istnieje także możliwość
indywidualnego umówienia się na
spotkanie w innym terminie (w tym
celu należy zadzwonić pod numer telefonu 12 617 37 62).
Dodatkowo, o czym na swojej stronie internetowej szczegółowo poinformował między innymi Wydział Huma-

Grafika: Agata Dębicka

nistyczny, studenci mogą korzystać z
psychoterapii oferowanej przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medium

UJ, mieszczącą się przy ulicy Lenartowicza 14 (więcej informacji na stronie internetowej www.psychoterapia.
c m - u j . k r a k o w. p l / t r e s c . p h p ? i d=409&w=p). Alternatywą jest psychoterapia proponowana przez przychodnię medyczną Scanmed, znajdującą się przy ulicy Armii Krajowej 5
(www.scanmed.pl/ofertamedyczna/
poradnie/psyche.php).
Cieszymy się z tej małej rewolucji, która zaszła po naszej publikacji. Inicjatywa uczelni jest bardzo
cenna i na pewno pomoże „zagubionym w wielkim świecie”. Wszystkich
mających problemy zachęcamy – wizyta u psychologa pozwoli odzyskać stracony spokój.
BIS - luty
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Koniec
„wiecznego studiowania”?

XI Inżynierskie
Targi Pracy

- znajdź swoją drogę do kariery!

O tym, że studia to czas niezwykły, wie każdy kto ich spróbował. Wiedzą również studenci kończący swoją przygodę
na uczelni, którzy celowo odraczają w czasie oddawanie prac i przystępowanie do egzaminów dyplomowych. Niestety, zmiany jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą spowodować, iż „wieczni studenci” odejdą w niepamięć.
Piotr Janus

Z

Na co dzień korzystasz z uroków studenckiego życia. Bawisz się, imprezujesz, czasem rzeczywiście studiujesz, ale
zdarza się, że budzisz się w nocy i zadajesz sobie pytanie „Co dalej?”. Stowarzyszenie Studentów BEST Kraków po
raz jedenasty ma przyjemność zaprosić Cię na Inżynierskie Targi Pracy. Już 26 lutego znajdziesz wszystkie odpowiedzi! Przyjdź i dołącz do grona śpiących spokojnie!

I

nżynierskie Targi Pracy są niepowtarzalną okazją, aby student (nie
tylko uczelni technicznej) mógł zapoznać się bliżej z realiami rynku pracy, jak również spotkać się twarzą w
twarz z tym, kogo nieraz najbardziej się
obawia – potencjalnym pracodawcą.
Takie spotkania to nie tylko możliwość
zadania nurtujących pytań, nawiązania
cennych kontaktów, ale przede wszystkim okazja do znalezienia interesujących ofert pracy, stażu lub praktyk, które prawie „podane na tacy” przestają
wyglądać tak groźnie. Odwiedzający
ma niepowtarzalną okazję, aby zaprezentować swoje CV, ale także by ocenić
jak prezentują się wystawcy. Jeśli istnieje jakieś idealne miejsce do rozpoczęcia
kariery, to są nim właśnie Inżynierskie
Targi Pracy. Jeśli interesują Cię:
Oferty pracy, staży i praktyk dla inżynierów i nie tylko!
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Najczęściej studenci umyślnie nie podchodzą
do egzaminów na ostatnim roku, by przesunąć pisanie „magisterki” o kolejne dwanaście miesięcy.
Większość jednak ubiega się o zgodę na „odroczenie” terminu obrony. Uczelnie coraz mniej
przychylnie odnoszą się do takich praktyk, a z
pomocą przychodzi im Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, które ten właśnie zwyczaj pragnie ukrócić, wprowadzając ograniczenia w bezpłatnym studiowaniu poprzez tzw.
punkty kredytowe ECTS. W myśl nowych przepisów, od przyszłego roku w trakcie studiów pięcioletnich, student będzie miał prawo do zdobycia w
sumie 360 punktów ECTS (dla studiów sześcioletnich odpowiednio 420 pkt.). Oznacza to możliwość

zrealizowania jednych studiów magisterskich lub
dwóch różnych licencjatów.
Pomysł budzi kontrowersje i nie jest pewne
czy innowacje proponowane przez ministerstwo
wejdą w życie. Krytycznie ocenia je Parlament Studentów RP, jako ograniczające prawo do swobodnego studiowania więcej niż jednego kierunku.

Dni Kariery 2009
W dniach od 16 do 19 marca na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbędzie się 18 edycja Dni
Kariery – największych w Polsce targów pracy, praktyk i staży. Organizowane przez AIESEC targi dają możliwość
znalezienia zatrudnienia, a towarzysząca im Akademia Umiejętności to szansa na darmowe szkolenia.

Prezentacje Firm
Możliwość indywidualnej rozmowy z rekruterami znanych Firm
- odwiedź nas na XI ITP.
Dla każdego odwiedzającego przygotowano bezpłatny Katalog XI Inżynierskich Targów Pracy oraz inne gadżety. Natomiast na wszystkich tych,
którzy zechcą wypełnić ankietę mającą
na celu wyłonienie najlepszego wystawcy, czeka konkurs, w którym wygrać można m.in. laptopa!
XI Inżynierskie Targi Pracy odbędą się 26 lutego (czwartek) w Krakowie w Hali TS Wisła przy ul. Reymonta 22 w godzinach 10.00 – 17:00. Jest to
jedna z największych tego typu imprez
w Małopolsce. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja przyciągnęła ponad 50
firm, krajowych i zagranicznych z różnych branż oraz ponad 8000 zwiedzają-

naczące zniżki na komunikację i rozmaite bilety
oraz dłuższe pobieranie stypendiów naukowych
czy socjalnych, to jedne z głównych powodów
celowego przedłużania studiów. Sprawa nie dotyczy jednak tylko osób będących na ostatnim roku.
Lawinowo rośnie też liczba tych, którzy mając wysoką średnią rozpoczynają kilka kierunków naraz.
Zyskując stypendia naukowe blokują jednocześnie
setki miejsc na studiach dziennych. Wielu uważa, że
wymagania rynku pracy są na tyle duże, że skończenie
jednego tylko kierunku nie daje szans na znalezienie
satysfakcjonującego zatrudnienia. Oni na napisanie
pracy i przystąpienie do egzaminu dyplomowego zwyczajnie nie mają czasu. Inni traktują uczelnię jako źródło dochodu i łatwy sposób na utrzymanie.

C
cych. W tym roku będzie można odwiedzić stoiska m.in. takich firm jak:
Geofizyka Kraków, Nokia Siemens Network, Accenture, Ernst&Young, Delphi, Fugro, HP, Tebodin, Woodward,
McKinsey, Lafarge, Danone, Deloitte,
Capgemini, Ericpol Telecom i wielu innych. Sponsorem głównym Targów został European Patent Office.
Przyjdź koniecznie – weź karierę w
swoje ręce! Więcej informacji na stronie: www.itp.best.krakow.pl
fot. archiwum własne

o roku w Dniach Kariery w 9
największych miastach w Polsce bierze udział ponad 54 000
studentów i 250 firm. Edycja krakowska to już zwyczajowo ponad 60
firm i blisko 10000 odwiedzających
studentów.
W tym roku wszystko rozpocznie się 16 marca konferencją prasową pod hasłem
„Bezkryzysowe Dni Kariery”. Następnie w dniach 17
i 18 marca wszyscy chętni będą mieli szansę wziąć
udział w cyklu bezpłatnych szkoleń Akademii Umiejętności. Kursy prowadzone przez profesjonalne firmy, to możliwość poprawienia umiejętności twardych i miękkich z obszarów bardzo cenionych przez
pracodawców, takich jak chociażby negocjacje, komunikacja interpersonalna, czy autoprezentacja.
fot. archiwum własne

19 marca w godzinach od
9 do 16 na hali sportowej
Uniwersytetu Ekonomicznego będzie można odwiedzić stoiska targowe i
zapoznać się z ofertami
wielu firm. To także szansa
na złożenie CV czy wstępną
rozmowę kwalifikacyjną. Dni Kariery są okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Dzięki
bezpośredniemu kontaktowi z pracodawcami studenci
będą też mogli dowiedzieć się jak najefektywniej szukać pracy, jak pisać CV i przygotować się na rozmowę
kwalifikacyjną oraz poznać szczegóły systemu rekrutacji konkretnych firm.
Więcej informacji o Dniach Kariery i Akademii
Umiejętności na stronie www.dnikariery.pl

HARMONOGRAM

16 marca – Konferencja prasowa: „Bezkryzysowe Dni Kariery”
17-18 marca – Akademia Umiejętności
19 marca – Targi pracy, praktyk i staży – Dni
Kariery

BIS - luty
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„Grasz o staż” wystartował!

Praca

na wyciągnięcie ręki!

2 lutego na stronie www.grasz.pl pojawiły się konkursowe zadania.
W ten sposób rozpoczęła się XIV edycja konkursu „Grasz o staż”,
która potrwa do 6 kwietnia, do tego bowiem dnia uczestnicy mają
szansę zgłaszać w niej swój udział.

W dniu 12 marca 2009 roku na hali TS Wisła w Krakowie przy ulicy Reymonta odbędzie się II edycja Targów Pracy. Startujemy już od godziny 10:00. Organizatorem Targów Pracy jest Krakowski Portal Studencki - STUDENTserwis.eu.

K

onkurs „Grasz o staż” przeznaczony jest dla
studentów III, IV i V roku studiów jednolitych,
III roku studiów licencjackich oraz I i II roku
magisterskich studiów uzupełniających. Do udziału
w nim zaproszeni są również absolwenci, którzy nie
przekroczyli 30 roku życia. Aby wygrać jeden z ponad 130 staży wystarczy rozwiązać przynajmniej jedno, a maksymalnie trzy zadania konkursowe z puli 58
opublikowanych na stronie www.grasz.pl. Konkursowe prace należy przesłać poprzez stronę www.grasz.pl
do 6 kwietnia. Jest o co walczyć. W tym roku oprócz
staży do wygrania są studia podyplomowe, przeznaczone nie tylko dla osób zainteresowanych obszarami
miękkimi, ale również technicznymi. Dodatkowo na
zwycięzców czekają kursy językowe, specjalistyczne
szkolenia, nagrody książkowe i prenumeraty czasopism. -„Właśnie teraz, gdy coraz częściej mówimy o
groźbie kryzysu gospodarczego, inwestowanie w ludzi wydaje nam się niezwykle istotne. Dla młodych,
wkraczających w zawodowe życie w tak szczególnym
czasie, szkolenie się, praca nad sobą, daje szansę na
dobry start, na utrzymanie się na rynku, mimo różnych trudności” – mówi Mirosława Kownacka, Dyrektor Grupy training&consulting, jeden z Fundatorów nagród dodatkowych.
Oferowane staże jak co roku dotyczą wielu
dziedzin biznesu, więc każdy zainteresowany wakacyjną ciekawą, płatną praktyką, znajdzie dla siebie coś
interesującego. Wśród tegorocznych staży znaleźć
można obszary związane z telekomunikacją i IT, analizą danych, finansami, PR-em, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, biotechnologią oraz
ochroną środowiska. Jest także coś dla osób zainteresowanych logistyką, energetyką, optymalizacją
produkcji, prawem, ubezpieczeniami czy zarządzaniem projektami. Szczegółowe opisy oferowanych
praktyk znajdują się na stronie www.grasz.pl.
Na wszystkich laureatów czekają praktyki, za
które otrzymają wynagrodzenie – 2200 brutto za
miesięczny staż w firmach, 1200 netto w organizacjach pozarządowych. Staże potrwają przynajmniej
miesiąc, jednak doświadczenia ubiegłorocznych
edycji pokazują, że wiele z nich trwa o wiele dłużej,
zaś ponad 30% laureatów kończy staż podpisaną
umową o pracę. -„Konkurs to doskonała okazja do
zdobycia pierwszych poważnych doświadczeń za-

T

argi skierowane są do studentów oraz absolwentów,
czyli osób ambitnych i aktywnych chcących odnaleźć
się na rynku pracy i zarządzać swoją karierą.
Student, absolwent najczęściej szuka pracy w portalach internetowych, my wychodzimy o krok dalej zapraszając zainteresowanych na Targi Pracy. Przedsięwzięcie
ma na celu umożliwienie studentom uczelni wyższych zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy, a także pozwala wystawcom na bezpośredni
kontakt z potencjalnym pracownikiem. Targi Pracy są dobrym miejscem na poznanie pracodawcy i uzyskanie o
nim szczegółowych informacji. Dzięki uzyskanym informacjom student będzie mógł zaprojektować swoją indywidualną ścieżkę kariery.
Wstęp dla odwiedzających targi jest bezpłatny. Organizator gwarantuje również darmowy katalog z informacjami o firmach, które wystawiają się podczas imprezy.
Dla wszystkich uczestników przewidziano konkursy z
atrakcyjnymi, różnorodnymi nagrodami, których losowanie odbędzie się podczas targów.
Zeszłoroczna I edycja targów zakończyła się sukcesem, zadowoleniem wystawców oraz wieloma pozytywnymi opiniami. Targi Pracy odwiedziło około 6000 studentów i absolwentów uczelni małopolskich. Natomiast z
zebranych informacji wynika, że odwiedzili nas również
studenci uczelni z województw: śląskie, podkarpackie,
świętokrzyskie.
Dołożymy wszelkich starań by to wydarzenie było gigantyczną bazą informacji dotyczących pracy i metod jej
pozyskiwania.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
krakowskie Targi Pracy w dniu 12 marca 2009 roku.

www.targi-pracy.pl
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fot. archiwum własne

wodowych, które bardzo często zamieniają się w
propozycję stałej pracy. To również mocny punkt
każdego CV. Laureaci „Grasz o staż” z łatwością odnajdują się na rynku pracy” – mówi Piotr Ruszowski, koordynator konkursu „Grasz o staż”, będący
jednocześnie laureatem jego X edycji.
Dla tegorocznych uczestników organizatorzy
przygotowali wiele niespodzianek. Na stronie internetowej pojawiły się video-wywiady z laureatami, zaś dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników przygotowano newsletter – „Grasz NEWS”,
który co dwa tygodnie będzie trafiał do mailowych
skrzynek. Znajdą się w nim wywiady z ciekawymi
ludźmi, porady dotyczące kariery oraz konkursy na
temat wiedzy o „Grasz o staż”, w których wygrać będzie można atrakcyjne nagrody rzeczowe.
„Grasz o staż” powstał w 1996 roku. Konkurs co
roku umożliwia spotkanie pracodawców z wyróżniającymi się na rynku studentami i absolwentami.
Dotychczas odbyło się trzynaście edycji „Grasz
o staż”. Nagrody ufundowało w nich ponad 300 pracodawców ze wszystkich sektorów gospodarki, z
różnych branż a laureatami konkursu zostało ponad
1700 osób.
Oto, co mówią o nas dotychczasowi laureaci:
„Grasz o staż” jest konkursem innym niż wszystkie. Naprawdę niewiele potrzeba żeby znaleźć się w
gronie laureatów. Wygrana praktyka umożliwiła mi
zdobycie nowych doświadczeń oraz pozwoliła wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach. Gdyby nie konkurs pewnie nie spotkałabym wielu wyjątkowych
osób, z którymi do dziś utrzymuję kontakt.
Agnieszka Dzieńska, Laureatka „Grasz o staż”
„Od chwili, gdy głos w słuchawce oznajmił, że
zostałem laureatem „Grasz o staż”, w moim życiu
więcej się zmieniło niż pozostało bez zmian. Zwycięstwo w konkursie to była iskra, dzięki której nagle w
moim życiu, w sposób łańcuchowy, eksplodowała
energia. To dzięki niej dostałem pracę, dzięki niej
otworzyłem się na nowe wyzwania, dzięki niej także
poznałem mnóstwo szalenie interesujących ludzi.
Jednak przede wszystkim uwierzyłem w siebie - w to,
że człowiek z małego miasta, który wcale nie jest obdarzony kosmicznym wskaźnikiem inteligencji jest w

stanie robić to, co sprawia mu największą przyjemność - spełniać marzenia”.
Tadeusz Staniszewski, Laureat „Grasz o staż”.
„Uczestnicząc w konkursie „Grasz o staż”, dałam
sobie szansę zwycięstwa w znanym w całej Polsce
konkursie stażowym. Dzięki wygranej odbyłam praktykę w agencji reklamowej, która wzbogaciła moje
doświadczenia i stała się mocnym punktem w CV.
„Grasz o staż” to świetna okazja dla młodych osób,
aby zrealizować swoje plany zawodowe. Konkurs daje szansę rozpoczęcia prawdziwej kariery”.
Klaudia Stefańska, Laureatka „Grasz o staż”.
Specjalnie dla czytelników BIS-u przygotowaliśmy konkurs! Do wygrania trzy zestawy upominkowe„Grasz o staż”. Aby otrzymać jeden z nich wystarczy
odpowiedzieć na pytanie kiedy odbędzie się Gala Finałowa konkursu„Grasz o staż”? Na odpowiedzi czekamy
do końca lutego pod adresem bis@student.agh.edu.
pl. W e.mailu zatytułowanym „Grasz” prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

12 złotych rad
jak zwiększyć swoje szanse?

· Wybierz dziedziny, które naprawdę Cię interesują;
· Myśl o skutecznych rozwiązaniach, a nie o teoriach akademickich;
· Pisz krótko, zwięźle, na temat;
· Zadbaj o strukturę oraz graficzną formę rozwiązania;
· Myśl kreatywnie;
· Zastanów się, czego oczekiwałbyś od rozwiązania,
jako autor zadania;
· Zdobądź rozeznanie w rynku, którego dotyczy zadanie i dopilnuj, by Twoje propozycje były realne,
możliwe do zastosowania w praktyce;
· Szukaj informacji w Internecie, przejrzyj literaturę
przedmiotu, skonsultuj swoje pomysły ze znajomymi;
· Jeśli brak w zadaniu pewnych informacji, sam
przyjmij założenia i krótko je uzasadnij;
· Przemyśl wybór preferowanych praktyk i uzasadnienia swoich wyborów;
· Starannie przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej;
· Uwierz w siebie! Wygrana leży w zasięgu Twoich
możliwości!

BIS - luty
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Studencki Nobel
w zasięgu twojej ręki!

Uważasz, że twoje wysiłki naukowe oraz aktywność studencka zasługują na
większe uznanie? Oto szansa dla Ciebie: możesz zyskać prestiż, wspaniałe
oferty pracy, sławę, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody.
Magdalena Hodurek

K

onkurs organizowany co roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów ma wypromować
osoby, które oprócz średniej powyżej 4.0 zajmują się również działalnością studencką i społeczną. Aby wziąć udział w „Studenckim Noblu” nie
można mieć więcej niż 28 lat. W przedsięwzięcie
włączyło się ponad sto polskich uczelni wyższych szykuje się więc ostra rywalizacja. „Młodzi utalentowani” mają szansę publicznie pokazać swoje osiągnięcia, nie tylko te naukowe. Oprócz nagród mate-

rialnych, takich jak chociażby samochód osobowy
czy laptopy, konkurs daje możliwość zaistnienia nie
tylko w biznesie, ale również w mediach.
Aby jednak dotrzeć do upragnionej nagrody
głównej, trzeba przejść przez kilka etapów rywalizacji. W pierwszym z nich wyłoniony zostanie najlepszy student danej uczelni. Ci najbardziej utalentowani przechodzą na kolejny szczebel zmagań. Tu
z każdego województwa awansuje jeden reprezentant. Ostatni etap jest już rywalizacją pomiędzy

najzdolniejszymi z najzdolniejszych, a tego jedynego – szczęśliwego posiadacza samochodu – wybierze ogólnopolska komisja, w skład której wejdą autorytety ze świata nauki, biznesu oraz Patroni Honorowi. W wyłonieniu zwycięzcy pomoże system,
dzięki któremu każdemu osiągnięciu studenta przypisywana będzie określona liczba punktów, razem
do zdobycia jest ich aż 350.
Zgłoszenia do konkursu Studencki Nobel przyjmowane będą od 01.03 do 31.03.2009. Aby wziąć
w nim udział należy wypełnić formularz dostępny
na stronie www.studenckinobel.pl. Tam znajdziecie również regulamin, a także wszystkie pozostałe
informacje, na temat szczegółów rywalizacji. Jako
patron regionalny, BIS zachęca wszystkich uzdolnionych studentów AGH do reprezentowania naszej
uczelni.

Sprawdź wiedzę w praktyce.
III Ogólnopolski Konkurs Inżynierski - BEC 2009

Lubisz wyzwania i masz głowę pełną pomysłów? Wiesz jak ze starego akumulatora i zastawy stołowej zrobić motorówkę? Jeśli tak, to ten konkurs jest przeznaczony dla ciebie.

B

EST Kraków zaprasza do wzięcia udziału w III
ogólnopolskiej edycji BEC - BEST Engineering
Competition organizowanego przez pięć uczelni
technicznych z Gdańska, Gliwic, Krakowa, Łodzi i Warszawy. Formuła konkursu polega na wykonaniu ustalonego zadania w określonym czasie. Podczas trwania
zawodów czteroosobowe drużyny nie mogą liczyć na
pomoc osób z zewnątrz, a do rozwiązania łamigłówki
mogą używać jedynie prostych narzędzi oraz z pozoru zbędnych rzeczy: desek, gwoździ, drutów itd.
-„BEC to propozycja konkursu dla inżynierów, w
którym warto wziąć udział. Dlaczego? Ponieważ ten
rodzaj intelektualnych zmagań jest wspaniałą okazją
do oderwania się na chwilę od akademickiej codzienności i sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce przy
mnóstwie dobrej zabawy. Ja skorzystałem z tej możliwości 2 lata temu. Wtedy mojej drużynie udało się
przejść eliminacje i dotrzeć do finału . Wszystkich,
którzy chcą się świetnie bawić, a przy okazji wygrać
atrakcyjne nagrody zachęcam do uczestnictwa!”mówi Grzegorz Mędrek, koordynator BEC 2009.
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Szybkim krokiem zbliża się pierwszy z trzech
etapów zmagań - eliminacje odbędą się 30 marca.
W tej części uczestnicy zostaną przetestowani pod
względem wiedzy, jak i pomysłowości. Najlepsze drużyny dostaną się do finału regionalnego, w którym już
16 kwietnia będą się zmagać z prawdziwie technicznym problemem. Zadanie
będzie polegało na skonstruowaniu prostego urządzenia z elementów, które
zaproponują organizatorzy. Zwycięzcy finału lokalnego automatycznie przechodzą do krajowego, który odbędzie się 26 maja na

Politechnice Warszawskiej. Tam na uczestników czeka
nowe, trudniejsze i zupełnie niezwiązane z poprzednim zadanie. Ekipa inżynierów, która najsprawniej poradzi sobie z tym problemem, będzie reprezentować
Polskę na I europejskiej edycji konkursu - EBEC (European BEST Engineering Competition).
Aplikację można złożyć w terminie 26-27.02.2009
na stronie www.BEC.BEST.org.pl, tam też znajdują się
szczegóły konkursu. Zapraszamy do udziału!

„Szpieg z krainy ujotowców”
Kryptonim: Wizerunek studenta AGH

Pluskwa w guziku, mikrofon w bucie, znikający atrament – to tylko niektóre popularne szpiegowskie gadżety. Użyłam ich, biorąc na siebie ciężar uczelnianej „wtyczki”. Efektem są, zasłyszane na korytarzach UJ, opinie dotyczące
studentów AGH. Nie są to bynajmniej „taśmy prawdy”, ale raczej szpiegostwo konstruktywistyczne. Warto wiedzieć jak nas oceniają nasi Przyjaciele...
Małgorzata Piechota

Technokracja?
Powyższym mianem określiła studentów AGH
jedna ze studentek UJ, dzielnie trwająca pod punktem ksero w gorączkowym okresie sesji. Według
naszej rozmówczyni studenci jednej z najlepszych
uczelni technicznych w kraju przypominają „azjatyckich człowieczków, napromieniowanych przez
monitor, trwoniących najlepsze lata swojego życia
w świecie gier RPG”. Ania zwróciła także uwagę
na poczucie wyższości, dominujące jej zdaniem
wśród młodych ludzi, aspirujących do tytułu
magistra inżyniera. - „Im się wydaje, że jeśli studiujesz kierunek inny niż techniczny, to jesteś jakimś nieudacznikiem, takim zasuszonym humanistą”. Z owym poczuciem wyższości nie zgadza
się inny student Jagiellońskiej Wszechnicy, który
krytykuje kolegów z własnej uczelni: - „Jeśli widzisz na ulicy chłopaka w płaszczu, z fantazyjnie
przewiązanym szalikiem, z torbą i w kapeluszu po
dziadku, do tego w okularach i ze zblazowanym
spojrzeniem, to na 90% ta osoba ta jest posiadaczem legitymacji UJ”. Jeśli już jesteśmy przy powierzchowności braci studenckiej, nasz rozmówca
ma także konkretną wizualizację „agiehama”...
Radiowa uroda
- „Jeśli z kolei widzisz faceta w wyciągniętym
swetrze, z długimi tłustymi włosami i naszywką np.

fot. archiwum własne

fot. KSAF AGH, Piotr Nosek

Pidżamy Porno czy Dżemu, to są duże szanse, że jest
to student AGH”. Brak dbałości o aparycję jest kolejnym stereotypem, który przewija się w czasie
naszego śledztwa. Swego czasu podobne zarzuty pojawiały się nawet wobec przyszłych pań inżynier. Stwierdzamy oficjalnie, że niepochlebne
opinie wobec prezencji studentek AGH, są co
najmniej passe. W stosunku do adeptek słynnego hasła „dziewczyny na politechniki” przeważają raczej słowa uznania, swoiste płciowe „punkty
za pochodzenie”, ze względu na fakt wkraczania
kobiet do typowych męskich zawodów. - „Dziewczyny na AGH robią kawał dobrej roboty udowadniając, że kobieta może konkurować z mężczyzną,
przełamując stereotyp „kobieciątka” skazanego na
wspieranie się na męskim ramieniu i skazanej na los
zadowolonego niewolnika w domu”- stwierdza
przyszła socjolożka z UJ, z misją genderową w
oczach. Racja!

Głębokie gardło?
- „Kiedy przechodziłam w czasie Juwenaliów
przez teren Miasteczka Studenckiego, nie mogłam
uwierzyć własnym oczom. Nie mam skojarzenia z
pojedynczym studentem AGH, kojarzę raczej hordy
ludzi na kocach, trochę jak po jakimś koncercie, z grillem i obowiązkowym piwem” - twierdzi nasza kolejna rozmówczyni z zaprzyjaźnionej uczelni. Tak zwa-

ny bohater zbiorowy, czyli tu student AGH, z pewnością nie wylewa, zdaniem naszej koleżanki, za
kołnierz. Ale może owe hipotetyczne hektolitry zupy chmielowej to raczej czarny PR? Argumenty odpierające te zarzuty już krążą jako popularne powiedzenia typu: „Student nie kaktus – pić musi” czy
„Ciężkie studia, ciężkie picie”.

Grilowy patriotyzm
Kolejnym spostrzeżeniem, jakim dzielą się studenci UJ, jest słynny „wypoczynek” odbywający się
w ciepłe dni pomiędzy „jamnikami” na MS. Biesiadowanie, gra na gitarze i swoisty studencki
october fest z pewnością sprzyja integracji i wypoczynkowi radosnej młodzieży. Innego zadnia
są natomiast pytani o ten grillowy fenomen
niektórzy koledzy z UJ: - „Studenci AGH to dla
mnie ludzie, którzy żyją w kolektywie, stapiają się
w jednolitą masę - przynajmniej tak to widzę na
Miasteczku. I ta żenująca przyśpiewka: literka A,
literka G…” – stwierdza wyraźnie zniesmaczony student UJ, poprawiając kapelusz (po dziadku?). Rzeczywiście, studenci AGH lubią sobie pośpiewać, szczególnie jeśli dopisuje pogoda. Czy
jednak te niewybredne „przyśpiewki” nie są znakiem czegoś więcej niż tylko grillowego patriotyzmu? BIS sprawdzi, BIS zapyta – niech no tylko nadejdzie wiosna!
BIS - luty
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uczyciela zdecydowanie się nie nadaje.
-,,Pomyślałam, że nie ma sensu ciągnąć
na siłę czegoś, z czym i tak nie wiążę
swojej przyszłości. Zrezygnowałam i złożyłam dokumenty na AGH. Dziś wiem,
że była to dobra decyzja”- relacjonuje.
Innego zdania jest jednak Jerzy, który
dziennie studiuje bibliotekoznawstwo na
UJ, a zaocznie informatykę na AGH.
-,,Dwa kierunki studiów to szansa na lepszą pracę, a w przypadku, kiedy nie uda
mi się w jednej dziedzinie, zawsze mam
inną opcję”- mówi Jerzy, a jego opinia
wydaje się nie być odosobniona.

„Dwukierunkowcy”

w oczach pracodaw ców

Stale się spieszą chcąc pogodzić zajęcia na dwóch uczelniach, nie narzekają na nadmiar wolnego czasu i nieraz dokonują sztuczek niemal
magicznych, aby być „na bieżąco”. To studenci dwóch kierunków. Postanowiliśmy sprawdzić czy ten ogromny wysiłek z punktu widzenia
pracodawców się opłaca.
Kinga Klimowicz

N

ie ulega wątpliwości, że rynek
pracy stawia absolwentom
szkół wyższych coraz większe
wymagania. Obecnie aby osiągnąć sukces często nie wystarczy już sam dyplom, choć zdarzają się też kierunki,
których ukończenie jest niemalże gwarancją otrzymania satysfakcjonującej
posady . Pod tym względem Akademia
Górniczo-Hutnicza, jako uczelnia
kształcąca przede wszystkim wysoko
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wykwalifikowaną kadrę inżynierską,
ma powody do dumy. Według Grażyny
Czop-Śliwińskiej z Centrum Karier
AGH, nasi absolwenci cieszą się wśród
zachodnich pracodawców ogromnym
uznaniem. Fakt, iż w programach nauczania oprócz przedmiotów specjalistycznych znajduje się także sporo
ogólnych, wielu studentów często przyprawia o ból głowy. Jednak według
Czop-Śliwińskiej ma to dla nich sa-

mych strategiczne znaczenie – w podjętej pracy pozwala spojrzeć na dany
problem z różnych perspektyw. Jest to
jeden z głównych powodów tak dużego
zainteresowania zachodnich koncernów naszymi absolwentami.
Nie ma się jednak co oszukiwać istnieją fakultety, które pomimo że rokrocznie są oblegane przez kandydatów,
nie należą do przyszłościowych. Często
fot. KSAF AGH, Piotr Nosek

zdarza się, że po paru miesiącach pobytu na uczelni młody człowiek dochodzi
do wniosku, iż jego szanse na znalezienie świetnej pracy maleją proporcjonalnie do chęci dalszego studiowania
danego kierunku. Co w takiej sytuacji
zrobić? Ewelina, absolwentka Wydziału
Zarządzania, studiowanie rozpoczęła
na ówczesnej Akademii Pedagogicznej.
Twierdzi, że po drugim roku nabrała
już stuprocentowej pewności, że na na-

Za mało?
Czy jeden kierunek już nie wystarcza, aby znaleźć satysfakcjonującą posadę? O zdanie zapytałam Jacka Fałka,
kierownika krakowskiego oddziału Home Broker - firmy zajmującej się doradztwem w zakresie nabywania nieruchomości. Według niego drugi kierunek studiów zawsze jest formą zabezpieczenia
się na przyszłość. Jego ukończenie sprawia, że ,,człowiek stoi na dwóch nogach”,
ma szeroką wiedzę dotyczącą dwóch
dziedzin nauki. Dla pracodawcy jest tym
atrakcyjniejszy, im więcej ukończone fakultety wnoszą w jego pracę zawodową.
Fałek podkreśla jednak, że nie należy
się spodziewać, iż dwa dyplomy spowodują nagłe zainteresowanie kandydatem ze strony potencjalnych pracodawców. Istotną rolę w procesie rekrutacyjnym odgrywa także osobowość,
doświadczenie, umiejętności, czy komunikatywność. Ważne jest również
to, że każda branża i pracodawca mają
inne wymagania, a poszczególne kandydatury rozpatruje się indywidualnie.
Grażyna Czop-Śliwińska zwraca z
kolei uwagę, że często nieustanny brak
czasu nie pozwala „dwukierunkowcom” na uczestnictwo w dodatkowych
kursach i szkoleniach, tak ważnych dla
doskonalenia umiejętności zawodowych. Twierdzi także, iż w przypadku
kierunków, w których konkurencja jest
dosyć duża, równoczesne kształcenie
się w innej dziedzinie, nabiera dużo
większego znaczenia. Dla przykładu,
jeśli absolwent politologii ma problem
ze znalezieniem pracy, to dzięki dyplomowi ukończenia studiów prawniczych
jego szanse są znacznie większe.

Mniej towarzyscy?
Na rynku pracy zauważa się tendencję do wzrostu zainteresowania
kandydatami posiadającymi dobrze
rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Czy w tym kontekście można powiedzieć, iż studiujący na dwóch uczelniach, z racji nieustannego pośpiechu i braku czasu, są
bardziej zamknięci i mniej zżyci ze
swoimi kolegami, a przez to nie wykształcają w sobie zdolności do współpracy? Moi rozmówcy zdecydowanie
się z tym nie zgadzają, według nich
kwestia osobowości człowieka czy
skłonności do empatii, nie wynika z
faktu posiadania bogatego życia towarzyskiego. Zarówno wśród ,,klasycznych” studentów, jak i wśród „dwukierunkowców” można znaleźć ludzi, którzy z komunikacją interpersonalną nie
mają żadnych problemów, oraz takich,
którzy najlepiej czują się wyłącznie w
domowych pieleszach.
Korzyści w oczach pracodawcy
Dla potencjalnego pracodawcy sam
fakt ukończenia dwóch fakultetów to
dowód świetnego zorganizowania i
umiejętności pracy pod presją czasu.
Skoro jest się w stanie przejść w miarę
bezboleśnie przez dwie sesje, ułożyć
grafik w ten sposób, aby z powodu nieobecności nie być dla wykładowców
„anonimem” i, co najważniejsze, poświęca się wolny czas na samokształcenie, bez wątpienia zostanie to docenione. Dla potencjalnego szefa to także
znak, że skoro pomyślnie kończymy
tak trudny egzamin z organizacji własnej edukacji, nie będziemy mieć też
problemów ze zorganizowaniem działań zawodowych.
Potocznie mówi się, że ,,każdy medal ma dwie strony”. Tak jest również i
w tym przypadku. Dwa kierunki studiów mogą być szansą na zwiększenie
swej atrakcyjności na rynku pracy, formą zabezpieczenia na przyszłość, ale
nie gwarantują osiągnięcia sukcesu.
Należy także pamiętać, że decyzja o
dwóch fakultetach łączy się z wieloma
wyrzeczeniami, do których można zaliczyć częściową rezygnację z „prawdziwego” studenckiego życia.

BIS - luty
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Film - klasyka i nowości
Niedawno do polskich kin studyjnych wszedł film François Truffaut’a z 1959 roku
„400 batów”. Ten debiutancki obraz jest sztandarowym dziełem francuskiej filmowej
Nowej Fali. Został nakręcony niskim kosztem, z młodą obsadą i przyzwoleniem na improwizację oraz przy wykorzystaniu naturalnych zdjęć, bez sztucznego oświetlenia. Nouvelle Vague to przede wszystkim głos młodego pokolenia, pragnienie szczerości,
otwartości, szukanie tak zwanej „prawdy życia”. To wyraz buntu wobec skostniałych
tradycyjnych form narracji i poszukiwania wolności w kreowaniu filmowej rzeczywiści,
czyli właśnie „kino autorskie”. Film opowiada dramatyczną historię dojrzewania trzynastoletniego chłopca Antoine, którego rodzice są zajęci tylko własnymi sprawami. Pozostawiony samemu sobie bohater „na okrągło popada w nowe tarapaty” (z fr. tytuł
filmu). Pojawiają się coraz to nowe opresje począwszy od drobnych kradzieży poprzez
kłamstwa, palenie papierosów, picie wina, na ucieczkach ze szkoły kończąc. To opowieść o trudach dojrzewania, szukaniu sensu, chłopięcych marzeniach. Ale także o
miłości do kina. Młodość zostaje tu „odkoloryzowana”, co jednak nie znaczy, że brakuje w niej radości i pięknych momentów. Dzieło wielkie i jak najbardziej aktualne. Po
prostu trzeba obejrzeć.
400 batów (Les Quatre cents coups) Francja 1959; reż. François Truffaut, scen. François Truffaut i Marcel Moussy, zdj. Henri Decaë, scen. Bernard Évein, muz. Jean Constantin;
wys. Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Patrick Auffay, Guy Decomble.

Adrian Gamoń
Choć fabuła filmu „Jak być kochaną” dotyczy w znacznej mierze czasów II wojny
światowej, bardzo mało jest w tym obrazie odniesień do wroga, podziemia i okupacji.
W latach ’60, gdy film wchodził na ekrany, tematyka wojenna była dla polskich widzów czymś, czym obecnie są hollywoodzkie produkcje – często poruszana, powoli
zaczynała męczyć. Reżyser Wojciech Jerzy Has postanowił dać kinomanom nieco
odpoczynku od dramatów wojny. Nie znaczy to oczywiście, że stworzył dzieło lekkie,
które nie dotyka ważnych zagadnień. Wręcz przeciwnie: to poruszająca historia tragicznej miłości i doskonały film psychologiczny. Główna bohaterka, Felicja, jest młodą aktorką zakochaną w swoim koledze po fachu. Gdy ten zostaje podejrzany o zabójstwo, kobieta postanawia ukryć go w swoim domu. Los wystawia ją na niejedną
próbę. Felicja jest gotowa zrobić wszystko, byle tylko ukochany odwzajemnił jej
uczucie. Taka ofiara staje się dla wybranka nie do zniesienia. O całej historii dowiadujemy się od Felicji, która opowiada ją podczas lotu do Paryża. Jedna z lepszych ról
Barbary Krafftówny.

w

Jak być kochaną, Polska 1963, reż. Wojciech Jerzy Has, scen. Kazimierz Brandys, zdj.
Stefan Matyjaszkiewicz, muz. Lucjan Kaszycki; wyst. Barbara Krafftówna, Zbigniew Cybulski, Wieńczysław Gliński, Artur Młodnicki, Zdzisław Maklakiewicz.

Paulina Grabska
Frank i April są w oczach sąsiadów i przyjaciół małżeństwem idealnym. Dobrze płatna praca męża, dwójka kochanych dzieci, dom za miastem. Owa sielanka
jest oczywiście pozorna. Mężczyzna zrezygnował z młodzieńczych ideałów i podjął
pracę w wielkiej korporacji, idąc w ślady swojego ojca (czego bardzo chciał uniknąć). Kobieta porzuciła marzenia o byciu aktorką na rzecz zajęcia się domem. Niespełniona April coraz częściej myśli o niezrealizowanych marzeniach swoich i męża. W końcu wpada na pomysł, jak wyrwać się z pułapki szarej codzienności.
Frank musi teraz wybrać między pewną posadą i konformizmem a życiem, o którym zawsze marzył. W „Drodze do szczęścia” reżyser (Sam Mendes) powraca do
tematów, jakie podjął w swoim debiucie – „American Beauty”. Tym razem robi to
jednak bez akcentów komediowych. Główne role zagrali Kate Winslet (Złoty Glob)
oraz Leonardo DiCaprio. Ta romantyczna para z „Titanica” tym razem niewiele
ma wspólnego z romantycznością. Filmowi można zarzucić w kilku momentach
zbytnią dosłowność, ale być może wynika ona z potrzeby dostosowania obrazu do
poziomu amerykańskiego widza. Mimo tych zastrzeżeń, warto obejrzeć.
Droga do szczęścia (Revolutionary Road) USA, Wielka Brytania 2008, reż. Sam
Mendes, scen. Justin Haythe, zdj. Roger Deakins, muz. Thomas Newman; wyst. Kate
Winslet, Leonardo DiCaprio, Kathy Bates, Michael Shannon.

Paulina Grabska
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Nosowska – „Osiecka”

Jacaszek – „Treny”
Z zamiarem recenzji płyty „Treny” noszę się już od dobrych kilku miesięcy, za każdym razem
znajdując powód, żeby „przesunąć” Jacaszka na kolejny numer. Za poważna, zbyt offowa,
nieprzeciętnie smutna – niektórzy zapewne już w tym miejscu
przestaną czytać dalej. Cała
reszta ma szansę na przekonanie się do niezwykłej muzyki,
skomponowanej przez trójmiejskiego muzyka Michała Jacaszka, będącego pionierem w swojej kategorii. Jego trzeci album
to połączenie muzyki klasycznej
z elektroniką. Dźwięki harfy i
fortepianu oraz instrumentów
smyczkowych w wykonaniu Anny
Śmiszek-Wesołowskiej i Stefana Wesołowskiego, doprawione
przez Jacaszka chłodną elektroniką brzmią nietuzinkowo.
Tytuł płyty nie jest przypadkowy,
gdyż koncepcję wydania oparto
na żałobnych wierszach Kochanowskiego, na co wskazują tytuły poszczególnych utworów. Czy
jest to luźne nawiązanie czy nie,
ciężko powiedzieć. Natomiast
pewne jest, że żałobny charakter trenów poświęconych zmarłej córce poety, został idealnie
przełożony ze słowa pisanego na
dźwięki. Jest to płyta kontemplacyjna, przepełniona smutkiem i
nad wyraz lamentacyjna, a miarowość i tempo dźwięków w połączeniu z wokalem Mai Siemińskiej, zaszczepia w słuchaczu
niespokojne emocje. „Treny” są
albumem wymagającym i trudnym w odbiorze. Chcąc w pełni
odkryć ich piękno, należy zastosować się do zasady 3 x „S” – samotność, skupienie, słuchawki.

Michał Guzik

Już po raz czwarty Kasia Nosowska wydaje solowy album. Jej najnowsze nagranie nosi tytuł „Osiecka”. Do słuchania płyty trzeba się zabrać
„na spokojnie”, wymaga ona maksimum skupienia i tylko dzięki niemu można ją prawdziwie pokochać. Całość krążka to jedenaście genialnych piosenek, w których Nosowska interpretuje teksty Agnieszki
Osieckiej. Tak samo jak autorka wierszy, Kasia stara się przekazać
swój niepokój niemym pytaniem: „Co dalej, co ze mną?”. Nie słychać
jednak żadnego mizdrzenia się i nie potrzebnego lukrowania. Płyta
zaskakuje, jest inna, czuć w niej obawę przed uciekającym czasem.
Delikatny głos Nosowskiej nadaje utworom łagodnego brzmienia i
wyróżnia się na tle muzyki stworzonej przez Marcina Macurka, który
i tym razem spisał się na medal. Krążek rozpoczyna bardzo przyjemne intro pt. „Uroda”, zapraszające do wgłębienia się i przesłuchania
wszystkich piosenek. Osobiście
za perełki uważam „Kto tam u
Ciebie jest?”, „Zielono mi”, „Na
całych Jeziorach ty” oraz znany z
wykonania Seweryna Krajewskiego utwór „Uciekaj moje serce”.
Co mogę dodać na koniec? Niech
za pointę posłużą słowa Nosowskiej: „nic już nie wiem, nie pytam
prawie”. Płycie daję 10 na 10.

Sylwia Bocianowska

Afro Kolektyw – „Połącz kropki”

Afro kolektyw znowu w natarciu. To już trzeci album tej specyficznej
grupy muzycznej, która wykonuje muzykę z pogranicza hip-hopu, funku i jazzu. Jestem rad być świadkiem, jak jeden z moich ulubionych
polskich zespołów z albumu na album ewoluuje. Począwszy od „Płyty pilśniowej”, poprzez „Czarno widzę”, aż do „Połącz kropki”, Afro
Kolektyw dąży konsekwentnie ścieżką, którą obrał na początku, muzycznej kariery. Pisząc ewolucja – myślę muzyka, pisząc konsekwencja – myślę o tekstach, wizerunku i charakterze zespołu. Wystarczy
spojrzeć na listę zaproszonych gości, aby zorientować się, że Afrojax
i spółka, pragną rozwijać styl, w którym są „jedyni”. Filip Jaślan z
„Grupy MoCarta”, Wojtek Krzak z „Kapeli ze Wsi Warszawa” i Kinga
Miśkiewicz, to niektórzy z gości wynoszący swoją obecnością muzykę
Afro Kolektywu na wyższy poziom. W żadnym wypadku nie ma mowy
o przesyceniu gościnnymi występami, a ich jedyną konsekwencją jest
muzyczna różnorodność. Jeśli chodzi o warstwę liryczną, to nadal
mamy do czynienia ze starym, dobrym Afrojaxem. Poziom absurdu w
tekstach lidera Afro Kolektywu sięga zenitu, a granice dobrego smaku,
jak zwykle ulegają permanentnemu
nadwyrężaniu. Afro Kolektyw znowu
dokonał rzeczy, która udaję się niewielu: nie da się przejść obok nich
obojętnie. Czołówka polskich płyt
2008 roku!

Michał Guzik
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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.
Agnieszka Kostelecka

WYDARZENIA
18 (środa) – 22 lutego (niedziela)
VI Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny Źródła i Inspiracje. W planie koncerty i warsztaty ze znanymi wirtuozami
perkusji np. Trilok Gurtu czy Gamelan
Orchestra z Indonezji (grająca m. in. na bambusowych
fletach i szałamajach) oraz wiele dźwięków etnicznych
łączonych z jazzem i muzyką klubową.
27 (piątek) i 28 lutego (sobota)
oraz 1 marca (niedziela)
Eliminacje do „Paki”. Rotunda. Godz. 18.30. Wstęp 12 zł.

Maus. Opowieść
ocalałego. Mój ojciec
krwawi historią.
Art Spiegelman,
liczba stron: 160,
Kraków 2001
wydawnictwo: Post

Blaszany bębenek,
Günter Grass,
liczba stron: 803,
Warszawa 2000,
wydawnictwo:
Porozumienie
Wydawców

Do lektury „Mausa” przystępowałam z dwoma założeniami: po pierwsze – nie lubię komiksów, po drugie –
opowieść o Holocauście w tej formie to niedorzeczność i profanacja. Oba poglądy jednak zmieniłam.
„Maus” powstał na podstawie autentycznych historii związanych z wojennymi losami Żyda-Władka Spiegelmana. Nie jest to jednak kolejna, podobna do wielu, opowieść o „tamtych czasach”. Komiks opisuje powojenne
relacje między Spiegelmanem, a jego synem Artem – rysownikiem przenoszącym historię ojca na papier. Powrót
do przeszłości i przypominanie sobie koszmarnych wydarzeń jest trudne dla obu stron. „Maus” to lektura, która
uświadamia, że treść przekazu jest równie ważna jak jego forma. Jeśli utożsamiacie komiks z niższą formą sztuki,
odpowiednią dla dzieci uczących się czytać, to z pewnością „Maus” ten stereotyp zmieni.
Z dziełem Arta Spiegelmana związane są oskarżenia o jego jakoby antypolski charakter. Przeczytajcie „Mausa” chociażby po to, aby się do nich ustosunkować. Drugą zachętą niech będzie informacja, że pozycja ta otrzymała
nagrodę Pulitzera.

Z pewnością czuliście wiele razy, że książka, którą przeczytaliście Was rozczarowała, nic do Waszej wyobraźni i myśli nie wniosła, była – minęła. Nie będzie tak z pewnością z „Blaszanym bębenkiem”.
Główny bohaterem powieści jest Oskar Matzerath – chłopiec, który opisuje przebieg swojego życia. Większość wydarzeń rozgrywa się w Gdańsku – przed i w trakcie II wojny światowej. Autor nie mógł więc uniknąć
kontrowersji historycznych związanych z ówczesnymi wydarzeniami i relacjami polsko–niemieckimi.
Na tym tle poznajemy głównego bohatera, który jako mały chłopiec przestaje rosnąć. Przez całe życie, z
racji swojego wzrostu i zachowania, jest zawieszony między normalnością a ułomnością, męskością a ﬁzjonomią
chłopczyka. Z jednej strony jest rozkosznym dzieckiem (grającym na tytułowym instrumencie), na które świat
patrzy z przymrużeniem oka, z drugiej dorosłym człowiekiem, pełnym sarkazmu i wchodzącym w przewrotne
relacje z otoczeniem.
Książka Güntera Grassa pozostawi w Waszych umysłach wiele myśli i obrazów, szybko jej nie zapomnicie.

28 lutego (sobota)
Spotkania rycerskie. W planach pokazy przeźroczy
połączone z prelekcjami, pokazy walk i warsztaty ze znajomości rodzajów broni. Pałac Krzysztofory – Rynek
Główny 35 (rezerwacje pod numerem 12 619 23 20).
Godz. 12-15.
6 – 8 i 13 - 15 marca
XV Rozwojowo-Rozrywkowy Festiwal dla Kobiet
PROGRESSteron. Prezentacje i warsztaty na wiele różnych
tematów w ramach psychoedukacji, rozwoju osobistego,
zdrowia, samoobrony czy twórczości i muzyki. Więcej na
www.dojrzewalnia.pl. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62. Wstęp 10 zł (rezerwacje).
13 - 15 marca
VI Festiwal Podróżniczy – 3 żywioły Pascala. Oprócz
dnia filmowego z planowanym maratonem filmów podróżniczych, w trakcie festiwalu odbędą się wystawy i
spotkania z podróżnikami m.in. Kingą Baranowską, pokazy slajdów i koncerty muzyki etnicznej. Nowohuckie
Centrum Kultury.

KONCERTY:
21 lutego (sobota)
PTAKY - Carrion, The 30th of July, Purple Haze. Loch
Ness. Godz. 18. Wstęp 25 zł.

Spis cudzołożnic,
Jerzy Pilch,
liczba stron: 216,
Kraków 2004,
Wydawnictwo
Literackie
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Tytuł książki Jerzego Pilcha jest podobnie groteskowy i przewrotny jak jej treść. Czytelnicy, którzy liczą na
pikantne szczegóły z pewnością będą rozczarowani, ponieważ tytułowy „spis cudzołożnic” jest raczej wytworem
wyobraźni głównego bohatera niż faktem realnym.
Gustaw, doktor pracujący na UJ, musi zaprezentować Kraków „szwedzkiemu humaniście” . Nieco opacznie
rozumie jednak prawo polskiej gościnności. Zakłada, że obcokrajowiec (jak to w delegacji) będzie się interesował
nie tylko zabytkami i postanawia zorganizować mu inne rozrywki, posługując się oczywiście swoim „spisem”.
Poszukiwanie kobiecych wdzięków jest pretekstem do odświeżania ważnych dla bohatera (a zabawnych dla czytelnika) historii z przeszłości.
„Spis cudzołożnic” to także podróż po Krakowie. Oczami głównego bohatera możemy spojrzeć na królewskie miasto czasów PRL-u. Wymienione w książce „kultowe” krakowskie miejsca są znane każdemu studentowi, a
rzut oka na to jak wyglądały w czasach komuny będzie z pewnością przeżyciem inspirującym. Być może wykorzystacie doświadczenia Gustawa oprowadzając po Krakowie swoich znajomych z innych miast.

5 marca (czwartek)
Mad Soundsystem Fest. Wystąpią m.in. AbradAb, Kaliber 44, EastWest Rockers, Warszafski Deszcz, Jamal.
Rotunda. Godz. 20.30. Wstęp 20 zł.

FILM:
24 lutego (wtorek)
Wieczór Instytutu Cervantesa
w każdy ostatni wtorek miesiąca to
pokazy najlepszych filmów hiszpańskojęzycznych. Tym razem wyświetlany będzie Calabuch Lusia Garcii Berlangi (1956). Kino Pod Baranami. Godz. 19. Wstęp 12 zł.
27 lutego (piątek)
Future Shorts_Feel the love Festiwal 2009. Festiwal filmów krótkometrażowych specjalnie na okres
walentynkowy. Oprócz filmów o ludzkiej miłości, tej
trudnej i niestandardowej (np. islandzki „Zapaśnik”),
będzie można obejrzeć obrazy o miłości do kina (nowele z cyklu „Każdy ma swoje kino”). Łącznie filmy trwają
101 minut. Kino Pod Baranami. Wstęp 14 zł.
27 lutego (piątek)
Z cyklu Polskie Piątki - „Perła w koronie” Kazimierza
Kutza (1971 rok). Kino Kijów. Godz. 13.30. Wstęp 5 zł.
6 marca (piątek)
Z cyklu Polskie Piątki - „Żywot Mateusza” Witolda
Leszczyńskiego (1967 rok). Kino Kijów. Godz. 13.30.
Wstęp 5 zł.
6 - 16 marca
Festiwal filmów Andrzeja Wajdy pt. „Współczesna
historia Polski w obrazach Andrzeja Wajdy”. Wyświetlane będą m.in.”Popiół i diament”, „Człowiek z marmuru” i filmy rzadko prezentowane na dużym ekranie.
Kino Ars.
19 - 22 marca
3. Festiwal Filmów Dokumentalnych Muzyka i
Świat. Tym razem hasłem przewodnim będą zjawiska
artystyczne związane z muzyką lat ’60, ’70 i ’80. Wydarzenie to ma charakter połączenia festiwalu filmowego, podczas którego pokazywane są najlepsze filmy
dokumentalne o muzyce z festiwalem muzycznym, w
ramach którego odbywają się soundsystemy i koncerty. Gości festiwalu będą muzycy m.in. z Polski, Maroka,
Izraela i Niemiec. Miejsca to: Muzeum Manggha, kluby: Pauza, Alchemia oraz Kino 18 i Rezerwat Winyli.
Więcej na www.muzykaiswiat.pl

7 marca (sobota)
Włochaty, Psy Wojny. Loch Ness. Godz. 19.
12 marca (czwartek)
Vavamuffin. Rotunda. Godz. 20. Wstęp 20 zł.
16 marca (poniedziałek)
Stare Dobre Małżeństwo. Godz. 20. Wstęp 30 zł.

Rekomendacje opracowała: Anna Sokulska
BIS - luty
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Kto szuka ten znajdzie
Jeśli kiedykolwiek będziecie odczuwać potrzebę obcowania ze sztuką, czy historią nie
wychodząc z domu, jest na to sposób – „Europeana” – europejska wirtualna biblioteka.
Anna Sokulska

W

szystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy
prezydenci i rządy sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej zasugerowali
stworzenie cyfrowego europejskiego zbioru bibliotecznego, mającego na celu ułatwienie dostępu do
kulturalnych i naukowych zasobów Starego Kontynentu. Obecnie „Europeana”, bo tak nazwano ten
projekt, zawiera 2 miliony eksponatów w postaci
obrazów: dzieł sztuki, rysunków, map, zdjęć; tekstów: książek, gazet, listów, pamiętników i archiwalnych dokumentów; dźwięków: muzyki i przekazów słownych oraz plików video: filmów, newsów i
innych przekazów. Można więc posłuchać mazurków Chopina oraz obejrzeć obrazy Rembrandta, czy
inne dzieła, na które nasza artystyczna dusza ma w

danym momencie ochotę. Z biblioteką współpracują znane i cenione ośrodki kulturalne np. Rijksmuseum w Amsterdamie, British Library w Londynie
czy paryski Luwr.
To jednak nie koniec! „Europena” ma w planie do 2010 roku zarchiwizować około 6 milionów eksponatów, czyli trzykrotnie zwiększyć
obecną ofertę. Finansowaniem tego ambitnego
projektu zajmuje się Komisja Europejska, która w
latach 2009-2010 zamierza przeznaczyć na niego
69 mln Euro. Modernizacja „Europeany” wydaje się
być niezbędna. Niedawno ogromna liczba wejść
spowodowała niewydolność serwerów i do tej
pory na stronie głównej można znaleźć informację o nieoptymalnych możliwościach przegląda-

nia, związanych z testowaniem nowego sprzętu.
Sam sposób szukania jest bardzo intuicyjny.
Mamy możliwość przeglądania archiwum wpisując
kogo, co, lub jakiej daty poszukujemy. Możliwa jest
również zaawansowana opcja, która zawęża zakres
poszukiwań. Wyświetlane rezultaty są podzielone na
podkategorie związane z formatem. Dzięki temu szukając na przykład obrazu Picassa nie będziemy musieli brnąć przez sterty tekstów o nim, tylko szybko
i sprawnie znajdziemy interesującą nas grafikę.
Jeśli masz potrzebę „ukulturalnienia się”, to
zgodnie z hasłem przewodnim „Europeany”„pomyśl o kulturze” i wejdź na stronę www.europeana.
eu. Polecamy!

Student w Operze
Nieopodal świeżo wyremontowanego Ronda Mogilskiego stanął pod
koniec ubiegłego roku gmach Opery Krakowskiej. Złośliwi twierdzą, że
przypomina on jeden z biurowców przy ul. Armii Krajowej, my postaramy
się jednak przedstawić Operę z lepszej strony.
Paulina Grabska

H

istoria tej instytucji w Krakowie była do tej
pory pełna przeszkód. Zwykle pełniła w naszym mieście rolę miłego dodatku do spektakli dramatycznych. Po II wojnie światowej wszelkie
próby przywrócenia jej świetności kończyły się fiaskiem ze względu na brak funduszy. Pod koniec lat '50
utworzono Operetkę. Na jej potrzeby wykorzystano
Dom Żołnierza przy ulicy Lubicz 48. Budynek ten nie
był jednak szczytem marzeń – część zespołu zabudowań służyła na początku ubiegłego wieku jako ujeżdżalnia koni. Potrzeba było kilkudziesięciu lat, aby
opera zyskała siedzibę z prawdziwego zdarzenia.
W końcu stało się! W 2002 roku zatwierdzono
projekt nowego gmachu. Budowa rozpoczęła się w
2004 roku, a pierwsza premiera w tym budynku
odbyła się 13 grudnia 2008. Przedstawieniem inaugurującym działalność instytucji w nowej formie
były „Diabły z Loudun” Krzysztofa Pendereckiego.
Nazwisko mówi samo za siebie.
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Niestety nie wszystkie wydarzenia w Operze
są tak dobrze nagłośnione, w końcu kultura wyższa
nie ma wielkiej siły przebicia. Dlatego też postanowiliśmy napisać o czwartej w tym sezonie premierze - 20 i
21 lutego odbędą się spektakle opery Mozarta „Don
Giovanni”. Za reżyserię i scenografię odpowiada jeden z
najbardziej uznanych polskich twórców Michał Znaniecki. W spektaklu wystąpi plejada gwiazd, ale prawdziwą atrakcją będzie główna rola Mariusza Kwietnia.
Ten krakowski baryton na co dzień występuje w słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dlatego możliwość zobaczenia i usłyszenia go na naszej rodzimej
scenie jest nie lada wydarzeniem. Choć bilety nie należą to do najtańszych, z pewnością warto przynajmniej
raz przekonać się na własne uszy jak brzmi głos artysty, którego cenią melomani na całym świecie.
Więcej informacji na temat Opery Krakowskiej
znajdziecie na stronie internetowej www.opera.
krakow.pl.

Konkurs!
Specjalnie dla naszych czytelników Teatr Nowy przygotował 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Amok moja dziecinada”. Do wygrania bilety na 20 lub 22
marca. Aby otrzymać jeden z nich wystarczy napisać na nasz adres bis@student.agh.edu.pl, w tytule wiadomości
podając wybrany termin, a w
treści imię nazwisko i numer
kontaktowy.
Powodzenia!

TEATR
NOWY
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Różnice kulturowe?

W Polsce dowiedziałem się czym są.
W lutowym numerze bohaterem
„Okiem przybysza” jest Ngue
Bayiha z Kamerunu, który opowie
nam między innymi o tym,
dlaczego do polskiej zimowej aury
przyzwyczaił się dużo szybciej niż
do naszej kultury.

Notowały: Ewa Hołysz,
Agnieszka Kostelecka

Wszystko w rękach losu
Studiuję na IV roku Telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i
Elektroniki. Dlaczego znalazłem się na AGH w Krakowie? O wszystkim zadecydował los. Wybierając
studia nie miałem ułożonych żadnych planów,
szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nawet
przed podjęciem decyzji. W klasie maturalnej wiedziałem jedno – chcę studiować za granicą (chociaż
przed przyjazdem do Polski nie wyjeżdżałem poza
Kamerun). Mogłem pojechać do Francji, bo mam
tam krewnych, jednak właśnie to zagrożenie „rodzinną kontrolą” skłoniło mnie do wybrania szkoły
w innym miejscu. Padło na Politechnikę Krakowską, która wydawała mi się uczelnią bardzo prestiżową (sądząc nawet po samej nazwie). Po przyjeździe do Polski szybko jednak zmieniłem zdanie i
postanowiłem zdawać na AGH. Wprawdzie w Kamerunie jest bardzo dobra uczelnia techniczna (Politechnika Kameruńska), ja jednak od początku
wiedziałem, że chcę żyć samodzielnie gdzieś indziej. U nas więzi rodzinne nie są tak silne jak w
Polsce. Rodzice bardziej uczą dzieci samodzielności
i indywidualizmu, dlatego moi najbliżsi taki wyjazd
zaakceptowali. Rodzeństwo (mam 3 siostry i brata)
również rozjechało się po świecie: brat jest w USA,
jedna siostra w RPA, druga w Niemczech, tylko
trzeciej rodzice już z domu nie „wypuścili”. Nie byłem w Kamerunie od początku studiów, tęsknię za
rodziną, ale na szczęście mam z nimi kontakt przez
mail, telefon i Skype’a. Przed przyjazdem do Polski
nie wiedziałem zbyt wiele o waszym kraju, a informacje, które udało mi się wyszukać o Krakowie w
Internecie związane były tylko z Janem Pawłem II
lub z zabytkami.
Kocham tę uczelnię!
Przed właściwym rozpoczęciem studiów miałem zajęcia na „roku zerowym” – uczyliśmy się polskiego i technicznego słownictwa. Posługiwanie się
językiem utrudniała mi najbardziej konieczność odfot. KSAF AGH, Dawid Jach

mieniania słów. Mam szczęście ponieważ na zajęciach trafiłem na grupę ludzi, którzy byli otwarci i
pomagali mi przebrnąć przez trudne początki. Chociaż kiedy słyszę, że kolejny rok studiów będzie już
łatwiejszy (bo to już przecież trzeci, czwarty itd.), to
już w to nie wierzę. Zawsze trafi się przedmiot czy
dwa, które są trudne do zaliczenia. W nauce pomaga
mi to, że mieszkam w akademiku. Jeśli czegoś potrzebuję zawsze się znajdzie ktoś, kto mi pomoże. Uważam
jednak, że w Polsce studenci czasem trochę za bardzo
panikują i nawzajem zwiększają sobie poziom stresu.
W Kamerunie wszystko jest bardziej „na luzie” – najważniejsze jest żeby wszyscy wszyscy zdali, a mniej
istotne jak i kiedy. Tutaj widać podział na dwie grupy:
ludzi, którzy ze sobą współpracują i takich, którzy dbają tylko o siebie i chcą sami wszystko jak najszybciej
zaliczyć. Dobrze chociaż, że profesorowie są bardziej
przyjaźnie nastawieni niż ci z Kamerunu. Już wiem, że
po skończeniu AGH będę za tą uczelnią tęsknić. Nie
chodzi mi tutaj o sesję i egzaminy, ale o ludzi, których poznałem i o to, że studia tutaj pozwoliły mi
odnaleźć siebie. Wiem, że w moim życiu nie będzie
już takiego czasu jak teraz.
Przed przyjazdem do Polski nie wiedziałem
czym są różnice kulturowe, dopiero tutaj tak naprawdę zauważyłem, że mam taki a nie inny kolor
skóry (w Kamerunie nie miało znaczenia to, czy jesteś biały czy czarny). Czuję, że czasem ludzie się
irytują, bo nie pasuję im do szablonowego obrazka
„biednego Afrykańczyka polującego na lwy”, który
mają w głowach. Myślę, że przez stereotypy wielu
obcokrajowców nie zostaje w Polsce na stałe. Za-

uważyłem jednak ciekawą prawidłowość – Polacy,
którzy byli chociaż rok czy pół za granicą, zupełnie
inaczej myślą i nie patrzą już na mnie jak na jakieś
nadprzyrodzone zjawisko. Myślę, że duże różnice
kulturowe występują w obrębie samej Europy (na
przykład między Polską a Francją) – w Afryce jest
raczej jedna kultura. Dziwi mnie w waszym kraju
na przykład to, że ludzie wchodząc do windy nie
mówią sobie „dzień dobry”. Miałem (i nadal mam)
problemy z przyzwyczajeniem się do polskiej kuchni – tutaj się więcej smaży, potrawy są bardziej „suche”, a ja muszę mieć zawsze jakiś sos.

Lubię czytać, ale…
W wolnym czasie chodzę ze znajomymi do kina, lubię też czytać książki – Dostojewskiego i Tołstoja. W grę wchodzi tylko lektura po francusku.
Miałem parę podejść do polskich książek, ale nie
wyszło z tego nic dobrego. Polską prasę jednak czytam swobodnie (preferuję „Gazetę Wyborczą”). Interesuję się też polityką. Lubię pisać. Nie podoba mi
się, że system edukacyjny dzieli uczniów na „humanistów” i „technicznych”, do tego trochę wartość
tych pierwszych obniżając. Ludzie powinni studiować z pasją, a nie poddawać się presji rodziców i
wymogom rynku pracy.
Trochę też zwiedzam – byłem w Gdańsku i Zakopanem (chociaż to miejsce jest dla mnie zbyt turystyczne, komercyjne, a za mało naturalne). Regularnie jeżdżę też do Łodzi na zjazdy studentów pochodzących z Kamerunu. Moim marzeniem jest
wyjazd do Kazachstanu.
BIS - luty
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Z życia Erasmusa
Gdyby rok temu ktoś powiedział mi, że w lutym 2009 roku będę pisać do BISu, ale z Francji, a w dodatku już
tylko na stronę „z życia Erasmusa” – nie uwierzyłabym! Ba, chyba bym się nawet roześmiała. A jednak! Zlepek różnych przypadków, a potem trochę cierpliwości w drodze przez
biurokrację sprawiły, że od września jestem studentką jednej z największych francuskich
uczelni - Universite de Nantes. Bez wahania mogę powiedzieć, że wyjazd na to stypendium jest jedną z najlepszych rzeczy jakie spotkały mnie w życiu!
Karolina Borkiewicz

Autour du monde – cały świat
Pierwszą i moim zdaniem najważniejszą zaletą „Erasmusa” są ludzie!
Spodziewałam się oczywiście poznać
Europejczyków, zaskoczeniem była
jednak dla mnie liczna reprezentacja
studentów z Brazylii, Argentyny, Meksyku, Togo, Algierii i innych mniej lub
bardziej egzotycznych krajów Ameryki, Afryki i Azji. System wymian międzynarodowych jest w Nantes bardzo
dobrze rozwinięty. Obecnie uczy się tu
na różnych uczelniach 3000 studentów
zagranicznych. Niewątpliwie wpływa
to na wyjątkowy klimat panujący w
tym mieście i na uniwersytecie. Stres
związany z aklimatyzacją, czy słabą
znajomością języka, zostaje zniwelowany praktycznie do zera, a warunki dla
rozwoju multikulturowego życia towarzyskiego są wręcz wymarzone. I mam
tu na myśli zarówno kursy tańca „latino” z osobistym trenerem, niedzielne
degustacje z cyklu: „kuchnie świata”,
jak i poznawanie azjatyckiego sposobu
na odróżnienie Chińczyka od Koreań-
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czyka…
po
oczach! Na moją
opinię wpływają
również imprezy, wycieczki,
koncerty
czy
akcje, jak np.
„nocne zwiedzanie Nantes”,
organizowane
przez miasto i
organizacje
studenckie.
Ponadto, obcując na co dzień z ludźmi z
całego świata, mam okazję poznać ich
kulturę, styl życia i bycia. To naprawdę
niesamowite doświadczenie! Nagle
otwierają się człowiekowi oczy i może
w końcu zrozumieć świat, zweryfikować swoje stereotypowe myślenie i sposób postrzegania danego kraju, ale także Polski.
Bienvenue a Nantes
Wbrew opiniom rodowitych Paryżan, że „we Francji wszystko poza stolicą to wieś” ,Nantes jest miastem i to nie
małym, bo wielkości połowy Krakowa.
Leży na zachodzie kraju i jest stolicą „
Krainy Loary”. Wino „Muscadet” i słone masło to tutejsze specjały. Zamek
Książąt Bretońskich, na którym wieczorami pojawiają się animacje świetlne, pomysłowo zaaranżowane parki,
przepiękna, jasna zabudowa centrum
miasta, klimatyczne dzielnice rybackie,
bliskość oceanu – to właśnie Nantes.
Jednym słowem: jest tu uroczo. Z rzeczy praktycznych warto zaznaczyć, że
komunikacja miejska działa tu jak marzenie, a bilet miesięczny obejmuje nie

tylko tradycyjne autobusy i tramwaje,
ale również tramwaj wodny, kursujący
po opływających miasto rzekach Erdre
i Loara. Nantes posiada także bardzo
dobrze rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych. Jeśli jestem już przy temacie
sportu, muszę powiedzieć, że w uczelnianym „SUAPsie” można spróbować
praktycznie wszystkiego: od siłowni,
przez taniec afrykański, gimnastykę relaksacyjną, szermierkę, kajaki, wspinaczkę, tenis ziemny po nurkowanie,
hokej na lodzie i wiele innych. Jeśli
chodzi o same studia, to według mnie,
mniejszą wagę przykłada się tu do
uczenia „na pamięć”. Zajęcia trwają
dwie godziny zegarowe, obowiązuje
skala ocen od 0 do 20, a poza tym
bardzo drastycznych różnic między
Polską i Francją nie ma. No chyba,
że…trwający właśnie strajk przeciwko zmianom w ustawie o szkolnictwie
wyższym. Studenci przychodzą na zajęcia, te jednak się nie odbywają, bo
profesorowie nie pojawiają się. Jest tak
już od tygodnia. Takiej sytuacji w Polsce sobie raczej nie wyobrażam – ech,
ci Francuzi!
Il faut profiter!
Kończąc moją relację „z życia Erasmusa” chciałam wystosować krótki
apel: Drogi czytelniku, Studencie AGH,
jeśli tylko masz okazję spędzenia części
swoich studiów za granicą – nie zastanawiaj się! jedź!! „Erasmus” to niesamowita przygoda, ale także empiryczne studiowanie co najmniej dwóch dodatkowych fakultetów - w moim przypadku poza socjologią jest to język
francuski i kulturoznawstwo z elementami stosunków międzynarodowych.
fot. archiwum własne

Ranking prawdy Ci nie powie
Wiosna powoli się zbliża – już niedługo kolejny rocznik maturzystów przystąpi do swojego życiowego sprawdzianu i stanie przed trudną decyzją:
jaką uczelnię wybrać i jaki kierunek studiować? I
najważniejsze - czym się w tym wyborze kierować?
Wiele instytucji czy pism tworzy rankingi mające
stanowić dla maturzystów pomoc w wyborze studiów. Część z tych odnoszących się do roku 2008 już
została ogłoszona, resztę dopiero poznamy. Warto
sobie postawić pytanie o to, czy rankingi, mogące
mieć ogromy wpływ na wybory młodych ludzi, odzwierciedlają prawdę o uczelni? Lepszym „źródłem
informacji” są z pewnością starsi studenci, ale wybiórcze opinie także mogą być mylące. Wcielmy się
w rolę zdezorientowanego maturzysty i popatrzmy,
jak AGH wypada w rankingach uczelni wyższych.
Przeszukując Internet czy prasę, młody człowiek natknie się z pewnością na klasyfikację stworzoną przez „Wprost”. Wśród polskich uczelni technicznych AGH zajęła tu w roku 2007 czwarte miejsce zdobywając 90,75 punktów na 100 możliwych.
Ranking„Wprost”opiera się na punktacji„wielowymiarowej”. Wiadomo, że inaczej ocenia się uczelnię z perspektyw zaplecza socjalnego, inaczej według szans absolwenta na rynku pracy, a już zupełnie odmiennie patrzą na nią studenci (którzy z pewnością nie zawahaliby się przyznać lauru pierwszeństwa za atmosferę akademikowych imprez czy smak stołówkowych pierogów). Wróćmy jednak do rankingu „Wprost”. Uczelnie
oceniane są tu według takich czynników jak: zaplecze
intelektualne, proces kształcenia, szanse zrobienia kariery zawodowej oraz warunki studiowania. Każdy ze
składników ma jednak„inną wagę”– zaplecze intelektualne (czyli na przykład: osiągnięcia naukowe kadry, uczestnictwo w programach badawczych,
uprawnienia do nadawania stopni) liczy się bardziej niż baza materialna i rekreacyjna. Takie podejście wydaje się być jak najbardziej uzasadnione –
uwzględnienie różnych czynników pozwala spojrzeć na uczelnię z „wielu stron”.
Prestiż, siła naukowa
czy warunki?
Podobnie skonstruowany jest ranking „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”. AGH zajęła tu w 2007
roku siódme miejsce, a wskaźnik rankingowy za
2008 obniża pozycję naszej uczelni o jedno oczko.
Wśród uczelni technicznych byliśmy drudzy. W tej
klasyfikacji akcenty rozkładają się jednak trochę
inaczej. Czynniki brane pod uwagę to: prestiż (30%
oceny), siła naukowa uczelni (40%), warunki studiowania (20%) i umiędzynarodowienie (10%).
Pojawia się więc element oceny subiektywnej i
wskaźnik bardziej „miękki” – prestiż, to między innymi opinia kadr akademickich o uczelni. Warto dodać, że ranking jest bardzo szczegółowo skonstru-

Ranking

rankingów

Naturalną ludzką skłonnością jest chęć do rywalizacji i ciągłego „ścigania się z innymi”. Każdy chce być w czymś najlepszy. Oscary, Noble,
Grammy czy Pulitzery mają się całkiem dobrze. Rywalizacja toczy się
jednak nie tylko w „wielkim świecie”, ale i obok nas, gdzie „ścigają się”
ze sobą także uczelnie wyższe. Jak w tym wyścigu wypada AGH? I co
ważniejsze: czy jest on sprawiedliwy? Postanowiliśmy to sprawdzić.
Agnieszka Kostelecka
owany, ocenę uczelni można rozłożyć na najdrobniejsze czynniki – dla przykładu: 1% oceny stanowi
zdalny dostęp do zasobów bibliotecznych, 0,5% to
ilość wykładowców pochodzących z zagranicy.
PANowski kontra „niezależny”
Rankingi tworzone są nie tylko w oparciu o
ocenę całej uczelni, dotyczą także konkretnych kierunków kształcenia. Przykładem może być ten,
opracowany przez Komitet Informatyki działający
przy PAN. Wydział EAIiE zajmuje w nim 5 miejsce.
Klasyfikacja została stworzona na podstawie szczegółowych wyliczeń, które uwzględniają szeroki
przekrój czynników.
Zainteresowanie budzi też niezależny Ranking
Uczelni Wyższych (dostępny na stronie www.topstudia.pl), w którym AGH zajmuje pierwsze miejsce
w Polsce. Radość z wysokiej pozycji naszej uczelni
nie może być jednak w pełni uzasadniona, bo jedynym czynnikiem branym pod uwagę jest opinia
studentów (ocena w skali 1-10). Z sukcesu AGH

oglądający zestawienie nie będzie się cieszyć również zbyt długo – w końcu natknie się na informację, że ilość osób biorących udział w głosowaniu
jest, delikatnie mówiąc, niezbyt wysoka – na AGH
głosowały 34 osoby – trudno więc mówić o reprezentatywności. Czy tytułowa „niezależność” tej klasyfikacji nie jest przypadkiem tym samym co „nierzetelność”?
Przedstawione rankingi z pewnością odzwierciedlają sytuację poszczególnych uczelni, nigdy jednak w jednej liczbie nie zamknie się całej prawdy.
Wielość kryteriów oceny nie może zostać sprowadzona do cyfry – inaczej uczelnię oceniają profesorowie, inaczej studenci, a jeszcze inaczej pracodawcy mający do czynienia z jej absolwentami. Na szkołę można
patrzeć przez pryzmat możliwości nadawania stopni
naukowych, z punktu widzenia ścieżek kariery zawodowej studentów czy poprzez jakość infrastruktury. Wybierajmy więc klasyfikacje wielowymiarowe, a nawet na te patrzmy w kategoriach ogólnych
tendencji, a nie „prawdy absolutnej”.
BIS - luty
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Studencka
„serialomania”
Serial jest dla wielu dobrym lekarstwem na nudę. Dzięki możliwościom jakie daje sieć, coraz częściej widz sam
decyduje, ile odcinków chce obejrzeć. A, że czasem trudno porzucić rozwijającą się fabułę, niejednemu zdarza się
popełnić grzech „odcinkowego nieumiarkowania”. Nieszkodliwy, dopóki nie przerodzi się w nałóg.
Kamila Buczyńska

O

popularności seriali nie trzeba
nikogo przekonywać. Spora
część z nas ma swoje ulubione
tytuły, do których lubi sięgać w wolnej
chwili. Do niedawna oglądanie telewizyjnych „tasiemców” było kojarzone
jedynie ze złym kobiecym gustem. Dziś
seriale przeżywają renesans i cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem także
męskiej części widowni. Największą
popularność zdobywają produkcje
amerykańskie, które podbijając telewizję, stają się globalnymi hitami i zaraz
po emisji trafiają do sieci, gdzie czekają
na nie miliony internautów. Fenomen
ten nie omija polskich studentów, którzy z zapałem śledzą losy ulubionych
bohaterów. Taki serialowy „drugi
obieg” niejednokrotnie ratuje filmy
przed zapomnieniem. Zaintrygowani
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fabułą bieżących odcinków sięgamy po
starsze sezony, o których telewizja dawno już zapomniała. W ten sposób serial zaczyna żyć własnym życiem.
Dlaczego oglądamy seriale?
Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Kasia (III rok,
GGiOŚ) mówi: -„Są one dobrym „zapychaczem” wolnego czasu. Wracam z zajęć, mam ochotę odpocząć, zjeść obiad, a
jednocześnie nie chcę tępo wpatrywać
się w ścianę. Obejrzę więc jeden czy dwa
odcinki „Przyjaciół”. Tak mija mi już
ósmy sezon”. Serial to dobry sposób na
zabicie czasu tym bardziej, że jego „odcinkowość” sprawia, że sami możemy
zdecydować jak długo będziemy siedzieć przed ekranem tworząc własną
ramówkę. Jest też jedną z najłatwiej do-

stępnych form rozrywki. Nie musimy
podejmować takiego wysiłku jak na
przykład wyjście do kina czy teatru.
Ulubiony serial możemy obejrzeć komfortowo we własnym fotelu, będąc
ubranym w stary dres. –„To dobry sposób na odstresowanie. Przydaje się
zwłaszcza w takich momentach jak sesja, gdy nie mam czasu na długometrażowy film, a potrzebuję trochę się zrelaksować i pośmiać”- zauważa Magda (III
rok Socjologii).
S jak serial
Wachlarz propozycji, jakie daje
nam do wyboru zarówno polski jak i
zagraniczny rynek, jest bardzo szeroki.
Różne są też gusta odbiorców. -„Lubię
amerykańskie seriale, bo są dużo bardziej interesujące niż nasze krajowe profot. KSAF AGH, Radosław Piekarz

dukcje. Ich tematyka też jest znacznie
szersza. W Polsce powstają tylko i wyłącznie produkcje tradycyjne, gdzie bohaterem jest rodzina i jej problemy. Wystarczy spojrzeć na „M jak miłość” albo
„Na wspólnej”. To nudne!” - mówi Piotrek (IV rok Ceramiki). Nie da się zaprzeczyć, że w obecnie dostępnych serialach możemy przebierać pod względem tematyki. Lubisz nierozwiązane
zagadki? Interesujesz się medycznymi
zagadnieniami? Cyniczny Dr House
otworzy przed tobą sterylny świat pachnący lizolem. Dodatkowo nie przejdziesz obojętnie obok jego nietuzinkowego poczucia humoru i arogancji. A
może wolisz dziką przyrodę i niebezpieczeństwo czające się w dżungli?
Wówczas wystarczy włączyć jeden z
odcinków Zagubionych, gdzie thriller

miesza się z romansem, a sensację dobrze uzupełnia kryminał. Będziesz
mógł odkrywać tajemnice bezludnej wyspy oraz poznawać mroczne strony przeszłości współ-rozbitków. Krótko mówiąc: „dla każdego coś wciągającego”.
Mania(k)?
Jak wiadomo każdy lek źle dawkowany może zaszkodzić. Co zrobić więc,
kiedy chęć poznania dalszych perypetii
bohaterów zaczyna przeważać nad
zdrowym rozsądkiem? Pierwszy, drugi,
trzeci sezon. Filmowe życie zaczyna nas
tak wciągać, że jego śledzenie przedkładamy nad codzienne obowiązki. Może
to wpłynąć na naszą postawę, kontakty
z innymi ale również na wygląd, zwłaszcza gdy brak czasu sprawi, że nie będziemy mieli kiedy o siebie zadbać. Ma-

rek (II rok MSE) zauważa: -„Mój współlokator tak się wciągnął w oglądanie serialu „Skazany na śmierć”, że przez dwa
dni nie rozstawał się z komputerem.
Odetchnął dopiero, gdy skończył oglądać
pierwszy sezon. Rozumiem, że film może wciągnąć, ale żeby do takiego stopnia?”. Nie trzeba długo szukać, aby
znaleźć kolejne przykłady na to, że
serial to „wilk przebrany w owczą
skórę”, który pochłania nas bezlitośnie. –„Jestem fanem „Dextera”. Ten
serial na mieszkanie przyniósł kolega.
Oglądaliśmy po kilka odcinków dziennie, jeden za drugim. Ma naprawdę nietypową fabułę. O mały włos nie zawaliłem z tego powodu projektu na laboratorium. Opamiętałem się dopiero, gdy odwiedziła mnie moja dziewczyna i zrobiła awanturę. Cóż, trochę się z kolegą zaniedbaliśmy, mieszkanie też”- relacjonuje Andrzej (IV rok PiE).
To nie jedyny problem, który może
towarzyszyć nadmiernej fascynacji serialowym światem. Bywa, że oglądani
przez nas bohaterowie zaczynają nam
imponować. Wówczas, identyfikując
się z nimi, powoli przejmujemy ich sposób mówienia, mimikę, czy gestykulację. Ania (II rok Socjologii): -„Mój
młodszy brat – nastolatek, lubi oglądać
„Californication”. Ostatnio stwierdził, że
wzorem jednego z bohaterów będzie
„wyrywał laski tylko po to, by je zaliczyć”. Obawiam się jednak, że takie podejście do koleżanek, nie przysporzy mu
sympatii w klasie”.
Uwaga to fikcja!
Serial z założenia ma nam dostarczać rozrywkę, być odskocznią od codzienności. Bez wątpienia dla wielu
spełnia takie właśnie funkcje. Warto
jednak pamiętać, że ukazywany w nim
świat jest o wiele prostszy niż ten, w
którym żyjemy na co dzień. Tam
wszystko toczy się szybko i według
pewnego scenariusza, a bohaterowie są
piękni i przewidywalni. Wzorowanie
się na serialowych postaciach może
przybierać formę niegroźnego dla nikogo dziwactwa, ale może też być próbą przeniesienia świata zza szklanego
ekranu w prawdziwe życie, które jednak od serialowych opowieści mocno
się różni. Warto dostrzegać tę różnicę i
nie dać się ponieść serialomanii.
BIS - luty
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Bezprzewodowy
Internet na AGH
Od kilku lat rośnie liczba osób korzystających z szybkiego Internetu bezprzewodowego. Nowe technologie zyskują coraz większe rzesze zwolenników. Struktura bezprzewodowej sieci na naszej uczelni nie
pozostaje w tej kwestii w tyle. Wielu studentów korzysta z tego, że AGH udostępnia na swoim terenie
bezprzewodowe łącze.
Janusz Kamieński

Jest gęsto
WiFi nie jest już nowinką i sieci dookoła jest niemało. Jak przyznaje pan Bogusław Juza z Uczelnianego Centrum Informatyki (odpowiedzialny za bezprzewodowy dostęp do Internetu na naszej
uczelni), znajdujemy się w istnym gąszczu. Na samym AGH znajduje się blisko
sto prywatnych punktów, z czego niestety połowa jest niezabezpieczona, co
powoduje zakłócenia urządzeń.
Uczelniany sprzęt jest rozmieszczony przede wszystkim w miejscach łatwo
dostępnych studentom. Sieć powstała
około 4 lata temu. Najpierw zdecydowano się stworzyć ją w oparciu o małe punkty dostępowe (access point) Linksys rozsiane po uczelni. –„Przede wszystkim celowaliśmy w miejsca, gdzie można przyjść
z laptopem i usiąść oraz w sale wykładowe, gdzie mogą odbywać się konferencje.
Nie zależy nam na pokojach pracowni-
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ków, gdyż tam funkcjonuje sieć kablowa,
która działa znacznie lepiej niż bezprzewodowa” – mówi Bogusław Juza.
Jednak w miarę wzrostu popularności tej formy dostępu do Internetu,
zaczęły pojawiać się problemy. Sieć
miała zbyt słaby zasięg, a punkty dostępowe z niewiadomych przyczyn traciły
stabilność. Powodem takiego stanu rzeczy było głównie wzajemne zakłócanie
się urządzeń. W efekcie protokół VPN,
który jest obecnie stosowany do nawiązywania połączenia, okazał się być
uciążliwy w użytkowaniu.

Czas zmian
Aby przezwyciężyć narastające problemy, pracownicy uczelni odpowiedzialni za WiFi postanowili wprowadzić nowy sprzęt. Zakupionych zostało
sto urządzeń firmy CISCO. Obsługują
one technologię bezprzewodową

802.11a/b/g/n, co pozwala na zwiększenie zasięgu sieci, przy równoczesnym zachowaniu wstecznej kompatybilności. Nowe access pointy zostały
nabyte z myślą o profesjonalnym zastosowaniu, dzięki czemu będą pracowały
znacznie wydajniej i stabilniej.
Do końca zeszłego roku mogliśmy
korzystać z sieci wykorzystując protokół
szyfrowania o magicznym skrócie VPN
(Virtual Private Network). Pozwala on na
połączenie się, poprzez podanie swojego
loginu i hasła, z serwerami uczelni, które
otwierają nam dostęp do szybkiego łącza
internetowego. To właśnie dzięki temu
rozwiązaniu jesteśmy identyfikowani
przez system, a więc nie działamy anonimowo, co jest ważne w takich obiektach
jak AGH. Ponadto protokół ten zapewnia
bezpieczeństwo przesyłanych danych,
gdyż szyfry pozwalają ukryć nasze działania przed innymi użytkownikami. Technofot. KSAF AGH, Kamil Janik

logia ma jednak pewne wady. Należą do
nich głównie luki w zabezpieczeniach, pozwalające na podsłuchiwanie informacji
wysyłanych w eter oraz wymóg silnego
sygnału. W momencie, gdy sygnały pochodzą z kilku punktów dostępowych i
nakładają się na siebie, urządzenia działające w oparciu o VPN mają tendencję do
zrywania połączenia.
Od nowego roku wprowadzono
dwie odrębne sieci. Jedna z nich nosi nazwę „AGH-Guest” i jest niezabezpieczona, a dostęp do niej mają wszyscy użytkownicy komputerów w okolicy. Sieć ta
jest dużo wolniejsza od „AGH-WPA”,
skierowanej do studentów i pracowników. Podział ten zastosowano aby udostępnić Internet wszystkim osobom przebywającym na terenie uczelni, bez potrzeby
rejestracji w systemie. Z nadzieją na polepszenie jakości łącze zabezpieczono technologią WPA2-Enterprise. Wykorzystuje ona

nowoczesny protokół szyfrowania WPA2.
W takim systemie każdy użytkownik również posiada swój login i hasło, ale jego dane są mniej narażone na atak. Protokół
ten jest lepszy od VPN, także dzięki temu, że połączenie zostaje nawiązane automatycznie, tak jak ma to miejsce w sieciach niezabezpieczonych.

Zaloguj się już dziś!
Szybko zauważono, że chociaż z
jednej strony WPA2 przewyższa VPN
w prostocie użytkowania na co dzień,
to wstępna konfiguracja komputera
pod nowy protokół jest bardziej skomplikowana. Pierwsze połączenie z Internetem nie należy do najłatwiejszych.
Jednak gdy już raz przebrniemy przez
wszystkie ustawienia, będzie ono następować samoistnie. Warto zauważyć, że
stopień trudności konfiguracji zależy od
systemu operacyjnego komputera.

Po zmianie poprawi się przede
wszystkim stabilność połączeń, które
nie będą zrywane co kilka minut z niewiadomych przyczyn. Zasięg zwiększy
się, przez co siła sygnału będzie lepsza i
będziemy mogli cieszyć się łatwiejszym
dostępem do sieci.
Od początku stycznia praktycznie
na całej uczelni wymienione zostały stare
punkty dostępowe. Jak mówi Bogusław
Juza: -„Do wymiany został nam jeszcze
budynek C3 oraz C4. Gdy skończymy demontowanie starych urządzeń, postaramy
się znaleźć miejsca, gdzie bezprzewodowej
sieci nie ma z różnych powodów. Zwykle
współpracujemy z lokalnymi administratorami w budynkach danych wydziałów i
to oni podpowiadają, gdzie znajdują się
jeszcze miejsca wymagające zasięgu”.
Zdarzają się obiekty, jak na przykład budynki A3 czy B7, które nie mają
jeszcze w ogóle access pointów. W niektórych miejscach będą przeprowadzane prace mające na celu poprawę zasięgu – dotyczy to chociażby U2. Zmiany
dokonywane są w zależności od zgłoszeń. Z tego powodu został poprawiony zasięg w budynku Wydziału Zarządzania. Często padają pytania o „Lipsk”,
czyli siedzibę Wydziału Humanistycznego. Na razie nie ma tam sieci i ze
względu na problemy techniczne raczej
nie prędko się pojawi.
Nowa sieć powinna w pełni zastąpić stare punkty dostępowe pod koniec
lutego lub początkiem marca. Stary
system autoryzacji użytkowników
(VPN) będzie jeszcze pracował do wakacji. W przyszłym roku akademickim,
aby korzystać z sieci bezprzewodowej na
AGH, będzie trzeba już „przesiąść się” na
WPA. Na razie z problemami technicznymi nie zgłasza się zbyt wielu studentów, ale jak podejrzewa pan Juza, wraz z
wyłączeniem serwera VPN, zainteresowanie konsultacjami wzrośnie.
Radzimy więc przerzucić się na nową sieć jak najprędzej gdyż, pomimo
licznych utrudnień z pierwszą konfiguracją, ułatwi wam to codzienne korzystanie z Internetu na uczelni. Warto się
zmobilizować, aby tuż przed wakacjami nie zaskoczył was nagły brak Internetu. Instrukcję konfiguracji komputera oraz login i hasło, można znaleźć na
stronie internetowej pod adresem

www.enter.agh.edu.pl.
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Alternatywy
sali
gimnastycznej
Semestr letni dla wielu jest początkiem zajęć z wychowania fizycznego. Nie wszyscy jednak orientują się co do
innych form zaliczenia tego przedmiotu. Poza zwykłymi zajęciami oraz przynależnością do sekcji sportowej,
dla studentów zorganizowane są rajdy i obozy, które dają możliwość uzyskania wpisu. Przygotowaliśmy dla
was krótki spis zasad oraz możliwości jakie obowiązują w tym zakresie na naszej uczelni.
Bartosz Grad
Zasady zaliczenia
Standardowy sposób uczęszczania
na zajęcia sportowe obejmuje przynależność do grupy dziekańskiej na sali
gimnastycznej lub pływalni. Jest to
najczęstsza forma wybierana przez
studentów. Dla osób z pewnymi schorzeniami lub dysfunkcjami (wady postawy i wzroku, przewlekłe kontuzje,
itp.) przewidziano grupy, prowadzone
przez Międzyuczelnianą Przychodnię
Rehabilitacyjną. Zajęcia takie odbywają się na identycznych zasadach, jak te
podstawowe, ale trenerzy dostosowują
sposób prowadzenia ćwiczeń do możliwości podopiecznych. Można również skorzystać aktywności proponowanych przez Klub Uczelniany w zakresie sekcji sportowych, grup turystycznych oraz różnego rodzaju obozów. Warto podkreślić, że niezależnie
od wybranej formy zaliczenia, zawsze
musimy wykazać się systematycznością
i skutecznością w zdobywaniu minimum umiejętności i wiadomości z realizowanych dyscyplin.
Dlaczego nie lubimy wf-u?
Jak się okazuje zajęcia sportowe
nie należą do ulubionych. Denerwuje
nas to, że przypisano im zero punktów
ECTS, często zajmują dużo czasu pomiędzy wykładami i czasami zmuszają
nas do wczesnego wstawania, a przecież, jak powszechnie wiadomo: nie o
to w studiowaniu chodzi. Niemniej jednak w-f zaliczyć trzeba, a aktywność fi-
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SPOSOBY ZALICZENIA
sekcja sportowa

badminton, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, pływalnia, kulturystyka i inne

grupa turystyczna

turystyka rowerowa, turystyka górskie, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie,

obozy

obozy sportowo – rekreacyjne, obozy szkoleniowe – narciarskie.

zyczna jest nam potrzebna. Zapytaliśmy kilka osób o to, czego nie lubią w
wf-ie. –„Dla mnie bez sensu jest to, że
nie wszyscy mają tyle samo semestrów
tych zajęć i nie można ich sobie swobodnie wybierać tak, aby dostosować do
swojego planu dnia” – mówi Marta z
GGiIŚ. Piotr z GGiOŚ: -„Ja nie rozumiem
tego, że w tym semestrze nie mamy tych
ćwiczeń w spisie przedmiotów, a muszę
odrobić 15 godzin, bo basen, na który
uczęszczałem w tamtym semestrze, nie zapewnia zaliczonego semestru. Szczęśliwie
chodzę na wioślarstwo. Był to dla mnie ratunek, bo po prostu nie lubię wf-u, a sekcja
dodatkowa daje mi swobodę i doskonale
wiem co będę robił, a tak co tydzień inna
dyscyplina”. Jak można się domyślić ile
osób tyle opinii, dlatego wielu zamienia zwykłe ćwiczenia na sali gimnastycznej na inną, niekiedy przyjemniejszą formę aktywności fizycznej.

W góry czy na Mazury?
Jeżeli zdecydujemy się na udział w
obozach lub rajdach, to nie będzie wymagane od nas cotygodniowe uczestnictwo w żadnych zajęciach. Spływy
kajakowe, wyjazdy w góry, obozy nar-

ciarskie, sekcja rowerowa to niektóre z
możliwości jakie zapewnia nam Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Jeśli chcielibyście zapisać się do danej grupy to należy zgłosić się do osoby,
która ją prowadzi (wszelkie informacje
w sekretariacie SWFiS). Takie wyjazdy
odbywają się w parę weekendów lub
kilka razy w semestrze. Obozy sportowe zazwyczaj są płatne, ale np. sekcja
rowerowa wymaga zaopatrzenia się jedynie w rower. Odciąży to wasz plan tygodniowy, ale ilość miejsc jest ograniczona i
należy spieszyć się z zapisami, bo zainteresowanie jest zawsze spore. Niekiedy
wystarczy jeden tygodniowy obóz, aby zaliczyć cały semestr. Konkurencja jest dość
duża, a kierujący sekcją prowadzą ostrą selekcję. Na wyjazdy górskie największe
szanse mają nie tylko osoby lubiące ten
rodzaj turystyki, ale również otwarte i
towarzyskie. O obozach można dowiedzieć się w sekretariacie lub w gablocie
SWFiS. Pojawiają się najczęściej przed
przerwami międzysemestralnymi, bo
to właśnie wtedy są organizowane. Jak
widać alternatyw jest wiele, dlatego
warto spróbować ciekawej formy zajęć
wychowania fizycznego.
fot. KSAF AGH, Jan Wolak-Dyszyński
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Ośmioraczki - sześciu

chłopców i dwie dziewczynk
i
- urodziły się w południowe
j
Kalifornii, na zachodnim
wybrzeżu USA. Według
agencji AP jest to drugi
na świecie przypadek
zdrowego porodu żywych
ośmioraczków. Lekarka
asystująca
dr Karen Maples zapewniła przy porodzie,
, że stan zdrowia
noworodków jest stabilny i
dzieci mają się całkiem
dobrze. Poród przez cesarsk
ie cięcie trwał zaledwie
pięć minut, ale odbierało go
18 lekarzy.
–

„Była to praca zespoło
- powiedział lokalnej stacji wa”
telewizyjnej inny lekarz.
Do końca rozgrywek
Primiera Division
zostało 18 kolejek,
ale to nie przeszkadza
serwisowi
bukmacherskiemu
Expekt.com, który już teraz wypłaca pieniądze tym,
którzy postawili na końcowe zwycięstwo Barcelony.
-„Ogłaszamy koniec wyścigu o tytuł mistrzowski w
Hiszpanii i gratulujemy naszym klientom, którzy
obstawiali zwycięstwo Barcelony. Pieniądze będą
przelewane na ich konta we wtorek” - powiedział
Dan Vikman, rzecznik prasowy Expekt.com. Koniec
mistrzostw zatem. Możecie iść do pobliskiej mleczarni
i popatrzeć jak się rozlewa mleko. Według Expekt.com
czeka tam na was więcej niespodzianek niż w Primera
Division w tym sezonie.

Trzej młodzieńcy ze stolicy
w centrum Warszawy
zaproponowali dwóm
napotkanym mężczyznom
kupno ﬁata za 1700 zł.
Zaprowadzili nawet
nieznajomych na ulicę Ludną,
gdzie pokazali im samochód.
I wtedy okazało się, że
potencjalnymi kupcami są
policjanci, którzy od kilku dni
poszukiwali auta. Samochód
został wcześniej skradziony.
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