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Redaktor Naczelny

O

dnoszę wrażenie, że studenci są jak rośliny. Jesienno-zimową depresję przeczekują
często w szklarnio-pubach, podlewając się
piwem i marząc o pierwszych promieniach słońca. Gdy te już się zza chmur wyłonią, następuje
nagły i niekontrolowany rozkwit młodzieńczej
energii, która kanalizuje się we wszelki możliwy
sposób. Niby nic w tym dziwnego – przy ładnej
pogodzie wszystkim się bardziej chce żyć. A jednak dziwie się, gdyż mnogość tzw. opcji, może
przyprawiać o zawrót głowy.
Dziś pójdziemy na Targi Pracy (tylko na
które?), jutro na „Inżyniera z kulturą”, wkrótce
wybierzemy się na spacer obejrzeć lokomotywę
AGH. Szybka zmiana garderoby i wskakujemy do
uczelnianego basenu. Nie pójdziemy tam jednak
na piechotę – wcześniej wypożyczymy rower
w barwach Akademii. Jeśli zaś zdecydujemy się
pozostać na kocu przed akademikiem i delektować się „bronkiem” w towarzystwie przyszłych
kierowników, dyrektorów i managerów, to
chcąc nie chcąc też wykażemy się aktywnością
– posprzątamy po sobie i posegregujemy śmieci.
Proszę mi pokazać uczelnię, na której dzieje się

więcej, lepiej i weselej. Nie popadając w samouwielbienie należy bowiem z dumą stwierdzić,
że na AGH się dzieje. Zasoby potencjału ludzkiego
są ogromne, więc nagły zastój nam nie grozi. Im
cieplej, tym ciekawiej.
Żeby atmosfera nie była tak cukierkowo
mdła, postanowiliśmy poruszyć temat świadomości studentów naszej uczelni w sprawie pewnej Świętej, która zasiada na tronie na dachu A-0.
Okazuje się bowiem, że nie wszyscy z nas znają
tradycję i historię. Warto dowiedzieć się tego,
kim jest tajemnicza (dla niektórych) niewiasta,
górująca nad naszymi głowami. Tym bardziej,
że okładkowym tematem marcowego wydania
naszego miesięcznika są właśnie urocze Panie.
Na którym wydziale jest ich najwięcej, jak czują
się w otoczeniu mężczyzn i dlaczego zdecydowały się na uniwersytet techniczny? Postaraliśmy
się odpowiedzieć na te pytania. Nawiązując do
tematu numeru jak zwykle wysilę się na efektowną pointę i przytoczę ludową maksymę: „Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, lecz czym by
bez Ciebie był ten świat”. Panowie, pamiętajmy
o tym!
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Wybory 2008
Bieżący rok zamyka urzędowanie aktualnych organów Akademii
Górniczo- Hutniczej. Wielkimi krokami zbliżają się wybory na kadencję 2008-2012. My – studenci - także mamy wpływ na ich wyniki.
Warto poznać podstawowe zasady przebiegu akcji wyborczej.
Aleksandra Pękala

Z

acznijmy od tego, komu na naszej
Uczelni przysługuje czynne, a komu bierne prawo wyborcze.
• Prawo wybierania posiadają pracownicy zatrudnieni w Akademii Górniczo- Hutniczej w pełnym wymiarze
czasu pracy oraz studenci i doktoranci.
• Prawo do kandydowania mają natomiast nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy, pracownicy nie będący
nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz
studenci i doktoranci Uczelni.
Należy dodać, że ta sama osoba
może brać udział w wyborach tylko
w jednym okręgu wyborczym oraz tylko w jednej (spośród sześciu) grupie
społeczności AGH.
Do Okręgów Wyborczych zaliczamy: poszczególne wydziały (15), a tak-
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że jednostki pozawydziałowe (SJO,
SWFiS, Biblioteka Główna, Ośrodek
Historii Techniki z Muzeum) i pozostałe jednostki Uczelni (Uczelniane
Centrum Informatyki, Akademickie
Centrum Komputerowe CYFRONET
AGH, Centrum e-Learningu, MSE,
MSIB, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Szkoła Ochrony
i Inżynierii Środowiska oraz jednostki
administracji ogólnouczelnianej).
Do dnia 10 marca każdy student
mógł zgłosić swoich przedstawicieli do
takich ciał kolegialnych jak: Senat, Rady Wydziałów, oraz Wydziałowe Kole-

gia Elektorów (WKE) i Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE). Liczba przedstawicieli studentów w UKE, WKE
i Radach Wydziałów jest proporcjonalna do wielkości jednostek. W Senacie
natomiast, na każdy wydział przypada
jeden przedstawiciel. Wśród grup społeczności biorących udział w wyborach
studenci będą mieć 20% głosów w wyżej wymienionych ciałach kolegialnych,
co oznacza wzrost w stosunku do lat
ubiegłych. Liczba ta jest stosunkowo
duża – dla przykładu w skład najliczniejszej, złożonej ze 121 osób Rady Wydziału EAiE wchodzi aż 23 studentów.
Już od 13 do 19 marca każdy student może oddać swój głos na wybranych elektorów, którzy wejdą w skład
WKE i UKE, a także przedstawicieli
Rad Wydziałów. Każdy głosuje w obrębie Okręgowej Komisji Wyborczej
(własnego wydziału). Im większy wydział, tym większa jest liczba jego
przedstawicieli. Na delegata do Senatu
studenci mogą oddawać swoje głosy od
11 do 15 kwietnia (także w OKW).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż
elektorzy z Wydziałowych Kolegiów
Elektorów biorą udział w wyborach
Dziekanów poszczególnych wydziałów
i opiniują kandydatury Prodziekanów,
natomiast elektorzy z Kolegium Uczelnianego oddają swoje głosy w wyborach Rektora oraz opiniują kandydaturę Prorektora ds. Studenckich. Tym samym głosowanie na elektorów jest jednocześnie wskazaniem tych, którzy
w naszym imieniu będą głosować w kolejnych etapach akcji wyborczej, a elekcja Senatorów to wybór przedstawicieli
na całą, czteroletnią kadencję. Dodatkowo, regulamin Uczelnianej Rady Samorządu Studentów zapewnia osobom
wybranym do Rad Wydziałów członkostwo w URSS. Nie trudno dostrzec
więc wagę studenckiego głosu w wyborze władz Uczelni.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w wyborach – wykorzystajcie swój
głos!

Grupy społeczności AGH biorące udział w wyborach:
• Profesorzy i doktorzy habilitowani
• Pozostali nauczyciele
• Studenci
• Doktoranci

• Pracownicy inżynieryjno-techniczni w jednostkach dydaktycznych
• Pracownicy administracyjni i inni
fot. KSAF AGH, Ewa Mazur

Budowa basenu
na finiszu

„Działo się to w mieście Krakowie AD 2008, gdy na Stolicy Piotrowej
zasiadał Benedykt XVI, prezydentem Polski był Lech Kaczyński, prezydentem miasta Krakowa był Jacek Majchrowski, a rektorem Akademii Górniczo-Hutnieczej był prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś…”
Jarosław Dolega

T

akimi słowami zaczyna się akt erekcyjny,
którego uroczyste wmurowanie odbyło się
dnia 27. lutego br. w budowanym gmachu
basenu AGH za ul. Tokarskiego. Mimo trwających
jeszcze ostatnich prac, wśród zgromadzonych na
ceremonii gości panował uroczysty nastrój. Rektor Antoni Tajduś w przemówieniu nie ukrywał
zadowolenia z faktu szybkiego ukończenia budowy (rozpoczęto ją 24 lipca 2006), nie szczędził
również pochwał dla samego projektu. Uroda budynku już teraz jest bowiem dobrze widoczna.
Drewniane poszycie dachu i ciepłe, pastelowe kolory ścian, sprawiają bardzo przyjemne wrażenie.
Nie zabrakło również podziękowań dla tych, bez
których inwestycja nigdy nie doszłaby do skutku
– Rektora Handke (pomysłodawcy) oraz Rektora

Tadeusiewicza, który umożliwił zdobycie niemałych funduszy na budowę.
Zaraz po przemówieniu
nastąpiło uroczyste podpisanie aktu przez Rektora oraz
projektantkę z biura Neoinwest, a także prezesów firm
wykonujących budowę Konsorcjum Chemobudowa
i ZRB Murza. Następnie dokument zamknięto w puszce
i umieszczono – nie bez problemów – za szybą. Można go będzie podziwiać
zaraz przy wejściu po lewej stronie. Kolejnym
punktem uroczystości była modlitwa połączona

Rowerem na zajęcia
W grudniowym wydaniu BIS-u informowaliśmy Was o inicjatywie
„Rower dla studenta”. Miło nam więc zakomunikować, że najprawdopodobniej już w maju będziemy mogli korzystać z dwukołowego
transportu między Miasteczkiem Studenckim a kampusem. Możliwe
będzie także wypożyczenie rowerów w celach prywatnych.
Karolina Borkiewicz

B

azy jeszcze nie powstały, ale to tylko kwestia czasu, ponieważ zostaną zakupione gotowe wiaty. Obecnie trwają intensywne
prace logistyczne nad projektem. Został już rozstrzygnięty konkurs, ogłoszony w październiku
przez Kanclerza AGH. Dotyczył on m.in. sposobów
zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą oraz
fot. KSAF AGH, Jan Mieczkowski (2)

wydawania pojazdów. Komisja konkursowa zadecydowała o wyróżnieniu trzech proponowanych rozwiązań. Ich autorzy to student AGH, pracownik naszej uczelni oraz student Politechniki
Krakowskiej - każdemu z nich powierzono inne
zadanie. Jeden opracowuje system elektronicznych zabezpieczeń, dzięki któremu będzie można

aktualności
z błogosławieństwem odprawiona przez ks. Andrzeja Waksmańskiego, proboszcza parafii św.
Szczepana.
Po części oficjalnej goście mieli możliwość
obejrzenia, pod przewodnictwem szefowej basenu, Beaty Przybyłowskiej-Stanek, efektów półtorarocznej pracy wykonawców. Jako pierwsze zaprezentowano jeszcze niewykończone piwnice,
gdzie docelowo mają się znaleźć kręgielnia, bar,
siłownia, sala fitness oraz sauna rzymska. Wykończenie tego poziomu wymaga jednak czasu
i funduszy. Następnie pokazano kondygnację, na
której znajdują się baseny. Kompleks składa się
z dwóch 25-metrowych niecek (jedna przeznaczona do nauki pływania, druga posiada trybunę
na około 100 miejsc siedzących) oraz z Sali,
w której w której znajduje się 10-metrowa płytka
niecka wraz ze zjeżdżalnią i jacuzzi. Dużym plusem obiektu są przestronne szatnie. Górne piętro
przeznaczone będzie na cele gastronomiczne.
Warto dodać, że cały basen jest przyjazny dla
osób niepełnosprawnych. Podjazdy, windy oraz
specjalna szatnia z przystosowanym węzłem sanitarnym, powinny umożliwiać przełamywanie barier.
Zakończenie prac planowane jest na 31 marca. Następnym krokiem będzie wykonanie badań technicznych.
Gdy te zakończą się pomyślnie, nic nie będzie już stało na
przeszkodzie, by studenci AGH
mogli spędzać wolny czas na
swoim basenie. Jak dotąd nie
znamy szczegółów dotyczących cen, pewne jest jednak,
że darmowe korzystanie będzie możliwe w ramach zajęć WF, a w pozostałych
przypadkach, dla studentów, przewidziane są bilety ulgowe.
zarejestrować kto pożycza rower, na jaki czas
i gdzie obecnie znajduje się bicykl. Druga osoba
pracuje nad zabezpieczeniami technicznymi, zaś
trzecia odpowiada za znalezienie najkorzystniejszej oferty zakupu rowerów. Sprzęt musi być
z jednej strony wytrzymały, by mógł służyć jak
najdłużej, z drugiej musi się wyróżniać. Specyficzny wygląd będzie nie tylko wizytówką uczelni, ale również dodatkowym zabezpieczeniem.
Wypożyczalnia ma ruszyć w maju. – „Początkowo powstaną dwie stacje. Teren AGH jest
jednak rozległy, a chcielibyśmy umożliwić korzystanie z rowerów jak największej liczbie studentów, dlatego docelowo planowanych jest utworzenie kilku wypożyczalni, by w miarę możliwości z każdego budynku było do nich blisko” –
mówi mgr Leszek Szopa, zastępca Kanclerza.
Władze uczelni obiecują również zwiększyć liczbę
stojaków rowerowych, w obrębie Miasteczka
i kampusu.
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Trener Tomasz Sidewicz zaimponował uczestnikom
szkolenia rozległą wiedzą i charyzmą na scenie

Ruszył
„Inżynier
z kulturą”
21 lutego i 6 marca w klubie Studio odbyły się pierwsze dwa spotkania z trenerami ﬁrmy BERNDSON, którzy odkryli przed studentami AGH tajniki pierwszego wrażenia i komunikacji werbalnej
w biznesie.
Bartosz Dembiński

W

akcji bierze udział ponad
pięciuset studentów naszej
uczelni – zainteresowanie
było ponad dwukrotnie większe, dlatego już teraz rozważana jest możliwość
powtórzenia „Inżyniera z kulturą” na
początku nowego roku akademickiego.
Na stronie internetowej projektu poprosiliśmy uczestników o wyrażenie
swojej opinii o akcji. Oto kilka wybranych komentarzy:
Grzegorz Gąsior, WEAIiE – „Wykład był prowadzony w sposób bardzo
ciekawy, przystępny i co najważniejsze
dowiedziałem się wiele na temat tego,
na co zwracać szczególną uwagę jeśli
chodzi o kontakty z innymi (w szczególności z przyszłym pracodawcą i kobietami…). Tego typu akcja to według mnie
strzał w dziesiątkę - na tym etapie mojej
kariery zawodowej, kiedy zaczynam poszukiwać pracy. Już nie mogę doczekać
się kolejnego wykładu z tej serii”.
Małgorzata Wikar, WGGiOŚ –
„Akcja „Inżynier z kulturą” jest kapitalnym pomysłem - świadczy o tym chociażby liczba osób zainteresowanych
tym szkoleniem. Myślę, że większość
z nas, studentów, zdała sobie sprawę
z tego, iż w obecnych czasach nie wystarczy tylko „błyskać” wiedzą, ale należy
umiejętnie „sprzedać” siebie, w czym pomocne ma być wyżej wymienione szko-
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lenie. Pierwsze spotkanie z tego cyklu
było interesujące i pomimo braku przerwy w przeciągu trzech godzin trwania
szkolenie, nie czułam się znudzona”.
Wojciech Skibiński, WIMiC –
„Niesamowicie podobało mi się pierwsze
szkolenie akcji “Inżynier z kulturą”.
Miałem pewne obawy co do formy przekazu - myślałem, że będzie to zwykły
wykład, a okazało się że zaproszony gość
profesjonalnie poprowadził warsztaty.
Przede wszystkim przekazał wiedzę
w sposób interesujący, intrygujący, który

zachęcił mnie do zgłębienia podanej tematyki. Oby tak dalej!”
Krzysztof Bratek, WIMiR – „Szkolenie było prowadzone w przyjaznej
i miłej atmosferze, w bardzo przejrzysty
sposób, a przykłady trafiały w samo sedno problemów. Wydaje mi się, że takie
szkolenia to podstawowa wiedza dla
każdego kto chce uzyskać lepsze wyniki
w szukaniu swojego zatrudnienia”.
Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie:
www.samorzad.agh.edu.pl/Inzynier

Targi Pracy Portalu
STUDENTserwis.eu
Szukasz pracy?
Od miesięcy wertujesz oferty w gazetach i w Internecie, jednak informacje tam zawarte są dla Ciebie niewystarczające? Kluczem do skutecznego
znalezienia pracy jest planowość i różnorodność metod jej poszukiwania
oraz dobre zorientowanie się w zasadach funkcjonowania rynku pracy.
Jak szukać, aby znaleźć?
Jeśli szukasz pracy tylko za pomocą
prasy lub Internetu pamiętaj o tym, że
jest to najpopularniejsza metoda poszukiwania zatrudnienia - w ten sposób współzawodniczysz z ogromną
liczbą osób ubiegających się o to samo
stanowisko. Taki sposób komunikowania się z pracodawcą nie umożliwi Ci
zadania pytań, które mogą zadecydować o tym, że uznasz tę pracę za wymarzoną. Obie strony nie wiedzą, co tracą
- jak w starym powiedzeniu, „czego
oczy nie widzą, tego sercu nie żal”.
Wyjdź z cienia!
Musisz zorientować się we własnych możliwościach i oczekiwaniach,
a także znaleźć sposób na bezpośredni
kontakt z pracodawcą. Targi Pracy pozwolą Ci szybko i miarodajnie rozeznać
się w aktualnych ofertach, nawiązać
kontakty z firmami i zorientować się
w ich wymaganiach i sposobach rekrutacji pracowników. To doskonałe miejsce na promowanie własnej osoby.
Targi Pracy są rozwiązaniem dla ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce.
Poszukaj informacji o targach organizowanych w twojej okolicy. Zastanów
się, co chcesz osiągnąć poprzez uczest-

fot. KSAF AGH, Łukasz Przybyłowski

fot. KSAF AGH, Ewa Mazur

nictwo w tych targach. Czy
zależy Ci na rozeznaniu się
w aktualnym rynku pracy,
zaaplikowaniu do jak największej liczby firm, czy
może chcesz, aby profesjonalni doradcy pomogli Ci
w stworzeniu doskonałego
CV?
Uczestnictwo w Targach Pracy daje
Ci możliwość wyboru pomiędzy
atrakcyjnymi ofertami praktyk, stażu i pracy. To doskonała okazja na
rozmowę bezpośrednio z przedstawicielami firm. Pamiętaj! Pracodawcy biorą udział w targach, ponieważ szukają ludzi takich jak Ty.
Rozluźnij się, weź głęboki oddech
i ruszaj na podbój rynku pracy!

pracy i dołożyli wszelkich
starań, aby forma Targów
ułatwiła ich uczestnikom
jak
najefektywniejszy
w nich udział. Oprócz
możliwości
spotkania
z pracodawcami przewidziano wiele konkursów
z atrakcyjnymi nagrodami (m.in. dwutygodniowa wycieczka
zagraniczna do Bułgarii, weekend na

Targi Pracy w Krakowie
W najbliższym czasie, w Krakowie będą miały miejsce Targi
Pracy organizowane przez Krakowski Portal Studencki - STUDENTserwis.eu (przy udziale studentów
i absolwentów krakowskich uczelni). Odbędą się one 3 kwietnia 2008
w Krakowie, w hali widowiskowo-sportowej TS Wisła, przy ulicy
Reymonta 22, w godzinach 10.00-16.00.
Udział w Targach zadeklarowała
duża liczba firm przodujących na polskim rynku. Patronat medialny nad
przedsięwzięciem objęły m.in.: Interia.
pl, nasza-klasa.pl, GazetaPraca.pl czy
TVP Kraków. Organizatorzy Krakowskich Targów Pracy za jeden ze swych
głównych celów obrali umożliwienie
studentom zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku

Słowacji, laptop, możliwość odbycia
stażu w międzynarodowym zespole
oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli firm
i zaproszonych ekspertów). Wstęp na
Targi jest bezpłatny. Start imprezy, godzina 10.00!
Po więcej informacji zapraszamy na
stronę www.targi-pracy.pl
BIS - marzec

7

aktualności

aktualności

Twoja Kariera

– jak zbudować swoją przyszłość?
Dobra koniunktura w polskiej
gospodarce i optymistyczne
prognozy sprawiają, że przybywa kuszących ofert pracy.
O ich atrakcyjności decyduje
głównie pozycja ﬁrmy i jej podejście do pracowników. Dla
absolwentów rozpoczynających karierę kluczową kwestią jest dołączenie do organizacji, która daje duże szanse
rozwoju.

C

iekawe możliwości rozwoju kariery oferuje
CEMEX Polska. Marcin Kwaśniewski - Kierownik planowania i rozwoju personelu,
opowiada o narzędziach wspierania rozwoju pracowników w firmie.
CEMEX to światowy producent materiałów
budowlanych, działający w branży od ponad 100
lat. Jest to najbardziej zyskowna globalna spółka
giełdowa w przemyśle budowlanym, zatrudniająca na całym świecie ponad 63 000 osób. W Polsce
CEMEX jest jednym z wiodących producentów cementu, betonu towarowego oraz dostawców kruszyw. Silną pozycję rynkową firma zawdzięcza
pracownikom, w których intensywnie inwestuje.

stracji, planowania i HR. Może uczestniczyć też
w międzynarodowych projektach, realizowanych
wspólnie z uczestnikami PiD z innych krajów.
Kandydat do Programu powinien być absolwentem z maksymalnie 2-letnim stażem pracy
lub studentem ostatniego roku studiów technicznych. Musi być gotowy do przemieszczenia się
w związku z pracą, oraz wykazać się wysokimi
wynikami w nauce i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Na dobry początek Professionals in Development

Co dalej – wspieramy specjalistów
i kadrę menedżerską

Od wielu lat CEMEX realizuje płatny 12-miesięczny program stażowy Professionals in Development (PiD), którego założeniem jest przygotowanie absolwentów wyższych szkół technicznych
lub młodych inżynierów z niewielkim doświadczeniem zawodowym do pracy w firmie. Celem programu jest zidentyfikowanie kandydatów z potencjałem
menedżerskim i zaoferowanie im programu edukacyjnego przyspieszającego karierę.
PiD jest programem rotacyjnym. Stażysta
pracuje w różnych działach firmy, przechodząc od
funkcji produkcyjnych w terenie, gdzie poznaje
pracę zakładu cementowego, wytwórni betonu
czy kopalni kruszyw, do funkcji korporacyjnych –
wspiera działy sprzedaży, marketingu, admini-

CEMEX ma też atrakcyjną ofertę szkoleniową
dla specjalistów i menedżerów. Mogą oni skorzystać ze studiów MBA, Akademii Sprzedaży, Akademii Menedżera oraz programu Master in Production and Technology of Cement and Concrete.
Pracownicy mają do wyboru trzy rodzaje studiów MBA: roczny MBA za granicą, program CIMP
(Cemex International Management Program) oraz
klasyczne studia MBA w Polsce. Obecnie z tej oferty korzystają 64 osoby.
CIMP jest rocznym programem MBA opracowanym dla CEMEX-u przez światowe szkoły biznesowe, jak Stanford w USA czy INSEAD we Francji. W programie mogą wziąć udział specjaliści
oraz kierownicy wyższego i średniego szczebla
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o przynajmniej 2-letnim stażu, dobrze znający język angielski. Uczestnicy odbywają trzy 2-tygodniowe sesje na uniwersytetach Stanford, INSEAD
i Tech de Monterrey w Meksyku. Oprócz tego korzystają z narzędzi ‘e-learningowych’ i biorą udział
w projekcie zespołowym opartym na rzeczywistym przypadku CEMEX-u.
W 2007 r. ponad 70 menedżerów CEMEX
Polska rozpoczęło naukę w Akademiach Menedżera
i Sprzedaży w trybie zbliżonym do studiów podyplomowych z wykładami, warsztatami i symulacjami
biznesowymi. Akademia stawia nie tylko na zdobywanie wiedzy menedżerskiej, ale też na stworzenie
firmowej społeczności studenckiej. Roczna Akademia
Menedżera rozwija zdolności z zakresu coachingu,
przywództwa i motywowania zespołów. Akademia Sprzedaży jest półrocznym programem dla
pracowników pionu handlowego.
CEMEX wspiera także dzielenie się wiedzą
i wymianę doświadczeń między ekspertami z tej
samej specjalizacji pracującymi w różnych krajach. W tym celu udostępniana jest specjalna
platforma w ramach firmowego intranetu. Podobną ideę w odniesieniu do zatrudnionych w CEMEX-ie inżynierów realizuje 3-miesięczny program zagraniczny Master in Production and Technology of Cement and Concrete, obejmujący cykl
wykładów i wizyt szkoleniowych w zakładach cementowych firmy na całym świecie.

X edycja
Inżynierskich

Targów
Pracy
13 marca na terenie Hali TS
„Wisła” przy ul. Reymonta 22
w Krakowie w godzinach 10:00
– 17:00 odbędzie się X edycja INŻYNIERSKICH TARGÓW
PRACY organizowanych przez
Akademię Górniczo–Hutniczą.

I

nżynierskie Targi Pracy są adresowane do studentów i absolwentów
wszystkich uczelni, w szczególności kierunków technicznych i związanych z naukami ścisłymi. Organizatorzy zapraszają również pracujących absolwentów z doświadczeniem, którzy
są na etapie zmiany miejsca zatrudnienia.
W ITP biorą udział polskie i zagraniczne firmy reprezentujące szeroki
wachlarz branż adekwatny do profilu
kształcenia. W większości przypadków
jeden wystawca reprezentuje kilka oddziałów lub prowadzi akcje rekrutacyjne dla wielu różnych firm.
Na studentów i absolwentów czeka
kilkaset ofert pracy – stałej, tymczasowej i wakacyjnej, a także oferty praktyk, staży, stypendiów fundowanych.
Przy stoiskach biur karier Akademii
Górniczo– Hutniczej oraz Politechniki
Krakowskiej będzie można znaleźć kilkadziesiąt ofert tych przedsiębiorstw,
które nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w wydarzeniu.
Zapamiętaj - 13 MARCA!
Trzynastka JEST szczęśliwa!
Więcej na: www.ck.agh.edu.pl/itp
BIS - marzec
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w sobie jest unikatowy, a jego realizacja
przyniesie w przyszłości określone korzyści. Promowanie wizerunku naszego
uniwersytetu jest bardzo istotne. Cieszymy się, że obecnie kandydatów jest dużo,
wciąż powstają jednak nowe szkoły prywatne i państwowe, trzeba więc działać, m. in. poprzez takie projekty, aby
być konkurencyjnym na rynku edukacyjnym”.

Idąc ulicą Czarnowiejską nie
sposób jej przeoczyć. Jest idealnie wkomponowana w zabudowę kampusu. Ważąca 115
ton, 23-metrowa zabytkowa lokomotywa i stacja PKP
Akademii Górniczo-Hutniczej
wzbudzają zainteresowanie
wszystkich przechodniów. Zastanawiacie się o co chodzi?
Powyższy opis jest prawdziwy tyle, że dotyczy niedalekiej
przyszłości.

Po trzecie: Realizacja - tradycyjnym krokiem ku nowoczesności

Karolina Diakow
Karolina Borkiewicz

Teraz lokomotywa wygląda tak...

Lokomotywa na AGH
Po pierwsze: Pomysł - studentów
pociąg do marzeń o lokomotywie
Pomysł na lokomotywę nie mógł
zrodzić się nigdzie indziej, jak tylko w pociągu. Łukasz Wzorek – student V roku Inżynierii Materiałowej na Wydziale Metali
Nieżelaznych – wspomina:
- W wakacje, wracając pociągiem
do domu, zobaczyłem stojący na bocznicy stary parowóz. Tego typu obiekty,
w różnych celach, nabywają często osoby prywatne. Pomyślałem wtedy, że taki parowóz można by odrestaurować
i wystawić na aukcji w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod
szyldem AGH.
- „Pierwotny pomysł szybko uległ
zmianie” – dodaje Maciej Król – student IV roku budownictwa na Politechnice Krakowskiej – „W tym czasie,
wspólnie z Łukaszem, powoływaliśmy
do życia nowe koło naukowe i chcieliśmy zaplanować „coś” w tym zakresie.
Tak powstał projekt „AGH Lokomotywą
przemysłu”, którego założeniem stało się
wykorzystanie lokomotywy do promowania uniwersytetu technicznego”.
Po drugie: Projekt - przekonać
innych do pomysłu
Na początku obecnego roku akademickiego z inicjatywy Łukasza Wzorka
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Tak będzie wyglądać “Stacja AGH”

i Macieja Króla powstało Studenckie
Koło Naukowe Przedsiębiorców „Firma”, które jako jedyne na AGH posiada
status koła międzywydziałowego. Działają w nim także studenci z PK i UEK,
z różnych kierunków i specjalności. Koło
zostało aktywowane przy współpracy
z dr inż. Leszkiem Kurczem – Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu
Hutniczego: - „Jestem zwolennikiem robienia czegoś więcej niż się musi i próbuję
to zaszczepić studentom. Działalność
w kole jest formą samorealizacji, dlatego
popieram taką inicjatywę”.
Opiekunem Naukowym Koła,
a także projektu „AGH Lokomotywą
przemysłu”, jest dr Maria Korzec: „Praca przy takim projekcie to idealna
praktyka, ponieważ dotyka rzeczywistych sfer biznesu. Pozwala zdobyć doświadczenie niezbędne w zarządzaniu
firmą. Dzięki operatywności i chęci
działania pomysłodawców, projekt błyskawicznie się rozwija”. Krystalizacja
pomysłu nastąpiła w wyniku dyskusji
i partnerskiej współpracy Łukasza
i Maćka z dr Korzec.
- „Największą trudność sprawiło
uzyskanie poparcia władz PKP Cargo
i w tym bardzo pomogła nam pani doktor, a także prezes Fundacji „Era Parowozów” – pan Mirosław Szymański. Ponadto trafiliśmy na moment zmiany za-

rządu PKP, co dodatkowo skomplikowało sprawę. Mimo, że pierwsza ekipa podjęła już pewne decyzje, nową znów musieliśmy przekonywać” – opowiada Łukasz.
Projekt ma duże poparcie wśród
Władz Uczelni, co potwierdza prof. Tadeusz Słomka – Prorektor ds. Ogólnych: - „Hasło „AGH Lokomotywą
przemysłu” jest niesłychanie nośne, gdyż
lokomotywa niewątpliwie kojarzy się
z przemysłem. Odpowiadam za infrastrukturę AGH, dlatego podoba mi się
perspektywa ciekawego zaaranżowania
przestrzeni wokół uczelni. Pomysł sam

Jedno z haseł przewodnich projektu to „AGH – tradycja i nowoczesność”.
Jak twierdzi dr inż. Leszek Kurcz: - „Rewitalizacja zabytku jakim jest lokomotywa z 1945 roku, stwarza swego rodzaju pomost między przeszłością, a przyszłością. Lokomotywa jest synonimem
tradycji, ale i postępu. Symbolizuje lidera pociągającego za sobą innych i dynamikę tego procesu. To dobry motyw
nie tylko na hasło promocyjne lub plakat, ale przede wszystkim jako sygnał
dla zwykłych przechodniów, zwłaszcza
tych, którzy wkrótce staną przed wyborem studiów wyższych”.
Zanim jednak ta „porcja żelaza”
stanie się syntezą tradycji i nowoczesności pod wzniosłymi hasłami, Łukasz
Wzorek i Maciej Król (a także Kamil
Pycia i Mateusz Wędrychowicz, zajmujący się stroną wizualną projektu) mają
jeszcze sporo do zrobienia. Obecnie do
współpracy zaangażowały się także inne osoby. Jak realizacja marzeń wyglądała na samym początku? Maciej wspo-

...lecz wkrótce zmieni się
nie do poznania.
fot. KN “Firma”

fot. i wizualizacja - KN “Firma”

mina: - „Najpierw trzeba było sprawdzić
ile jest takich parowozów i gdzie się
znajdują. Wybraliśmy się aż na Pomorze, aby obejrzeć osiem z nich. W międzyczasie uczestniczyliśmy w Zjeździe
Miłośników Lokomotyw w Tarnowskich
Górach, gdzie dowiedzieliśmy się, że na
kupno lokomotyw organizowane są
przetargi. Zwykle sprzedaje się je po cenie złomu, jednak ze względu na ich wagę, cena może sięgać nawet 100 tys. złotych. Z pomocą władz AGH i fundacji
„Era Parowozów” przy PKP Cargo S. A.
wynegocjowaliśmy lokomotywę dla
uczelni za darmo”.
Parowóz wraz z tenderem (wagon
specjalnej konstrukcji do przewozu
węgla i wody dla parowozu) i wagonem
znajduje się obecnie w Chojnicach koło
Gdyni, skąd w marcu wyruszy przez całą
Polskę, by wraz z początkiem kwietnia
znaleźć się w Krakowie. Na stacji Kraków
Płaszów przewidziany jest jego remont.
Stamtąd zostanie przewieziony na teren
AGH. Sam transport będzie dużą atrakcją. Odbędzie się w nocy, z powodu konieczności wstrzymania ruchu drogowego wzdłuż Alei Trzech Wieszczów i ul.
Czarnowiejskiej, a także rozebrania krawężników, trakcji tramwajowych, znaków drogowych i bilbordów. Front parowozu zostanie opatrzony godłem
i nazwą uczelni, natomiast z komina
będzie wydobywał się dym w trójkolorowych barwach AGH.
Obiekty staną między pawilonami
B-4 i B-5. Zaplanowano tam też budo-

wę prowizorycznej stacji PKP AGH
stylizowanej na lata trzydzieste XX wieku. W jej budynku zostanie urządzona
kawiarnia, gdzie można będzie skorzystać z bezprzewodowego Internetu.
W wagonie powstanie centrum multimedialne oraz punkt sprzedaży pamiątek.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Krakowie,
lokomotywie zapewniono także bezpłatny postój na dworcu. Jednak zarówno remont, przewóz w docelowe miejsce jak
i budowa stacji, wiążą się z dużymi kosztami, dlatego potrzebni są sponsorzy.
Kiedy lokomotywa stanie na terenie
AGH? Koordynatorzy projektu chcieliby, żeby była to „Noc Muzeów” z 17 na
18 maja. O tym zadecyduje jednak termin ukończenia remontu.
Po czwarte: Sukces - podróż lokomotywą po nowe marzenia
„AGH Lokomotywą przemysłu” to
projekt nowatorski w skali kraju - jeśli
się powiedzie, ruszy realizacja następnego, również w „kolejowym klimacie”.
Prezes Fundacji „Era Parowozów” zaproponował koordynatorom współpracę przy akcji pod hasłem „Polski Orient
Express”. Miałby to być tabor wagonów
z 1920 roku ciągnięty przez bliźniaczą
siostrę „naszej” lokomotywy, przemierzający Europę z chorągwią i logiem
AGH. Trudno o lepszą reklamę.

BIS - marzec

11

aktualności

WWNiG

Muzykanci
z AGH

aktualności

Discover Europe

W tym roku Erasmus Student Network już po raz piąty organizuje ogólnopolski konkurs fotograﬁczny Discover Europe.
Jego celem jest wyłonienie najlepszych zdjęć przedstawiających Polskę i inne kraje europejskie, zrobionych przez studentów z całego kontynentu. Finał odbędzie się 24 maja 2008
roku w Warszawie.

K

Znamy ich głównie z oﬁcjalnych uroczystości, podczas których grają utwory reprezentacyjne oraz
z Juwenaliów, kiedy prowadzą na Rynek barwny korowód studentów. To jednak tylko fragment
oblicza Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, która działa na naszej uczelni już od siedmiu lat.
Aleksandra Pękala
Oficjalnie zgrani
ORAGH to blisko czterdziestoosobowa grupa studentek i studentów grających w większości na instrumentach
dętych. Trudno ich nie zauważyć, a tym
bardziej nie usłyszeć, dlatego oficjalne
oblicze Orkiestry zna prawie każdy student. W rytm ich muzyki inaugurowany jest rok akademicki, uświetniają obchody Dnia Hutnika czy tradycyjnej
Barbórki. Słyszymy ich w kościele, na
uczelni, na krakowskim Rynku. Podczas dni otwartych witają maturzystów,
którym czasem trudno uwierzyć w to,
że AGH ma swoją orkiestrę. To wszystko sprawia, że już od siedmiu lat ich
muzyka jest nieodłącznym elementem
życia naszej Alma Mater, zaś oni sami
jako jedyna w Polsce (nie licząc akademii muzycznych) studencka orkiestra
dęta, są dumą Uczelni.
Nieoficjalnie pasjonaci muzyki
Oficjalne uroczystości to jednak
nie wszystko. – „Gdy ktoś przechodzi
późnym wieczorem koło klubu Gwarek
i dostrzega, że w środku nie ma już miejsca, ludzie stoją nieomal na zewnątrz, ze
sceny dobiegają przeboje popularnej
muzyki polskiej i zagranicznej, a studenci co chwila skandują Ja-no-sik, mo-

12

BIS - marzec

że być pewien, że w środku jesteśmy my.
Nie jest też żadnym problemem wypełnienie po brzegi klubu Studio, gdy gramy
tam koncert. Poza tym spotkać nas można w wielu innych miejscach Krakowa,
a także Polski” – mówi Maciej Sabal, jeden z instrumentalistów.
ORAGH to przede wszystkim grupa ludzi, których łączy pasja do muzyki. Mają na swoim koncie wiele koncertów, gościnnych występów i liczne sukcesy, do których należą między innymi:
I miejsca na przeglądach orkiestr dętych w Wieliczce i Nowym Sączu
(2004) oraz Nowym Wiśniczu (2007),
czy brązowy dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych
w Kozach (2006).
Wszystko to kosztuje muzyków
sporo pracy – w poniedziałkowe
i czwartkowe wieczory kiedy odbywają
się próby, życie towarzyskie zamieniają
na „romans z muzyką”. Nikt jednak nie
narzeka. Jak mówią: zarówno próby,
jak i występy są dla nich czystą przyjemnością.
Już wkrótce „odnowieni”
Ostatnio w szeregach Orkiestry
wiele się dzieje, a planowane zmiany
mają pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek i poziom artystyczny. – „Posta-

nowiliśmy ogłosić konkurs na nowego
kapelmistrza, jednocześnie zachowując
dobre relacje z ustępującym dyrygentem. Chcemy grać coraz lepiej. Naszym
celem jest, aby na koncertach każdy
klub, niezależnie od jego wielkości, był
wypełniony po brzegi. Warto - chociażby po to, aby publiczność zawsze świetnie się bawiła i chętnie przychodziła nas
posłuchać” – mówi Krzysztof Wołowiec, Prezes Zarządu Orkiestry.
Muzycy podjęli starania, aby stać
się bardziej rozpoznawalnymi wśród
studenckiej braci, nie tylko dzięki koncertom. Pomysł na stworzenie nowego
logo ORAGH jest jednym z symptomów zachodzących zmian. Wszystko
to, ma pomóc w budowaniu jeszcze
lepszego wizerunku Orkiestry. „Nowy”
ma tu oznaczać „nie tylko oficjalny”.
Jak podkreślają muzycy, utwory reprezentacyjne podczas licznych uroczystości grają zawsze z największą przyjemnością, ale chcieliby także, aby każdy
poznał także ich drugie, mniej konwencjonalne oblicze.
Jeśli ktoś z Was, pomimo muzycznych pasji, nie zawitał jeszcze w gościnne progi ORAGH, może to zrobić
w każdej chwili - nabór do Orkiestry
prowadzony jest przez cały rok. Więcej
informacji znajdziecie na www.oragh.
agh.edu.pl.
fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki

onkurs jest wspaniałą okazją do rozwoju i doskonalenia umiejętności fotograficznych,
dzielenia się wrażeniami z pobytu za granicą
oraz pokazania różnorodności Europy, jej tradycji
i zwyczajów. Discover Europe jest kolejną szansą
podjęcia międzykulturowego dialogu, do którego
Erasmus Student Network od lat zachęca wszystkich młodych ludzi.
Prace konkursowe będą podzielone na
trzy kategorie:
- zdjęcia zrobione przez Polaków przebywających
na wymianach za granicą,
- zdjęcia zrobione przez obcokrajowców będących
na wymianie w naszym kraju,
- zdjęcia przedstawiające Erasmusowe znajomości.
Pierwszy etap (wojewódzki) koordynowany
jest przez sekcje uczelniane ESN. Zorganizują one

wystawy nadesłanych zdjęć i dokonają wyboru
trzech najlepszych prac, które będą zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego. Zostaną w nim wyłonione
najciekawsze
zdjęcia spośród tych, które
zwyciężyły w konkursach
wojewódzkich. Wręczenie
nagród połączone będzie
z uroczystą galą i wernisażem wyróżnionych fotografii. Finał konkursu odbędzie się 24 maja 2008
roku w Warszawie.

prac finałowych na uczelniach wyższych współdziałających z polskim ESN oraz nastąpi wydruk kalendarza na rok 2009 z najlepszymi zdjęciami.
Uczestnicy, członkowie ESN, a także studenci uczelni, na których zostaną zorganizowane wystawy
konkursowych prac będą mieli niepowtarzalną
okazję do odkrycia nieznanych im do tej pory zakątków Europy oraz do spojrzenia na kulturę całego
kontynentu i własnego kraju w inny sposób niż dotychczas.
Po więcej informacji zapraszamy na
www.esn.agh.edu.pl

W etapie pokonkursowym zostaną natomiast
zorganizowane wystawy

Światowo
ESN = wystrzałowe imprezy w międzynarodowym towarzystwie + darmowe konwersacje +
przyjaźnie na całym świecie. Zainteresowany?

E

rasmus
Student
Network
(w skrócie ESN) to jedna z największych organizacji studenckich w Europie promująca współpracę
międzynarodową. Skupia ponad 10 000
studentów na 272 uczelniach w 34 krajach. Od Turcji po Portugalię. Wszyscy
mają ten sam cel: wspieranie studentów
z zagranicznych uczelni, a w szczególności stypendystów „Erasmusa”. Staramy się, żeby ich pobyt za granicą okazał
się najlepszym, a już na pewno najbardziej szalonym okresem w ich życiu.
Poszukiwanie skarbów na AGH, Pub
Crawling na Kazimierzu, całonocne
białe szaleństwo podczas Ski Night
Fun, fiesta w rytmie na barce płynącej
po Wiśle, to tylko niektóre z atrakcji,

które czekają na studentów Erasmusa
w Krakowie.
Nie zapominamy też o żakach naszej uczelni. Promujemy programy wymian międzynarodowych i odpowiadamy na pytania dotyczące studiów za
granicą. Najbliższa okazja, żeby nas
spotkać i dowiedzieć się czegoś więcej
o możliwości wyjazdu na zagraniczne
stypendium, praktykę czy wymianę,
już 21 kwietnia. Tego dnia w Gwarku
odbędzie się International Day. ESN,
Dział Współpracy Zagranicznej, Stowarzyszenie Studentów BEST i Koło
Naukowe BLABEL przygotowują spotkania z wydziałowymi koordynatorami programu Erasmus, stypendystami,
którzy wrócili z wymiany i studentami

zagranicznymi, którzy opowiedzą
o swoich uczelniach. Będzie można
zdobyć informacje „z pierwszej ręki”!
Nie chcesz czekać do kwietnia? Już
dziś wejdź na naszą stronę www.esn.
agh.edu.pl albo spotkaj się z nami
w biurze ESN AGH w D-14, pok. 213,
ul. Czarnowiejska 30a
w godzinach dyżurów: wtorek 12-14 i środa 16-18.
Jesteś zainteresowany współpracą
z nami? Nic prostszego. Odwiedź naszą
stronę internetową i wypełnij formularz rekrutacyjny, a my skontaktujemy
się z Tobą.
Pallomeri,
ESN AGH Team
BIS - marzec
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Imprezujesz? Sprzątaj!
Imprezy na Miasteczku Studenckim AGH cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego, klimat tego
miejsca jest bowiem niepowtarzalny. Jednak to, co przedstawia widok z okien akademików dzień po „dużej
imprezie” można nazwać „atmosferą wysypiska śmieci”.
Paulina Depczyńska

W

tym roku, korzystając ze sprzyjającej aury, studenci zaczęli grillować już od połowy
lutego. Codziennie nawet kilkanaście grup
biesiaduje na kocach pomiędzy akademikami.

- „Szacujemy, że na grillowych imprezach bawi
się każdego wieczoru około 1000 osób” – zauważa
Dariusz Pasternak, Zastępca Przewodniczącego
URSS. Skutki tych uczt doskonale widoczne są
każdego ranka, kiedy to dojście na uczelnię utrudniają porozrzucane w wielu miejscach śmieci.
Chcąc zmienić tą nieprzyjemną dla mieszkańców
akademików sytuację, URSS wraz z władzami
Miasteczka Studenckiego, Academicą, BIS-em
i KSAF-em, po raz drugi organizuje akcję „Imprezujesz? Sprzątaj!”. - „Akcja ta ma na celu podniesienie kultury grillowania i poprawę ogólnego wizerunku mieszkańców Miasteczka, gdyż „jak cię widzą, tak cię piszą”, a śmieci na trawnikach nie są
najlepszym świadectwem studentów” – mówi Dariusz Pasternak. W zeszłym roku akcja w dużej
mierze spełniła swoje zadanie. Jak będzie w tym?
Zobaczmy.

Plac boju
Terenem, na którym bez obaw można smażyć
kiełbaski, są trawniki pomiędzy tzw. „jamnikami”.
Zdecydowanie zabronione i niezbyt przyjemne
jest biesiadowanie przy Kapitolu i pod Lewiatanem, tym bardziej, że biesiadowanie w dozwolonych miejscach zostało ułatwione poprzez wybudowanie tam dwóch grillów. - „Chodzi o to, żeby
zapewnić mieszkańcom maksimum bezpieczeństwa oraz nie narażać się na protesty ludzi z poza
uczelni” – tłumaczy Dariusz. Trudno przy tym nie
zauważyć, że faktycznie najprzyjemniej imprezuje
się właśnie tam – z dala od ruchliwych ulic i niepożądanych gości.
Worki na portierni
Organizatorzy akcji starają się jak najbardziej
ułatwić sprzątanie. Do dyspozycji studentów są
dodatkowe kosze, w tym także te na popiół tak,
aby nie wysypywać go na trawnik i tym samym
uniemożliwiać innym np. rozłożenie w tym miejscu koca. Ponadto na wszystkich portierniach dostępne są worki na śmieci – wystarczy tylko o nie

Oszczędź sobie.

Zatrzymaj Dobrą Energię!
W lutym ubiegłego roku BIS i Inicjatywą na rzecz Społeczeństwa Zrównoważonego wraz z władzami Miasteczka Studenckim AGH, przygotowały
kampanię edukacyjną „Oszczędź sobie. Zatrzymaj Dobrą Energię”. Kampanię skierowaną do Was, studentów AGH – a w szczególności mieszkańców Miasteczka Studenckiego.
Nina Józeﬁna Bąk

C

elem akcji było pokazanie, że jesteśmy częścią
globalnego ładu, na który także możemy pozytywnie oddziaływać. Akcją „Oszczędź sobie..” chcieliśmy pokazać, że każdy z nas może „poprawić klimat” nic nie tracąc, nie ponosząc dodatkowych kosztów finansowych, a wręcz przeciwnie –
obniżając je, jedynie poprzez zmianę przyzwyczajeń. Ulotki, plakaty i przede wszystkim strona internetowa, na której zamieściliśmy interaktywny poradnik (www.bis.agh.edu.pl/energia) były narzę-
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dziami, za pomocą których zapoznawaliśmy Was
z problemem globalnego ocieplenia klimatu i pomysłami na jego „schładzanie”.
W tym roku planujemy ponowić akcję i połączyć ją wraz z innymi – „Imprezujesz? Sprzątaj!”
oraz akcją promowania ekologicznych toreb na zakupy. Wszystko odbędzie się pod wspólnym szyldem, zaś organizacją ekologicznej kampanii na AGH
zajmą się Uczelniana Rada Samorządu Studentów
i nasz miesięcznik. Startujemy już w kwietniu!

poprosić. Nie wymaga to ani specjalnego wysiłku,
ani nadzwyczajnych znajomości. Wystarczy tylko
odrobina dobrych chęci. A efekt jest od razu widoczny.
Legitymacja w kieszeni
W ferworze imprezowych przygotowań nie
powinno się zapominać o zabraniu ze sobą legitymacji studenckiej i karty mieszkańca – są to dokumenty, bez których szybko można zakończyć
zabawę, gdyż ochrona miasteczka ma prawo każdego wylegitymować i w razie konieczności interweniować. - „Podjęcie takich środków jest
koniecznością, gdyż bardzo często w imprezach
na miasteczkach biorą udział osoby z poza uczelni i często to właśnie one są autorami różnorakich incydentów, a wina niesłusznie spada na
naszych studentów” – mówi vice przewodniczący URSS. Tego typu działania zwiększają
bezpieczeństwo bawiących się oraz ich współmieszkańców, którzy wolą ten czas spędzić
w inny sposób. Zapewniają także większą ochronę przed kradzieżami w akademikach.

Dwie strony
medalu

aktualności

21 lutego uczestniczyłem w otwarciu cyklu szkoleń, prowadzonych przez firmę
BERNDSON, które zatytułowano „Inżynier z kulturą”. Na pomysł wpadli studenci AGH z kręgu samorządowców – chwała im za to!

O

tym wydarzeniu można było przeczytać rem S. Mokrzyckim we wspomnianych „Temaw styczniowym BIS-ie, pisała o tym tak- tach dnia”, padło pytanie: czy studenci UJ przeże Gazeta Wyborcza (wyd. z dn. 05.02.08 staną nazywać studentów AGH „agiechamami”.
Publicznie zapewr.). Sam miałem okazję mówić o inicjaty- Rektorzy A. Cieśla i T. Słomka podczas inauguracji niłem, że zrobimy
(wszyscy:
cała
wie naszych studen- szkoleń “Inżynier z kulturą”
wspólnota akadetów w Telewizji („Temicka) wszystko,
maty dnia” w TVP3
żeby tak się stało.
Kraków, 05.02.08 r.).
Nie ma tu
Tematyka szkoleń
miejsca na pisanie
jest
nakierowana
eseju o kulturze,
głównie na zachowaktóra wyróżnia
nie młodego człowieCZŁOWIEKA
ka w środowisku bizspośród otaczająnesowym
(np.
cego świata oży„Pierwsze wrażenie,
wionego. W każczyli wygląd zewnętrzny w biznesie”). Impreza bardzo potrzeb- dym z nas przecież ten pierwiastek kultury jest
na, medialna, ciesząca się bardzo dużym wzię- wszczepiony – jest immanenty. Obudźmy go
w sobie wraz z nadchodzącą wiosną. Grilujmy,
ciem (Klub Studio wypełniony po brzegi).
wypijmy… wodę mineralną, opowiedzmy dowTo jest jedna strona medalu.
Zanim jednak młody człowiek zostanie biz- cip, pośmiejmy się, ale róbmy to z KULTURĄ!
Większość (zdecydowana) czytając te słowa,
nesmenem, powinien skończyć edukację. Wielu
z Was w trakcie studiów mieszka w domach stu- tak właśnie robi i z pewnością pomyśli, że jestem
denckich naszego Miasteczka. Jesteście więc czę- jak kaznodzieja, który grzmi z ambony do niesto świadkami zachowań Waszych kolegów (i ko- właściwych adresatów. Zaś ci właściwi, nie są ani
leżanek także), jakże odmiennych od zachowań, słuchaczami, ani czytelnikami. A może jednak
które zwyczajowo nazywamy kulturalnymi. Nie- ktoś z nich przeczyta ten tekst, zreflektuje się
wybredne słownictwo, nadmiar alkoholu, impre- i odpowie sobie na pytanie: „Z której strony mezowanie do późnych godzin nocnych, nieliczenie dalu postrzega mnie otoczenie?”.
Wielkimi krokami idzie wiosna. Niech będzie
się z sąsiadami, załatwianie potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi. ładna, pogodna, kolorowa. Wejdźmy w tę wiosnę
Tych nagannych zachowań jest cała litania. Tyl- Z KULTURĄ POD RĘKĘ.
ko część spraw (ta najbardziej spektakularna)
trafia na moje biurko po to, żebym – jako prorekProrektor ds. Kształcenia
tor - wyciągnął konsekwencje wobec winowajdr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw
ców. Na zakończenie mojej rozmowy z redakto-

fot. KSAF AGH, Łukasz Prybyłowski
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Niech wiosna będzie the BEST!

Wiesz – wybierz sam

Wiosna tuż, tuż… BEST Kraków ma dla Was ciekawe propozycje na ten błogi czas!

18 marca rusza na naszej Uczelni akcja „Wiesz – rób co chcesz”, o której informowaliśmy już w styczniowym wydaniu Bis-u. Dać studentom
wiedzę, dzięki której będą mogli świadomie dokonywać wyborów dotyczących ich zdrowia i życia – to główne założenie organizatorów.

P

o raz drugi startuje Ogólnopolski Konkurs Inżynierski BEC.
Pamiętacie poprzednie edycje
z klockami lego i mobilnymi robotami?
Rok temu postanowiliśmy zorganizować Konkurs na skalę krajową i umożliwić Wam zmagania ze studentami
innych uczelni technicznych. Pięć
najlepszych drużyn - z Gdańska, Gliwic, Krakowa, Łodzi i Warszawy spotkało się w maju na wielkim finale
w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody w postaci laptopów. W tym roku pojawia się kolejna szansa na to,
by sprawdzić swoją inżynierską wiedzę w praktyce! Zbierz czteroosobową drużynę i aplikujcie na www.bec.
best.org.pl. Termin składania zgłoszeń mija 4 kwietnia. Cztery dni później, drużyny przystąpią do Testów

Eliminacyjnych. Siedem najlepszych ekip
w e ź m i e
udział w Eliminacjach. Zwycięskie
drużyny z pięciu polskich uczelni
technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska
oraz Politechnika Warszawska) spotkają się w ścisłym finale - 27 maja w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
w Gdańsku.
Co poza tym? Już teraz możecie zaplanować sobie niezapomniane wakacje, na dodatek za grosze! Do 6 kwietnia aplikujcie na nasze Letnie Kursy
Naukowe. Czeka na Was około 50 dwutygodniowych kursów m.in. w Lizbonie,
Atenach, Budapeszcie, Madrycie, Wied-

Aleksandra Pękala

niu i wielu innych miastach. My zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie, część
naukową oraz liczne atrakcje kulturalne,
czyli wycieczki, imprezy i integrację w międzynarodowym towarzystwie. Koszty, które musicie pokryć to dojazd oraz drobna
opłata manipulacyjna (do 15 €).
A może chcesz dołączyć do BEST
Kraków? Niebawem ruszamy z wiosenną rekrutacją - szukajcie nas w marcu
na uczelni i Miasteczku Studenckim
AGH. Więcej informacji o nas, BEC-u,
Kursach oraz rekrutacji na naszej stronie www.BEST.krakow.pl.
Zapraszamy!

Adepci ﬁzyki z całego świata
w grodzie
Kraka

J

uż w sierpniu AGH będzie gościć
uczestników ICPS (International
Conference for Physics Students) największego międzynarodowego spotkania studentów fizyki.
To właśnie Kołu Naukowemu „Bozon”, działającemu na wydziale Fizyki
i Informatyki Stosowanej naszej uczelni, stowarzyszenie IAPS (International
Association of Physics Students) powierzyło w tym roku organizację tej
prestiżowej imprezy. W rezultacie ponad 300 młodych fizyków z 40 krajów
świata przyjedzie do Krakowa, by wygłaszać własne referaty, prezentować
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sesje plakatowe czy wreszcie brać udział
w warsztatach oraz wykładach znanych
naukowców. Konferencja będzie także
doskonałą okazją do nawiązania znajomości z kolegami i koleżankami z innych krajów, z którymi w przyszłości
możliwa będzie współpraca zawodowa.

Studenci fizyki i nauk pokrewnych krakowskich uczelni, również mogą wziąć
udział w spotkaniu lub przyłączyć się
do grupy przygotowującej konferencję.
Szczegółowe informacje znajdziecie na
stronie: www.icps.agh.edu.pl. Zapraszamy!

P

rzypomnijmy: „Wiesz – rób co
chcesz” ma na celu przede
wszystkim szeroko pojętą profilaktykę uzależnień. Wszystko w imię
zasady, że tylko wiedza o konsekwencjach może być podstawą podejmowania świadomych decyzji. W ramach akcji, każdy student będzie mógł uzyskać
rzetelne informacje dotyczące ważnych
kwestii. Jak chronić się przed uzależnieniami, jak i gdzie pomóc osobom,
które mają problem z narkotykami, jak

odróżnić mity od faktów związanych
z substancjami psychoaktywnymi i w
jaki sposób zachować się w sytuacji,
gdy ktoś w Twoim otoczeniu „wziął
czegoś za dużo”? Co to jest HIV, HCV
i jak się przed nimi uchronić, jak radzić
sobie w sytuacjach ciężkich, stresujących i kryzysowych? Studenci poznają
wyczerpujące odpowiedzi na te i wiele
innych pytań.
Na każdego, kto chciałby się dowiedzieć więcej, w wyznaczonych miej-

scach będą czekać konsultanci – zachęcamy do skorzystania z ich pomocy.
Kiedy? Już od 18 marca w każdy
wtorek i środę w godzinach od 13:00
do 17:00 i w każdy czwartek od 15:00
do 19:00. (Można przyjść bezpośrednio
lub umawiając się wcześniej pod numerem telefonu: 506 603 727)
Gdzie? DS. ALFA, ul. Reymonta 17,
blok nr I, pokój 3 (na poddaszu)

Pilnuj drinka - łocz jor drink
Prywatka, impreza, balanga, clubbing, dobra zabawa, elektryzująca muzyka, towarzystwo, drinki… pigułka gwałtu.
To scenariusz, którego nie kreślimy na co dzień. Ile młodych padło oﬁarą GHB? Czy grozi to również mi?

N

a małopolskich uczelniach
rozpoczyna się akcja „Pilnuj
Drinka”. Już wkrótce pojawią
się plakaty promujące świadomą zabawę i przestrzegające przed GHB. Organizatorem kampanii jest Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
GHB to bezbarwny i bezwonny
narkotyk, powodujący utratę świadomości, potocznie nazywany „pigułką
gwałtu” coraz częściej pojawia się
w polskich klubach, pubach, dyskotekach. Jest wykorzystywany do oszołomienia z góry upatrzonej osoby w celach przestępczych, z których najczęstszymi są: gwałt, kradzież, uzyskanie
danych jak numer konta, czy numer
PIN karty bankomatowej.
W szponach narkotyku
Narkotyk GHB, określany najczęściej mianem „pigułki” może mieć też

postać
płynu,
proszku, granulatu. Po zmieszaniu z inną cieczą
jest niewyczuwalny, nie zmienia barwy, smaku, ani zapachu
napoju. Objawy
spożycia takie jak
uczucie rozluźnienia czy osłabienie czujności,
łatwo
pomylić
z działaniem alkoholu. Tak działa pigułka w małych dawkach.
W dużych powoduje
uczucie
oszołomienia, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy z logicznym
i wyraźnym mówieniem oraz senność.

Może powodować także stan
nieświadomości,
zanik
pamięci,
jednak bez utraty
przytomności. Po
zażyciu jest się
całkowicie bezradnym i najczęściej zdanym na
łaskę osoby, która
pod pozorem pomocy zamierza
wykorzystać naszą niemoc.
Warto zatem
wiedzieć,
jak
uchronić
się
przed tym nowym
zagrożeniem. Więcej informacji na ten temat
znajdziecie na stronie akcji - pilnujdrinka.pl.
BIS - marzec
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CREE – „Tacy sami”

Film - klasyka i nowości
Czeski reżyser, David Ondříček, znany w Polsce z filmów „Samotni” i „Jedna ręka nie klaszcze”, w 1996 roku nakręcił swój debiutancki film pt. „Szeptem”. Obraz ten ma za naszą południową granicą status dzieła kultowego.
Mamy dzięki niemu okazję do przyjrzenia się kulturze życia młodych Prażan
w połowie lat 90-tych. To pokolenie jakże odmienne od poprzednich – inny
strój, muzyka, używki. Do takiej paczki znajomych zostaje przyjęta młoda Anna, która postanowiła uciec ze szkoły wojskowej, aby „zakosztować smaku
kawy z wielkiego miasta”. Dziewczyna nieudolnie zaczyna łapać kod wielkomiejskiego życia, co nierzadko prowadzi do komicznych sytuacji. Jej nowi
przyjaciele to Irma, cierpiąca na „jesienną depresję”, Speedy zawsze
uśmiechnięty od ucha do ucha, jego brat Filip i Kytka będąca z nim w związku (nie przeszkadza jej to co noc wymykać się do podstarzałego kochanka).
Sama Anna stopniowo zaczyna darzyć coraz większym zainteresowaniem
Filipa, który też nie pozostaje obojętny na jej uczucia. Film ten, z założenia
kiczowaty, jest bardzo ciekawym obrazem, choć poza samymi Czechami
przeszedł bez większego echa.
Szeptem (Šeptej) 1996 Czechy; reż. David Ondříček, scen. David Ondříček
i Jan Novák, zdj. Alexander Surkala, muz. Jan P. Muchow; wyst. Tatiana Vilhelmová, Jan P. Muchow, Jan Cechticky, Martin Mysiaka.

„Control” to film opowiadający historię Iana Curtisa, tragicznie zmarłego wokalisty i twórcy piosenek legendarnej już grupy Joy Division, zaliczanego do prekursorów muzyki cold wave. Zespół ten powstał w 1977 roku (istniał trzy lata) w Manchesterze, a jego muzyka charakteryzowała się
wyeksponowanym, rytmicznym brzmieniem basu i perkusji, wspomaganymi mrocznymi partiami gitary. Jednak to właśnie charyzmatyczna osoba
Curtisa, nadała ostateczny charakter zespołowi. Jego głos i liryczne, refleksyjne teksty do dziś są natchnieniem dla kolejnych pokoleń artystów.
Fabuła filmu koncentruje się na okresie powstania zespołu i zarazem na
najtrudniejszym okresie życia Iana, który w tym czasie zachorował na epilepsję. Sytuację dodatkowo komplikują trudne relacje z żoną i kochanką.
Autorom dzieła udało się bardzo wiernie przedstawić tamten czas wszystko dzięki świetnej roli Sama Riley’a, niezwykłym zdjęciom i oczywiście muzyce, którą wykonali pozostali członkowie zespołu, grający dziś
w formacji New Order. Film ten to niewątpliwie gratka dla fanów Joy Division, ale i ciekawy obraz artysty, godny polecenia każdemu.

w

Control, 2007 Wielka Brytania, Australia, Japonia; reż. Anton Corbijn,
scen. Matt Greenhalgh na podstawie: książki Deborah Curtis, zdj. Martin Ruhe; wyst. Sam Riley, Samantha Morton, Craig Parkinson

Jeden z najbardziej znanych brytyjskich reżyserów - Ken Loach specjalista od tematyki społecznej (zdobywca ubiegłorocznej Złotej Palmy w Cannes za film „Wiatr buszujący w jęczmieniu”), postanowił tym
razem przyjrzeć się problemowi ludzi masowo przyjeżdżających na Wyspy Brytyjskie w poszukiwaniu pracy. Głowna bohaterką filmu „Polak
potrzebny od zaraz” jest 30-letnia angielka Angie, która po wielu porażkach zawodowych wraz w koleżanką zakłada własną firmę rekrutacyjną dla imigrantów. Znając szarą strefę i wykorzystując nabyte podczas ostatniej pracy doświadczenie, zaczyna zatrudniać robotników,
spośród których niemałą część stanowią Polacy. W ten sposób szybko
zaczyna się bogacić. Film ten porusza trudną sytuację ludzi, którzy zachęceni korzystną ofertą pracy i zarobków wyjeżdżają ze swoich rodzimych krajów, napotykając jednak często gorzkie rozczarowanie. Wielokrotnie ich praca okazuje się wręcz niewolnicza, a zarobki marne.
Warto zwrócić uwagę, że niektóre sceny były kręcone w Polsce i nie raz
usłyszymy w nim nasz język. Film zdobył kilka nagród m. in. za Najlepszy Scenariusz podczas MFF w Wenecji.

Ghislain Poirier
- „No ground under”
“No ground under” jest debiutem kanadyjskiego Dj’a i producenta w szeregach kultowej wytwórni
Ninja Tune, co samo w sobie jest dla
płyty najlepszą recenzją. Jak mówi
sam Ghislain, porusza się on po
trzech muzycznych polach – raggowym, elektronicznym oraz rapowym.
Pierwszą rzeczą, która wpada w ucho
jest imprezowy charakter utworów
(„Blazin”, „Go ballistic”). Przyspieszony rytm i elektroniczne podkłady
(cechy różniące muzykę ragga od reggae) połączone ze świetnymi wokalami gości zaproszonych na płytę sprawiają, że ciężko jest ustać w miejscu.
Nowa płyta Poiriera ma niesamowity
potencjał energetyczny, którym artysta bardzo dobrze zarządza - pierwsza połowa krążka to utwory szybsze,
z większą ilością wokali, natomiast
druga jest zdecydowanie spokojniejsza (przewaga utworów instrumentalnych). Ghislain Poirier i jego nowe
kompozycje zyskają uznanie szczególnie w oczach (a raczej uszach) fanów muzyki ragga/dancehall, jednak
różnorodność muzycznych inspiracji,
z których czerpie Kanadyjczyk, na
pewno zaowocuje szerokim gronem
jego nowych zwolenników.
Michał Guzik

Polak potrzebny od zaraz (It’s a Free World...) 2007 Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Włochy; reż. Ken Loach, scen. Paul Laverty,
zdj. Nigel Willoughby; wyst. Kierston Wareing, Juliet Ellis, Lesław Żurek.

W muzycznym świecie istnieje przekonanie, że najpiękniejsze płyty powstają po przeżyciu przez artystę osobistej tragedii. 4 maja 2007 roku
zmarła matka Sebastiana Riedla. To bolesne doznanie skłoniło wokalistę Cree, do napisania dziesięciu przejmujących utworów o miłości,
bólu, smutku i tęsknocie. Trudno wskazać słabe strony tej produkcji,
ponieważ każdy zawarty na niej numer jest świetnie zagrany i zawiera
olbrzymi ładunek emocjonalny. Na szczególną uwagę zasługuje ballada „Swe drugie ja”, gdzie muzyków wspomógł Dariusz Rybka (na saksofonie) i Jerzy Styczyński (na gitarze). Gitarzysta Dżemu zagrał jeszcze w dwóch innych piosenkach, m.in. w kończącym płytę „Chciałem
tak i mam”, który jest prawdziwym jam’em. Dochowując dziennikarskiej rzetelności nie można nie wspomnieć o niewygodnej dla muzyków
Cree kwestii. Wokal Sebastiana Riedela z płyty na płytę coraz bardziej
przypomina głos sławnego ojca, Ryśka. Numery brzmią bardziej „dżemowo”, od ostatnich dokonań
samego Dżemu. To jednak
zdecydowanie najciekawsza
i najdojrzalsza propozycja
śląskiej grupy, stawiająca ją
w czołówce polskich zespołów bluesowych. Możliwe, że
za parę lat to właśnie Cree
będzie największą gwiazdą
organizowanego co roku Tyskiego Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla.
Dawid Bednorz

Fink – „Distance and time”

Fink należy do muzyków z kategorii zwanej „singer-songwriterami”, co oznacza, że są oni zarówno autorami tekstów i muzyki oraz jej
wykonawcami. Na swojej nowej płycie Fink kontynuuje styl z poprzedniej produkcji („Biscuits for breakfast”), którą udało mu się zaistnieć
w artystycznym świecie. Wspomniany styl, to facet z gitarą śpiewający
popowo-bluesowe kawałki, werbalizujący swoje uczucia i przemyślenia
na temat miłości. Tandeta? Nic bardziej mylnego! Fink w bezpretensjonalny, niewymuszony sposób tworzy intymny nastrój, który udziela się
słuchaczowi. Spokojne, gitarowe kompozycje w połączeniu ze świetną
barwą głosu artysty, składają się na płytę ponadprzeciętną. Do wszystkich wyżej
wymienionych zalet dochodzą świetne teksty, które
dopełniają ocenę trzech
głównych (obok kompozycji i wykonania) składników
muzyki Finka. „Distance and
time” należy do tych dzieł,
które posiadają w sobie wewnętrzny urok i dużą dozę
artystycznej błyskotliwości,
dlatego z czystym sumieniem mogę ja Wam polecić.
Michał Guzik

Adrian Gamoń
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Klub Dobrej Książki
W cyklu Klub Dobrej Książki prezentujemy co miesiąc ważne dzieła literackie - od wybitnych klasyków
po znakomitych pisarzy współczesnych. To lektury obowiązkowe każdego Bardzo Inteligentnego Studenta.

Bartosz Dembiński

Sztukmistrz
z Lublina, Isaac
Bashevis Singer,
liczba stron: 248,
Warszawa 2004,
Wydawnictwo
MUZA S.A.

Męka twórcza.
Z życia psychosomatycznego
intelektualistów, Barbara
N. Łopieńska,
liczba stron: 288,
Warszawa 2004,
Wydawnictwo
W.A.B.

Miasteczko nietoperzy, Dario Fo,
liczba stron: 180,
Wrocław 2005,
Wydawnictwo
Dolnośląskie
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Nazwisko Isaaca Bashevisa Singera znane jest czytelnikom głównie z lektury jego najsłynniejszego dzieła, zatytułowanego „Sztukmistrz z Lublina”. Ten płodny twórca, noblista w dziedzinie literatury za rok 1978, dał w tej książce wyraz swojego niepospolitego talentu i zawarł
niezwykle cenne, uniwersalne przesłanie moralne.
Perypetie Jaszy Mazura, żydowskiego cyrkowca, stają się dla Singera przyczynkiem do
rozważań nad szeroko pojętą chwiejnością i zmiennością ludzkiego charakteru. Na przykładzie
głównego bohatera autor ukazuje nam słabość człowieka o niespełnionych ambicjach, naiwnych
nadziejach; człowieka wciąż poszukującego tożsamości i okłamującego siebie. Poważna tematyka książki nie powinna przerażać – dzieło napisane jest znakomitym literacko, barwnym i dynamicznym językiem. Przewrotność losu i ostateczny upadek Jaszy, opisane są w sposób do głębi
przejmujący. Najsilniejszym jednak punktem „Sztukmistrza…” jest zaskakujące zakończenie. Nie
wyobrażam sobie czytelnika, który mógłby pozostać wobec niego nieporuszony.
Jeśli zainteresujecie się twórczością Singera, polecam spacer do krakowskich księgarni taniej
książki, gdzie za kilka złotych możecie nabyć wiele z jego dzieł. Zapewniam, że warte są one o wiele więcej – ot, przewrotność.
Sztuka prowadzenia pasjonującej rozmowy jest, w moim przekonaniu, w nieznacznym
tylko stopniu umiejętnością, którą można nabyć. Niektórzy mają ten dar wrodzony. Najlepszym
przykładem osoby, która posiada wspomniany talent, jest polska mistrzyni konwersacji, wybitna
dziennikarka i reportażystka, Barbara N. Łopieńska.
Jej najsłynniejszą książką jest zbiór wywiadów „Książki i ludzie” – obecnie nie do zdobycia
(ja szukam jej już od kilku miesięcy). Próbkę niebagatelnego talentu Łopieńskiej dostaniemy za
to w jej ostatniej dziele pt. „Męka twórcza. Z życia psychosomatycznego intelektualistów”. Zupełnie nie ma tutaj znaczenia, że na pierwszy rzut oka nazwiska niektórych rozmówców autorki
mogą wydać się mało znajome. Sam sposób prowadzenia dialogów (specyﬁczny styl zadawania
pytań, poczucie bliskości z rozmówcą) sprawia, że czujemy się niemal jakbyśmy podsłuchiwali,
a jednocześnie mieli na to specjalne zezwolenie. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że
nigdy wcześniej nie czytałem tak pasjonujących wywiadów, do tego zebranych w jednej książce.
Ponoć warto rozmawiać. Pomijając niepodważalne walory literackie „Męki twórczej…”, polecam
Wam tę pozycję również po to, by podejrzeć i spróbować nauczyć się, jak można rozmawiać.

Biograﬁa Dario Fo, jednego z najwybitniejszych współczesnych autorów sztuk teatralnych
i znakomitego pisarza, stanowić może podstawę sensacyjnego scenariusza ﬁlmowego. Ten ekscentryczny włoski artysta przeżył m.in. liczne starcia z policją, wyrok śmierci wydany na niego
przez sycylijską maﬁę, porwanie żony przez grupę skinheadów czy wreszcie udar mózgu i roczną
utratę wzroku.
Ogromny wpływ na ukształtowanie tak barwnej osobowości miało dzieciństwo Fo, spędzone
w malowniczej Lombardii, w miejscowości Porto Valtravaglia – tytułowym „Miasteczku nietoperzy”. Opowiada on o nim z niezwykłą, rozbrajającą szczerością. Niektóre historie rozśmieszają do
łez, inne potraﬁą wzruszyć, lecz każda nacechowana jest specyﬁcznym stylem i życiową energią
Dario Fo. Sposób narracji do złudzenia przypomina mi ﬁlmy Roberto Benigniego – tu cały czas coś
się dzieje, czas pędzi niczym rozpędzona lokomotywa (kolejnictwo to zresztą ważny motyw młodzieńczych lat autora), a chaotyczność rozmów Lombardczyków daje znakomite świadectwo południowego charakteru i temperamentu. Najważniejsze jest jednak to, że po lekturze „Miasteczka
nietoperzy” nie sposób opędzić się od myśli, że nieznajomość twórczości tego włoskiego artysty,
jest niestosownością.

FILM:
14 marca (piątek)
Francophonic
Festival.
Pocket Film Festival. To międzynarodowy festiwal filmów
nagrywanych telefonami komórkowymi, odbywający się
od kilku lat w Paryżu. Prezentuje filmy krótko- i pełnometrażowe, dokumenty, filmy
eksperymentalne. Na pokazie w Krakowie zostaną zaprezentowane najlepsze filmy
paryskiego festiwalu. Kino
Pod Baranami. Godz. 20.
20 marca (czwartek)
W cyklu „Spotkanie z dokumentem”: “Mondo Cane”,
reż. Franco E. Prosperi, Paolo
Cavara. To pierwszy film z powojennego tzw. nurtu ‘mondo’, czyli dokumentu przedstawiającego na ekranie
prawdziwą śmierć. Widz odwiedzi między innymi chińską
restaurację, w której klienci
mogą sobie wybrać konkret-

nego psa,
a następnie skonsumować
go… CK Rotunda. Godz. 18.
Wstęp 9 zł.
28 marca (piątek)
Z cyklu „Polskie Piątki”:
„Krótki film o zabijaniu”, reż.
Krzysztof Kieślowski. Kijów Centrum. Godz. 13.30. Wstęp 5 zł.
30 marca – 5 kwietnia
8. Tydzień kina hiszpańskiego. To jedyna szansa na
zobaczenie najciekawszych
filmów hiszpańskich, z których większość nie zagości
niestety w polskich kinach.
Będzie można obejrzeć historyczne superprodukcje, poruszające kino społeczne, filmy
spoglądające w trudną przeszłość kraju, bajkowe fantazje i inteligentne komedie.
Kino Pod Baranami.

KONCERTY:
12 marca
(środa)
Rgg Trio.
PIEC Art
acoustic
JAZZ club. Wstęp wolny.
13 marca (czwartek)
Habakuk. Żaczek. Godz. 20.
Wstęp 15/20 zł.
14 marca (piątek)
Jesus Chrysler Suicide. Lost
Highway Club. Godz. 20.
Adam Mika Quartet. Mile
Stone Jazz Club. Godz. 20.30.
Wstęp wolny.
15 marca (sobota)
Vavamufﬁn. CK Rotunda.
Godz. 20. Wstęp 20/25 zł.

Moose. Stary Port. Godz.
19.30. Wstęp wolny.
18 marca (wtorek)
Matplaneta & 100nka. Alchemia.
28 marca (piątek)
Freshback. Mile Stone Jazz
Club. Godz. 20.30. Wstęp
wolny.
Morze Być. Stary Port. Godz.
19.30. Wstęp wolny.
29 marca (sobota)
TSA. Loch Ness. Godz. 19.
Wstęp 30 zł. (w dniu koncertu 35 zł.).

WYDARZENIA:
17 – 24 marca
V Festiwal Mistria
Paschalia.
Muzykę
związaną z okresem
Wielkiego Tygodnia
i Wielkanocy zaprezentuje czołówka europejskich artystów
zajmujących się wykonawstwem
historycznym. W krakowskich kościołach, Filharmonii i w wielickiej
kopalni zabrzmią dzieła m.in. Haendla, Scarlattiego i Vivaldiego.
25 marca (wtorek)
Tradycyjne święto RĘKAWKI. Obchodzone od wieków święto trzeciego dnia Wielkanocy, a od roku 2000
odbywające się pod Kopcem Krakusa w formie konkursów, pokazów
walk, prezentacji uzbrojenia i życia
z okresu wczesnego średniowiecza.
Kopiec Krakusa.
28 marca (piątek)
Spektakl „Sen nocy letniej”, reż. Jacek Jabrzyk. Klasyczny tekst Szekspira stał się pretekstem do bardzo
aktualnej wypowiedzi artystycznej
o współczesnym człowieku: jego
zmaganiach, pasjach, namiętnościach i walce o realizację własnych
marzeń. Teatr Łaźnia Nowa. Godz.
19. Wstęp 15/20 zł.
4 – 7 kwietnia
V Przegląd Kapel Studenckich. Jury
oceni twórczość kilkunastu zespołów. Wszyscy wielbiciele młodej
muzyki będą mieli okazję zasiąść na
widowni zarówno podczas konkursu, jak i dwóch koncertów gwiazd
polskiej sceny muzycznej. CK Rotunda.

5 kwietnia (sobota)
Dezerter, Psy Wojny. Loch
Ness. Godz. 19. Wstęp 25 zł.
(w dniu koncertu 30 zł.).
Rekomendacje opracował: Dawid Bednorz
BIS - marzec
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Piękniejsza strona uczelni
Fałszywym mitem staje się powoli twierdzenie, jakoby Akademia Górniczo-Hutnicza była typowo męską uczelnią. Z roku na rok następuje wzrost udziału przedstawicielek płci pięknej
w liczbie naszych studentów. Już dziś możemy wskazać kierunki na których Panie, jeśli nie
dominują, to stanowią pokaźną grupę. Przyjrzymy się jak „słaba płeć” radzi sobie w zderzeniu
z realiami (jeszcze) męskiej uczelni.
Wioleta Kozioł, Jarosław Dolega
Owieczka wśród wilków czy
wilk w owczej skórze?
Kobieta studiująca na typowo
„męskim” wydziale często wzbudza
podziw, czasem nawet zdumienie.
Pewna uczelniana anegdota głosi, że
prowadzący wykład cały czas zwracał
się do swojego audytorium per „Panowie”. W pewnym momencie nastąpił
moment konsternacji, gdyż profesor ujrzał na sali niewiastę. Szybko zrozumiał
błąd i powiedział: - „Przepraszam, że
Pani nie zauważyłem, ale od dawna nie
miałem kobiety”. Istnieje stereotyp, według którego uczelnia techniczna nie
jest najlepszym miejscem dla pań, które podobno znacznie lepiej radzą sobie
w dziedzinach humanistycznych. Ci,
którzy myślą, że takie kierunki jak Mechanika i Budowa Maszyn czy Elektrotechnika nie są odpowiednie dla przedstawicielek płci pięknej, są jednak
w błędzie. Kasia, studentka III roku
IMiR-u, mówi: – „Na moim wydziale
kobiety są rzadko spotykane. Na początku trudno jest się przyzwyczaić prowadzącym i osobom w grupie, że jest wśród
nich dziewczyna. Jednak nie czuję się
w żaden sposób dyskryminowana z powodu mojej płci. Z mężczyznami na
pewno łatwiej jest się porozumieć, gdyż
są mniej konfliktowi. Koledzy traktują
mnie jak dobrego kumpla, z którym zawsze mogą porozmawiać, pójść na piwo.
Czasem zdarzają się amanci, którzy
przepuszczą w drzwiach czy powiedzą
komplement. To bardzo miłe.”
Z roku na rok coraz więcej dziewczyn wybiera „nietypowe” kierunki.
Bez wątpienia kobietom jest, pod pewnymi względami, trudniej na uczelni
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to czuje się tu sporą rywalizację miedzy
kobietami. Na pewno łatwiej też o kwestie sporne. Jednak kiedy trzeba potrafimy się zintegrować i działać razem.”
Obiegowa opinia wskazuje też urodę
pań jako czynnik pomagający na zajęciach.
- „Prowadzący przyzwyczaili się, że
na naszym wydziale jest dużo kobiet. Są
dla nas mili i uprzejmi. Być może jest
nam odrobinę łatwiej, ale bez wątpienia
zawsze oceniana jest nasza wiedza. Nie
spotkałam się jeszcze z żadnymi przykrymi zachowaniami czy dyskryminacją

dzie powinni się zachowywać jak dorośli.” - mówi Edyta z WNSS. Wielu studentów ma za złe swoim koleżankom
posługiwanie się takimi metodami, ale
bądźmy szczerzy – broń ta nie byłaby
taka silna, gdyby mężczyźni nie byli
w wielu przypadkach tak bezbronni
wobec niej.
Kultura po studencku
Skromna ilość kobiet w murach
naszej uczelni powinna się przekładać
na jakość ich traktowania. Czy jednak

Studentki socjologii przed zajęciami - żeński bastion AGH

technicznej. Mężczyznom łatwiej jest
ponoć zrozumieć pewne zagadnienia,
gdyż uznaje się, że wykazują większą
zdolność umysłu w naukach ścisłych.
–„Jeśli chodzi o naukę to wydaje mi się,
że kobietom jest ciężej przyswoić sobie
niektóre tematy, które dla mężczyzn są
bardziej jasne i zrozumiałe. Bez wątpienia studia na takim wydziale wymagają
od nas dużo więcej pracy. Jednak jeżeli
czegoś się bardzo chce, to wówczas nie
ma rzeczy niemożliwych. Wszystkiego
można się nauczyć. Poza tym zawsze
znajdzie się dobry kolega, który chętnie
wytłumaczy trudny materiał. Gdybym
miała jeszcze raz decydować o kierunku
studiów, na pewno wybrałabym tak samo ” - dodaje Kasia.

Studentki AGH pytane o poziom
kultury jaki reprezentują ich koledzy,
słusznie zauważają, że nie można generalizować - wszystko zależy od konkretnego przypadku. Niestety czasem
zdarza się, że savoir-vivre pozostaje pustym hasłem – w takim wypadku można tylko polecić lekturę książki „ABC
dobrego wychowania” i zaprosić na
szkolenia z cyklu „Inżynier z kulturą”.
Nierzadko złe przykłady płyną z klubów studenckich, gdzie niejedna dziewczyna mogłaby się oprzeć uporczywym
adoracjom amanta intensywnie pachnącego świeżymi perfumami linii Harnaś czy Warka… Niestety, przedstawicielki „kobiecych” wydziałów czasem
spotykają się z krzywdzącymi komentarzami ze strony płci przeciwnej. Dobrym tego przykładem jest popularna
na Miasteczku Studenckim piosenka
o Wydziale Zarządzania, która bez wątpienia obraża kobiety na nim studiujące.
Nie ma jednak co demonizować.
Na szczęście i na AGH znajdzie się jeszcze wielu gentelmanów. Ania z V roku
MSE atmosferę panującą w jej grupie
ocenia bardzo pozytywnie: - „Jest ekstra. Pomagamy sobie i nie ma większych
problemów. Nie mam powodów do narzekania.”
Im wyżej tym trudniej

One tu rządzą
Są na AGH także wydziały, gdzie
kobiety nie stanowią zaledwie promila
jego studentów. Taka sytuacja ma miejsce na Wydziale Matematyki Stosowanej, Wydziale Zarządzania, Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej oraz, chyba przede
wszystkim, na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych. Na tych kierunkach
to kobiety wiodą prym. Trudno jednak
podejrzewać, że taki stan rzeczy może
być źródłem wielkiego zmartwienia dla
studiujących tam panów. Marcin z II
roku Matematyki Stosowanej przyznaje: – „Atmosfera panująca na zajęciach
wydaje się być bardziej przyjazna. W sumie lepiej jeśli jest więcej dziewczyn, bo
kobieta łagodzi obyczaje. Układy na takim wydziale są bardziej naturalne”.
Dodatkowo obecność płci pięknej nie

pozostaje bez wpływu na poziom naukowy studentów: -„Kobiety piszą bardzo staranie i na ogół prowadzą dobre
notatki” – dodaje Marcin. Trudno się
z tym stwierdzeniem nie zgodzić.
Można się spotkać z poglądem, który mówi, że kobietom trudniej jest się
zintegrować, są bardziej konfliktowe
i bezwzględne dla siebie nawzajem.
Agnieszka, studentka II roku Zarządzania, mówi: – „Zarządzanie to wydział,
na którym około połowę studentów stanowią dziewczyny. Jeśli chodzi o naukę
fot. KSAF AGH, Ewa Mazur

ze strony wykładowców” – twierdzi
Agnieszka.
O sile seksapilu nikogo nie trzeba
chyba przekonywać. Studentki doskonale znają moc tej broni i nie wahają się
jej użyć – oczywiście w granicach zdrowego rozsądku.
- „Zauważyłam zachowania typu:
„bo ja bym chciała”, „bo ja się ładnie
ubrałam”. Zdecydowanie to potępiam.
To jest zachowanie nie dla człowieka,
który już niedługo ma się legitymować
wyższym wykształceniem. Dorośli lu-

zawsze tak jest? Na to pytanie, drodzy
panowie, chyba każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Może warto czasem przytrzymać drzwi, ustąpić miejsca – wszak czym skorupka za młodu
nasiąknie, tym na starość trąci. Takie
zachowania nie tylko wpływają na poprawę swojego wizerunku, ale przyczyniają się też do pozytywnego postrzegania naszej uczelni na zewnątrz. Poza
tym, podobno, dobre uczynki wracają
do nas zwielokrotnione.

Kobiety na AGH to nie tylko studentki. Warto przyjrzeć się także
przedstawicielkom płci pięknej pracującym na naszej uczelni. W głównych kadrach dydaktycznych nadal
prym wiodą mężczyźni; trudno znaleźć panie np. na stanowisku Prorektora. Nie mniej jednak coraz więcej
kobiet pokonuję barierę „szklanego
sufitu”, z powodzeniem piastując stanowiska dziekanów i prodziekanów.
Są to osoby bardzo ambitne, spełnione zawodowo, niczym nie ustępujące.
Dr Regina Artymiak, Prodziekan ds.
Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych, mówi: „W swojej karierze zawodowej pracowałam głównie z mężczyznami. Zapewne
wynika to z profilu uczelni. Nigdy jednak nie miałam problemów wynikających z faktu, iż jestem kobietą. Prowadziłam zajęcia na wydziałach techniczBIS - marzec
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nych, również w grupach, gdzie byli sami mężczyźni - pracę z tymi studentami
wspominam bardzo dobrze. Uważam,
że każda kobieta, jeżeli tylko ma takie
możliwości i predyspozycje, powinna
spełniać swoje ambicje i realizować się
zawodowo.”
Warto, nie tylko w okolicach 8
marca, zwrócić uwagę na problemy,
które nasze studentki często na uczelni
napotykają. Czasem niezauważane czy
nawet (na „męskich” kierunkach) wyszydzane, torują szlak dla swoich następczyń, wpychając powoli mit „męskiej uczelni” do lamusa. Wszystkim
Paniom, które wybrały Akademię Górniczo-Hutniczą życzymy wszystkiego
najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

społeczeństwo
W kobiecym gronie juwenaliowa zabawa smakuje o wiele lepiej

Denis Miroforidis, bohater marcowego „Okiem przybysza”,
postanowił na studia wyjechać daleko - z Grecji traﬁł do Polski. Opowiedział nam o swojej nauce na Akademii Górniczo–
–Hutniczej i o mieście, z którego przyjechał, czyli o Atenach
- kolebce kultury europejskiej.
Notowały: Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

D

Czym się karmi AGH
Kiedy spotkałam dawno niewidzianą koleżankę i powiedziałam jej, że studiuję na AGH, wykrzyknęła: – „Ale masz wybór facetów! Pewnie jedzą ci ręki.”. „Nie” – odpowiadam – „Nikogo
niczym nie karmię”.
Paulina Depczyńska

B

o i jak mam karmić, kiedy
jestem na wydziale, gdzie
na jednego chłopaka przypada pięć dziewcząt? Nie sądzę,
żeby ktokolwiek miał ochotę być
karmionym przez tyle osób naraz. I to na dodatek nie z ładnego
talerzyka, ale z ręki.
Poza
moim
wydziałem
(WNSS), ilość kobiet przypadających na jednego mężczyznę, wywołuje smutek wśród tej drugiej
społeczności… Gdzie się nie
obejrzeć, prawie sami faceci. Jednak wydaje się, że pomimo
mniejszej ilości pań, dowcip
o trzech studentkach, z których
pierwsza brzydka, druga brzydka, a trzecia też z AGH, wydaje
się nie mieć faktycznej racji bytu.
Przynajmniej w odniesieniu do
ludzi, których spotykam. Być
może rzeczywiście jakiś wydział
stworzył sobie coś w rodzaju „babo-chłopa” i chwali się nim na innych
uczelniach – ja jednak takiego zjawiska
nie odnotowałam.
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Nie wyjeżdżając z domu,
tak naprawdę się nie studiuje!

Spotykam za to liczne objawy sympatii, kiedy pojawiam się na typowo
„męskich wydziałach”. Nie dojdę jeszcze
do drzwi wejściowych, a już są otwarte.

Gdzie jest sala 216? Nie muszę
długo szukać, gdyż zaraz ktoś mi
wytłumaczy lub pójdzie ze mną,
wskaże poszukiwane pomieszczenie. I to tylko dlatego, że jestem kobietą. Czasem myślę, że
na naszej uczelni feministki nie
miałyby łatwego życia. No bo jak
tu wcielać ideały równouprawnienia i szeroko rozumianej egalitarności, kiedy większość kolegów robi im na przekór i traktuje kobiety niemalże zgodnie
z zasadami dworskiej etykiety,
zamiast klepnąć je czasem po ramieniu jak kumpla, zakładać się
kto wypije więcej piwa i taranować je w drzwiach sali, w której
ma się odbyć kolokwium? Drodzy Panowie – dbajcie nadal
o swoje koleżanki i może tylko
delikatnie przeszkadzajcie im
w realizacji szczytnych, feministycznych celów. Jeśli o mnie chodzi,
bądźcie tacy, jacy jesteście – przynajmniej w kwestii przepuszczania
w drzwiach.
fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki

o Krakowa trafiłem, ponieważ
studia na AGH były jedną
z opcji kontynuacji nauki, jakie miałam do wyboru w szkole, w której zdawałem maturę. Oceny przeliczono mi na punkty i na tej podstawie mogłem wyjechać. Decyzję podjąłem również dlatego, że z tego co wiem, w Polsce są lepsze uczelnie i wyższy poziom
nauczania niż w Grecji. Długo się więc
nie zastanawiałam, tym bardziej, że
Polska jest dla mnie „krajem moich
przodków”.
Na AGH studiuję Informatykę Stosowaną na Wydziale Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej. Jestem
dopiero na początku mojej studenckiej
drogi, ale mam nadzieję, że nie będzie
ona zbyt trudna (choć pewne przedmioty nie dają mi spać po nocach).
Pierwsza sesja była dla mnie zupełnie
nowym doświadczeniem, ale na szczęście udało mi się przebrnąć ją bez
szwanku.
Jeśli chodzi o moje pochodzenie, to
w moich żyłach płynie również polska
krew. Jako dziecko mieszkałem nawet
przez jakiś czas w Polsce. Kiedy miałem dwa lata przeprowadziłem się jednak do Aten. Teraz zostawiłem w Grecji moją mamę, ojczyma i małą siostrzyczkę, za którymi bardzo mocno
tęsknię. Na szczęście, mam krewnych
w Nowym Targu, mam więc dokąd jeździć na weekendy.
Co robię w wolnym czasie? Kiedy
mieszkałem w Atenach, najczęściej wychodziliśmy gdzieś ze znajomymi ale
fot. KSAF AGH, Jan Mieczkowski

w Grecji, wbrew pozorom, nie ma tak
dużo rozrywek jak tutaj. Mamy na
przykład o wiele mniej pubów. W Krakowie często chodzę na Rynek do klubów studenckich. Muszę przyznać, że
Stare Miasto bardzo mi się podoba.
Grecja pokazywana jest wszędzie jako
bardzo piękny kraj, ale uważam, że
w Polsce jest więcej ciekawych, klimatycznych miejsc. Z drugiej strony z mojego greckiego domu także mam przepiękny widok - wprost na Akropol.
Nie mam jakiegoś konkretnego
hobby, ale słucham dużo muzyki, gram
w koszykówkę, a także uprawiam sporty walki. Dodatkową możliwością dbania o formę fizyczną są zajęcia WF na
uczelni, które bardzo mi się podobają.
Mam jeszcze pewne kulturalno – rozrywkowe zaległości - niestety nie byłem jeszcze w teatrze, ale liczę, że już
niedługo to nadrobię. W Polsce brakuje mi ciepłych dni i pięknej pogody, ale
nie ma tego złego co by na dobre nie
wyszło - przez kilka dni było przecież
sporo śniegu!
Nie wiem jeszcze co będę robił po
studiach, ale chyba wrócę do mojej rodziny, do Grecji. Na uczelni bardzo mi
się podoba, ale myślę, że najwięcej w tej
kwestii zależy od ludzi, których się spotyka na swojej drodze. Mam naprawdę
fantastycznych znajomych, do których
zawsze mogę się zwrócić, kiedy potrzebuję pomocy (na przykład z informatyką). Jak już mówiłem, bardzo podoba mi
się polski system edukacji - uważam, że
jest na bardzo wysokim poziomie. Do
gustu przypadło mi również mieszkanie

w akademiku, gdzie wszystko jest na
miejscu, wszędzie są znajomi, czasem
zdarzają się jakieś imprezy. Na początku
szukałem mieszkania, ale kiedy nadarzyła się okazja do wyprowadzki z akademika stwierdziłem, że za żadne skarby nie
zamienię go na nic innego!
Polska to według mnie kraj, który,
jak każdy inny, ma swoje plusy i minusy. Grecja jest z pewnością bogatszym
państwem, ale nie podoba mi się charakter kapitalizmu, jaki tam panuje.
Nie pamiętam, jak tu było dawniej – jak
mówiłem wyjechałem, gdy miałem dwa
latka, poznałem jednak trochę Polskę,
gdyż przyjeżdżałem tutaj czasem na
wakacje.
Moje plany na najbliższą przyszłość? Tęsknię za domem i rodziną,
dlatego mam zamiar na Święta Wielkanocne pojechać do Grecji. Cieszę się na
samą myśl o wyjeździe - miło mi będzie
spotkać się z greckimi znajomymi - ludźmi, którzy według stereotypów są bardzo
hałaśliwi, ale jednak sympatyczni i otwarci na innych. Mam nadzieję, że właśnie
tak postrzegają mnie Polacy.
BIS - marzec
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Zapamiętajmy - na tym tronie zasiada Św. Barbara

Barbara? Jadwiga?
A może Kinga?
Z pewnością posąg przedstawia czyjąś patronkę – górników, hutników, studentów, a może Krakowa. Wstępna selekcja wskazuje, że „pani z dachu” nie jest opiekunką studentów (tę funkcję
pełni święty Józef), ani patronką hutników (nimi zajmuje się święty Florian). Zapytałyśmy osoby
najbardziej zainteresowane, czyli studentów, czy wiedzą kto i dlaczego siedzi na A-0?
Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

Ł

ukasz, student V roku Wydziału
Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska, uważa: - „Na dachu
AGH z pewnością siedzi Jadwiga. Nie
wiem dlaczego, ale tak mi się po prostu
wydaje”. Z kolei Marcin (III rok, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej), powiedział: - „Na A-0
znajduje się pomnik świętej Barbary
i jest tu dlatego, że Barbara jest patronką górników. Jej święto obchodzi
się przecież 4 grudnia”. Pewien nie był
natomiast Witek z V roku Górnictwa
i Geoinżynierii: - „Zastanawiałem się
nawet kiedyś z kolegami kto to jest. Wiem
tyle - albo Barbara albo Jadwiga”. Jak widać mężczyźni „mieszają się trochę
w zeznaniach”. Może zatem pomogą
nam kobiety? Studentka, która chciała
pozostać anonimowa, stwierdziła: - „Nie
daję głowy, ale jest to chyba królowa Kinga – patronka górników. Jestem na IV ro-
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ku, mój wydział (WGGiOŚ) mieści się
w tym budynku, wstyd się przyznać, ale
nie wiem”. Agata Przepiórka, studentka
wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, a zarazem pracownik informacji
w budynku A-0, była bardziej przekonana co do prawdziwości swojej opinii: „Z pewnością jest to święta Barbara, bo
jest przecież patronką górników, ale nic
więcej na temat tego pomnika nie wiem”.
Jak widać zdania są bardzo podzielone - tajemnicza dama z A-0 może być
świętą Kingą, świętą Jadwigą lub świętą
Barbarą. Kim zatem jest naprawdę?
Między sondą a prawdą
Gdy nie wiadomo kto ma rację,
można uciec się do zasady, że prawdą
jest (a przynajmniej może być) to, co
mówi większość. Na stronie BIS-u
umieściliśmy sondę w której spytali-

śmy Was – studentów AGH i gości naszej witryny – kto siedzi na A-0? „Głosowanie” nie przyniosło jednak rozwiązania. Mówiąc żargonem polityczno-wyborczym, żadna z kandydatek na
patronkę nie uzyskała większości.
Wprawdzie prawie połowa z 300 głosujących stwierdziła, że na A-0 siedzi św.
Barbara, ale co trzeci student widział
tam Jadwigę, a co piąty oddał swój głos
na Kingę. Popularnością nie cieszyła się
tylko Bogusława. Odpowiedzi postanowiłyśmy poszukać w najbardziej odpowiednim miejscu, czyli w Muzeum Historii AGH, które jest ostatnią deską ratunku w rozwiązywaniu tak tajemniczych zagadek. Monika Błaszczyk, pracownik Muzeum, opowiedziała nam: „Osoba znajdująca się na dachu AGH
to patronka górników – święta Barbara.
Wbrew obiegowym opiniom żadna Jadwiga nie ma z posągiem nic wspólnego,
fot. KSAF AGH, Łukasz Przybyłowski

kim św. Barbary.
a święta o tym imieniu jest ������� ������ ������ ��������� ������������ ������� ��������
W 1981 roku „cudowjedną z patronek Krako- ������������ ��� ������ �������� ����
���� ������ �� ���
wa. Figura, która obecnie
nie” się odnalazł i na
���� �������� �� ���
znajduje się na A-0 jest już
AGH powrócił. Ale to
���� �������� �� ���
���� ���������� �� ��
drugim posągiem świętej
już zupełnie inna hiBarbary w historii Uczelstoria.
ni. Pierwszy, postawiony
I kto tu rządzi?
w 1938 roku pomnik, został strącony podczas II
wojny światowej przez hiZróbmy więc matlerowców, kiedy główny
łe podsumowanie –
gmach Akademii stał się
przy A-0 znajduje się
siedzibą szpitala, a następpięć postaci – cztenie Generalnego Gubernarech mężczyzn i jedna
�������� ��������������� �� ������� ��� ��� �� �� ���� ��� �������� ��������������������
torstwa. Stara figura, zaprzedstawicielka płci
������������ ���� �����
projektowana przez Stefapięknej. Proporcje są
na Zbigniewicza, zrobiona była z drewna, mnik kiedyś na dół się pofatyguje. Kie- więc mniej więcej zachowane i zgodne
pokrytego miedzią. Obecna jest już w ca- dy? O to najlepiej spytajcie starszych ze statystyczną liczbą studentów danej
łości miedziana i liczy 7 metrów wysoko- studentów, bardziej zaznajomionych płci na AGH. Drogie koleżanki i koleści. Została poświęcona przez Ojca Święte- z mitycznymi dziejami AGH, bo pew- dzy! Idąc koło A-0 nie przypatrujcie się
go Jana Pawła II i wystawiona oficjalnie nych przesądów publicznie się nie tylko przystojnym panom górnikom
w maju 1999 roku”. W przyszłym roku ujawnia.
i hutnikom, ale spójrzcie też w niebo na
akademickim „nowa Barbara” będzie
Powracając do bardziej poważnych opiekunkę uczelni – świętą Barbarę.
Mamy marzec, kilka dni temu święmiała więc dziesięć lat.
tematów warto dodać, że patronat Barbary nad naszą Uczelnią nie łączy się towaliśmy Dzień Kobiet, a problem
jedynie z obecnością figury świętej na męskiej (przynajmniej liczebnej) domiA jednak Barbara!
A-0. Równie długa i chyba jeszcze bar- nacji na Akademii Górniczo-Hutniczej
Tak więc zagadka została rozwiąza- dziej burzliwa historia wiąże się z wi- poruszyliśmy w tym wydaniu BIS-u
na. Jeśli ktoś do tej pory nie wiedział trażem świętej Barbary, który obecnie bardzo szeroko. Całe to „gadanie” jest
o istnieniu posągu, lub też nie zdawał znajduje się również w budynku głów- jednak na nic. Wiadomo przecież, że na
sobie sprawy, kogo on przedstawia, te- nym. Ta pamiątka zagrożona była głów- uczelni, tak jak w każdej instytucji, najraz może odetchnąć z ulgą – nie musi nie w czasach powojennych, kiedy ważniejszy jest patron, który tak nasię wspinać na A-0 aby to sprawdzić, związana z kultem religijnym patronka prawdę rządzi wszelkimi działaniami
nie musi też czekać aż święta z dachu uczelni, nie przez każdego była akcep- i czuwa nad powodzeniem studentów.
zejdzie. A według krążących wśród towana. Witraż najtrudniejsze czasy A patronką męskiego AGH jest przespołeczności studenckiej legend, po- przetrwał ukryty w Kolegium Jezuic- cież kobieta!

fot. KSAF AGH, Tomasz Orzechowski, Piotr Radkowski
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Nauka i technika

Nauka i technika
pełnić funkcję backdoor’a, czyli tylnego
wejścia dla crackera/hakera. To ostatnie zagrożenie może prowadzić do
utraty władzy nad komputerem i/lub
wycieku naszych danych.
Spyware

Zabezpiecz swój komputer
Przez kilka niebezpiecznych wirusów, które zakradły się z sieci, można stracić efekty wielomiesięcznej pracy. Aby uchronić się od tego typu nieprzyjemnościami warto poświęcić trochę czasy
i zapobiec ewentualnym atakom. Wirusy, robaki, ﬁrewall-e, anty-spam – jak odnaleźć się w tej
tematyce? Przygotowaliśmy dla Was mały przegląd tego, co może (i powinno) znaleźć się na Waszych dyskach, aby można było spać spokojnie.
Jan Wolak-Dyszyński

W

yobraźmy sobie taką sytuację: pewnego pięknego
dnia, tuż przed egzaminem,
nagle okazuje się, że dostęp do wszystkich naszych notatek i pomocy naukowych został skutecznie zablokowany
przez złośliwy program. Panika, wzywanie na pomoc biegłych informatyków, szybkie kserowanie od znajomych.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że takie przypadki się zdarzają. Oczywiście
można spróbować zapomnieć o dobrodziejstwach Internetu i odciąć się od
sieci, a wszystkie notatki trzymać w segregatorze. Można też zabezpieczyć
swój komputer.
Wirusy
Zacznijmy od najpoważniejszego
zagrożenia. Wirusy mogą być przenoszone przez sieć, lecz także poprzez
wszelkiego rodzaju przenośne dyski.
Zdarza się na przykład, że zgrywając

28

BIS - marzec

Programy te służą do śledzenia poczynań użytkownika. Mogą one np. rejestrować wszystkie naciśnięcia klawiatury. Problem jest niewielki, jeśli ktoś
za pomocą spyware’a podgląda naszą
grę w pasjansa. Gorzej, gdy korzystamy
z bankowości internetowej - wtedy
sprawy zaczynają przybierać gorszy obrót. Poza tym, program tego typu może
ściągnąć z sieci dodatkowe moduły, które zainfekują system podszyją się od oprogramowanie antywirusowe, przeskanują
system zarażając go dodatkowo, czy też będą udawały, że
mogą „odwirusować” system
(oczywiście w pełnej wersji
programu dostępnej przez Internet). Gdy zapłacimy kartą za
dodatkowe oprogramowanie,
wszystkie potrzebne dane karty
kredytowej znajdą się w posiadaniu hakera.

chcianej infekcji, jest on narzędziem
ratunkowym. W sieci znajdują się skanery on-line. Działają co prawda wolno, ale często są jedyną drogą ratunku
w przypadku, gdy nie mieliśmy wcześniej programu antywirusowego, a instalacja nowego nie przynosi skutku,
bo jest automatycznie niszczona przez
wirusa.
Monitor - sprawdza obecnie wykonywane procesy. Na przykład podczas
instalacji nowego dysku flash, monitor
powinien automatycznie przeszukać
USB, zanim umożliwi do niego dostęp.
Zazwyczaj działa on cały czas w tle,
przy jednoczesnym zużywaniu jak naj-

dzaniu lokalnymi sieciami firm i organizacji.
Za dobre programy antywirusowe,
oferujące większość możliwych zabezpieczeń, trzeba niestety sporo zapłacić
– np. Norton Antywirus to wydatek
około 130zł. Można jednak znaleźć
w sieci darmowe, równie dobre programy. Osobiście polecam na przykład
AVG. Poza tym warto raz na jakiś czas
robić backup systemu, czyli po prostu
zgrywać ważniejsze dane na płyty CD/
DVD. Można w ten sposób zaoszczędzić sobie sporo nerwów. Sam jeszcze
niedawno zastanawiałem się – po co mi
ochrona przed włamaniami, firewalle
itp. - przecież nic nie mam wartościo-

Obrona
zdjęcia z aparatu kolegi (a później kopiując je do siebie), skutecznie przywiąże się do nas niechciany przybysz. Wirusy „przyczepiają” się bowiem do jakiegoś pliku i czasem wyleczenie jest
równoznaczne ze skasowaniem całego
pliku, co oczywiście wiąże się z utratą
danych. Poza tym, bardzo różnią się od
siebie zagrożeniem jakie powodują poczynając od tych, które zwyczajnie
utrudniają pracę (na przykład nie będziemy mogli otworzyć katalogu inaczej, niż przez „eksploruj”), po takie,
które skutecznie „wykończą” nasz komputer. Swego czasu popularny był wirus
o nazwie Czarnobyl, który 26 kwietnia
każdego roku (w rocznicę wybuchu)
niszczył BIOS. Spustoszenia, których
potrafił dokonać wiązały się czasem
z koniecznością wymiany płyty głównej (tak było w moim przypadku).
Bardzo łatwo dostać wirusa przez
pocztę internetową. Pamiętajmy, że nie
każdy mail z „I love you” w temacie bę-

dzie dla nas czymś miłym. Zwłaszcza,
jeśli w treści dostaniemy tylko linka do
nieznanej strony internetowej. Najlepiej uważać, a podejrzane maile kasować.
Robaki
W przeciwieństwie do wirusów te
programy nie muszą mieć nosicieli
w postaci „normalnych” plików. Rozprzestrzeniają się, podobnie jak wirusy,
bazując na lukach w systemie operacyjnym czy po prostu na naiwności użytkownika. Gdy już zadomowią się na
komputerze, przede wszystkim zajmują
się replikacją – może to trwać do momentu, kiedy zacznie brakować miejsca
na dysku twardym. Poza tym mogą one
spełniać szereg określonych funkcji.
Chętnie zajmą się niszczeniem plików,
wysyłaniem spamu lub kopii samego
siebie do wszystkich ludzi, których macie w skrzynce adresowej albo będą

Szeroka oferta programów
antywirusowych dostępnych
na rynku skutecznie, przynajmniej w założeniu, radzi sobie z najrozmaitszymi zagrożeniami.
Często też, w jakimś stopniu, programy
te mogą naprawić szkody spowodowane zarażeniem. Część plików zawirusowanych daje się uratować bez potrzeby
ich kasowania. Poza tym „antyviry” automatycznie ściągają aktualizacje, aby
lepiej dostosowywać się do pojawiających się wciąż nowych ataków. Podobno codziennie pojawia się około trzydziestu nowych wersji wirusów.
Warto poznać budowę programów,
które mają chronić nasz komputer.
Składają się one z kilku części:
Skaner – przegląda dysk w poszukiwaniu wirusów i innych wrogich programów. Gdy już nabawiliśmy się niefot. KSAF AGH, Ewa Mazur

mniejszej ilości zasobów systemu, aby
nie spowalniać działania innych programów.
Obecnie, poza skanerem, monitorem i modułem do aktualizacji sieciowej, pakiet antywirusowy zawiera często także zaporę sieciową czyli firewall,
moduły kontroli przesyłek poczty elektronicznej i plików pobieranych z sieci,
chroniące nie tylko przed wirusami ale
także tzw. malware (różnego rodzaju
szkodliwym oprogramowaniem) oraz
dbające o ochronę prywatności danych
użytkownika. Nieraz zawiera też narzędzia ułatwiające administrację większej
ilości stanowisk (np. zdalna aktualizacja czy zgłaszanie zagrożeń administratorowi sieci), co przydaje się w zarzą-

wego na dysku! Cóż, myliłem się. Kilka
dni temu musiałem zrobić format dysku twardego i postawić system od nowa – wszystko to, aby pozbyć się niepowołanych programów. Teraz, nauczony
doświadczeniem, bardziej cenię sobie
mój czas i wolę się „zabezpieczać”.
Wam radzę to samo.
Pozostaje oczywiście jeszcze jedna
metoda, o której nie wspominałem
wcześniej. Jaka? Pewnego razu, gdy
ksiądz przyszedł po Kolędzie do studentów w akademiku, podczas krótkiej
modlitwy wypowiedział słowa – „Panie
chroń ten dom i jego mieszkańców”.
Odpowiedział mu komputer – „Baza
wirusów została zaktualizowana”.
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sport

Punkt za punkt

Już w pierwszym spotkaniu drugiej rundy rozgrywek Międzyuczelnianej Ligi Koszykówki mężczyzn doszło do starcia faworytów. Na przeciw siebie stanęły dwa najsilniejsze zespoły w lidze – ekipy AGH i PK.
Łukasz Warmuz

P

oczątek meczu nie zapowiadał
dużych emocji. Zawodnicy
AGH, posiadając przewagę
wzrostu, dominowali na tablicach. Jednak gracze „Polibudy” nie zamierzali
poddać się już na starcie i podjęli walkę
jak równy z równym. Po opanowaniu
pierwszych nerwów wydawało się, że
„nasi” zaczęli kontrolować sytuację,
utrzymując przeciwników na bezpieczną odległość punktową. Jednak „krótka” ławka AGH i częste zmiany wśród
zawodników Politechniki pozwoliły
tym drugim na szybkie odrobienie strat
i wyjście na kilkupunktowe prowadzenie. W 5. minucie drugiej kwarty, po 4
punktach Jakuba Dziury dla AGH
i dwóch celnych trójkach Politechniki,
wynik brzmiał 38:38. W tym fragmencie gry celnie atakował Szewczyk (PK)
– nasza obrona zupełnie nie mogła sobie z nim poradzić. Pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 49:57.
Do drugiej odsłony zespół AGH
przystąpił bardzo skoncentrowany.
Niestety, wyraźnie widoczne było słabe
zgranie zespołu, które nie pozwalało na
skonstruowanie przemyślanej akcji.
Trzecia kwarta to zatem twarda walka
kosz za kosz. W tej partii ton grze na-
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szej uczelnianej ekipy nadawał Dariusz
Pająk, który celnie trafiał i asystował.
W kolejnych minutach zawodnicy Akademii nie mogli dać sobie rady ze skutecznymi rzutami z dystansu w wykonaniu graczy „Polibudy”. Trener AGH
zarządził więc obronę strefową. Przyniosło to efekty, lecz skuteczność w ataku nadal nie była zadowalająca. Czwarta kwarta zwiastowała ogromne emocje. Zaczęło się od 4 punktów z rzędu
Hajduka, ale w odpowiedzi Szewczyk
przymierzył kolejny raz za trzy i Politechnika dalej prowadziła. Na trzy minuty przed końcem spotkania AGH
przegrywało 83:88 i sensacja była blisko. Jednak lider rozgrywek posiada
w swoim składzie kilku doświadczonych i rutynowych graczy, którzy w koszykówkę grają nie od dziś. Po punktach Marka Hajduka i jego zbiórce
w ataku, nasza drużyna znów zaczęła
grać lepiej. Na sekundy przed końcem
spotkania po raz wtóry mieliśmy remis
- 95:95. Wówczas akcją punktową
(z faulem) popisał się Wojciech Bychawski i AGH prowadziło dwoma
oczkami. Jednak zawodnicy „Polibudy”
zdołali odrobić stratę i ostateczny wynik brzmiał 100:100.

W dodatkowym czasie gry zawodnicy Politechniki nie byli już tak skuteczni, jak w całym meczu, a trener naszej reprezentacji Jan Domański desygnował na boisko najbardziej doświadczonych zawodników. Ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Hajduk,
a swoje dorzucili Dziura i Pająk. PK
złapała jeszcze drugi oddech i znów
bombardowała kosz nasz z za linii 6,25.
Koszykarze AGH pokazali jednak
w dwóch ostatnich minutach charakter
i zwyciężyli 120: 112.
Chociaż porażka była blisko, nasza
drużyna udowodniła, że gra się do
ostatniego gwizdka. Zwycięstwo nad
Politechniką przybliża podopiecznych
Domańskiego do obrony tytułu Mistrza
Małopolski.
Punkty dla AGH:
Hajduk 36, Dziura 29, Pająk 18, Bychawski 17,
Stanisz 10, Dudziewicz 8, Brzeziński 2
Najbliższe mecze:
16.03.08 godz. 11.00 UJ-AGH (hala UJ)
17.03.08 godz. 19.45 AGH-AP (hala AGH)
31.03.08. godz. 19.45 AGH-UEK (hala AGH)

Rozdajemy bilety!
W tym miesiącu możecie wygrać dwa podwójne zaproszenia na koncert zespołu Strachy na Lachy, jedno
podwójne zaproszenia na koncert Happysad oraz na występ Dżemu. Podwójna wejściówka jest do wygrania rów-

fot. KSAF AGH, Ewa Mazur

fot. KSAF AGH, Ewa Mazur

nież na Wielki Kabareton oraz na każdy z koncertów
w Gwarku i Zaścianku. Bilety można zdobyć, wysyłając maila z wpisaną w tytule nazwą zespołu lub wydarzenia, które
Was interesuje. Piszcie na adres bis@student.agh.edu.pl.
Nie zapomnijcie podać numeru telefonu i pamiętajcie, że
na jedno nazwisko/adres e-mailowy można wygrać jedną
wejściówkę. Kto pierwszy ten lepszy - powodzenia!

LICZYDŁO

44,4 tys. zł za m2
Kupiono najdroższe mieszkanie w Polsce. 450-metrowy apartament na ostatnim piętrze budynku przy warszawskich Łazienkach kosztował 20
mln zł - 44,4 tys. zł za m2. Na specjalne życzenie
właściciela, w dachu budynku nad salonem wycięty został otwór, który przykryto szklaną kopułą. Na dachu powstaje przypisany do tego apartamentu zielony taras o powierzchni 200 m2. Inwestor nie chce wyjawić, kto kupił ten lokal, wiadomo tylko, że jest to osoba z pierwszej piątki najbogatszych Polaków. Inny z właścicieli, kupno lokalu
uzależniał od tego, czy stopień nachylenia podjazdu do garażu nie będzie zagrażał zawieszeniu jego
ferrari.

21-letni

Brytyjczyk, Keith Macdonald z Sunderland w północno-wschodniej Anglii,
wkrótce
zostanie

ojcem po raz 7.

Wszystkie jego dzieci mają inne matki poinformował portal bbc.co.uk.
Keith, nazywany przez brytyjską prasę ‘’lekkomyślnym Romeo’’, po raz pierwszy został ojcem w wieku 13 lat. Teraz
mężczyzna może pochwalić się już gromadką 6 dzieci. Siódme narodzi się wkrótce. Macdonald nie mieszka z żadną z matek swoich pociech. Jest bezrobotny i nie
wspiera finansowo swoich potomków.
Keith zadeklarował, że nie chce mieć
już więcej dzieci. Dodał, że jego matka nie
jest zachwycona wciąż powiększającą się
ilością wnuków.

10-letnia

uczennica piątej klasy szkoły
podstawowej w Marion County School, w mieście Ocala
(USA), podczas przerwy na
lunch wyjęła kawałek mięsa
i nóż, którym chciała go pokroić.
Tak zaczęły się jej problemy
z wymiarem sprawiedliwości...
Gdy nauczyciele zobaczyli,
że dziewczynka wyjęła własny
nóż, wszczęli alarm. Ponieważ
nie udało im się skontaktować
z rodzicami uczennicy, zadzwonili po szeryfa! Dziewczynka została
przewieziona do policyjnej izby
dziecka i zawieszona w prawach
ucznia na 10 dni. Odpowie za
posiadanie broni.

5 mln 396 tys. 539 złotych!

Pod koniec lutego do krakowskiego sklepu spożywczego “Merku- Wygrał
ry” wszedł niepozorny mężczyzna w średnim wieku. Podszedł do
stoiska monopolowego i kupił dwa marnej jakości wina. Pani Lilianna wydała mu 2 zł reszty. - To poproszę jedno losowanie Dużego Lotka - rzucił w stronę ekspedientki.
Nie miał przygotowanych wcześniej liczb, dlatego poprosił
o los na chybił trafił. Automat wybrał 22, 27, 28, 30, 35 i 41. Klient
wrzucił kupon do kieszeni i wyszedł. Podczas wieczornego losowania w warszawskim studio Lotto padły cyfry nieznajomego
szczęśliwca.
- Następnego dnia pojawił się w sklepie rano i zażyczył wypłaty wygranych pieniędzy - śmieje się pani Lilianna, która sprzedała milionerowi szczęśliwy kupon. Nie chciał słyszeć o wpłacie na konto, interesowała go wyłącznie gotówka. Ekspedientka przekonała go jednak, że aby odebrać tak wysoką wygraną, musi się zgłosić
bezpośrednio do głównego krakowskiego oddziału Totalizatora Sportowego. Więcej się w sklepie nie pojawił.

