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Czy w pogoni za kolejnym stażem lub pracą, 
można znaleźć czas na symboliczne wspar-
cie wolnościowych dążeń Białorusinów 

bądź Tybetańczyków? Czy w drodze na pilne za-
liczenie da się jeszcze myśleć o tym, że możemy 
oddać potrzebującym naszą krew? 
 I wreszcie – czy uda się zmienić wieloletnie 
negatywne nawyki związane z poszanowaniem 
środowiska naturalnego i: a) sprzątać śmieci po 
imprezach, b) gasić światło kiedy wychodzimy 
z pokoju, c) nie brać już więcej plastikowych sia-
tek? Przygotowując kampanię „Zielona Uczelnia” 
byliśmy przekonani, że przyniesie ona pozytyw-
ny skutek (str. 4-6). Gorąco w to wierzymy.
 Można zadać sobie patetyczne i retoryczne 
pytanie – kto ma zmieniać otaczającą nas rze-
czywistość jeśli nie my, studenci? Jesteśmy prze-
cież niejako z urzędu predestynowani do tego, 
żeby wypowiadać się w kwestiach społecznie 
istotnych. Pokażmy zatem, że bycie „eko” to nie 
tylko lans i przejściowy trend, ale obowiązujący 
styl życia. Sceptycy mogą oczywiście postawić 
standardowe zarzuty: ulegliście ogólnemu pro-

ekologicznemu szaleństwu, które często kończy 
się na pustych sloganach, promujecie modę, 
która szybko przeminie. Maruderom warto przy-
pomnieć, że kilkadziesiąt lat temu noszenie jean-
sów też było bardzo modne. Teraz, najzwyczaj-
niej w świecie, chodzi w nich każdy. Podobnie 
może być z ekologią – być może za kilka lat nikt 
nie będzie już potrzebował podobnych kampanii, 
bowiem naturalnym będzie, że na zakupy idzie-
my z bawełnianą torbą. 
 
 W nagrodę za wysłuchanie powyższego 
moralitetu i modelowe włączenie się w akcję, 
mamy dla Was pełny plan tegorocznych Juwena-
liów (str. 8-9)! Wystarczy rzut okiem na plakat, 
aby przekonać się, że nuda w tym pięknym majo-
wym tygodniu nam nie grozi. Jak zwykle będzie 
pewnie padać (chyba, że ktoś w końcu zdejmie to 
fatum ciążące nad Miasteczkiem), ale z pewno-
ścią nie przeszkodzi to w wyśmienitej zabawie. 
A jeśli jeszcze, po udanym grillu, posprzątamy 
po sobie śmieci... Kolejny BIS już po Juwenaliach. 
Miłej zabawy, au revoir. 
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aktualności

II edycja akcji „Imprezujesz? Sprzą-
taj!”, która rusza niedługo na AGH, jest 
skierowana przede wszystkim do 
mieszkańców Miasteczka Studenckie-
go, ale także do wszystkich, którzy chcą 
żyć w przyjemnym i czystym otocze-
niu. Wraz z wiosną rozpoczął się sezon 
grillowy. Wieczorne spotkania na świe-
żym powietrzu, przy kiełbasce i piwku, 
stały się tu już swego rodzaju tradycją. 
Służą one nie tylko szeroko pojętej in-
tegracji studenckiej braci, ale także po-
wodują pojawienie się dużych ilości 
śmieci. Władze MS AGH mogłyby ła-
two poradzić sobie z tym nieprzyjem-
nym problemem, zakazując grillowa-
nia. Nie chcą jednak likwidować tego 
zwyczaju, a wręcz przeciwnie – wycho-
dzą studentom naprzeciw, stawiając 
między „jamnikami” grille na stałe. 
W takim razie my również zróbmy 
krok ku zadowoleniu obu stron. Nie 
chcemy chyba, aby teren Miasteczka 
przemienił się w wysypisko rozkładają-
cych się śmieci? Weźmy sprawę w swo-
je ręce. Niech wszystkim wejdzie 

w krew sprzątanie! Jeśli każdy wyrobi 
w sobie nawyk zbierania po imprezie 

własnych śmieci, tanim 
kosztem uda się utrzy-
mać porządek i estetycz-
ny wygląd naszego Mia-
steczka. Studencie, Stu-
dentko: nie daj się opano-
wać wiosennemu leni-
stwu! Pokaż na co Cię 
stać, ale nie jeden raz! Po 
każdym spotkaniu na 
świeżym powietrzu  
sprzątaj i przekonaj zna-
jomych, by też to robili. 

Serdecznie zapra-
szamy wszystkich stu-
dentów do udziału w ak-
cji. Wierzymy, że nasza 
inicjatywa ma szanse 
powodzenia. Ty także 
uwierz, że masz realny 
wpływ na wygląd swoje-
go najbliższego otocze-
nia. Nie daj się długo 
prosić! Tak niewiele 

trzeba, by zmienić swoje przyzwyczaje-
nia i swój kawałek świata na lepsze.  

Imprezujesz? Sprzątaj!
Chcesz  mieć wpływ na swoje życie i losy całego świata? A może wierzysz, że tak właśnie jest? Super! Ta 
akcja jest dla Ciebie! Imprezujesz? Sprzątaj! Nie kosztuje to zbyt wiele. Wystarczy odrobina wysiłku i do-
brej woli, by żyło się lepiej, wszystkim. Brzmi patetycznie? Ale działa!

Karolina Borkiewicz

W trosce o siebie i innych

Tegoroczna akcja pod hasłem 
„Oszczędź sobie! Zatrzymaj Dobrą 
Energię” stanowi część kampanii „Zie-
lona Uczelnia”, której celem jest pro-
mowanie zachowań proekologicznych 
wśród studentów. Chcemy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na marno-
wanie energii elektrycznej - głównie na 
Miasteczku Studenckim, ale także 
w budynkach uczelni oraz w mieszka-
niach studenckich. Zaszczepienie na-

wyku wyłączania różnego rodzaju 
urządzeń elektrycznych lub gaszenia za 
sobą światła po skorzystaniu z wydzia-
łowej łazienki zdaje się być szczególnie 
trudne, gdy w grę wchodzi tak zwane 
dobro ogólne, a nie jednostkowy inte-
res. Podejmowanie działań proekolo-
gicznych jest za to niemal oczywiste, 
kiedy pociąga za sobą odczuwalną 
oszczędność pieniędzy w postaci niż-
szych rachunków za prąd. Takie perso-
nalne korzyści są często najmocniej-
szym argumentem w walce o ograni-

Czy potrafisz wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego, kom-
putera czy lampki oświetlającej Twoje biurko, kiedy nocami uczysz 
się do sesji? We współczesnym świecie jesteśmy uzależnieni od ko-
rzystania z urządzeń zasilanych prądem. Często nie zdajemy sobie 
jednak przy tym sprawy, że energia elektryczna wpływa na zmiany 
klimatu, sprzyja nadmiernej koncentracji dwutlenku węgla w atmos-
ferze i przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego.

Karolina Diakow

Oszczędź sobie! 
Zatrzymaj Dobrą Energię.

czanie niepotrzebnego i lekkomyślne-
go zużycia prądu. W przypadku Mia-
steczka Studenckiego, brak oszczędza-
nia energii nie wpływa bezpośrednio 
na zwiększenie miesięcznych opłat za 
miejsce w akademiku. Jednak wy-
kształcony człowiek powinien w swo-
im zachowaniu kierować się czymś 
więcej, niż tylko własną wygodą. Jeśli 
zaczniemy dbać o środowisko natural-
ne teraz, to zakładając własne gospo-
darstwa domowe będziemy umieli po-
stępować rozsądnie, nie przyczyniając 
się do zagłady ekosystemu, a jako przy-
szli rodzice, przekażemy tę ideę na-
stępnym pokoleniom.

Wystarczy wyłączyć

Podczas akcji będą rozdawane ulot-
ki informacyjne, w których odnajdzie-
cie wiele cennych rad w jaki sposób 
oszczędzać energię. Ładowarka telefo-
nu komórkowego stale podłączona do 
prądu, nie rozmrażana regularnie lo-
dówka, czajnik elektryczny z grzałką 
spiralną zamiast płytki grzewczej… Mar-
notrawstwa energii można uniknąć prze-
strzegając prostych zasad. Taka praktyka 
służy nie tylko naturze, ale również po-
prawia wydajność urządzeń i przedłuża 
ich żywotność. Ogromne ilości energii 
w skali globu, marnują się przez pozosta-
wianie telewizorów, komputerów, druka-
rek w trybie czuwania (gdy pali się 
czerwona lampka „stand-by”). Wów-
czas urządzenia te cały czas pobierają 
prąd. Gdyby tylko połowa sprzętów 
RTV w polskich domach była odłącza-
na od zasilania, rocznie emitowaliby-
śmy 1 mln ton CO2 mniej!

Zintegrowane oszczędzanie

Każdy z nas może mieć swój udział 
w zmniejszaniu emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery. Należy sobie tylko 
uświadomić, że zrzucając odpowie-
dzialność na innych przekreślamy jaki-
kolwiek postęp w staraniach o lepszą 
przyszłość dla naszej Planety. Aby ta 
akcja (i wszystkie inne jej podobne) 
miała szansę odnieść sukces, musimy 
zacząć postrzegać siebie jako część ca-
łości, która bez naszego osobistego 
wkładu nie może właściwie funkcjono-
wać. Nastawmy się więc już od dziś na 
zintegrowane oszczędzanie. 

• 240 kg odpadów produkuje Polak 
w ciągu roku

•  1 tona makulatury oszczędza 17 drzew
• 10 000 ton szkła trafi na wysypisko 

śmieci, jeżeli każdy Polak wyrzuci 
w ciągu roku jeden słoik po dżemie

•  Każda szklana butelka ponownie wpro-
wadzona do obiegu pozwala zaoszczę-
dzić energię potrzebną do świecenia 
100-watowej żarówki przez 4 godziny

•  W Polsce zużywa się 400 mln puszek 
rocznie. Można je wykorzystać po-

wtórnie nieskończenie wiele razy! 6 
puszek to oszczędność energii rów-
nej spalaniu 1l paliwa

• 1 gram srebra zawarty w bateriach 
alkaicznych może skazić 1m3 ziemi.
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Startuje „Zielona Uczelnia”
Zintegrowana kampania ekologiczna „Zielona Uczelnia” to projekt organizowany przez BIS, Uczelnianą Radę 
Samorządu Studentów i Miasteczko Studenckie AGH. Akcja ma na celu zmianę codziennych zachowań na ta-
kie, które są bardziej przyjazne dla naszej Planety. Trzy różne kampanie mają uświadomić nam, że każdy ma 
wpływ na panujący klimat. Już wkrótce do akademików trafią edukacyjne ulotki i naklejki, a w drewnianej 
budce URSS, za 1zł, będziecie mogli kupić ekologiczną torbę na zakupy. Do zostania EkoStudentem zachęci 
Was EkoDisko, które odbędzie się 24 kwietnia w Klubie Studio. Współorganizatorami akcji „Zielona Uczelnia” 
są Fundacja Academica, KN Media Frame i Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna – KSAF AGH. Więcej 
szczegółów już wkrótce znajdziecie na www.zielonauczelnia.pl. 
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Plastic is not fantastic!

Stworzone w drugiej połowie XIX 
w. tworzywa są obecnie integralną czę-
ścią naszej rzeczywistości. W wielu przy-
padkach są wręcz niezastąpione. W proce-
sie wykorzystującym substancje ropopo-
chodne (4% światowego zużycia przezna-
czane jest właśnie na ten cel) powstają także 
niechciane przez nas jednorazówki. Mimo 
iż proces produkcji jest stosunkowo przyja-
zny środowisku to fakt, że torebki foliowe 
tak często lądują w koszu, świadczy na nie-
korzyść „reklamówek”. Statystycznie rzecz 
ujmując, nową siatkę wyprodukujemy 

w ciągu jednej sekundy, będziemy jej 
używać przez około 25 minut, a gdy zo-
stanie ona przez nas wyrzucona i niezu-
tylizowana, „przeżyje” jeszcze 400 lat! 

Światowe tendencje

Bezpłatne torby to znak naszych 
czasów. W Łodzi już uchwalono za-
kaz wydawania darmowych reklamó-
wek. Podobny przepis chcą wprowa-
dzić radni Warszawy. W samej stolicy 
dziennie wydawanych jest około mi-
liona plastikowych siatek (10% w ska-
li kraju). W państwach Europy Za-
chodniej podobna polityka proekolo-
giczna jest prowadzona od wielu lat. 
Jednorazówki zastępuje się torbami 
wielokrotnego użytku wykonanymi 
z materiałów przyjaznych środowi-
sku, a te plastikowe poddaje się recy-
klingowi. W tej dziedzinie Polska ma 
do przebycia jeszcze długą drogę, na 
którą my chcemy wstąpić już dziś.

Do boju Polsko!

W naszym kraju rocznie wyrzuca 
się około 35 milionów plastikowych to-
rebek – to 60 tys. ton odpadów, a biorąc 
pod uwagę surowce użyte do produkcji 
– mniej więcej 10 tys. ton ropy nafto-
wej. Co oczywiste, poddaje to w wątpli-
wość konieczność produkcji tych 
przedmiotów, gdyż oznacza to w prak-
tyce niepotrzebną emisję 10 milionów 
ton dwutlenku węgla i innych gazów 
cieplarnianych. Problem nie przybrał-
by tak ogromnej skali, gdyby zostało 
zwiększone wtórne użycie plastiku 
(w Polsce jest ono na poziomie 20%). 
Unia Europejska przekonuje swoich 

członków do recyklingu nawet 60% 
tworzyw sztucznych. 

Co na to same sklepy? Obecnie bar-
dzo silna jest tendencja, by markety 
dbały o swój proekologiczny wizeru-
nek. Jako pierwsza plastikowe siatki 
wycofała IKEA i wprowadziła papiero-
we torby sprzedawane po kosztach pro-
dukcji. Również Tesco ma w sprzedaży 
torby ekologiczne. Jest to jednak roz-
wiązanie alternatywne, nadal bowiem 
można korzystać z polietylenowych, 
darmowych siatek. Problemem jest 
oczywiście cena, gdyż za papierową to-
rebkę zapłacimy ok. 80 groszy, a koszt 
5 000 plastikowych to 3 zł. Międzyna-
rodowi potentaci mogą sobie w więk-
szym stopniu pozwolić na „inwestowa-
nie” w nasz glob. Niemniej jednak na 
polskim rynku jest firma, która chce 
wyznaczać nowe standardy. To sieć 
sklepów „Paweł i Gaweł” – testuje ona 
właśnie w dwóch poznańskich skle-
pach darmowe torby papierowe. Takie 
rozwiązanie napawa optymizmem.

Torebki dla Inżynierów

Czy ekologia to „lans”? Sposób na 
wyróżnienie się z tłumu? A może to 
konieczność i wyciągnięcie logicznych 
wniosków z różnych źródeł, mówią-
cych o zmianach klimatycznych? Uwa-
żam, że każdy argument jest dobry - 
byleby tylko walczyć o Ziemię. My, 
wraz z naszą akcją, wychodzimy Wam 
naprzeciw, abyście mogli zabrać orygi-
nalne torby na codzienne zakupy. Ba-
wełniane torebki, naturalnie. Miejcie je 
zawsze przy sobie. Zapraszamy już od 
22 kwietnia do drewnianej budki URSS 
na Miasteczku!

Akcja „Naturalnie, na zakupy!” ma na celu zmianę nawyku każdorazowego brania ze sklepu reklamó-
wek – mniejszych, większych, jednorazowych czy bardziej trwałych – zawsze jednak wykonanych z pla-
stiku. Możemy postępować w sposób bardziej przyjazny naszej Planecie - wystarczy chodzić na zaku-
py z własną siatką. Aby Wam to ułatwić przygotowaliśmy ekologiczne torby, które będzie można nabyć 
w drewnianej budce URSS na Miasteczku Studenckim. Tworząc je, zatroszczyliśmy się o ciekawą szatę 
graficzną i wyróżniające z tłumu hasła. Symboliczną złotówkę wymienicie na bawełnianą torbę, którą już 
zawsze będziecie mogli wziąć ze sobą do sklepu. 

Małgorzata Budziosz

aktualności

Naturalnie, na zakupy!

Pozytywne rozstrzygnięcie 
w sprawie stypendiów
Mamy dla Was dwie dobre wiadomości dotyczące stypendiów. Po pierwsze: udało się ostatecznie wywalczyć 
zmianę niekorzystnych dla II roku zasad przyznawania stypendium naukowego. Po drugie: w semestrze let-
nim wysokość zarówno stypendium socjalnego, jak i naukowe, zostało zwiększone.

Karolina Borkiewicz

Dzięki staraniom Uczelnianej Rady Samorzą-
du Studentów, a także artykułowi pt. „Sty-
pendialny zamęt”, który ukazał się w stycz-

niowym wydaniu naszego miesięcznika, udało się 
wywalczyć korzystne zmiany zasad przyznawania 
stypendium naukowego dla II roku. 
 W semestrze letnim stypendia za wyniki w na-
uce są przyznawane na podstawie obliczenia średniej 
ważonej ocen końcowych (dotychczas była to średnia 
arytmetyczna ocen z egzaminów, z uwzględnieniem 

niedostatecznych). Średnie za rok ubiegły zostaną zre-
widowane, dzięki czemu studenci, którym wg nowych 
zasad naliczania średniej przysługuje stypendium za 
rok ubiegły, otrzymają je od kwietnia z wyrównaniem 
za marzec. Tym, którzy otrzymują już świadczenie, 
a których średnia zostanie zweryfikowana na wyższą, 
zostanie ono zwiększone i od kwietnia otrzymają 
wyższe stypendium z wyrównaniem za marzec. 
 Studentom studiów niestacjonarnych, któ-
rych w ubiegłym roku akademickim nie obowiązy-

wał system punktowy ETCS, oblicza się obecnie 
średnią arytmetyczną z uzyskanych pozytywnych 
ocen z zaliczeń i egzaminów.
 Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów 
udało się także przeforsować zmianę wysokości sty-
pendiów. W okresie od marca do lipca br. każde sty-
pendium socjalne i stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych będzie wyższe o 50 zł, nato-
miast stypendium naukowe o 40 zł. Podwyżki za 
marzec zostaną wyrównane w kwietniu. 

Jednym z celów UE jest ogra-
niczenie do 2020 roku emisji 
dwutlenku węgla w Europie 

o 20%. Polska energetyka aż 
w 93% jest oparta na węglu - je-
steśmy jednym z największych 
europejskich „producentów” CO2. 
Nowa polityka unijna oznacza dla 
nas poważne skutki ekonomicz-
ne, dlatego już dziś konieczne jest 
sporządzenie planu działań i in-
westycji, które pozwolą uniknąć 
poniesienia kosztów. W wielu 
krajach europejskich rozwijana 
i wdrażana jest obecnie tzw. 
technologia wychwytywania i podziemnego skła-
dowania dwutlenku węgla. 

W Polsce są odpowiednie dla tej technologii 
warunki geologiczne, należy jednak rozwiązać kilka 
kwestii logistycznych związanych z jej wprowadze-
niem w życie. By poradzić sobie z tymi wyzwaniami 

potrzebna jest współpraca Rządu, przemysłu i na-
uki. Stąd pomysł międzynarodowej konferencji 
„Czyste technologie...”. Spotkali się na niej przed-
stawiciele trzech wymienionych sektorów, a wśród 
gości byli m.in. Andris Piebalgs – Komisarz UE ds. 
Energii,  Waldemar Pawlak – Wicepremier i Mini-

ster Gospodarki, Maciej Nowicki 
– Minister Środowiska, Barbara 
Kudrycka – Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Mihai 
Tomescu – przedstawiciel Komi-
sji Europejskiej ds. Ochrony Śro-
dowiska oraz prof. Jerzy Buzek. 
Gospodarzami pierwszego dnia 
obrad byli Rektor AGH prof. Anto-
ni Tajduś wraz z Rektorem UJ 
prof. Karolem Musiołem, zaś za-
kończenie konferencji odbyło się 
na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach.

 Dobrze, że AGH bierze udział w tak waż-
nych przedsięwzięciach. Nasza uczelnia preten-
duje przecież do miana uniwersytetu techniczne-
go o wpływowej pozycji w Europie. Jeśli chcemy 
ten cel osiągnąć, nie możemy zapominać o ochro-
nie środowiska.

UE zmieni klimat?
17 marca mieliśmy okazję gościć w murach Akademii Górniczo–Hutniczej znanych polityków, przedsiębiorców 
i naukowców. Zgromadziła ich dwudniowa międzynarodowa konferencja o nazwie: „Czyste technologie węglowe: 
geologiczne aspekty podziemnego składowania i procesowania węgla”, zainicjowana przez prof. Jerzego Buzka. 
Dyskutowano m.in. na temat nowej polityki energetyczno– klimatycznej, prowadzonej przez Unię Europejską. 

Karolina Borkiewicz

Prof. Jerzy Buzek przedstawił zgromadzonym 
inicjatywy i planu UE w zakresie ekologii
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Brać studencka świętuje
Masz ochotę zostać najmilszą studentką, bawić się świetnie na koncertach i wziąć udział w kara-
oke? Nic prostszego. Tegoroczne Juwenalia pozwolą Ci na to wszystko i sprawią, że na pewno nie 
będziesz się nudzić. BIS jako pierwszy publikuje niemal pełny plan juwenaliowych szaleństw!

Paulina Depczyńska

aktualności

Zacznie się koncertowo – w po-
niedziałek na jazzowo zagrają 
Jarosław Śmietana, Adam Czer-

wieński, Wojciech Karolak, Bzyk i Gu-
zik (Klub „Żaczek”), a we wtorek za-
brzmią rytmy reggae – najpierw pod-
czas koncertu East West Rockers i Va-
vamuffin (scena plenerowa przed tym 
samym klubem), potem w trakcie pla-
nowanej Regge Dżampry.

W środę, w Centrum Kultury „Ro-
tunda”, Maciej Kliś poprowadzi wybory 
Najmilszej Studentki Krakowa – będzie 
sporo emocji, rozrywki i doznań este-
tycznych (nie tylko przy prezentacji 
kandydatek, ale także podczas pokazu 
mody). Ale to nie koniec konkursów 
tego dnia. Zaraz po koncercie krakow-
skiej grupy rockowej The Dools, będzie 
miał miejsce finał całorocznych zma-
gań Karaoke. 

Muzyki nie zabraknie także kolej-
nego dnia. Odbędzie się bowiem Wielki 
Juwenaliowy Koncert Plenerowy (T.S. 
„Wisła”). Specjalnie dla studentów zagra 
Toten Tanz, Hey, Strachy na Lachy i Co-
ma. Na scenie przed Klubem „Żaczek” 
zaplanowano także Plenerową Imprezę 
Multimedialną „Gra świateł z muzyką” 
(wystąpią DJ Mental Cat, DJ Krime, DJ 
Adamus & DJ Mafia Mike, DJ Tiger 
Style (Wielka Brytania) i Robert S).

W piątek odbędzie się tradycyjny 
Juwenaliowy Kolorowód „Na Rynek 
Marsz”. Jak zawsze zaprezentują się 
wszystkie krakowskie uczelnie, a stu-
denci otrzymają z rąk Prezydenta Kra-
kowa Klucze do Bram Miasta. Nie za-
braknie oczywiście koncertu Orkiestry 
Dętej AGH. Wieczór zapowiada się fol-
kowo-kabaretowo. Przed „Żaczkiem” 
zagra Krywań i Zakopower (po koncer-
cie impreza do białego rana), a w Klu-
bie „Studio” w I Kabaretonie Juwena-
liowym weźmie udział Kabaret Mło-

dych Panów, Czesuaf, Hlynur i Snobów. 
Dobry humor gwarantowany!

Sobota raz jeszcze pozwoli nacie-
szyć się muzyką. Tym razem dzięki Lao 
Che. Dla wytrwałych jest oczywiście 
zaplanowana całonocna impreza. Kto 
jednak będzie miał dość koncertów, ten 
będzie mógł udać się do Klubu „Stu-
dio” na II Kabareton Juwenaliowy.

Ostatniego dnia Juwenaliów odbę-
dzie się Wielka Majówka. W koncercie 
wezmą udział uczestnicy „Przeglądu Ka-
pel Studenckich” oraz takie zespoły jak: 

More Than Three, Kid A, Nell, Renton, 
The Car Is On Fire i Mitch and Mitch. 

 Tegoroczne Juwenalia zapowiadają 
się na siedem dni nieustannej zabawy i roz-
rywki. Trzeba przyznać, że organizatorzy 
stanęli na wysokości zadania i cały pro-
gram naszpikowany jest atrakcjami. I do-
brze. W końcu to święto studentów. A cze-
goż studenci potrzebują bardziej (przy-
najmniej raz na jakiś czas), niż zabawy? 

Harmonogram imprez znajdziecie 
na stronie: www.juwenalia.krakow.pl

5 maja, poniedziałek – Klub „Żaczek”
JUWENALIOWY KONCERT KLUBOWY 
GRUBE RYBY – Jarosław Śmietana, Adam Czerwień-

ski, Wojciech Karolak, Bzyk i Guzik – „Story of Polish 
Jazz…”

6 maja, wtorek – scena plenerowa 
przed Klubem „Żaczek”

REGGAEOWY KONCERT JUWENALIOWY
EAST WEST ROCKERS 
VAVAMUFFIN 
po koncercie – REGGE DŻAMPA

7 maja, środa – Centrum Kultury 
„Rotunda”
Wybory NAJMILSZEJ STUDENTKI Krakowa
Prowadzenie: Maciej Kliś, w programie pokaz mody

7 maja, środa 
– scena plenerowa przed Klubem „Żaczek”
Koncert plenerowy z cyklu „Śpiewać każdy może”
 THE DOOLS
Plenerowe KARAOKE – finał całoroczny

8 maja, czwartek – T.S. „Wisła”
WIELKI JUWENALIOWY KONCERT PLENEROWY
 TOTEN  TANZ
HEY
STRACHY NA LACHY
COMA

8 maja, czwartek – 
scena plenerowa przed Klubem „Żaczek”
Plenerowa Impreza Multimedialna 
„Gra świateł z muzyką”
DJ Mental Cat 
DJ Krime 
DJ ADAMUS & DJ MAFIA MIKE
DJ Tiger Style (Wielka Brytania)
Robert S

9 maja, piątek – Rynek Główny
JUWENALIOWY KOLOROWÓD 
„NA RYNEK MARSZ”
prezentacje KRAKOWSKICH UCZELNI WYŻSZYCH, 
przekazanie „Kluczy do Bram Miasta” przez Prezy-

denta m. Krakowa oraz koncert Orkiestry Dętej AGH

9 maja, piątek 
– scena plenerowa przed Klubem „Żaczek”
JUWENALIOWY KONCERT FOLKOWY 
KRYWAŃ
ZAKOPOWER 
po koncercie IMPREZA DO BIAŁEGO RANA

9 maja, piątek –” Klub „Studio”
I KABARETON JUWENALIOWY 
– prowadzenie Maciej Kliś
KABARET MŁODYCH PANÓW, CZESUAF, 
HLYNUR, SNOBÓW

10 maja, sobota 
– scena plenerowa przed Klubem „Żaczek”
JUWENALIOWY KONCERT PLENEROWY:
LAO CHE
po koncercie IMPREZA DO BIAŁEGO RANA

10 maja, sobota 
– Centrum Kultury „Rotunda
II KABARETON JUWENALIOWY
– prowadzenie Maciej Kliś
KABARET MŁODYCH PANÓW, CZESUAF, HLYNUR, 
SNOBÓW

11 maja, niedziela – scena plenerowa 
przed Klubem „Żaczek”

WIELKA MAJÓWKA JUWENALIOWA
koncert uczestnika Przeglądu Kapel Studenckich 

oraz zespołów 
MORE THAN THREE, KID A, NELL, RENTON, THE CAR IS 

ON FIRE, MITCH AND MITCH 
Studencka biesiada przy grillu 

fot. fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki

Festiwal udanej zabawy - krakowskie Juwenalia

aktualności

„Ż

 JuwenaliaJuwenalia
krakowskie
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Na tych, którzy przybędą w śro-
dowy wieczór do Klubu Stu-
dio, czeka mnóstwo dobrej za-

bawy i wiele niespodzianek. O tytuł 
Najmilszej Studentki i Super Studenta 
walczy co roku kilkudziesięciu kandy-
datów. Niewątpliwa zaletą tego konkur-
su jest fakt, że uczestnicy nie trafiają tu 
dzięki własnym zgłoszeniom. Student 
każdego wydziału może wytypować do 
wyborów swojego fawory-
ta – to pierwszy, ale nie 
ostatni „miły” element tej 
rywalizacji. Teoretycznie 
na jeden wydział powinna 
przypadać jedna para kan-
dydatów, ale jak wszystkim 
wiadomo na naszej Uczel-
ni studiują tylko „mili”, 
więc i uczestników kon-
kursu jest znacznie więcej. 

 Również i w tej edycji 
organizatorzy przygotowa-
li mnóstwo ciekawych 
konkurencji. Jak się dowiedzieliśmy, 
kandydaci zmierzą się między innymi 
w tanecznej rywalizacji na wzór telewi-
zyjnego „Tańca z gwiazdami” oraz wy-
stąpią na scenie w towarzystwie ulubio-
nego wykładowcy. Część konkurencji 
będzie tradycyjnie wymagała wcze-

śniejszego przygotowania przez uczest-
ników, inne do końca pozostaną nie-
spodzianką. Wszystko to zagwarantuje 
zapewne niezapomniane emocje. Mi-
łych, milszych i najmilszych, jak co ro-
ku, oceniać będzie jury w skład którego 
wejdą przedstawiciele Władz Uczelni, 
Miasteczka Studenckiego, Fundacji 
Academica oraz studentów. Również 
publiczność przyzna nagrodę swoim 

faworytom. Warto wspomnieć, że poza 
okazją do dobrej zabawy, uczestnicy 
mają szanse na cenne nagrody. Najważ-
niejsza z nich to darmowy akademik 
przez cały następny rok! 

Uczestnicy poprzednich edycji 
wspominają udział w wyborach przede 

wszystkim jako wspaniałą przygodę. 
Katarzyna Waśko, studentka socjologii, 
laureatka poprzedniej edycji, mówi: - 
„Z wyborami wiążę bardzo miłe wspo-
mnienia. Składały się one z kilku oryginal-
nych konkurencji, o których dowiadywa-
łyśmy się tuż przed wyjściem na scenę. By-
ło to m.in.  karaoke, taniec, czy szukanie 
skarbów. Nie czułam rywalizacji, raczej 
traktowaliśmy to jako świetną zabawę. 

Miałam okazję poznać mnó-
stwo wspaniałych ludzi, 
z którymi do dzisiaj utrzy-
muje kontakt. Cieszę się, ze 
dostałam szansę reprezento-
wania Wydziału Nauk Spo-
łecznych Stosowanych, cho-
ciaż uważam ze na moim 
kierunku jest ogromna licz-
ba dziewczyn, które świetnie 
sprawdziłyby się w tej roli”.

Kto zostanie następczy-
nią Kasi i Dawida Zieliń-
skiego (Super Student A.D. 

2007)? Odpowiedź poznamy już nieba-
wem. Nie pozostaje nic innego jak za-
prosić Was do Klubu Studio. Pamiętaj-
cie: 23 kwietnia, godzina 20:00. Za 
uczestników trzymamy kciuki, a pozo-
stałym życzymy dużo pozytywnych 
wrażeń!

Miło, milej, najmilej!
Wybory Najmilszych A.D 2008
Już 23 kwietnia w klubie Studio będzie niezwykle „miło”. To właśnie wtedy wybrani zostaną Najmilsi Studenci 
naszej Uczelni. O tytuł będą ubiegać się przedstawiciele wszystkich wydziałów AGH. Na zwycięzców, poza na-
grodami, czeka jeszcze rywalizacja o miano Najmilszych Studentów Krakowa.

Aleksandra Pękala

Akcja dotyczy kilku bardzo waż-
nych kwestii odnoszących się do zdro-
wia i życia ludzkiego. Przede wszyst-
kim zostaną przeprowadzone zbiórki 
krwi, lecz Porozumienie będzie także 
promować profilaktykę zdrowotną oraz 
informować o tym, czym jest trans-
plantologia i przeszczepy szpiku kost-
nego. Partnerami akcji są Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Krakowie, Wojskowe Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa, Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Akademii Pedagogicznej i Politechniki 
Krakowskiej oraz Akademickie koło 
PCK i klub HDK przy Akademii Gór-
niczo-Hutniczej.

 
Studenci, którzy zechcą oddać krew, 

będą to mogli zrobić ma swoich uczel-
niach. Tradycyjnie miejscem zbiórki na 
Akademii Górniczo-Hutniczej jest sto-
łówka „TAWO”, mieszcząca się w sa-
mym centrum uczelnianego kampusu 
– tu akcja odbędzie się już 14 kwietnia. 
Dokładną rozpiskę miejsc zbiórek krwi 
na pozostałych uczelniach znajdziecie 
na stronie internetowej: krkrkr.pl. 

 Krwiodawcą może zostać każdy 
kto ukończył 18, a nie przekroczył 60-
-tego roku życia. Procedura pobierania 
krwi przebiega szybko i sprawnie. Nie 
trzeba umawiać się wcześniej czy doko-
nywać specjalnych zapisów - po prostu 
przychodzimy w danym dniu. Ważną 
częścią kampanii jest poszerzenie spo-
łecznej świadomości o transplantolo-
gii. Wykłady dotyczące tej właśnie kwe-
stii odbędą się na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w auli Audytorium Maximum 
w dniach 23 i 24 kwietnia. Ich tytuł 

brzmi jednoznacznie: 
„Organy NIE dla 
sztywniaków”. Podczas 
tych pożytecznych 
spotkań dowiemy się 
czym jest świadoma 
transplantologia, jak tą 
kwestię reguluje prawo 
w Polsce, spróbujemy odpowiedzieć na 
pytanie o etykę, a także przeanalizuje-
my zjawisko krwiodawstwa wśród mło-
dych ludzi.

 Gdy już zasięgniemy fachowej wie-
dzy dostarczonej nam na wykładach, 
możemy udać się na imprezy, które 
również będą towarzyszyły akcji 

krwietniowego krwiodawstwa. Dwie 
z nich odbędą się w klubie Midgard 
przy ulicy Szpitalnej (3 i 17 kwietnia), 
natomiast 9 i 24 kwietnia na dobrą za-
bawę zaprasza klub Cień przy ulicy św. 
Jana. Wstęp na wszystkie imprezy jest 
bezpłatny. W ramach akcji Akademia 
Wychowania Fizycznego organizuje 

także turniej piłki nożnej, który 
odbędzie się na boiskach AWF-u 
(10 kwietnia).

 
W miarę zbliżania się termi-

nu akcji, na uczelni, w akade-
miku, na stołówce i w innych 
odwiedzanych przez studentów 
miejscach, zauważymy z pew-
nością niejeden plakat i ulotkę 
dotyczącą tego szczytnego 
przedsięwzięcia. Porozumienie 
Samorządów Studentów Uczelni 
Krakowa liczy na dużą liczbę stu-
dentów zainteresowanych tą te-
matyką. 

BIS, jako patron medialny 
„KRwietnia KRwiodawstwa 
w KRakowie”, gorąco zachęca do 
aktywnego uczestnictwa w tej 
akcji. Wiedza, która w przyszło-
ści może uratować komuś życie, 
oraz oddana przez nas krew, na 
pewno nie pozostaną bezuży-
teczne.

KRwiecień KRwiodawstwa 
w KRakowie
 Ponoć wiosna to czas, który sprzyja pozytywnemu myśleniu, większej otwartości na świat i na otacza-
jących nas ludzi. Znakomitą okazją do wykazania swojej dobrej woli i chęci pomocy innym jest przyłączenie 
się do akcji o nazwie „KRwiecień KRwiodawstwa w KRakowie”, którą organizuje Porozumienie Samorządów 
Studenckich Krakowa. Organizację tą reprezentuje ponad dwadzieścia krakowskich uczelni - zarówno pry-
watnych, jak i publicznych.    

Bernadeta Boczar 

aktualności

W ubiegłym roku wszyscy bawili się wyśmienicie
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Mają pasję, chęć do działania i mnóstwo pomysłów, które z powodzeniem realizują. Studenckie 
Koło Naukowe Przedsiębiorców „Firma” działające przy Ośrodku Historii Techniki z Muzeum 
AGH zrzesza osoby studiujące na różnych wydziałach Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych 
krakowskich uczelniach.

Karolina Diakow

„Firma” – wspólna 
inicjatywa, wspólny zysk

Ideą działalności KN Przedsiębior-
ców jest wyposażenie studentów 
w podstawowe umiejętności po-

trzebne do założenia i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. In-
żynierom i humanistom, absolwentom 
Uniwersytetu Technicznego AGH, 
często brakuje wiedzy z zakresu pod-
staw przedsiębiorczości (z wyjątkiem 
studentów Wydziału Zarządzania), dla-
tego „Firma” wychodzi im naprzeciw, 
oferując możliwość zdobycia nie tylko 
teoretycznej wiedzy na ten temat, ale 
również konkretnego doświadczenia 
poprzez realizację różnorodnych projek-
tów. W ramach Koła można także stwo-
rzyć własną firmę od podstaw. Wystar-
czy pomysł, w którego realizacji pomoże 
opiekun. 

SKNP „Firma” powstało we wrze-
śniu 2007 roku. Jego założycielami są 
Łukasz Wzorek – student V roku Inży-
nierii Materiałowej na WMN, Maciej 
Król – student IV roku budownictwa 
na Politechnice Krakowskiej i Kamil 
Piątkowski – Uniwersytet Ekonomicz-
ny. Zalegalizowanie koła naukowego na 
uczelni wyższej nie jest prostą sprawą, 
lecz w przypadku „Firmy” udało się to 
niemal błyskawicznie – głównie dzięki 
wsparciu takich osób jak dr inż. Leszek 
Kurcz - Pełnomocnik Rektora ds. Kół 
Naukowych Pionu Hutniczego oraz prof. 
dr hab. inż.  Krzysztof Fitzner – Dziekan 
WMN i dr inż. Wacław Muzykiewicz – 
Prodziekan tego wydziału. Prezesem 
Koła jest studentka socjologii – Małgo-

aktualności

rzata Wasyłeczko, a jego Opiekunem Na-
ukowym dr Maria Korzec. 

 Aktualnie w ramach Koła realizo-
wane są następujące projekty:

AGH lokomotywą przemysłu
Od spółki PKP „Cargo” pozyskano dla 

AGH zabytkowy parowóz wraz z wago-
nem. Po odrestaurowaniu zostaną one 
przetransportowane na teren uczelni i od-
powiednio zagospodarowane. Planowa-
na jest również budowa stacyjki kolejo-
wej w sąsiedztwie lokomotywy.*

Żywe muzeum – Lokomotywka 
Członkowie Koła remontują mają-

cą 50 lat makietę kolejki kopalnianej, 
która znajduje się w Muzeum Historii 
i Techniki AGH. Mała lokomotywa zo-
stanie wyposażona w zaawansowaną 
elektronikę, dzięki czemu zwiedzający 
muzeum mogliby nią sterować. Jest to 
model unikatowy w skali Europy, po-
nieważ wiernie odzwierciedla stan fak-
tyczny i działa jak oryginał. 

Wesołe Święta Dzieciom
Celem akcji jest zbiórka pieniędzy 

na terenie uczelni dla dzieci z domów 
dziecka i osób niepełnosprawnych. 
W zeszłym roku, we współpracy z SKN 
Elektroenergetyków oraz SKN Mate-

riałoznawców zebrano w ten sposób 
około 5 tysięcy złotych. 

Absinth Party
Cykl imprez organizowanych dla 

członków oraz miłośników SKNP „Fir-
ma”. Każdy przeznacza na zabawę jed-
no stypendium naukowe. Na zeszło-
rocznej bawiło się około 200 osób.

Jak twierdzi opiekun „Firmy”, pani 
dr Maria Korzec: - „Koło stwarza moż-
liwość transferu wiedzy akademickiej do 
praktyki. To dobra szkoła zarządzania 
i efektywnego  działania w zespole. Stu-
denci uczą się nawiązywać kontakty, ne-
gocjować, pozyskiwać sponsorów. Sam 
dyplom dzisiaj nie wystarczy, dlatego 
działalność w Kole daje bezcenne do-
świadczenie.” 

„Firma” prężnie się rozwija, choć 
brakuje jeszcze odpowiedniej lokaliza-
cji, gdzie członkowie mogliby się spo-
tykać. Członkostwo w kole nie stwarza 
żadnych ograniczeń, ponieważ jego 
działalność nie zamyka się w obrębie 
jednego wydziału. Organizacja jest 
otwarta na wszystkich zainteresowa-
nych i zaprasza do współpracy. 

*Więcej na ten temat możecie prze-
czytać na stronach 16-17. 

www.firma.agh.edu.pl

Członkowie KN Firma z wychowankami jednego z domów dziecka
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Celem Tygodnia Społecznego 
jest stworzenie przestrzeni do 
dyskusji, która w sposób atrak-

cyjny i nowoczesny, promuje wartości 
pozwalające orientować się w złożonej 
rzeczywistości, jaka nas otacza. W ra-
mach wykładów i paneli poświęconych 
Kościołowi, zagadnieniom miłości 
i seksu oraz sukcesu i kariery wystąpią 
znane osobistości – m.in. ks. Adam Bo-
niecki, Kamil Durczok, Marek Lasota 
i abp Józef Życiński. Spotkania odbędą 
się w kapitularzu ojców Dominikanów 
przy ul. Stolarskiej 12. 

Jak podkreślają organizatorzy, stu-
denci i absolwenci skupieni wokół ru-
chu duszpasterstw akademickich Kra-
kowa: - „W krakowskim życiu studenc-
kim brakuje wydarzeń, które w nowo-
czesny i atrakcyjny sposób przybliżyły-

by wartości takie jak patriotyzm, przy-
wiązanie do rodziny czy uczuciowość, 
zachęcając jednocześnie do ich realizo-
wania”.  Stąd właśnie idea przedsię-
wzięcia, w ramach którego odbędzie się 
cykl wykładów, warsztatów i debat 
z udziałem ekspertów z zakresu etyki 
zawodowej oraz praktyków życia spo-
łecznego.

 Sam pomysł zorganizowania Tygo-
dnia Społecznego nawiązuje do podob-

nych inicjatyw organizowanych przed 
rokiem 1989 przy klasztorze oo. Domi-
nikanów. Ówczesne spotkania stanowi-
ły ważny punkt w programie imprez 
studenckich, ponieważ były miejscem 
otwartej wymiany poglądów na istotne 
tematy. Trzymamy kciuki aby i tym ra-
zem stało się podobnie. BIS również 
włączył się w tę ciekawą inicjatywę. Za-
praszamy Was do wzięcia udziału 
w tych spotkaniach.

aktualnościaktualności

fot. (2) archiwum Akademickiego Klubu Grotołazów AGH

Wyobraźcie sobie jednolitą 
ścianę mroku otulającą Was 
zewsząd. Nawet najmniej-

szy promień światła nie jest w stanie się 
przebić. Otwieramy oczy szeroko i nie 
widzimy nic. Tony skał nad głową i dłu-
gi kręty korytarz dzielący nas od wyj-
ścia i światła słonecznego. Jeśli was to 
nie przeraża lub wręcz przeciwnie, ma-
cie ochotę na odrobinę pozytywnego 
strachu odczuwanego na własnej skó-
rze, a nie na ekranie w komputera, to 
może czas najwyższy ruszyć w góry. 
Dosłownie „w” góry. 

Akademicki Klub Grotołazów, dzia-
łający przy naszej uczelni, zrzesza praw-
dziwych fanatyków gór, ale nie tylko. 
Każdy ma prawo przyjść, poznać ludzi, 
pojechać na kurs jaskiniowy. Najpierw 
przyda się trochę teorii i praktycznej 
nauki podstawowych technik. Wa-
chlarz szkoleń i kursów jest bogaty: od 
wiązania lin, poruszania się po nich, aż 
po lekcje autoratownictwa, gdy coś pój-
dzie nie tak. Przede wszystkim liczy się 
bowiem bezpieczeństwo. Nikt kto nie 
jest odpowiednio przygotowany, nie 
powinien zapuszczać się w nieznane te-
reny pod powierzchnią - dla wielu zbłą-
kanych nieszczęśników skończyło się 
to tragicznie. Każdego roku organizo-
wane są Kursy Taternictwa Jaskiniowe-
go, które przygotowują młodego 
adepta do bezpiecznego poznawa-
nia jaskiń. Jego ukończenie jest 
równoznaczne z otrzymaniem 
Karty Taternika, która uprawnia 
do samodzielnego pokonywania 
jaskiń w Tatrach.

Grotołazom trudno usiedzieć 
w jednym miejscu, dlatego mają 
oni na swoim koncie całkiem po-
kaźny dorobek przejść i odkryć. 
AKG AGH współuczestniczył 
w osiągnięciu światowego rekordu 

w eksploracji jaskini „pod górę” prze-
kraczającej wysokość 1000 m. Działo 
się to w austriackiej jaskini Lamprecht-
sofen. W byłej Jugosławii członkowie 
klubu odkryli, najgłębszą przez długi 
czas, jaskinię tego kraju: Jama na Vietr-
no Brdo (-879 m). W okresach waka-
cyjnych i urlopowych jeżdżą na długie 
wyprawy m.in. na Bałkany czy do Sło-
wenii, gdzie również niejednokrotnie 
przyczynili się do odkrycia i zbadania 
nowych miejsc. 

Nie trzeba oczywiście jeździć tak 
daleko. Wystarczy wolny weekend, aby 

zwiedzić ciekawe tereny, w które obfi-
tuje Jura Krakowsko-Częstochowska, 
Góry Świętokrzyskie czy same Tatry. 
Wiele jest jeszcze do odkrycia i zbada-
nia w zakątkach, które wydają się sto-
sunkowo bliskie. Poza tym speleologia, 
oprócz sporej dawki adrenaliny, jest 
wspaniałą okazją do sprawdzenie siebie 
i oderwania się od przyziemnej co-
dzienności. Co ciekawe, bardzo dobrze 
radzą sobie w tym sporcie kobiety. Wi-
działem istoty, które na pierwszy rzut 
oka wydawały się być delikatne i kru-
che, a swoimi umiejętnościami wpra-

wiały w podziw niejednego osił-
ka. Wąskie korytarze i zaciski 
wydają się być wręcz stworzone 
dla nich. 

Jeśli i Ty masz ochotę spróbo-
wać, klubowicze zapraszają na 
spotkania, które odbywają się 
w każdy wtorek o godzinie 19 na 
Wydziale Nauk Społecznych Sto-
sowanych AGH. Więcej informa-
cji znajdziecie na stronie grotoła-
zów: www.akg.agh.edu.pl.

Wspinanie pod ziemią
 Możliwości ciekawego spędzenia czasu podczas studiów jest nieskończenie wiele. Jedną z nich jest wspi-
naczka, również ta pod powierzchnią. Zapraszam do eksploracji jaskiń. Oczywiście pod okiem specjalistów 
z Akademickiego Klubu Grotołazów AGH. 

Jan Wolak-Dyszyński

Kariera, seks, polityka, Kościół

Poniedziałek 14 kwietnia Wtorek 15 kwietnia Środa 16 kwietnia
Wykład (godz. 18.00) 

Kapitularz
Wykład (godz.17.00) 

Kapitularz
Wykład (godz. 17.00) 

Kapitularz

abp Józef Życiński - Trzy kultury: 
nauki przyrodnicze, humanistyka 
i myśl chrześcijańska

Marek Lasota - Papież w teczkach 
SB (dyrektor IPN w Krakowie)

Panel (godz. 20.00, Kapitularz 
klasztoru oo. Dominikanów)

Panel (godz. 19.00) Kapitularz Panel godz. 19.00, Kapitularz 
klasztoru oo. Dominikanów)

Jak odnaleźć się w Kościele? Jak się kochać? Sukces i kariera

prowadzenie: 
Paweł Kozacki OP  (redaktor na-
czelny miesięcznika „W drodze”)

prowadzenie: 
Adam Sulikowski OP

prowadzenie: 
Tomasz Grabowski OP

ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski 
(prałatura Opus Dei)

“Mariola i Piotr Wołochowicz“ Maciej Koper (pomysłodawca i dy-
rektor portalu “przeznaczeni.pl”)

ks. Adam Boniecki (redaktor na-
czelny “Tygodnika Powszechnego”)

ks. Marek Dziewiecki Kamil Durczok   ( redaktor naczel-
ny  “Faktów” TVN)

Grzegorz Górny (redaktor naczelny 
“Frondy”)

Małgorzata Wałejko Rafał Abratański (wiceprezes Do-
mu Maklerskiego IDM SA)

Impreza artystyczna Impreza artystyczna

Kabareton Koncert jazzowy

Instytut Tertio Millennio i Duszpasterstwo Akademickie „Beczka” zapraszają do wzięcia udziału w spotka-
niach Tygodnia Społecznego w dniach 14-16 kwietnia 2008. Program imprezy obejmuje wykłady otwarte, po-
dejmujące próbę spojrzenia na współczesność przez pryzmat wartości chrześcijańskich oraz część kultural-
no-artystyczną. 

Aleksandra Pękala

Zejście do takiej jaskinii jest niebezpieczne, ale i fascynujące

Członkowie Klubu Grotołazów AGH podczas  
jednej z wypraw
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Stacja Chojnice
 – piątek, 28 marca

 Podróżujemy w piątkę. Po-
mysłodawcy projektu, Maciek 
Król i Łukasz Wzorek, fotograf 
– Piotrek Pohorecki, Karolina 
Borkiewicz i ja. Po całej nocy 
spędzonej w pociągach dociera-
my na miejsce. Na stacji docelo-
wej witają nas pracownicy PKP 
Cargo. Rozkładamy baner pro-
mocyjny naszej uczelni, pod-
czas gdy chłopcy szukają „żela-
znej maskotki”. 

 W biurze budynku lokomotywow-
ni pan Roman Pestka – Naczelnik Sek-
cji Utrzymania Napraw Lokomotyw 
z Zakładu Taboru w Gdyni (sekcja 
w Chojnicach) – tłumaczy nam przepi-
sy BHP. Po zakończeniu formalności 
możemy ją wreszcie zobaczyć. Jest wiel-
ka i zardzewiała, ale po przemalowaniu 
„Żyleta” Akademii Górniczo-Hutniczej 
będzie wyglądać imponująco. Inaczej 
wyobrażaliśmy sobie nasze miejsce do 
spania – „wojskowy wagon z pełnym 
wyposażeniem”, jak nas wcześniej in-
formowano. Drewniane prycze i piec 
węglowy pośrodku – cudownie. Od 

czwartku jechaliśmy kolejno: pocią-
giem Intercity, pospiesznym, osobo-
wym, a te-
raz spędzi-
my dwa dni 
w wagonie 
z lat 60. Do-
świadczyli-
śmy zatem 
niecodzien-
nej gradacji 
standardów 
p o d r ó ż y 
p o l s k i m i 
k o l e j a m i . 
Według do-

k u -
men-
tów, w  Krakowie 
mamy być na 16.25 
w sobotę. Pytając pra-
cowników kolei, czy na 
pewno zdążymy, wywo-
łujemy śmiech na ich 
twarzach: - „W sobotę? 

Przecież wy będziecie jechać tydzień!” – 
usłyszeliśmy w odpowiedzi.

aktualnościaktualności

Tniemy Żyletą 
przez Polskę
Karolina Diakow

Stacja Wierzchucin 

 Oprócz maszynisty podróżuje 
z nami konwojent, pan Ryszard 
Stencel, odpowiedzialny za stan 
techniczny lokomotywy. Pojedzie 
on z nami aż do samego Krakowa. 
W Wierzchucinie zwiedzamy dys-
pozytornię, której tajniki objaśnia 
nam sympatyczna załoga. Z wagonu 
przesiadamy się do elektrowozu, 
który ciągnie naszą lokomotywę. 
Maszynista – pan Piotr Pierowicz – 
udziela nam lekcji dotyczącej funkcjo-

nowania 

tych pojazdów i opowiada anegdoty 
z życia kolejarza. 

 Zapada zmrok. Trzeba przygoto-
wać miejsce do spania. Wybraliśmy 
górną pryczę, przy małych okienkach. 
Tam rozkładamy koce i śpiwory. Chłop-
cy zasypiają niemal od razu, podczas 
gdy my z Karoliną zdążyłyśmy jedynie 
porządnie zmarznąć. Na ratunek przy-
chodzi pan Rysiu, który podkręca nam 
„centralne ogrzewanie”. Teraz z lodów-
ki zrobiła się sauna. Ubrani na cebulki, 
we wszystkie rzeczy, które mamy ze so-
bą, musimy się „rozpłaszczyć”.

Stacja Inowrocław

 Nagły pisk nie do wytrzymania. 
Zatrzymujemy się. Z zewnątrz docho-

dzi krzyk dyspozytorki: - „Nie pojedzie-
cie dalej! To pójdzie na złom!”. Nastała 
chwila zwątpienia. Czyżby pół roku 
starań, załatwiania formalności i mnó-
stwo poświęconego czasu miało pójść 
teraz na marne? Okazało się, że wystą-
piły problemy techniczne. Coś się chy-
ba przegrzało. Klocki hamulcowe w wa-
gonie nie pracowały tak jak powinny. 
Na szczęście szybka interwencja pana 
konwojenta przyniosła pozytywny 
efekt. Kryzys został zażegnany. 

 Następny postój. Przyzwyczailiśmy 
się już do huku lokomotywy toczącej się 
po torach z prędkością 30 km/h i cisza 
wydaje się teraz wręcz nienaturalna. 
W pewnej chwili przerywa ją szum ukry-
tego w ciemnościach wagonu CB radio. 
Słychać śmieszną wymianę zdań: 

- A Ty skąd się tu z tym wziąłeś? Ja 
Cię nie mam? Co to za pociąg?

- Jadę z Chojnic.
- Z Chojnic? A czemu to jedzie tyle 

godzin? Ale się dałeś wrobić.

Stacja Zduńska Wola Karsznice 
– sobota, 29 marca

 G o d z i n a 
6.00. Karolina 
i Piotrek zwie-
dzają Skansen 
Taboru Kolejo-
wego. Znajduje 
się w nim za-
bytkowy ekspo-
nat – lokomo-
tywa z nume-
rem 1. Zakład 
n a p r a w c z y 
obok zatru-
dniał niegdyś 
1500 osób. Dziś pozostało już tylko sto. 
Pracownicy, jedyni w Polsce specjaliści 
od lokomotyw sprowadzanych z Ukra-
iny, remontują głównie te maszyny. 

Stacja Bydgoszcz

 Godz. 12.00. Planowy postój 
– dwie godziny. Mamy już duże 
opóźnienie, ponieważ poruszamy 
się torami drugiej kategorii i kiedy 
spóźniamy się choć trochę w kon-
kretne miejsce, musimy przepusz-
czać wszystkie pociągi. Poznaliśmy 
PKP od kuchni, jedząc w stołówce 
dla pracowników. Zrobiliśmy szyb-
ko zakupy i biegiem wracamy do na-

szego wagonu, by nie spóźnić się na od-
jazd. Czekamy. Nie możemy już nigdzie 
odchodzić nawet na krok, bo lokomo-
tywa lada chwila może ruszyć. I ruszy-
ła, ale o 16.00.

Stacja Częstochowa 
 
 Już jest pewne, że nie dotrzemy na 

czas, ale kilkanaście godzin później. Ja, 
Karolina i Piotrek wysiadamy, żeby 
przesiąść się na pociąg do Krakowa. 
Łukasz i Maciek zostają z „Żyletą” do 
końca. 

Stacja Kraków Płaszów 
– niedziela, 30 marca

 Godzina 7.00. Razem z Karoliną, 
Piotrkiem i grupą dziennikarzy już od 
godziny marzniemy czekając na stacji. 
Wreszcie nadjeżdża nasza lokomotywa! 
Wszyscy są szczęśliwi i wyczerpani, ale 
to nie koniec przygód. Przed nami naj-
trudniejszy etap podróży – teraz „żela-
zną maskotkę” trzeba doprowadzić do 

porządku, bezpiecznie przewieźć na 
miejsce przeznaczenia i odpowiednio 
ulokować. A to nastąpi już w maju…

cowników kolei, czy na 

Maszynista – pan Piotr Pierowicz – 
udziela nam lekcji dotyczącej funkcjo-

k u -
men-
tów, w  Krakowie 
mamy być na 16.25 
w sobotę. Pytając pra-
cowników kolei, czy na 

udziela nam lekcji dotyczącej funkcjo-
nowania 

fot. (2) KSAF AGH, Piotr Pohorecki,    Grafika: Mateusz Wędrychowiczfot. (3) KSAF AGH, Piotr Pohorecki
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kulturakultura

fot. KSAF AGH, Arkadiusz Cygan

w

Film - klasyka i nowości

w

Waglewski Fish Emade – „Męska muzyka”
W końcu doczekaliśmy się wspólnego dzieła Waglewskich. Twórcy 
Tworzywa Sztucznego - Bartek Waglewski (Fish) i jego brat Piotrek 
(Emade) wyrobili sobie już ugruntowaną pozycję na polskim rynku 
muzycznym, więc z czystym sumieniem mogli wejść do studia nagra-
niowego wraz ze swoim sławnym ojcem. Emade zasiadł tym razem 
za perkusją i wyprodukował album. Wszystkie numery skomponował 
Wojciech Waglewski, który napisał także teksty do dziewięciu z nich, 
zagrał na gitarze i zaśpiewał. Można też usłyszeć Fisza, który ułożył 
słowa do pozostałych sześciu piosenek. Rodzinne trio wspomagają 
Marcin Masecki (na pianinie - akustycznym i elektrycznym) oraz Bartek 
Łęczycki (na harmonijce ustnej). Muzycznie płyta nawiązuje do amery-
kańskiego blues-rocka, a nawet country i punku, najmniej zaś znaj-
dziemy tutaj elektroniki. Cały album brzmi bardzo surowo i napraw-
dę męsko. Szczególną uwagę przykuwają teksty. Frywolne („Ściągać 
spodnie, ściągać majty, ściągać rajty, by życie miało jakiś sens”) i ak-

tualne („Dziewczęta robią się nie-
grzeczne zamawiając z wódką 
sok”) słowa  Fish’a, uzupełniają 
gorzkie frazy ojca („Ja nie umiem 
dawać rad/sam się topię w swoich 
wadach/sam się składam z samych 
wad”). Dodam, że album został wy-
dany razem z bogatą książeczką, 
w której znajdziemy m.in. zdjęcia 
i wywiady z ojcem oraz synami. „To 
męska muzyka i męski rym/tro-
chę utyka, dużo wina w nim/Nieraz 
lekko się słania i bredzi, i klnie/bez 
udawania, że jest innym, niż jest”.

 Dawid Bednorz 

FlyKKiller – Experiments in violent light
Za projektem o tajemniczej nazwie FlyKKiller stoi polsko–angielskie 
małżeństwo, a mianowicie państwo Patrycja i Stephen Holmes. Za-
pewne nic Wam to nazwisko nie mówi, jednak kiedy dowiemy się, że 
Patrycja Holmes i Pati Yang to ta sama osoba, jej wielbiciele zaczną 
zacierać ręce. Po wydaniu solowych albumów „Jaszczurka” (1998) i „Si-
lent treatment” (2005) oraz kilku pomniejszych projektów, Pati Yang stała 
się jedną z niewielu polskich artystek, którym udało się swoją działalno-
ścią muzyczną zbliżyć się do poziomu światowego, wyprzedzając rodzimą 
scenę o kilka kroków. Teraz powraca z doskonałym albumem nagranym 
ze swoim mężem i producentem w jednej osobie i widać, że Pati ewoluuje 
– z każdym kolejnym projektem wchodzi na wyższy poziom. „Experiments 
in violent light” jest porywającą mieszanką elektroniki i hip-hopu, a całość 
nawiązuje do klasycznego trip-hopu. Artystka czaruje swoim głosem, na-
tomiast Stephen bawi się beatami tworząc dosyć mroczną i tajemniczą 
aurę, co odzwierciedlone jest w historii kryjącej się za powstaniem płyty. 

Według twórców jest ona nagrana 
przez tajemniczą, pozaziemską 
istotę o imieniu V, która uwięziona 
na ziemi w laboratorium FlyKKil-
ler, stara się skomunikować z jej 
mieszkańcami właśnie za pomocą 
dźwieków utrwalonych na krążku. 
Nie od dziś wiadomo jednak, że 
muzyka jest językiem wszech-
świata. Płytę polecam gorąco, 
gdyż wiadomo również, że war-
to poznawać języki obce, bez 
których w dzisiejszym (wszech-
)świecie ciężko funckjonować.                   

 Michał Guzik

Andrzej Tarkowski to jeden z najciekawszych i najoryginalniejszych ra-
dzieckich reżyserów ubiegłego wieku. Jego twórczość zaliczana jest do nurtu 
intymistycznego. W swoich filmach, dzięki bogactwu wyobraźni i niezwykłemu 
talentowi, potrafi dotknąć on najtrudniejszej, metafizycznej sfery ludzkiego ży-
cia. Film „Stalker” jest autorską adaptacją powieści braci Strugackich pt. „Pik-
nik na skraju drogi”, w której mamy szansę wybrać się do tajemniczej, pocho-
dzenia kosmicznego Strefy. W jej sercu znajduje się komnata - miejsce bardzo 
szczególne, gdyż nielicznym, którym uda się do niej dotrzeć, spełniają się 
wszystkie  najskrytsze życzenia. Do tego niezwykłego miejsca postanawiają 
udać się Pisarz i Profesor a ich przewodnikiem jest tytułowy Stalker. Jak mówi 
ten ostatni, Strefa przepuszcza ludzi nieszczęśliwych, tych którzy stracili już ca-
łą nadzieję. Wędrówka bohaterów i sama Strefa mają w filmie charakter 
umowny. Stają się pretekstem do refleksji na temat szukania oświecenia 
i absolutu, sensu i miejsca wiary w życiu człowieka. Obraz ten był wielokrot-
nie nagradzany na najbardziej prestiżowych festiwalach, a zarazem stanowi 
ostatnie dzieło reżysera zrealizowane w ojczystym kraju. 

Stalker ZSRR, RFN 1979; reż. Andriej Tarkowski scen. Arkadij Strugacki, 
Andriej Tarkowski, zdj.  Aleksandr Kniażiński, muz Edward Artemiew; wyst. 
Aleksander Kajdanowski, Anatolij Sołonicym, Nikołaj Grinko.

Adrian Gamoń

“Once” to ujęta w formę współczesnego musicalu, prosta opowieść 
o przypadkowym spotkaniu na jednej z zatłoczonych ulic Dublina. On -Irland-
czyk, uliczny muzyk, dorabia naprawiając odkurzacze w sklepie swojego ojca. 
Ona - emigrantka z Czech, próbuje ułożyć sobie życie na nowo sprzątając do-
my i sprzedając kwiaty. Jak się okazuje, jest coś (oprócz zepsutego odkurza-
cza) co ich łączy - to prawdziwa pasja i uwielbienie do muzyki. Prosta, kla-
syczna historia miłosna. Co sprawiło więc, że to nakręcone za niewielkie pie-
niądze, w minimalistycznym stylu i bez sławnych nazwisk, irlandzkie dzieło 
zachwyca i wzrusza coraz szerszą publiczność? Z pewnością są to postaci 
głównych bohaterów – Glen Hansard (z zespołu The Frames) i Marketa Irglo-
va (czeska pieśniarka folkowa) - są prawdziwymi muzykami. Dzięki temu film 
nabrał niesamowitej naturalności i realności. Natomiast muzyka przez nich 
stworzona w perfekcyjny sposób zgrywa się z fabułą filmu - jest delikatna, 
nostalgiczna, i pełni czasem ważniejszą rolę niż dialogi. Całość potrafi 
prawdziwie zauroczyć. Gorąco polecam! 

Once 2006 Irlandia; reż. John Carney, scen.John Carney, zdj. Tim Fle-
ming; wyst. Glen Hansard, Marketa Irglova

Iwona Krawczyk

„Wszystko za życie” to świetna adaptacja bestsellerowej książki Jo-
na Krakauera. Autor rekonstruuje w niej życie tragicznie zmarłego 
Christophera McCandeless’a. Pochodzący z zamożnej amerykańskiej 
rodziny, świetnie zapowiadający się absolwent wyższej szkoły, postana-
wia w wieku 22 lat zerwać z tym, czego oczekują od niego rodzina i spo-
łeczeństwo. Niszczy wszystkie swoje dokumenty, pieniądze przezna-
czone na studia na Harwardzie oddaje na cele charytatywne i nie dając 
nikomu znać, wyrusza w samotną podróż. W czasie swej wędrówki na-
potyka niezwykłe osoby, które pomagają mu kształtować sposób pa-
trzenia na życie, jednocześnie pozostając pod wielkim wpływem jego 
osoby. Planowym kresem podróży Chrisa jest Alaska, gdzie postanowił 
w samotności spędzić jakiś czas. Według mnie należy on do tej katego-
rii ludzi, którzy z potrzeby dzikości są w stanie zaryzykować wszystko, 
nawet własne życie. Czego poszukuje Chris - wolności i tożsamości, 
czy też wewnętrznej konfrontacji z własnym ojcem? Należy wspo-
mnieć, że film ten został wielokrotnie nagradzany, a świetną ścieżkę 
dźwiękową do filmu skomponował i wykonał Eddie Vedder, wokalista 
zespołu „Pearl Jam”. 

Wszystko za życie (Into the Wild) USA 2007; reż. Sean Penn, scen. Se-
an Penn, zdj. Eric Gautier, muz. Michael Brook, na podst. powieści 
“Wszystko za życie” Jona Krakauera, wyst. Emile Hirsch, Marcia Gay Har-
den, Catherine Keener, William Hurt.

Juno 
– Original Soundtrack [OST]
Ścieżki dźwiękowe to specyficzna 
formą muzycznego rzemiosła. Cza-
sem są one na tyle dobre, że mogą 
przyćmić sam film. Najlepiej jest 
oczywiście, kiedy soundtrack ideal-
nie współgra z obrazem i uzupełnia 
się z nim. „Juno [OST]” to doskona-
ły przykład takiej symbiozy. Album 
utrzymany jest w stylistyce folkowo-
-rockowo-country, gdzie dominują 
ballady przy akompaniamencie gitary. 
Soundtrack został oparty na muzyce 
amerykańskiej artystki Kimyi Daw-
son, która jest autorką prawie połowy 
numerów na płycie. Całość dopełnia-
ją takie gwiazdy jak Velvet Undergro-
und, Cat Power czy Sonic Youth. Nie 
da się ukryć, że „Juno [OST]” jest 
płytą specyficzną. Kawałki o miłości, 
przyjaźni i życiu są napisane z taką 
lekkością i przymrużeniem oka, że 
świat za oknem wydaje się prostszy 
i piękniejszy. Płyta urzeka prostotą 
aranżacji oraz liryką, która czasem 
bardziej przypomina wczesnoszkol-
ne piosenki, niż ścieżkę dźwiękową 
do oskarowego filmu. Ta bezpreten-
sjonalność jest jednak ściśle powią-
zana z charakterem filmu. Chcąc 
w pełni docenić „Juno [OST]” należy 
obligatoryjnie zapoznać się również 
z filmem o tym samym tytule. Warto 
także wspomnieć, że po kilku tygo-
dniach od premiery w USA, ścieżka 
dźwiękowa do „Juno” wskoczyła na 
pierwsze miejsce prestiżowego ze-
stawienia Billboard 200, zostawiając 
w tyle takich rywali jak Alicia Keys, 
Mary J. Blige czy Radiohead. 

   Michał Guzik
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kultura ZOD-y

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

Klub Dobrej Książki 

Salvador Dalí, 
Moje sekretne 
życie, 
liczba stron: 335, 
Katowice 2005, 
Wydawnictwo 
Książnica

Philip Roth, 
Kompleks 
Portnoya,
liczba stron: 239, 
Poznań 2002, 
Wydawnictwo 
Zysk i s-ka

Rubén Gallego, 
Białe na czarnym, 
liczba stron: 188, 
Kraków 2005, 
Wydawnictwo Znak

4 – 20 kwietnia
„U2 3D”, reż. Ca-

therine Owens, Mark 
Pellington. Pierwszy w historii 
cyfrowy film trójwymiarowy na-
grany na żywo podczas trasy 
koncertowej „Vertigo”. Kijów 
Centrum.

11 kwietnia (piątek)
Z cyklu „Polskie Piątki”: 

„Był jazz”, reż. Feliks Falk. Ki-
jów Centrum. Godz. 13.30. 
Wstęp 5 zł.

14 kwietnia (poniedziałek)
Z cyklu „Spotkanie z doku-

mentem”: „Boże Narodzenie 
w Czechach”, reż. Simonka de 
Jong. Film opowiada o dwóch 
siostrach, które w 1968 roku 
uciekły przed komunistycznym 
reżimem z rodzinnej Pragi do 
Holandii. CK Rotunda. Godz. 
18. Wstęp 9 zł.

18 kwietnia (piątek)
Z cyklu „Polskie Piątki”: 

„Bohater Roku”, reż. Feliks 

Falk. Kijów Cen-
trum. Godz. 13.30. 
Wstęp 5 zł.

„Magiczne oko”, reż. Kujtim 
Cashu. Albański film o tragicz-
nych konsekwencjach medialnej 
manipulacji. Kino Pod Baranami.

21 - 22 kwietnia
XI Festiwal Klasyki Filmo-

wej - FILM CLASSIC 2008 - 
W kręgu Federico Felliniego: 
Nieznane kino Liny Wertműl-
ler: „Hutnik Mimi dotknięty na 
honorze”, „Miłość i anarchia”, 
„Bazyliszki”, „Siedem piękno-
ści Pasqualino”. CK Rotunda. 
Wstęp 9 zł. (karnet 35 zł.). 

25 kwietnia (piątek)
„Bitwa o Irak”, reż. Nick 

Broomfield. Fabularyzowany 
dokument opowiadający o ma-
sakrze w irackiej miejscowości 
Haditha, dokonanej pod koniec 
2005 roku. W odwecie za śmierć 
jednego z żołnierzy, marines 
zabili 24 cywilów, w tym kobiety 
i dzieci. Kino Pod Baranami. 

11 kwietnia 
(piątek) 
Punk Rock 
Reggae: Pro-
fanacja, The 

– Tox, Kontrkultura. Kawiar-
nia Naukowa.
Blue Machine. Awaria. Wstęp 
wolny.

12 kwietnia (sobota)
Muzykoterapia!!! CK Rotunda. 
Wstęp 20/25 zł.

13 kwietnia (niedziela)
Kayah, Bisquit. Hotel Shera-
ton. Godz. 18. Wstęp 75-85 zł.

17 kwietnia (czwartek)
Samael, Loch Ness. Godz. 19. 
Wstęp 50 zł. (w dniu koncertu 
60 zł.).
Cheer-Accident (USA), Houdi-
ni. Klub Re. Godz. 20. Wstęp 
15/20 zł.

18 kwietnia (piątek)
Fokus, MeriDialu. Folia Koncept 
Club. Godz. 22. Wstęp 15 zł.
Pod Wiatr, Stary Port. Godz. 
19.30. Wstęp wolny.

19 kwietnia (sobota)
Idoru (Węgry), Mithra (Wło-
chy), Castet, Choose The Way. 
Imbir. Godz. 18. Wstęp 15 zł.
Ryczące Dwudziestki. Stary 
Port. Godz. 19.30. Wstęp wolny.

20 kwietnia (niedziela)
Blood Dries First, Retribution, 
Asylum. Imbir. Godz. 18.

25 kwietnia (piątek)
Big Fat Mama. U Louisa. Godz. 21. 
Nor Folk. Stary Port. Godz. 
19.30. Wstęp wolny.

26 kwietnia (sobota)
Barry Ashworth, Klub Enso. 
Godz. 21. Wstęp 15 zł.

WYDARZENIA:
16 – 20 kwietnia
24. Przegląd 
Kabaretów PAKA. 
CK Rotunda

19 kwietnia (sobota)
Derby Krakowa – Cra-
covia vs. Wisła. To 

jeden z największych klasyków pol-
skiej piłki klubowej, znany też jako 
Święta Wojna. Stadion Cracovii przy 
ulicy Kałuży.

24 – 27 kwietnia
5. Festiwal Kultura dla Tolerancji. 
W tym roku hasłem przewodnim bę-
dzie: „Seksualność. Radykalizm. Re-
wolucja”. Festiwal skierowany jest do 
wszystkich, bez względu na orienta-
cję. Bogaty program imprezy zawiera  
m.in. prelekcje, warsztaty i pokazy fil-
mów. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.tolerancja.org.pl.

26 kwietnia (sobota)
Cold Gothic Night. Impreza, na której 
nie zabraknie dźwięków takich ze-
społów jak: The Cure, Joy Division, 
The Sisters Of Mercy, Siekiera, Die 
Form, Diorama, Diary Of Dreams, 
Tiamat XIII Stoleti, Deine Lakaien, 
London After Midnight, Closterkeller. 
Wstęp 6 zł. 

2 – 4 maja
Cracow Screen Festival. Nowa, trzy-
dniowa impreza muzyczno-wizualna. 
Pomysłodawcom wydarzenia marzy 
się, aby CSF stał się jedną z najwięk-
szych imprez muzycznych naszego 
kraju oraz cyklicznym pokazem sztuk 
wizualnych w Polsce. Na dwóch głów-
nych scenach codziennie odbędą się 
po cztery koncerty. Zagra m.in. Un-
derworld, Bryan Ferry oraz Mattafix. 
Wstęp 80/120/200 zł.

4 maja (niedziela)
VII Cracovia Maraton. Długość trasy 
maratonu: 42,195 km. Trasa posiada 
licencję AIMS oraz PZLA. Start z Alei 
3 Maja na Krakowskich Błoniach. 
Godz. 9.30. Wstęp 50/60/90 zł. 

jeden z największych klasyków pol-jeden z największych klasyków pol-jeden z największych klasyków pol-

Rekomendacje opracował: Dawid Bednorz

ZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-yZOD-ykultura

KONCERTY:

FILM:

 Jeśli istnieje na świecie książka, która w doskonalszy literacko sposób ukazuje niewyobrażal-
ne wręcz cierpienie jednostki, to nie chciałbym jej chyba przeczytać. Lektura wybitnego dzieła Ru-
béna Gallego pt. „Białe na czarnym”, jest wstrząsającym rozliczeniem z własnym dzieciństwem, 
spędzonym w piekle na ziemi. 
 Jak dziecko Hiszpanki i Wenezuelczyka trafiło do socjalistycznego ośrodka dla upośledzonych 
dzieci w ZSRR? Gallego w dwunastym miesiącu życia doznał dziecięcego porażenia mózgowego, 
a jego matce powiedziano, że chłopiec zmarł. W ten sposób został kalekim sierotą, zdaną na łaskę 
sowieckiego systemu „pomocy”. Całe jego dzieciństwo naznaczone było jednym celem – przeżyć. 
Autobiograficzna spowiedź autora jest momentami wręcz nieprawdopodobna. Dehumanizacja 
doprowadzona do granic, zezwierzęcenie i obojętność, totalny brak empatii i bezduszna machina 
biurokratyczna: oto dzieciństwo Rubéna. O dziwo, co świadczy moim zdaniem tylko i wyłącznie 
o sile psychicznej pisarza, „Białe na czarnym” nie jest pozbawione historii wywołujących u czytel-
nika uśmiech. Chęć do życia i poczucie humoru mają zresztą w tej opowieści kolosalne znaczenie 
– bez tych cech książka po prostu by nie powstała; nie miałby jej kto napisać.
 Poznajcie historię bohaterskiego człowieka, który wygrał życie pomimo tego, że jego noto-
wania u boskich bukmacherów były zupełnie nieopłacalne. 

 Co się dzieje, kiedy znakomity pisarz postanawia dosięgnąć najgłębszych zakamarków mę-
skiej duszy, nie oszczędzając przy tym żadnych niemal świetności? Otrzymujemy skandal oby-
czajowy, niezliczone zarzuty o sianie moralnej zgnilizny i zgorszenia oraz absolutny literacki hit 
– „Kompleks Portnoya” autorstwa Philipa Rotha.
 Aleks Portnoy nie ma zamiaru niczego ukrywać. Niczego. Opowie nam o wszystkich swoich 
fascynacjach erotycznych, o każdym kompleksie związanym z ojcem, o najciemniejszych stronach 
własnej psychiki (których jest zresztą w pełni świadom) i o pełnym ograniczeń dzieciństwie, które 
tak silnie go ukształtowało. Jaki ma w tym cel? Czego szuka i przed czym ucieka? Nie odpowiem, 
ale gwarantuję Wam, że jeśli zechcecie poszukać wraz z bohaterem odpowiedzi na te pytania, 
wplączecie się w silnie destrukcyjny i fascynujący świat ludzkiej natury. Jej wielopłaszczyznowość 
Was zaskoczy i otworzy oczy na sprawy, o których czasem boimy się nawet myśleć. Jako psycho-
analityk Aleksa wysłuchacie go do samego końca, a na ostatniej stronie powieści spróbujecie po-
stawić diagnozę, która i tak niczego nie rozwiąże.
 Roth po raz kolejny udowodnił mi, że zasługuje na literackiego Nobla. Dajcie mi pieniądze, 
a kupię wszystkie dostępne książki tego autora. I przeczytam po kolei, bo naprawdę warto.

 Któż z nas nie zna Salvadora Dalego, tego opętańca i geniusza, artystycznego urwisa i oby-
czajowego popaprańca, który za cel stawiał sobie perfekcyjne namalowanie pleców swej wybran-
ki Gali? Dalí tu, Dalí tam – mało jest postaci, które tak silnie jak on wpłynęły na sztukę, popkulturę 
i zjawiska społeczne w XX wieku.
 Oddajmy zatem głos samemu Mistrzowi, którego talent literacki jest jedynie odrobinę mniej-
szy, niż kunszt malarski. Geniuszem postanowił zostać już wieku siedmiu lat – brawo! Chcieć to 
móc, prawda? Nikt inny lepiej nas o tym nie przekona. „Moje sekretne życie” może być wspania-
łym wstępem do analizy twórczości wielkiego Katalończyka. Nie wyobrażam sobie bowiem, że po 
przeczytaniu jego autobiografii nie będziecie chcieli obejrzeć surrealistycznych dzieł, co zresztą 
jest wielce wskazane. A może najpierw obejrzyjcie obrazy, a potem przeczytajcie książkę? Jedne-
go możecie być pewni – Dalego, nawet gdyby żył, zupełnie by to nie obchodziło. Proces twórczy 
i życie, w przypadku tego szarlatana z wąsikiem, przenikały się na każdym kroku. Nic dziwnego 
– dokonanych postanowień należy dotrzymywać. A zatem: Geniusz! Przekonajcie się sami.
 Jeśli Dalí Was zaczaruje, zaczniecie fantazjować o wizycie w jego muzeum w rodzinnym Fi-
gueras. Byłem, widziałem, zwyciężyłem.
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społeczeństwospołeczeństwo

fot. KSAF AGH,  Jan Wolak-Dyszyński

Najczęściej z uczelnianych sto-
łówek korzystają studenci z I 
i II roku. Obserwuje się prawi-

dłowość, że im więcej mamy zaliczonych 
semestrów, tym rzadziej odwiedzamy ja-
dłodajnie. Nie jest to jednak żelazna re-
guła. – „Odkąd przyszedłem na studia 
jem obiady w Tawo. Jestem obecnie na IV 
roku, ale jedzenie jest na tyle dobre, że 
wciąż nie mam dosyć”  - mówi Michał 
z Wydziału Matematyki Stosowanej.

Największą grupę klientów AGH-
-owskich stołówek stanowią studenci 
z wydziału Elektrotechniki, Automaty-
ki, Informatyki i Elektroniki oraz Inży-
nierii Mechanicznej i Robotyki. Liczną 

reprezentację ma tu także Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska. Tomasz, student IMiR-u, stwier-
dza: – „Mam ważniejsze sprawy na gło-
wie, niż gotowanie. Stołówka to wygod-
ne rozwiązanie. Wiadomo, że nie jest to 
„Wierzynek”, ale nie narzekam”.

Z badań wynika, że częstymi klien-
tami lokali Tawo i Krakus są również 
studenci otrzymujący stypendium so-
cjalne. Posiadają oni możliwość zakupu 
posiłków ze zniżką.

Dobrze i tanio?

 Studenci, którzy wzięli udział 
w badaniach, zostali także poproszeni 

o ocenę usług świadczonych przez sto-
łówki AGH. – „W czasie studiów mia-
łam okazję jadać zarówno w Krakusie, 
jak i w Tawo. 

W pierwszej z wymienionych stołó-
wek doceniam różnorodność surówek, 
ale  muszę przyznać, że dania są czasa-
mi zimne i trzeba długo czekać. Dlatego 
wolę Tawo - duży wybór potraw  i miła 
obsługa, sprawiają że nie przeszkadza 
mi nawet to, że zupa jest czasami za sło-
na – takie stanowisko prezentuje Kata-
rzyna, studentka Odlewnictwa. Jej oce-
na znajduje jednak potwierdzenie 
w badaniach Koła Socjologów. W prze-
prowadzanej ankiecie pojawiło się kil-
ka kategorii, które zostały poddane we-
ryfikacji. Ankietowani przyporządko-

wywali im oceny od 1 do 5. Jak się oka-
zuje, są oni w miarę zadowoleni z ob-
sługi, jednak oczekiwań nie spełnia ja-
kość i zróżnicowanie posiłków. Najwię-
cej ocen „4” i „5” otrzymywały katego-
rie „szybkość obsługi” oraz „nastawie-
nie obsługujących do klienta”. Jakości 
dań wydawanych na stołówce i zróżni-
cowaniu jadłospisu, wg studentów, na-
leży się trója. Głównym powodem do 
narzekań są jednak ceny. Przeciętny 
ankietowany w ciągu miesiąca wydaje 
na posiłki na stołówkach 115zl, a aż 
75% studentów twierdzi, że ceny są za 

wysokie. Nie wszyscy zgadzają się jed-
nak z tą opinią. Kuba, student energe-
tyki, mówi: – „Bawiłem się kiedyś 
w przeliczanie kosztów wyżywienia 
w akademiku, gdybym miał sam goto-
wać, i na stołówce. Jeśli ktoś chce się kie-
rować względami ekonomicznymi, zde-
cydowanie polecam drugie”. 

Jeśli nie stołówka, to co?

Mimo, że Krakus i Tawo nie narze-
kają na brak klientów, to prawie połowa 
badanych osób, nie korzysta z usług 
tych lokali. Powody są różne. – „Ważna 
jest dla mnie estetyka posiłku i po prostu 
nie potrafię się przekonać do takich 
miejsc, wolę więc coś zrobić sama” – mó-
wi Asia, studentka Inżynierii Środowi-
ska. Ania z Zarządzania dodaje z kolei: 
– „Nie mam potrzeby korzystać ze stołó-

wek. Ja i koleżanki zawsze przywozimy 
coś z domu i wspólnie przygotowujemy 
sobie posiłki w akademiku”. Są jednak 
osoby, które ani nie zdają się na własne 
umiejętności kulinarne, ani nie korzy-
stają ze stołówek. Ta grupa wskazuje 
najczęściej cztery alternatywy: Lewia-
tan, Nawojka, Piast i Ż aczek. Nieco 
mniej osób preferuje miejsca takie jak: 
Bar Uniwersytecki, Górnik, Kanapa, 
Kapitol i Olimpia. Poza tym, popularne 
są jeszcze pizzerie, budki fast-food  oraz  
lokale z żywnością orientalną (chińską, 
wietnamską).

 

Może być lepiej

Jakich zmian należałoby dokonać, 
aby zwiększyć zadowolenie stołują-
cych się w Krakusie i Tawo? Zaintere-
sowani proponują tu dość klasyczne 
postulaty: obniżenie cen posiłków 
oraz wprowadzenie nowych pozycji 
w jadłospisie. Studenci oczekują tak-
że pojawienia się w menu dań wege-
teriańskich i deserów, zwiększenia 
porcji oraz, co ciekawe i nieco zabaw-
ne, mniej czosnku w potrawach. 
Przyszli inżynierowie zwracają także 
uwagę na pewne małe, ale istotne 
szczegóły. – „Dość kiepska jest jakość 
skwarków do pierogów”  - zauważa 
Piotrek, student Informatyki. – „My-
ślę, że trzeba by też w końcu pomyśleć 
o zmianie proporcji mięsa i panierki 

w kotlecie. Proponuję, by było to 3:1, 
a nie jak dotychczas 1:3” – dodaje. 

  Okazuje się, że wielu z pośród ba-
danych jest estetami i sugeruje również 
odnowienie wystroju stołówki. – „Cza-
sami w Tawo czuję się jak w „Misiu” - 
śmieje się Monika z GGiOŚ.  Coś w tym 
chyba jest. Nie da się ukryć, że miejsce 
to dobrze pamięta czasy PRL-u. Prze-
mek z Geodezji radzi z kolei: – „Warto, 
gdy już dojdzie do remontu, pomyśleć 
o poprawie wentylacji w stołówkach. 
Naprawdę lubię bigos czy rybę, ale nie 
każdy z kim się spotykam po wizycie 
w stołówce musi wiedzieć, co przed 

chwilą jadłem”. Ankietowani studenci 
dostrzegają również konieczność zmia-
ny wizerunku obsługi. Sugerują, że naj-
lepiej byłoby, gdyby panie nie krzyczały 
i chodziły w bikini. Domyślamy się, że 
ten ostatni postulat jest raczej żartem, 
lecz wspomniana w odpowiedziach po-
trzeba zainstalowania terminali do kart 
płatniczych oraz głośników, które po-
zwoliłyby w czasie posiłku zrelaksować 
się przy muzyce, są już pomysłami jak 
najbardziej realnymi.

Ogólnie rzecz ujmując - nie jest 
źle. Konieczne są pewne zmiany, ale 
stołówki Akademii Górniczo-Hutni-
czej cieszą się sporą popularnością 
wśród mieszkańców Miasteczka Stu-
denckiego. Przeważnie jest szybko, 
tanio i  smacznie. Oby to „przeważ-
nie” przerodziło się już niedługo 
w „zawsze”. 

AGH od kuchni
W czasie studiów można się żywić na wiele sposobów. Studencka wyobraźnia kulinarna jest prze-

cież legendarna. Wielu z nas przygotowuje „coś na ząb” samodzielnie, ale duże grono żaków wy-

biera też studenckie stołówki. W pierwszych dniach marca Koło Naukowe Socjologów postano-

wiło sprawdzić poziom zadowolenia z usług świadczonych w lokalach należących do AGH – Tawo 

i Krakusie. Badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Miasteczka Studenckiego. 

Karolina Borkiewicz

fot. KSAF AGH, Arkadiusz Cygan

 Kolejka w Tawo - pora obiadowa



24     BIS - kwiecień BIS - kwiecień    25fot. KSAF AGH, Jan Wolak-Dyszyński 

społeczeństwo

O plagiatach pisze i mówi się wiele, powstają zatem coraz doskonalsze systemy antypla-
giatowe. Nic dziwnego, bowiem dobra intelektualne, tak jak przedmioty materialne, mają 
swoją wartość, a więc ich bezprawne wykorzystanie jest kradzieżą. A przecież nikt nie chce 
być okradany.

Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

społeczeństwo

Studenci AGH są „czyści”?

Praca dyplomowa na karku, termin 
jej złożenia zbliża się nieubłaganie, 
a nam jakoś brakuje weny i mamy po-
czucie, że pisanie to wyzwanie, które 
nas przerasta. Każdy z nas był lub bę-
dzie w podobnej sytuacji. Do wyboru 
są dwa wyjścia: uczciwa i żmudna pra-
ca lub znacznie mniej czasochłonne 
„skorzystanie” z materiałów innych, 
którzy dany temat już opracowywali. 
Pokusa jest ogromna, ale studenci AGH 
podobno jej nie ulegają. 

- „W ciągu prawie trzech lat pełnie-
nia przeze mnie funkcji Prorektora ds. 
Kształcenia nie trafiła do mnie żadna 
sprawa związana z plagiatem pracy dy-
plomowej. Mogę więc założyć, że takiego 
incydentu po prostu nie było, ponieważ 
jeśli by się zdarzył, osoba, która by go 
wykryła poinformowałaby mnie o tym. 
W sytuacji popełniania oszustwa spra-
wa kierowana jest do komisji dyscypli-

narnej, która bada, czy rzeczywiście zo-
stało ono popełnione. Jeśli tak, Regula-
min Studiów przewiduje kary, a także 
skierowanie sprawy do sądu. Jedynym 
przypadkiem, który można w pewnym 
sensie uznać za plagiat, była sytuacja, 
gdy na egzamin przyszedł ktoś inny, niż 
osoba która go miała faktycznie zdawać. 
Sprawa wyszła na jaw. Student, który 
dopuścił się tego czynu stanął przed ko-
misją dyscyplinarną” – powiedział nam 
Prorektor do Spraw Kształcenia - dr 
hab. inż. Antoni Cieśla. 

W ciągu kilku ostatnich lat nie wy-
kryto zatem plagiatu pracy dyplomo-
wej. Jak wygląda sytuacja w przypadku 
prac zaliczeniowych i semestralnych? – 
„Tu przede wszystkim widzę ogromną 
rolę naszych dydaktyków” – mówi Rek-
tor Cieśla. – „Powinni oni nie tylko prze-
kazywać stosowną wiedzę, ale także 
wskazywać właściwe zachowania - tak-
że w tych sytuacjach, w których pokusa 
pójścia łatwą drogą jest ogromna”. 

Regulamin Studiów ściśle określa, 
że „pracę dyplomową (lub jej część) 
student wykonuje osobiście i samo-
dzielnie”. Przyszły magister musi to po-
twierdzić następującym oświadcze-
niem: „Oświadczam, świadomy(-a) od-
powiedzialności karnej za poświadcze-
nie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplo-
mową wykonałem(-am) osobiście i sa-
modzielnie i że nie korzystałem(-am) ze 
źródeł innych niż wymienione w pracy.”

  Rektor Cieśla wyjaśnił nam zasad-
ność tego zapisu: - „Wzmianka o „części 
pracy dyplomowej” zamieszczona jest 
z tego powodu, że na niektórych wydzia-
łach, np. na EAIiE, studenci mogą pisać 
tzw. prace podwójne (dwie osoby są au-
torami jednej pracy). Ponadto regula-
min wyraźnie mówi o „odpowiedzialno-
ści karnej”, a więc sprawa ewentualnego 
plagiatu może być skierowana na drogę 
postępowania sądowego, a nie rozpatry-
wana tylko wewnątrz AGH” – wyjaśnia 
Rektor.

Internet pełen pokus

Plagiaty, rozumiane jako przepisa-
nie fragmentów dzieł kogoś innego bez 
wskazania autora, nie są jedyną moż-
liwością „ułatwienia sobie” pisania 
pracy. Można przecież wejść na stro-
nę jednego z wielu serwisów specjali-
zujących się w realizowaniu takich 
zamówień (np. pisanieprac.pl) i naszą 
upragnioną „dyplomówkę” po prostu 
kupić. Ceny i terminy, jak w każdej 
branży, do negocjacji. Same piszemy 
w tym roku pracę licencjacką, posta-
nowiłyśmy więc zgłosić się do jedne-
go z takich serwisów internetowych. 
Podałyśmy autentyczny temat pracy 
i jej wymaganą objętość (50 stron). 
Odpowiedź była bardzo szybka i kon-
kretna: – „Tak, napiszemy. 800 zł.”. 
Drogo czy tanio? Podobno jak na pra-
cę licencjacką całkiem tanio. Ceny są 
jednak zróżnicowane – zależą od ter-
minu, stopnia trudności, czy koniecz-
ności wykonania badań. Taniej jest, 
gdy gotową pracę odkupuje się od 
osoby, która już kiedyś ją napisała 
i obroniła (a potem „sprzedała” serwi-
sowi). Na ironię zakrawa fakt, że nie-
które serwisy podnoszą swój „prestiż” 
oferując prace z gwarancją „zero pla-
giatu”. Uczciwość musi być…

Plagiat, czyli co?

Spytałyśmy studentów naszej uczel-
ni czy wiedzą, kiedy właściwie popełnia 
się plagiat i jak powinno się w tekstach 
oddzielać własne poglądy od myśli in-
nych autorów. Większość z pośród pi-
szących prace wie, jak konstruować 
przypisy i bibliografię, są jednak osoby, 
które mają w tej sprawie pewne wątpli-
wości. Należy do nich Krzysiek, student 
4 roku Informatyki: - „Nie wiem do-
kładnie, jak wiele mogę czerpać z pracy 
innych i gdzie jest cienka granica przestęp-
stwa. Chciałabym dowiedzieć się więcej 
o tym, jak pisać, aby uniknąć nieświado-
mego plagiatu. W moim przypadku celo-
wa kradzież dorobku innych nie wychodzi 
w grę – zawsze prace zaliczeniowe pisałem 
sam, ponadto na informatyce wiele przed-
miotów zalicza się poprzez projekty. 
Wiem jednak, że moi koledzy „pomaga-
ją sobie” starymi raportami.”. Może za-
tem plagiaty na AGH istnieją, lecz po 
prostu są nie wykrywane? 

Na stronie internetowej BIS-u za-
mieściliśmy sondę, w której spytaliśmy 
Was, czy w programie studiów powin-
no być więcej informacji dotyczących 
praw autorskich i ochrony własności in-
telektualnej. Dwie trzecie studentów od-
powiedziało na to pytanie twierdząco. 
Chyba rzeczywiście warto wiedzieć wcze-
śniej co jest, a co nie jest plagiatem, aby 
uniknąć przykrych niespodzianek. Tym 
bardziej, że plagiat od inspiracji dzieli 
rzeczywiście niewiele. Między innymi 
dlatego ciężko stworzyć program, który 
odróżnia plagiaty od nie-plagiatów. Naj-
popularniejszym obecnie narzędziem te-
go typu dostępnym w Polsce jest plagiat.
pl - system porównuje tekst pracy z inny-
mi opracowaniami dostępnymi w Inter-
necie i we własnej bazie danych. Jednak 
przy wykrywaniu oszustw żaden pro-
gram nie zastąpi doświadczania i wie-
dzy promotora. 

Uwaga zmiana 
- projekt zamiast pracy

Do tej pory w dwustopniowym sys-
temie nauczania był obowiązek zalicze-
nia obu etapów studiów poprzez napi-
sanie pracy. Studenci obecnego pierw-
szego roku, na zakończenie studiów li-
cencjackich, zamiast tradycyjnej pracy 

pisemnej, mogą stworzyć projekt (np. 
jakiegoś urządzenia). Katarzyna, stu-
dentka IV roku Kulturoznawstwa (spec. 
Elektroniczne Przetwarzanie Informa-
cji) na UJ zaliczała pierwszy etap stu-
diów właśnie poprzez projekt i uważa, 
że: „prace w „niestandardowej” postaci 
(serwisy www, programy, interfejsy gra-
ficzne) są adekwatną formą oceny dla 
studentów kierunków informatyczno-
-humanistycznych, ponieważ sprawdza-
ją nie tylko wiedzę ściśle podręcznikową, 
lecz także umiejętności praktyczne na-
byte na studiach i potrzebne w branży”. 
Takie rozwiązanie ma niewątpliwie 
wiele zalet – zamiast w toku studiów 
pisać dwie prace, studenci mają możli-
wość bardziej projektowego zaliczenia 
jednego etapu. A o tym, że umiejętno-
ści praktyczne są niezwykle cenne ni-
kogo chyba nie trzeba przekonywać – 
dobrze więc, że na naszej Uczelni zaist-
niała taka możliwość. 

Gdzie jest moja praca?

Każdego roku wielu studentów 
opuszcza mury uczelni, pozostawiając 
swoje prace dyplomowe w formie pa-
pierowej i elektronicznej. Co się z tą 
„twórczością” dzieje, jak i gdzie jest 
przechowywana? Nie ma jednolitych 
norm dotyczących procedury archiwi-
zowania prac - każdy wydział określa 
zasady we własnym zakresie. Nie musi-
my się jednak obawiać – nasze dzieła 
chronione są należycie i raczej nie do-
staną się w niepowołane ręce plagiato-
rów. Prace nie wędrują do żadnego „cen-
tralnego magazynu twórczości studenc-
kiej”, ale przechowywane są na wydzia-
łach. Można z nich skorzystać na ogólnie 
przyjętych zasadach (tak jak z każdego 
dzieła), ale aby to zrobić, należy wcześniej 
uzyskać pozwolenie stosownych władz. 

Pozostaje jedynie cieszyć się z fak-
tu, że na AGH nie było, nie ma i, mamy 
nadzieję, nie będzie plagiatów. Prosta 
rada dla uczciwych brzmi: uważajcie na 
to jak korzystacie z cudzych prac, gdyż 
czerpiąc z nich nadmiernie, możecie 
popaść w kłopoty. A chyba nie ma nic 
gorszego, niż świadomość, że nasz dy-
plom uzyskaliśmy nieuczciwie i że mo-
że to wyjść na jaw po latach. Czasem 
w najbardziej nieodpowiednim mo-
mencie naszego życia. 

Plaga plagiatów? 
Nie na AGH.
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Korki w Krakowie? 
Pojedźcie do Istambułu!

Dlaczego przyjechałem z Ankary właśnie do 
Polski? W ramach programu Erasmus miałem trzy 
możliwości – Kraków był tą najlepszą. Nie bez 
znaczenia była także rekomendacja znajomych 
oraz bardziej prozaiczny powód – studia w Wa-
szym kraju są tańsze, niż na zachodzie Europy. 
Wiem, że wielu Erasmusów z Turcji studiuje 
w Gdańsku i Wrocławiu. Kiedyś odwiedzę te miej-
sca, w planach mam także wizytę w Warszawie, 
Łodzi i w Zakopanem. Polskie miasta są zupełnie 
inne niż te w Turcji, dziwi mnie przede wszystkim, 
kiedy ludzie narzekają na korki i tłok w Krakowie 
– niech pojadą do Istambułu!  

Na AGH studiuję informatykę. Dostaję sporo 
materiałów w języku angielskim, a kiedy jestem 
na laboratoriach to prowadzący objaśnia grupie 
wszystko po polsku, ale potem podchodzi do mnie 
i tłumaczy mi wszystko na angielski. Uczę się pol-
skiego, ale na razie znam tylko kilka podstawo-
wych zwrotów. Wasz język jest trudny, ale dosyć 
łatwa jest wymowa i wiem, że mam z nią mniej 
problemów, niż inni obcokrajowcy. Zdziwiło mnie 
to, że wiele osób myśli, że w moim kraju piszemy 
arabskim alfabetem. W ogóle uważam, że Turcja 
jest w Polsce postrzegana dosyć tendencyjnie – 
jako typowy kraj muzułmański. 

Mgła na powitanie w Polsce

Nie pytajcie o moje pierwsze wrażenia po 
przybyciu do Polski. Da się je opisać jednym słowem 
– mgła. Przez kilka dobrych godzin oglądałem Wasz 
kraj z samolotu, który nie mógł wylądować, ze wzglę-
du na fatalną widoczność. Potem na szczęście było le-
piej – osoby z ESN odebrały mnie z lotniska, okazało 
się, że wszyscy są bardzo pomocni i przyjaźni. Szkoda 
tylko, że Polacy wstydzą się mówić po angielsku, cho-
ciaż w większości dobrze znają ten język. Uważam, że 
potraficie się świetnie bawić, jesteście zrelaksowani. 
Na tureckich imprezach przez kilka godzin siedzimy 
przy stole i rozmawiamy, a zabawa zaczyna się dopiero 
później. Tutaj już od pierwszych minut wszyscy tańczą 
i się wygłupiają. Nie muszę się dzięki temu martwić 
o organizację mojego wolnego czasu, bo zawsze ktoś 
zaproponuje wyjście na imprezę lub wyjazd w jakieś 
ciekawe miejsce (np. do kopalni soli). Plusem jest to, 
że mieszkam w akademiku (a dokładniej „Pod Gru-
szą”). Słyszałem, że w innych domach studenckich 
gra się na korytarzu w piłkę i jest w nich dosyć gło-
śno. U mnie jest cisza i spokój, więc to chyba tylko 
plotki. Mój pobyt w Polsce mogę określić słowami: 
„parting, sightseeing, sometimes sleeping”. Oczy-
wiście jest jeszcze nauka…

Prawdziwych kebabów tu nie ma

Polskie jedzenie jest, wbrew pozorom, bardzo 
podobne do tureckiego. Najbardziej zdziwiłem się 
tym, że jest tu tyle budek z tureckimi kebabami. 
Szybko jednak okazało się, że Wy rozumiecie pod 
tym pojęciem coś zupełnie innego. U nas to, co 
w Polsce znane jest pod tą nazwą, nazywa się „don-
ner”. Prawdziwy kebab nie może być zrobiony 
z wieprzowiny! Tylko w jednym miejscu trafiłem na 
oryginalną potrawę przyrządzoną wg tureckiej re-
ceptury. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że pol-
skie jedzenie nie jest tak słone jak nasze. Nie lubię 
na przykład pierogów z serem, bo są po prostu za 
słodkie. Do gustu przypadł mi natomiast barszcz. 

Pozytywna historia

Moje plany? W czerwcu kończy mi się wiza i wra-
cam do Turcji. Ubolewam nad tym, że obywatelom 
mojego kraju tak ciężko uzyskać pozwolenie na 
osiedlenie się w Polsce. Zazdroszczę Wam, że w kra-
jach Unii można się swobodnie przemieszczać i szu-
kać pracy w innych państwach. Aby zdobyć wizę do 
Polski musiałem się porządnie namęczyć – 7 go-
dzin stałem w kolejce przed ambasadą. Uważam jed-
nak, że było warto, bo w Polsce życie jest lżejsze, niż 
w Turcji. Mam wrażenie, że tutaj łatwiej dostać pracę. 
Cieszę się, że wielu Polaków jest za przystąpieniem 
mojego kraju do UE. Przed przyjazdem czytałem 
trochę o historii relacji polsko-tureckich i uważam, 
że nie były one złe – dowodem może być to, że Tur-
cja jako pierwsza uznała po wojnie niepodległość 
Polski. Dobrym świadectwem naszych stosunków 
jest również działalność polonii w Istambule. 

Na zakończenie opowiem małą ciekawostkę 
o moim imieniu. U nas każde imię coś oznacza, 
a „Ufuk” to w moim języku „horyzont”. Może dlate-
go wylądowałem w Krakowie?

“Mechaba. Nasilsin?”
– czyli „Cześć. Jak się masz?”
Właśnie tak w swoim ojczystym języku przywitał nas Can Ufuk 
Hantaş, który w tym odcinku „Okiem przybysza” opowie nam 
o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce oraz o kraju swojego 
pochodzenia –Turcji.

Notowały: Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

społeczeństwo

fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki
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Nie zapominajmy 
o Białorusi
Medialne doniesienia w sprawie Tybetu zdominowały ostatnio dyskurs publiczny w wielu miej-
scach na świecie. To dobrze, gdyż trzeba się stanowczo przeciwstawić brutalnym represjom 
chińskich władz. Nie należy jednak zapominać, że tuż za naszą wschodnią granicą również toczy 
się nierówna walka o wolność.

Bartosz Dembiński

Każdy z nas potrafi scharaktery-
zować sytuację na Białorusi – 
komunistyczny reżim Łuka-

szenki wciąż niestety ma się dobrze, zaś 
opozycja jest bezustannie szykanowa-
na. Warto jednak wiedzieć dokładnie, 
jaka jest aktualna sytuacja naszych są-
siadów walczących o wolność. Oprócz 
wiedzy, możemy również podjąć kon-
kretne działania.

Łapanka na dziennikarzy, 
opozycjoniści w więzieniach

 Pod koniec marca doszło na Biało-
rusi do bezprecedensowych zatrzymań 
dziennikarzy niezależnym mediów. 
KGB aresztowało kilkanaście osób, 
w domach wielu redaktorów przepro-
wadzono rewizje. Oficjalnym zarzutem 
jest obraza czci prezydenta Łukaszenki 
(np. poprzez tworzenie satyrycznych 
kreskówek), jednak niszczenie wolnych 
mediów należy wiązać z sankcjami na-
łożonymi na Białoruś przez USA. Na 
szczęście na całe zdarzenie stanowczo 
zareagowała Unia Europejska, która za-
żądała natychmiastowego zwolnienia 
więźniów politycznych. A tych za Bu-
giem jest naprawdę wielu.

 Paradoksalnie, prześladowania 
dziennikarzy mogą być pierwiosnkiem 
nadziei dla białoruskiej opozycji. Wła-
dza wykazuje bowiem coraz większą 
bezsilność, czego potwierdzeniem jest 
stosowanie tak brutalnych i radykalnych 
metod walki z politycznymi antagonista-
mi. Nie od dziś wiadomo, że rząd który 
się boi, sięga po bezwzględne metody si-

łowe. Dlatego też te-
raz, być może bar-
dziej niż kiedykol-
wiek, potrzebne jest 
B i a ł o r u s i n o m 
wsparcie opinii mię-
dzynarodowej. Pol-
ska ma tu do ode-
grania pierwszo-
planową rolę.

Jak mogę 
pomóc?

 Główną plat-
formą zrzeszającą 
osoby, które chcą 
aktywnie działać 
na rzecz demokra-
tyzacji kraju na-
szych sąsiadów, jest 
witryna wolnabialorus.pl. Znajdziemy 
tu bieżące aktualności z życia opozycji, 
szczegółowo zapoznamy się z historią 
prześladowań więźniów sumienia, 
a także poznamy najważniejsze repor-
taże, badania i analizy dotyczące sytu-
acji na Białorusi. Jednak przede wszyst-
kim sami będziemy mogli pomóc – na 
stronie znajdziemy zakładkę „Akcje 
wsparcia”, która umożliwi nam współ-
uczestnictwo w ciekawych kampaniach 
i wyrażenie własnego sprzeciwu dla re-
żimu Łukaszenki. Możemy pomóc fi-
nansowo (m.in. wpłacając fundusze na 
szkołę letnią dla białoruskiej młodzie-
ży) lub symbolicznie, np. podpisując li-
sty protestacyjne. Portal jest również 
doskonałym miejscem do poznania 

kultury Białorusi oraz zapoznania się 
z zawartością stron internetowych opo-
zycjonistów.

 Pomijając szczytne ideały, warto 
pomóc Białorusinom z bardziej prag-
matycznych powodów. Dobrze jest 
przecież mieć przewidywalnego i do-
brego sąsiada za wschodnią granicą. 
Nie zapominajmy również o tym, jak 
wielu młodych studentów z Mińska 
i innych ośrodków akademickich uczy 
się w naszym kraju. Z pewnością doce-
niają oni fakt, że mogą kształcić się 
w Polsce. Jestem jednak przekonany, że 
woleliby oni wrócić na swoje macierzy-
ste uczelnie i dokończyć naukę w de-
mokratycznej i wolnej Białorusi.
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Nauka i technika

W poprzednich wydaniach BIS-u sporym zainteresowaniem cieszyły się kursy grafiki i tworzenia
stron WWW. Od tego numeru rozpoczynamy lekcje, w których zajmiemy się programem potrafią-
cym spożytkować naszą wiedzę i wprowadzić ją w ruch. Dosłownie. Chodzi bowiem o filmy i za-
bawę z efektami specjalnymi. Gotowi na to, by zostać kolejnym Spielbergiem?

Jan Wolak-Dyszyński

Efekty specjalne na żywo
Nauka i technika

W dzisiejszych czasach doda-
wanie efektów specjalnych 
do filmów wygląda dużo 

prościej, niż jeszcze kilkanaście lat te-
mu. Trochę spowszedniały nam już po-
twory, wybuchy i inne „smaczki” na 
ekranie. George Lucas, na potrzeby 
Gwiezdnych Wojen, sam musiał wy-
myślać, projektować i zbudować wiele 
efektownych scen. Dziś, za pomocą na-
szych komputerów i dużej dozy wy-
obraźni, sami jesteśmy w stanie wiele 
z tych pomysłów wprowadzić w życie. 

Program

After effects firmy Adobe jest pro-
gramem do obróbki filmów - tak to 
można ująć najprościej. Ale nie będzie 
to twierdzenie do końca prawdziwe, bo 
wiele z ciekawych kompozycji będzie-
my w stanie stworzyć bez użycia kame-
ry. Współpracuje on z Photoshopem do 
tego stopnia, że będziemy w stanie im-
portować z niego gotowe obrazy, po-
dzielone na warstwy. Poza tym, wyko-
rzystując na przykład filmy stworzone 
za pomocą 3D Maxa, możemy tworzyć 
realistyczne animacje. Jednym słowem 
jest to potężne narzędzie, które współ-
działa z gigantami z odpowiednich 
dziedzin. 

Think Flat

 Na początku musimy uzmysłowić 
sobie czym jest film. Przede wszystkim 
jest on „płaski”. To zbiór kolorowych 
punktów ułożonych w odpowiednich 
miejscach na zasadzie mozaiki, która 
ma imitować rzeczywistość. Trzeba bo-
wiem zapomnieć o tym co jest „praw-
dziwe” i zacząć myśleć w kategoriach – 
realistyczne bądź nie. Dodatkowym 

czynnikiem jest tutaj czas, który bę-
dziemy również mogli edytować na 
wiele różnych sposobów. Dopasujemy 
odpowiednie efekty graficzne, na przy-
kład do muzyki, dla ulepszenia końco-
wego efektu. 

Getting started

 After Effects przywita nas dość roz-
budowanym systemem menu. Nie na-
leży się jednak zniechęcać. Z czasem 
uznacie, że jest ono przejrzyste i dobrze 
zaprojektowane. Oczywiście, jak to 
zwykle bywa w programach Adobe, 
większość menu możemy sobie powy-
łączać i poprzesuwać tak, aby mieć pod 
ręką to, co jest nam najbardziej po-
trzebne. Zaczynamy zabawę ustanawia-
jąc długość i rozdzielczość naszego fil-
mu. W zależności jakimi mocami obli-
czeniowymi dysponujemy, jak bardzo 
zależy nam na jakości czy w końcu ile 
ma „ważyć” nasz plik końcowy, taką 

rozdzielczość wybieramy. Nie należy 
przesadzać, bo nie zawsze ilość oznacza 
jakość. 

Postaram się teraz wyjaśnić do cze-
go służy rozbudowany system menu. 
W prawym górnym oknie (1) mamy 
przegląd wszystkich plików, które im-
portowaliśmy do naszej animacji. Nie 
znaczy to rzecz jasna, że ich użyliśmy. 
Mogą to być zdjęcia, tekstury, kształty 
czy gotowe filmy, z których poskłada-
my całość. To początek naszej drogi do 
pożądanego efektu. Natomiast (2) to 
podgląd tego, co widzimy - efekt koń-
cowy. Jeśli nas zadowala, możemy zapi-
sać go w odpowiednim formacie i od-
twarzać w zwykłym programie do prze-
glądania filmów. 

 Być może pamiętacie, jak pisali-
śmy o Photoshopie i jego warstwach? 
Analogie widoczne są i tutaj. Przypo-
mnę - filmy są jak ogry, a ogry są jak 
cebula. Mają warstwy. To co widać na 
zewnątrz, to warstwa wierzchnia. Jeśli 

są w niej jakieś dziury albo jest w części 
przezroczysta widać to, co znajduje się 
pod nią (i tak dalej). Menu (3) dokład-
nie pokazuje położenie tych powłok – 
zaczynając od wierzchniej, poprzez te 
znajdujące się niżej. Każdą z nich mo-
żemy w dowolnej chwili wyłączyć, albo 
edytować osobno. Tworzy się je np. po-
przez przeciągnięcie z menu (1) do me-
nu (3). Nowość w After Effects (w sto-
sunku do Photoshopa) to timeline, czy-
li czas trwania każdej warstwy – wi-
doczny jest on po prawej stronie w me-
nu (4). Przykładowo w warstwie pierw-
szej mamy film pokazujący 
twarz człowieka. Trwa on 
określoną długość czasu, co 
obrazuje długość paska wi-
docznego przy tej warstwie 
(4). Zmieniając odpowiednie 
opcje jesteśmy w stanie nie tyl-
ko wydłużyć czy skrócić se-
kwencję, ale dokładnie dopa-
sować długość trwania po-
szczególnych części. 

Powiedzmy, że wybraliśmy 
jakiś film i nałożyliśmy na nie-
go kilka filtrów (każdy w osob-
nej warstwie). Teraz ciekawi 
jesteśmy rezultatu. Całość trze-
ba wyrenderować, czyli zwizu-
alizować efekt wszystkich ope-
racji, jakie zastosowaliśmy na 
filmie. Wystarczy nacisnąć 
play a komputer sam zrobi 
resztę. Oczywiście w zależności od ilo-
ści warstw, długości trwania sekwencji 
czy rozdzielczości, będzie to trwało 
dłużej, więc nie należy przesadzać, 
a skończone etapy pracy scalać i zapi-
sywać. 

 No dobrze - co w takim razie do-
kładnie można zrobić? Zaczniemy od 
czegoś szybkiego, np. śledzenia ruchu. 
W bardzo prosty sposób możemy po-
zbyć się efektu trzęsących się rąk kame-
rzysty. Przy otwartym oknie filmu (im-
portowaliśmy go do programu - prze-
ciągnęliśmy do stworzenia nowej war-
stwy) klikamy Window->Tracker 
Controls. Otwiera nam się okno umoż-
liwiające wybranie dwóch opcji: 1) 
ustabilizowanie obrazu, 

2) śledzenie danego obiektu. Druga 
opcja przyda nam się jeśli np. będziemy 
chcieli „przyczepić” warstwę do jakie-
goś poruszającego się obiektu. Weźmy 

przykład z ilustracji -chcemy dorobić 
naszemu znajomemu oko terminatora. 
Będzie to warstwa, która zostanie nało-
żona na twarz naszej „ofiary” i która 
będzie się przemieszczać wraz z nią aby 
uzyskać pożądany efekt. 

 Najpierw jednak zajmiemy się sta-
bilizacją obrazu. Klikamy na Stabilize 
Morion, po czym pojawi nam się Track 
Point. Należy go przesunąć na jakiś 
charakterystyczny punkt w filmie, najle-
piej o dużym kontraście - może to być ja-
kaś krawędź, czy róg. Program będzie po-

szukiwał w filmie (w określonej sekwen-
cji) tego charakterystycznego punktu 
i namierzy go. Możliwe jest też, że nasze-
mu kamerzyście obraz lekko się obrócił. 
W menu Tracker controls, klikamy za-
tem Rotation, co automatycznie doda 
nam jeszcze jeden Track Point. Jego też 
umieszczamy w charakterystycznym 
punkcie, a zmienny kąt między dwoma 
punktami umożliwi nam dodatkowo śle-
dzenie obrócenia. Wydaje się skompliko-
wane? Jestem pewien, że po jednym uży-
ciu będzie to dla Was bardzo proste. Na-
stępnie klikamy Apply i już jesteśmy 
w stanie oglądać nasz film bez niepo-
trzebnych wstrząsów. 

Niezbędne narzędzie prawdzi-
wego grafika 

 Narzędziem decydującym o osią-
gnięciu zamierzonego efektu będzie 

jednak wciąż ołówek i kartka papieru. 
Możliwości graficzne, biblioteki róż-
nych pluginów, gotowych filtrów i in-
nych ciekawostek będą niczym jeśli nie 
będziemy wiedzieć, co tak naprawdę 
chcemy osiągnąć. Złapiemy się na tym, 
że mówimy: „Hmm, może spróbujemy 
jeszcze tego?”, dodając kolejne smaczki, 
ale tak naprawdę będziemy kręcić się 
w kółko. Dlatego polecam wyłączenie 
monitorów, wzięcie kartki papieru, 
ołówka i narysowanie planu tego, co 
chcemy osiągnąć. Czasami prosty szkic 
kluczowych klatek i zastanowienie się 

czego tak naprawdę się potrzebuje, bar-
dzo przyspiesza i uwydatnia efekt koń-
cowy. A o to przecież chodzi.

Na koniec

Nie wiem po co moglibyście się 
uczyć After Effects, gdyż pytanie brzmi 
– jak mawia przekornie Andrev Kra-
mer, jeden z najlepszych grafików i spe-
cjalistów od efektów specjalnych - czy 
robicie to, bo chcecie się trochę poba-
wić czy skłamaliście w CV i teraz stara-
cie się nadrobić braki. Osobiście myślę, 
że zabawa z efektami specjalnymi może 
rozwinąć wyobraźnię, a przede wszyst-
kim przynieść bardzo dużo frajdy. Po-
lecam darmowe lekcje dostępne w In-
ternecie, tworzone przez Pana Krame-
ra, dostępne na www.videocopilot.net. 
Kolejny odcinek naszego kursu już 
w majowym BIS-ie.
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Rozdajemy bilety!
W tym miesiącu możecie zgarnąć dwa podwój-

ne zaproszenia na koncert Komety + L.Stadt, po 
jednym podwójnym zaproszeniu na Artrosis, 
Universe, IncarNations i Punky Reggae Live 
oraz jedną podwójną wejściówkę na koncert Po-

no-Sokół. Bilety można wygrać, wysyłając maila z wpisaną 
w tytule nazwą zespołu lub wydarzenia, które Was inte-

resuje. Piszcie na adres bis@student.agh.edu.pl. 
Nie zapomnijcie podać numeru telefonu i pamię-
tajcie, że na jedno nazwisko/adres e-mailowy 
można wygrać jedną wejściówkę. 

Kto pierwszy ten lepszy - powodzenia!

Gdy w styczniu kończyła się 
pierwsza runda rozgrywek 
w międzyuczelnianej lidze 

siatkówki kobiet, żaden z obserwato-
rów nie miał wątpliwości, że faworytem 
są dziewczyny z AGH. Po znakomitej 
pierwszej rundzie, w której to akade-
miczki wygrały wszystkie swoje mecze, 
nasze Panie nie zwalniają tempa i nadal 
nie dają szans swoim rywalkom. 
W pierwszej fazie rozgrywek siatkarki 
AGH oddały tylko jednego seta, a „sz-
częśliwcem” który tego dokonał okaza-
ła się drużyna Politechniki Krakow-
skiej. W pokonanym polu pozostały 
między innymi drużyny Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Taka postawa to istny 
ewenement w skali całej ligi. W drugiej 
rundzie, w której gra sześć najlepszych 
zespołów z eliminacji, siatkarki AGH 
nadal dominują. W finałowej fazie gier, 
liczy się także dorobek zespołów z run-
dy poprzedniej. 

W pierwszym meczu tzw. finału 
A „dziewczyny z Piastowskiej” spotka-
ły się z drużyną AZS PWSZ Nowy Sącz 
i gładko ograły rywalki 2:0 (w setach 
do 22 i 18). Nieco więcej emocji przy-

niosło spotkanie na boisku Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Po pierwszym se-
cie, wygranym przez AGH, 16:25, za-
wodniczki UJ zdołały się zmobilizować 
i podjąć walkę w następnych odsłonach 
spotkania. Drugi set padł łupem rywa-
lek, które zwyciężyły w stosunku 22:25. 
Trzecia odsłona (do 15 pkt.) przyniosła 
wyrównaną walkę o każdy punkt. 
Szczęście w końcówce uśmiechnęło się 
do AGH, które wygrało seta do 12 i ca-
łe spotkanie 2:1. Zwycięstwo nad „Ja-
giellonkami” pozwoliło utrzymać fotel 
lidera po dwóch kolejkach. Najgroź-
niejszym rywalem naszych siatkarek 
w drugiej rundzie będzie niewątpliwie 
reprezentacja Akademii Wychowania 
Fizycznego. Siatkarki AWF-u w do-
tychczasowych rozgrywkach przegrały 
tylko jeden mecz i to właśnie z AGH. 
Rewanż, który odbędzie się na obiek-
tach AWF już 14 kwietnia, będzie decy-
dował o końcowej kolejności w tabeli 
rozgrywek. Jednakże nasi kibice po-
winni być spokojni o losy mistrzostwa, 
gdyż siatkarki Akademii Górniczo-
-Hutniczej dysponują najlepszą obroną 
w lidze i ponadprzeciętną siłą rażenia 
w ataku. Nie wszyscy wiedzą, że tak do-

skonała gra naszych koleżanek, to rów-
nież efekt wspólnego trenowania i gra-
nia z bardziej doświadczonymi zawod-
niczkami z AZS AGH Wisła Kraków. 
Taka forma treningu daje szanse roz-
woju, a potwierdzeniem słusznie obra-
nej drogi są wyniki sportowe, które da-
ją poczucie dumy samym zawodnicz-
kom, ale także kibicom AGH. 

 
Nieco gorzej wiedzie się siatkarzom 

AGH, którzy awansowali do finałowej 
rundy rozgrywek, jednak po porażkach 
z Politechniką Krakowską (w seta-
ch1:2), Akademią Wychowania Fizycz-
nego (1:2) i Uniwersytetem Ekono-
micznym (1:2), zajmują trzecie miejsce 
i mają niewielkie szanse na wywalcze-
nie tytułu. Kibice nie powinni jednak 
tracić nadziei na dobry rezultat. 
W pierwszym spotkaniu drugiej rundy 
nasi siatkarze ograli PK 2:0 (w setach 
22:25, 19:25). Faworytem rozgrywek 
w lidze mężczyzn jest niewątpliwie 
Akademia Wychowania Fizycznego, 
która w drugiej kolejce pokonała naszą 
ekipę 0:2. Mecz, chociaż nie wskazuje 
na to rezultat setów, był bardzo zacięty. 
Druga odsłona zakończyła się wyni-
kiem 27:29 dla AWF-u. Siatkarze AGH 
pomimo tej porażki mają jeszcze szan-
se stanąć na podium ligi, w której ry-
walizacja kończy się w połowie maja.       

 
Najbliższe spotkania:
Siatkówka kobiet:
03.04.08 AGH-AR
07.04.08 AGH-PK
14.04.08 AWF-AGH

Siatkówka mężczyzn:
03.04.08 AGH-UJ
17.04.08 AGH-AR
08.05.08 AGH- UEK

Wszystkich kibiców serdecznie za-
praszamy do wsparcia reprezentantów 
AGH w XXV Mistrzostwach Polski Szkół 
Wyższych w Badmintonie, które odbędą 
się na obiektach AGH przy ul. Piastow-
skiej 26A w dniach 18-20 kwietnia 2008.

W Małopolskiej Lidze Akademickiej siatkarki AGH gromią 
wszystkie rywalki i pewnie zmierzają po mistrzowski tytuł sezonu 
2007/2008.

Łukasz Warmuz

Siatkarki nie do ogrania
Reprezentacja siatkarek AGH podczas jednego z treningów
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Ile w tej chwili zarabia Kubica? Według dziennikarzy, Polak może liczyć na 
trzy miliony dolarów rocznie, co daje mu dwunaste miej-
sce w 22-osobowej stawce kierowców F1.

    Do 2 lat więzienia grozi kobiecie, która 
będąc pod wpływem alkoholu, urodziła w szpitalu 
w Skarżysku-Kamiennej pijanego noworodka. Dziecko 
miało 0,6 promila alkoholu we 
krwi. Kobieta przed porodem miała ponad dwa 
promile alkoholu w organizmie. 
Przyznała się policjantom, że tuż przed przyjęciem 
do szpitala w domu wypiła trzy kieliszki wódki. 
     Według lekarzy stan dziecka jest obecnie dobry. 
Materiały w sprawie trafią do sądu rodzinnego. 
Noworodek nie jest pierwszym dzieckiem 28-
latki. Rok temu sąd rodzinny z powodu 
nadużywania alkoholu, ograniczył jej prawa 
rodzicielskie w stosunku do dwójki starszych dzieci: 
7-letniej dziewczynki oraz 4-letniego chłopca. Dzieci 
te przebywają obecnie w rodzinie zastępczej.

Jak donosi szwajcarski dziennik „Blick”, Robert Kubica będzie do-

magał się podwyżki od szefów BMW Sauber. Oczywiście nie od razu, 

ale po zakończeniu sezonu. Wtedy też kończy się jego kontrakt, więc okoliczno-

ści do negocjacji będą wyśmienite. 

 Więcej od Kubicy zarabia jego partner z BMW Sauber, czyli Nick Heidfeld, 
którego kontrakt opiewa na 10 milionów dolarów. Najbogat-
si kierowcy to Kimi Raikkonen (30 mln dol.) oraz Fernando Alonso 
i Lewis Hamilton (obaj po 25 mln dol.)

Liczba muzułmanów na świecie przekroczyła liczbę katolików - wynika z danych, 
ogłoszonych w najnowszym Roczniku Papieskim, wydawanym przez Watykan. 

Wyznawców islamu jest 1 miliard 322 miliony, a katolików - 1 miliard 130 milionów.
Dziennik „Corriere della Sera”, przytaczając dane z opublikowanego właśnie „Annuario 
Pontificio”, podkreśla, że po raz pierwszy Watykan przyznał oficjalnie, że islam stał 
się pierwszą religią świata. Wyznawcy islamu stanowią 19,2 proc. populacji, a katolicy 
- 17,4 proc. Zauważa się, że jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest spadek 
wskaźnika narodzin wśród katolików i jego wzrost w świecie islamskim.
Dziennik ocenia, że powodem do satysfakcji dla Kościoła katolickiego jest natomiast 
fakt, że obecnie na świecie jest o 700 księży więcej niż przed rokiem.

„Wysoko wydajna szynka” 
króluje w sklepach - ostrzega „Dziennik Polski”. Według gazety, producenci z 1 kg mięsa produkują nawet 2 kg 
szynki, dodając do niego mieszanki soli, azotynów i azotanów.
Swoiste „rozmnożenie” osiąga się poprzez wstrzyknięcie do mięsa mieszanki soli, azotanów, azotynów oraz polifosforanów. 
Zwiększają one masę produktu. Ponadto, aby zaaplikowany płyn nie wylewał się, producenci dodają do mięsa preparaty soi, 
skrobi oraz wyciągi z alg morskich. Ze względu na funkcję jaką pełnią, w żargonie nazywa się je „klejem”.
Choć fakt ten może niepokoić, okazuje się, że polska żywność wciąż jest względnie „naturalna”. Przeciętny Polak zjada rocznie 
około 7,5 kg czystej chemii, a Brytyjczyk - dwa razy więcej.


