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Grupa Góra˝d˝e jest cz´Êcià mi´dzynarodowego koncernu
HeidelbergCement – jednego z najwi´kszych na Êwiecie pro-
ducentów cementu i innych materiałów budowlanych. W jej
skład wchodzà spółki nale˝àce do krajowej czołówki producen-
tów cementu, betonu towarowego i kruszyw.

W 2007 roku Grupa Góra˝d˝e sprzedała ogółem 4,1 mln ton
cementu, 6,3 mln ton kruszyw i 1,9 mln m3 betonu towarowego,
natomiast wartoÊç obrotów skonsolidowanych wyniosła około
1,3 miliarda złotych. Spółki Grupy Góra˝d˝e zatrudniajà obec-
nie około 1400 pracowników.

DziÊ!
Grupa Góra˝d˝e,
czołowy producent
najwy˝szej jakoÊci

cementu, betonu i kruszyw

wyjàtkowo!
nie oferuje Ci

swoich produktów, ale

oferuje Ci prac´!
Je˝eli jesteÊ

wykształcony, twórczy,
posiadasz ch´ç do pracy,
chcesz odnosiç sukcesy

w firmie, która już
sukces odniosła
i chcesz rozwijaç

swoje talenty w firmie,
która wcià˝ si´ rozwija, to

czekamy na Ciebie!
Nasza renoma w Êwiecie,
to naprawd´ solidny
fundament dla Twojej

przyszłej kariery zawodowej,
krótko mówiàc:

Buduj z nami
swojà przyszłoÊç,
poniewa˝ mamy
naprawd´ spore
doÊwiadczenie
w budowaniu!

Przedstawiamy Paƒstwu
propozycję pracy
w ramach międzynarodowego
programu rekrutacji
(Management Pipeline)
koncernu HeidelbergCement
na stanowisku:

SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH
Wymagania:
n Wykształcenie wy˝sze
(in˝ynieria materiałowa i ceramika,
górnictwo, mineralogia, mechanika),

n Mile widziani absolwenci studiów
wy˝szych z ostatnich kilku lat, bàdê
osoby z maksymalnie 2-3 letnim
doÊwiadczeniem zawodowym,

n Dobra znajomoÊç j´zyka rosyjskiego,
n Dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego,
n GotowoÊç do pracy w ramach projektów
mi´dzynarodowych realizowanych
w krajach Wspólnoty Niepodległych Paƒstw
(Commonwealth of Independent States).

JeÊli spełniasz powy˝sze
wymagania prosimy
o przesyłanie aplikacji

na adres:

Dyrektor Personalny
Góra˝d˝e Cement SA
Chorula, ul. Cementowa 1
skr. poczt. 220
45-076 Opole

lub e-mail: kariera@gorazdze.pl
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 Zbliżając się do miasteczkowej grilloprze-
strzeni w jeden z juwenaliowych wieczorów 
doznałem – jak co roku – uczucia głębokiej 
konsternacji. W jaki sposób na placu między 
akademikami mieści się większość krakowskich 
studentów, ich znajomi, rodziny, erasmusi 
i wszelkiej maści imprezowicze? Jak w takich wa-
runkach przyrządzić coś na grillu, jak rozłożyć 
koc? Niesłychana zdolność do koncentracji spo-
łecznej – takie rzeczy tylko na AGH. Wysypisko 
śmieci, które po sobie zostawialiśmy każdego wie-
czoru, to oczywiście nie nasza wina. To przecież 
młodość i zabawa – któż by tam pamiętał o bzdur-
nych apelach o sprzątaniu. Przypomnijmy jednak: 
www.zielonauczelnia.pl. A nuż jakiś szaleniec, 
ku zdziwieniu swoich kolegów, kiedyś za sobą 
posprząta. Pomijając poranki, w których śmieci 
przykrywały niemal każdy zakątek Miasteczka, 
Juwenalia możemy uznać za udane, nieprawdaż?
 Plan kilkuletniego „porządku obrad” wyja-
wił nam w rozmowie rektor Antoni Tajduś. Z jego 
ust padło kilka bardzo ważnych deklaracji – m.in. 
dotyczących inwestycji w infrastrukturę uczelni 

i dobrej komunikacji ze studentami. Sprawdźcie, 
jakie są priorytety szefa AGH. Równie ciekawą 
kwestię poruszamy w artykule o doktorantach. 
Czy warto zostać po studiach na uczelni i związać 
swoją przyszłość z karierą naukową? Z pewnością 
wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Quo vadis 
magistrze inżynierze? 
 Na mieście mówią, że studenci AGH to 
„nieźli artyści”. Postanowiliśmy to w końcu udo-
wodnić. Czwórka studentów, których opisaliśmy 
w naszym okładkowym reportażu, potwierdza, 
że w inżynierach także drzemią niecodzienne 
umiejętności i talenty. Swoją drogą, muzyka jest 
przecież czystą matematyką. Gorąco polecam 
także artykuł o przedszkolu na Miasteczku Stu-
denckim i ogłaszam, że na znalazcę skradzionej 
w ubieglym roku z przyprzedszkolnego ogródka 
zjeżdżalni czeka nagroda – order uśmiechu przy-
znany przez dzieci. Tony śmieci po imprezie moż-
na jeszcze zrozumieć, ale po co komu element 
placu zabaw? W tym roku, na szczęście, obyło się 
bez podobnych ekscesów. Nasze mamy pewnie 
są z nas dumne. 
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Grupa Góra˝d˝e jest cz´Êcià mi´dzynarodowego koncernu
HeidelbergCement – jednego z najwi´kszych na Êwiecie pro-
ducentów cementu i innych materiałów budowlanych. W jej
skład wchodzà spółki nale˝àce do krajowej czołówki producen-
tów cementu, betonu towarowego i kruszyw.

W 2007 roku Grupa Góra˝d˝e sprzedała ogółem 4,1 mln ton
cementu, 6,3 mln ton kruszyw i 1,9 mln m3 betonu towarowego,
natomiast wartoÊç obrotów skonsolidowanych wyniosła około
1,3 miliarda złotych. Spółki Grupy Góra˝d˝e zatrudniajà obec-
nie około 1400 pracowników.

DziÊ!
Grupa Góra˝d˝e,
czołowy producent
najwy˝szej jakoÊci

cementu, betonu i kruszyw

wyjàtkowo!
nie oferuje Ci

swoich produktów, ale

oferuje Ci prac´!
Je˝eli jesteÊ

wykształcony, twórczy,
posiadasz ch´ç do pracy,
chcesz odnosiç sukcesy

w firmie, która już
sukces odniosła
i chcesz rozwijaç

swoje talenty w firmie,
która wcià˝ si´ rozwija, to

czekamy na Ciebie!
Nasza renoma w Êwiecie,
to naprawd´ solidny
fundament dla Twojej

przyszłej kariery zawodowej,
krótko mówiàc:

Buduj z nami
swojà przyszłoÊç,
poniewa˝ mamy
naprawd´ spore
doÊwiadczenie
w budowaniu!

Przedstawiamy Paƒstwu
propozycję pracy
w ramach międzynarodowego
programu rekrutacji
(Management Pipeline)
koncernu HeidelbergCement
na stanowisku:

SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH
Wymagania:
n Wykształcenie wy˝sze
(in˝ynieria materiałowa i ceramika,
górnictwo, mineralogia, mechanika),

n Mile widziani absolwenci studiów
wy˝szych z ostatnich kilku lat, bàdê
osoby z maksymalnie 2-3 letnim
doÊwiadczeniem zawodowym,

n Dobra znajomoÊç j´zyka rosyjskiego,
n Dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego,
n GotowoÊç do pracy w ramach projektów
mi´dzynarodowych realizowanych
w krajach Wspólnoty Niepodległych Paƒstw
(Commonwealth of Independent States).

JeÊli spełniasz powy˝sze
wymagania prosimy
o przesyłanie aplikacji

na adres:

Dyrektor Personalny
Góra˝d˝e Cement SA
Chorula, ul. Cementowa 1
skr. poczt. 220
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10 kwietnia Uczelniane Kolegium 
Elektorów przytłaczającą większością 
głosów wybrało Pana na kolejną ka-
dencję. Satysfakcja?

Tak - duża, ponieważ była to 
w znacznym stopniu ocena mojej do-
tychczasowej pracy na uczelni. Często 
bywa tak, że nie jest ona tak jednogło-
śna. Kandydat zawsze obawia się, czy 
jego dokonania są dobrze odbierane 
przez pracowników i studentów. 
W moim przypadku okazało się, że tyl-
ko kilka osób ma inny pogląd na roz-
wój tej uczelni. Nie ukrywam, że jest to 
dla mnie powód do zadowolenia.

Muszę również wyjawić, iż podczas 
głosowania miałem bardzo wzruszają-
cy dla mnie moment. Kiedy wszedłem 
na salę, nie znając jeszcze wyników, 
usiadłem na krześle i przypomniałem 
sobie zdarzenie sprzed wielu lat, kiedy 
to zdawałem na studia na AGH. O ile 
dobrze pamiętam rzecz miała miejsce 
w 1967 roku, a działo się to w tej samej 
auli, w której wybrano mnie na drugą 
kadencję. Na tamten egzamin o mało 
co się nie spóźniłem – nie znając Kra-
kowa po prostu zabłądziłem. Wpusz-

czono mnie dosłownie w ostatniej 
chwili, gdy już zamykano drzwi. Gdy-
bym przybył na miejsce dziesięć se-
kund później, moje życiowe losy mo-
głyby potoczyć się zupełnie inaczej. 

W powszechnej opinii, zarówno 
studentów, jak i pracowników AGH, 
Rektor Tajduś to skuteczny i chary-
zmatyczny przywódca. Z pewnością 

jednak w dobiegającej końca kadencji 
nie wszystkie założenia udało się Pa-
nu zrealizować. Czego nie udało się 
osiągnąć? 

Nie umiem odpowiedzieć na ile nie 
udało mi się zrealizować trzech podsta-
wowych koncepcji, które sobie założy-
łem. Każda z nich jest zaczęta, ale proces 
ich dokończenia jest na różnym etapie.

 Po pierwsze chciałem przekonać 
pracowników i studentów, że warto 
pracować na AGH i że warto być do-
brym. Mam tu na myśli przede wszyst-
kim markę naszej uczelni, którą w mo-
jej opinii należy jeszcze mocniej i sku-
teczniej promować – zarówno w Polsce 
jak i w Europie. Najważniejszym atu-
tem Akademii Górniczo-Hutniczej są 
doskonali studenci i absolwenci. Tutaj 

pojawił się dla mnie spory problem, ca-
ły czas spada bowiem liczba kandyda-
tów na studia. Jeśli dodamy do tego 
agresywną promocję ze strony szkół 
niepublicznych oraz emigrację zarob-
kową młodzieży zobaczymy, że coraz 
trudniej jest wybrać tych najlepszych. 
Wspomniałem także o pracownikach – 
moim celem było, i nadal jest, przekona-

Priorytetem jest 
otwarcie się na świat
Z prof. Antonim Tajdusiem, Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, 
rozmawia Bartosz Dembiński

„Nasza uczelnia nie może być ośrodkiem o zna-
czeniu lokalnym. Zasięg wiedzy o AGH powinien 
być ogromny – to dla mnie bardzo ważne. Europa 
i świat muszą o nas jak najwięcej wiedzieć”.
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fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki

nie ich, że warto inwestować w siebie 
i budować swoją pozycję naukową pod 
auspicjami AGH. Na tym polu w ostat-
nich latach, mamy się czym pochwalić: 
wzrasta ilość cytowań naszych prac, 
podnosi się ich merytoryczny poziom. 
Zdaję sobie jednak sprawę, że w tej 
dziedzinie można osiągnąć więcej. 

Budowa atrakcyjnej marki to także 
m.in. konstruowanie i wdrażanie syste-
mu identyfikacji wizualnej czy wygląd 
naszych budynków. Mocne strony 
uczelni będziemy mieli okazję podkre-
ślić już w przyszłym roku, podczas uro-
czystych obchodów 90-lecia AGH.

Drugą z koncepcji, na której chcę 
budować pozytywny wizerunek, jest 
nawiązywanie kontaktów z firmami, 
uniwersytetami czy konkretnymi re-
gionami, zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą. Nasza uczelnia nie może być 
ośrodkiem o znaczeniu lokalnym. Za-
sięg wiedzy o AGH powinien być 
ogromny – to dla mnie bardzo ważne. 
Europa i świat muszą o nas jak najwię-
cej wiedzieć. Jeszcze nigdy możliwości 
kontaktów nie były tak szerokie jak 
dzisiaj, dlatego musimy to wykorzystać 
i nadrobić stracony czas.

Trzecim wyzwaniem jest szeroko 
rozumiane inwestowanie w AGH. Jeże-
li spojrzymy na naszą uczelnię przez 
pryzmat ostatniej dekady zobaczymy, 
że dziesięć lat temu mieliśmy 18 tysięcy 
studentów. Dziś jest ich ponad 31 tysię-
cy. Prawie nie zwiększyła się natomiast 
liczba budynków. Jeśli chcemy być sil-
ną uczelnią, musimy mieć do tego od-
powiednie zaplecze. 

Budowanie silnej marki nie jest 
możliwe bez grona profesjonalnych 
współpracowników. Od października 
zmieni się nieco skład Prorektorów. 
Za kształcenie odpowiedzialny bę-
dzie prof. Zbigniew Kąkol, zaś spra-
wami naukowymi zajmie się prof. To-
masz Szmuc. Jak Pan ocenia te kan-
dydatury? Czy zmiany będą miały 
znaczący wpływ na pracę Rektoratu?

Obie te osoby znam bardzo dobrze. 
Przez ostatnie trzy lata bacznie przy-
glądałem się ich aktywności. Zarówno 
prof. Szmuc, jak i prof. Kąkol świetnie 
radzili sobie jako dziekani dużych wy-

działów. Myślę, że określeniem, które 
najpełniej odda charakter obu panów 
jest – proszę wybaczyć kolokwializm – 
nazwanie ich „pistoletami”. Są to zatem 
osoby niesłychanie aktywne, doskonale 
wiedzące czego chcą, nie bojące się po-
dejmowania nowych wyzwań. Doce-
niam ich dużą wiedzę i cenne doświad-
czenie, m.in. w kwestii kontaktów za-
granicznych. Dla mnie najważniejszą 
sprawą jest odpowiednie „spasowanie” 
całej grupy tak, aby tworzyć zgrany 
i skuteczny zespół. 

Uważam, że obaj rektorzy-elekci to 
bardzo pozytywne kandydatury i je-

stem pewien, że będzie nam się świet-
nie współpracować. Odbyłem oczywi-
ście wiele rozmów z oboma panami 
i pewne jest, że będą się oni musieli do-
stosować do nowych realiów pracy. 
Musimy stanowić, jako władze AGH, 
spójną całość. Z mojego punktu widze-

nia, tak właśnie było w mijającej ka-
dencji i mam nadzieję, że będzie tak 
nadal. Podstawową zasadą jest wspól-
na, ciężka praca, która ma dać widocz-
ne efekty. Muszę również powiedzieć, 
że w pewnym sensie jestem tutaj zwo-
lennikiem stanowczych rządów – sko-
ro to ja odpowiadam za całość, to ja 
podejmuję ostateczne decyzje i jako 
pierwszy ponoszę ich konsekwencje.

W ciągu ostatnich kilku lat wielo-
krotnie powtarzał Pan, że niezmier-
nie ważna jest dla Pana współpraca 
i dobra komunikacja ze studentami, 

w tym z Samorządem Studenckim. 
Czy możemy się spodziewać, że kolej-
ne cztery lata będą pod tym wzglę-
dem podobne?

Tu nic się nie zmieni – z prostej 
przyczyny. My nie istniejemy bez stu-
dentów i vice versa. Nauczać przecież 

„Moja natura jest taka, że jeśli będę uważał, iż 
dla uczelni jakieś rozwiązania nie są dobre, to po-
wiem o tym studentom. Na pewno jednak zawsze 
wysłucham ich głosu i będę starał się załatwić 
wszystkie ważne dla nich kwestie”.
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Zakończyły się już prace budowlane i wykończeniowe. Trwają 
przetargi na montaż urządzeń audiowizualnych oraz mebli do 
pomieszczeń biurowych. Wiadomo także, że nowy pawilon bę-

dzie nosił nazwę U-2 (nie udało nam się niestety dowiedzieć, czy to na 
cześć popularnego irlandzkiego zespołu rockowego). Dobiega również 
końca przebudowa wjazdu i układu chodników przed budynkiem. Już 
teraz zauważyć można, że całość będzie stanowić reprezentatywną 
część uczelni.

Co ważne, sala będzie dostępna dla wszystkich wydziałów Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. To jedna z ważniejszych inwestycji spo-
śród kilku dużych przedsięwzięć zaplanowanych przez AGH na ko-
lejne lata. Miejmy nadzieję, że budowa kolejnych również pójdzie 
szybko i sprawnie. Z niecierpliwością czekamy na przecięcie sym-
bolicznej wstęgi i uroczyste otwarcie auli. Dla ciekawskich – porcja 
świeżych zdjęć. 

trzeba kogoś i na odwrót. Ta współpra-
ca musi, więc istnieć, tworzymy prze-
cież jedną społeczność. Moja natura 
jest taka, że jeśli będę uważał, iż dla 
uczelni jakieś rozwiązania nie są dobre, 
to powiem o tym studentom. Na pew-
no jednak zawsze wysłucham ich głosu 
i będę starał się załatwić wszystkie waż-
ne dla nich kwestie. Chciałbym także, 
żeby te stosunki, tak jak dotychczas, 
układały się bardzo dobrze. Powtarzam 
raz jeszcze – nie ma znaczenia czy je-
steśmy pracownikami czy studentami. 
AGH powinno być dla wszystkich na-
szą małą ojczyzną.

Mówił Pan wcześniej o prioryte-
tach w pracy Rektora AGH. Na koniec 
muszę, więc zapytać o najważniejsze 
cele, jakie stawia Pan przed sobą i przed 
uczelnią na najbliższe cztery lata.

Wspomniane przeze mnie wcze-
śniej trzy koncepcje, czyli budowanie 
marki, nawiązywanie cennych kontak-

tów i szeroko pojęte inwestycje, są 
nadal aktualne. Priorytetem jest otwar-
cie się na świat. W większym stopniu 
muszą do nas napływać zarówno za-
graniczni studenci, jak i pracownicy. 
W tej chwili to nasza wada – jak na po-
siadany potencjał, liczba studiujących 
u nas obcokrajowców jest za mała. 

Niebagatelnym wyzwaniem będzie 
również podniesienie jakości kształce-
nia. Tutaj widzę ogromną rolę młodych 
ludzi, którzy muszą pomóc w ocenie 
pracowników dydaktycznych. Nie może 
być tak, że któryś z wykładowców, mó-
wiąc kolokwialnie „olewa sprawę” i pro-
wadzi zajęcia będąc nieprzygotowanym. 
Oczywiście opinia taka musi być uczciwa 
i nad tym musimy popracować. Należy 
rzecz jasna pamiętać, że zasada ta działa 
w obie strony. Skoro wymagamy profe-
sjonalizmu od pracowników, to samo 
musi dotyczyć studentów. 

Jeśli chodzi o inwestycje, chciałbym 
podczas mojej kadencji zrealizować 

cztery duże projekty, które w moim od-
czuciu pozwolą uczelni „złapać od-
dech”. Mam tu na myśli Centrum Na-
notechnologii, Centrum Informatyki, 
mające skoncentrować ogromny po-
tencjał AGH w tej dziedzinie, Centrum 
Ceramiki oraz stworzenie Wydziału 
Energetyki. Ta ostatnia sprawa jest nie-
zwykle istotna. Obecnie w Polsce ist-
nieje ogromne zapotrzebowanie na 
kształcenie w tej dziedzinie, w czym 
należy upatrywać naszą szansę. Na ra-
zie czekamy na stosowne uprawnienia 
do utworzenia dyscypliny Energetyka. 
Sprawa ta jest już na finiszu, a wtedy 
powołanie wydziału będzie już tylko 
kwestią formalną. 

Chcemy także w najbliższym czasie 
rozbudować Cyfronet, który jest jedną 
z wizytówek AGH. Oprócz tych strate-
gicznych inwestycji jest oczywiście sze-
reg pomniejszych, lecz równie ważnych 
zadań, takich jak np. rozbudowa infra-
struktury sportowej. 

Sala konferencyjna 
„na wykończeniu”

 

 W miejscu byłego studium wychowania fizycznego AGH 
przy ulicy Reymonta trwają ostatnie prace wykończeniowe sali kon-
ferencyjnej. Aula, której budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, 
najprawdopodobniej zostanie otwarta jeszcze w tym miesiącu.

Bernadeta Boczar
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Już od ponad 20 lat najlepsi studen-
ci fizyki z całego świata spotykają 
się w wakacje na ICPS (Internatio-

nal Conference for Physics Students), 
by przez tydzień przedstawiać owoce 
swojej pracy naukowej, dyskutować, 
słuchać wykładów ekspertów w tej 
dziedzinie, ale również by dobrze się 
bawić. Organizacją przedsięwzięcia 
zajmuje się Studenckie Koło Naukowe 
Fizyków „Bozon” z Wydziału Fizyki 
i Informatyki Stosowanej AGH.

Dlaczego AGH ?

Aby konferencja odbyła się właśnie 
na naszej uczelni, członkowie KN Fizy-
ków „Bozon” już kilka lat temu musieli 
udowodnić, że to właśnie Akademia 
Górniczo-Hutnicza jest najlepszym miej-
scem na zorganizowanie takiego przed-
sięwzięcia. Konkurencja była ogromna, 
gdyż w szranki stanęło również kilka zna-
nych europejskich ośrodków. Po długiej 
kampanii promocyjnej i przedstawieniu 
wszystkich swoich atutów, zgromadzenie 
ogólne Międzynarodowego Towarzystwa 
Studentów Fizyki zebrało się w 2006 roku, 
by w tajnym głosowaniu w Budapeszcie 
wybrać gospodarza konferencji na rok 
2008. Zwycięzcą okazała się oczywiście 
Akademia Górniczo-Hutnicza! Nasi ko-
ledzy z innych krajów docenili przede 

wszystkim zapał i zdolności organizacyj-
ne, które w nas drzemią, jak również 
atrakcyjność samego Krakowa.

Międzynarodowa Konferencja Stu-
dentów Fizyki jest dosyć nietypowym 
przedsięwzięciem. Po pierwsze, jest 
jedną z największych konferencji na 
świecie organizowaną przez studentów 
i dla studentów. Z tej okazji do Krako-
wa przyjedzie ponad czterysta osób 
z sześciu kontynentów, co stanowi na-
prawdę pokaźny tłum fizyków. Po dru-
gie, jest konferencją naukową w pełnym 
tego słowa znaczeniu, jednakże z silnymi 
„studenckimi” akcentami. Oprócz wy-
głaszania referatów, naukowych dyskusji 
oraz warsztatów, przybyli goście będą po-
znawać Kraków i okolice, integrować się 
i zawierać nowe znajomości oraz po pro-
stu wesoło spędzać czas.

Fizyka to również dobra zabawa

Tradycją ICPS są wieczorne impre-
zy tematyczne, takie jak National Eve-
ning, na których przedstawiane są tra-
dycyjne specjały danego państwa 
(w różnych stanach skupienia) oraz 
Costume Party, kiedy to studenci dają 
upust swoim szalonym, kolorowym al-
ter ego. W tym roku odbędzie się rów-
nież Polish Evening, gdzie zaprezento-
wane zostaną polskie zwyczaje i potra-

wy. Spróbujemy także nakłonić uczest-
ników do zatańczenia wspólnie polo-
neza na dwieście par. Każda z takich 
konferencji zbliża ludzi zwiększając 
wiedzę o sobie nawzajem oraz pomaga-
jąc w nawiązaniu kontaktów, które 
w przyszłości zaowocować mogą po-
ważną współpracą naukową.

Poznanie kraju gospodarzy umożli-
wią także wycieczki po okolicy i zwiedza-
nie Krakowa. W tym roku studenci zawi-
tają do zielonego i spokojnego Ojcowa 
oraz Pieskowej Skały, gdzie odpoczną od 
gwaru miasta; przepięknej i unikatowej 
na skalę światową Wieliczki; majestatycz-
nego Parku Tatrzańskiego czy wreszcie 
do intrygującego browaru w Tychach, 
gdzie przeszłość przeplata się z teraźniej-
szością. Samo zwiedzanie Krakowa na-
stawione będzie natomiast na ukazanie 
naszego miasta jako stolicy zarówno kul-
tury, jak i potencjału naukowego.

Dołącz do nas!

 Studenci fizyki i nauk pokrewnych 
z Krakowa również mogą wziąć udział 
w konferencji lub dołączyć do grupy 
organizującej całe przedsięwzięcie. 
Każdą pomocną dłoń przyjmiemy 
z wielką radością. Więcej informacji 
znajdziecie na stronie www.icps.agh.
edu.pl. Serdecznie zapraszamy!

Fizycy z całego świata 
opanują AGH

Niektórzy tak bardzo kochają swój kierunek studiów, że nie potrafią się 
nim rozstać nawet w wakacje. Przykładem takich osób mogą być studenci, 
którzy wezmą udział w ICPS, czyli Międzynarodowej Konferencji Studen-
tów Fizyki. W sierpniu bieżącego roku gospodarzem tego prestiżowego 
przedsięwzięcia będzie nasza uczelnia, która gościć będzie ponad cztery-
stu młodych adeptów fizyki z sześciu kontynentów.

Michał Krupiński
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Dlaczego zostałaś najmilszą studentką?
Zgłosiła mnie moja Rada Wydziału, to miała być wielka niespodzianka. Zgromadziliśmy z kolegą, z któ-
rym brałam udział w konkursie, duża grupę przyjaciół, którzy wiernie nam kibicowali i wygrali rywali-
zację na najgłośniejszy wydział. Moi znajomi - to był klucz do sukcesu. Ja osobiście byłam po prostu sobą 
i dobrze się bawiłam!
Stan cywilny: Mam chłopaka z UEK, Marcina. To odnaleziona druga połówka.
Co w sobie lubisz najbardziej? To, że „jak Diabeł nie może”, to ja tam pójdę. Otwarta na nowe do-
świadczenia, uśmiechnięta. I trzymam się zdania: „Ludzie nie tylko dlatego przestają się bawić, że się 
starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić”.
Najlepsza (moim zdaniem) impreza: Moje imprezy wydziałowe. Najwspanialesze są te z najmilszy-
mi, a takich mam ludzi na wydziale.
Idealny, moim zdaniem, mężczyzna: Kochający i wierny, niebanalny. Po prostu Mój.
Dlaczego wybrałaś AGH? Ze względu na wydział, chciałam tu być od początku. 
I dlatego, że to naprawdę „fajna uczelnia”. Tak mówili mi znajomi, którzy już skończyli AGH. Teraz wiem, 
że dobrze wybrałam.
Ulubione miejsce w Krakowie: Nad Wisłą, ale daleko od Wawelu, bo za dużo ludzi. Czasem jeżdżę 
tam z chłopakiem na rowerze.
Studenci AGH to: Najmilsi ludzie, lubiący zabawę.
Najbardziej wymyślna abstrakcja kulinarna w moim wydaniu to: Spaghetti
Moja pasja (poza studiowaniem oczywiście!) to: Od niedawna snowboard - złapałam „bakcyla”.
Jak świętowałaś zwycięstwo? Do czwartej rano ze znajomymi, tańcząc i śpiewając. Na koniec wnieśli 
mnie „na barana” na czwarte piętro naszego akademika.
Na bezludną wyspę zabrałabym: Mojego faceta!
Wakacje marzeń: Trzy miesiące w Alpach, w drewnianej chatce z dużym kominkiem i dużą ilością 
czerwonego wina. Oczywiście z moim mężczyzną.

Najmilsi po godzinach 
Wybory Najmilszej Studentki i Super Studenta AGH już za 
nami. Specjalnie dla Was prezentujemy arcyciekawe sylwetki 
zwycięzców. Dowiedzcie się, jacy są i oceńcie sami.

Rozmawiała: Aleksandra Pękala

Dlaczego zostałeś najmilszym studentem? Koperta.
Stan cywilny? To zależy kto pyta …
Co w sobie lubisz najbardziej? Głowę.
Najlepsza (moim zdaniem) impreza to: Koniecznie z moimi kumplami – „Furasem” i „Grubym”.
Idealna, moim zdaniem, kobieta: Powinna być ładna, miła i dobra w... nauce.
Dlaczego wybrałeś AGH? Bo to daleko od domu - jestem z Rybnika.
Ulubione miejsce w Krakowie: „Łubudubu” oraz kopiec Kraka
Studenci AGH to: Najbardziej szaleni, spontaniczni, zwariowani studenci w Polsce!
Najbardziej wymyślna abstrakcja kulinarna w moim wydaniu: Umiem robić przepyszne Burrito.
Moja pasja (poza studiowaniem oczywiście!) to: filozofia, psychologia oraz kabaret -chwilowo 
„Kaloryfer”.
Jak świętowałeś zwycięstwo? Impreza do białego rana, zakrapiana śladowymi ilościami alkoholu 
(to znaczy podobno, jest kilka wersji tej imprezy).
Na bezludną wyspę zabrałbym: Uniwersytet Jagielloński. 
Wakacje marzeń: Autostopem przez Europę.

Iwona Wagner - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Marcin Wojciech – Międzywydziałowa Szkoła Energetyki
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„Każda forma ewangelizacji jest dobra, 
ale nie każda jest trafiona” – mówi Łukasz 
z IV roku – „Myślę, że tego typu akcje trzeba 
zawsze dokładnie przemyśleć”. Jego wypo-
wiedź to komentarz do działań podejmowa-
nych przez grupę studentów z chrześcijań-
skiego Ruchu Akademickiego Pod Prąd. Pod-
jęli się oni organizacji retransmisji wieczorów 
ProChrist z katowickiego Spodka na teren 
Miasteczka Studenckiego AGH. W ramach 
akcji wyświetlane były wykłady, miniatury 
teatralne o tematyce religijnej, reportaże, 
rozdawano także ulotki. Wszystko odby-
wało się wieczorami, kiedy większość 
mieszkańców grillowała i imprezowała.

Mówić o Chrystusie

„Dlaczego zrobiliśmy ProChrist na Mia-
steczku?” – tłumaczy Michał Dyrda, jeden 
z organizatorów – „Spodobała mi się ta ini-
cjatywa. Duża, profesjonalna akcja, ekume-
niczna, w konkretny i wyraźny sposób wska-
zująca na Jezusa. Jasne przesłanie: Bóg Cię 
kocha! Ty jesteś grzeszny. Powinieneś 
umrzeć, ale to Jezus umarł za Ciebie. Jeszcze wyraź-
niejsze wezwanie: musisz podjąć decyzję - czy przyj-
mujesz ten dar? Czy zaufasz Jezusowi?”. Organizato-
rzy podkreślają, że nieprzypadkowo wybrali na 
miejsce retransmisji Miasteczko Studenckie. Chcą 
pokazywać, że nie tylko w kościele, lecz także w co-
dziennym studenckim życiu, jest miejsce dla Boga. 

„Polska jest uznawana za kraj religijny. Bardzo 
mało osób ma osobistą relację z Bogiem. Wielu z nas 
ma błędną wiedzę na temat chrześcijaństwa i stąd 
uważane jest ono za coś nudnego i niepotrzebnego. Jaki 
jest Bóg? Co zrobić, aby być zbawionym? O tym właśnie 
chcemy mówić studentom, m.in. przy użyciu ProChrist”- 
dodaje Michał Dyrda. Misją organizatorów jest opusz-
czenie murów świątyni i pokazanie Boga ludziom, któ-
rzy o nim zapomnieli, albo chcą zapomnieć. - „Mimo, że 
nie pochwalam tego typu akcji, to podziwiam tych ludzi 
za odwagę i za to, że zdecydowali się na projekt w czasie 
imprezy na Miasteczku zwłaszcza, że wiara nie jest dzi-
siaj na topie” – mówi Ewelina, mieszkanka MS.

Strzał w dziesiątkę?
 
Sam pomysł organizacji akcji był dobry – tak 

twierdzi większość ludzi, z którymi rozmawiałam. 
Nie wszyscy są jednak pewni, że tak powinna ona 
wyglądać. Sami organizatorzy mają pewne wątpli-
wości. – „Czego jak czego, ale o godzinie 21 wykła-
dów studenci mają serdecznie dość. Za to inne formy 
wzbudziły zainteresowanie - na przykład wielkie 
wielbienie, czyli śpiew na cześć Boga. Spontanicznie 
rozwinęło się ono po czwartkowej transmisji i spowo-
dowało konsternację przy pobliskich grillach. Grill 
i modlitwa? Pod prąd? Dlaczego nie. Bóg jest i na 
Miasteczku” – twierdzi Michał Dyrda.   

Ekipa „Pod prąd” uczciwie przyznaje, że akcja 
faktycznie nie do końca była udana i nie spotkała 
się z pozytywnym przyjęciem. Potwierdzają jed-
nak, że wielu osobom, które przybyły na transmisję, 
pomogła dowiedzieć się czegoś nowego o Bogu. 
Opinie świadków całego zdarzenia są bardzo różne. 

- „Pochwalam wszelkie inicjatywy ewangeliza-
cji studentów, ale myślę, że trzeba to robić 
z szacunkiem do wartości, o których się mówi 
i które chce się przekazać.” – mówi Karolina 
z III roku. - „Uważam, że wieczorna impreza na 
Miasteczku to nie jest najlepszy moment na ta-
kie akcje”.

Nie czas i nie miejsce
 
„Czasy się zmieniają i w związku z tym 

trzeba szukać nietypowych sposobów, aby 
przekonać młodych ludzi, że religia to ważny 
element ich życia” – mówi Magda z III roku. 

– „Czuję się jednak bardzo niezręcznie pi-
jąc ze znajomymi piwo i słuchając jednocześnie 
modlitwy, czy wykładów na temat religii. Nie-
których rzeczy nie należy na siłę łączyć, bo wte-
dy popadamy w skrajności i łatwo można do-
prowadzić do braku poszanowania dla pew-
nych ważnych wartości”. Jeszcze bardziej sta-
nowczą opinię ma Ania: - „Uważam, że tego 
typu akcje są bezsensowne. Miasteczko koja-
rzone jest przede wszystkim z rozrywką, grilla-
mi, piwkiem i sportem. Nie ma tam miejsca na 

ewangelizację! Studenci podchodzą do ludzi tworzą-
cych takie akcje jak do nawiedzonych”.

Generalnie większość moich rozmówców 
przyznaje, że chodź widzą sens promowania 
wiary wśród młodych, to jednak nie zgadzają się 
na obecną formę. Pojawiają się także głosy takie, 
jak Artura z I roku:  – „Pytasz o „jezusków”? Przy-
najmniej było się z czego pośmiać”. Wielość różno-
rodnych opinii dowodzi, że kampania przynajmniej 
jeden cel zrealizowała bardzo dobrze – została za-
uważona i sprawiła, że zaczęło się mówić o tym, ja-
ki kształt powinna przyjąć studencka debata o reli-
gii. - „Akcja jest dla nas lekcją na przyszłość” – mówi 
Michał Dyrda. – „Uważamy jednak, że jeśli choć jed-
ną osobę przybliżyła ona do Boga, to warto było ją 
zorganizować”. 

A jakie jest Twoje zdanie o tego typu inicjaty-
wach? Na Twoje opinie czekamy pod adresem  
bis@student.agh.edu. Zapraszamy do dyskusji.

Na piwo z Jezusem?
 Wiara to wśród młodych zjawisko ulegające stopniowej erozji - trudno temu stwierdzeniu za-
przeczyć. Można jednak próbować opanować niekorzystne tendencje, np. poprzez nowoczesne 
formy ewangelizacji. Pytanie brzmi, jak bardzo nowoczesne? 

Paulina Depczyńska

fot. KSAF AGH, Piotr Szopa
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Dobrą nowiną jest to, że w maju mają poja-
wić się dodatkowe stojaki, zaprojektowane 
specjalnie dla nas. Część z nich będzie za-

daszona, będą one również dostosowane do zapi-
nania rowerów „uczelnianych”, które zostaną za-
kupione przez AGH. Z pewnością będzie to duże 
udogodnienie dla rowerzystów.

Jeśli chodzi o sam pojazd, producenci są 
w stanie spełnić wszystkie wymagania uczelni 
i wyprodukować taki rower, który będzie prosty, 
trwały i przede wszystkim stanowić będzie trudny 
łup dla potencjalnych złodziei. Z pewnością bę-
dzie to dla nich atrakcyjny towar, gdyż planowana 
cena zakupu jednego roweru to aż 6 tysięcy zło-
tych (uczelnia chce ich kupić dokładnie sto). Nale-
ży jednak zaznaczyć, że sporą część tej kwoty po-
chłonie dostosowanie roweru do wypożyczania 
go, czyli zainstalowanie specjalnego zapięcia zin-
tegrowanego z systemem informatycznym, dzięki 
któremu będzie można sprawdzić, kto i gdzie 
przypiął dany rower. Poza tym musi być on skręco-
ny śrubkami z nietypowymi gwintami i nakrętka-
mi, tak byśmy nie zostali zaskoczeni brakiem sio-
dełka czy koła, kiedy wrócimy z zajęć. Rower bę-
dzie posiadał także bagażnik i koszyk, gdzie stu-
dent będzie mógł włożyć plecak itp.

Takie cacko będzie mógł wypożyczyć każdy 
posiadacz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, 
a w przyszłości także pracownicy, którzy dostaną 
Elektroniczne Karty Pracownicze. I co najważniej-

sze, studenci będą wypożyczać rowery za darmo 
na określony czas. W dni powszednie będzie moż-
na ich używać w obrębie kampusu i miasteczka, 
a w weekendy, za symboliczną opłatą, pożyczymy 

bicykle na dłuższe przejażdżki. Według zapewnień 
władz sprzęt będzie testowany w wakacje, a no-
wy rok akademicki rozpoczniemy już na rowerze.

Od kilku miesięcy mówi się o akcji „Rower dla studenta”. Zgodnie 
z pierwotnymi planami już w maju mieliśmy wypożyczać rowery, 
a tymczasem pod naszymi wydziałami nie ma nawet wystarczającej 
liczby stojaków. Zapytaliśmy władze, na jakim etapie realizacji znaj-
duje się ten wyczekiwany przez wszystkich projekt. 

Ewelina Czechowicz

Fotografowie, graficy: (w)łączcie się! Nawet je-
śli tymi dziedzinami zajmujecie się od nie-
dawna, możecie zaskoczyć nas swoimi pomy-

słami lub nietypowym wykonaniem i zostać zwy-
cięzcą pierwszej edycji konkursu Mirror.

Temat prac konkursowych:
Ludzie AGH

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
1. Grafika – w grafikę wlicza się prace wykona-

ne analogowo (dowolną techniką) i cyfrowo – zarów-
no projekty 2D, jak i 3D (ale nie fotomanipulacje).

2. Fotografia – w tej kategorii mieszczą się zdję-
cia wykonane dowolną techniką i fotomanipulacje.

Nadesłane projekty będą oceniane przez Jury 
konkursowe. Nagrodzone będą trzy najlepsze prace 
z każdej z dwóch kategorii.

Nagrodami I Konkursu dla Grafików i Fotogra-
fów AGH Mirror są:

- I miejsce                 1 000 PLN
- II miejsce                500    PLN
- III miejsce               200    PLN
Sześć najlepszych projektów z obu kategorii 

zostanie zaprezentowanych w holu budynku A0. 

W wystawie uczestniczyć będą mogły również pra-
ce innych osób, jednak za dopłatą w wysokości 
kosztów wydruku pracy. Swoje zgłoszenia należy 
przesyłać mailem w terminie do 13 czerwca na adres 
mirror@mediaframe.pl. Wyniki zostaną umiesz-
czone na stronie www.mirror.mediaframe.pl 
w terminie do 20 czerwca. Patronat medialny nad 
przedsięwzięciem objął BIS.

Kiedy student 
wsiądzie na rower?

I Konkurs dla Grafików
i Fotografów AGH - „Mirror”
To projekt adresowany do wszystkich pasjonatów grafiki – osób z głowa-
mi pełnymi pomysłów, rysowników, fotografów i grafików 3D. Na uczelni
technicznej drzemią przecież ogromne pokłady kreatywności, a przyszli 
inżynierowie tworzą niekiedy fenomenalne prace.

Michał Czaicki



BIS - maj    11

aktualności

Nad „Przystankiem Student” pracuje 20 oso-
bowa redakcja studentów Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UJ. Program po-

wstaje przy współpracy TVP Info Kraków, na ante-
nie której będzie emitowany.

- „Program to niezła zabawa, podział obowiązków 
jest jasno określony: telewizja daje nam sprzęt, profesjonali-
stów, a my gwarantujemy głowy pełne pomysłów. To do-
bra nauka dla nas, początkujących dziennikarzy” - mówi 
Jarek Kinal, redaktor naczelny programu.

Studenci są autorami formatu i scenariusza, 
czyli praktycznie całego programu. – „Na zdjęciach 
wspomaga nas nieoceniony operator, a na monta-
żu równie pomocny montażysta. Możemy też liczyć 
na dobre rady doświadczonych dziennikarzy” – 
można się dowiedzieć od redakcji.

Nazwa programu wzięła się z codziennego ży-
cia studentów - to na przystanku typowy student 

zaczyna i kończy swój dzień, a cza-
sem i noc. Piętnaście minut, czyli 
tyle ile trwa program, zawiera mię-
dzy innymi najciekawsze, zdaniem 
redakcji, newsy oraz artykuły z pra-
sy studenckiej. Nie może też za-
braknąć kultury akademickiej, któ-
ra jest częścią tego, co polecają. 
W tym nietypowym programie stu-
denckim nie może też zabraknąć 
reportażu. Pierwszy odcinek zdo-
minowała nauka tańca.

- „Format jest mieszanką różnych gatunków 
dziennikarskich. Ogranicza nas jedynie nasza wy-
obraźnia, no i może czasami szerokość obiektywu ka-
mery” – mówi redaktor naczelny.

Uwagę widzów na pewno przyciągnie poma-
rańczowa kanapa, która jest znakiem firmowym 

przystanku. Nawet redakcja nie wie gdzie znajdzie 
się ona w przyszłym odcinku.

Emisja kolejnego programu już pod koniec 
maja na antenie TVP Info Kraków. Szczegółowe in-
formacje na stronie: www.przystanekstudent.pl. 
Serdecznie polecamy!

Board of European Students of Tech-
nology (w skrócie BEST), to organizacja 
zrzeszająca studentów z 77 uczelni 

technicznych w 29 krajach Europy. Każdego se-
zonu poszczególne grupy lokalne organizują 
Kursy Naukowe, w których udział brać mo-
gą wszyscy studenci uczelni, przy któ-
rych działa BEST. Co ważne, uczestnicy 
decydujący się na udział w Kursie, pono-
szą jedynie koszty podróży. Wszystkie in-
ne elementy wyjazdu (m.in. zakwatero-
wanie, wyżywienie, transport podczas 
imprezy) pokrywają organizatorzy.

Od 6 do 19 lipca tego roku grupa BEST z AGH 
organizuje Kurs pod tytułem  „We Will Rock You! De-
ep inside Mother Nature - Geology & Geotourism”, 
na którym 22 uczestników z całej Europy będzie po-
znawało tajniki geologii i geoturystyki. Kursanci 

zdobędą wiedzę podczas wykładów, w laborato-
riach oraz w terenie podczas licznych wycieczek 
krajoznawczych. Wykładowcami będą pasjonaci te-
matu, wykwalifikowana kadra naukowa Wydziału 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału 

Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górni-
czo-Hutniczej. 

Patronat honorowy nad projektem 
objął JM Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Antoni 
Tajduś oraz Marszałek Województwa Mało-
polskiego Marek Nawara.

Poza zajęciami naukowymi uczestni-
cy Kursu będą zwiedzać Kraków i jego 
okolice, poznawać polską kulturę i oby-
czaje, jak również integrować się, zacie-
śniając międzynarodowe przyjaźnie. Wię-
cej na ten temat dowiedzieć się można ze 

strony internetowej www.BEST.agh.edu.pl/sc2008. 
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Kur-
sach Jesiennych (termin aplikacji mija 31 maja) za-
praszamy do odwiedzenia nas w sieci pod adresem 
www.BEST.krakow.pl. 

We will ROCK You!
Kursy Naukowe, organizowane przez Stowarzyszenie Studentów 
BEST Kraków, to idealne połączen ie nauki, turystyki, wypoczynku 
i świetnej zabawy w międzynarodowym towarzystwie.

Maciej Dudek

Ruszyli z przystanku
Pomarańczowa kanapa na Rynku Głównym, głowy pełne pomysłów i odrobina profesjonalnej pomocy – tak po-
wstał nowy, studencki program telewizyjny.

Ekipa „Przystanku Student”
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BIS czeka
na Ciebie!

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

Kogo szukamy?
 Przede wszystkim osób o otwar-
tych umysłach,  gotowych pod-
jąć wyzwania i pragnących 
pozytywnie wpływać na ota-
czającą nas rzeczywistość. Nie 
musisz mieć doświadczenia 
dziennikarskiego i zjawisko-
wego talentu literackiego 
– nauczymy Cię tego! 

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

 bis@student.agh.edu.pl

Poszukujemy:
- specjalistów ds. reklamy
  (mile widziane kierunki studiów  
    związane z tą tematyką),
- dziennikarzy sportowych,
- dziennikarzy działu Kultura,
- dziennikarzy działu  
   Aktualności.
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Fotografia jest Twoją pasją? Masz w sobie żyłkę 
fotoeportera? Mamy dla Ciebie propozycję nie 
do odrzucenia! Krakowska Studencka Agencja 
Fotograficzna zaprasza do współpracy. 
Nasze zdjęcia ukazują się m.in. w BIS-ie oraz na 
stronach internetowych związanych z uczelnią. 
Na tym jednak nie poprzestajemy – jako młoda 
organizacja planujemy nieustanny rozwój. Trwa 
m.in. budowa profesjonalnego portalu WWW, 
w którym każdy członek KSAF-u będzie prezento-
wać swoje zawodowe, fotograficzne portfolio. 

Chcesz spróbować swoich sił w fotograficznym stu-
dio? Masz ochotę pokazać swoje zdjęcia tysiącom 
studentów?  Nie zwlekaj i napisz do nas:

ksaf.agh@gmail.com

www.bis.agh.edu.plwww.bis.agh.edu.plwww.bis.agh.edu.pl

      Piękna koleżanko, fotogeniczny kolego 
– zostań naszym modelem! Jeśli chcesz mieć 
w swojej kolekcji fotografie wykonane przez 
profesjonalistów – zgłoś się do nas. Prześlij nam 
swoje amatorskie zdjęcie, a my skontaktujemy 
się z Tobą i zaprosimy na sesję z prawdziwego 
zdarzenia. Wszystko to oczywiście za darmo!

Możesz w ten sposób trafić na okładkę BIS-u, 
plakat jednej z naszych akcji czy stronę 
internetową Samorządu lub Uczelni.
Pokaż swoją twarz i napisz na

  ksaf.agh@gmail.com

Chcesz mieć
profesjonalne zdjęcia?

Pokaż nam swoją pasję
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profesjonalne zdjęcia?

Pokaż nam swoją pasję
Akcja od początku cie-

szyła się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Do siedziby Samorządu, gdzie 
odbywały się zapisy na bez-
płatne szkolenie, w pierwszych dniach 
lutego przybywały tłumy. Ograniczenia 
organizacyjne sprawiły, że listę uczest-
ników musieliśmy zamknąć na pięciu-
set osobach. Swój akces do projektu 
zgłosiło prawie drugie tyle studentów 
naszej uczelni. 

 Czy było warto? Uczestników 
szkolenia poprosiliśmy o wyrażenie 
swojej opinii na stronie internetowej 
„Inżyniera” (www.samorzad.agh.edu.
pl/Inzynier). Z tej możliwości skorzy-
stało niemal 150 osób. Dzięki ich wy-
powiedziom mogliśmy dopracować 
wszelkie organizacyjne mankamenty 
i sprawić, by całościowy obraz projektu 
był jak najbardziej profesjonalny. Głosy 

zadowolonych uczestników dowodzą, 
że cel ten osiągnęliśmy – duża w tym 
zasługa trenerów oraz dyrekcji firmy 
szkoleniowej BERNDSON, która doło-
żyła wszelkich starań, aby „Inżynier 
z kulturą” wypadł jak najokazalej.

 Doskonałym podsumowaniem ak-
cji było ostatnie szkolenie, zatytułowa-
ne „Przyjęcia w dyplomacji i biznesie 
oraz dobre obyczaje w życiu towarzy-
skim”. Pięknie nakryty stół, transmisja 
na żywo ze sceny na telebim oraz per-
fekcyjne przekazanie wiedzy przez pro-
wadzących – uczestnicy z pewnością 
mogli czuć się usatysfakcjonowani. 
Wszyscy studenci, którzy byli na każ-

dym ze szkoleń, otrzymali 
po zakończeniu kursu cer-
tyfikaty, potwierdzające 
uczestnictwo w szkoleniu.

 Kiedy odbędzie się kolejna edycja 
akcji? Wstępne rozmowy w tej sprawie 
pomiędzy Rektorem AGH, Zarządem 
firmy BERNDSON i Uczelnianą Radą 
Samorządu Studentów już za nami. 
Wynika z nich jasno, że projekt ten 
uważany jest przez władze naszej uczel-
ni za bardzo potrzebny. O szczegóło-
wych ustaleniach w tej kwestii będzie-
my Was na bieżąco informować na ła-
mach BIS-u. 

 Jeszcze raz gratulujemy wszystkim 
uczestnikom I edycji „Inżyniera z kul-
turą”. Mamy nadzieję, że zdobyta przez 
Was wiedza już procentuje, a w przy-
szłości pomoże Wam nie tylko na polu 
zawodowym, ale też prywatnym.

Projekt „Inżynier z kulturą” 
- podsumowanie
Pięć trzygodzinnych szkoleń, pięciuset uczestników, pionierski charakter projektu i bezcenna wiedza zdoby-
ta przez studentów AGH – tak w skrócie podsumować można pierwszą edycję otwartych szkoleń z zakresu 
savoir vivre w biznesie pt. „Inżynier z kulturą”.

Bartosz Dembiński

aktualności

fot. KSAF AGH, Arkadiusz Cygan
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Taką możliwość studentom na-
szej uczelni pragnie stworzyć 
działające na Akademii Górni-

czo-Hutniczej Filmoznawcze Koło Na-
ukowe. Pod nazwą „Kino w plenerze” 
kryje się projekt, polegający na wyświe-
tlaniu filmów na ścianie klubu „Studio”, 
umożliwiając tym samym udział w ta-
kim seansie wszystkim chętnym - im-
preza ma mieć charakter otwarty.

- „Pragniemy zrobić coś dobrego dla 
całej uczelni. Nie chcemy ograniczać się 
jedynie do działalności na obszarze jed-
nego wydziału” - mówi przewodnicząca 
koła, Paulina Grabska. 

- „Projekcje na Miasteczku mają do-
starczyć nie tylko rozrywki, ale też wie-
dzy o kinie. Naszym celem jest zaintere-
sowanie produkcjami niezależnymi i ni-
szowymi, aby studenci byli bardziej 
świadomi tej sfery kina”. 

Jednym z podstawowych założeń 
projektu ma być też walka ze stereoty-
pem studenta -wiecznego imprezowi-
cza. Zainteresowanie całą inicjatywą 
wyraził zastępca dyrektora Miasteczka 
Studenckiego, Radosław Serwicki: - 
„Jesteśmy za wszelkimi formami działal-
ności, które mają na celu promowanie 
wśród studentów kultury i odciągnięcie 
ich od mniej ambitnych zajęć”.

Dodatkową atrakcją ki-
na pod chmurką będzie 
„movieoke”. Co to jest? Po-
łączenie filmu i karaoke. 
Cała zabawa polega na odgrywaniu 
scen ze znanych filmów. Wśród stu-
dentów z pewnością znajdą się śmiał-
kowie, którzy będą chcieli się wcielić 
w skórę swoich ulubionych aktorów. 
Organizatorzy zapragnęli, aby projek-
cje przybierały formę pikniku, jednak 
zważywszy na ograniczenia nakładane 
przez zarządzenia dyrekcji MS, odno-
szące się do przestrzeni miedzy domem 
studenckim „Kapitol”, a Lewiatanem, 
założenia te będą musiały się nieco 
zmienić. Organizacja tak niekonwen-
cjonalnej imprezy nie byłaby możliwa 
bez wsparcia władz uczelni, zwłaszcza 
dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
Stosowanych - Anny Siwik, która od 
początku zainteresowała się projektem. 
Znaczna jest również pomoc Fundacji 
Studentów i Absolwentów AGH „Aca-
demica”, trzymającej piecze nad klu-
bem „Studio”. 

Kiedy możemy się spodziewać „Ki-
na w plenerze”? Jeśli wszystko pójdzie 
dobrze, to 27 maja powinniśmy zasiąść 
na kocykach przed „Studiem” i rozpo-
cząć projekcje. Co będzie można obej-

rzeć? Organizatorzy na razie nie ujaw-
niają tej informacji, zapewniają jednak, 
że nie zabraknie sporej dawki absurdu 
i humoru w najlepszym wydaniu. Z na-
szej strony już dziś chcielibyśmy zapro-
sić Was serdecznie do udziały w pro-
jekcie. Jeśli się powiedzie, zapewne ak-
cja będzie powtarzana cyklicznie tak 
długo, jak tylko pozwoli na to pogoda.

Filmoznawcze Koło Naukowe zrze-
sza głównie studentów WNSS, jednak 
liczy, że jego szeregi wzbogacać będą 
również studenci innych wydziałów. 
Członkowie FKN-u zarzekają się, że nie 
są znawcami kina, ale jego miłośnika-
mi. Spotkania mają bardzo luźną formę 
- polegają na wspólnym obejrzeniu wy-
branego filmu (nie musi to być od razu 
arcydzieło kinematografii, może to być 
np. ciekawy musical), po czym odbywa 
się dyskusja o nim (może się ona prze-
nieść do klubu studenckiego). Jeśli 
chcielibyście znaleźć więcej informacji 
na temat Filmoznawczego Koła Nauko-
wego lub jesteście miłośnikami kina, 
zapraszamy na stronę www.fkn.agh.
edu.pl.

Kino w plenerze
Majowa aura sprzyja wszelkim formom aktywności na świeżym powietrzu. Już niedługo na Miasteczku Stu-
denckim będziemy mogli połączyć relaks z poszerzaniem kulturalnych horyzontów.

Jarosław Dolega

fot. KSAF AGH, Ewa Mazur
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fot. (2) archiwum Akademickiego Klubu Grotołazów AGH
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Film - klasyka i nowości

w

„Błękitny anioł” to klasyka światowego kina w całym tego słowa znacze-
niu. Jest to także pierwszy niemiecki film dźwiękowy. Fabułę stanowi historia 
pewnego statecznego profesora gimnazjum, który chce przyłapać swoich 
uczniów na oglądaniu nieprzyzwoitego kabaretu. Los chce, że podczas plano-
wej „umoralniającej” wizyty w „Błękitnym aniele”, sam ulega urokowi ema-
nującej agresywnym erotyzmem, pięknonogiej Loli Loli. W postać femme fa-
tale wcieliła się wielka Marlene Dietrich, która stworzyła niezapomnianą 
kreację aktorską, co dało jej przepustkę do międzynarodowej kariery. Ale 
sukces Marleny nie byłby możliwy, gdyby nie wspaniała reżyseria Josefa von 
Sternberga oraz niezwykła, bardzo przekonująca gra Roberta Liebmanna, 
który się wcielił w postać prof. Immanuela Ratha. Film ten jest „spektaklem” 
emocji, pożądania i upadku mężczyzny, historią zawiedzonej miłości czło-
wieka z zasadami do kobiety bez zasad. Cały obraz ma w sobie niewątpliwie 
pierwiastek uniwersalny. Z pewnością zasługuje, aby go odświeżyć i jeszcze 
raz wprowadzić do kin.

Błękitny anioł (Der Blaue Engel) Niemcy 1930; reż. Josef von Sternberg, scen. 
Carl Zuckmayer i Robert Liebmann na podst. powieści H. Manna „Profesor Unrat”, 
zdj. Günther Rittau, muz. Frederick Hollander; wyst. Marlena Dietrich, Emil Jan-
nings, Kurt Gerrons, Rosa Valetti, Reinhold Bernt.

Kar Wai Wong to jeden z najciekawszych współczesnych reżyserów, 
znany z takich dzieł jak „2046” czy „Spragnieni miłości”. Swój najnowszy 
film - „My Blueberry Night” – nakręcił, po raz pierwszy, w USA. Obraz ten, 
jak mówią słowa rozpoczynającej go piosenki, jest „historią opowiedzianą 
już wcześniej”. Dotyka, bowiem najczęściej poruszanego w kinie tematu - 
miłości. Wong jest jednak mistrzem, jeśli chodzi o filmy o tematyce ero-
tycznej (romantycznej), dlatego możemy się spodziewać uczty na wysokim 
poziomie. Lizzy (Norah Jones), porzucona przez chłopaka, odwiedza ka-
wiarnię, w której często się z nim spotykała. Przychodzi do niej, gdyż wciąż 
ma nadzieję, że spotka tam byłego ukochanego lub że zostawi on dla niej 
jakąś wiadomość. W tego sposób poznaje właściciela lokalu, Jeremy’e-
go (Jude Law). Znajdując bratnią duszę, zaczyna przychodzić co noc, aby 
wylewać swoje żale. Pewnego dnia postanawia przerwać ten zaklęty krąg 
i wyjechać na Zachód. Warto zwrócić uwagę na znakomitą ścieżkę dźwię-
kową oraz niesamowite zdjęcia. Pomimo faktu, iż nie jest to dzieło tak do-
skonałe, jak poprzednie filmy tego reżysera, Kar Wai Wong po raz kolejny 
udowodnił, jak pięknie można opowiadać o miłości. 

Jagodowe noce (My Blueberry Nights) 2007 Chiny, Francja, Hongkong; reż. 
Kar Wai Wong, scen. Kar Wai Wong i Lawrence Block, zdj. Darius Khondji; wyst. 
Norah Jones, Jude Law, Natalie Nortman, Rachel Weisz.

 

Film „Skradzione oczy” porusza problem brutalnej „bułgaryzacji” 
(tzw. „proces odrodzenia”) mniejszości muzułmańskiej zamieszkującej 
Bułgarię, która miała miejsce w latach 1984- 89 ubiegłego wieku. W oba-
wie przed działaniami separatystycznymi, komunistyczne władze posta-
nowiły całkowicie wyeliminować islamską kulturę i tradycję w tym kra-
ju. Prześladowanie ludności przejawiało się w przymusowej zmianę na-
zwisk z muzułmańskich na chrześcijańskie, zakazie używania obcego 
języka, noszeniu tradycyjnych strojów, obchodzeniu narzuconych świąt 
oraz zamknięciu meczetów. W ostatecznym rozrachunku Bułgarię opu-
ściło ponad 300 tysięcy przedstawicieli muzułmańskiej mniejszości. 

Te tragiczne wydarzenia poznajemy poprzez historię dwojga mło-
dych ludzi, muzułmankę Ayten oraz podporządkowanego władzom Iva-
na. Dochodzi między nimi do sytuacji na pozór niemożliwej - pomimo 
wszelkich przeciwności, zakochują się w sobie. Jest to iście „religijny 
mezalians”, a zarazem próba poszukiwania porozumienia, budowy 
i jedności. Film dostał wiele wyróżnień na międzynarodowych festiwa-
lach. Warto zwrócić na niego uwagę, gdyż mówi o wydarzeniach nie tak 
bardzo odległych, a mało nam znanych.

Skradzione oczy (Otkradnati ochi) Turcja, Bułgaria 2005; reż. Radoslav 
Spassov, scen. Radoslav Spassov, zdj. Plamen Somo; wyst. Vesela Kazakova, 
Valeri Yordanov, Nejat Eisler.

Adrian Gamoń
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Film - klasyka i nowości
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Portishead – “Third”

Po ponad dziesięciu latach milczenia powraca zespół kultowy. Zespół, który 
w ubiegłej dekadzie zaskoczył muzyczny świat swoją artystyczną wizją. Por-
tishead śmiało może być uznany za synonim trip-hopu. „Third”, jak sama na-
zwa wskazuje, jest trzecim studyjnym albumem grupy, jednak jest on trudny 
do oceny. Przede wszystkim Brytyjczycy nie kontynuują i nie powielają stylu, 
który wypracowali na dwóch poprzednich płytach. Trudno się jednak temu 
dziwić, skoro przez dekadę nie angażowali się w żadne muzyczne projekty. 
Zmiana stylu może być nie do zaakceptowania przez „ultrafanów” zespołu, lecz 
z drugiej strony to, co Portishead proponuje w zamian, jest równie smakowite. 
Trzeba przyznać, że to ciężkie muzyczne danie jest do przełknięcia. Na płycie 
możemy usłyszeć mniej brzmień elektronicznych a więcej instrumentalnych. 
Płaczliwy, zawodzący głos Beth Gibbons nadaje gęstym i mrocznym brzmie-
niom prawdziwie psychodelicznego 
charakteru. Bez wątpienia „Third” jest 
świetnym nagraniem, jednak aby je 
docenić trzeba spełnić dwa warun-
ki. Pierwszym jest podejście do niej 
bez zbytniego entuzjazmu, jaki towa-
rzyszy płytom wielkich zespołów wy-
dawanych po wieloletniej przerwie. 
Drugi to nie porównywanie „Third” do 
„Dummy” - absolutnie klasycznego 
i genialnego dzieła Portishead z 1994 
roku. Spełnienie tych zaleceń pozwoli 
cieszyć się Wam sporą dawką świet-
nej muzyki. 
      
 Michał Guzik   

Erykah Badu – “New Amerykah – Part One (4th World War)”

Po wydaniu krążka „Baduizm”, który w 1997 roku zredefiniował gatunek soul,
dając początek odmianie zwanej neosoulem, Erykah powraca z czwartym studyj-
nym albumem. Jak od każdego artysty, który nagrał płytę przełomową, tak i od 
Badu wszyscy oczekiwali nagrania co najmniej bardzo dobrego. Pierwsza dama 
nowoczesnego soulu nie zawiodła. „New Amerykah” przykuwa uwagę z kilku 
względów. Przede wszystkim różnorodność brzmień, które oscylują w klima-
tach soul, R&B oraz hip-hop. Ten eklektyzm widoczny jest również w strukturze 
samych utworów, które niejednokrotnie urywane są w połowie, zmieniając cał-
kowicie formę. Na płycie słychać to, co widać na okładce – głowę pełną pomy-
słów. Badu porusza wiele tematów trapiących społeczeństwo amerykańskie (np. 
„Soldier”), ale nie rezygnuję również z wątków autobiograficznych („Me”). Moim
osobistym faworytem jest „The healer” - hipnotyczny kawałek z dzwoneczkami 
w tle, w którym artystka wręcz gloryfikuje hip-hop [„it’s bigger than religion (...)
it’s bigger than my nigga (...) it’s bigger than a government”] oraz „That hump”. 

Za znakomity efekt końcowy odpowie-
dzialny jest m.in. Madlib i 9th Wonder. 
Można powiedzieć, że jaka wokalist-
ka, tacy producenci: najwyższa pół-
ka. Najbardziej smakowitym kąskiem 
jest jednak informacja potwierdzająca 
przybycie Erykhi do Polski! Wystą-
pi ona na festiwalu Open’er w Gdyni. 
Zapewniam Was, że taka okazja pręd-
ko się nie powtórzy, a każdy koncert 
gwiazdy tego formatu jest niezapo-
mnianym przeżyciem. 

 
Michał Guzik

ROLLING STONES 
– „Shine a Light”

Już za kilka dni na ekrany polskich 
kin trafi dokument Martina Scorsese
pt. „Rolling Stones w blasku świa-
teł”. Wybitny reżyser zebrał ekipę 
najlepszych fachowców i uwiecznił 
dwa występy „największego zespo-
łu rock’n’rollowego świata”, które 
miały miejsce dwa lata temu w no-
wojorskim Beacon Theatre. Wy-
dawnictwo „Shine a light” to ścież-
ka dźwiękowa do filmu, będąca de
facto pełnym zapisem koncertu z 1 
listopada 2006 roku. Dodatkowo, 
na drugiej płycie znalazły się trzy 
numery z październikowego wystę-
pu Stonesów w Nowym Jorku. Jest 
to wierna rejestracja występu, bez 
dogrywania wokalu lub gitar w stu-
dio. Słychać tutaj każde potknięcie 
muzyków, każdy fałsz i sprzężenia 
gitar. Jest brud, ale przede wszyst-
kim siła, potęga i niesamowita moc, 
czyli kwintesencja rock’n’rolla. „To-
czące kamienie” wprawia w ruch 
riff Keitha Richardsa, perkusista 
Charlie Watts wybija bezbłędnie 
rytm, zaś drugi gitarzysta Ronnie 
Wood uzupełnia całość. Kiedy do 
ręki bierze mikrofon Mick Jagger 
i zaczyna śpiewać pierwsze wersy 
Jumpin’ Jack Flash, maszyna rusza 
pełną parą, a my cofamy się w cza-
sie o pół wieku. Do teraźniejszości 
wrócimy dopiero po wybrzmieniu 
ostatnich dźwięków „Shine a light”, 
ponieważ Stonesi postawili głównie 
na numery z początku ich działalno-
ści. Często są to prawdziwe perełki, 
jak przepiękna ballada „As Tears 
Go By” z 1964 roku, czy wykonany 
wspólnie z Buddy Guy’em standard 
„Champagne & Reefer”. Jeśli już 
mowa o gościach to najlepiej wy-
padła (uwaga!) Christina Aguile-
ra. Rolling Stonesi po raz kolejny 
udowodnili, że nie wybierają się na 
emeryturę. I bardzo dobrze. 
      
 Dawid Bednorz 
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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 

 W do bólu szczerej, męskiej rozmowie prowadzonej w amsterdamskim barze o nazwie „Me-
xico-City”, Jean-Baptiste Clamence wypowiada te oto słowa: „Ja, ja, ja, oto refren mego kochanego życia, 
który słychać było we wszystkim, co mówiłem. Nie mogłem nigdy mówić inaczej, niż chwaląc się, zwłaszcza 
jeśli robiłem to z ową druzgoczącą dyskrecją, której tajemnice posiadłem”.
 Uniwersalność tego stwierdzenia, dającego się idealnie przełożyć na współczesne nam czasy 
– począwszy od pola naszych osobistych doświadczeń, na kulturze masowej i rynku pracy kończąc 
– jest wyznacznikiem geniuszu Camusa. Opowiadając historię sędziego-pokutnika, który, ucieka-
jąc przed moralnym osądzeniem, zamienił paryski blichtr na portową dzielnicę w Holandii, autor 
„Upadku” pobudza nas do intelektualnie wymagającej, ale jakże potrzebnej refleksji na temat winy.
Każdy z nas ma bowiem ciemniejszą stronę, o której zazwyczaj nie chcemy pamiętać. W ostatecz-
nym rozrachunku nie unikniemy jednak oskarżenia; jesteśmy skazani na osądy społeczne oraz wła-
sne, bezlitosne sumienie. Clamence po prostu uświadomił to sobie wcześniej, niż większość ludzi 
– na tym polega jego tragedia. 
 W tej niewielkiej objętościowo powieści, zawartych jest więcej mądrych słów, niż w niejednej 
epopei. Uważna lektura „Upadku” na długi czas zburzyć może samouwielbienie, w które tak często 
popadamy.

 Paweł Iwanowicz Cziczikow nie jest zwyczajnym intrygantem i hochsztaplerem. Jego przy-
bycie do gubernialnego miasta N. jest starannie zaplanowane, a szwindel, którego ofiarami padną
najmożniejsi mieszkańcy, przyprawia o zawrót głowy.
 „Martwe dusze” Mikołaja Gogola, to w powszechnej opinii jedno z najważniejszych dzieł XIX-
-wiecznej literatury europejskiej. Zachwycająca narracja, niezwykle bogaty, na czele z głównym 
bohaterem, wachlarz osobowości, a także zagadka niemal niemożliwa do rozwiązania, stanowią 
o sile powieści. Ciężko znaleźć słaby punkt tej książki, a jeszcze trudniej wyobrazić sobie czytelnika, 
którego nie porwie legendarny, gogolowski styl. Wierne odtworzenie relacji społecznych w ówcze-
snej Rosji, doskonale widoczne np. w sposobie prowadzenia konwersacji,  także jest atutem powie-
ści. Nade wszystko jednak, autor pokazuje czytelnikowi siłę ironii i groteski – najsilniejszej broni 
w walce z prowincjonalną zaściankowością, skąpstwem i zwykłą głupotą.
 Ponoć pomysł na napisanie „Martwych dusz” podsunął Gogolowi sam Puszkin. Nawet jeśli 
to prawda, absolutnie nie umniejsza to literackiego kunsztu tego pierwszego. Przekonać się o tym 
można sięgając po takie jego utwory jak „Opowiadania petersburskie” czy „Szynel”. Najpierw jed-
nak przekonajcie się, jaki biznesplan opracował obywatel Cziczikow.

 Nazwisko Mariusza Szczygła u większości z Was budzi z pewnością jedno skojarzenie – emito-
wany od połowy lat 90. talk-show „Na każdy temat”. Jeśli tak, to zazdroszczę niewiedzy, gdyż weryfikacja
tego stereotypowego poglądu przyniesie niezwykle dużo radości. Szczygieł jest bowiem jednym z naj-
lepszych w naszym kraju reportażystów. Nie może być zresztą inaczej, skoro to właśnie jemu powierzono 
zadanie prowadzenia znakomitego dodatku do Gazety Wyborczej – Dużego Formatu. 
 „Gottland” to zbiór reportaży stricte tematycznych - czas i miejsce akcji: Czechosłowacja, 
głównie wiek XX. Historie dramatyczne, wzruszające, całkowicie absurdalne i pogmatwane. Można 
by rzec: filmowe. Bohaterowie? Czasem powszechnie znani, jak rodzina Batów (tak, to ci od słyn-
nych butów), Karel Gott czy Marta Kubiszova, innym razem prawie anonimowi. Zawsze jednak mają 
oni swoją historię, która godna jest przedstawienia. Niewielu zaś umie tak opowiadać jak Mariusz 
Szczygieł. Oszczędność słów i perfekcyjny dobór środków stylistycznych sprawiają, że „Gottland” 
czyta się z szeroko powiększonymi źrenicami.
 Jestem pewien, że żaden badacz społeczny nie potrafiłby w tak dosadny i prawdziwy sposób
opisać charakteru narodowego Czechów. Budowa portretów psychologicznych poszczególnych bo-
haterów książki to również literacki majstersztyk. Całość jest w najwyższym stopniu godna polecenia.

Upadek, 
Albert Camus, 
liczba stron: 112, 
Warszawa 2004, 
Wydawnictwo 
MUZA S.A.

Martwe dusze, 
Mikołaj Gogol, 
liczba stron: 216, 
Kraków 2008, 
Wydawnictwo 
Zielona Sowa

Gottland, Mariusz 
Szczygieł, 
liczba stron: 232, 
Sękowa 2006, 
Wydawnictwo 
Czarne
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23 maja (piątek)
Z cyklu „Kino let-

nie pod schodami”: 
„Igraszki losu”, reż. Peter Chel-
som. Wiele lat temu bohatero-
wie tej opowieści spędzili ze 
sobą noc, której nie mogą za-
pomnieć. Po próbie życia od-
dzielnie, Jonathan postanawia 
odnaleźć tę jedną, prawdziwą 
miłość. Gotowy na wszystko 
rusza śladem dziewczyny. 
Ogródek Kijów Centrum. Godz. 
21.30. Wstęp wolny.

26 maja (poniedziałek)
XI OFF Film Festiwal - Mię-

dzynarodowy Festiwal Kina 
Niezależnego “Off Cinema”. 
Tym razem będzie można obej-
rzeć siedem obrazów kina nie-
zależnego: pięć polskich pro-
dukcji i dwie zagraniczne. CK 
Rotunda.

29 maja (czwartek) 
Z cyklu „Wykład ilustrowa-

ny”: „Czeski sen”, reż. Vit Klu-
sak, Filip Remunda. Film ten 

został uznany naj-
lepszym czeskim 
dokumentem 2004 

roku. Nagradzany był także na 
zagranicznych festiwalach. Re-
żyserami są studenci FAMU, 
którzy w swym filmie ukazują 
fenomen supermarketów 
w Czechach. CK Rotunda.

30 maja (piątek)
Z cyklu „Polskie Piątki”: 

„Prawo i pięść”, reż. Jerzy Hof-
fman. Kijów Centrum. Godz. 
13.30. Wstęp 5 zł.

30 maja – 5 czerwca
Krakowski Festiwal Filmo-

wy. Kolejna edycja największe-
go święta kina w mieście. 
W programie przewidziany jest 
konkurs polski i międzynaro-
dowy. Spośród ponad 1800 
zgłoszonych obrazów selekcjo-
nerzy wybrali 23 dokumenty, 
17 fabuł i 12 krótkometrażo-
wych animacji. O grand prix, 
Złotego Smoka, ubiegać się 
więc będą 52 filmy z 17 krajów.

18 maja 
(niedziela)
Rykarda Pa-
rasol. Alche-
mia. Godz. 20. 
Wstęp 25 zł.

19 maja (poniedziałek)
Fun, Hogenband. Kawiarnia 
Naukowa. Godz. 19. 
Wstęp 10 zł.

Aga Zaryan. 
CK Rotunda. 
Godz. 20. 

20 maja (wtorek)
Enon, Klub Re. Godz. 20. 
Wstęp. 20 zł.

21 maja (środa)
Królik. Harris Piano Jazz 
Bar. Godz. 21. Wstęp 10 zł.

24 maja (sobota)
Loo & Placido, Tanie Dra-
nie Soundsystem. Prozak. 
Godz. 21. Wstęp wolny. 

25 maja (niedziela)
Gosia Kościelniak & Mi-

shaluck Band. Harris Piano 
Jazz Bar. Godz. 21. Wstęp 10 zł.

28 maja (środa)
Agata Ślazyk. Piwnica Pod 
Baranami. Godz. 20.

31 maja (sobota)
Seb Bernatowicz Trio. Har-
ris Piano Jazz Bar. Godz. 21. 
Wstęp 20 zł.

7 czerwca (sobota)
Pro-Pain, Zool FX, X-Core, 
Blasted, Drown My Day. Loch 
Ness. Godz. 19. Wstęp 45 zł. 
(w dniu koncertu 55 zł.).

Rekomendacje opracował: Dawid Bednorz

KONCERTY:

FILM: WYDARZENIA:
16 – 17 maja
Noc Muzeów. Za symboliczną złotów-
kę do godziny 1 w nocy będzie można 

wziąć udział w ciekawych 
imprezach, pokazach 
walk rycerskich, spotkać 
się z artystami, zwiedzić 
krakowskie fortyfikacje, 
a także podziwiać muzeal-
ne zbiory. 

17 – 18 maja
Tuning Show. Szósta edy-

cja imprezy, skupiającej w jednym miej-
scu właścicieli jedynych w swoim rodzaju 
samochodów. Zjawią się firmy produku-
jące i dystrybuujące sprzęt niezbędny do 
poprawiania aut, odbędą się warsztaty 
z osobami zajmującymi się na co dzień 
tuningiem, przybędą także rzesze sympa-
tyków i potencjalnych tuningowców. ul. 
Centralna 41a.

24 maja (sobota)
XI Międzynarodowy Mityng w chodzie 
sportowym. Impreza organizowana przez 
Roberta Korzeniowskiego dołączyła 
w tym roku do grona największych zawo-
dów w tej dyscyplinie sportu na świecie. 
Rynek Główny. Godz. 14.

29 maja (czwartek)
Pochód Lajkonika. Przy dźwiękach staro-
dawnych melodii zwierzyniecki konik bę-
dzie harcował, odwiedzał sklepy, restau-
racje, hojnie rozdając razy buławą oraz 
zbierając datki do koszyczka. Kulminacja 
obrzędu następuje zazwyczaj około godz. 
19. na estradzie przed Wieżą Ratuszową, 
gdzie w obecności tłumnie zgromadzo-
nych krakowian Prezydent Miasta wrę-
cza lajkonikowi tradycyjny haracz i obaj 
wznoszą toast za pomyślność Krakowa 
i jego mieszkańców. 

7 – 8 czerwca
Festiwal Tatuażu. Trzecia edycja festiwa-
lu ma zgromadzić kilkudziesięciu najlep-
szych tatuartystów. Na miejscu będzie 
można zrobić sobie piękny tatuaż, zakupić 
biżuterię do piercingu, a także skosztować 
pysznych potraw. CK Rotunda. Od godz. 10. 
Wstęp 25 zł. (każdy dzień).
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fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki (2)

Pomiędzy 5, a 11 maja, studenci 
przeżyli najbardziej imprezowy 
tydzień w ciągu całego roku aka-

demickiego. W programie 
imprez każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Zainte-
resowaniem cieszyły się 
zarówno koncerty, jak 
i imprezy klubowe. Wie-
czory kabaretowe w Stu-
dio i w Rotundzie zgro-
madziły po kilkuset wi-
dzów. 

Piątkowe przedpołu-
dnie tradycyjnie uświetnił 
kolorowy marsz studen-
tów ulicami Krakowa, 
prowadzony przez pół-
-diabelską – pół-anielską 
Orkiestrę Reprezentacyjną AGH. Nie 
zawiedliśmy! Było nas i widać i słychać. 
Teraz „każdy to powie, że AGH rządzi 
w Krakowie”.    

Wieczorami, tradycyjnie, trudno 
się było przedrzeć przez Miasteczko 
Studenckie.  Na trawnikach brakowało 
wolnego miejsca, by rozłożyć swój koc 
wyniesiony po kryjomu z akademika. 
Zapach smażonej kiełbasy i dym uno-
szący się ponad Miasteczkiem stwarza-
ły niepowtarzalny klimat wspólnego 

grillowania. To doprawdy niezwykłe, 
gdy na tak małej powierzchni można 
obserwować tysiące młodych ludzi, re-

prezentantów wszystkich krakowskich 
(i nie tylko) uczelni, którzy przyszli tu 
w jednym celu - by dobrze się bawić.

Juwenalia 2008 przeszły już do hi-
storii. Za nami cudowny tydzień: gril-

lowanie bez końca, koncerty, imprezy 
oraz wytężona praca nad „mięśniami 
piwnymi”. Większość z nas ma w pa-

mięci fantastyczne wspo-
mnienia tych nocy i dni. 
W jednej kwestii pozo-
staje jednak niesmak - 
chodzi o śmieci. Gdy do 
głosu dochodzą alkoho-
lowe procenty hasło 
„Szanuj swoją grilloprze-
strzeń” nie ma racji bytu. 
Zajrzyjcie na: www.sub-
ey.eu/juwenalia_200. 
W przyszłym roku musi-
my się poprawić, zgoda? 

 Na koniec podzię-
kowania dla wszystkich 
sponsorów i patronów 

medialnych tegorocznych Juwenaliów. 
Bez nich tak udana zabawa nie byłaby 
możliwa. A na deser garść imprezo-
wych wspomnień w postaci zdjęć (wię-
cej na stronie 32).

„AGieH krakowski - najlepsza uczelnia Polski” oraz „kto literek nie szanuje…” - te okrzyki roz-
brzmiewały najgłośniej podczas piątkowego pochodu juwenaliowego, który tradycyjnie prze-
szedł ulicami Krakowa. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, jak co roku, stanowili najlicz-
niejszą grupę, wykazując się zarazem pomysłowością przy tworzeniu oryginalnych przebrań. By 
świętować, skrypty i książki porzucił nawet Jagielloński.   

Karolina Borkiewicz, Karolina Diakow

AGieH 
się 

bawił

kultura
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Venturi Eclectic ucieleśnia ideę pojazdu w peł-
ni niezależnego od konwencjonalnych źródeł 
energii. Nie straszne są mu ce-

ny paliw, energii elektrycznej czy 
bezpieczeństwo energetyczne Jest 
to, bowiem pojazd autonomiczny, 
a jego design został całkowicie pod-
porządkowany tej idei. Całość jest 
asem wyciągniętym z rękawa 
i chwytem marketingowym, na któ-
rym można zbić fortunę.

 Na czym polega ta niezależ-
ność? Zacznijmy od tego, że Eclectic 
jest pojazdem elektrycznym. Wypo-
sażony w 11-kilowatowy silnik może 
zabrać na swój pokład trzy osoby, 
a do poruszania się wykorzystuje 
trzy różne źródła energii. Po pierw-
sze – korzysta z zainstalowanych na 
dachu baterii słonecznych. Ich powierzchnia wyno-
si 2,5 m2, co pozwala na to, by jedynie to źródło 
w przeciągu doby dostarczyło energii potrzebnej 
do przejechania 7 km. Mało? To jeszcze nie wszyst-
ko! Inną możliwością są turbiny wiatrowe - maksy-
malnie trzy do jednego pojazdu. Ich średnia dzien-
na produkcja energii jest równa kolejnym piętnastu 
kilometrom. To już razem tyle, że w słonecznym 
i skąpanym w morskiej bryzie Monako (powierzch-
nia państwa 1,95 km2), spokojnie wystarczy na 
przejazd do kasyna i z powrotem. A gdyby miało 
nie wystarczyć, to zawsze możemy skorzystać 
z trzeciej możliwości, jaką jest naładowanie aku-
mulatorów prądem z gniazdka – ta opcja pozwoli 
nam przemierzyć 50 km.

 Prędkość maksymalna Venturi to 50 km/h. 
Zapewne powiecie, że to kiepski wynik. Chyba nie, 

zważywszy na to, że sam producent na swej stronie 
internetowej pisze o Eclecticu jako o „pojeździe, 

który nie czuje potrzeby, by wyglądać jak inne sa-
mochody”. Priorytetem było zintegrowanie paneli 
fotowoltaicznych z półprzezroczystym dachem po-
jazdu. Jedno jest pewne: Eclectic nie pozostaje nie-
zauważony. Wysoko i centralnie umieszczony fotel 
kierowcy daje zarówno jemu, jak i pasażerom, 
wspaniały panoramiczny widok, a także odpowied-
nio wiele miejsca. Niespotykany wygląd? Cóż, kiedy 
na drodze pojawia się Eclectic, żadne Ferrari ani 
Rolls-Royce nie zdoła z nim konkurować o spojrze-
nia przechodniów. Przekaz, który niesie ze sobą po-
jazd jest jasny i prosty: to nie jest zwyczajny samo-
chód, lecz zupełnie awangardowy sposób prze-
mieszczania się, a posiadanie Eclectica jest czymś 
w rodzaju osobistego wyróżnienia. Zmiana roli 
konsumenta w producenta? O to w tym chodzi! 
Szef firmy Venturi, Gildo Pallanca Pastor, mówi, że 

ten pojazd ma przede wszystkim dawać frajdę 
z jazdy i z użytkowania pojazdu, a zastosowany 

koncept ma tylko „przy okazji” chro-
nić środowisko. - „My nie jesteśmy 
przedsiębiorstwem ekologicznym” – 
dodaje.

 Eclectic faktycznie może 
dawać zadowolenia z jazdy. Przy 
swojej masie wynoszącej jedynie 350 
kg potrafi, przyspieszając, zostawić 
z tyłu niejeden samochód, a górskie 
i kręte drogi dostarczają tym więcej 
wrażeń, że opony wehikułu niemal 
kleją się do jezdni. Bezpośrednie, 
krótkie i dokładne przełożenie kie-
rownicy powoduje, że pojazd prowa-
dzi się niczym gokart.

 Sprzedaż Eclectica miała 
się zacząć w marcu 2008. Jednak 

obecnie firma rozwija jeszcze ostateczną wersję po-
jazdu, która w październiku zostanie zaprezento-
wana na Paris Motor Show, a w 2009 r. wprowadzo-
na do sprzedaży. W tym roku firma miała zamiar 
wyprodukować 200 egzemplarzy i sprzedać każdy 
po 24 000 € + VAT. W następnych latach liczba pro-
dukowanych egzemplarzy ma nieco wzrosnąć, a ce-
na spaść do około 18 000 €. Samochód objęty jest 
2-letnią gwarancją, a utylizację zużytych akumula-
torów bierze na siebie producent.

Dział motoryzacja powstaje 
przy współpracy z portalem

Venturi Eclectic Eklektyczna awangarda

Wśród fanów samochodów 
sportowych Venturi zasłynął 
modelem GT3 z ośmiocylin-
drowym, 485-konnym silni-
kiem, rozpędzającym auto do 
270 km/h. Ale to nie ten model 
ma teraz przyciągać najzamoż-
niejszych. Najnowszym pojaz-
dem, którego sprzedaż miała 
się zacząć w marcu 2008, jest 
awangardowy Eclectic.

Bartosz Górecki

fot. www.venturi.fr
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Do Polski przyjechałem dlatego, że tu mam 
możliwość kontynuacji nauki i podjęcia stu-
diów. Wasz Rząd co roku daje szansę kandy-

datom z innych krajów, aby mogli uczyć się w Pol-
sce - i ja z tego skorzystałem. Najpierw musiałem 
wysłać wszystkie niezbędne dokumenty do Warsza-
wy, bo tam odbywała się kwalifikacja. Potem przyje-
chałem na kurs językowy, bez którego nie można roz-
począć nauki. Taki lektorat kończy się egzaminem. Jeśli 
wynik jest pozytywny, można starać się o przyjęcie 
na uczelnię. Dla moich rodaków przeznaczonych by-
ło pięć miejsc, ale w końcu przyjechaliśmy we 
dwóch. Ostatecznie jestem studentem AGH - na 
pierwszym roku Elektroniki i Telekomunikacji. 

W Tanzanii: 
Mambo Kilimandżaro!

W Krakowie mieszkam w akademiku razem 
z dwoma Waszymi rodakami. Podoba mi się panu-
jąca atmosfera, bo na chłopaków zawsze mogę li-
czyć i chętnie mi pomagają. Czasem przeszkadza mi 
bariera językowa, gdyż nie jestem w stanie powie-
dzieć wszystkiego i ciężko jest mi wytłumaczyć, co 
tak naprawdę mam na myśli. Lubię też klimat, jaki 
panuje na całym Miasteczku Studenckim, ale na 
grillu można mnie spotkać bardzo rzadko - dużo się 
uczę. Jeśli mam wolny czas, wykorzystuję go na wy-
jazdy ze znajomymi albo do znajomych. Byłem już 
w wielu polskich miastach: mogę wymienić na 
przykład Bydgoszcz czy Szczawnicę. Uważam, że 
Wasze góry są piękne. Również w Krakowie jest 
wiele atrakcji. 

Mój kraj też pełen uroku i szczerzę mogę za-
chęcić każdego, kto tylko chce zobaczyć nowe miej-
sca, aby wybrał się do Tanzanii - tam nie ma czasu 
na nudę. Wydaje mi się, że trzeba pochwalić się 
choćby Kilimandżaro, kilkunastoma parkami i re-
zerwatami, czy największym w Afryce jeziorem – 
Victoria. W jednym z parków mieszka plemię Masa-
jów, którzy jako jedyni mogą żyć w bliskości ze 
zwierzętami, ponieważ są do nich pokojowo nasta-
wieni i ich nie zabijają. Język, jakiego używamy to 

suahili - pisownia i wymowa są tu praktycznie 
identyczne. Poza tym urzędowy jest również an-
gielski. Nie oznacza to jednak, że ludzie posługu-
ją się tylko tymi dwoma językami, bo wyróżnia-
my ich w sumie aż 130! Wasze „cześć” to dla nas 
„mambo”. Widzę jednak, że ludzie inaczej rozu-
mieją pewne wyrazy. Turystom, bowiem „safari” 
kojarzy się z polowaniem na dzikie zwierzęta, 
a dla nas jest to słowo oznaczające „jazdę”.

Ugali i pilau 
to moje przysmaki

Kiedy mieszkałem w Dar es Salaam, 
często w wolnych chwilach wychodzili-
śmy ze znajomymi na imprezy. Tutaj też 
mi się to zdarza, ale zdecydowanie rza-
dziej. Staram się nie zaniedbywać nauki, 
ponieważ po siódmym semestrze możemy 
otrzymać stopień inżyniera, a potem magi-
stra. Co będę robił w przyszłości? Myślę 
o tym, ale nie podjąłem żadnej decyzji - 
uważam, że wszystko może się zdarzyć. 
Chciałbym być administratorem systemów 
komputerowych, ale czas pokaże, czym 
będę się zajmował.

Jeśli chodzi o Polskę, to muszę przy-
znać, że brakuje mi tutaj „naszych” warzyw. 
Wynika to z pewnością z różnic klimatycz-
nych, gdyż u nas średnia temperatura wy-
nosi 30 stopni. Odmienność ta uwidacznia 
się także w potrawach, gdyż w Tanzanii je-
my wszystko gotowane, a tutaj nie. U nas 
często jada się danie zwane ugali, które 
składa się z warzyw, mięsa i sosu, czy na 
przykład pilau, składające się z ryżu i przy-
praw. Inaczej wyglądają także naleśniki. Te, 
które robi moja mama, są bardziej sycące 
od polskich. Dlatego wolę gotować sam w akade-
miku - wtedy jem to, co mi smakuje. Niestety nie 
jestem zbyt dobrym kucharzem. Poza tym często 
brakuje mi czasu, dlatego zadowalam się tym, co 
znajduję w sklepie. 

W oczekiwaniu na wakacje rozmyślam, co 
mógłbym robić w czasie wolnym. Chciałbym pojeź-
dzić trochę po świecie i odpocząć od nauki, wyko-
rzystać dobrze wolne dni, żeby potem wrócić z no-
wą energią do pracy.

„Safari” oznacza „jazdę”, 
a nie polowanie!
Abdul Wakanai przyjechał do Krakowa z miasta Dar es Salaam w Tanzanii. Tutaj studiuje, zwie-
dza, bawi się i zgłębia tajniki języka polskiego.

Notowały: Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki
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fot. KSAF AGH,  Ewa Mazur

Być albo nie być 
(doktorantem)

Oto jest pytanie, które często zadajemy sobie kończąc studia. Droga kariery naukowej dla wielu jest 
spełnieniem marzeń. Inni, w momencie otrzymania dyplomu, z ulgą opuszczają mury uczelni na za-
wsze. Ofertę studiów III-stopnia kieruje do nas aż jedenaście wydziałów – czy warto z niej skorzystać?

Ewa Hołysz, Agnieszka Kostelecka

Propozycja nie do odrzucenia

Wybór kariery naukowej to poważ-
na życiowa decyzja, będąca często wy-
nikiem głębokich przemyśleń, ale także 
zbiegów okoliczności czy propozycji, 
które padają nagle i niespodziewanie. 
O początku swojej kariery naukowej 
opowiedział nam profesor Ryszard Ta-
deusiewicz, osoba która na AGH za-
równo studiowała, jak i piastowała 
funkcję Rektora: 

- „Gdy studiowałem, to dla mnie, 
podobnie jak dla większości moich kole-
żanek i kolegów, możliwość pozostania 
w legendarnej (już wtedy!) Katedrze Au-
tomatyki, kierowanej przez prof. Górec-
kiego, była szczytem marzeń. Jak się wy-
dawało – nieosiągalnych marzeń. Dlate-
go zbliżając się do momentu obrony pra-
cy magisterskiej zacząłem poszukiwać 
dla siebie jakiegoś miejsca pracy i za-
warłem już wstępną umowę – ponadto 
zakład w Rzeszowie był skłonny dać mi 

od razu mieszkanie, co w czasach komu-
nistycznych było szczytem luksusu. 
W dniu 3 kwietnia (w moje imieniny!) 
obroniłem pracę magisterską (nieskrom-
nie dodam, że z wyróżnieniem) i już za-
mierzałem pożegnać się z kochaną 
uczelnią i z uwielbianym Krakowem, 
gdy nagle usłyszałem od prof. Góreckie-
go: - Panie Ryśku, ja już potwierdziłem 
w kadrach. - Co Pan Profesor potwier-
dził?! - No, że Pan się zgłosił do pracy od  
1 kwietnia”.  
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Jak widać, decyzje często „podej-

mują się same”, i to w ostatniej chwili. 
Czasem jednak propozycja pracy na-
ukowej pada już na początku studiów. 
Tak było w przypadku Łukasza, stu-
denta V roku inżynierii materiałowej 
na Wydziale Metali Nieżelaznych 
i przyszłego doktoranta. O tym, że bę-
dzie on chętnie widziany w zespole ba-
dawczym swojego profesora dowiedział 
się na II roku: - „Pewnego dnia podczas 
wykładu otrzymałem ciekawą propozycję, 
długo się jednak zastanawiałem. Do pod-
jęcia decyzji zachęcały mnie coraz bardziej 
wizyty w laboratorium. Pewnego dnia 
profesor spytał, co chciałbym robić.  - Co-
kolwiek, żeby było ciekawe – odpowiedzia-
łem. I teraz rzeczywiście robię coś, co mnie 
interesuje. Mam też pewne ciągotki dy-
daktyczne – sprawia mi satysfakcję, gdy 
ktoś z uwagą mnie słucha i uczy się”. 
Łukasz podkreśla, że przy podejmowa-
niu decyzji o pozostaniu na uczelni, 
niezwykle ważne są dobre kontakty 
między kadrą a studentami.

Ciemna strona...

Prestiż, kariera, naukowe sukcesy, 
praca dydaktyczna – to wszystko brzmi 
bardzo zachęcająco. Pozostaje jednak 
jeden, ale za to jakże poważny i mogący 
stanowić przeszkodę problem – finan-
se. Wielu studentów, dowiadując się 
o swoich ewentualnych stypendiach 
i zarobkach, stwierdza, że „prestiżem 
się najeść nie można”. Oferty pracy kie-
rowane do absolwentów AGH są finan-
sowo o wiele atrakcyjniejsze, niż wyna-
grodzenie doktoranta.. Ale pieniądze 
to przecież nie wszystko. Fakt - wyso-
kość stypendiów doktoranckich nie 
zmieniła się od dłuższego czasu – dok-
torant otrzymuje miesięcznie 60% pod-
stawowej pensji asystenta, czyli ok. 
1040 zł. Stypendium może być wyższe 
- na przykład, gdy poza obowiązko-
wym wymiarem zajęć dydaktycznych, 
doktorant pracuje ze studentami także 
w nadgodzinach (na każdym roku stu-
diów III-stopnia istnieje obowiązek 
prowadzenia zajęć w wymiarze od 30 
do 90 godzin). Kwestie te są szczegóło-
wo regulowane na poszczególnych wy-
działach. Finansowa dola młodych 
adeptów nauki nie była nigdy lekka: - 
„Ja moją pierwszą pensję na uczelni 

miałem znacznie niższą, niż stypendium 
naukowe, które pobierałem jako stu-
dent. Dlatego mieszkałem w rozlatują-
cym się domu bez żadnych wygód, zara-
białem korepetycjami, a gdy chciałem 
kupić żonie torebkę na imieniny, to pra-
cowałem przy rozładunku wagonów na 
kolei” – opowiada profesor Tadeusie-
wicz, podkreślając jednak, że najtrud-
niejszy jest zawsze początek drogi na-
ukowej, a z każdym rokiem może być 
tylko lepiej. Wysokość stypendiów na-
ukowych zmusza i dzisiaj doktorantów 
do podejmowania innej pracy zarobko-
wej. Popularne staje się powiedzenie: 
„na Uczelni pracuję, poza Uczelnią za-
rabiam”. Jednak wielu z nas, studentów, 
dorabia sobie czy nawet utrzymuje się 
samodzielnie już od pierwszych lat stu-
diów. Dodatkowa praca doktorantów 
jest więc, w pewnym sensie, czymś „na-
turalnym”. Poza tym istnieją przeróżnie 
programy i fundusze stypendialne, 
z których można skorzystać.

Doktoranci samorządni

Na skutek zmian związanych z pro-
cesem bolońskim, studia doktoranckie 
stały się trzecim z kolei, 4-letnim eta-
pem akademickiej edukacji. Mimo, że 
w stosunku do „zwykłych studentów” 
doktorantów jest o wiele mniej, powo-
łana została Uczelniana Rada Samorzą-
du Doktorantów. O działalności tej in-
stytucji, oraz o sytuacji doktorantów na 
AGH opowiada Przewodnicząca 
URSD, a jednocześnie doktorantka na 
WIMIC, Marta Ziemnicka: - „Struktu-
ra samorządu jest analogiczna jak 
w przypadku URSS-u – dwustopniowa 
(na każdym z 11 wydziałów prowadzą-
cych studia doktoranckie wybierany jest 
samorząd wydziałowy, który powołuje de-
legatów do URSD). Doktoranci mają 
w Senacie Uczelni jednego przedstawiciela 
– tak wynika z „proporcji” między studen-
tami a doktorantami. W ostatnim czasie 
przystąpiliśmy do ogólnopolskiego Porozu-
mienia Doktorantów Uczelni Technicz-
nych – był to niewątpliwie bardzo ważny 
krok dla naszej działalności.”  

Doktor na rynku pracy

Kończąc studia doktoranckie, nie 
mamy wcale gwarancji, że uczelnia za-

oferuje nam etat. Czy zatem poza śro-
dowiskiem akademickim „dr” przed 
nazwiskiem w ogóle się przydaje? I tak 
i nie – czasem doktor nie może zna-
leźć atrakcyjnego zatrudnienia na 
skutek działania zwykłych uprzedzeń 
– to smutne, ale wielu szefów nie chce 
mieć podwładnych wykształconych 
lepiej od siebie. Pojawiają się propo-
zycje rozdzielenia studiów dokto-
ranckich na „przemysłowe” i „nauko-
we”, tak, aby od początku wiadomo 
było, na jaką ścieżkę kariery dokto-
rant się decyduje. W związku z po-
wstaniem na wielu wydziałach trze-
ciego etapu studiów, można wniosko-
wać, że liczba doktorantów na AGH 
wzrośnie. Obecnie mamy ich na 
uczelni około 460 (jest to jednak spa-
dek w porównaniu z poprzednimi la-
tami, gdy liczebność tej grupy wynio-
sła 550-600 osób). Wśród studentów 
studiów III-stopnia, co może zaskaki-
wać, jest dosyć dużo pań. - „Praca na 
uczelni może być dla kobiet atrakcyjna” 
– argumentuje Marta Ziemnicka. 
W naszej internetowej sondzie spytali-
śmy Was, czy chcielibyście po studiach 
zostać pracownikami naukowymi. Naj-
częściej odpowiadaliście, że nie – 42%. 
Co trzeci student, rozważa jednak taką 
możliwość, a co czwarty jeszcze tego 
nie wie. 

Z pewnością praca badawcza i dy-
daktyczna nie jest drogą usłaną różami. 
Szczególnie trudne bywają początki. 
Aby Was jednak trochę zachęcić przy-
toczę raz jeszcze opinię profesora Ta-
deusiewicza: - „W zawodzie badacza 
wciąż dzieje się coś ciekawego. Ciągle 
dowiaduję się nowych rzeczy. Niektóre 
z nich sam odkrywam. To jest tak cieka-
we, że wynagradza wszelkie niewygody. 
A najcudowniejsze są te chwile, kiedy 
samemu dojdzie się do jakiegoś nowego 
wyniku naukowego, coś się odkryje, coś 
udowodni – no i ma się to niewiarygod-
nie wspaniałe uczucie, że jest się – przez 
chwilę – tym jedynym człowiekiem, któ-
ry ma jakiś maleńki kawałek Prawdy na 
własność, prywatnie, tylko dla siebie”. 
Warto chyba zatem rozważyć wszystkie 
plusy i minusy i podjąć decyzję, która 
będzie zgodna z naszymi indywidual-
nymi predyspozycjami, zainteresowa-
niami czy ambicjami.
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Są młodzi, piękni i zdolni. Za kilka 
lat zasilą kadrę polskich inżynie-
rów. Dziś są studentami Akade-

mii Górniczo-Hutniczej. Na pierwszy 
rzut oka nie wyróżniają się bardzo ze 
studenckiej braci. A jednak. Gdy się 
bliżej przyjrzymy, zobaczymy, że drze-
mią w nich pokłady niecodziennych 
zdolności w nietypowych dziedzinach. 
Ewa, Łukasz, Sebastian i Kamil udo-
wadniają, że nawet studiując na tech-
nicznej uczelni można mieć naprawdę 
artystyczną duszę.

Na AGH z fagotem

 Ewa Piątek - studentka IV roku Za-
rządzania i Marketingu w Przemyśle na 
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. 
Od wielu lat pasją tej niepozornej blon-
dynki jest gra na fagocie - dętym in-
strumencie drewnianym. – „Na począt-
ku grałam na klarnecie w orkiestrze pa-
rafialnej u mnie w Zielonkach. Organi-
sta, który prowadził tę orkiestrę nauczył 
nas bardzo wiele: nut, jak się obsługiwać 

tym instrumentem, jak na nim w ogóle 
grać” - wspomina Ewa. W średniej 
szkole muzycznej klarnet zmieniła na 
fagot. Obecnie Ewa rozwija swoje umie-
jętności na III roku  krakowskiej Aka-
demii Muzycznej. Próby? Kilka godzin 
dziennie - tyle mniej więcej czasu po-
trzeba, aby stać się profesjonalistą w tej 
dziedzinie. A to nie lada wyzwanie, 
chociażby dlatego, że fagot waży około 
7 kilogramów – niemało, zwłaszcza dla 
kobiety. Oprócz tego, gra na tym in-
strumencie wymaga odpowiednich 
ćwiczeń oddechowych. Ewa podkreśla, 
że fagot jest jedynym „dęciakiem”, na 
którym gra się wszystkimi palcami.

 Znajomi ze studiów na AGH pozy-
tywnie podchodzą do jej niecodziennej 
pasji i przywykli już do widoku Ewy 
z ogromnym pudłem pod pachą. Sama 
instrumentalistka ma jednak zdecydo-
wanie mniej czasu na spotkania towa-
rzyskie: – „Jak mam jakąś przerwę tutaj 
na AGH, to nie idę ze znajomymi np. na 
bilard, lecz pędzę na Akademię poćwi-
czyć. Właściwie nie mam takich luk, 
które spędzam z przyjaciółmi, tylko za-
zwyczaj staram się coś zrobić”- przyzna-
je Ewa.

 To konieczność, ponieważ nasza 
zdolna koleżanka chciałaby związać 
swoją przyszłość z fagotem. Realia pol-
skiego rynku pracy zwłaszcza, jeśli cho-
dzi o zawody dla absolwentów Akade-
mii Muzycznej, nie są jednak kolorowe 

- dlatego też Ewa nie zaniedbuje obo-
wiązków na swoim pierwszym kierun-
ku studiów, Zarządzaniu i Marketingu.

 
Randka z szydełkiem

Czy ktoś z Was ma pojęcie, czym 
różni się mulina od kordonka? Nie? 
W takim wypadku powinniście ko-
niecznie porozmawiać z Łukaszem 
Bartuzi, studentem 3 roku Geologii, 
którego pasją jest szydełkowanie. – 
„Wszystko zaczęło się od seriali, które 
oglądałem z moją dziewczyną” – mówi 
Łukasz. – „Fascynowało mnie, jak po-
trafi ona szydełkować równocześnie 
oglądając telewizję. Byłem ciekaw czy 
miałbym tyle cierpliwości, aby się tego 
nauczyć”. Ówczesny amator szydełka 
zaczął od prostych wzorów, potem po-
jawiły się coraz bardziej skomplikowa-
ne serwety, bieżniki, futerały, a nawet 
staniki! - „Pierwszy stanik był prezen-
tem dla siostry. Zrobienie go wymagało 
ode mnie nie lada inwencji, gdyż nie 
miałem zielonego pojęcia, o co chodzi 
z tymi wszystkimi rozmiarami. Więc ro-
biłem na oko. Na szczęście udało się”. 
Nietypowy prezent dla siostry, serweta 
dla cioci, ozdoby choinkowe dla znajo-
mych. Łukasz przyznaje, że jeszcze ni-
czego nie zrobił na sprzedaż. Tym, co 
wykona, woli się po prostu dzielić, gdyż 
samo dzierganie sprawia mu niemałą 
frajdę. Najbardziej dumny jest z dwu-

Akademia 
umiejętności niezwykłych

Czy wiesz czym po zajęciach zajmuje się twoja koleżanka 
z grupy? Albo ten chłopak z ostatniego rzędu? Zapewne nie 
i tym samym nie masz pojęcia, kto tak naprawdę czai się 
w murach AGH.

Bernadeta Boczar, Paulina Depczyńska
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kolorowego bieżnika, którego zrobienie 
było trudne i pracochłonne. Jednak na 
brak czasu szydełkowicz-geolog nie na-
rzeka. - „Nie mam najmniejszego pro-
blemu z nudnymi wykładami i spokoj-
nymi godzinami w pracy” – zauważa. 
– „Po prostu wyciągam nitkę wraz 
z szydełkiem i już mam zajęcie.” A co 
na to inni? Łukasz przyznaje, że reak-
cje na jego widok z „robótką” są róż-
ne. Rodzina nie ma nic przeciwko, 
dziewczyna go wspiera i jest najważ-
niejszym krytykiem (aby dane dzieło 
zostało przez niego zaakceptowane, 
musi się spotkać z uznaniem Pauli-
ny). Różnie bywa za to z kolegami ze 
studiów. - „Na początku zawsze jest 
zdziwienie i śmiech, później różnie – 
czasem głupie docinki, czasem pełna ak-
ceptacja. Na szczęście znalazłem świet-
ny sposób na reagowanie na komenta-
rze. Po prostu mówię, aby sami spróbo-
wali coś takiego zrobić”. Panowie, po-
dejmujecie wyzwanie?

Papierowy inżynier

Pojazdy buduje się zazwyczaj z bla-
chy i tysiąca innych materiałów. Można 
jednak inaczej. Na przykład z kartonu 
i kleju, tak jak to robi Sebastian Bielik, 
student pierwszego roku Mechaniki 
i Budowy Maszyn. - „Cały proces two-
rzenia takiego modelu zaczyna się przed 
komputerem” – mówi. – „Potrzeba oko-
ło 30 godzin, aby przygotować projekt 
w programie graficznym, dokumentację 
techniczną oraz rozplanować wszystko 
na arkuszach”. Potem przychodzi czas 
na wycięcie konkretnych elementów 
specjalnym nożykiem, sklejenie ich 
i odpowiednie pomalowanie. 

– „Staram się, aby moje pojazdy były 
jak najbardziej zbliżone do oryginałów, 
dlatego też przeglądam wiele monografii 
i posługuję się skalą 1:25, która pozwala 
na zawarcie dużej ilości detali”. W su-
mie wykonanie jednego modelu zaj-
muje ponad 200 godzin, więc Sebastian 
stara się na swoją pasję poświęcać jak 
najwięcej czasu – tym bardziej, że jest 
ona także jego pracą. 

- „Większość modeli robię dla siebie, 
ale ostatnio coraz częściej zdarza się, że 
wykonane projekty sprzedaję firmom 
modelarskim. Łączę więc przyjemne 
z pożytecznym”. 

Jak to wszystko się zaczęło? – „Sie-
dem lat temu dostałem od kolegi darmo-
wy program do projektowania” – mówi 
modelarz. – „Zacząłem więc uczyć się 
jego obsługi i projektować wszystko, co 
tylko wpadło mi do głowy.”.  Impulsem 
do przetworzenia projektu w rzeczywi-
sty obiekt było forum modelarskie, na 
którym zamieszczał swoje prace. Pierw-
szy pojazd Sebastian zbudował w 2007 
roku. Była to praca na ogólnopolski 
konkurs w Rudzie Śląskiej, w którym 
od razu zajął pierwsze miejsce. Zdobył 
także uprawnienia sędziego modelar-
stwa 3 klasy. – „Jednak wszystkie tytuły 
są tak naprawdę niczym, w porównaniu 
do miłych wieczorów w akademiku spę-
dzanych na tworzeniu nowego pojazdu” 
– śmieje się Sebastian.

Piekło, ciało, 
przestało piec

 Ekscentryczny student IV roku 
Elektroniki na Wydziale EAiIE, Kamil, 
to facet o nietuzinkowej osobowości. 
Jego pasją jest muzyka i jak na prawdzi-
wego mężczyznę przystało jest to nieco 
cięższa jej odmiana - thrash metal. Ra-
zem z kilkoma przyjaciółmi tworzą ze-
spół o nazwie „Impassivity”. 
I pewnie nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 
że twórczość Kamila „Szatana” 
(bo tak brzmi jego ksywka) i je-
go zespołu zdecydowanie od-
biega od jakiegokolwiek sche-
matu czy klasyfikacji. Utwory, 
jakie komponuje młody elek-
tronik, niektórym mogą się wy-
dawać kontrowersyjne. Teksty 
są krótkie i przekazują zwięźle 
to, co „autor miał na myśli”. 
Przy interpretacji tej twórczości 
warto jednak dysponować 
odrobiną poczucia humoru. 
Jedna z piosenek o tytule Piekło 
ma następujące słowa „Piekło, 
ciało, przestało piec...”, a cały 
utwór ma aż 13 sekund. Inne 
z kawałków są już oczywiście 
dłuższe.

 Jeśli przyjrzymy się bliżej, 
odkryjemy cel tych artystycz-
nych prowokacji. Kamil nie 
traktuje swojej twórczości na 
zasadzie wpojenia innym swo-

jego punktu widzenia - chce raczej po-
kazać, że tak naprawdę do wszystkiego 
można podejść z dystansem. Dlatego 
też jego przyjaciele nie bulwersują się 
słysząc słowa niektórych tekstów piose-
nek; wprawia ich to raczej w to dobry 
humor. 

 Pasja Kamila do ciężkich brzmień 
sięga czasów licealnych, kiedy to 
w pierwszej klasie krośnieńskiego Li-
ceum im. Mikołaja Kopernika zdecy-
dował on, że chce nauczyć się grać na 
gitarze. Tam założył swoją pierwszą ka-
pelę o nazwie „Ból głowy”. Warto do-
dać, że talent muzyczny objawia się 
u studenta EAiIE nie tylko, jeśli chodzi 
o grę na instrumentach, ale także 
w dość specyficznym wokalu. Jego głos 
przypomina krzyk, jest agresywny i, 
ostrzegamy, może wyzwalać pokłady 
drzemiącej w nas energii. Pozostaje nam 
tylko polecić stronę internetową zespołu: 
www.myspace.com/impassivity.

 Kusząc się o krótkie podsumowa-
nie można zaapelować – rozejrzyjmy 
się wokół! Nikt z nas tak naprawdę nie 
wie, ilu prawdziwych artystów mijamy 
codziennie na uczelni. Inżynier z arty-
styczną duszą – to brzmi dumnie.
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Przedszkole numer 13 powstało 
w 1989 roku na bazie porozu-
mienia zawartego przez Akade-

mię Górniczo-Hutniczą i Urząd Mia-
sta. Zajmuje ono całe pierwsze piętro 
domu studenckiego „Kapitol”. Na po-
czątku swojej działalności ośrodek był 
wspierany przez uczelnię, dlatego też 
przeważającą część podopiecznych 
(około 80%) stanowiły dzieci pracow-
ników i studentów. Obecnie przedszko-
le zmuszone jest radzić sobie już bez 
pomocy AGH. 

101 pociech

Do „trzynastki” zapisanych jest 
obecnie 101 maluchów w wieku od 3 
do 8 lat, podzielonych na cztery gru-
py wiekowe. Przedszkole to uchodzi 
za jedno z najlepszych w Krakowie, 
co wynika głównie ze szczególnej tro-
ski, jaką otaczane są dzieci przez opie-
kunki. 

- „Mamy bardzo dobrą kadrę. Prak-
tycznie wszystkie nauczycielki to wycho-
wawczynie z powołania” - mówi dyrek-
tor ośrodka, Jolanta Trzmiel. - „Pomi-

mo smutnego faktu, że zarobki są takie, 
jakie są, mamy to szczęście, że trafiają 
nam się nauczycielki rzeczywiście zna-
komite. Efekty tego widać w naszej pra-

Przedszkolaki z Miasteczka

Na twarzach zdecydowanej większości studentów zamieszkujących Miasteczko Studenckie 
rysuje się zdziwienie i delikatny uśmiech, gdy widzą zastępy małych szkrabów maszerujących 
parami pomiędzy akademikami. Nie ma się jednak czemu dziwić. Historia działającego na Mia-
steczku Społecznego Przedszkola nr 13 jest już przecież bardzo długa.

Jarosław Dolega
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cy” – dodaje. Liczne zajęcia organizo-
wane w czasie przebywania dzieci 
w placówce mają na celu rozwijanie za-
równo ich sprawności fizycznej, jak 
i twórczego myślenia. Opiekunowie 
stwarzają możliwość uczestnictwa 
w zajęciach podstawowych, jak np. 
gimnastyka korekcyjna, rytmika, reli-
gia (nieobowiązkowa) itp. Bogactwo 
oferty jest jednak najlepiej widoczne 
w zajęciach, które, niestety, są dostępne 
za dodatkowa opłatą. Mowa tu głównie 
o języku angielskim i francuskim, tań-
cu, szachach oraz zajęciach z artysta-
mi-plastykami. Przedszkole jest zresztą 
profilowane w kierunku artystycznym, 
a jego podopieczni odnoszą na tym po-
lu liczne sukcesy. Mają oni na swym 
koncie między innymi nagrody prezy-

denta miasta Krakowa z okazji 750-le-
cia miasta poświadczone wpisem w ju-
bileuszowej publikacji oraz wydanie 
płyty z piosenkami w wykonaniu milu-
sińskich. 

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich 
pociechy znalazły się pod opieką „trzy-
nastki” musza się jednak liczyć z kosz-
tami. 135,12 PLN na miesiąc plus 5,50 
PLN dziennie za cztery posiłki to dla 
wielu rodzin znacząca kwota w domo-
wym budżecie. Dodatkowymi opłata-
mi są wymieniane wyżej zajęcia dla 
dzieci. Zapisy odbywają się co roku od 
1 do 31 marca, a chętnych jest zdecy-
dowanie więcej niż miejsc.

Sąsiedzi

Bezpośrednia bliskość dwóch, jak-
że odmiennych, grup społecznych, ja-
kimi z jednej są studenci, z drugiej zaś 
małe dzieci, musi skutkować proble-
mami. Niestety zdecydowanie częściej 
ich konsekwencje boleśnie odczuwa 
słabsza strona. - „Z roku na rok jest co-
raz ciężej” - żali się pani dyrektor.  - 
„Chodzi głównie o ogród. Ogólnie stu-
denci są dla nas bardzo mili. Przynoszą 
nam czasem prezenty w formie przytu-
laków. Natomiast najgorzej jest, kiedy 
zaczyna się robić ciepło i wtedy przed-
szkolny ogród jest często dewastowany. 
To nasza największa bolączka”. Niektó-
rym żakom najwyraźniej ciężko jest 
pogodzić się z faktem, że ten mały skra-
wek terenu nie stanowi integralnej czę-
ści Miasteczka i za wszelką cenę starają 

się podkreślić swoja obecność na nim. 
Pisma pornograficzne, butelki po alko-
holach, śmieci, a nawet zużyte prezer-
watywy, nie należą do rzadkich znale-
zisk. Z tego powodu z samego rana, 
pracownik przedszkola odpowiedzial-
ny za utrzymanie ogrodu musi spraw-
dzić, jakie niespodzianki tym razem 
czekają na przedszkolaków.

Nie można jednak całkiem demo-
nizować sytuacji. Są tez pozytywne 
przejawy zainteresowania studentów 
najmłodszymi „gośćmi” Miasteczka. - 
„Zdarzają się również studenci, którzy 
przychodzą i oferują swoja pomoc. Mie-
liśmy ostatnio szkolenie zorganizowane 
przez jedno z kół naukowych AGH od-
nośnie bezpieczeństwa dzieci” – mówi 
dyrektor przedszkola.

Studentami nie będą…

…„bo wtedy trzeba będzie praco-
wać” - mówi Kacper. Pierwsze skoja-
rzenia dzieci, z którymi miałem możli-
wość porozmawiać (rocznik 2001), na 
pytanie o to „Kim jest student?”, są chy-
ba dość trafne. Według Dominiki  „stu-
denci to są tacy ludzie, którzy się uczą”. 
- „My też się uczymy, tylko oni uczą się 
takich trochę większych rzeczy” - uzu-
pełnia natychmiast tą definicje Karoli-
na. Tak. Zdaniem przedszkolaków stu-
denci to naprawdę zajęci ludzie.

Nie popadajmy jednak przedwcze-
śnie w samouwielbienie. Sprawa wy-
gląda zgoła inaczej, gdy dalej drążymy 
temat. - „Studenci zawsze się śmieją - 
mówi Jadzia - a ja nie lubię jak się śmieją. 
Jakieś takie żarty sobie robią, grille na po-
dwórku, a po tym grillu zawsze śmierdzi 
i zostawiają dużo śmieci.. A czasem na 
czymś tam siadają i mnie to denerwuje!”.  
Trudno się dziwić takim opiniom, skora 
sami sobie na nie „ciężko” zapracowali-
śmy. - „Ja nie lubię, kiedy śmiecą podwór-
ko przedszkola. Jak jestem obok przed-
szkola, to jest tak zaśmiecone, że się nie da 
wytrzymać!” - stwierdza Weronika. Ba-
łagan na placu zabaw to problem uciąż-
liwy, ale to drobnostka w porównaniu 
z - inaczej się tego określić nie da! - de-
bilizmami wyczynianymi przez niektó-
rych studentów. Przykład? Dzieci do 
dziś z żalem wspominają zjeżdżalnię, 
która została skradziona w zeszłorocz-
ne Juwenalia. 
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Dziś kolejna lekcja „poprawiania rzeczywistości” w filmach. Mam nadzieje, że przeczytaliście
podstawy, które zamieściliśmy w kwietniowym BIS-ie. Jeśli nie, to liczę na Wasz talent i jestem 
pewien, że poradzicie sobie z kolejnym zadaniem. Tym razem, dzięki Adobe After Effects, wybie-
rzemy się do średniowiecznej krainy pełnej zamków. 

Jan Wolak-Dyszyński

Efekty specjalne na żywo - część II

Wyobraźmy sobie taką sytuację: lekko nagięliście 
prawdę mówiąc swojej nowej dziewczynie, że 
połowę życia spędziliście w USA. Zawsze można 

tam pojechać i nakręcić kilka filmów licząc, że niewiasta się 
nie zorientuje i nie złapie Was na kłamstwie. Gorzej nato-
miast, jeśli powiedzieliście, że jesteście średniowiecznymi 
monarchami z Transylwanii. Taki film będzie „odrobinę” 
trudniej stworzyć. 

W tym odcinku zajmiemy się lekką modyfikacją filmów 
w taki sposób, że będziemy podrabiać tło. Wyobraźcie sobie 
podróżnika, który w czasie wędrówki podziwia rozpościera-
jący się przed nim horyzont. Wszędzie jakieś starożytne bu-
dowle, chmury pędza po niebie, a całość tworzy ciekawy, ta-
jemniczy klimat. Lekkie modyfikacje pojedynczego obrazu 
w Photoshopie nie wydają się takie trudne. Wystarczy wkleić 
zameczki w odpowiednie miejsca na widnokręgu. Poprawić 
chmury, wrzucić jakiś filtr. Pamiętajmy jednak, że teraz zaj-
mujemy się sekwencją wideo. Przerabianie każdej klatki 
z osobna jest jakimś wyjściem, ale czy warto, skoro na jedną 
sekundę filmu przypada jakieś 25-30 klatek. Musi być w ta-
kim razie lepszy sposób. Ale zacznijmy od początku.

Getting started

Zanim zajmiemy się ciekawymi przeróbkami, trzeba 
mieć materiał, który będziemy obrabiać. Najlepiej wziąć ka-
merę, wyjechać za miasto i zaprosić kilku statystów. Oczywi-
ście przeróbki można zastosować do wszelkiego rodzaju fil-
mów, więc nie przejmujcie się brakiem pustyni. 

Plik importujemy do After Effects, przez File->Import-
>File. Pamiętacie, że After Effects jest jak ogry i że ma war-
stwy? Należy, zatem przygotować różne warstwy, które nało-
żymy na film, aby imitowało to ciekawe, zamkowe tło. Osob-
ną nakładką będą chmury. Chcemy, aby pędziły one po nie-
bie z odpowiednią prędkością? Nie ma problemu - po prostu 
jedna z powierzchni (ta, która będzie miała na sobie chmu-
ry) będzie się przesuwała. Dobrze: wiemy w takim razie, co 
chcemy zrobić, czas więc przygotować warstwy. 

Zbudujmy zamek

N i e w y -
c z e r p any m 
źródłem gra-
fik, filmów 
i zdjęć jest 
Internet. Wy-
starczy w Go-
ogle wpisać 
poszukiwany 
przez nas wi-
dok i często 
uda nam się znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Znajdujemy in-
teresujący nas obiekt, który będzie tłem. Teraz należy zadbać 
o to, aby film i zdjęcie pasowały do siebie. 

Przewijamy film do momentu, kiedy będzie widać do-
kładnie miejsce, gdzie będziemy chcieli umieścić naszą bu-
dowlę. Poprzez Composition->Save frame as->File zapisu-
jemy klatkę, jako obrazek.jpg. Z tego etapu przenosimy się 
do Photoshopa lub innego programu graficznego. Tutaj za-
dbamy o to, by owe dwa obrazki pasowały do siebie. Impor-
tujemy zamek do kolejnej warstwy. Warto na tym etapie wy-
ciąć niepotrzebne elementy, takie jak np. niebo. Pomoże nam 
w tym gumka Eraser tool (skrót klawiszowy - E). Modyfiku-
jemy warstwę, na której jest zamek za pomocą narzędzia 

Pustynia nie jest jeszcze taka tajemnicza… 

…chyba że ją lekko zmodyfikujemy

Obrazek z zamkiem pozwoli nam 
zmienić lekko scenerię pustyni 
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Free Transform (Ctrl + T), aby zapewnić mu odpowiednią 
wielkość. Zadbajmy o określone kolory – najprościej można to 
uczynić przez zmianę nasycenia barw, przesunięcie kolorów czy 
jasność (Hue/Saturation – Ctrl + U). Na pewno warto poeks-
perymentować. Obszerniejszy kurs Photoshopa prezentowali-
śmy w poprzednich numerach BIS-u (zajrzyjcie do naszego 
archiwum na stronie). 

Jeśli już udało nam się dopasować zamki do naszej klatki 
filmu, cały plik z Photoshopa w formacie .psd, możemy im-
portować do Adobe. Postępujemy w tym celu podobnie jak 
wcześniej: File->Import->File. Jak widzimy nasz plik wciąż 
jest podzielony na warstwy, więc możemy użyć jedynie tej 
z zamkami i osadzić ją na naszym filmie. Wygląda to całkiem 
nieźle (o ile dobrze dopasowaliśmy dwa obrazki w Photo-
shopie) dla tej konkretnej klatki. Teraz trzeba sprawić, aby 
zamki przesuwały się na ekranie tak, jak kamera. Na naszym 
filmie porusza się ona po przekątnej. Poza tym delikatnie się 
trzęsie, bo kamerzysta dzień wcześniej miał wesele kolegi 
z pracy. Cóż, nie ma lekko. Ale, od czego mamy narzędzie do 
śledzenia ruchu? W poprzednim odcinku, za jego pomocą 
nauczyliśmy się stabilizować obraz. Przypomnę: Window-
->Tracker controls, i w menu zaznaczamy Stabilize motion. 
Zaznaczamy jakiś charakterystyczny punkt na filmie (ewen-
tualnie drugi do analizy obracania się obrazu, czy kolejny do 
zmiany skali). Naciskamy Analize, Apply i gotowe. Tym ra-
zem zajmiemy się śledzeniem ruchu. 

 
Zabawa w śledzenie
 
Najpierw jednak stworzymy sobie nowy obiekt - Null. 

Layer->New->Null Object. To punkt, którego nie widać (nie 
jest renderowany), ale posiada pozycję i może być do niego 
coś przymocowane. Inaczej mówiąc jest to swego rodzaju 
uchwyt. Pozycje śledzone przypiszemy do naszego obiektu 
Null, a do niego przymocujemy warstwę z zamkami. Do 
dzieła.

 Stwarzamy dwa takie obiekty. Nazywamy je Pierwszy 
(podświetlamy i klikamy Enter) i Drugi. Następnie klikamy 
dwa razy na warstwę naszego filmu - zostanie on otworzony 
w nowym oknie. Następnie, przez Window->Tracker con-
trols->Track motion, pojawi nam się punkt (tracker point), 
który umieszczamy w jakimś kontrastowym miejscu na fil-
mie. Następnie klikamy Analize. Ponieważ obraz z kamery 

może przesunąć się w taki sposób, że nasz punkt „wyjedzie” 
poza ekran, trzeba to robić uważnie. W momencie, gdy jest 
blisko krawędzi, klikamy Stop, co zatrzyma nam analizę. 
Później w Edit target, wskazujemy Pierwszy i klikamy Ap-
ply. W ten sposób Pierwszy (null object) będzie miał pozycję 
naszego wskazanego punktu na filmie i będzie się razem 
z nim poruszał. 

Czas zająć się dalszą częścią filmu. Przenosimy się do 
ostatniej klatki, na jakiej badaliśmy ruch. Znowu włączamy 
Track motion, punkty śledzące ruch (tracker points), anali-
zujemy w przód (analize), zapisujemy ruch (Edit target-
->Drugi; Apply). W ten sposób rozpatrzyliśmy cały film.

 Znowu przemieszczamy się do klatki, gdzie kończy się 
ruch Pierwszego Null object i łączymy go z Drugim. Klika-
my na spiralę             koło nazwy Pierwszego i przeciąga-
my na Drugi. Teraz są już połączone. 

Gdy mamy już namierzony ruch, wystarczy w bardzo po-
dobny sposób przymocować warstwę z zamkami do Pierw-
szego Null object (powierzchnia z zamkami - klikamy na spi-
ralę i przeciągamy na nazwę Pierwszy). W ten sposób mamy 
już średniowieczne budowle osadzone w naszej scenie i prze-
suwają się one wraz z obrotem kamery. Gotowe.

Warto zająć się jeszcze wykończeniem. Proponuję wsta-
wić chmury w bardzo podobny sposób jak zamki. Skończo-
ny obrazek przesuwamy jednak pod warstwę z zamkami. 
Mocujemy ją do Null Object tak, aby chmury były wciąż na 
niebie. Można pobawić się jeszcze z przeźroczystością (klika-
my O, na zaznaczonej warstwie i zmniejszamy Opacity). 

Mam ogromną nadzieję, że druga lekcja Was zaintereso-
wała. Polecam gorąco stronę videocopilot.net, gdzie może-
cie znaleźć wiele ciekawych porad na temat After Effects.  
Życzę powodzenia i dużo cierpliwości. W końcu Per aspera 
ad astra – przez trudy do gwiazd. Kto wie, może tych z Hol-
lywood? 

Przygotowana warstwa tła

Łączymy ze sobą punkty śledzące ruch. Jeden z nich 
(Pierwszy) jest przymocowany do Drugiego w klatce, 

w której Pierwszy przestaje śledzić ruch 
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sport

Złote rakiety 
na AGH

Przed rozpoczęciem mistrzostw oczekiwania 
wobec naszej ekipy były spore. Wszyscy za-
wodnicy uczestniczący w turnieju mieli 

wspaniałe warunki do gry, gdyż hala przy ulicy 
Piastowskiej tuż przed mistrzostwami była re-
montowana i w dniu rozpoczęcia imprezy prezen-
towała się już bardzo okazale. W tegorocznych, 
jubileuszowych XXV Mistrzostwach Polski Szkół 
Wyższych, chęć uczestnictwa wyraziła największa 
w historii liczba uczestników. Na obiektach AGH 
swoje umiejętności pokazało ponad 300 przed-
stawicieli z 32 uczelni z całego kraju. Patronat nad 
tym wydarzeniem objął m.in. JM Rektor, prof. dr 
hab. inż. Antoni Tajduś, którego na oficjalnym roz-
poczęciu reprezentował Prorektor ds. współpracy 
i rozwoju prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Po oficjalnych 
przemowach swoje umiejętności zaprezentowali 
zawodniczki i zawodnicy sekcji aerobiku sporto-
wego. Ponadto, otwarcie Mistrzostw uświetnił 
występ Mistrzyni Europy w Wu Szu oraz gimna-
styczki ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kra-
kowie. Po części wstępnej zmagania rozpoczęły 
pierwsze zespoły. Grano zmodyfikowanym syste-
mem „brazylijskim” - z rywalizacji odpadało się 

dopiero po dwóch porażkach, a do zostania mi-
strzem należało wygrać wszystkie mecze.

Do walki o medale trener AZS AGH, Krzysztof 
Hodur, desygnował: Karolinę Neskę (Metale Nie-
żelazne), Katarzynę Płonkę (IMiC), Agatę Rzep-
czyk (Zarządzanie), Roberta Gałek (Zarządzanie), 
Przemysława Tomeckiego (EAIiE), Przemysława 
Wyszkowskiego (EAIiE) oraz Tomasza Urbanika 
(IMIP). Pierwszy przeciwnik, Politechnika War-

szawska, nie sprawił większych problemów i re-
prezentacja AGH odniosła zwycięstwo 4:0. W dru-
giej rundzie, w pojedynku z opolską Politechniką, 
jedynie Robert Gałek musiał stracić więcej zdro-
wia na boisku. Rozstrzygnięcie jego pojedynku 
nastąpiło dopiero w trzecim secie, niemniej za-
kończyło się na korzyść zawodnika z naszej uczel-
ni. Tradycyjnie wysokie zwycięstwo odniosła Aga-
ta Rzepczyk, „swoje” zrobili debliści i awans do III 
rundy stał się faktem. Kilka godzin później po dru-
giej stronie siatki stanął AWF Katowice. Scenariusz 
spotkania niczym nie odbiegał od poprzedniego. 
AGH zanotowało jedynie porażkę w grze męskie-
go singla, wygrywając cały pojedynek 4:1. Pierw-
sza runda poszła, zatem po myśli wszystkich kibi-
ców AGH, którzy gorącym dopingiem zachęcali 
swoich zawodników do walki.

Po serii przekonujących zwycięstw, sobotnie 
popołudnie okazało się niezbyt szczęśliwe dla re-
prezentantów AGH. Zarówno poznański Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza, jak i Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi, okazały się 
lepsze. Tym samym zespół AGH uplasował się na 
5. miejscu w klasyfikacji generalnej. Gorycz po-
rażki osłodził na pewno złoty medal zdobyty 
w kategorii politechnik. Dla przypomnienia warto 
dodać, iż badmintoniści powtórzyli swój wyczyn 
sprzed roku, kiedy to z Mielna również przywieźli 
złoto. Mistrzostwo Polski wywalczyli reprezen-
tanci UAM z Poznania. 

Nasz zespół zdobył wprawdzie złoty medal 
wśród politechnik, jednakże piąta lokata w klasy-
fikacji generalnej nie wszystkich zadowoliła. Na 
pocieszenie pozostaje fakt, iż przegraliśmy z póź-
niejszym mistrzem (UAM Poznań) i v-ce mistrzem 
(WSHE Łódź), a obie uczelnie reprezentują czoło-
wi zawodnicy reprezentacji Polski. Na szczególną 
pochwałę zasługuje organizacja Mistrzostw. Wiel-
kie brawa dla wszystkich, którzy pokazali, że AGH 
jest w stanie przygotować sportową imprezę ran-
gi ogólnopolskiej na najwyższym poziomie.

W dniach 18-20 kwietnia w obiektach sportowych Akademii Gór-
niczo-Hutniczej odbył się finałowy turniej Mistrzostw Polski Szkół 
Wyższych w badmintonie. Reprezentanci AZS AGH nie zawiedli swo-
ich kibiców i wywalczyli złoty medal wśród Politechnik. 

Łukasz Warmuz,  Jarosław Brzeziński

Wyniki końcowe: 

Klasyfikacja generalna (najlepsze 6 zespołów):
I. AZS Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
II. AZS Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi
III. AZS Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
IV. AZS Uniwersytetu Warszawskiego
V. AZS Akademii Górniczo Hutniczej
VI. AZS Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Politechniki (czołowa trójka):
I. AZS Akademii Górniczo Hutniczej
II. AZS Politechniki Opolskiej
III. AZS Politechniki Wrocławskiej

II. AZS Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi

fot. KSAF AGH, Andrzej Hojda (2)
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4 tysi¹ce
tylu studentów bawiło się podczas plenerowego 
koncertu na stadionie Wisły

Ponad 100...

liczba mandatów za spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym, wypisana 
podczas korowodu na Rynek. 
Ostrzegaliśmy...

Oko³o 
2,5 km
 - długość kolejki do toy toya 
w godzinach szczytu na Miasteczku

Kilkanaœcie tysiêcy
- tyle razy wykrzyczano hasło „tak się bawi, tak się bawi AGH!”

“Gdzie ja jestem?” 
-  pytanie tygodnia na Juwenaliach, 
często pozostające bez odpowiedzi

fot. KSAF AGH, Piotr Pohorecki, 
Łukasz Przybyłowski, 
Jan Wolak-Dyszyński


