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Piątek, godzina 7.30. Na parkingu pomię-

dzy budynkami A2 i A3 nienaturalne poruszenie. 

Słychać  dźwięki rozkładanych namiotów i stoisk. 

Każdy chce zdążyć, przygotować się jak najlepiej. 

W jak najlepszym świetle przedstawić swój wy-

dział. Każdy chce, aby maturzysta odwiedzający 

Akademię utwierdził się w przekonaniu, że to 

jest uczelnia dla niego.  

 

Przy czarnym stoisku najwięcej osób. Wy-

dział górniczy wpadł na świetny pomysł! Zamienili 

swoje stoisko w kopalnie. Czarny węgiel widać 

wszędzie, w tle tunel z torami. Obok wejścia strzeże 

górnik w roboczym ubraniu. Kilka osób chce być 

górnikiem i robi  sobie zdjęcie na pamiątkę, kilka 

chce zdjęcie z górnikiem w uroczystym stroju.   

Osoby niechętne do zdjęć próbowały swo-

ich sił próbując wygrać w „Wybuchową Jenge”, któ-

ra po krótkim czasie wybuchała niczym pył węglo-

wy w laboratorium. Osób chętnych nie brakowało, 

przecież dodatkowa koszulka w szafie ucieszy każ-

dego. 

Równo o 11.00 rozpoczęły się wycieczki po 

naszym wydziale. Chętnych nie brakowało. Prowa-

dzący przygotowali pokazy w Hali Maszyn, Labora-

torium Floatacji i Procesów Grawitacyjnych,  Hy-

drologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej, Wentylacji 

i Klimatyzacji Przemysłowej.  

TTOO  BYŁBYŁ  

  DZIEŃDZIEŃ!!  
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Najsmaczniejszy pokaz przygotowała Dag-

mara Gwiazdoń. W Laboratorium Analizy Senso-

rycznej można było zakosztować ptasiego mlecz-

ka (marka nieznana) i wypełnić ankietę.  

Dla maturzystów oprócz wycieczek po 

laboratoriach w budynkach A1 i A3-A4 zorgani-

zowano również grę miejską. Na mapkach 

otrzymanych od studentów kandydaci musieli 

zdobyć wszystkie pieczątki z 12 miejsc na tere-

nie AGH, aby wziąć udział w losowaniu gier 

planszowych AGH.  Mieszkańcy akademików otwarli swoje pokoje przed zwiedzającymi tak, 

aby każdy mógł zobaczyć  jak łatwo można się 

zmieścić w trzyosobowym pokoju. 

Podsumowując można uznać, że piątek 

był dla wszystkich dniem udanym. Wiele osób 

godnie reprezentowało Nasz Wydział i miejmy 

nadzieję, że w przyszłości dołączą do Nas  

ich zastępcy, którzy po siedmiu semestrach 

będą mogli z dumą powiedzieć  

„ U koń cz y ł em  W yd z ia ł  Gór n i ct w a 

i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej ”. 

Czech 
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Kamil Szemik 

Absolwent Zarządzania i Inżynierii  
Produkcji I stopnia (w.GiG) 

 

Pierwszorzędną kwestią, z której nale-

ży sobie zdać sprawę będąc na studiach, 

jest fakt, że dorosłość, jest TUŻ TUŻ, wobec 

czego, chcąc stać się w pełni samodzielną, 

dojrzałą osobą należy się usamodzielnić.  

Wiele studentów traktuje przyjemny 

okres nauki jako przedłużenie młodości oraz 

chwilę na rozrywkę, zapominając przy tym 

o sensie pozyskiwania szerokiej wiedzy oraz 

kompetencji zawodowych. Oczywiście, 

można połączyć okres studiowania z nauką, 

pracą i zabawą, choć na pierwszy rzut oka 

nie jest to łatwe. Wymaga to doskonałej 

organizacji i jest to niepowtarzalna lekcja 

silnej woli.  

Czynnikiem motywującym do podjęcia 

szeroko pojętego rozwoju osobistego może 

być fakt, że w Krakowie student jest tylko jed-

nym z kilkudziesięciu tysięcy innych studen-

tów, a popyt na młodych inżynierów na rynku 

pracy niestety nie jest na tyle silny, ażeby 

przyjąć wszystkich zdolnych, młodych ludzi. 

Wobec wszystkich powyższych czynni-

ków po drugim roku studiów inżynierskich, za 

które (podobnie jak za trzeci rok) otrzymałem 

stypendium Rektora AGH za wysoką średnią 

ocen oraz podjąłem praktykę zawodową 

w jednej z wiodących krakowskich przedsię-

biorstw przemysłu automotive, pracując 20 

godzin tygodniowo. W tym czasie ukierunko-

wałem swoje zawodowe zainteresowania, 

znacząco zwiększyłem kompetencje, a dzięki 

ponad rocznemu doświadczeniu otrzymałem 

umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 

Po pracy oddawałem się nauce, ale również 

wielu nowym rozrywkom, na które wcześniej 

wydawało mi się nie miałem czasu, a tak na-

prawdę brakowało mi jedynie chęci. Aktualnie 

kontynuuje studia w trybie niestacjonarnym 

na AGH. 

CCZYZY  PRACOWAĆPRACOWAĆ  CZYCZY  

STUDIOWAĆSTUDIOWAĆ??  
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Krystyna Urban 

studentka I roku Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji na WGiG i III roku 
Geofizyki na WGGiOŚ 

 
 Czy w trakcie studiowania powinie-

nem pomyśleć także o pracy? Czy będę miał 

wtedy wystarczająco dużo czasu na naukę 

i zabawę? Wielu studentów zadaje sobie te 

pytania. Pozostali biorą sprawy we własne 

ręce i chcą sprawdzić to na własnej skórze. 

Pracowałam już w wielu miejscach podczas 

studiów i przekonałam się, że jeśli ma się 

więcej spraw na głowie, zaczyna się także 

bardziej cenić swój czas i pragnie wykorzysty-

wać go jak najlepiej. Najmilej wspominam 

pracę w jednej z krakowskich firm turystycz-

nych. Luźne godziny pracy i świetna atmosfe-

ra w biurze sprawiały, że w zupełności mo-

głam pogodzić pracę i studiowanie. Zyskałam 

także wiele cennych umiejętności, których 

nie uczy się na studiach. Każdemu studento-

wi, który myśli o pracowaniu po zajęciach 

radzę przestać myśleć i zacząć działać!  

 

Sebastian Szufnara 

Absolwent kierunku Zarządzania 

i Inżynierii Produkcji 

 

Jak wielu studentów, tak również ja 

podjąłem się pracy podczas studiów. Jest to 

świetna sprawa na połączenie swojej wiedzy 

teoretycznej, którą zdobywamy na zajęciach 

z wiedzą praktyczną dostarczoną na konkret-

nym stanowisku. Niestety niełatwym zada-

niem jest wszystko ze sobą połączyć, ale dla 

chcącego nic trudnego. Wystarczy tylko 

umieć dobrze zarządzać sobą w czasie i być 

konsekwentnym w swoich działaniach. Ser-

decznie polecam wszystkim tę formę zaanga-

żowania gdyż teraz wielu pracodawców po-

szukuje absolwentów po studiach 

z doświadczeniem, które w wielu przypad-

kach jest nawet ważniejsze od posiadanej 

wiedzy teoretycznej. 
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„Niebo w gębie”,„Niebo w gębie”,  
czyli wyniki badania sensorycznegoczyli wyniki badania sensorycznego  

W ramach Dni Otwartych AGH odwiedza-
jący nasz wydział licealiści mogli wziąć udział 
w specjalnie dla nich przygotowanym badaniu 
sensorycznym mleczka w czekoladzie o smaku 
waniliowym.  

 
Analizę przeprowadziła dla nich studentka 

3 roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji - Dag-
mara Gwiazdoń.) 

 
Przy stanowisku na badanych czekało pięć 

próbek mleczka w czekoladzie oznaczonych 
anonimowo. Ich zadaniem było wykorzystać 
swoje zmysły do subiektywnej oceny jakości 
produktów, wypełniając arkusz z ankietą. 

 
Ankieta zawierała 6 cech pod względem, 

których badani mieli oceniać próbki. 
 
Na początek zostali poproszeni 

o określenie wagi danej cechy w skali od 0-10. 
Następnie o przydzielenie punktów  
od 1-9 każdej próbce pod względem danej ce-
chy. 

 
Próbkami w badaniu były:  
‘Ptasie Mleczko’    - Wedel 
‘Rajskie Mleczko’   - Goplana 

‘Alpejskie Mleczko’ – Milka 
‘Super Mleczko‘     - Pomorzanka 
‘Supermleczko’    - Auchan 
 
Największą ilość punktów, w dodatku 

z dużą przewagą, pod każdym względem, zebra-
ło 'Ptasie Mleczko' marki Wedel. Zaskakującym 
może być drugie miejsce, gdyż nie jest ono jed-
noznaczne: pod względem ogólnego wyglądu 
oraz smaku drugie miejsce zajęło 
'Supermleczko' produkowane dla Auchan. A pod 
względem takich cech jak barwa czekolady, bar-
wa mleczka, zapach oraz grubość czekolady 
'Rajskie Mleczko' firmy Goplana.  

 
'Alpejskie Mleczko' Milki choć mniej doce-

nione przez przebadaną grupę to przyznano mu 
lepszy smak, grubość czekolady oraz barwę 
mleczka niż 'Super Mleczku' Pomorzanki. 
Ta natomiast przewyższa Milkę pod względem 
pozostałych cech.  

 
W badaniu wzięło udział 36 osób.  

W tym 21 kobiet i 15 mężczyzn. Dokładniejsze 
wyniki, w dodatku poszerzone o wybory grupy 
studenckiej, znajdą się na stronie www.sknz.pl 

 
Gwiazdoń 
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„Miękki jak aksamit…”„Miękki jak aksamit…”  

Zgodnie z hasłem, by zdobywać wiedzę 

w jak najatrakcyjniejszy sposób Studenckie Ko-

ło Naukowe Zarządzanie, którego jest opieku-

nem dr Paweł Bogacz, odwiedziło firmę Velvet 

CARE.  

Marka wszystkim znana. Tam dzięki 

uprzejmości pracowników jak i samego dyrek-

tora weszliśmy na hale produkcyjną, 

by zobaczyć, jak się okazało dość złożony, pro-

ces produkcji bibułki papierowej, z której póź-

niej robiony jest papier toaletowy, wszelkiego 

rodzaju chusteczki higieniczne i ręczniki papie-

rowe.  

Poznaliśmy kilka tajników produkcji - 

wiemy w jaki sposób na papierze pojawiają się 

różne wzory i dzięki czemu takie wyroby papie-

rowe tak ładnie pachną, podczas gdy w ich 

składzie nie ma żadnych substancji zapacho-

wych. Nie wiedzieliśmy, że tak wiele czynników 

wpływa na jakość, miękkość i wytrzymałość 

chusteczek czy papieru toaletowego. A dobór 

odpowiednich proporcji jest poprzedzony licz-

nymi próbami i badaniami. 

Tak waśnie zobaczyliśmy jak wygląda 

produkcja przedmiotów codziennego użytku. 

Turek 
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KKKONCERTOWEONCERTOWEONCERTOWE   URODZINYURODZINYURODZINY   ORAGHORAGHORAGH   

 "One, two and one, two, three, four..." - naliczył 

dyrygent zza kulis, a orkiestra zaczęła grać Bez ograni-

czeń w jego własnej aranżacji, rozpoczynając w ten 

sposób swój jubileuszowy, już  14. Koncert Urodzino-

wy uświetniając tym samym kolejny, zakończony  rok 

swojej działalności. 

 Mowa oczywiście o Orkiestrze Reprezentacyjnej 

AGH wraz z dyrygentem Karolem Pyką na czele, za 

którego batutą zespół podąża już 6 lat. 

 Koncert Urodzinowy miał miejsce 21 kwietnia, 

o  godz. 19:00 w Klubie Studio, w którym, jak wiado-

mo, występują artyści największego formatu.  O or-

kiestrze z pewnością można tak powiedzieć, gdyż 

skład liczący ok. 50 osób zajął całą scenę.  Podobnie 

jak o publiczności, która po brzegi wypełniła salę. 

Swoją obecnością zaszczycił również Dziekan nasze-

go Wydziału, prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, który 

jest, o czym może nie wszyscy wiedzą, Opiekunem 

ORAGH z ramienia uczelni oraz Prorektor ds. Kształ-

cenia  

prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko. 

 Orkiestra w swoim repertuarze ma przede 

wszystkim przeboje muzyki rozrywkowej, zarówno 

polskie, jak i zagraniczne, oraz wiele utworów muzy-

ki filmowej i tego typu muzykę zaprezentowała rów-

nież tym razem.  

 Cały koncert składał się z dwóch setów,  

a każdy z nich trwał godzinę. Oprócz wspomnianego 

już wcześniej przeboju Bez ograniczeń, którym roz-

począł się koncert (niemal tak samo, jak kiedyś roz-

poczynały się sobotnie poranki wszystkich oglądają-

cych z zapartym tchem 5-10-15),  

w pierwszym secie usłyszeliśmy również muzykę 

z  ilmów Iniemamocni, czy Batman. Nie można zapo-

mnieć o gościnnym występie Mateusza 

"Skawińskiego" Woźniaka z niesamowitą solówką 

na saksofonie. Kolejnymi propozycjami były Ameri-

can Patrol, Puttin' On The Ritz, Bądź moim natchnie-

niem z udziałem Jacka Wójciaka, który wspomógł 

zespół wokalnie, a także składanka przebojów bry-

tyjskiego zespołu The Animals, oraz przeboje grupy 

Earth, Wind & Fire na zakończenie pierwszej części.  

 W przerwie, podczas której muzycy musieli od-

począć i nabrać sił do dalszego grania, na scenie za-

prezentował się zaprzyjaźniony zespół Open Bar 

Music Group (nie mylić z miejscem odpoczynku 

członków orkiestry), w skład, którego wchodzą dwie 

utalentowane wokalistki oraz orkiestrowy gitarzysta 

fo
t.W

o
jciech

 D
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(naprawdę wymiata, a po jego solówkach piszczą 

wszystkie dziewczyny) Bartłomiej Piasecki.  

 Drugi set rozpoczęła Różowa Pantera i nie jest to 

żadna przenośnia. Dyrygowała Orkiestrą podczas 

jednego utworu, po czym odeszła oklaskiwana bar-

dziej niż wykonawcy zostawiając ich bez Dyrygenta. 

Poradzili sobie jednak bez niego wykonując utwór z 

czołówki znanego serialu Hawaii 5-O. Karol niepo-

strzeżenie dołączył do Orkiestry podczas oklasków 

(nie mógł ich sobie odpuścić). Świadkowie zdradzili 

mi, że zbyt długo "odpoczywał" podczas przerwy.  

Następnie usłyszeliśmy Led Zeppelin, przebój Europa 

Carlosa Santany (w jego roli Karol Schabowski), Sir 

Duke'a, utwory znanego wszystkim "brata Han-

ki"(swoją drogą to chyba jego siostra jest bardziej 

znana, skoro znamy jej imię), przeboje polskiej muzy-

ki lat 20. i 30. (podobno największymi Zimnymi dra-

niami są puzoniści) oraz na koniec składankę przebo-

jów nieśmiertelnego króla rock'n'roll'a, Elvisa Presle-

y'a.  

 

 Na "zupełnie niespodziewaną" reakcję publicz-

ności, która zagrzmiała gromkimi brawami i owacją 

na stojąco Orkiestra odwdzięczyła się podwójnym 

bisem, Piratami zKaraibów oraz Janosikiem, którego 

nie może zabraknąć na żadnym koncercie ORAGH. 

Tym samym Jubileuszowy Koncert ORAGH dobiegł 

końca, chodź osobiście wiem, że samo świętowanie 

urodzin trwało znacznie dłużej :)     

 Podsumowując  występ Orkiestry był naprawdę 

imponujący i każdy mógł wybrać coś dla siebie z ich 

bogatego repertuaru. Całość okraszona była świetny-

mi solówkami członków każdej sekcji, jak też impo-

nującymi riffami gitarzystów. Przerwy między utwo-

rami umilały wyszukane gagi i żarty Dyrygenta. Jeżeli, 

ktoś nie miał jeszcze okazji usłyszeć ORAGH na żywo 

(to niech się wstydzi i nawet nie przyznaje), to będzie 

miał do tego okazję podczas Juwenalii na Strefie Pla-

ża. Orkiestra przygotowuje się również do wyjazdu 

na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych we 

Włoszech oraz wydanie kolejnej, czwartej już płyty.  

Mizio  
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Studenckie Koło NaukoweStudenckie Koło Naukowe  

EKOSPIRITEKOSPIRIT  
Jesteśmy kołem działającym na 

Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii 

Akademii Górniczo-Hutniczej. Zrze-

szamy głównie studentów kierunku 

Inżynieria Środowiska.  

Swoją działalność opieramy 

na problematyce rozwiązań proeko-

logicznych w przemyśle 

górniczym, przeróbki 

surowców, przemy-

śle energetycz-

nym, zagospoda-

rowania odpa-

dów i innych.  

W dziedzinie 

naszych zaintereso-

wań są również takie 

aspekty jak badanie i szukanie moż-

liwych rozwiązań poprawy jakości 

powietrza, wód oraz gleby. 

Osoby, które chciałyby uzyskać 

więcej informacji o naszej działalno-

ści zapraszamy na nasz fanpage 

na facebook’u KN Ekospirit oraz 

wkrótce na naszą stronę interneto-

wą. W najbliższym czasie umieścimy 

tam informacje o organizowanym 

przez nas konkursie, do którego 

również serdecz-

nie zapraszamy.  

  

Wkrótce również 

relacja z konferen-

cji „Gospodarka 

odpadami na rzecz 

ochrony środowi-

ska”, która miała miej-

sce 23 kwietnia 2015 roku 

we Wrocławiu.  
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 Chcielibyśmy z dumą poinformo-

wać, iż w miesiącu kwietniu trzech 

przedstawicieli naszego wydziału, pa-

nowie:  

Marek Cała  

(Katedra Geomechaniki,  

Budownictwa i Geotechniki),  

Kazimierz Trybalski  

(Katedra Inżynierii Środowiska 

i Przeróbki Surowców),  

Stanisław Nawrat  

(Katedra Górnictwa Podziemnego),  

 

otrzymali tytuł  

 

PROFESORA NAUK TECHNICZNYCH 

z rąk prezydenta Bronisława Komo-

rowskiego.  

Serdecznie gratulujemy !  

 

Redakcja  

Nowi profesorowie na Nowi profesorowie na 

Naszym Wydziale! Naszym Wydziale!   
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WRSS GiG zaprasza! 

REDAKCJA 

Katarzyna Czech      Katarzyna Styk      Mateusz Gawron     Mateusz Mizio 

Mamy  nadzieję, że spodobało się Wam nowe,  
odświeżone wydanie Campusa.  

Redakcja pragnie zaprosić wszystkich do współpracy,  
przesyłania nowinek, relacji, felietonów  

oraz zapowiedzi na adres: 
 

gcampus@student.agh.edu.pl  

Działamy przy wsparciu  

Studenckiego Koła  

Naukowego Zarządzanie 


