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Z przyjemnością informuje-
my, że 18 listopada 2016 
roku podczas VIII Krajo-

wego Zjazdu Wyborczego wybra-
no nowe władze Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH. Nowym 
Prezesem Stowarzyszenia Wycho-
wanków AGH został prof. dr hab. 
inż. Piotr Czaja. 

Jednocześnie informujemy, iż 
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś zo-
stał wybrany na członka Central-

nej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
w dziedzinie Nauki technicznie  
w dyscyplinie Górnictwo i Geo-
logia inżynierska. Kadencja Pana 
Profesora będzie trwała od 2017 
do 2020 roku.

W imieniu redakcji gazety 
Campus serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!

Katarzyna Mizera

W dniach 14-15 listopa-
da 2016 roku w Ha-
noi odbyła się Interna-

tional Conferences on Earth Sciences 
and Sustainable Geo-resources De-
velopment. Wydarzenie połączono 
z 50-leciem Hanoi Uniwersytetu 
Górniczo-Geologicznego. 

Podczas wieczornej gali za 
współpracę z Uniwersytetem zo-
stali nagrodzeni przedstawiciele 
naszej Alma Mater: Prorektor prof. 

dr hab. inż. Jerzy Lis, prof. dr hab. inż. 
Adam Piestrzyński z Wydziału Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska oraz dr hab. inż. Chau Nguyen 
Dinh. 

Podczas konferencji nasz wy-
dział był reprezentowany przez 
Prodziekana ds. Współpracy dr hab. 
inż. Marka Borowskiego, który jako 
jeden z prelegentów wygłosił arty-
kuł (jeden z trzystu przygotowa-
nych przez naukowców z całego 

świata!) nt.: „The aspects of en-
gineers` education from Vietnam 
at the AGH University of Science 
and Technology in Cracow”.

Mamy nadzieję, że w przyszło-
ści współpraca z Uniwersytetem 
Górniczo-Geologicznym w Hanoi 
nadal będzie przebiegać tak owoc-
nie i pomyślnie.

 
Katarzyna Mizera

Gratulujemy sukcesów zawodowych

międzynarodowa konferencja z okazji 50-lecia 
uniwersytetu górniczo-geologicznego w hanoi
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D o zawiązania Grupy 
Wspólnych Inicjatyw Spo-
łecznych GÓRNICTWO 

OK doszło w lutym tego roku, 
w czasie XXV Szkoły Eksploata-
cji Podziemnej, dzięki inicjatywie 
dra inż. Pawła Bogacza z Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii AGH 
oraz Aleksandry Puzyno i Niny 
Krystoń z Grupy Kopex. 

Jest to grupa skupiająca przed-
stawicieli przedsiębiorstw górni-
czych, producentów maszyn, jed-
nostek naukowych, a także firm 
doradczych, zajmująca się tema-
tyką CSR i zrównoważonego roz-
woju w branży górniczej. Działa 
ona pod auspicjami Ministerstwa 
Rozwoju i Ministerstwa Energii. 
Od lutego odbyły się cztery spo-
tkania robocze grupy. 

Ostatnie miało miejsce  
w piątek 16 grudnia na Wydziale 
Górnictwa i Geoinżynierii AGH,  
a dokładnie w Sali Konferencyjnej 
Katedry Górnictwa Odkrywko-
wego. Tematem przewodnim było 
„Górnictwo dla bezpieczeństwa 
pracy i innowacyjności”. W mo-
derowanych przez dra inż. Paw-
ła Bogacza dyskusjach, wymianie 
doświadczeń, a także określaniu 
tematów do wspólnych dzia-
łań projektowych uczestniczyli 

przedstawiciele LW Bogdanka, 
Elgór+Hansen, Famur, PGSilesia, 
Tauronu, Politechniki Śląskiej, Po-
litechniki Wrocławskiej, Deloit-
te, Węglokoksu oraz oczywiście 
AGH. Ponad pięciogodzinne spo-
tkanie przyniosło wymianę wielu 
ciekawych praktyk, a także okre-
ślenie dziewięciu projektów, nad 
którymi Grupa będzie pracowała 
wspólnie przez kolejne miesiące, 
bazując w tych działaniach na sys-
temie Trello. 

Wyniki tych, jak i pozostałych 
projektów, będących wynikiem 
wcześniejszych spotkań, zostaną 
przedstawione 24 lutego 2017, 
podczas XXVI Szkoły Eksploata-
cji Podziemnej, kiedy odbędzie się 
„Wielkie Forum Górnictwo OK”. 
Spotkanie to będzie miało na celu 
podsumowanie pierwszego roku 
prac nad projektami z obszaru od-
powiedzialnego biznesu w branży 
górniczej. Możemy też zdradzić, iż 
grupa planuje sformalizować swo-
je działania, doprowadzając wów-
czas do podpisania porozumienia 
pomiędzy zarządami wszystkich 
jednostek wchodzących w jej 
ramy. Czy to się uda? Trzymamy 
kciuki!

Katarzyna Styk

Górnictwo OK 
4  s p o t k a n i e  r o b o c z e  z a  n a m i ! 
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B arbórka, czyli święto patron-
ki górników, obchodzone  
w całej Polsce 4 grudnia, to 

jedno z najważniejszych  i najbar-
dziej uroczystych wydarzeń odby-
wających się w murach Akademii 
Górniczo-Hutniczej, zwłaszcza na 
Wydziale Górnictwa i Geoinży-
nierii. Wydarzenia oraz uroczysto-
ści związane z tym świętem trwają 
praktycznie do połowy grudnia.

Jak każdego roku 4 grudnia 
odbył się tradycyjny „Pochód 
Lisów”- czyli przemarsz orsza-
ku górniczego na czele którego  
w pięknych strojach, w dorożkach 
ciągniętych przez konie jechały 
władze AGH, a za przygrywająca 
marsze Orkiestra Reprezentacyj-
na AGH. Obchody w takim kształ-
cie zapoczątkował m.in. Witold 

Żabicki, kontynuował je prof. Jan 
Jewulski, a obecnie dr. inż. Wa-
cław Andrusikiewicz. Jest to wy-
darzenie niezwykłe nie tylko dla 
pracowników, studentów i sym-
patyków AGH, lecz również dla 
gości z zagranicy, jak i wszystkich 
mieszkańców Krakowa, którzy  
z roku na rok coraz liczniej przyby-
wają, aby uczestniczyć w tym po-
chodzie, który na stałe już wpisał 
się w tradycję krakowskiego spo-
łeczeństwa. Orszak prowadzony 
był z AGH, przez centrum miasta 
na Rynek Główny, a następnie do 
Kolegiaty św. Anny, gdzie o godz. 
18:00 celebrowana była uroczysta 
Msza Święta w intencji wszystkich 
górników Małopolski.

Z obchodami barbórkowymi 
wiążę się również organizowana 

każdego roku, już 57. Konferen-
cja Studenckich Kół Naukowych 
Pionu Górniczego, której obrady 
miały miejsce 8 grudnia. Laureaci 
poszczególnych sekcji tematycz-
nych mieli okazję uczestniczyć  
w dniu 9 grudnia w uroczystym 
posiedzeniu Senatu Akademii-
-Górniczo Hutniczej im. S. Staszi-
ca z okazji Dnia Górnika podczas 
którego oficjalnie złożono gratula-
cje zwycięzcom, a także wręczono 
stopnie doktora habilitowanego 
oraz odznaczenia i stopnie górni-
cze pracownikom AGH. Nasz Wy-
dział miał wśród wyróżnionych 
bardzo silną reprezentację.

Srebrną odznakę Zasłużony 
dla Górnictwa RP otrzymał dr inż. 
Krystian Liszka (Wydział Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu).

OBCHODY BARBÓRKOWE 2016
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Stopnie Generalnych Dyrekto-
rów Górniczych otrzymali:
• prof. dr hab. inż. Adam Pie-

strzyński - Generalny Dyrektor 
Górniczy II stopnia
• dr inż. Wacław Andrusikiewicz 

- Generalny Dyrektor Górniczy III 
stopnia

Stopnie Dyrektorów Górni-
czych otrzymali:

Dyrektor Górniczy I stopnia:
• dr inż. Józef Pyra
• dr inż. Tomasz Rokita

Dyrektor Górniczy II stopnia:
• dr inż.  Anna Sołtys
• dr inż. Maciej Zajączkowski

 Dyrektor Górniczy III stopnia:
• mgr inż. Justyna Adamczyk
• mgr inż. Katarzyna Kryzia 
• dr inż. Marcin Nawrocki
• dr inż. Kazimierz Piergies 
• dr inż. Krzysztof Skrzypkowski
• mgr inż.  Agnieszka Stopkowicz

Podczas posiedzenia Senatu 
„Kryształową Barbórką”, która 
jest najwyższym Honorowym Wy-
różnieniem Wydziału Górnictwa  
i Geoinżynierii przyznawanym 
jako dowód wdzięczności i uzna-
nia za wkład pracy na rzecz Wy-
działu nagrodzeni zostali:
• mgr inż. Longin Bokwa -  

  „Kryształowa Barbórka” nr 19
• prof. dr hab. inż. Piotr Czaja -     

  „Kryształowa Barbórka” nr 20

Po raz pierwszy wręczono 
również Stypendium im. Prof. 
Jana Pawińskiego dla studentów 
studiów doktoranckich Wydziału 
Górnictwa i Geoinżynierii. 

Stypendium otrzymały:
• mgr inż. Justyna Jaskowska-Le-

mańska
• mgr inż. Joanna Sagan
Wszystkim nagrodzonym  

serdecznie gratulujemy.

Po posiedzeniu Senatu miał 
miejsce „Tradycyjny skok przez 

skórę” w holu budynku A-0. 
Jest to kolejna tradycja górnicza,  
w której nowicjusze adepci nauk 
górniczych oficjalnie przyjmowani 
są do stanu górniczego. 

Wszystkie obchody tego dnia 
zwieńczyła rozpoczęta o godz. 
16:30 tradycyjna Biesiada Gór-
nicza, która w tym roku była wy-
jątkowa, gdyż bawili się na niej 
wspólnie zarówno pracownicy, 
jak i studenci AGH, a także licznie 
zaproszeni goście w łącznej liczbie 
około 800 osób. Jak na tak wyjąt-
kową uroczystość miejsce było 
równie wyjątkowe, gdyż tegorocz-
na Karczma po raz pierwszy odby-
wała się w Starej Zajezdni, przy ul. 
Św. Wawrzyńca 12 na Kazimierzu 
w Krakowie. Była to okazja pozna-
nia licznych tradycji, zabaw i przy-
śpiewek górniczych, a także do 
zawarcia wielu nowych znajomo-
ści. Po części oficjalnej trwającej 
do godz. 20 miała miejsce zabawa, 
która trwała do późnych godzin 
nocnych (dla każdego zakończyła 
się o innej porze).

Podsumowując, Obchody Bar-
bórkowe to bardzo ważne i wy-
jątkowe wydarzenia na Naszym 
Wydziale, dlatego zachęcamy Was 
do jak najliczniejszego udziału  
w tych wydarzeniach w następ-
nych latach, a także kultywowania 
tradycji górniczych w przyszłości.

„Niech żyje nam Górniczy Stan!”

Mateusz Mizio 
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W dniu 8 grudnia br. 
na Akademii Górni-
czo- Hutniczej od-

była się 57. Konferencja SKNPG. 
Studentów naszej Alma Mater  
i zaproszonych Gości – Główny  
Uniwersytet Górniczy w St. Pe-
tersburgu, National Mining Uni-
wersity w Dniepropietrowsku 
oraz inne zaprzyjaźnione uczelnie 
-  podczas uroczystej inauguracji, 
która odbyła się w Auli Głównej 
A0 przywitali prof. nazdw. dr hab. 
inż. Mirosław Karbowniczek - Pro-
rektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. 
inż. Marek Cała – Dziekan Wydzia-
łu Górnictwa i Geoinżynierii oraz 
dr inż. Paweł Bogacz - Pełnomoc-
nik Rektora ds. Kół naukowych.

Tegoroczne obrady podzielone 
zostały na 21 sekcji tematycznych, 
w których udział wzięło 363 oso-
by (w tym 48 gości zagranicznych). 
Wygłoszono rekordową ilość 
referatów – 303. Tematy przygo-

towane przez uczestników były 
bardzo zróżnicowane, zatem każ-
demu słuchaczowi z pewnością 
udało się odnaleźć prezentację 
odpowiadającą jego zainteresowa-
niom. Zebranie sekcji odznaczało 
się wysokim stylem wypowiedzi 
prelegentów oraz ich ogromną 
wiedzą dotyczącą wygłaszanych 
referatów, dlatego też przed po-
szczególnymi Jury stanęło nie lada 
wyzwanie mające na celu wyłonie-
nie laureatów. 

Uroczyste podsumowanie tej 
największej w Polsce (w połą-
czeniu z wiosennymi  obradami 
Hutników) Studenckiej Konfe-
rencji odbyło się o godz. 17.30 
w Auli Głównej A0. Osoby, które 
zaprezentowały się najlepiej zo-
stały nagrodzone w postaci jed-
norazowego stypendium Rektora, 
które wraz z dyplomem wręczyli 
prof. nazdw. dr hab. inż. Mirosław 
Karbowniczek oraz prof. dr hab. 

inż. Marek Cała. Ponadto laureaci, 
którzy zdobyli pierwsze miejsca 
zyskali możliwości wyjazdu w celu 
przedstawienia swojej pracy na 
Konferencji w Sankt Petersburgu. 

Poniżej przedstawiamy Laure-
atów z Naszego Wydziału, wg sek-
cji tematycznych:

SEKCJA I - GÓRNICTWO
I miejsce - Artur Kaleta 
Przestrzenny model eksploatacji żył 
polimetalicznych kanadyjskiej kopal-
ni KGHM Morrison

II miejsce - Mirosław Cholewa 
Propozycja unifikacji systemów de-
skowań wlotów szybowych

III miejsce - Anna Kania 
Wpływ zmian temperatu-
ry wody w badaniach laborato-
ryjnych wodoprzepuszczalno-
ści materiału podsadzkowego 

57. Konferencja Studenckich kół 
naukowych pionu górniczego
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SEKCJA VI - BUDOWNICTWO  
I GEOINŻYNIERIA

I miejsce - Joanna Brynecka, Na-
talia Gmiterek, Paulina Jaskowska 
Drzewo Balsowe

II miejsce - Piotr Roszkowski, 
Michał Pyza, Aleksandra Suchodol-
ska, Paweł Grabiec, Karol Janeczko 
Model koncepcyjny ruchomej kładki dla 
pieszych – analiza statyczna, kinematyka 
ruchu, technologia wykonania i sterowanie 

SEKCJA IX -  
GOSPODARKA ODPADAMI
I miejsce - Chodakowska Nina 
Wymywalność z odpadów papierowych

II miejsce - Poręba Joanna 
Gospodarka odpadami w powiecie 
nowosądeckim

III miejsce - Majer Marek 
Wpływ frakcjonowania odpadów 
energetycznych na ich właściwości 
fizykochemiczne

SEKCJA X -  
INŻYNIERIA MINERALNA

I miejsce - Małgorzata Myrta 
Odzysk materiałowy Tetrapaków

II miejsce - Bartło-
miej Ahmida, Alicja Basista 
Wpływ sposobu rozdrabniania porfi-
ru na jakość produktów i możliwość 
ich zastosowania do produkcji beto-
nów samozagęszczalnych

III miejsce - Bartłomiej Ahmida 
Bioługowanie odpadów elektronicz-
nych z wykorzystaniem żywej bioma-
sy mikroorganizmów

SEKCJA XII - OGRZEWNICTWO, 
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
I miejsce - Daniel Lep-
szy, Kamil Cieślak 
Badanie zjawiska podsysu powietrza 
usuwanego poprzez czerpnię powie-
trza na przykładzie jednostki Oxen

II miejsce - Jędrzej Jaku-
bów, Damian Karbowniczek 
Chłodzenie cieczy w warunkach domowych
III miejsce - Marta Szczurek 
Wymagania dla klimatyzacji i wenty-
lacji sal operacyjnych

III miejsce - Mateusz Stojak 
Pomiary strumienia powietrza meto-
dą anemometrii obrazowej

SEKCJA XVIII -  
INŻYNIERIA PRODUKCJI

I miejsce - Paulina Turek 
Wdrożenie narzędzi Lean Manufac-
turing na przykładzie przedsiębior-
stwa WISS - Wawrzaszek Inżynieria 
Samochodów Specjalnych Sp. z o.o.

II miejsce - Dagmara Gwiazdoń 
Badanie sensoryczne soków podstawą oce-
ny jakości marketingowej tych produktów

III miejsce - Dagmara 
Gwiazdoń, Tomasz Zmarzły 
Badanie sensoryczne płatków śniadanio-
wych o smaku cynamonowym podstawą 
oceny jakości marketingowej tych produktów

SEKCJA XIX -  
ZARZĄDZANIE I MARKETING

I miejsce - Aleksandra Edelmüller 
Zastosowanie merchandisingu na 
przykładzie mikroprzedsiębiorstwa

II miejsce - Marta Mańka 
Światowe dni młodzieży Kraków 2016 
– planowanie i realizacja projektu cen-
trów informacyjno-rejestracyjnych

III miejsce - Katarzyna Styk 
I Ogólnopolski Festiwal im. Stanisła-
wa Staszica – czy udało się efektyw-
nie zarządzać projektem?

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy wspaniałych wystąpień  
i pełni nadziei oczekujemy na Wa-
sze prezentacje w przyszłym roku. 
Nie zapomnijcie, że wszyscy jeste-
ście zwycięzcami.

Komitet Organizacyjny 57. 
Konferencji SKNPG składał się 
głównie z osób silnie związanych 
z Wydziałem Górnictwa i Geoin-
żynierii. Przewodniczący KO – dr 
inż. Paweł Bogacz (Pełnomocnik 
Rektora ds. Kół Naukowych) zbu-
dował zespół, który pracował m.in. 
nad stroną internetową www.
knpg.agh.edu.pl, materiałami gra-
ficznymi, rejestracją uczestników, 
dyplomami czy „konferansjerką”.  
Członkowie KO związani z WGiG: 
dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska - 
opiekun SKNZ, członkowie SKNZ: 
Katarzyna Styk, Joanna Szarska, 
Aleksandra Edelmuller, Katarzyna 
Szymula, Karolina Sopyła, Kaludia 
Drobek, Tomasz Zmarzły.

Ogromne podziękowania na-
leżą się wszystkim osobom z Ko-
mitetu Organizacyjnego, które 
włączyły się w przygotowania do 
tego wydarzenia. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na 58. Konferencję  
w równie wspaniałym wydaniu.

Justyna Mazurek,  
Katarzyna Styk
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szej, technicznej uczelni wyższej 
na ziemiach polskich. Wystawa 
ta została wypożyczona od Mu-
zeum Historii Kielc. Uroczystego 
otwarcia wystawy dokonał dr inż. 
Jerzy Kicki, prof. dr hab. inż. Bro-
nisław Barchański oraz Bartłomiej 
Tambor – kurator wystawy.  Na-
tomiast drugiego dnia odbyła się 
Gala Finałowa Festiwalu, w Komo-
rze Alfonsa Długosza w Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce, 
stanowiącej szczególną atrakcję 
dla gości i pozostałych uczestni-
ków. 

Gala podzielona była na trzy 
części: seminaryjną, konkurso-
wą (wręczenie nagród dla laure-
atów konkursów) i artystyczną 
(koncert podopiecznych krakow-
skiej Fundacji Pro Musica Bona).  
W seminarium naukowym wzię-
ło udział pięciu prelegentów: prof. 
Zbigniew Wójcik (geolog i spe-

W dniu 25 listopada za-
kończył się I Ogól-
nopolski Festiwal im. 

Stanisława Staszica, a wraz z nim  
wielomiesięczne prace przygoto-
wawcze nad projektem. Ogrom 
działań ukierunkowany był na 
podkreślenie wagi roku 2016,  
w historycznym ciągu zdarzeń, 
mianowicie na uczczenie dwóch 
wielkich rocznic: 200  lat od utwo-
rzenia Szkoły Akademiczno Górni-
czej w Kielcach oraz 190. rocznicy  
śmierci patrona Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Stanisława Staszica.

Prace nad projektem w czerw-
cu br. rozpoczęli główni organiza-
torzy, czyli Studenckie Koło Na-
ukowe „Zarządzanie” działające  
na Wydziale Górnictwa i Geoin-
żynierii oraz Fundacja dla Akade-
mii Górniczo-Hutniczej. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął 
Jego Magnificencja Rektor AGH 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. 
W kolejnych miesiącach do grona 
organizatorów dołączyło Muzeum 
Żup Krakowskich Wieliczka.

Festiwal podzielony był na dwa 
etapy. Pierwsza część stanowiła 
etap konkursowy, kierowany do 
uczniów całej Polski do 20. roku 
życia. Mieli oni do wyboru dwie 
kategorie: komiksową pt. „Staszic 
moją inspiracją” oraz fotograficz-
ną pt. „Staszic wokół nas”, a ich 
tematyka odnosiła się do życia 
oraz twórczości głównej postaci 
Festiwalu, czyli samego Stanisława 
Staszica. Ostatecznie do konkur-
sów zgłoszono aż 170 fotografii  
i 23 prace komiksowe. 

Drugi, finałowy etap Festiwa-
lu rozgrywał się w dniach 24 i 25 
listopada. Pierwszego dnia miało 
miejsce uroczyste otwarcie wy-
stawy pt. „Akademia Górnicza  
w Kielcach” traktującej o najstar-

I  ogólnopol ski  fes tiwal 
im.  s tanis ł awa s tas zica
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leolog, przewodniczący Zespołu 
Historii Kartografii oraz członek 
Komitetu Historii Nauki i Techni-
ki Polskiej Akademii Nauk ), prof. 
Adam Massalski (historyk, nauczy-
ciel akademicki, profesor nauk 
humanistycznych, były rektor Aka-
demii Świętokrzyskiej, harcmistrz 
ZHP, senator RP), dr Jan Główka 
(Dyrektor Muzeum Historii Kielc) 
, Józef Olejniczak (Dyrektor Mu-
zeum Stanisława Staszica w Pile) 
oraz Katarzyna Styk (Dyrektor 
Wykonawczy Festiwalu, koordy-
nator projektu „Świętokrzyskie 
Śladami Stanisława Staszica”, stu-
dentka IV roku ZiIP WGiG, Prezes 
SKNZ). 

Pierwsza edycja Festiwalu ze-
brała dużo pozytywnych ocen oraz 
pochwał, a w samej Gali Finałowej 
uczestniczyło ponad 150 osób,  
w tym wiele ważnych przedstawi-
cieli jednostek terytorialnych, jak  
i partnerów i współorganizato-
rów. Miejmy nadzieję, że kolejna 
edycja Festiwalu wzbudzi równie 
duży entuzjazm i zgromadzi jesz-
cze większe grono odbiorców. 

 Katarzyna Styk
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N owa specjalność, czyli 
Wentylacja Kopalń na 
kierunku Górnictwo  

i Geologia, na Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie przy-
gotowuje studentów do pracy 
w podziemnych zakładach górni-
czych głównie w dziale wentylacji. 
Obecnie grupa liczy 27 studentów, 
w tym 12 to studenci z Polski,  
a 15 to studenci z Wietnamu.  
W ramach specjalności studenci 
mają możliwość zobaczenia pol-
skich kopalń podziemnych. Więk-
szość studentów z Polski należy 
do Koła Naukowego „Kliwent” 
działającego przy Katedrze Gór-
nictwa Podziemnego.

Jednym z miejsc, które odwie-
dziła polsko–wietnamska grupa 
była największa czynna kopalnia 
soli kamiennej w Polsce, czyli Ko-
palnia Soli „Kłodawa” S.A. Jest to 
producent naturalnej soli kamien-
nej o barwie białej oraz unikalnej 
różowej, powstałej w okresie ce-
chsztyńskim (tj. ponad 200 mln 

lat wstecz) z odparowania mórz  
i oceanów. Sól wydobywana  
w Kłodawie znajduje zastosowa-
nie m.in. jako sól kuchenna, sól 
dla przemysłu spożywczego, dla 
rolnictwa, dla przemysłu chemicz-
nego, w drogownictwie do zimo-
wego utrzymania dróg.

Nie Wieliczka czy Bochnia ale 
właśnie kopalnia w Kłodawie, jest 
największą i najgłębszą kopalnią 
soli w Polsce. W Kopalni funkcjo-
nuje również najgłębsza na świecie 
podziemna trasa turystyczna na 
poziomie 600 metrów pod ziemią. 
Jest to także najmłodsza kopalnia 
bo powstała w latach 50-tych XX 
w.

Kłodawski wysad solny ma 
długość 26 km, a maksymalną sze-
rokość 2 km. W kopalni aktualnie 
prowadzona jest eksploatacja na 
poziomach 600 i 750 m pod po-
wierzchnią terenu.

Kopalnia przewietrzana jest 
wznoszącym prądem powietrza, 
wentylacją ssącą. Powietrze do ko-
palni doprowadzane jest dwoma 
szybami zlokalizowanymi w cen-
tralnej części kopalni, są to szyby 
„Michał” i „Barbara”, a odprowa-
dzane jest szybem umiejscowio-
nym na peryferiach obszaru górni-
czego KS „Kłodawa”, jest to szyb 
„Chrobry”.

Całkowity strumień objęto-
ściowy powietrza przetłaczany 
przez wentylatory głównego prze-
wietrzania, zabudowane na szybie 
wentylacyjnym (szyb „Chrobry”), 
ulega okresowym zmianom i wy-
nosi od 12 000 m3/min do nawet 
20 000 m3/min

Sól w KS „Kłodawa” urabiana 
jest z wykorzystaniem materiału 
wybuchowego, w różnych odmia-
nach systemu komorowo-filaro-
wego. Przykładowe wymiary ko-
mór eksploatowanych w Kopalni 
to około: 15 metrów szerokości, 
15 m wysokości i nawet powyżej 
200 m długości. Oczywiście taka 

komora nie powstaje od razu.  
Z głównego chodnika wydobyw-
czego drążone jest wyrobisko do 
połączenia z chodnikiem wentyla-
cyjnym, który zwykle jest równo-
legły do chodnika wydobywczego 
jest jednak na większej wysokości 
(pod stropem) planowanej komo-
ry. W celu przewietrzenia drążo-
nego wyrobiska ślepego stosuje 
się wentylację lutniową – prze-
wód z wentylatorem. W Kłodawie 
stosuje się wentylację ssącą, a lut-
niociągi mają średnice 600 mm lub 
800 mm. Wyrobisko chodnikowe 
drąży się aż do uzyskania opływo-
wego prądu powietrza. Dopiero 
wtedy wyrobisko stopniowo się 
poszerza uzyskując podane wcze-
śniej wymiary, w ten sposób uzy-
skuje się komorę. 

W czasie naszej wizyty zosta-
liśmy zapoznani z występującymi 
zagrożeniami naturalnymi, z sys-
temem udostępnienia złoża oraz 
budową sieci wentylacyjnej. Zdo-
byliśmy również wiedzę na temat 
wymagań dotyczących wentylacji 
odrębnej drążonych wyrobisk 
oraz przewietrzania wyrobisk ko-
morowych w warunkach kopal-
ni soli. Zapoznaliśmy się również  
z doborem urządzeń wentylacyj-
nych i prowadzoną metanometrią 
automatyczną.

Justyna Dudkowska 
Kazimierz Piergies

STUDENCI WENTYLACJI KOPALŃ Z AGH W KS „KŁODAWA”
K N  K L I W E N T
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P ięć studentek z Koła Na-
ukowego „Kliwent” działa-
jącego przy Wydziale Gór-

nictwa i Geoinżynierii Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie w osobach: 
Alicji Rusnak, Sary Sibiga, Beaty 
Słomki, Marty Szczurek i Patry-
cji Zając z sukcesem zakończyły 
trwający prawie pół roku projekt 
pt. „Eko Uczeń II”.

„Eko Uczeń II” to druga edy-
cja projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Zielonki w partnerstwie z Kołem 
Naukowym „Kliwent” przy wspar-
ciu Województwa Małopolskiego  
w ramach konkursu: „Naukowe 
Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne”, 
Fundacji AGH oraz Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Zielonki.

Do współpracy wytypowano 
szkołę im. Jana Pawła II w Zielon-
kach, która bardzo chętnie przy-
stąpiła do współpracy. Projekt 
podzielono na dwie części: pierw-
szą z nich były zajęcia z uczniami  
a drugą wykonanie audytu energe-
tycznego szkoły.

Zajęcia z uczniami odbywały 
się co tydzień, brali udział w nich 
uczniowie klasy: IA, IB i IC gimna-
zjum. Na lekcjach były omawiane 
tematy związane z: ekologią, ener-
getyką, źródłami energii cieplnej, 
rodzajami ogrzewania, energo-
chłonnością, stratami ciepła, audy-
tem energetycznym i sposobami 
termomodernizacji. Uczniowie 
zapoznali się z urządzeniami wy-
korzystywanymi do wykonania 
audytu energetycznego tj.: kamerą 
termowizyjną, termoanemome-
trem, termohigrometrem, prze-
pływomierzem ultradźwiękowym 
i grubościomierzem. Zostali rów-
nież wprowadzeni w szczegóły 
funkcjonowania i obsługi progra-
mu Audytor OZC, czyli programu 
komputerowego wykorzystanego 

do sporządzenia charakterystyki 
energetycznej budynku szkoły. Na 
przedostatnich zajęciach przepro-
wadzono konkurs, którego celem 
było sprawdzenie wiedzy gimna-
zjalistów zdobytej podczas trwa-
nia zajęć.

Na ostatnich zajęciach zostały 
omówione pytania konkursowe 
i wyłoniono z każdej klasy trójkę 
uczniów, którzy osiągnęły najlep-
sze wyniki z konkursu. Nagroda-
mi były: tablet, kamera sportowa 
i bezprzewodowy głośnik. Dodat-
kowo każdy uczestnik otrzymał 
dyplom udziału w projekcie i słod-
ki upominek.

Drugą częścią projektu było 
wykonanie audytu energetyczne-
go szkoły i zaproponowanie ro-
dzajów termomodernizacji. Audyt 
energetyczny został opracowany 
na podstawie analizy termoizola-
cyjności budynku oraz kosztów 
zużycia energii m.in. na: oświetle-
nie i ogrzewanie.

Wyniki związane z wykony-
waniem audytu energetycznego 
szkoły zostały przedstawione na 
57. Konferencji Studenckich Kół 
Naukowych Pionu Górniczego  
w sekcji XII – Ogrzewnictwo, 
Wentylacja i Klimatyzacja, w re-
feracie pt.: „Audyt energetyczny 
– obliczenia projektowe kontra 
rzeczywistość”. Autorki referatu – 
Sara Sibiga i Patrycja Zając – zdo-
były swoim wystąpieniem nagro-
dę publiczności, którą był „złoty 
nawiewnik”. Dzięki temu kolejny 
raz potwierdziła się teza o korzy-
ściach płynących z połączenia wie-
dzy i praktyki.

Uważam, że dzięki temu pro-
jektowi doceniłyśmy jak ważny 
jest odpowiedni podział obowiąz-
ków i koordynacja zadań, dlatego 
nie boimy się kolejnych wyzwań.

Opracowała: Beata Słomka
Fotografie: Alicja Rusnak

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „EKO UCZEŃ II”
K N  K L I W E N T
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W dniu 1 grudnia na 
Akademii Górni-
czo-Hutniczej miało 

miejsce spotkanie studentów Wy-
działu Górnictwa i Geoinżynierii  
z przedstawicielem Urzędu Miasta 
Krakowa, które zostało zorganizo-
wane przez Studenckie Koło Na-
ukowe „Zarządzanie”. 

Kierownik Wydziału Spraw Ad-
ministracyjnych Oddziału Obsługi 
Przedsiębiorcy - Pan Wojciech 
Łaptaś - podczas godzinnego wy-
kładu przedstawił „6 powodów 
dlaczego warto założyć firmę  
w Krakowie” oraz wyjaśnił w jaki 

sposób otwiera się działalność 
gospodarczą. Jednymi z najistot-
niejszych powodów są łatwe pro-
cedury i brak posiadania kapitału 
początkowego. Aby założyć jedno-
osobową firmę nie trzeba prze-
chodzić przez skomplikowane  
i długie formalności. Firmę moż-
na szybko i łatwo zarejestrować 
przez Internet, składając wniosek 
CEIDG-1 jak i równie szybko zli-
kwidować. Nowy przedsiębiorca 
może dodatkowo liczyć na bez-
płatną pomoc doradców podat-
kowych. Jednoosobowa działal-
ność gospodarcza nie wymaga 

posiadania kapitału początkowego, 
co znacznie ułatwia rozpoczęcie 
przygody z własnym biznesem. Po-
nadto na terenie Krakowa od po-
nad 2 lat funkcjonuje POP - Punkt 
Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie  
w jednym miejscu zgromadzone są 
instytucje uczestniczące w proce-
sie zakładania działalności gospo-
darczej tj. Urząd Skarbowy, ZUS, 
Urząd Statystyczny, PIP. Obecnie 
jest to jedyny taki punkt w Polsce, 
gdzie wszystkie formalności moż-
na unormować w jednym miejscu.

Justyna Mazurek

P od przewodnictwem nowe-
go zarządu Studenckie Koło 
Naukowe FILAR przecho-

dzi szereg zmian, tak aby ukazać 
się w nowej odsłonie i jeszcze 
efektywniej jednoczyć grono stu-
dentów, którym bliskie jest gór-
nictwo podziemne. Niedawno za-
kończone zostały prace nad nową 
stroną internetową koła, na którą 
serdecznie zapraszamy: www.filar.
agh.edu.pl. Została ona wykonana 
przez wiceprezesa koła - Miro-
sława Cholewę. Pobyt na kołowej 
witrynie umilają niesamowite fo-

tografie wykonane przez Hugona 
Urbańczyka, studenta Wydziału 
Energetyki i Paliw AGH. Hugo 
utrwala na zdjęciach zakłady prze-
mysłowe, a w szczególności śląskie 
kopalnie węgla kamiennego. Ser-
decznie zapraszamy do odwiedze-
nia naszej witryny. 

Studenckie Koło Naukowe FI-
LAR zyskało również drugiego, 
nowego opiekuna – Pana dr inż. 
Zbigniewa Kuczerę, który wspól-
nie z Panem dr inż. Krzysztofem 
Skrzypkowskim będzie teraz czu-
wał nad działalnością koła. FILAR 

zmienił również graficzną stronę 
swojej działalności. Występuje te-
raz pod znakiem nowego logo, 
które mocno akcentuje barwy 
Naszej Akademii. Wierzymy, że 
Nasi Koliści nie zwolnią tempa 
nawet na chwilę i życzymy sobie 
powodzenia w dalszej działalności!

Mirosław Cholewa
Wiceprezes SKN FILAR

NOWOŚCI W SKN „FILAR”

SPOTKANIE Z URZĘDEM MIASTA W KRAKOWIE
S T U D E N C K I E  K O Ł O  N A U K O W E  „ Z A R Z Ą D Z A N I E ”
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popularno-naukowa konferencja  
w zabytkowym zakładzie hutniczym w maleńcu
s t u d e n c k i e  k o ł o  n a u k o w e  „ z a r z ą d z a n i e ”

KTO?:    SKNZ

GDZIE?:   ZAbytkowy zakład   
    hutniczy w maleńcu

KIEDY?:   11.XI.2016

co?:     konferencja popu- 
    larno-naukowa pt.  
    „szablą i pługiem:  
    u źródeł współcze- 
    snego patriotyzmu”

ROLA:     organizator  
    i prelegent

W dniu bardzo ważnej 
narodowej uroczy-
stości, dokładnie  

11 listopada odbyła się Konferen-
cja popularno-naukowa, której 
jednym z organizatorów, oprócz 
Zabytkowego Zakładu Hutniczego  
w Maleńcu, Muzeum Stanisława 
Staszica w Pile,było także Studenc-
kie Koło Naukowego “Zarządza-
nie”. działające na Wydziale Gór-
nictwa i Geoinżynierii na AGH. 
Patronat honorowy nad konferen-
cją objęli Starosta Konecki - Bog-
dan Soboń oraz Wójt Gminy Ruda 
Maleniecka - Leszek Kuca. 

Jako, że 11 Listopada miało 
miejsce Święto Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę, też ta  
tematyka głównie przyświecała 
w trakcie wydarzenia. Głównym 
celem spotkania oraz myślą prze-
wodnią było przypomnienie posta-
ci wybranych, ważnych działaczy 
niepodległościowych oraz najzna-
mienitszych pionierów polskiego 
rozwoju gospodarczego. Analizu-
jąc obrazy tych osób, uwzględnia-
ny był bardzo istotny aspekt, czyli 

ich działalność, która szczególnie 
miała wpłynąć na region święto-
krzyski.

Swoje referaty na Konferencji 
w Maleńcu wygłosili przedstawi-
ciele Muzeów, Instytucji Kultury, 
Uczelni Wyższych, IPN, Szkół Po-
nadgimnazjalnych oraz Naszego 
Wydziału. “Śladami Stanisława Sta-
szica w XXI wieku” to tytuł pre-
lekcji wygłoszonej przez Katarzy-
nę Styk - koordynatora projektów 
Staszicowskich. Kolistka opowia-
dała o prowadzonych przez SKNZ 
projektach, a mianowicie tworzo-
nej w ramach Grantu Rektora 
2016 trasie turystyczno-dydak-
tycznej  pt. “ Świętokrzyskie Śla-
dami Stanisława Staszica”, organi-
zowanym wspólnie z Fundacją dla 
AGH i Muzeum Żup Krakowskich  

I Ogólnopolskim Festiwalu im. 
Stanisława Staszica oraz o kolej-
nych planach i realizacji pracy nad 
cyklem warsztatów dedykowa-
nych dla uczniów Szkół Podsta-
wowych o Staropolskim Okręgu 
Przemysłowym pt. “Pomysł na 
przemysł”. 

Katarzyna Styk
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W grudniu bieżącego 
roku członkowie  
Studenckiego Koła 

Naukowego „Zarządzanie” dzia-
łającego na Wydziale Górnictwa  
i Geoinżynierii oficjalnie zakończy-
li już drugą z rzędu edycję warsz-
tatów „W minutę do efektu”. Był 
on kolejną odsłoną zadania pu-
blicznego, które w ubiegłym roku 
wzbudziło bardzo duże zaintere-
sowanie odbiorców, ukazując traf-
ność poruszanej tematyki  oraz 
motywując studentów do plano-
wania kolejnych działań. Projekt 
tworzony jest przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem Korony Pół-
nocnego Krakowa, a finansowany 
z funduszy Województwa Mało-
polskiego w ramach konkursu 
„Naukowe Inspiracje – Ciekawe  
i Kreatywne”.

Adresatami projektu „W mi-
nutę do efektu” byli uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz liceów, którzy podczas zor-
ganizowanych spotkań mieli szan-
se pozyskania wiedzy z zakresu 
Lean  Management (Szczupłego 
Zarządzania), zarówno w sposób 
teoretyczny, jak i praktyczny, w po-
staci zabaw interaktywnych oraz 
symulacji procesu produkcyjnego 
przy wykorzystaniu klocków Lego 
Duplo, jak i o większym stopniu 
trudności, klocków typu Enigma – 
dla licealistów. Celem warsztatów 
było ukazanie uczniom jak dobrze 
planować swoje obowiązki, jak 
efektywniej zarządzać własnym 
czasem, a także w jaki sposób re-
dukować marnotrawstwo ener-
gii, czasu oraz swoich zasobów. 
Największą satysfakcją dla pro-
wadzących warsztaty były chwile,  
w których dzieci same ukazywały 
swoją refleksyjność, spostrzega-
jąc z łatwością czynności, którym 
sami mogą nadać usprawnienia. 

Dla członków SKNZ, któ-
rzy tworzyli tegoroczną odsłonę 
projektu była to duża szansa na 
zdobycie nowego doświadczenia 
oraz wiedzy. Na etapie przygo-
towania warsztatów istotne było 
stworzenie nowej szaty graficznej 
projektu, odpowiednich meryto-
rycznie scenariuszy, materiałów 
warsztatowych, instrukcji stano-
wiskowych (do wykonywanych sy-
mulacji procesów produkcyjnych), 
ofert,  a także przeprowadzenie 
samej rekrutacji szkół. Podczas ze-
społowych spotkań studenci sami 
odtwarzali warsztaty, uczestnicząc 
w symulacjach przeprowadzanych 
zajęć interaktywnych. Takie dzia-
łania służyły temu, by lepiej zro-
zumieć niektóre spostrzeżenia 
uczniów, ustalić najbardziej trafną 
metodę przekazywania wiedzy, 
jak i zdiagnozowanie ewentual-
nych problemów. Po przeprowa-
dzonych zajęciach, każda ze szkół 
otrzymała specjalnie przygotowa-
ne sprawozdanie.

W trakcie realizacji projektu 
„W minutę do efektu”, członko-
wie SKNZ przeprowadzili warsz-
taty aż w 11 szkołach! Współpraca 
ta zakończyła się w każdym przy-
padku dla obu stron bardzo owoc-
nie. Taki wynik drugiej edycji, skło-
nił więc już teraz studentów do 
tworzenia koncepcji kontynuacji 
swoich działań. Nowy rok przynie-
sie z pewnością dużo pracy, ale też 
i energii i zapału do podejmowania 
nowych wyzwań. 

Wszystkich zainteresowanych 
dostępem do większej ilości in-
formacji zapraszamy serdecznie 
na fanpage na Facebook’u : https://
www.facebook.com/W.minute.
do.efektu/

Aleksandra Edelmüller

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W MINUTĘ DO EFEKTU II
S T U D E N C K I E  K O Ł O  N A U K O W E  „ Z A R Z Ą D Z A N I E ”
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CO?: JUŻ XI WYJAZD technolo-
giczny w okresie barbórkowym

TRASA?:  LĘDZINY -> WILKOWICE 
-> BIELSKO-BIAŁA -> WADOWICE

KIEDY?:   1 4 - 1 6 . X I I . 2 0 1 6

GDZIE?:  SENTYMENTALNY NOCLEG 
W CHATCE STUDENCKIEJ NA ROGACZU   

KTO: PONAD 20 KOLISTÓW Z OPIE-
KUN DR INŻ. A. WIKTOR-SUŁKOWSKĄ

XI TECHNOLOGICZNA WYPRAWA BARBÓRKOWA
S T U D E N C K I E  K O Ł O  N A U K O W E  „ Z A R Z Ą D Z A N I E ”

W dniach 14-16 grud-
nia, już po raz je-
denasty z rzędu 

członkowie SKN „Zarządzanie” 
wyruszyli na wyprawę barbórko-
wą. W ciągu zaledwie trzech dni, 
ponad 20 Kolistów, w tym więk-
szość stanowiących prelegentów 
57. Konferencji SKNPG, miało 
okazje pozyskania nowej, prak-
tycznej wiedzy i doświadczenia, 
a także przeżyć kolejne wspólne 
przygody. Już pierwszego dnia,  
o bardzo wczesnej porze, studen-
ci podjechali pod bramę główną 
Kopalni Węgla Kamiennego „Zie-
mowit”. Dla większości z nich, 
była to pierwsza styczność z ta-
kimi warunkami, jednak zjazd pod 
ziemię oraz możliwość zobaczenia 
rzeczywistej pracy górników, sta-
nowiła dla nich dawkę niezapo-
mnianych wrażeń. Mieli oni okazję 
przyjrzeć się pracy przenośników 
taśmowych, jak i samego kombaj-
nu ścianowego, a także przejechać 
się koloską przez ciemne koryta-
rze kopalni. 

Drugiego dnia, plan wyprawy 
zakładał odwiedziny w dwóch fir-
mach: „Prosperplast” oraz „Waw-
rzaszek - Inżynieria Samochodów 

Specjalnych”. W pierwszym z nich 
Kierownik Produkcji dokładnie 
przybliżył Kolistom jak wyglą-
da proces przeróbki granulatów,  
w produkcji takich przedmiotów 
jak: doniczki, łopaty, konewki, san-
ki itd. W drugim zakładzie, głów-
nym przedmiotem produkcji były 
strażackie wozy ratunkowe. Mimo 
wcześniejszej wizyty, w ubiegłym 
roku, również w tym samym za-
kładzie, członkowie SKNZ z du-
żym entuzjazmem przyglądali się 
procesom budowy pojazdów.  

W piątek, ostatniego dnia Wy-
prawy Barbórkowej, Koliści odwie-
dzili przedsiębiorstwo „Metchem” 
w Wadowicach, które zajmuje się 
produkcją wyrobów z tworzyw 
sztucznych dla motoryzacji oraz 
sprzętu AGD. Z perspektywy po-
przednich wyjazdów, jak i firmy 
„Prosperplast” odwiedzonej dnia 
wcześniejszego, przedstawio-
ne informacje stanowiły ciekawe 
dopełnienie na temat sposobów 
wykorzystywania granulatów,  
a także parametrów maszyn wy-
konujących następnie półprodukty 
lub wyroby gotowe.  

Odwiedzanie zakładów pro-
dukcyjnych przez SKN „Zarządza-
nie” jest już wieloletnią tradycją. 
Z każdym rokiem buduje to co 
raz większą świadomość, jak i do-
świadczenie, dając pozytywną pro-
gnozę na przyszłość w prężnym 
działaniu i osiąganiu celów. Jed-
nakże, tegoroczna Wyprawa Bar-
bórkowa nie zakończyła się na sa-
mym zwiedzaniu przedsiębiorstw, 
integracji nowych Kolistów, jak  
i oficjalnym przekazaniu „insy-
gniów władzy” nowej Pani Opie-
kun Koła dr inż. Annie Wiktor-Suł-
kowskiej. W planie wyjazdu zostały 
zawarte również działania promo-
cyjne na rzecz AGH, naszego Wy-
działu Górnictwa i Geoinżynierii 
jak i samego Koła. Koliści odwie-
dzili trzy szkoły, w których za-

prezentowali informacje o naszej 
uczelni oraz funkcjonowaniu wy-
działu. Starali się również zachęcić 
dodatkowo licealistów poprzez 
prezentację filmów promocyjnych, 
jak i zorganizowanie konkursów  
z nagrodami dla najaktywniejszych 
uczniów. Miejmy nadzieję, że gro-
no przyszłych studentów będzie 
poszerzone między innymi przez 
licealistów właśnie tych szkół, od-
wiedzonych również przez SKNZ! 

Aleksandra Edelmüller
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Z A P OW IED Z I

WA Ż NE  T E R MIN Y

Kolejna edycja konkursu na  
NAJLEPSZE Koło  

Naukowe AGH 2016

Przyjmowanie  
zgłoszeń konkursowych  
do 09.01.2017r.!

Wszelkie informacje na temat 
zasad uczestnictwa oraz spo-

sobu oceny na stronie  
Fundacji dla AGH  

(fagh.agh.edu.pl)

BĄDŹCIE AKTYWNI 
 I DZIAŁAJCIE PRĘŻNIE!

22.XI - 2.I   przerwa świąteczna
do 27.I    zajęcia semestru zimowego
28.I - 8.II  zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
9.II - 12.II   przerwa międzysemestralna
13.II - 19.II   zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
20.II - 26.II   przerwa międzysemestralna
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XI - XII | 2016

Szanowni Państwo, Studenci,  
Pracownicy i Przyjaciele WGiG!

W imieniu Zespołu Dziekańskiego pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia Zdrowych, Wesołych i Spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia,

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy 
podczas wspólnego świętowania przy wigilijnym stole, 

Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, 
radości oraz optymizmu i wiary w pogodne jutro, 

Niezapomnianych i cudownych chwil oraz nowych, wspania-
łych możliwości w nadchodzącym roku,

A także 

Szczęśliwego nowego roku i spełnienia w życiu codziennym 
oraz pracy zawodowej – niech cały nadchodzący rok upływa 

Państwu w szczęściu i pomyślności.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego  
Nowego Roku 2017!
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> zawsze chciałeś zredagować artykuł?

> chcesz się czymś podzielić?

> wiesz co się dzieje na naszym Wydziale  
i chcesz to opisać?

> chcesz pochwalić się działalnością swojego 
Koła Naukowego?

   NAPISZ DO NAS!   

gazetacampus@student.agh.edu.pl 

TWÓRZ CAMPUSA RAZEM Z NAMI!

Nasza Redakcja

katarzyna styk Mateusz Mizio katarzyna MIZERA ALEKSANDRA EDELMÜLLER


