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Emocji jak zwykle nie brakowało, ale wiedzy wystarczyło, żeby godnie reprezentować swoje uczelnie. Łukasz Dubel, Adam
Jankowski – obaj z Akademii Górniczo-Hutniczej i Tomasz Draga z Politechniki Śląskiej stanęli na podium tegorocznego
Turnieju Wiedzy Górniczej.
Rozegrany został 26 lutego tego roku w ramach XXVIII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.
Zwycięzcy błysnęli szeroką wiedzą o górnictwie. Potrafili trafnie odpowiedzieć na pytania zarówno z zakresu eksploatacji węgla, jak
i rud miedzi.
- Przygotowywaliśmy się do turnieju w zasadzie od pierwszego roku studiów, a więc przez prawie pięć lat. Nie obawialiśmy się
wbrew pozorom pytań z dziedziny technologii, ale prawa geologicznego i górniczego. Ulegało częstym zmianom i można było
wpaść w jakąś pułapkę – odetchnął po wyjściu z egzaminu Łukasz Dubel.
Uczestnikom towarzyszył niemały stres. Jak tłumaczyli, nie da się go uniknąć, mając świadomość, że nie reprezentuje się tylko
samych siebie, ale przede wszystkim uczelnię. Każdy studencki sukces buduje jej prestiż, pokazuje w dobrym świetle.
- Trzeba było pogłówkować nad każdym pytaniem. Były złożone, wymagały solidnej wiedzy – przyznał Grzegorz Spiszak z
Politechniki Śląskiej, uczestnik finału.
Podobnie jak w ubiegłym roku o kolejności zajmowanych miejsc decydowały pojedyncze punkty.
- Na przestrzeni ostatnich lat poziom turnieju wyraźnie rósł. Tak trudnych pytań jak te, które pojawiły się w tym roku, jeszcze nie
było. Jestem pełen podziwu dla studentów. Z pełną kompetencją podeszli do rywalizacji. Widać, że wykonali mrówczą robotę nad
książkami – przyznał dr Jacek Korski, który wraz z dr. Cezarym Bachowskim z KGHM Polska Miedź tworzyli dwuosobowe jury.
Laureaci turnieju planują w najbliższym czasie złożyć egzamin magisterski, a po nim zabiorą się za poszukiwanie pracy. Łukasz
Dubel, chciałby pracować w KGHM Polska Miedź, marzeniem Adama Jankowskiego i Tomasza Dragi jest kariera w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej.
Patronem medialnym Turnieju Wiedzy Górniczej były redakcje Trybuny Górniczej i portalu netTG.pl.

