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Witajcie,
z drobnym poślizgiem, spowodowanym
przygotowywaniem się kilku z redaktorów
do rywalizacji o powołania na czerwcowe
Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej, oddajemy
w Wasze ręce drugi numer JeŜem po szosie.
Postanowiliśmy
urozmaicić
trochę
nasze pismo rozszerzając wachlarz tematów o
kilka kategorii. Znajdą tutaj coś dla siebie
miłośnicy wojaŜy - tych bliskich i tych troszkę
dalszych, wielbiciele zarówno II, jak i X muzy,
fani gier komputerowych, komiksu czy teŜ
muzyki i sportu.

Ciastka… czyli helskie trendy na elbląskim gruncie

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Biorąc przykład z „Bravo Girl”
Redaktor nadnaczelny
postanowiliśmy równieŜ i my zrobić Wam mały
JeŜ WłodzimjeŜ
test oceniający jakość Waszej edukacji i jej
wpływ na naukowy rozwój szkoły. Ale,
podobnie jak w poprzednim numerze,
wisienką na torcie, który chcemy Wam
Redaktorzy
zaserwować tym razem, jest wywiad z
Michał Bianga
pracownikiem
naszej
uczelni
Mateusz Brucki
– Inspektorem SłuŜby Ochrony Mienia –
Sylwester Budzelewski
Leszkiem M. (niestety w Ŝaden sposób nie
Agnieszka Cieszyńska
spowinowaconym z tą słynną Magdą).
Kamila GajŜewska
Michał Gilmajster
Mamy nadzieję, Ŝe czytać będzie się
Agata Głowacka
Wam łatwo i przyjemnie, a przy okazji jeszcze
Daniel
Kędzierski
dowiecie się paru ciekawych rzeczy. Niech ta
Mirosława Sochaj
gazetka będzie dla Was miłym przerywnikiem
Alicja Tabor
monotonnych wykładów i dłuŜących się
okienek.
Kończąc
chcielibyśmy
gorąco
podziękować za wkład i zaangaŜowanie w
Kontakt z redakcją
sprawy gazetki oraz serce i Ŝyczliwość, jakie
e-mail: jezemposzosie@wp.pl
okazują nam na kaŜdym kroku dr Kasia
Spotkania redakcji
Jarosińska i dr hab. inŜ. Czarek Orlikowski –
kaŜdy czwartek o 12.00 w gab. 312 (IPJ)
prawdziwi przyjaciele JeŜa!
Serdecznie zapraszamy!
naJEśona redakcja
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JEś WŁODZIMJEś
Drodzy czytelnicy,
po wydaniu pierwszego numeru naszej gazetki moŜna było usłyszeć od Was wiele skrajnych opinii
na jej temat: od ekscytacji i zafascynowania po wzburzenie i zaŜenowanie. To, co jednym się podobało
– innych raczej odrzucało, co pierwszych śmieszyło – drugich z kolei irytowało etc. Nie będę tego
komentował, bo przecieŜ – jak wszyscy dobrze wiemy – o gustach się nie dyskutuje... Oczywiście nad
samo słodzenie zdecydowanie wyŜej cenimy sobie konstruktywną krytykę, która wykazuje nam nasze
błędy, niedopatrzenia oraz braki. Bawi mnie niesamowicie natomiast inny aspekt Waszych sądów,
mianowicie ich argumentowanie.
Niekiedy, nie przeczę, są to bardzo konstruktywne zdania, które nam samym pomagają
w tworzeniu kolejnych artykułów i ułatwiają określanie Waszych oczekiwań w stosunku do nich.
Niekiedy. Przede wszystkim jednak osądy, czy pozytywne czy teŜ te trochę mniej, wydajecie dość
szybko (czasami nawet wydaje mi się, Ŝe bez głębszego zastanowienia) i, co za tym idzie, są one
strasznie chaotyczne, bezpodstawne oraz niekiedy wręcz głupie. Nie uwaŜam nikogo z Was
za człowieka ograniczonego intelektualnie, częściej to Wy sami próbujecie na siłę wyciągać taki wniosek
z kontekstu moich opinii, nie zagłębiając się w ogóle w treść poprzednich i kolejnych zdań. A wierzę, Ŝe
mimo całej dozy samokrytycyzmu jednak macie o sobie trochę lepsze mniemanie. Jestem przekonany,
Ŝe gdybym przedstawił Wam
zapis
Waszych,
Drodzy
Czytelnicy, zdań, to nie
uwierzylibyście mi, Ŝe to
Wasze słowa. Inaczej jest
z porozumiewaniem się przez
Internet, gdzie umieszczone
osądy
moŜna
łatwo
odtworzyć z pamięci róŜnych
stron czy komunikatorów
(poczytajcie
sobie,
a będziecie wiedzieli o co mi
chodzi). Nie chcę tutaj
operować
przykładami,
poniewaŜ ktoś mógłby poczuć
się uraŜony, a przecieŜ nie
o to w tym wszystkim chodzi.
Nie chcę teŜ, Ŝebyście
przestali przedstawiać własne
zdania, bo to one w duŜej
mierze
nadają
kierunek
Ciasteczkowych wariacji ciąg dalszy
naszym działaniom. ZaleŜy
mi jednak na tym, abyście zrozumieli, Ŝe tworzymy tę gazetkę takŜe dla siebie i – w tym sensie –
głównym naszym załoŜeniem jest to, Ŝebyśmy się przy jej opracowywaniu dobrze bawili, by sprawiało
nam to jak najwięcej frajdy. Rzeczą trochę mniej, ale równieŜ istotną jest to, aby Wam, dla których takŜe
to wszystko robimy, podobał się efekt naszych działań. Wasze uznanie jakby dodatkowo nas mobilizuje
i sprawia, Ŝe chce nam się robić cokolwiek. Człowiek z natury lubi, gdy mu się schlebia, ale my
chcielibyśmy zuniwersalizować nasze działania do tego stopnia, by kaŜdy biorąc do ręki JeŜem po
szosie mógł znaleźć coś dla siebie. A do tego potrzebujemy Was i Waszych spostrzeŜeń. Co więcej,
jeŜeli realnie chcecie wpłynąć na kształt „JeŜem po szosie” i w kolejnych numerach znajdować to, co
Was interesuje – nic prostszego! – po prostu przyłączcie się do nas!
Proszę, wydawajcie opinie, rozmawiajcie z nami, piszcie do nas i o nas. KaŜda wartościowa
obserwacja wymiernie wpływa na kształt gazetki akademickiej. I moja rada: myślcie, myślcie i jeszcze
raz myślcie. Mało obchodzi mnie, Ŝe sądzicie, iŜ pismo to jest g....m, bardziej ciekawi fakt co w Waszych
oczach gazetkę tę g....m czyni.
JeŜ WłodzimjeŜ
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Z śYCIA UCZELNI
NAUKA
• W dniach 14-15 maja w Instytucie Pedagogiczno-Językowym przy ul. Czerniakowskiej 22 odbędzie się
konferencja studencka „Integralia 2008” organizowana przez Koło Naukowe „Humanitas” pod opieką
pani dr Anety Licy. Uczestnicy będą wygłaszać referaty o przeróŜnej tematyce, począwszy
od gramatyki, przez literaturę i sztukę po aspekty społeczne współczesnego Ŝycia. Prócz
porywających wystąpień studentów i trafnych wtrąceń prowadzących największą atrakcją sympozjum
będzie poczęstunek, tj. kawa, herbata, ciastka i paluszki (do wyczerpania zapasów).
Trwają poszukiwania opiekuna naukowego referatu JeŜa WłodzimjeŜa o wpływie zachowań
godowych młodych rosomaków na rozwój twórczości Mieczysława Szcześniaka.
• 29 maja 2008 r. (czwartek) odbędzie się piknik naukowy dla wszystkich mieszkańców Elbląga
i okolic. Piknik organizowany jest przez naszą Uczelnię w ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz
przybliŜenie ich społeczeństwu w moŜliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości
świata i radości z jego poznawania. Imprezy festiwalowe odbędą się na placu przed budynkiem i w
salach wykładowych Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137,
w godzinach 10.00-17.00. Na 18 specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzający będą
uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach. W programie
przewidziano m.in. pokaz niezwykłych reakcji chemicznych oraz magiczne doświadczenia z fizyki.
Będzie moŜna dowiedzieć się jak się kieruje szybowcem i zasiąść za jego sterem. Ciekawi będą
mogli zobaczyć wnętrze metalu oraz obserwować pod mikroskopem cyjanobakterie z Zalewu
Wiślanego. Atrakcją będzie moŜliwość własnoręcznego wybicia medalu okolicznościowego.
Szczegółowy program na stronie www.pwsz.elblag.pl/BFN/

ZABAWA
IMPREZY OFICJALNE
JUWENALIA 2008:
14 Maja – DS2 na Wspólnej:
16.30 - Powitanie zaproszonych gości .Występ chóru PWSZ;
17.00 - Kiermasz twórczości studenckiej;
17.30 - Studenci w Ŝyciu szkoły -10-letni przekrój działalności
studentów;
18.00 - Występ Teatru Abaton i Kabaret PWSZ;
20.30 - Msza święta w Kościele Miłosierdzia BoŜego.

15 Maja – Podzamcze:
12.30 - Przemarsz ulicami miasta;
14.15 - Darmowe Papu !;
14.30 - Występy kabaretów;
16.30 - Występ tancerzy z sekcji taneczno-ruchowej PWSZ;
17.00 - Konkursy z nagrodami;
17.30 - Pokazy walk rycerskich;
18.30 - Pokazy ratownicze grupy VAMOS;
22.30 - Pokazy tancerzy ognia;

IMPREZY NIEOFICJALNE
• W kaŜdy czwartek o godz. 12 w
gab.
312
w
IP-J
przy
ul. Czerniakowskiej 22 odbywają
się tzw. obrady czwartkowe,
podczas których intelektualne orgie
przeradzają się w kolejne numery
JeŜem po szosie. Serdecznie
zapraszamy wszystkich pragnących
zobaczyć, jak się tworzy uczelnianą
gazetkę w Elblągu.

Tego dnia odbędą się teŜ koncerty:
Lont (godzina 19.15)
Radio Bagdad (godzina 20.15)
Enej (godzina 21.30)
Akurat (godzina (23.00)

16 Maja to juŜ jazda po elbląskich pubach:)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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SEKCJA AWIACYJNA
Doznania ekstremalne
Sport akademicki w naszej Uczelni reprezentowany jest nie tylko poprzez klasyczne
dyscypliny. Przykładem innych sposobów aktywności jest sekcja lotnicza, najmłodsza
spośród jedenastu naleŜących do uczelnianego klubu AZS. Powstała ona w porozumieniu
z Aeroklubem Elbląskim, który istnieje juŜ 50 lat. Z okazji tego właśnie jubileuszu
w ostatnich dniach w PWSZ odbyła się konferencja naukowa poświęcona Ŝegludze
powietrznej.
Najbardziej
popularnymi
dyscyplinami
lotniczymi
są
spadochroniarstwo
i szybownictwo. Warunkiem rozpoczęcia przygody w przestworzach jest odpowiedni stan
zdrowia, przy czym wymagania są niewiele surowsze od tych, które trzeba spełnić do
uzyskania prawa jazdy. Szkolenia, zarówno szybowcowe, jaki i spadochronowe, składają
się z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczny kurs spadochronowy moŜna odbyć
w jeden weekend, a później juŜ tylko… przestrzeń, adrenalina i poczucie wolności. Znam to
jednak jedynie z obserwacji i opowiadań. Więcej mogę powiedzieć na temat szkolenia
szybowcowego, które odbyłem w ubiegłym roku.
Szybownictwo to piękna dyscyplina sportu. Sam pojazd moŜe utrzymywać się
w powietrzu godzinami i pokonywać duŜe odległości, wykorzystując tylko pionowe ruchy
powietrza. Najpierw trzeba jednak odbyć kurs podstawowy, którego pierwszą częścią jest
szkolenie teoretyczne trwające cztery weekendy. Odbywa się to zwykle na początku
wiosny. Zapoznajemy się wówczas z budową szybowca, mechaniką lotu, zasadami
pilotaŜu, meteorologią, nawigacją i innymi niezbędnymi zagadnieniami. Część praktyczna
szkolenia podstawowego najczęściej odbywa się z wykorzystaniem startu za wyciągarką.
Start taki przypomina nieco wznoszenie latawca na sznurku, ale tylko „nieco”, gdyŜ
szybowiec osiąga prędkość 100 km/godz. w ciągu 3 sekund i wysokość ok. 400 m. Pilotuczeń doskonali w tej części nauki właśnie taki start, a poza tym: lot po prostej, zakręty,
lądowanie, czyli podstawowe, najwaŜniejsze elementy pilotaŜu. W czasie szkolenia
podstawowego odbywają się teŜ „loty wysokie” ze startem za samolotem, pozwalające na
trenowanie elementów akrobacji, przeciągnięcia i korkociągu, bowiem pilot-uczeń musi
opanować umiejętność wyprowadzania szybowca z takich właśnie nietypowych sytuacji. Lot
w korkociągu to duŜe emocje, jednak te największe związane są z pierwszym
samodzielnym startem, który następuje po 50-60 próbach z instruktorem. Kabina
zamknięta, w głośniku słyszysz komendy: „pierwszy samodzielny, napręŜaj linę”, a za
chwilę „lina napręŜona, wystartował”. Teraz wszystko zaleŜy juŜ tylko od ciebie, emocje
opadają, musisz działać spokojnie i rozwaŜnie. Wczepienie liny, drgania i hałas ustają,
w powietrzu panują niepodzielnie cisza i spokój. Trzeba zaplanować tzw. krąg
nadlotniskowy, cztery zakręty i wreszcie lądowanie. Wszystko musi być „obliczone”
dokładnie i starannie gdyŜ szybowiec, to nie samolot i do lądowania podchodzi tylko jeden
raz, bez moŜliwości poderwania maszyny i ponownej próby tego najtrudniejszego
manewru. Podchodzenie do lądowania, załamanie toru lotu, krótkie wstrzymanie
i… jesteśmy na ziemi. Radość z udanego lądowania i całego odbytego lotu jest trudna do
przekazania jakimikolwiek słowami.
Po ukończeniu szybowcowego kursu podstawowego otwiera się droga do lotów
termicznych, przelotów, zdobywania odznak szybowcowych i licencji pilota.
Sekcja awiacyjna AZS PWSZ gorąco zaprasza do przygody w przestworzach.
Cezary Orlikowski
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REDAKCYJNA EKSPEDYCJA
PodróŜe kształcą
czyli gdzie uderzać
rezygnując z zajęć...
Nastaje wiosna, czas, w którym wszystko budzi
się do Ŝycia i otrząsa z zimowego letargu. Pora, gdy
serce zaczyna bić mocniej a i chuć daje o sobie
wyraźniej znać. Okres, w którym ptaki figlarnie
świergotają, drzewa rozkwitają zielenią, susły i jeŜe
wychodzą z podziemnych nor, kwiaty w ogrodzie
sąsiadki wypuszczaj pierwsze pąki a studenci
niespiesznie wynurzają się ze swoich barłogów
odstawiając ksiąŜki i komputery na bok. Chwile te
sprzyjają, nie tylko z resztą elbląskim Ŝakom, do coraz
częstszego opuszczania podczas przerw murów szkół,
zastępowania w swoim planie zajęć, męczących
ćwiczeń i monotonnych wykładów dłuŜszymi okienkami
czy gubienia podczas drogi szlaku prowadzącego na
uczelnię. Zachowanie to, jak najbardziej uzasadnione,
jest coraz częściej rozumiane i powszechnie
akceptowane przez kadrę szkoleniową. Wszak
jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo nieraz wybierać tę
przyjemniejszą alternatywę. Dlatego teŜ, wyprzedzając
niejako bieg wydarzeń, postanowiliśmy przygotować
Was, Braci Studencka, do wypadów „na jedno”
i sprawdziliśmy na własnej skórze jakość oferowanych
usług w trzech lokalach leŜących najbliŜej Instytutu
Parszywego JeŜa.
Pierwszy lokal, do którego uderzyliśmy
zdecydowaliśmy odwiedzić tylko pro forma – Ŝeby wypić
pierwsze, zaznaczyć na mapie, Ŝe konkretna
mordownia istnieje i pójść dalej. Nieoczekiwanie
zostaliśmy trochę dłuŜej. Do „Baru u Michała” – bo
o nim mowa – najcięŜej jest dojść: wychodząc z IP-Jotu
naleŜy pójść ulicą Malborską w kierunku osławionego
Zatorza, następnie skręcić w pierwszą ulicę po prawej
(pierwszą ulicę – bo lepiej, Ŝebyście nie trafili między
tamtejsze bloki) – ulicę Zagonową, a następnie idąc
cały czas prosto dojść do ostrego zakrętu, przy którym
zwykł zatrzymywać się autobus linii 6 i odbić w lewo w
ulicę Dojazdową. W tym momencie jesteśmy juŜ prawie
na miejscu. Idąc prosto ok. 50 m zobaczymy pierwsze
budynki, a nad nimi skromny szyld „Bar u Michała”.
Z zewnątrz obiekt wygląda wyjątkowo nieatrakcyjnie,
a drzwi i przedpokój przypominają raczej obskórną
domową melinę. Wchodząc dalej przywitał nas nie kto
inny jak stojący ledwo na nogach (o godz. 11.37 – bo
badaliśmy grunt w godzinach zajęć, Ŝebyście wiedzieli
gdzie wyskoczyć na metodyce, literaturze czy w czasie
innych frapujących przedmiotów) sam Michał – człowiek
około lat 50-ciu, chodzący w lokalu w sowieckiej
czapce-niewidce i od rana integrujący się z klientami.
Trochę zaskoczeni zamówiliśmy po jednym piwie
i przeszliśmy do drugiego małego pomieszczenia.
W pierwszym jeden z dwóch klientów zaczął mówić do
nas w narzeczu newari powszechnie uŜywanym na
południowo-wschodnich terenach Birmy. Zbyt wiele
z tego „bełkotliwego” języka nie zrozumieliśmy i nie
sdgds
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Stacja pierwsza: „Bar u Michała”
chcąc urazić podchmielonego emeryta (nie wiadomo co
ludzie w tamtych rejonach noszą pod kurtkami)szybko
ulotniliśmy się do drugiego pomieszczenia, z którego
moŜna było dostać się do malutkiej, niezamykanej
toalety bez kranu. Długo jednak tam nie zabawiliśmy,
poniewaŜ odwiedził nas sam Michał, chcąc pokazać
nam trzecią, zamkniętą dla zatorskich plemion, część
lokalu. Stanęliśmy jak wryci. DuŜa nowooddana do
uŜytku sala, barek, parkiet, akwarium, róŜnego rodzaju
pokale i trofea na ścianach, wygodne stoliki
i autentyczna szafa grająca...tego się nikt z nas
spodziewać nie mógł. Widząc nasze zdziwienie z nie
dającą się ukryć satysfakcją pan Michał dodał:
A widzicie, k***a, tu teŜ moŜna coś zrobić! Moja stara
za****dalała na to pół Ŝycia - wtrącił bez przesadnej
wytworności. Lokal naprawdę robił wraŜenie. Do tego
pan Michał, prócz kolejnego Specjala za 3 zł (były
równieŜ wszystkie inne marki, jedynie prócz Guinessa)
polecił i natychmiast przygotował przepysznego
kurczaka z rusztu (7 zł za połowę) oraz wyborne wielkie
pierogi z mięsem i warzywami według przepisu, który
wykradł kilka lat temu - jak sam wspomina - ukraińskiej
wróŜce (4 zł za jednego, ale najadasz się do syta).
PodróŜe kształcą – stwierdził z szelmowskim
uśmiechem na twarzy. Przesiedzieliśmy tam dobrą
godzinkę na jedzeniu, piciu i głębokich filozoficznych
rozwaŜaniach
z
właścicielem,
a
zostalibyśmy
zdecydowanie dłuŜej, gdyby nie misja, której się dla
Was podjęliśmy. Na odnotowanie zasługuje jeszcze fakt
zorganizowania przez pana nie mgr – jak głosi tabliczka
na drzwiach „biura” - Michała tuŜ za parkietem
róŜowego pokoiku schadzek, gdzie przy stoliku podczas
zabawy zakochane pary mogą się udać celem
słownego
upomnienia
partnera
za
zbytnie
zainteresowanie niewłaściwą przedstawicielką płci
pięknej lub innych wysublimowanych zwierzeń.
Podsumowując: na pierwszy rzut oka lokal – niczym
domy bossów sycylijskich mafii – odstrasza swoim
wyglądem i odrzuca potencjalnych klientów, lecz, gdy
wejdzie się do środka otwiera przed nami całą gamę
moŜliwości i uderza – jak na standardy tej dzielnicy –
rozwiązaniami architektonicznymi, rozbudowaniem
infrastruktury oraz bogactwem wnętrz. Do tego usługi
świadczone w tym
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świadczone w tym miejscu – podkreślamy – przez
samego właściciela, stoją na bardzo wysokim poziomie
i na wyjątkowo niskim pułapie cenowym. Są takie
miejsca, gdzie zachodzi się dwa razy w Ŝyciu: pierwszy
i ostatni – „Bar u Michała” zdecydowanie do nich nie
naleŜy. W naszej sześciostopniowej skali otrzymuje
notę 5.0.
Stacja druga: „Dom piwa”

Drugim lokalem do którego się udaliśmy był
„Dom Piwa” przy ul. Sopockiej. Trafić tam moŜna
skręcając przy wcześniej opisanym wiraŜu w prawo,
gdzie ul. Zagonowa zamienia się właśnie w Sopocką.
JeŜdŜąc tamtędy na uczelnię całe trzy lata mijaliśmy ten
lokal, nigdy wcześniej tam nie goszcząc. Zachęcająca
nazwa, ławy przed klubem oraz duŜe zaskoczenie in
plus w „Barze u Michała” sprawiło, Ŝe poprzeczkę
postawiliśmy wysoko. Zdecydowanie za wysoko, jak
mieliśmy się niebawem przekonać. Po wejściu
zobaczyliśmy pomieszczenie wielkości gab. 312
(4x5m), przy czym tam jedną trzecią zajmuje lada
i przestrzeń za nią. Do tego dochodzą dwa malutkie
stoliki i telewizor. Barman-amator - najwyraźniej równieŜ
właściciel, nawiasem mówiąc nieprzyjemny podstarzały
męŜczyzna – zaserwował nam piwo Specjal po 3,5 zł za
butelkę i frytki 2 zł/100 g. Nazwa nijak ma się do
asortymentu oferowanego w lokalu, bo prócz Specjala
moŜna napić się tylko Warki, śywca i Tyskiego. Jednym
słowem nędza. Porozmawiać równieŜ się nie dało, bo
kaŜdy szept wychwytywany był od razu przez wścibską
obsługę
i
dwóch
podstarzałych
męŜczyzn
rozkoszujących się smakiem ciepłego piwa oraz Ŝywo
reagujących na lecącą wówczas w telewizji transmisję z
Mistrzostw Polski w Skokach Narciarskich, wiadomości
o powołaniu na selekcjonera Łukasza Kruczka oraz na
mierne występy Tomisława Tajnera, Klimka Murańki
i Wojciecha Skupnia. ZwaŜywszy na zaistniałe warunki
piwo wypiliśmy błyskawicznie, frytki – a raczej
niekształtną masę, którą zostawiła z nich mikrofalówka
– zjedliśmy jeszcze szybciej, załatwiliśmy się
w wychodku z wejściem od podwórza i czym prędzej się
stamtąd oddaliliśmy. Jedyny plus, który dostrzegliśmy
w tym miejscu to spora kolekcja otwieraczy za barem,
które wyraźnie właściciel z uporem kompletuje. Za ten
zbiór i sam fakt dostępności „nektaru bogów” ocenę
naciągniemy na 2.0, ale juŜ się tam nie pokaŜemy,
mimo opuszczenia lokalu z własnej inicjatywy.

JEśEM PO SZOSIE / numer 2 / maj 2008

Ostatnim miejscem, do którego się tego
wczesnego popołudnia wybraliśmy był znajdujący się
na ul. Hetmańskiej zaraz za ekologiczną pralnią (idąc
od strony komisariatu) bar o jakŜe intrygującej nazwie
„Country Club”. Wielce rozczarowani poprzednim
lokalem oraz usługami w nim świadczonymi Ŝyliśmy
w przekonaniu, Ŝe w miejscu, do którego zmierzamy
będziemy mieli okazję usiąść w ustronnym punkcie i na
spokojnie pogadać. I znów klops, poniewaŜ lokal składa
się z lady oddzielającej lodówki i kasę od reszty
pomieszczenia i stołków przy nim się znajdujących. Dla
ludzi lubiących przesiadywanie przy bufecie i zwierzanie
się barmance (na marginesie: ślicznej dziewczynie) jest
to lokal w sam raz. Studenci jednak zwykle, gdy
decydują się na „wyskok” podczas/zamiast zajęć idą
przewaŜnie większą grupą w celu wymiany poglądów
czy doświadczeń. Ten lokal, jak z resztą i poprzedni, nie
stwarza ku temu moŜliwości. Do tego bar był dość
zatłoczony podchmielonymi facetami w średnim wieku,
którzy mogliby zgorszyć niewinne przyszłe nauczycielki.
Dla wiadomości wielbicieli maszyn do gry naleŜy
odnotować fakt, Ŝe dwie takie się tam znajdują. Toaleta,
jak na towarzystwo w lokalu, zadbana, a piwo, takŜe
bez większego wyboru, w cenie 3,5 zł. Był to jednak
jedyny lokal, w którym po stosunkowo niskiej cenie
moŜna było zafundować sobie 50 ml zimnej gorzały, co
jest w skali miasta ewenementem. Reasumując: piwo
(jakość i cena) - w normie, obsługa - duŜy plus, toalety w
normie,
ciepły
posiłek
brak,
alkohol
wysokoprocentowy - jest, miejsce do swobodnej
dyskusji - brak, otaczające towarzystwo - podpici
desperaci w średnim wieku. Patrząc z perspektywy
studenta: maksimum 3.0. Na pewno nie więcej.
Stacja trzecia: „Country Club”

Tym oto sposobem otoczyliśmy budynek
Instytutu Pedagogiczno-Językowego i cieszy nas
niezmiernie fakt, Ŝe mamy juŜ pełen obraz lokali
z pobliŜu uczelni. Wiemy, gdzie zajść warto, a które
miejsca ominąć. Co prawda nic nie zastąpi alpaŜki
w plenerze ani zimnego piwka w Klubie Studenckim, ale
jeśli nie moŜemy pozwolić sobie na Ŝadną z tych
alternatyw najlepiej udać się, co musimy przyznać
z pełną świadomością wypowiadanych słów, do „Baru
u Michała”. Miejsce to szczególnie mile nas zaskoczyło,
urzekło oryginalnością zagospodarowania wnętrz oraz,
prawie domową, atmosferą weń panującą. My juŜ
wiemy, gdzie fetować będziemy wydanie drugiego
numeru JeŜem po szosie, macie ochotę się dołączyć?
JeŜ i spółka
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MUZYKA
Zielony, Ŝółty oraz czerwony
Trzy kolory kojarzące się z najbardziej
znanym, alternatywnym stylem muzycznym na
świecie, zbliŜającym się powoli i niestety, wielkimi
krokami do rangi muzyki POP-ularnej, czego
osobiście nie mogę znieść. Mowa oczywiście
o muzyce reggae, która swą niezwykłością
a zarazem prostotą poruszyła serca wielu
słuchaczy (tych prawdziwych rzecz jasna). CóŜ,
nie będzie mi chyba dane poświęcać kilku,
bezcennych stron naszej gazetki na wyraŜanie
swojego zdania, bo mogłoby to przerodzić się
w ideologiczny esej, a nie o to przecieŜ tutaj
chodzi. Zatem przejdę do tematu przewodniego
niniejszego artykułu.
MoŜecie zadawać sobie pytanie, dlaczego
piszemy akurat o reggae, ale sądzę, Ŝe muzyka
ta, szczególnie w ostatnich latach nabrała
intensywnego wydźwięku, stała się istotnym
elementem kultury oraz sposobem na wyraŜanie
uczuć, myśli i idei tak wielkiej rzeszy ludzi, Ŝe nie
sposób nie wspomnieć o jej fenomenie. Czy
pamiętacie moŜe, jakie niesie ona ze sobą
przesłanie? JeŜeli nie, to chętnie przytoczę wam
kilka faktów na ten temat. Głównymi hasłami
przyświecającymi jej są: przekazanie słuchaczowi
pozytywnych
wibracji
(positive
vibration),
tj. szczęścia, radości, miłości do bliźniego,
uczulanie na to, co złe oraz na powszechnie
panującą niesprawiedliwość i nienawiść. Reggae
w jednakowym stopniu porusza czarnych, jak
i białych, gdyŜ dotyka spraw ogólnoludzkich, bez
jakichkolwiek
przejawów
agresji
oraz
eksponowania podziałów.
Od momentu jej rozpowszechnienia przez
Boba Marleya, pojawiły się poszczególne jej
odmiany. Dziś moŜemy podzielić ją na: roots
– muzykę korzeni, którą grano na samym
początku reggae; rock steady – lekkie, taneczne
reggae; muffin – reggae melodyjne, płynne; dub
– o charakterze transowym, wykorzystujący
instrumenty elektroniczne oraz komputery.
Podobną muzyką jest ska, gdzie uŜywane są
instrumenty dęte, a rytm jest nieco szybszy,
nawet muzyka hip-hop znajduje tu swoje
korzenie. Jednak dzisiejszy trend łączenia
blblfgfg
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elementów tych dwóch rodzajów muzyki przez
„wielkich”
i
„wspaniałych”
Amerykanów,
a kontynuowanie i kopiowanie go (w wydaniu
naszych rodaków), niewiele (co podkreślam) ma
z nią wspólnego. Osobiście słucham i doceniam
muzykę hip-hop, ale nie w takim wariancie, bo
reggae w połączeniu z tekstami na poziomie
nastolatka zazwyczaj, lecz nie zawsze, wychodzi
komicznie. Być moŜe komuś udało się to zrobić
naprawdę dobrze, ale do mnie to nie przemawia.
W muzyce reggae istnieje takŜe
symbolizm. Od razu na myśl przychodzą nazwy
dwóch miast: Babilon (symbolizuje zło) i Syjon
(jest symbolem dobra) – czyli odwieczna walka
dobra ze złem. Następnie wspomniane wcześniej
kolory. Są interpretowane na róŜne sposoby, ale
ja opiszę tutaj ten najistotniejszy: zielony
– symbolizuje ziemię (kontynent afrykański), skąd
wywodzą się pierwsi ludzie, Ŝółty – to symbol
złota, które zostało zagarnięte przez kolonistów,
czerwony – symbolizuje krew, którą przelano
w czasie walki z najeźdźcą. Warto takŜe
zauwaŜyć, Ŝe tworzą one flagę Etiopii.
A dlaczego? – poniewaŜ właśnie tam narodził się
rastafarianizm. Obok kolorów pojawia się takŜe
symbol liścia konopi indyjskiej, bliŜej znanego
jako marihuana. Pozwolę sobie na krótką, choć
zapewne dyskusyjną, polemikę, gdyŜ wielu
z Was, Drodzy Czytelnicy wyraŜa się sceptycznie
na temat tzw. „trawki” (co nie oznacza, Ŝe
zachęcam do jej palenia). Marihuana występuje
w wielu wyznaniach tego świata juŜ od tysiącleci,
jako roślina, która była stosowana podczas
róŜnego rodzaju zwyczajów i rytuałów. W epoce
staroŜytnej uznawano ją za środek umoŜliwiający
łączność
człowieka
ze
światem
nadprzyrodzonym. Nadal jest rozpowszechniona
wśród rastafarian, przez których traktowana jest
jako sakrament oczyszczający ciało i umysł,
powiększający
świadomość,
ułatwiający
pokojowe współistnienie i przybliŜający do Jah.
To właśnie dzięki nim i wcześniej wspomnianemu
Bobowi Marleyowi wzrosło zainteresowanie
muzyką reggae na świecie, takŜe w naszym
kraju. Czy istnieją polscy rastafarianie?
Oczywiście, Ŝe tak, z tą jednak róŜnicą, Ŝe nie
traktuje się ich jako przedstawicieli odmiennej
religii
8
się,

religii,
tylko
jako
członków
subkultury.
Z pewnością domyślacie się, Ŝe mogłoby im się
to nie spodobać i rzeczywiście tak jest.
Powszechnie wiadomo, Ŝe w Polsce posiadanie,
rozprowadzanie i spoŜywanie marihuany jest
karalne. Dlatego teŜ rodzimi rastafarianie, chcąc
mieć łatwy dostęp do konopi i stosowania ich

Wracając do muzyki reggae w Polsce,
to pojawiła się ona na przełomie lat ‘70 – ‘80 i od
razu znalazła grono wiernych słuchaczy, których
przybywa z roku na rok. W czasach reŜimu
komunistycznego, teksty dotyczące obalenia
Babilonu i Ŝycia w Syjonie, rozumiane były przez
ówczesnych Polaków jako przyszły upadek złych
i początek nowych, lepszych czasów. Pierwszym
polskim zespołem reggae był Izrael, który powstał
w 1983 roku. Swoją muzyką dał dowód na to, Ŝe
reggae nie jest nam obce i Ŝe w kaŜdym z nas
jest cząstka Afryki. Po nim zaczęły powstawać
inne,
równie
świetne
zespoły,
których
wymienianie zajęłoby całą stronę. Czy wszyscy,
którzy grają reggae są rastafarianami? OtóŜ nie.
Fakt pojawiania się coraz to nowszych zespołów
świadczy o tym, Ŝe ten rodzaj muzyki zaczyna się
pręŜnie rozwijać w naszym kraju. Być moŜe ma to
związek nie z „powrotem do natury” a z pogonią
za pieniądzem, na którego popyt w dzisiejszym
Babilonie jest ogromny.
Co roku organizowany jest Ostróda
Reggae Festiwal, podczas którego prezentują
się liczne, młode zespoły (mniej lub bardziej
znane) nie tylko z Polski, ale takŜe z zagranicy.
Więcej informacji na ten temat moŜecie znaleźć
na stronie www.positive.pl.

A
oto
lista
niektórych
polskich
wykonawców,
którzy
tworzą
muzykę
reggae
nie
w celach rytualnych planują zaskarŜenie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii za jej niezgodność dla kasy, lecz dla ludzi:
z konstytucją, powołując się na jej przepisy
Indios Bravos – www.indiosbravos.com
gwarantujące wolność wyznania i praktyk
religijnych. A jakie są efekty spoŜywania Etna – www.etna.art.pl
marihuany? Na kaŜdego człowieka ma ona inny
wpływ. Muzycy są przekonani, Ŝe po jej zaŜyciu Bakshish – www.bakshish.webstyle.pl
grają swobodnie i w natchnieniu; gawędziarze, Ŝe
są bardziej dowcipni i interesujący; kochankowie, Habakuk – www.habakuk.art.pl
Ŝe ich seksualne zdolności i doznania są
mocniejsze niŜ zwykle; a pisarze Ŝe ich
wyobraźnia nie zna granic (ciekawe, prawda?).
Zamykając ten temat, chciałbym dodać, iŜ
marihuana jest głównym źródłem zjawiska
zwanego
„synestezją”,
która
polega
na
wzajemnym przenikaniu się wraŜeń zmysłowych
(dźwięk przybiera kształty, kolor zyskuje zapach,
itp.).
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Maleo Reggae Rockers – www.maleo.pl
Vavamuffin – www.vavamuffin.art.pl
Majestic – www.majestic.art.pl
Daab – www.daab.prv.pl
mic
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WYWIAD
O muzyce, hazardzie, alkoholu, kobietach i historii z Panem Leszkiem, portierem IPJ.

JESTEM JAK KOMISARZ HALSKI!
JeŜ WłodzimieŜ: Czym zajmuje się Pan na
uczelni?
Pan Leszek: Jestem... czekaj... oficjalnie nazywa
się mnie panem ISOM – Inspektorem SłuŜby
Ochrony Mienia. Ale „Inspektor GadŜet” teŜ do
mnie pasuje.
JW: Jak długo Pan się w to bawi?
L: Walczę na posterunku od września 1998 – od
początku istnienia PWSZ-tu, czyli przez prawie 10
lat. Jeszcze nie znaleźli na mnie haka, choć ploty
krąŜyły róŜne...
JW: Czy do tej pory nie znudziło to Pana
jeszcze?
L: Nie ma w ogóle takiej moŜliwości! Wszystko
zaleŜy od tego, jak się w Ŝyciu bawisz. Ja bawię
się dobrze. To w gruncie rzeczy fajna robota.
JW: Jaki jest Pana złoty sposób, by wytrzymać
na tej uczelni tyle lat i nie zwariować?
L: W czasie wolnym, a trochę go jest - między
blokami zajęciowymi - czytam. Nic ambitnego,
lubię Science Fiction czy Fantasy, więc Tolkien,
Le Guin czy A.C. Clark. Poza tym, jak dobrze
wiecie, słucham róŜniastej muzy, co pewnie
niekiedy słychać, bo całym sprzętem RTV na
IPJocie rządzę ja.
JW: Jakie moŜliwości samorozwoju stwarza
Panu uczelnia?
L: MoŜliwości samorozwoju? I co ja ci mogę teraz
powiedzieć? Skreśl lepiej to pytanie.
JW: Czy duŜo problemów stwarzają Panu
studenci, czy moŜe więcej wykładowcy?
L: Co roku trochę ubawu gwarantują nam i jedni
i drudzy. Ale wszystko zaleŜy od tego czy ty sam
stwarzasz trudności. Oczywiście są przepisy, ale
jest o nich znane przysłowie... Ja dogaduję się i ze
studentami i z wykładowcami.
JW: A jak układa się Panu współpraca z resztą
personelu uczelni? Kogo Pan lubi, a kogo nie?
L: Pomijamy. Zainteresowani pewnie wiedzą
najlepiej. Ale nikt mi jeszcze nie zalazł za skórę
tak, Ŝebym musiał go ostrzej sponiewierać, mimo
wszystko uwaŜaj JeŜu (śmiech).
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JW: Jaka była najśmieszniejsza sytuacja na
naszej uczelni, w której brał Pan udział lub
której był Pan świadkiem?
L: Śmieszne sytuacje... hmm... najczęściej są nie
śmieszne, dla zainteresowanych szczegóły
pomińmy. Ale student to taki gatunek, który ma to
do siebie, Ŝe go nosi i tylko patrzy, co by tu
rozpier***ić czy komu by tu psikusa jakiegoś
sprawić. Najwięcej widziałem podczas zabaw
połowinkowych na Czerniakowskiej.
JW: Czy zdarzały się juŜ jakieś wpadki z
interwencją pogotowia, straŜy lub policji?
L: Pewnie, Ŝe bywały. Ale to juŜ nie są zabawne
sytuacje, kiedy widzisz wyjący wóz straŜacki na
terenie szkoły czy rozgorączkowanych straŜaków z
toporami na schodach... BoŜe! Antyterrorystów
jeszcze tylko nie przerabiałem. Ale wszystko
przede mną... niedługo Juwe, takŜe wiecie...
JW: A propos elbląskich Juwenaliów. Jak
ocenia Pan te imprezy naszej braci studenckiej
na przestrzeni tych 10 lat?
L: Rzadko uczestniczyłem, ale bywałem. Sam
przemarsz przez miasto jest juŜ niesamowicie
widowiskowy i sympatyczny. Później zwykle jest
juŜ coraz gorzej. Z imprezami jak to z imprezami...
róŜnie bywa. Pewnie to zaleŜy od kasy. Ja mile
wspominam Juwenalia w harcerskiej Bryzie z
występem zespołu Voo-Voo.
JW: Jak często grywa Pan w bierki?
Słyszeliśmy, Ŝe jest Pan podobno
nieformalnym mistrzem tej dyscypliny wśród
pracowników PWSZ.
L: Nie wiem co to jest za gra (śmiech). W
przeszłości bawiłem się trochę inaczej. Latałem na
szybowcach i samolotach, szczególnie po dwóchtrzech alpaŜkach jest to świetna rozrywka.
Wylatałem przeszło 350 godzin, zdobyłem
stosowne licencje, ale niestety to juŜ tylko
wspomnienia. Przy bierkach chyba bym zasnął.
JW: Czy pociąga Pana hazard? Ostatnio
przebąkiwał Pan coś o wakacjach w Las Vegas.
L: Tu mnie masz... (śmiech). Nie, Ŝartuję. Lubię
ryzyko, ale hazardu nie. JuŜ nie bywam przy
Ŝadnych kasynach, ruletach czy melinach z
pokerem.
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JW: Jak ocenia Pan nowo powstałą
gazetkę? Szczerze.
L: Moim zdaniem jeśli w gazecie
– obojętnie jakiej – są dwa, trzy
artykuły, które dają się czytać,
przykuwają uwagę, jest dobrze! U was
były, więc OK! Dobrze, Ŝe się za to
zabraliście i cieszy teŜ fakt, Ŝe nie
przypomina ona jakiegoś parszywego
biuletynu wydawanego dla nikogo, jak
to jest na innych uczelniach. Dzięki niej
nasza szkoła w końcu ma jaja!
JW: Czym zajmuje się Pan po
pracy? Jakie są Pana hobby?
L: Mam kilka ulubionych zajęć.
Oglądam filmy na DVD, mam w domu
sporą kolekcję, coś ok. 300, takŜe
jakby jakaś przyjemna studentka
chciała jakiś ode mnie poŜyczyć, to
bardzo chętnie, poza tym jak juŜ
wspomniałem słucham duŜo muzy
– szerokie spectrum gatunkowe, no
i uwielbiam spacery z Ŝoną
i przyjaciółmi po BaŜantarni, co
osobiście wam polecam. Naprawdę
ciekawe miejsce, nie tylko na spokojne
wypicie zimnego piwka.
JW: Co robił Pan przed podjęciem
tego zawodu?
L: Generalnie jestem w uczuciach
stały. Przed obecną robotą przez 18 lat
pracowałem w innej firmie aŜ do jej
upadku, do którego się nijak nie
przyczyniłem. Co zrobić, takie czasy.
Ciekawostką jest to, Ŝe na jej miejscu
funkcjonuje teraz nasza konkurencyjna
wyŜsza szkoła – EUHEhehehehe.

JW: Czy czasami miewa Pan myśli, by rzucić tę robotę i
wyjechać np. na Bali? W jakich sytuacjach?
L: Zdecydowanie tak! PrzewaŜnie dwa razy w roku: jak nawali
pół metra śniegu lub gdy trzeba w upale kosić spory trawnik.
Wtedy bez wątpienia wolałbym leŜąc w hamaku dzierŜyć
spory drink z „parasolkiem” niŜ dreptać za parszywym
motorkiem. Na szczęście i zima, i upał to teraz rzadkość.
JW: Czy ma Pan jakieś informacje o studentach, którzy
ukończyli tę uczelnię? Czy osiągnęli w Ŝyciu sukces?
L: Tak, to moje córki. Obie ukończyły u nas angielski i obecnie
uzupełniają w Poznaniu. Ale pojawiają się teŜ inni. Nie
wszystkich pamiętam, ale oni mnie tak...
JW: Kojarzy Pan moŜe w którym roku była bitwa pod
Płowcami?
L: Nie pamiętam, z historii jestem cienki. Lepiej znam
Grunwald, bo ta data wiąŜe się z pewną recepturą - 1410:
1 kg cukru, 4 litry wody i 10 dag droŜdŜy. A po fermentacji
niezła zabawa. Dokładnie tak jak pod Grunwaldem –
„pamiętam, jak w ten piękny lipcowy dzionek siedzieliśmy na
okolicznych drzewach spoŜywając w/w specjał i oglądaliśmy
ten wspaniały mecz Polska – KrzyŜactwo”. Jedna z niewielu
wygranych z Niemcami, ale i tak nie wykorzystana. A
nawiasem zdaje mi się, Ŝe pod Płowcami był wpier**l. Jak
zwykle.
JW: O co jeszcze mogę Pana zapytać?
L: Od której sali klucz wziął wykładowca, z którym pół godziny
temu zacząłeś zajęcia (śmiech).
JW: W takim razie dzięki za wywiad i Ŝyczę dobrej zabawy,
zarówno w budzie jak i poza nią.
L: Dzięki! Było miło... wpadnij jeszcze po ćwiczeniach, to ci
pokaŜę pracę portiera od kuchni...

JW: Czy podobnie jak paniom
woźnym szkoła równieŜ i Panu
funduje jakąś odzieŜ słuŜbową? Jak
Pan się na nią zapatruje?
L: Tak, nas teŜ stroją...niczym Gwardię
Szwajcarską. Ale o ile kurtki zimowe
i fartuchy mają sens, tak „ubranka” na
co dzień to zwykły shit. Jak zobaczycie
mnie w twarzowej niebieskiej koszulce
lub czarnym sweterku a’la komisarz
Halski z „Ekstradycji” – don’t worry. To
ciągle ja – wasz ulubiony Lesio!
PowaŜnie: myślę, Ŝe wystarczyłby
zwykły identyfikator.
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FILM
OSCAR DLA KATYNIA?!
Gdy na ekrany kin wchodził film Katyń miałem jeszcze okazję pracować w jednym
z coraz to liczniejszych w Polsce kompleksów kinowych. Wszyscy z ogromną ciekawością
i jeszcze większymi nadziejami oczekiwali najnowszego dzieła polskiej kinematografii, którego zwiastun
wielokrotnie otwierał seanse juŜ na ponad pół roku przed premierą. Świetnie przeprowadzona kampania
reklamowa, plejada gwiazd polskiego srebrnego ekranu, wybitne postaci, takie jak Edelman czy
Penderecki, czuwające nad technicznymi aspektami produkcji, reŜyseria gloryfikowanego ostatnimi
czasy Andrzeja Wajdy oraz sama historia mordu kilkunastu tysięcy polskich oficerów gwarantowała
sukces kasowy. Jednak w parze z tym sukcesem szły ogromne oczekiwania wobec monumentalnego
plonu rodzimego przemysłu filmowego. Ludzie
spodziewali się z jednej strony hołdu złoŜonego
naszym Ŝołnierzom bestialsko pomordowanym
przez NKWD i ukazania ogromu tragedii narodu
polskiego, z drugiej jednak liczyli na wysokiej
jakości
dramat
historyczny,
rozwiewający
wszelkie wątpliwości dotyczące tego ludobójstwa,
który oglądałoby się z zapartym tchem
i nieustannym, mimo świadomości zakończenia,
zaciekawieniem.
W
jak
duŜym
stopniu
oczekiwania przerosły moŜliwości twórców, Ŝycie,
w charakterystyczny dla siebie barbarzyński
sposób, miało ich dopiero uświadomić.
Dzień premiery przypadał na 21. września
i od tamtej pory przez prawie miesiąc podczas
kaŜdego seansu sala zapełniała się prawie do
ostatniego miejsca. Niektórzy trafiali tam
w przekonaniu, Ŝe obejrzą swoisty remake
Czterech pancernych i psa, niektórych ciekawiła
kolejna kreacja aktorska Pawła Małaszyńskiego,
niektórzy fundowali sobie wycieczkę unikając tym
samym całego dnia nudnych zajęć w szkole,
a niektórzy chcieli po prostu w samotności
i względnym spokoju zjeść dwa worki prowiantu,
które ze sobą przytaszczyli. Spora jednak część
oczekiwała wyświetlenia filmu, którego fabuła ukaŜe, uzmysłowi bądź przypomni, jak wiele naród polski
musiał wycierpieć w drodze do suwerenności. Czytając jeden z wywiadów z Mistrzem Andrzejem
spotkałem się ze stanowczym stwierdzeniem, iŜ jest to film o tragedii polskich kobiet, które najpierw
pozbawione zostały swoich synów, braci, męŜów i ojców, potem wiele czasu w złudnej nadziei czekały
na ich powrót, aŜ w końcu dowiadywały się o ich śmierci i swojej tym samym samotności. Z takim teŜ
nastawieniem odbioru fabuły poszedłem na seans filmu Katyń. Przed prezentacją słyszałem kilka
diametralnie róŜnych opinii znajomych, ale traktowałem je z duŜym dystansem jako zdania kinomanów
„od wielkiego dzwonu”. Bardziej przemawiały do mnie emocje malujące się na twarzach ludzi,
wychodzących z sal po projekcjach: smutek przemieszany z zadumą, głębokie duchowe przeŜywanie
treści, które zostały im przedstawione. To jeszcze bardziej zwiększyło moje oczekiwania i wzmogło
apetyt na kawał wielkiego kina. Niestety, srodze się zawiodłem. Film właściwie nie posiadał wątku
przewodniego, a skupianie się na losach kilku głównych bohaterów i przekazywanie ich historii
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naprzemiennie w sposób niesystematyczny powodowało chaos i rozkojarzenie. Zamiast podjęcia
jednego, dwóch czy nawet trzech podstawowych problemów i szczegółowego ich ukazania reŜyser
podszedł do sprawy ilościowo i sygnalizował tylko wiele kwestii, bolączek i zmartwień ówczesnych
obywateli nie rozpatrując ich. Nie są ukazywane, bardzo istotne chyba, psychologiczne portrety
bohaterów, a informacje o nich moŜemy czerpać tylko z kilku scen z ich udziałem. Przez podjęcie zbyt
wielu zagadnień czas trwania filmu znacznie się wydłuŜa, czego następstwem było znuŜenie
i rozkojarzenie pod jego koniec. Po filmie uświadomiłem sobie, Ŝe miny wielu widzianych przeze mnie
wcześniej ludzi nie były zamyślone, a raczej zdegustowane tym, co ujrzeli. Szczere łzy widziałem
przewaŜnie w oczach osób starszych, które pamiętały tamte czasy, były świadkami i uczestnikami
tamtych wydarzeń. Podejrzewam tylko, Ŝe łez nie spowodował u nich sam film, lecz wspomnienie
tamtych przeŜyć, przywołanie czasów i ludzi, którzy minęli bezpowrotnie, a byli im bardzo bliscy.
Śmieszyła mnie natomiast przesada i wręcz obłuda ludzi, jakby Ŝywcem wyjętych z dramatów Fredry
bądź Moliera, którzy wyraźnie na pokaz trapili się losami bohaterów, których właściwie nie mieli nawet
szansy poznać, a co dopiero mówić o utoŜsamianiu się z nimi. Czasami potrafili przez kilka minut po
zakończeniu projekcji siedzieć i kontemplować w oświetlonej juŜ sali napisy końcowe. Nie chcę w tym
momencie uogólniać ani oceniać tych postaw, bo nie jest na to ani pora, ani miejsce, ale
z doświadczenia sami wiemy, Ŝe niektórzy po prostu muszą zaznaczyć publicznie swoje „uduchowienie”
i „wraŜliwość”.
Katyń rozczarował mnie na całej linii. Spodziewałem się kina z naprawdę wysokiej półki
a dostałem zaledwie jego cząstkę, której składowe uwaŜnie sam musiałem z filmu wyłuskiwać. JeŜeli
chodzi o ambicje polskiej kinematografii – film, na pewno nie sprostał związanym z nim oczekiwaniom.
Odegrał jednak inną, zdecydowanie istotniejszą rolę – w kształtowaniu świadomości narodowej młodych
Polaków, którzy moŜe tylko z tego źródła dowiedzieli się lub dopiero dowiedzą o losie polskich oficerów.
Obraz ten moŜe równieŜ stanowić milowy krok do wyjaśnienia wieloletniego sporu między Polską
a Rosją w sprawie uznania tej zbrodni za ludobójstwo. JeŜeli jednak to nie zostanie osiągnięte,
będziemy mieli przynajmniej satysfakcję, Ŝe reszta świata dzięki Katyniowi dowie się prawdy o polskich
bohaterach.
PowyŜszą refleksję nad filmem Wajdy spowodowała u mnie decyzja Akademii Filmowej
o oscarowej nominacji dla Katynia w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. Spodziewałem się, Ŝe
w gremium decydującym o przyznawaniu tych najbardziej prestiŜowych nagród w przemyśle
kinematograficznym zasiadają wysokiej klasy specjaliści znający się na rzeczy jak mało kto. Dlaczego
więc nominowali Katyń? Być moŜe z sympatii do Wajdy. Być moŜe z chęci edukowania społeczeństwa
i ukazania prawdy o sposobie postępowania radzieckich władz. Być moŜe w celach propagandowych,
by jeszcze dobitniej uzmysłowić swojemu (amerykańskiemu) społeczeństwu, Ŝe Rosja (ówczesny
Związek Radziecki), jest wytworem szatana i trzeba z nią walczyć oraz się jej przeciwstawiać. Być moŜe
kierowały nimi takŜe inne pobudki, ale nie znajduję racjonalnych powodów, by nagradzać tym
wyróŜnieniem Katyń za aspekty czysto kinematograficzne, co, moim zdaniem, powinni oceniać
wyłącznie.
Śmieszna sytuacja. Jeszcze zabawniejsza jest natomiast otoczka wokół tej nominacji w polskich
mediach i ogromna nadzieja na zdobycie statuetki. Pytam: za co? Oczywiście ucieszyłem się, Ŝe polski
film został nominowany do Oscara, a ucieszyłbym się jeszcze bardziej gdyby go zdobył – ale nie było
realnych ku temu przesłanek. A Polacy, zamiast cieszyć się z samego wyróŜnienia, rościli od razu
pretensje do statuetki. Szczytem sarkazmu w wykonaniu zarówno polskich mediów, jak i aktorów
odgrywających role w samym filmie, był wielki Ŝal i rozczarowanie tym, Ŝe nagroda nie przypadła im w
udziale. Dlaczego tak się dzieje, Ŝe gdy da się Polakowi palec, ten chce od razu całej ręki?
Z drugiej jednak strony ludzie ci, jak i przede wszystkim członkowie Akademii, na kinematografii
znają się ode mnie sto razy lepiej, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, Ŝe racja moŜe leŜeć po ich
stronie. No ale zawsze jesteście bogatsi o znajomość mojej opinii.
Turi Giulliano
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JEśOWE TOURNÉE
WIRUS FILIPIŃSKI
CZYLI POLAKA PODRÓś NA WSCHÓD
Swego czasu głośny był przypadek
niejakiego Aleksandra „mordo ty nasza” K.
– człowieka, który znany jest przede wszystkim
z tego, iŜ zdarzyło mu się być prezydentem RP.
Sprawa ta dotyczyła podróŜy głowy państwa za
granicę (konkretnie: na wschód), gdzie raczył
pokazywać się publicznie będąc w jakimś
przedziwnym
stanie,
który
do
złudzenia
przypominał odurzenie alkoholowe. Oczywiście
sam zainteresowany wszystkiemu stanowczo
zaprzeczał, a pomagała mu w tym rodzina
(przyjaciele nieco mniej). Wszak jego urocza
córeczka raczyła nawet na łamach „Dzień dobry
TVN”, przy okazji rozmowy o udziale w „Tańcu
z Gwiazdami”, uronić kilka łez i odegrać piękną
dramę
na
oczach
milionów
zaspanych
i popijających kawę Polaków. Zarówno płacząca
o poranku Ola jak i grzmiący stanowczo Olek
głośno dawali do zrozumienia, iŜ to Ŝaden
alkohol, a jakiś tajemniczy i złowieszczy wirus
filipiński sprawił, Ŝe El Presidente chwiał się,
zataczał i seplenił niczym kolesie, którzy pod
moim blokiem proszą o 50 groszy. Mało istotne
czy jest to prawdą. Przytoczyłem tę historię
celem wprowadzenia Was w treść mojego
artykułu. Drodzy czytelnicy, na własnej skórze
doświadczyłem jak to jest być polskim turystą na
Ukrainie (czyli tam, gdzie Olek się najbardziej
zataczał, he) i przyznać muszę, ten rzekomy
wirus filipiński to jakaś pierońska zaraza, która
atakuje biednych Lachów, zwiedzających kraj
Chmielnickiego i Szewczenki. Zapraszam do
lektury mojej relacji z wojaŜy po Podolu, które,
jako człowiek bywały w świecie i wykształcony,
zatytułowałem kosmopolitycznie: „Svenovsky’s
Oriental
Flaszken
Degustation
(Mickiewicz
Style)”. Enjoy.
Jadąc
na
Ukrainę
właściwie
nie
wiedziałem, czego mam się spodziewać. Dano mi
jedynie
do
zrozumienia,
Ŝe
tam
tanio
i jednocześnie trochę biednie. CóŜ, jako, Ŝe nie
mam jakichś wygórowanych wymagań odnośnie
noclegu, wyŜywienia i tym podobnych spraw, nie
odstraszyło mnie to ani trochę. Przeciwnie,
zachęciły
niskie
koszty
całej
wyprawy.
blblblblbllbl
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Po przekroczeniu granicy w Rawie Ruskiej
(gdzie wcale nie staliśmy kilku godzin na jakimś
durnym parkingu i nie musieliśmy dać łapówki
po to, abyśmy mogli jechać dalej) zmuszeni
byliśmy zatrzymać się na stacji benzynowej
celem uzupełnienia paliwa. I właśnie na owej
stacji doznałem pierwszego szoku, który był
chyba wstępnym stadium choroby filipińskiej.
Minąwszy regały z batonami i chipsami dotarłem
do działu, na widok którego mogłem wydać
z siebie tylko okrzyk o następującej treści:
„O k…! Tutaj 0.7 kosztuje 11 zł!?”, który
Ukraińcy
skwitowali
gromkim
śmiechem
i opatrzyli następującym komentarzem: „dobrze
jest zarabiać w Polszy, a tutaj wydawać
pieniądze, co ?”. Mieli 100% racji, tego nie
mogłem im odmówić!
Po
tym
kulturoznawczym
epizodzie
ruszyliśmy w dalszą podróŜ w kierunku
Tarnopola, naszego miejsca docelowego. W tym
miejscu muszę wspomnieć o remontowaniu dróg
à la Ukraina. OtóŜ nasi wschodni sąsiedzi nie
zawracają sobie głowy wytyczaniem objazdów.
Jak remont, to remont ! Jedziesz sobie asfaltową
szosą, aŜ tu nagle dajesz po Ŝwirze czy piachu
a obok widzisz koparki i walce, po czym znowu
zaczyna się asfalt. IleŜ to śmiechu połączonego
ze strachem o własne Ŝycie, polecam gorąco!
Po dotarciu na miejsce i zabukowaniu się
w
hotelu
klasy
„niŜsza
robotnicza
z komunistycznymi kwiatkami na tapecie
i pająkami w wannie” postanowiliśmy wspólnie
z kolegami nie zasypiać gruszek w popiele
i przystąpić do degustacji zakupionych na stacji
benzynowej cudownych cytrynowo-miodowych
eliksirów. JakieŜ piękne to były chwile! Co za
doznania! Iście spirytuso-spirytualne uniesienia!
Błogosławiona niech będzie Ukraina i jej boskie
eliksiry, balsamy dla ciała i duszy! Owe płyny
wprowadzały mnie i moich kumpli w coraz
głębsze stadium choroby filipińskiej, która jak się
okazało, oprócz objawów przypominających
upojenie alkoholowe, wywołuje u Polaka takŜe…
refleksje. Tak tak, moi mili. Będąc na Ukrainie
i łapiąc tego ich wirusa filipińskiego (dlaczego
ten Olek akurat się Filipin uczepił?) nie moŜna
nie popaść w filozoficzną zadumę. Chodząc,
mniej lub bardziej prosto, ulicami Tarnopola,
rozmawiając
z
ukraińskimi
przyjaciółmi
fgdsfgsdfsdf
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i obserwując przechodniów, zauwaŜyłem pewne
fakty, które szczerze dały mi do myślenia.
Ukraina jest biedniejsza od Polski. Bardzo
zauwaŜalnie. Pensje są kilkakrotnie niŜsze niŜ
w Rzeczypospolitej, zarobki samego państwa teŜ
odstają od zarobków naszego kraju. Nasuwa się
pytanie: jak Ukraińcy sobie radzą? Moja
odpowiedź: bardzo dobrze.
My,
Polacy,
przerabiamy
teraz
konsumpcjonizm. ZadłuŜamy się na potęgę aby
kupić sobie nowy telewizor LCD (a potem
ukrywać się przed komornikiem) albo harujemy
sezonowo jak dzikie woły to na Wyspach, to
w kraju, Ŝeby kupić sobie potem szpanerskie
jeansy, Ipoda czy Playstation. Większość z nas
nie moŜe juŜ sobie wyobrazić Ŝycia bez laptopa,
wypasionej komórki, samochodu czy drogich
ciuchów. I w tym wyścigu szczurów o tytuł
„najbardziej trendi stajli glamór Polacco”
zapominamy, co tak naprawdę w Ŝyciu jest
waŜne. Pamiętają zaś o tym Ukraińcy. Oni nie
dobierają sobie odtwarzaczy mp3 pod kolor
bluzki, nie prześcigają się w posiadaniu jak
największej ilości modnych marynarek. Zamiast
tego wolą poświęcać swoje myśli i czas
ukochanym osobom. Daję głowę, w Ŝyciu nie
widziałem tylu uśmiechniętych, promieniejących
szczęściem par jak na Ukrainie! W Polsce tego
nie ma! My lubimy się oszukiwać, Ŝe teraz bycie
singlem jest modne. OtóŜ nie jest, to po prostu
próba
usprawiedliwienia
swojej
indolencji
w nawiązywaniu bliskich kontaktów z drugim
człowiekiem. Z roku na rok coraz bardziej
zatracamy tę umiejętność. W całym naszym
zachw

zachwycie wywołanym posiadaniem kolekcji
najnowszych DVD nie potrafimy obdarować
czystym, niczym nie skaŜonym uczuciem drugiej
osoby. Zamiast tego oczekujemy, Ŝe to ta druga
strona będzie nam dawać siebie, a my będziemy
z tego korzystać. Mamy do tego prawo, przecieŜ
niedawno daliśmy jej w prezencie błyszczący
wisiorek za 300 złotych!
Widząc to, co dzieje się u nas
i porównując się z Ukraińcami, polski obywatel
po prostu nie moŜe nie złapać wirusa
filipińskiego, czyli inaczej rzecz ujmując, nie
„nawalić się jak meserszmit”. Tak więc ta
tajemnicza choroba, która dotknęła zarówno
naszego
byłego
prezydenta
jak
i
mnie
i niektórych moich kolegów (bo inni widzieli tylko
ukraińskie krzywe chodniki i zdezelowane
samochody – to ci najbardziej zainfekowani
polskim konsumpcjonizmem) nie jest tylko
i wyłącznie zwykłym upojeniem alkoholowym. To
pewna nostalgia za tym, co przeminęło, a czego
podświadomie pragniemy. Tęsknota za Ŝyciem,
w którym najwaŜniejsze były uczucia, a dopiero
później dobra materialne.
KoleŜanki! Koledzy! Pamiętajcie, Ŝe nie
stan naszego konta jest wyznacznikiem naszej
wartości. Tym więcej znaczymy, im więcej
jesteśmy w stanie dać z siebie komuś innemu.
A
Ŝeby
zakończyć
nieco
mniej
filozoficznym akcentem dodam, Ŝe na Ukrainie
nawet milicyjne radiowozy marki ŁADA mają
przyciemniane szyby! Ejabanana!!
SVEN

Powtórka z geografii: kropkami zaznaczono punkty zakupu 0.7
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GRY WIDEO
29 kwietnia 2008 świat zadrŜy w posadach.
Z domów na ulice wylegną hordy wygłodniałych
graczy. Kreatury ukrywające się dotychczas wśród
porośniętych mchem foteli i sof wezmą szturmem
najbliŜej
połoŜone
Empiki,
sklepy
„dla idiotów” i inne, w których moŜna kupić gry
wideo. Kolejki do kas sklepowych przemienią się
w pola bitew o pierwszeństwo, nastąpi wielka
apokalipsa przy kasach. Przeciętni klienci sklepów
nie będą w stanie dostać się do działów
z multimediami z racji panującego tam tłoku i ścisku
(a i po mordzie moŜna dostać). A gdy wieczorem
zajdzie słońce, na ulicach zrobi się dziwnie pusto.
Przy standardowym polskim blokowisku zabraknie
„ochrony”, łysych panów stojących w swoich
pasiastych
kombinezonach,
za
pazuchą
chowających bejzbola (tak, panie władzo, my tu
w palanta gramy). Przez okna mieszkań będzie
moŜna
zauwaŜyć
wzmoŜoną
aktywność
telewizorów wszystkich posiadaczy Xboksów 360
i PlayStation3. 29 kwietnia odbędzie się premiera
czwartej części Grand Theft Auto – kolejnej odsłony jednej z najbardziej znanych, lubianych, ale
i kontrowersyjnych serii gier wideo.
Kto nie grał w GTA? Tak, pani w ostatnim rzędzie? Gdzie pani spędziła ostatnie 10 lat? Aaa, no
skoro w kambodŜańskiej dŜungli, to wszystko tłumaczy. A inni? Pan? tam za filarem? Niech się pan nie
chowa, to nic złego. A, to pan Stefan, pan cztery kierunki ciągnie, to rozumiem. Nie ma pan teraz
przypadkiem fizyki jądrowej? Tak, tak, usprawiedliwiam. No juŜ, ucieka pan z sali, bo my tu o pierdołach
gadamy.
GTA to seria gier stawiających na swobodę poczynań gracza. Pierwsza odsłona tych przygód
gangstera w wielkim mieście stanowiła prawdziwe novum na przepełnionym kolejnymi klonami Tomb
Raidera rynku elektronicznej rozrywki. Twórcy stworzyli tętniące Ŝyciem miasto ze wszystkimi
charakterystycznymi dla metropolii rzeczami. Są więc samochody, ludzie, misje które moŜemy wykonać,
no i przede wszystkim miasto zaprojektowane niemal jak prawdziwe. Nie dostaliśmy wąskiej ścieŜki, po
której musimy podąŜać, a szerokie spektrum moŜliwości i zadań do wykonania. Nigdy wcześniej nie
moŜna było robić w grze tylu rzeczy, na które mieliśmy ochotę. Koniec z liniowym podąŜaniem z punktu
A do punktu B. Tu samodzielnie moŜna ustalać plan działań. Na własną rękę odkrywać elementy, które
sami chcemy odkryć. W dowolnej kolejności.
Bo wiesz ziomek, w tym mieście
szacunek to… karabin maszynowy. Yyy,
znaczy szacunek to wszystko! Mam dla Ciebie
robotę. Widzisz tam tego złamasa na
przystanku? Od miesiąca wisi mi trzy patyki.
Weź mu wyperswaduj, Ŝe wujek Tony nie lubi,
gdy ktoś go robi w… Jak odda mi do jutra
kasę, to powozimy się po mieście i
zobaczymy, czy znajdzie się dla Ciebie jakaś
robota.
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Klimat. To słowo-klucz do całej zabawy. Gangsterski świat GTA jest naprawdę filmowy.
Kontrolowany przez gracza bohater staje się coraz bardziej znaczącą w mieście postacią.
Z początkowego leszczyka przeradza się w prawdziwego „tru ril gangsta”, któremu niestraszne są
Ŝadne wyzwania. Wyraźnie widać tu inspirację Człowiekiem z Blizną, kultowym filmem Briana de Palmy,
z którego gra czerpie garściami. Wystarczy odpalić listę piosenek zawartych w GTA3, czy GTA Vice City
by przekonać się, Ŝe jest tak w rzeczywistości.
W
GTA4
przyjdzie
nam
kontrolować poczynania niejakiego Niko
Bellica, Rosjanina, który trafia do
Nowego
Jorku
w
poszukiwaniu
lepszego Ŝycia, ale nie ma bynajmniej
zamiaru pracować jak Natalia z piosenki
El Doopy. Niko jest konkretnym
facetem, który nie widząc innych
perspektyw szybkiego wzbogacenia
zaczyna parać się gangsterką. Zresztą,
czym innym mógłby zajmować się
bohater GTA?
Wnioskując po jakości udostępnionych w sieci trailerów, moŜemy być pewni, Ŝe fabuła będzie
mocną stroną nowego GTA. Plejada barwnych postaci, „wanna be gangsta’sów”, płotek i naprawdę
grubych ryb przestępczego światka NY okraszona zostanie świetnie podłoŜonymi głosami światowej
sławy lektorów. Niko będzie stawał się coraz waŜniejszym trybikiem gangsterskiej machiny, wniknie w
jej strukturę i pozna ludzi trzęsących miastem. Gracze razem z nim.
Zgodnie z tradycją serii do eksploracji dostaniemy spory kawałek miasta. Nie będzie on tak duŜy
jak w GTA San Andreas, ale moŜemy oczekiwać miasta wielkości dwóch Liberty City z GTA3. Ekipa
Rockstar (twórcy) postanowiła
bardziej
skupić
się
na
detalach, olewając rozległe
połacie nic nie wnoszącego do
gry terenu (vide San Andreas).
Dostaniemy
więc
bardzo
dobrze
i
szczegółowo
zaprojektowane miasto pełne
miejsc, w których będziemy
szczerzyć
przestępczy
proceder. Co ciekawe, sama
topografia
miasta
zgodna
będzie
z
układem
ulic
prawdziwego Nowego Jorku.
Będzie
wyspa Manhattan,
nowojorska część Long Island (ciekawe, czy załapie się i „polski” greenpoint) i część kontynentalna.
CóŜ, gdyby nowe GTA zainspirowało kogoś do rozpoczęcia kariery przestępczej, to bez problemu
odnajdzie się on w prawdziwym New York City.
Znając polskie realia podczas premiery sprzeda się pewnie z 1000 egzemplarzy gry, więc
sytuacji opisywanej we wstępie raczej nie uświadczymy. ChociaŜ, kto wie, w końcu…

THE WORLD IS YOURS!
Gangsta Kendi
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POEZJA
Wiersz dla M.
„Ten, kto wymyślił piwo, był mędrcem.”
Platon
niedokończone chwile spływają po szybie
serce bije w rytm Floydów na płycie jest rysa
monotonia zapytań mówisz przyjdę dzisiaj
chociaŜ piana w mym piwie wie Ŝe tak na niby
niedokończone chwile spływają po twarzach
ściany są jakby bliŜsze pokój z tobą szepty
telefon moŜe dzwonić melodyjnie jesteś
choć i tak ciebie nie ma nic się nie przydarzy
niedokończone chwile spływają wpół drogi
ścieŜka dźwięków zakrzepłych szkło piruet łyŜwa
tacy niezatapialni bezdroŜni a z brzytwą
wciąŜ odchodzący ale juŜ nie z panem bogiem
bruttuss

Symetria
w południe
nasze usta
nadal są pełne nocy
zdrowe
paznokcie pościeli
łamiemy brzytwą oddechu
zresztą
jesteśmy gołosłowni
tylko dokleić czwartą strofę
bruttuss

***
gwiazdy powoli kończą błyszczącą rozmowę
długi szelest warkoczy tonie w mych ramionach
niosę cały swój wszechświat twych ust konfesjonał
boskie skrzydła uszyte dla rozmiaru człowiek
bruttuss
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OGŁOSZENIA
1. Poszukuję pomocy w okresie od maja do października przy koszeniu trawy – wiadomość w portierni.
2. Instytutowe koło róŜańcowe poszukuje sponsora na zakup ostatniej dziesiątki dla 20 członków.
Informacja w dziekanacie. Odpust gratis!
3. Sprzedam dres, kolor Ŝółty-fiolet + czerwone paski, model 2002, limitowana edycja World Cup KoreaJapan. Pierwszy właściciel! MoŜliwość zamiany na tańszy, w lepszym stanie. Cena do uzgodnienia,
kominiarka gratis. Kontakt - róg Czerniakowskiej i Malborskiej, czw-nd. 21:00 - 2:00. Tel. 888 545 801
4. Oddam psa razy Amstaff, sprawny, z pełnym uzębieniem (jak kogoś nie zna, to od razu rzuca się do
gardła), posiada własny dres i tatuaŜ (3 czarne pasy wzdłuŜ kręgosłupa). Tel. 661 204 320
Jakby co, wiadomość w redakcji.

PRZEPIS

HUMOR
W szkole pani kazała narysować
dzieciom swoich rodziców. Po chwili
podchodzi do pewnego chłopca i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie
włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

Kukułki
40 dag cukierków kukułek
1 litr wódki
sprawna lodówka
Doskonały przepis dla tych, którzy lubią słodkie
alkohole, oraz tych, którzy myślą, Ŝe przepisy tu
zamieszczane to jedynie zapychacz strony:
1. Do przygotowanej wcześniej większej
szklanej butelki wsyp w całości cukierki (dla
mniej spostrzegawczych: wyjmując je
wcześniej z papierków).

Podczas lekcji nauczycielka pyta ucznia:
- Powiedz, ile mucha ma nóg ?
- A nie ma pani innych zmartwień ?!?

Nauczycielka przechadza się po sali,
2. Zalej je wódką, zakręć butelkę i energicznie obserwując rysujących uczniów. Od
czasu do czasu sprawdza, jak przebiega
wstrząśnij.
praca. Podchodzi do dziewczynki, która
3. Wstaw butelkę do lodówki i odczekaj kilka
w skupieniu coś rysuje i pyta:
dni, aŜ wszystkie kukułki się rozpuszczą.
- Co rysujesz?
- Boga.
4. Co jakiś czas doglądaj specjału i wstrząsaj
- Ale przecieŜ nikt nie wie, jak Bóg
butelkę, by przyspieszyć rozpuszczanie.
wygląda.
- Za chwilę będą wiedzieli.
Słodkość przygotowanego w ten sposób
fantastycznego likierku zaleŜy od stosunku ilości
kukułek do wódki. Im więcej kukułek, tym jest on
słodszy i gęstszy.

Zdrówko!
(Mateusz, dzięki za przepis!)
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- Powiedz jakieś zdanie w trybie
oznajmiającym.-prosi nauczycielka
ucznia.
- Koń ciągnie furę.
- A teraz w trybie rozkazującym.
Atta - Wio!

Mirka
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TEST
MASZ SZKOŁĘ WE KRWI, CZY W… POWAśANIU???
W Ŝyciu kaŜdego studenta przychodzi taki dzień, kiedy pytania o egzystencję zaczynają
się nasilać. Przychodzi takŜe moment, by podsumować swoje zaangaŜowanie w naukę.
Nie siedź godzinami i nie rozmyślaj! Zrób sobie test a zobaczysz, jakim jesteś
studentem i czy szkołę masz we krwi, czy w powaŜaniu. Powodzenia!!!
1.
a)
b)
c)
d)

Dostajesz długą listę lektur na trudny, jak dla ciebie, przedmiot. Co robisz?
zaczynasz czytać wszystkie pozycje z listy
odpuszczasz sobie większość lektur – od czego są streszczenia i wypowiedzi zasłyszane od innych
jak zwykle gubisz listę i tydzień przed egzaminem zaczynasz gromadzić skserowane od znajomych notatki
w dniu egzaminu dzwonisz do kumpla i pytasz: „Z czego będzie?!”

2. Słysząc słowo typu: reasumując, pejoratywny, konformizm, korekcyjno-kompensacyjny,
konstatacja itp.:
a) biegniesz po słownik, sprawdzasz pojęcie i powtarzasz je jeszcze 10 razy, by zapamiętać. Od tego
momentu słowo to staje się jednym z kluczowych w Twoich kolejnych wypowiedziach
b) z toku rozmowy wyciągasz wnioski i sam tworzysz definicje usłyszanych pojęć
c) przytakujesz i utwierdzasz się w przekonaniu, Ŝe masz talent aktorski, a reszta towarzystwa uwaŜa
zapewne, iŜ twoja erudycja stoi na niezwykle wysokim poziomie
d) heee????
3. Podczas nauki do kolokwium:
a) musi panować idealna cisza i nawet ptak za oknem nie ma prawa wydobyć z siebie najmniejszego
dźwięku, bo inaczej urządzisz „taką apokalipsę o jakiej się świętemu Janowi nie śniło”!!!
b) słuchasz muzyki relaksacyjnej
c) namiętnie wspomagasz się kawą, papierosami lub dobrze schłodzoną… herbatą ;)
d) to do kolokwium trzeba się uczyć?
4. Twoje przerwy w nauce wyglądają następująco:
a) bierzesz 5 głębokich wdechów, 10 przysiadów, robisz ciepłą herbatkę i dalej zasiadasz do notatek
b) w miarę narastania w koło ciebie notatek przerwy stają się odwrotnie proporcjonalne do czasu
spędzonego z ksiąŜką w ręku
c) standardowo 4 – 5 godzin w porywach do 10, twój ksiąŜkowy GPS jest wyłączony a sumienie nie zostaje
dopuszczone do głosu, bo zostawiasz je w domu… niech ono się teraz zajmie zdobywaniem wiedzy
d) nie robisz przerw w nauce. Robisz przerwy na naukę!
5. KsiąŜka, którą ostatnio przeczytałeś to:
a) ksiąŜka, o której wspomniał wykładowca podczas ostatnich zajęć
b) pierwsza lepsza, która wpadła ci w ręce… niestety papier na stancji się skończył a posiedzenie trwało
dłuŜej niŜ zwykle i z nudów zacząłeś czytać.
c) skrzynka odbiorcza
d) nie czytasz- masz uczulenie na druk
6.
a)
b)
c)
d)

Miejsca, które odwiedzasz najczęściej:
biblioteka
wszędzie tam, gdzie odbywają się koła naukowe i sekcje
biblioteka i puby
puby i sklepy otwarte całą dobę

7.
a)
b)
c)
d)

Twoje kontakty z kolegami z roku wyglądają następująco:
tylko wzrokowy, czasem nawet się uśmiechasz i mówisz: „cześć”
ogólnie nie masz nic do nikogo i nie czujesz się z nikim związany, w końcu to tylko 3 lata
masz swoją stałą ekipę więcej ci do szczęścia nie trzeba
po kilku głębszych wszyscy stają się twoimi przyjaciółmi
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8.
a)
b)
c)

Jak świętujesz sukces po sesji zaliczonej w pierwszym terminie?
przygotowujesz się do następnej
wyjeŜdŜasz na tydzień w góry by odpocząć od ksiąŜek i uczelnianej atmosfery
nie ma cię 3 dni w domu, a telefon wyłączasz. Po tygodniu nieobecności bliscy mogą zacząć poszukiwać
cię w okolicy granicy z Rosją lub Białorusią
d) pytasz: „MoŜna zaliczyć sesję w pierwszym terminie?”
9.
a)
b)
c)
d)

Gdy ktoś prosi cię o notatki:
udajesz, Ŝe nie słyszysz i nagle przypomina ci się, Ŝe masz niedługo pociąg
wykręcasz się i tłumaczysz, Ŝe nie wszystko jeszcze uzupełniłeś
dajesz bez wahania i prosisz o zwrot nawet następnego dnia
nie dajesz, bo nie masz i sam jesteś w trakcie poszukiwań.

10. Twój stosunek do wykładowców:
a) kłaniasz się juŜ z dziesięciu metrów i pytasz o tematykę następnych trzech zajęć, dodatkowo prosząc o
literaturę uzupełniającą
b) zachowujesz dystans taki, jaki powinien być między studentem a wykładowcą
c) do niektórych czujesz szacunek i mówisz: „dzień dobry” zawsze… zawsze. Pozostali nie mogą liczyć na
taką uprzejmość - w końcu z tego były poprawki
d) „nie kłaniasz się ludziom” jak mówi Riddick
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „a”: KUJON
Twoje zalety to przede wszystkim sumienność, pracowitość, obowiązkowość i punktualność. Ty kochasz naukę!!!
Nikt nie jest w stanie obniŜyć jej walorów w Twoich oczach i sprawić by jej notowania choć przez chwilę spadły o
1%. Niestety, bardzo rzadko stać cię na spontaniczność, dlatego omija cię większość imprez o charakterze
integracyjnym. To błąd! Nie stać cię na ryzyko, by opuścić zajęcia i nie przygotować się do nich. Zawsze jesteś
dokładnie poinformowany, jednak nie zawsze przekazujesz informacje dalej. Twój stosunek do otoczenia
powoduje niechęć do twojej osoby. Więcej luzu. Zrób coś z tym, co będziesz opowiadał dzieciom?!
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „b”: PRZECIĘTNIAK
Potrafisz się wyluzować, jednak wiesz kiedy wziąć się za siebie i usiąść nad ksiąŜkami. Większość materiału
bierzesz na rozum, nie na pamięć. Nie jesteś w stanie całkowicie poświęcić się nauce, ani teŜ totalnie pozwolić
sobie na chwile wariacji. Odpowiedzialność i spontaniczność są twoimi głównymi cechami, nie wiadomo jednak,
która z nich jest przewaŜająca…
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „c”: ROZTRZEPANIEC
Spontaniczność masz we krwi. Co za tym idzie? Im więcej spontaniczności masz we krwi, tym ta spontaniczność
jest odwrotnie proporcjonalna do nauki. Jednak ciągłe wygłupy i imprezy nie przeszkadzają ci w opanowaniu
przynajmniej głównej części materiału. Twój stosunek do otoczenia jest bardzo pozytywny, a i otoczenie patrzy na
ciebie jak na inteligentnego luzaka.
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI „d”: OLEWATOR
Szkołę traktujesz z szacunkiem - bywasz tam tylko od święta. Uczelnia nie pozostaje ci dłuŜna i takŜe traktuje cię z
szacunkiem - na tablicy ogłoszeń zawsze moŜesz znaleźć zaproszenie do dziekanatu. Doskonale wiesz, gdzie
leŜy cienka granica między studiowaniem a studiowaniem. Naukę ewidentnie masz w… głębokim powaŜaniu.

OGŁOSZENIE
Studencie, wypełnij mnie!
Jestem salą 401 (Klub Studencki), do której moŜesz w kaŜdej chwili przyjść, odpocząć i spędzić miło wolny czas.
Dlaczego, mimo wszystko jednak tak rzadko mnie odwiedzasz? Jestem cały czas do Twojej dyspozycji, a Ty nie
korzystasz z tego. Oglądasz się za innymi salami, dobrze wyposaŜonymi... a ja czekam właśnie na Ciebie!
Abyś częściej odwiedzał moje kąty i by było Ci lepiej w moich skromnych progach, WYPOSAś MNIE!!! JeŜeli masz
w domu jakiś niepotrzebny mebel lub sprzęt grający, włóŜ go we mnie! Przynieś go do mnie, wcześniej
uprzedzając moich kumpli z redakcji gazetki, by Ci w tym pomogli. Skontaktuj się z nimi mailem
(jezemposzosie@wp.pl) lub podczas dyŜurów w gabinecie 312 (poniedziałek 10.00-11.30 lub czwartek 11.0013.30). Liczę na Twoje dobre serce i gest!
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KOMIX
PAMIĘTAJCIE, śE ABY UCZYĆ DZIECI, MUSICIE
BYĆ CIERPLIWI. MUSICIE ICH SŁUCHAĆ, BO

BEZ POROZUMIENIA Z UCZNIEM NIE MA

ZAUWAśAĆ UCZNIÓW,

ZROZUMIENIA. BEZ ZROZUMIENIA NIE MA

INDYWIDUALIZOWAĆ ICH,

WSPÓŁPRACY. BEZ WSPÓŁPRACY WY JESTEŚCIE

UCZNIOWIE SĄ NAJWAśNIEJSI.

BEZROBOTNI. NAUCZYCIEL MUSI UMIEĆ SŁUCHAĆ.

TO NIE DO POMYŚLENIA! PAN ŚPI?! NA MOICH

WTF...?

OSZ...

ZAJĘCIACH?! JA MÓWIĘ O NAJWAśNIEJSZEJ
RZECZY: JAK BYĆ DOBRYM NAUCZYCIELEM, A PAN...!!

WRÓĆMY WIĘC DO TEMATU: JAKI
POWINIEN BYĆ DOBRY NAUCZYCIEL...?

POZWOLIĆ IM PYTAĆ...

ON CHYBA ZEMDLAŁ,

śE TEś MUSZĘ PRACOWAĆ Z

PROSZĘ PANI...

BANDĄ DEBILI...

