


WSTĘP I INNE TAKIE 
Szanowni parafiaa…  

...aahaa! Znowu pomyliłem pisma…  

Kochani studenci!^^ 
 
 Zgodnie z tradycją, w tym miejscu powinno 
znaleźć się słowo od JeŜa, ale ten niewdzięcznik 
stwierdził, wymachując złowrogo maczetą, Ŝe on 
to p*** i zdejmuje kominiarę, czym wprawił nas w 
nie lada szok, z którego do tej pory nie zdołaliśmy 
się otrząsnąć.  
 Dodając do tego fakt, iŜ praktycznie cała 
redakcja zajęta jest tworzeniem prac licencjackich 
z tak trudnych i wymagających zagadnień jak 
teoria literatury czy językoznawstwo [bądź teŜ 
nieróbstwo… - dop. skład], moŜna bez egzaltacji 
stwierdzić, Ŝe stworzenie numeru, który właśnie 
trzymacie w swoich czystych (mam nadzieję) 
rączkach, kosztowało nas wszystkich kilogramy 
wyrwanych włosów, litry wylanych łez, galony 
przetoczonej krwi itd. itd. 
 Bardzo cieszy nas to, Ŝe wreszcie do 
naszej redakcji spłynęły teksty „z zewnątrz”, co 
pozwoliło nam w pewnym stopniu urozmaicić 
ogólny wydźwięk naszego pisma. Chcemy takŜe 
zaapelować, po raz nie pamiętamy juŜ który, o to, 
byście podsyłali nam wszelkie wasze teksty, czy 
teŜ nawet pomysły na artykuły, tak, aby „JeŜem po 
szosie” był cały czas pismem tworzonym przez 
studentów dla studentów, nie zaś przez 
wykładowców dla reszty pracowników uczelni, 
przez redakcję dla znajomych redakcji, czy przez 
WłodzimjeŜa dla jego pijanych koleŜków. 
 Krzykniemy teŜ głośno: REDAKTORZY 
KOŃCZĄ STUDIA, co oznacza, Ŝe szukamy 
ludzi , którzy zajmą nasze miejsce i będą 
kontynuować zapoczątkowane przez nas dzieło. 
Szkoda, Ŝeby to pismo znikło z naszej uczelni 
wraz z ostatnimi Mohikanami, tak więc, jeszcze raz 
capsem, rzekniemy: JEśELI CHCESZ 
REDAGOWAĆ GAZETKĘ (a powinieneś chcieć!), 
nic prostszego: napisz do nas maila, umówimy się 
na spotkanie, pokaŜemy jak to działa, 
przedstawimy komu trzeba (juŜ widzę wasz 
entuzjazm) itd. 
 ZACHĘCAMY! Mo Ŝe to i czasami 
męcząca, ale jednak świetna zabawa :).  
 

Red. Nacho i bardzo mili panowie [Ŝe niby kto? – dop. 
skład] 
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Spotkania redakcji 
kaŜdy czwartek o 1330 w gab. 312 (IPJ) 
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SEKCJA PEDAGOGÓW 
 
 Sekcja Naukowa Pedagogów rozpocz ęła swoj ą działalno ść w roku 2006. Pierwotnym celem 
działalno ści sekcji było poszerzenie wiedzy studentów w zakre sie wszelkich zagro Ŝeń społecznych. 
Prowadzone były m.in. dyskusje w ramach nast ępujących obszarów: alkoholizm, bezdomno ść, Internet 
oraz gry komputerowo-sieciowe, sekty, toksykomania,  subkultury młodzie Ŝowe, przest ępczo ść, 
profilaktyka omawianych zagro Ŝeń oraz prezentacja specyfiki placówek zajmuj ących si ę leczeniem 
uzaleŜnień. Podczas cotygodniowych spotka ń dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, na podstawie liter atury 
oraz tzw. „przykładów z Ŝycia”, przybli Ŝała studentom wiadomo ści w zakresie ww. obszarów. Spotkania te 
cieszyły si ę bardzo du Ŝym zainteresowaniem studentów, którzy Ŝywo anga Ŝowali si ę w dyskusj ę 
przytaczaj ąc ró Ŝnorakie problemy/przykłady (przypadki), których do świadczali sami, b ądź które były 
udziałem ich rodziny, znajomych, przyjaciół, czy s ąsiadów. 
 

Obecne działania Sekcji Pedagogów mają charakter badawczy, skupiają się m.in. na problematyce 
studentów IPJ.  

W roku 2008 przeprowadzone zostały dwa rodzaje badań naukowych. Badania pierwsze dotyczyły 
sposobów spędzania czasu wolnego przez studentów IPJ. Głównym celem tych badań było poznanie jakim 
aktywnym formom oddają się studenci w czasie wolnym oraz czy i w jakim stopniu korzystają z form aktywności 
oferowanych im przez Uczelnię? W badaniu uczestniczyło 260 studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu. Badaniami objęliśmy studentów pięciu kierunków: Pedagogika, Filologia, Filologia Polska, Ekonomia 
oraz Informatyka. Analiza wyników przeprowadzonych badań została przedstawiona na Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej: CUDNE MANOWCE? Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, organizowanej przez 
UWM w Olsztynie.  

Kolejne badania dotyczyły wartości oraz aspiracji zawodowych studentów Instytutu Pedagogiczno-
Językowego. Przebadaliśmy 212 studentów studiów stacjonarnych, z takich kierunków, jak: Pedagogika, Filologia 
Polska, Filologia Angielska. Analiza wyników przeprowadzonych badań zostanie przedłoŜona do opublikowania w 
Piśmie „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”. 

Działania sekcji w roku 2009 rozpoczęły się od przeprowadzenia kolejnych badań. Dotyczyły one m.in. 
„dnia studenta” IPJ w perspektywie czasowej. Badaniem objęliśmy 106 studentów studiów stacjonarnych kierunku 
Pedagogika. Wyniki tych badań w najbliŜszym czasie równieŜ zostaną opublikowane. 

 
Obecnie zainteresowania studentów przynaleŜących do sekcji zmierzają w kierunku wolontariatu. Studenci 

(wolontariusze) podczas spotkań z podopiecznymi prowadzą rozmowy na róŜne tematy. Ostatnio tematem 
rozmów z podopiecznymi (były to osoby z niepełnosprawnością intelektualną) była „miłość”. Wyniki tych rozmów 
oraz wywiad z jednym ze studentów prowadzących wolontariat – ukaŜą się niebawem na łamach Pisma „JeŜem 
po szosie”. 
 Wszystkich zainteresowanych studentów zapraszamy na spo tkania, które odbywaj ą się co 
drugi tydzie ń w czwartki o godz. 11.30. w sali 110.  
 

M. P-Z 

 

Ray Bradbury  
451 stopni Fahrenheita   
  
 Nie recenzowaliśmy wcześniej Ŝadnej ksiąŜki, dlatego czas najwyŜszy to 
zmienić. W Ameryce przyszłości straŜ poŜarna nie zajmuje się gaszeniem 
poŜarów a… paleniem ksiąŜek, które uznawane są za źródło indywidualnego i 
krytycznego myślenia, a co za tym idzie, mogącego mieć zły wpływ na 
funkcjonowanie państwa. Ludzie są poddawani manipulacji i ogłupiani przez 
media, które stały się jedyną rozrywką obywateli. Główny bohater powieści – 
straŜak Guy Montag jest częścią aparatu prewencyjnego. Jednak pewnego dnia 
słyszy pytanie „czy jest pan szczęśliwy?”, co skłania go do podejmowania coraz 
głębszych refleksji na temat Ŝycia. Wreszcie Montag sam postanawia 
przeczytać ksiąŜkę, a więc złamać najsurowsze prawo… Dzieło Bradbury’ego 
uchodzi za jedną z najwaŜniejszych powieści w literaturze światowej. Mroczna 

wizja przyszłości przeplata się z pytaniami o istotę Ŝycia, dając w efekcie dzieło wręcz wybitne. Czytać!! 
Nota: 9,5/10  

Sven 
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SERIALE (ale nie „M jak miłość”:) 
NOWY JORK vs. KALIFORNIA 

Czyli rzecz o serialach dla niej i dla niego 
  
 Wraz z upływem czasu 
post ępuje proces naszego 
dorastania. Towarzysz ą temu 
radykalne zmiany – nie tylko w 
wygl ądzie, ale tak Ŝe w naszym 
postrzeganiu świata. Kiedy byli śmy 
dziećmi, ogl ądaliśmy kreskówki w 
stylu „Kubusia Puchatka” czy 
„Reksia”. B ędąc nieco starszymi, 
ale wci ąŜ dziećmi, zachwycali śmy 
się seriami pokroju „Dragon Ball” 
czy „Sailor Moon”. Okres 
nastoletni przyniósł wielu z nas 
fascynacj ę dynamicznymi, 
widowiskowymi, niekiedy troch ę 
kiczowatymi serialami pokroju 
„Gliniarzy bez odznak”, 
„Witchblade” itp. 
 
 Po mniej lub bardziej 
odczuwalnym wkroczeniu  
w dorosłość, gusta serialowe takŜe 
uległy ewolucji. W postaciach znanych z ekranu zaczynamy doszukiwać się cech nam bliskich, przestajemy 
ekscytować się wyłącznie fikcją, coraz chętniej poszukujemy seriali, które opowiadają nie tyle o fantastycznych 
wydarzeniach, co o prawdziwym, moŜe czasami lekko przerysowanym, ale wciąŜ bliskim i rozpoznawalnym Ŝyciu. 
Przy czym dalej oczekujemy od serialu najwaŜniejszego: ma on dostarczać rozrywki. A co w Ŝyciu dorosłego 
człowieka dostarcza najwięcej zabawy? Oczywiście SEKS :D! 
 Dlatego teŜ, jako redakcja, postanowiliśmy przyjrzeć się szeregowi rozmaitych seriali, których lejtmotywem 
jest seks właśnie. Po przejrzeniu kilku najpopularniejszych obecnie produkcji, zdecydowaliśmy się wyróŜnić dwie, 
naszym zdaniem flagowe pozycje. Kryterium doboru, poza oczywistymi walorami serialowymi, była jeszcze… płeć 
odbiorców. Tym oto sposobem zestawiliśmy, i teraz krótko je opiszemy, dwa emitowane w Polsce (notabene – 
przez tę samą stację) seriale –  „SEKS W WIELKIM MIEŚCIE” i „CALIFORNICATION”. 
 Pierwszy z nich skierowany jest do kobiet oraz, być moŜe, co bardziej wraŜliwych męŜczyzn. Akcja toczy 
się w – rzeczywiście wielkim – Nowym Jorku, zaś na fabułę składają się perypetie czterech przyjaciółek, które 
pomimo ogromnych niekiedy róŜnic charakteru, doskonale się rozumieją i uwielbiają swoje towarzystwo. 
 

• Carrie  – felietonistka i pisarka, zapalona miłośniczka butów Manolo Blahnika (w damskich kręgach 
podobno kultowa rzecz). Jest główną postacią serialu i to wokół niej obraca się fabuła. Postać grana jest 
przez Sarę Jessicę Parker. 

• Charlotte  – gorąca zwolenniczka stanu małŜeńskiego. Jej przygody to głównie poszukiwania męŜa, co teŜ 
w końcu jej się udaje. Ciekawostka: w roli męŜa Charlotte występuje Evan Handler, który jest odtwórcą 
jednej z głównych ról w Californication :). 

• Miranda  – zimna prawniczka, która nie szczędzi gorzkich słów pod adresem męŜczyzn. Być moŜe dlatego 
nie jest w stanie utrzymać związku z ojcem swojego dziecka. W tej roli Cyntia Nixon (ktokolwiek to jest). 

• Samantha  – najstarsza z całej paczki i jednocześnie najbardziej „wyzwolona”. Zapalona entuzjastka seksu 
i gorąca zwolenniczka „związków na jedną noc”. Gra ją niejaka Kim Catrall. 
 

 Tyle tytułem suchych informacji. JeŜeli chodzi o nasze zdanie: cóŜ, wszyscy w redakcji jesteśmy płci 
męskiej, dlatego teŜ niewiele mądrych i głębokich spostrzeŜeń względem tego serialu jesteśmy w stanie 
przekazać. Wybraliśmy jednak ten serial nieprzypadkowo, gdyŜ naszym zdaniem, pomimo zdecydowanego 
ukierunkowania na kobiecą część widowni, jest on takŜe dla nas, męŜczyzn, zrozumiały i niekiedy nawet 
wciągający. Serial zrealizowany jest z polotem, przygody bohaterek są niesztampowe, czasami zabawne, czasami 
smutne i poruszające. Temat seksu potraktowany jest obrazowo i nie bez porządnej dawki kobiecej subtelności. 
TakŜe bardziej miłosne perypetie bohaterek nie trącą myszką (hehehe), ale nie są teŜ całkowicie obce większości 
studentek i studentów elbląskiej PWSZ. Warto obejrzeć parę odcinków we dwójkę. Zarówno wspólne oglądanie, 
jak i późniejsze komentowanie wydarzeń, na pewno przysłuŜy się zrozumieniu swojego partnera. Ewentualnie 
będziecie mieli parę potłuczonych talerzy więcej :P. 
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David Duchovny i „Californication” 



 
 Dobra, teraz czas przejść do męskiej –  czyli znacznie nam bliższej – części artykułu. W serialach dla 
facetów seks to nic zaskakującego, jednakże sposób podania nie zawsze odpowiada standardom, inteligentnego 
bądź co bądź, studenta państwowej uczelni wyższej. Albo jest za mało, albo zbyt prostacko, albo zbyt „łagodnie”. 
W przypadku „CALIFORNICATION” nie może być mowy o żadnym z tych zarzutów. No, a na pewno o tym, że za 
mało tudzież za łagodnie.  
 Rzecz dzieje się w Los Angeles, dokąd Hank Moody 
(życiowa rola Duchovnego), autor trzech bestsellerowych 
powieści, przeniósł się z Nowego Jorku (uśmieszek na 
waszych twarzach jest uzasadniony), by złapać nieco słońca  
i pieniędzy ze sprzedanych praw do ekranizacji. Gorący klimat 
Kalifornii nie przysłużył się jednak ani Hankowi, ani jego 
związkowi z piękną Karen (w tej roli zaiste piękna Natasha 
McElhone). Jego ukochana rzuca go dla innego mężczyzny, 
zaś sam Hank, zdruzgotany odejściem kobiety i fatalną 
ekranizacją jego najlepszego dzieła, popada w alkoholizm i 
uzależnienie od seksu. By nie psuć tym, którzy tego serialu nie 
widzieli, radości ze śledzenia kolejnych odcinków, powiemy 
jedynie tyle, iż Hank bardzo się stara odzyskać względy Karen i 
pielęgnować więź z dojrzewającą córką, jednocześnie co rusz 
wywołując obyczajowe skandale  
i pakując siebie i swojego menedżera w kłopoty. Pomimo 
rubasznego na pierwszy rzut oka humoru i ogromnej wręcz 
ilości seksu (każdy odcinek obfituje w rozmaite gorące sceny),  
serial nie jest płytką rozrywką dla ubogich mentalnie orangutanów. Scenariusz ukazuje losy człowieka starającego 
się wprowadzać w życie ideały, które w świetle kalifornijskiego słońca wyglądają na archaiczne. Za powłoką 
dosadnej erotyki i mocnego słownictwa kryje się przesłanie nawołujące do pielęgnowania wartości, które w 
niektórych miejscach na świecie są obecnie skazane na wymarcie. Podobnie jak „Seks w wielkim mieście”, tak i 
„Californication” znakomicie nadaje się do tego, by oglądać ten serial wspólnie. Dostarcza on wiele zabawy 
obojgu płci. Sprawdziliśmy ;). 
 Omówione serie emitowane są lub były na stacji TVN, HBO i Comedy Central. Nie ma też najmniejszego 
problemu ze ściągnięciem tego. Wiadomo skąd. Polecamy! 

Redaktorzy & Co. 
 

Droga do szcz ęścia 
ReŜyseria: Sam Mendes 
Obsada: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon 
 
 To nie jest kolejna szybka recka filmu. Jest to raczej forma polemiki z pozostawionymi bez 
odpowiedzi pytaniami, które kołaczą się w mojej pamięci od czasu obejrzenia tego dzieła. 
 Młode, amerykańskie małŜeństwo postanawia przenieść się do ParyŜa. Czyli co? Kolejna 
komedia romantyczna, gdzie on będzie gapowatym mazgajem, a ona wredną suką (tudzieŜ na 
odwrót)? OtóŜ nie. Mimo, Ŝe w filmie występują DiCaprio i Winslet, czyli skądinąd znany juŜ duet 
aktorski, to zamiast ckliwej i banalnej historyjki widz otrzymuje od „Drogi do szczęścia” solidną porcję 
intelektualnej rozrywki.  
 Bohaterowie Ŝyją marzeniami, niczym student pragnący wyjechać na zarobek po uzyskaniu 
tytułu licencjata/magistra. Zderzenie wizji z – wcale nie takim szarym, otaczającym człowieka – 

światem, prowadzi wprost nad przepaść, z której łatwo się ześlizgnąć, gdy sen lub rzeczywistość zaserwuje nagły zwrot akcji. 
 Film ten zostawił mnie z pytaniami, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Jest ostrzeŜeniem przed 
uciekaniem do świata fikcji w sytuacji, kiedy człowiekowi tak naprawdę wcale nie Ŝyje się źle. „Droga do szczęścia” polemizuje 
z chciwością człowieka, który domaga się od Ŝycia wciąŜ więcej, więcej i więcej wszystkiego. Pieniędzy, prestiŜu i wiedzy. 
MoŜe czasem jednak warto przystanąć na chwilę i zastanowić się, co tak naprawdę daje nam szczęście? 
 Zaczynając tę krótką recenzję sądziłem, Ŝe napiszę enigmatyczny, a zarazem zachęcający do obejrzenia filmu tekst, 
który nie wniesie jednak nic nowego do mojego poglądu na omawiany film. A tu proszę, usystematyzowałem swoje myśli  
i okazało się, Ŝe nie taki diabeł straszny. Cenię sobie filmy, które po seansie zaczynają Ŝyć własnym Ŝyciem wewnątrz mojej 
głowy. Jeśli Ty, drogi czytelniku, masz podobny pogląd na kino, zapoznaj się z recenzowanym filmem. Reszcie polecam jakiś 
nowy teen slasher.  

Nota 8/10 
Kędzior 
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Tak właściwie, to ten obrazek powinien być zamieniony z tym 
na poprzedniej stronie. Ale kto by się tam przejmował:). 
MoŜe dzięki temu uzyskamy „głębię przekazu”. 



POEZJA 
Źródło* 

 

    po świście eksplozji    
    po świście ciszy    
    ten głos bije jak źródło Ŝywej wody   
    
nie polecam nas bogom z przydroŜnych kapliczek 
w których byle jaskółka zrywa się z pacierza 
zanim się w naszych oczach ocknie sanktuarium 
deszczu pól i przelotnych naszych niedowierzań 
 
    ona prosi     
    - schowaj mnie w oku    
    w dłoni w ramionach    
    zawsze byliśmy razem    
    nie moŜesz mnie teraz opuścić   
    kiedy umarłam i potrzebuję czułości  
  
bo rzeki zza kapliczek pulsują inaczej 
niŜ nasze wspominane aŜ do dzisiaj ręce 
którym przysięgaliśmy zupełne wesela 
nieświadomi Ŝe kaca wypada przeklęczeć 
 
    nawet drwal     
    którego trudno posądzić o takie rzeczy  
    stare zgarbione chłopisko   
    przyciska siekierę do piersi   
    - całe Ŝycie była moja    
    teraz teŜ będzie moja    
    Ŝywiła mnie tam    
    wyŜywi tu      
    nikt nie ma prawa    
    - powiada -     
    nie oddam     
   

       
jak drzewo odmawiamy spróchniałą krucjatę 
aby w niej się odbijać podobni do lalek 
rzeźbionych w suchej bryłce z zadośćuczynienia  
gdy pod twoją obrączkę nie śmie umknąć palec 
 
jak drzewo odmawiamy spróchniałą krucjatę… 
 

       M. B. 

Kloszard 
 

Stracił dziś pracę serca niezłą reakcją na odmowę mogła stać się 
bezkrew ale wciąŜ się unosił na szklankach bez wody więc wybrał siebie i ideał  

Zanim zasnął na ławce starannie przeleciał akurat bliską mu prasę bez 
pomysłu na jutro słuchał pustych Ŝeber 
 

    M. B. 

 
 

* wg filmu The Fountain Darrena Aronofsky, z wykorzystaniem fragmentów wiersza U wrót doliny 
Zbigniewa Herberta. 

 
 Na tylnej okładce 
debiutanckiego tomiku 
Mateusza moŜna znaleźć 
taką oto krótką notkę 
biograficzną: 

 „Mateusz Brucki 
urodził się 28 III 1987 roku  
w Starogardzie Gdańskim, 
gdzie mieszka do dziś.  
Od blisko czterech lat trwale 
związany jest ze 
starogardzką grupą Teatr 
Kuźnia Bracka. Obecnie jest 
studentem drugiego roku 
filologii polskiej  
w Państwowej WyŜszej 
Szkole Zawodowej  
w Elblągu. Jest laureatem 
kilku konkursów poetyckich. 
Debiutował we wrześniu 
2007 roku w miesięczniku 
literackim »Akant«.” 

 [Aktualnie Mateusz 
jest juŜ na trzecim roku, ale 
poza tym wszystko się 
zgadza. Publikowane w tym 
numerze wiersze powstały 
juŜ po wydaniu tomiku, tak 
więc „JeŜem po szosie” jest 
jednym z pierwszych (o ile 
nie pierwszym) miejscem, 
gdzie moŜna je przeczytać.  
– dop. redakcja] 

JEśEM PO SZOSIE / numer 4 / maj 2009  6 
 



RADA STUDENTÓW 
Studia to idealny czas na realizowanie własnych pas ji, rozwój zainteresowa ń, zdobywanie nowych 

doświadcze ń, wiedzy, a tak Ŝe przyja źni. Jest to równie Ŝ czas, w którym młodzi ludzie przygotowuj ą się do 
przyszłej kariery zawodowej. To wtedy mo Ŝna najrozs ądniej zdecydowa ć, czy chce si ę zosta ć aktorem, 
politykiem, czy naukowcem. Okres ten trwa zwykle 5- 6 lat, chocia Ŝ –  jeŜeli si ę uprzeć – moŜe to by ć 
równie dobrze lat kilkana ście. Studiujemy na uczelniach pa ństwowych lub prywatnych, na przeró Ŝnych 
wydziałach i kierunkach. Jednak to, co studiujemy, ma najcz ęściej znaczenie drugorz ędne w stosunku do 
tego, co dzieje si ę w naszym Ŝyciu po zaj ęciach. A dzia ć się moŜe całkiem sporo…  
 Młody wiek, ciekawość świata, otwartość na nowe doświadczenia, potencjał intelektualny  
i nierzadko duŜo wolnego czasu – przeciętny student jest wręcz stworzony do angaŜowania się w przeróŜne 
inicjatywy i działania. 
 Jedną z form aktywności, na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest Samorząd Studencki powoływany 
przez brać studencką danej uczelni. KaŜda bowiem, szanująca się uczelnia wyŜsza, stara się propagować róŜne 
formy Ŝycia studenckiego. Lokalne społeczności akademickie reprezentowane są przez samorządy studenckie, 
których głównym zadaniem jest ochrona interesów i praw studentów, a takŜe współpraca z władzami uczelni.  
 Samorząd Studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu istnieje od 1997 roku. Rada 
Studentów, jako organ uchwałodawczy Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu, jest gronem studentów 
wybranym spośród całej "braci", aby reprezentować interesy wszystkich studentów zarówno przed Władzami 
Uczelni, jak i w ogólnopolskim środowisku studenckim. Rada Studentów stworzona została bowiem z myślą  
o samych studentach, ich potrzebach i zainteresowaniach. W swojej pracy członkowie Rady kierują się jedną 
podstawową zasadą – NAJWAśNIEJSZY JEST STUDENT . 
 W ramach swojej działalności RS realizuje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjno-naukowym i integracyjnym. Dodatkowo promuje wśród studentów aktywne postawy młodzieŜowe, 
aktywność obywatelską, społeczną i zawodową. Najbardziej aktywni przedstawiciele Rady Studentów są 
inicjatorami  i współorganizatorami róŜnego rodzaju imprez uczelnianych, np. otrzęsin, andrzejek 
studenckich, Wampiriady, mikołajek, Juwenaliów… a takŜe WIELU innych akcji i spotkań związanych z Ŝyciem 
Uczelni. 

Do głównych zada ń RS PWSZ w Elbl ągu nale Ŝą: 

• Reprezentacja studentów wobec organów Uczelni, jak i na zewnątrz; 
• Inicjacja działań zmierzających do wzrostu aktywności studentów w zakresie zainteresowań naukowych  

i uczestnictwa w pracach badawczych Uczelni; 
• Inicjacja i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej Uczelni; 
• Współdecydowanie z Władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczonych na cele 

studenckie; 
• Inicjacja i opiniowanie działalności na rzecz doskonalenia realizacji procesu dydaktycznego. 

Kamila Wałachowska 

 [Skład JPS serdecznie prosi Radę Studentów i w ogóle wszystkich piszących teksty o zaprzestanie uŜywania spacji do 
robienia wcięć na początku akapitów. Polecamy klawisz TAB, tudzieŜ combo CTRL+TAB jeśli tekst znajduje się w tabelce :)] 

 

Potwory kontra Obcy  

(Monsters vs Aliens) 
 Najnowsze dzieło ze stajni Dreamworks (tych od Shreka i Kung-fu 
Pandy) moŜe nie powala tak, jak przytoczone w nawiasie tytuły, ale i tak 
dostarcza solidnej porcji rozrywki na wysokim poziomie. O co chodzi? 
Krótko: na biedną Susan spada tajemniczy meteoryt, który zmienia 
dziewczynę w olbrzymkę. W związku z faktem, Ŝe wielkie gabaryty są  
w naszym społeczeństwie lekkim odstępstwem od normy, Susan zostaje 
zamknięta w tajnym więzieniu dla… potworów. JednakŜe meteoryt, który 
dodał dziewczynie centymetrów to nie taki znowu zwykły kawałek 
kosmicznej skały – a staroŜytne źródło energii, poszukiwane przez 
kosmitów. Ci przybywają na ziemię w ślad za meteorytem i sieją zamęt, 
któremu przeciwstawić się mogą tylko nasze kochane, ziemskie potwory. 
Filmik lekki, śmieszny i przyjemny. Do obejrzenia. 

Nota: 6,5/10 
Sven 
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MUZYKA 
PidŜama piękniejsza niŜ śmierć 

 
 "Rock`n`roll umarł, 
rock jest martwy stary. Po 
co kończysz to piwo? Nie 
ma juŜ PidŜamy!". Z dniem 
9 grudnia 2007 r. zespół 
PidŜama Porno zakończył 
działalność. I choć fani 
proszą i błagają, lider PP, 
Krzysztof "GrabaŜ" 
Grabowski pozostaje 
nieugięty i na wszelkie 
prośby dotyczące 
reaktywacji zespołu, 
odpowiada kategoryczne 
"nie". 
 

 PidŜama Porno to kawał historii polskiego 
punk-rocka. Grupa załoŜona w 1987 r. przez 
Krzysztofa Grabowskiego i Andrzeja 
Kozakiewicza rozpoczęła swoją działalność 
mocnym akcentem. W 1989 r. wydała 
debiutancki album "Ulice jak stygmaty", który 
odbił się szerokim echem na udergroundowej 
scenie, czego dowodem były występy na 
festiwalu w Jarocinie i w Sopocie, a takŜe w 
Pradze w charakterze pierwszego polskiego 
zespołu undergroundowego. Wydawało się, Ŝe 
formacja pójdzie za ciosem, czego dowodem 
były pracę nad drugą płytą "Futurista", 
ponowny występ w Jarocinie i szereg koncertów 
w Czechosłowacji. Tymczasem, po tournée po 
kraju naszych południowych sąsiadów, PP 
niespodziewanie rozpadła się, by jednak po 
pięciu latach powrócić na niezaleŜną scenę w 
wielkim stylu, z EPką "Zamiast burzy". Wielki 
comeback był zapowiedzią, Ŝe GrabaŜ  
i spółka nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa 
i od tego czasu niemal co roku raczyli fanów 
nowymi płytami, nie schodzącymi poniŜej 
pewnego poziomu. Po "Zamiast burzy" PP 
wydała na świat takie cuda jak "Złodziej 
zapalniczek" (1997), "Styropian" (1998), 
"Ulice jak stygmaty – absolutne rarytasy" 
(1999), "Marchef w butonierce" (2002), 
"Bułgarskie Centrum" (2004). W międzyczasie 
światło dzienne ujrzały jeszcze dwa albumy, 
zawierające zapisy koncertów ("Koncertówka 
part 1", "Koncertówka 2. Drugi szczyt"), a 
takŜe reedycja płyty "Złodziej zapalniczek". 
Przytaczając historię PidŜamy Porno nie moŜna 
nie wspomnieć o debiucie grupy na Przystanku 
Woodstock w 1999 r. Występ PP oglądało ponad 
200 tys. ludzi, zaś Jerzy Owsiak określił go 
mianem "jednego z najbardziej energetycznych 
w historii Woodstock". 

 13 lipca 2007 r. GrabaŜ podczas koncertu 
dla "Trójki" oficjalnie ogłosił, Ŝe PidŜama Porno 9 
grudnia zawiesza bezterminowo swoją 
działalność. I choć fani mogli się tego 
spodziewać, wszak grupa od 2004 r. nie wydała 
Ŝadnego nowego albumu, to jednak po cichu 
liczyli, Ŝe PP szykuje dla nich po prostu jakąś 
niespodziankę. Jednak nic z tych rzeczy... – 
„Decyzja o zawieszeniu zespołu ma kilka 
płaszczyzn. Są to m.in. sprawy osobiste – prawie 
nie bywam w domu. Poza tym zespół dojechał do 
punktu, w którym nie jesteśmy juŜ w stanie 
zrobić niczego nowego” – wyjaśnił przyczyny 
zawieszenia PidŜamy Grabowski. PP odbyła więc 
u schyłku 2007 r. kilka poŜegnalnych koncertów, 
oficjalnie z fanami Ŝegnając się 8 grudnia 
podczas koncertu w hali ARENA w Poznaniu. Rok 
później zespół wydał jeszcze DVD z zapisem 
koncertu w Warszawie z 1 grudnia 2007 r. Na 
płycie znalazło się równieŜ 20 największych 
przebojów PidŜamy. 
 Fenomen PidŜamy Porno zawsze polegał 
na tym, Ŝe zespół potrafił zagrać zarówno na 
maksa energetyczne kawałki, które do działania 
pobudziłyby największego flegmatyka 
("Bułgarskie Centrum Hu*ozy", "Marchew w 
butonierce", "Trzymając się za ręce", "Twoja 
generacja", "Złodziej zapalniczek"), a 
jednocześnie chwytające za serce ballady, przy 
których wzruszyłby się nawet największy 
twardziel ("Hej kobieto", "Nikt tak pięknie nie 
mówił, Ŝe się boi miłości", "Stąpając po 
niepewnym gruncie" – polecam wersję 
śpiewaną w duecie z Kasią Nosowską, genialne 
połączenie dwóch cudownych głosów  
i nieprzeciętnych osobowości scenicznych). 
 Po rozwiązaniu PP Grabarz w całości 
poświęcił się innemu swojemu projektowi, 
zespołowi "Strachy na lachy", załoŜonemu w 
2002 r., takŜe wspólnie z Kozakiewiczem. Do tej 
pory zespół wydały cztery albumy: "GrabaŜ i 
Strachy na lachy" (2003), "Piła tango" 
(2005), "Autor" (2007 – album zawiera covery 
piosenek Jacka Kaczmarskiego, szczególnie 
godna polecenia jest interpretacja utworu 
"Mury") i "Zakazane piosenki" (2008 – covery 
utworów zakazanych w komunizmie, takich 
zespołów jak "Dezerter", "Izrael", "Zespół 
Reprezentacyjny" czy "Rejestracja"). 
Największe hity SNL to bez wątpienia „Dzień 
dobry, kocham Cię" (ze niezwykle chwytliwym 
refrenem, w oryginalny i niebanalny sposób 
opisującym miłość: 
[...] dzień dobry, kocham Cię, 
 juŜ posmarowałem Tobą chleb,  
dzień dobry, kocham Cię, 
nie chce Cię z oczu stracić więc, 
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jeszcze więcej  
dzień dobry, kocham Cię,  
podzielimy dziś ten ogień na dwoje,  
dzień dobry, kocham Cię,  
to zapyziałe miasto niech o tym wie), 
 
"Piła tango" (juŜ teraz uwaŜana za nieoficjalny 
hymn Piły, a więc rodzinnego miasta GrabaŜa), 
"List do Che" (przejmujący utwór opowiadający 
smutną historię Che Guevary z chwytającym ze 
serce wstępem:  
celują mi prostą w serce,  
dziś kupców jest dyktatura,  
oni mierzą do mnie jak do szczura, 
tych złotych czterdzieści i cztery), 
 
  "BTW (Mamy tylko siebie)", "Jedna taka 
szansa na sto" (genialnie opowiedziana historia  
o miłości dwojga ludzi, którym juŜ trzykrotnie 
nie wyszło bycie razem, a jednak ciągle wierzą  
w to, Ŝe w końcu im się uda):  
moŜe powinniśmy odpowiedzieć sobie sami, 
kiedy zaczęliśmy się dotykać spojrzeniami,  
Ŝe ten cyrk i te historie nie są dla nas,  
Ŝe choć trzykroć nam się nie udało,  
Ŝe to dziś jest nasza jedna taka szansa na sto, 
jedna taka szansa na sto...,  

"Raissa" i "Moralne salto". 
 Jaka jest więc szansa na reaktywację 
PidŜamy Porno? Na razie Ŝadna. GrabaŜ w pełni 
poświęcił się pracy przy zespole Strachy na 
Lachy, bo jak sam powiada: - „Z jednej strony 
mamy presję przyzwyczajonych do nas fanów 
PP, z drugiej – własne ograniczenia. Dlatego teŜ 
powstał inny zespół – Strachy na Lachy, który 
jest wolny od wszelkich kontekstów politycznych 
czy subkulturowych. Strachy mają czystą kartę i 
mogą sobie pozwolić na wszystko”. Nie wyklucza 
jednak, Ŝe kiedyś i PidŜama wznowi swą 
działalność. Fanom, na ich prośbę o reaktywację 
zespołu, odpowiada cytatem z piosenki 
"Wirtualni chłopcy":  
nie mówimy koniec, Ŝegnaj, cześć... bo po co?. 
Jeśli jednak lata będę mijać, a PidŜama wciąŜ 
kurzyć się będzie na muzycznym strychu, 
sympatycy kapeli śmiało mogą zacytować inny 
przebój PP, "Pryszcze":  
nie chcę Cię częstować śmiercią,  
Ŝycie piękniejsze jest niŜ śmierć,  
kaŜdą swoją Ŝywą częścią wybieram Ŝycie. 

 
Maciek Kanczak 

  

Elitarni 
 (Tropa de Elite) 
 
ReŜyseria: Jose Padilha 
Obsada: [Sami 
Brazylijczycy, których  
i tak nikt z nas nie zna,  
a przepisywanie ich 
wykręconych nazwisk 
sobie odpuścimy;)  
– dop. Skład] 
  
 Film moŜe i nie 
najnowszy, ale 
zdecydowanie wart 
obejrzenia. W 1997 roku 

do Brazylii ma przybyć papieŜ Jan Paweł II. Na miejsce 
pobytu wybiera hotel połoŜony w sąsiedztwie 
najgorszych dzielnic Rio de Janeiro, w związku z czym 
w stan gotowości zostaje postawiony elitarny oddział 
Policji, zajmujący się zbrojną walką z gangami. Nie bez 
powodu film ten został obsypany nagrodami. Jest tutaj 
wszystko: wartka akcja, znakomite aktorstwo i głęboka 
(jak na kino akcji), wciągająca fabuła. Porządna lekcja 
dla Amerykanów, której pointą moŜe być zdanie: „nie 
trzeba wywalać milionów dolarów w sceny pościgów na 
autostradzie, by zrobić porządny film akcji”. Gorąco 
polecamy!! 

Nota: 9/10  
Sven 

Ursula K. Le Guin  
Opowie ści z Ziemiomorza  
  
 Ursula Le Guin to uznana 
autorka literatury fantastycznej,  
a „Opowieści…” to zbiór 
opowiadań osadzonych  
w wykreowanym przez autorkę 
świecie – Ziemiomorzu. Osobom 
nieznającym realiów uniwersum 
magii i małych wyspiarskich 
społeczności, odbiór ksiąŜki moŜe 
utrudniać nagromadzenie 
fikcyjnych postaci i wydarzeń 

historycznych, aczkolwiek przy odrobinie samozaparcia 
moŜna sobie z tym poradzić i rozkoszować się lekturą. 
 A zacna to lektura, bowiem opowiadania Ursuli Le 
Guin, mimo Ŝe rozgrywają się w realiach fantastycznych, 
potrafią zasugerować odpowiedź na nurtujące nas pytania o 
przyjaźń, miłość, sens Ŝycia, czy teŜ nasze miejsce w świecie. 
Oczywiście autorka nie udziela Ŝadnych odpowiedzi wprost,  
a jedynie wskazuje czytelnikowi kierunek poszukiwań. 
 Wszystkim oczekującym od literatury czegoś więcej 
niŜ wampirze romanse szczerze polecam zaznajomienie się  
z „Opowieściami…”, radzę jednak zacząć od 
„CzarnoksięŜnika z Archipelagu”, który stanowi wprowadzenie 
w wykreowane przez Le Guin cudowne uniwersum. Nie wiem, 
czy oczaruje was tak samo jak mnie, ale wierzę, Ŝe – o ile nie 
stronicie od fantastyki –  ksiąŜka ta (ksiąŜki te) dostarczy wam 
przynajmniej sporo pozytywnych emocji. 

Nota 9/10 
Kędzior 
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WYWIAD 
Kabaret Ułomnego Humoru  

 [Tu powinien się znaleźć jakiś wstęp, tudzieŜ notka na 
temat opisywanego kabaretu. Ale jak dobrze wiecie, nasza gazetka to 
teŜ niezły kabaret, więc Ŝadnego wstępu nie będzie i jedziemy  
z pytaniami! Chłopacy z kabaretu pewnie i tak wszystko przedstawią 
jak trzeba. Pogadaliśmy z trzema – Michałem, Markosiem i Kowalem. 
Orzeł zaginął w akcji (pewnie grał w Wiedźmina).] 
 
JeŜ: Jak to wszystko si ę zaczęło? 
Michał:  Kiedy zbliŜały się Juwenalia na pierwszym roku 
(naszym) wpadłem na pomysł, Ŝeby wystawić kabaret.  
Na początku myślałem nad monologiem, ale spytałem 
chłopaków z roku, z którymi miałem najlepszy kontakt, czy nie 
mają ochoty „poŜartować” na Juwenaliach? Zgodzili się i tak 
powstały dwa pierwsze skecze. Za jeden jestem 
odpowiedzialny ja, za drugi Kowal. Wykonanie wspólne, takŜe 
to jest nasz początek, wbrew pewnej opinii.  
 
JeŜ: Kto wchodzi w skład kabaretu? 
Marko ś: Ludzie przede wszystkim (śmiech). 
Michał:  Orzołek Damian, Kowal Piotr, Markowski Maciej  
i Zarzeczny Michał. 
 
JeŜ: Kto wymy śla skecze? 
Kowal:  A więc tak... naszym głównym szefem, który nawet 
bez wypicia browara potrafi wymyślić coś dobrego, jest 
Michał...  
Marko ś: Bzdura...  
Kowal: Noo, jaka bzdura?! 
Marko ś: Bzdura. 
Kowal:  Jak to bzdura? 
Marko ś: Skecze wymyśla Ŝycie, my tylko czerpiemy. 
Kowal:  Nooo… jasne jest to, Ŝe nie wszystkie skecze 
powstają w głowie, część z nich jest wzorowana na 
zaistniałych sytuacjach. To prawda, Ŝe trzeba je odpowiednio 
przerobić, Ŝeby były one śmieszne. Oczywiście, zgodzę się ze 

zdaniem Markosia, 
Ŝe skecze wymyśla 
Ŝycie, ale kto je 
przerabia? 
Marko ś: 
Powiedzmy sobie 
szczerze: bez 
Michała kabaret nie 
istnieje! 
Kowal:  Właśnie. 
Oto chodzi. JeŜeli 
odpowiedź na 
pytanie ma być 
prosta, to będzie 
prosta: większość 
skeczy, jaka 
powstaje, powstaje 
z inicjatywy Michała. 
 
JeŜ: Ile skeczów 
macie ju Ŝ na 
swoim koncie? 
Jakie to skecze? 

Michał:  Około 10. Dzielą się na mówione i na muzyczne, tych 
drugich mamy dwa (w tym brawurowe wykonanie „piosenki 
muzycznej”) . Na juwenaliach pojawi się nowy – „muzyczno – 
mówiony”. 
 
JeŜ: Wasze najwi ększe sukcesy. Słyszeli śmy o jakiej ś 
nagrodzie w Gorzowie. Rozwi ńcie ten temat. 
Michał: W tym roku, w Gorzowie Wielkopolskim otrzymaliśmy 

 

 
I Nagrodę Publiczności, w zeszłym roku II od Jury i II Nagrodę 
Publiczności, zatem na swoim koncie mamy trzy nagrody. 
Jesteśmy bardziej znani i rozpoznawalni w Gorzowie 
Wielkopolskim, niŜ w rodzinnym mieście.  
A co do Nagrody Publiczności, to jest ona najwaŜniejszą 
nagrodą w naszym dorobku. 
Marko ś: Jakie skecze takie nagrody. Najwyraźniej komuś się 
one podobały, moŜe nie wielce szanownemu jury, ale 
ludziom. Działamy „dla dobra ludzkości” (śmiech). 
 
JeŜ: Wyst ępujecie tylko dla studentów, czy bywacie na 
jakich ś imprezach stricte kabaretowych? 
Kowal: Nie mieliśmy jeszcze okazji bawić na imprezach 
stricte kabaretowych, oczywiście poza Przeglądem Kabaretów 
Studenckich w Gorzowie Wielkopolskim, który był jedyną 
imprezą takiego typu. Mamy nadzieję na to, Ŝe w sierpniu uda 
nam się zaistnieć w Kabaretonie, który będzie organizowany 
w Elblągu na Podzamczu. Są plany i zobaczymy, czy się 
powiedzie. Chcielibyśmy tym samym, w jakiś sposób, 
zaznaczyć swoją obecność na lokalnej scenie. 
 
JeŜ: Wasze plany na przyszło ść? 
Michał:  ZałoŜyć rodzinę... (śmiech), zarobić duŜo pieniędzy..., 
stworzyć nowy projekt..., pozbyć się chłopaków..., czyli 
wylansować siebie samego... 
Marko ś: A ja będę podkładał mu wtedy dźwięk  
i muzykę. 
Kowal:  Natomiast ja będę prasował stroje i... 
Michał:  ...i będziesz nas woził busem. 
 
JeŜ: Jak cz ęsto robicie próby? 
Michał:  30 minut przed występem. Na co dzień ich nie mamy. 
Kowal: Czasem tylko, kiedy spotkamy się przy piwie...  
Marko ś: Nie spotykamy się przy piwie. Czasami spotykamy 
się rozegrać spokojnie nowy materiał. 
Kowal:  Tak po prostu, aby porozmawiać o otaczającym nas 
świecie... 
 
9. Czy pomysły na skecze przychodz ą wam do głów 
naturalnie, czy to kwestia tzw. Wspomagaczy ;)? 
Marko ś: Kiedy byliśmy w Gorzowie Wielkopolskim, sytuacja 
przedstawiała się następująco: podchodzi do nas Ŝulik i mówi 
do Damiana: „dobrze, Ŝe się wozisz..., duŜy jesteś..., fajnie to 
robisz...”, my to wykorzystujemy  
i zgarniamy Nagrodę Publiczności. Jeśli mamy natomiast 
stworzyć jakiś określony skecz, taki jak ten  
o Unii Europejskiej, to wtedy robimy to bez wspomagaczy. 
Kowal:  Głównie wszystko co wymyślamy, powstaje 
spontanicznie. Skecze, które mamy do tej pory, jak na 
przykład „Mam defekt”, „Tomasz Bamber”, czy „Kurczak”, 
powstały właśnie na tzw. „spontanie”. 
Marko ś: Nic na siłę. 
 
JeŜ: Ile w tym pracy, a ile zabawy? 
Kowal:  99% zabawy... (śmiech) 
Marko ś: Przede wszystkim praca, poniewaŜ duŜo czasu 
zajmuje nam uŜeranie się... 
Kowal:  ...z niekompetentnymi osobami, niekiedy... 
Marko ś: ...brakiem organizacji..., no moŜe oprócz Gorzowa 
Wielkopolskiego, bo tam było jeszcze znośnie. 
 
JeŜ: Czy macie grono wiernych fanów (fanek)? 
Kowal:  Ja nie słyszałem o czymś takim... 
Michał: O fanach to nie, ale o fankach... (śmiech).  
Mam grono swoich fanek, których będę zaŜarcie bronił.  
Są wierne, chwalą moją pracę i mówią, Ŝe jestem „ładny 
chłopak”... (śmiech). A ile w tym prawdy?... (śmiech) 
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Od lewej stoją: Orzeł, Markoś, Michał, 
na dole Kowal 



 
 
Marko ś: Fanki nie wchodzą w grę, jestem w związku 
kabaretowym i tego się trzymam. 
 
JeŜ: Jak to jest, kiedy otwieracie stron ę PWSZ i widzicie tam 
swoje zdj ęcia? 
Marko ś: Wszystkie strony, oprócz PWSZ. 
Kowal:  Gdybym otworzył pierwszą stronę WP lub Onetu i jako 
news dnia zobaczyłbym swoją twarz, to bym sobie to zapisał. 
Michał: Ja omijam zdjęcia. Bardziej interesują mnie komentarze; 
czy są pod artykułem i jakiej treści; czy na plus dla kabaretu, czy 
na minus. Pozytywne cieszą, negatywne uczą pokory. 
Kowal: A propos komentarzy, to ja nie widziałem Ŝadnych 
negatywnych. Na pewno Ŝadnych odnośnie naszego ostatniego 
występu z okazji 5-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
 
JeŜ: Czy wyst ąpicie na tegorocznych Juwenaliach? 
Michał: Obowiązkowo. Od dwóch lat nie ma imprezy bez naszego 
udziału (śmiech)… W trzydniowym planie Juwenaliów 
występujemy w środę 20-ego maja przy ulicy Współnej, o godzinie 
18. Będzie to impreza z okazji jubileuszu 2-lecia istnienia naszego 
kabaretu i zarazem ostatni i zarazem ostatni darmowy 
(śmiech) występ dla elbląskiego PWSZ-u. Zaprezentujemy 
wszystkie nasze skecze, plus kilka nowych. Postaramy się 
zapewnić WAM około godziny dobrej zabawy. 
Kowal:  Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. 
 
JeŜ: Co dostarcza wam w tym wszystkim najwi ęcej 
frajdy? 
Michał:  Oklaski i sytuacje, gdy publiczność śmieje się i bawi 
razem z nami. JeŜeli w miejscu, w którym zakładaliśmy, Ŝe ludzie 
będą się śmiali i robią to, wówczas to jest największą frajdą dla 
nas. Jeszcze większą frajdą jest gdy śmieją się w momentach 
przez nas nie spodziewanych. 
 
JeŜ: Kiedy była bitwa pod Płowcami? 
Kowal:  Ty, w którym roku była bit... w tysiąc... 
Michał:  27 września 1331 r.  
Kowal:  Nie wiem! 
 
JeŜ: Słowo do studentów.[które powinno by ć na końcu…]  
Michał:  Pozdrawiamy wszystkie nasze fanki. 
 
JeŜ: Zaistnieli ście. Co poleciliby ście studentom, którzy te Ŝ 
chc ą w jaki ś sposób zaistnie ć, realizowa ć się w formach 
artystycznych?  
Michał:  Ciągle pracujemy na to, Ŝeby zaistnieć. Nic nie moŜemy 
im polecić. To nie jest tak, Ŝe chodziliśmy od drzwi do drzwi  
i szukaliśmy miejsca, gdzie ktoś przygarnąłby nas na jakiś występ. 

 
To wszystko wydarzyło się jak gdyby obok nas. 
Marko ś: W skrócie: dobrało się czterech cyt. „debili” i 
stworzyło coś z niczego. 
Kowal:  Odpowiadając na wcześniejsze pytanie, to 
Damian, którego z nami dzisiaj nie ma, chciałby z 
pewnością pozdrowić wszystkich fanów (śmiech). Co do 
tego pytania, to studenci muszą być na pewno uparci i 
dąŜyć do tego, aby ich marzenie zostało zrealizowane, nie 
mogą się poddawać. 
Marko ś: Tłumacząc na polski: wziąć się do roboty. KaŜdy 
jeden potrafi powiedzieć: „E, co to za skecz?”. Słyszałem 
takiego typu wypowiedzi, których autorów nie będę 
wymieniał. „Co to za występ? W trzy minuty zrobię lepszy 
kabaret.” – proszę bardzo, zapraszamy. PokaŜcie nam 
miejsce w szeregu. 
Michał: Popieram Markosia. Nie raz nam zarzucano, Ŝe 
ten cały kabaret to „o kant …” ale jakoś przez 2 lata nie 
pojawiła się konkurencja na poziomie a my zdołaliśmy 
wypracować sobie dość porządną opinię i zamiast 
zniknąć pojawiamy się publicznie coraz częściej. 
Wracając do tematu, chciałem dodać, Ŝe nie zaistnieliśmy 
dzięki temu, Ŝe się gdzieś „pchaliśmy”. Ludzie sami się do 
nas zgłaszali, zapraszali. Nie chcę, aby zabrzmiało to tak, 
Ŝe jesteśmy kapryśni i nie wiadomo jacy gwiazdorzy.  
To ludzie po naszych występach dostrzegli w nas 
przyzwoity, zadawalający poziom i zapraszają na kolejne 
występy. 
 
JeŜ: O co jeszcze Was powinni śmy spyta ć? 
Michał:  O numery komórkowe i Gadu-Gadu dla naszych 
fanek (śmiech). 
Kowal:  Damian chciałby dla fanów (śmiech). 
Marko ś: Weź podaj e-mail... 
Kowal:  Aha! Powinniście nas spytać o kontakt z nami. 
Wszystkie osoby, które chcą, abyśmy wystąpili na jakichś 
imprezach lub są zainteresowane kontaktem z nami, 
mogą zrobić to poprzez portal internetowy:  
www.nasza-klasa.pl , oczywiście Kabaret Ułomnego 
Humoru. Nasz adres e-mail, to: kuhelblag@wp.pl . 
Chętnie nawiąŜemy współpracę. Akurat jesteśmy na takim 
etapie, gdzie moŜemy występować. Jednocześnie 
informujemy, Ŝe to nie jest wolontariat. Ten czas juŜ 
minął. 
Marko ś: Nie jesteśmy juŜ zapchajdziurą.  
Michał:  JeŜeli komuś podoba się to, co robimy, Ŝe istnieje 
kabaret, który zaczyna odnosić drobne sukcesy, to niech 
ludzie z PWSZ-u się nie boją i niech zakładają własny. 
Uczelnia sporo pomaga w kwestii własnych inicjatyw, 
udostępnia miejsca na próby, ogólnie mówiąc wspiera. 
Kowal: Chciałem dodać, Ŝe na szczególną pochwałę 
zasługuje nasz Instytut – Pedagogiczno-Językowy, bo to 
właśnie on pomógł nam najwięcej. Tam właśnie, na 
samym początku udostępniano nam sale, abyśmy mogli 
poćwiczyć. Nie robiono nam pod górkę, wręcz przeciwnie. 
 
Dziękuję serdecznie za wywiad i Ŝyczę dalszych 
sukcesów! Rozmawiali: 
-JeŜ Włodzimje Ŝ 
-Michał Zarzeczny  (kierownik KUH-u): „Pozdrawiam 
swoje fanki” 
-Maciej Markowski  (Operator odtwarzacza płyt cede): 
„Pozdrawiam fanki Michała” 
-Piotr Kowal  (jest ładny :P): „W imieniu Damiana Orzołka 
pozdrawiam jego fanów” 
 

[Lenie z redakcji dziękują Gilkowi:)] 
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Skecz „Benkart Bojs” 



GRY I KINO – STARCIE DRUGIE  W poprzednim numerze „JeŜem po szosie” przejechałem „walcem wyrównalcem” 
po trzech pierwszych istotnych filmach nakręconych na podstawie gier komputerowych. 
Obiecałem teŜ gawędę o biuście panny (wierzycie? PANNY!) Lary Croft, ponętnej pani 
archeolog, która na stale zapisała się w historii tej gałęzi rozrywki. Dopełnieniem 
wszystkiego miało być przybliŜenie sylwetki Uwe Bolla, niekwestionowanego lidera w 

„przenoszeniu” gier na ekran kinowy. Na sam 
koniec obiecałem kilka dobrych filmów.  
To jedziemy z koksem! 
 Kiedy w głowach panów (i pań, być moŜe) z 
firmy Core Design rodziła się wizja gry, w której 
zwiedzać będziemy miejsca, gdzie nie powstydziłby 
się postawić nogi sam Indy Jones, nikt nie 
spodziewał się, Ŝe powierzenie roli głównej zlepkowi 
kilkuset trójkątów tworzących coś na kształt kobiety 
odbije się w branŜy tak szerokim echem. Tomb 
Raider trafił na rynek w roku 1996, w szczególnym 
dla komputerów czasie, kiedy to premierę miała 
równie rewolucyjna karta graficzna firmy 3dfx – 
Voodoo. Był to pierwszy tak potęŜny „kawałek 
komputera”, wspierający wyświetlanie grafiki 
trójwymiarowej, zaś gra z Larą Croft stała się 
pokazem jego moŜliwości. 
 Wraz z kolejnymi częściami Tomb Raidera i 

dzięki towarzyszącej im progresji technologicznej, progresji ulegał takŜe wirtualny biust Lary, jej 
figura nabierała coraz bardziej krągłych, kobiecych kształtów. Tymi zabiegami graficy wyraźnie 
chcieli przyciągnąć męską część graczy. Pamiętam list oburzonej czytelniczki prasy komputerowej, 
która twierdziła, Ŝe z takim biustem Lara nie powinna być w stanie się przemieszczać, nie mówiąc 
juŜ o wykonywaniu tych wszystkich karkołomnych akrobacji, które umoŜliwili jej twórcy. Jakkolwiek 
grające kobiety oburzało hołdowanie męskim zachciankom, to jednak dla wielu z nich Tomb Raider 
był pierwszą, często teŜ mile wspominaną grą. Taki mały paradoks. 
 Na fali popularności serii w 1997 roku powstał komiks, a w 2001 na ekranach kin pojawił się 
pełnometraŜowy film w reŜyserii Simona Westa. W postać pani archeolog wcieliła się Angelina Jolie, 
której przedstawiać raczej nie trzeba. W filmie zagrał teŜ przyszły James Bond, czyli Daniel Craig 
oraz zdobywca Oscara – Jon Voight. I to chyba wszystko, co moŜna powiedzieć dobrego na temat 
tej produkcji. Co prawda, od opisywanych w poprzednim numerze filmów Tomb Raider dzielą lata 
świetlne, jednak środowisko graczy nie było usatysfakcjonowane wizją reŜysera. Kogo jednak 
obchodzi opinia środowiska graczy, skoro kosztujący 80 milionów „prezydentów” film wygenerował 
zyski prawie trzy razy wyŜsze…? O drugiej części filmu, którą uraczono podtytułem „Kolebka Ŝycia” 
wystarczy wiedzieć tyle, Ŝe przyniosła zyski nieco o ponad połowę większe niŜ jej budŜet.  
 W ostatnich latach legenda Lary zdecydowanie przygasła. Kolejne części wirtualnych przygód 
ponętnej pani archeolog nie cieszą się juŜ takim zainteresowaniem, jak kilka lat temu. W czasach 
gdy gracze zachwycają się kolejnymi częściami Grand Theft Auto – Lara Croft odchodzi w cień. 
Filmowcy nie chcą naraŜać się na finansową klapę, a kolejne części gry Tomb Raider cieszą się 
umiarkowanym zainteresowaniem. Czy zatem Lara, wirtualna bohaterka, która rozpalała umysły 
męŜczyzn (a kobietom bądź co bądź ułatwiała identyfikację z postacią) – po prostu się 
wyeksploatowała? CóŜ, ja mam nadzieję, Ŝe jeszcze nie raz nas zaskoczy… nie tylko obfitością 
biustu:). 
 
 Uwe Boll na szczęście nie nakręcił Ŝadnego filmu z Larą Croft. Popełnił za to kilka 
innych. O kilka za duŜo… 
 Stwierdzić, Ŝe społeczność graczy nienawidzi tego niemieckiego reŜysera, to jak… zresztą, nie 
ma co silić się na wyszukane metafory. Boll w 2003 roku „zrobił” House of the Dead, filmową 
adaptację przebojowej gry firmy Sega, w której gracz staje naprzeciw hordy zombie i innych 
kreatur, które dawno powinny spoczywać w trumnach, tudzieŜ na kartach powieści Stephena Kinga. 
Niech wystarczającą rekomendacją tego filmu będzie osiemdziesiąta piąta pozycja na liście 100 
najgorszych filmów wszechczasów serwisu IMDB.com. Średnia ocena HotD, wyliczona na podstawie 
głosów niemal dziewiętnastu tysięcy uŜytkowników tej największej na świecie bazy filmów, równa 
jest 2.0/10.  
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Lara Croft AD 1996 składała się z ok. 300 
trójkątów, jedenaście lat później – 5000. 



 
 Na świecie dzieją się cuda… Bo jak inaczej 
wytłumaczyć to, Ŝe po takim debiucie Uwe Boll dalej tworzy 
filmy na licencji popularnych gier wideo? Rzeczywiście, 
istnieje wytłumaczenie – zielone, szeleszczące banknoty są  
w dzisiejszych czasach remedium na wiele „dolegliwości”. 
 Rok 2005 to kolejne dwa filmy w dorobku Bolla – 
Alone In the Dark i BloodRayne. Ten pierwszy tytuł na rynku 
gier zapoczątkował modę na tzw. Survival-horrory. Tak, to 
protoplasta Resident Evil i Silent Hill, do których jeszcze 
wrócimy. BloodRayne jako gra mógł się natomiast pochwalić 
wpadającą w męskie oko bohaterką (której szlaki przetarł nie 
kto inny, jak opisywana wcześniej Lara Croft) i sporą dawką 
siekania demonów. Filmy Uwe Bolla zrealizowane na 
podstawie tych gier mogą się natomiast szczycić relatywnie 
wysokimi budŜetami (20-25 milionów dolców), marną 
oglądalnością i ocenami 2.2/10 i 2.6/10 w niezawodnym 
IMDB. 
 Niemiecki reŜyser nakręcił jeszcze filmy na podstawie 
znanego pecetowcom Dungeon Siege, makabrycznego  
i łamiącego konwenanse Postala (co ciekawe, ze średnią 
4.0/10 na IMDB – jest to najlepszy film omawianego 
reŜysera), a takŜe w swoim czasie przełomowego Far Cry. 
Nakręcił teŜ kontynuacje Alone In the Dark i BloodRayne. 
 Z wszystkiego, co napisałem o filmach Uwe Bolla 
wyłania się niemal apokaliptyczny obraz totalnej zagłady. Cztery filmy Bolla znajdują się wśród stu 
najgorszych produkcji wszechczasów. Jak to moŜliwe? Okazuje się, Ŝe sam reŜyser chce, by jego 
filmy trafiały do specyficznego grona odbiorców: „Chcę tworzyć dobre filmy. Oczywiście, chcę by 
stanowiły one rozrywkę dla młodszego widza, co nie zawsze podoba się krytykom, którzy oczekują 
więcej artyzmu teatralnego, czy teŜ obecnego w galeriach sztuki. Jednak z drugiej strony, zawsze 
staram się robić dobre filmy”. 
 CóŜ, być moŜe to gracze nie rozumieją wizji Bolla i za dziesięć, czy teŜ dwadzieścia lat będą 
mu dziękować za taką, a nie inną wizję kinowych adaptacji gier, za przetarcie szlaków. Mam jednak 
nadzieję, Ŝe w tym czasie nie powstanie więcej „horrorów” pokroju Alone In the Dark. I nie jest to 
tylko moja nadzieja. To Ŝyczenie wielu (Ŝeby nie powiedzieć – wszystkich) graczy, krytyków  

i zdecydowanej większości widzów, którzy bywają  
w kinach. 
 Obiecałem teŜ napisać o kilku dobrych filmach na 
podstawie gier. Jednak JeŜ WłodzimjeŜ wysłał mi przed chwilą 
sms o treści „wex skoncz juz z tymi durenstwami to ja tu 
jestem od jezdzenia po wszystkim i wszystkich i jak ci sie nie 
podoba, to nasle na ciebie ziomkow ze sztumu! Skladaj to 
cholerstwo juz, bo cie powioze!”, więc juŜ kończę. Zresztą, 
znacie filmy takie, jak: Silent Hill, Resident Evil, Max Payne, 
czy Hitman? Nie powiem, Ŝe są wybitne, ani nawet dobre. 
Silent Hill obejrzałem jednak z przyjemnością. I tylko Silent 
Hill. I tylko do połowy. Potem moŜna wyłączyć i iść pobiegać :). 
 Po co ten Kendi pisze takie głupoty? Bo wydaje mu 
się, Ŝe początki bywają trudne, pierwsze jaskółki nie 
czynią wiosny, dobre filmy nie powstają gdy Harry 
Potter macha róŜdŜką, a oglądanie Silent Hill w kinie to 
zdecydowanie mniej emocjonujące przeŜycie niŜ 
namiotonocka w ogrodzie, czarnobiały telewizor, 
niezidentyfikowane odgłosy zza papierowych ścian 
namiotu, przeciągły szum radia nie znajdującego Ŝadnej 
fali i płyta z „Sajlentem” cichutko wirująca w napędzie 
pierwszego Playstation. I tu gdzieś leŜy pies (a moŜe 
jeŜ?) pogrzebany… 

Kędzior 
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BloodRayne pojawiła się 
teŜ w komiksie, jak widać 
wyszło jej to na dobre :) 

Uwe Boll – ale nie wiem, czy 
rzeczywiście moŜna za niego 
zgarnąć sto patoli :) 



UNIWERSYTET – JAK TO DZIAŁA 
 Kiedy 25 czerwca kończyłem elbląską PWSZ 
towarzyszyły mi mieszane uczucia. Z jednej strony czułem 
wielki żal, że przygoda pod hasłem „studia w Elblągu” 
dobiega końca, że czas rozstać się ze wspaniałymi ludźmi,  
z którymi spędziłem tyle niezapomnianych chwil – wieloma 
kapitalnymi uczelnianymi przyjaciółmi, kilkoma 
rewelacyjnymi wykładowcami oraz rzeszą fenomenalnych 
pracowników administracyjnych – że nadeszła pora 
bezpowrotnie pozostawić rozpoczęte inicjatywy i opuścić 
mury, w których pozostawiło się tyle zdrowia, tyle serca.  
W końcu trzy lata to szmat czasu. Z drugiej jednak strony 
ogromnie cieszyłem się na myśl o czekających mnie 
dwuletnich studiach magisterskich. Cieszyłem się, że w końcu 
będę miał szansę opuścić ten zaściankowy Elbląg, te martwe 
uliczki i smutne lokale, pozostawić w tyle marazm i śladowe 
perspektywy na przyszłość. Cieszyłem się, że w końcu będę 
mógł wypłynąć na szerokie wody, by w pełni móc się na 
różnych płaszczyznach realizować. Cieszyłem się, że w końcu 
będę miał możliwość spróbowania, czym są studia na uczelni 
z prawdziwego zdarzenia – na Uniwersytecie. 
 Papiery złożyłem do dwóch renomowanych 
ośrodków akademickich z nadzieją, że do któregoś musi udać 
mi się dostać. Niestety, na obu uczelniach na wyniki przyszło 
mi czekać aż do połowy września, czyli bez mała dwa i pół 
miesiąca siedzenia na tykającej bombie. Przez tę niepewność 
nie mogłem snuć ani jakichś dalekosiężnych planów, ani  
w pełni oddać się wakacyjnemu wypoczynkowi. Ale czego się 

nie robi dla zaspokajania chęci zdobywania wiedzy, czy – jak 

kto woli – potrzeby dalszego bumelowania pod zaszczytnym 
tytułem „student”. Koniec końców okazało się, że tak 
właściwie nie miałem żadnych racjonalnych podstaw by  
czymkolwiek się przejmować, ponieważ dostałem się na obie 
uczelnie... mimo iż byłem studentem dobrym acz nie 
rewelacyjnym. Duży wpływ na wyniki rekrutacji miał fakt, iż 
mój kierunek nie cieszył się zbyt wielką popularnością, no ale 
mniejsza o to: zwycięzców nikt nie sądzi! A ja się za takiego 
uważałem. 
 Niestety jednak, już w pierwszych dniach mojej 
nauki na Uniwersytecie zostałem brutalnie pozbawiony lauru 
wawrzynu i skutecznie sprowadzony na ziemię. Gdybym 
nazwał panujący tam wówczas stan rzeczy „bałaganem”, to 
tak, jakbym o karierze Muhammada Alego: „kilka ryjów w 
życiu obił…”. Tam po prostu panowała jedna wielka 
dezinformacja i dezorganizacja. Problemem było nawet 
ustalenie umiejscowienia dziekanatu, nie mówiąc już w ogóle 
o połapaniu się w roszadach w planie zajęć czy ustalaniu,  
w której z sal ćwiczeniowych odbywają się zajęcia mojej 
grupy (w tej podanej na planie zwykle rezydował już ktoś 
inny). A indeks i legitymację otrzymałem dopiero w trzecim 
tygodniu studiów (podobnie zresztą jak i list z informacją  
o przyjęciu mnie na studia). Zewsząd słyszałem tylko 
usprawiedliwiające system słowa moich nowych znajomych  
z grupy: „nie przejmuj się, takie Kongo przerabiamy tu co 
roku”. Ale o ile bez dziekanatu, zajęć, czy uczelnianych 
dokumentów da się jeszcze przeżyć – to jednak bez dachu 
nad głową i niewielkiej ilości bieżącej wody jest już zadanie 
zdecydowanie trudniejsze. Jednak najwidoczniej władze 
uczelni wyszły z założenia, że nowych studentów trzeba   

hartować, bo i tych podstawowych rzeczy postanowiły nowo 
przyjętym żakom poskąpić. Na szczęście w mieście, gdzie 
studiuję, mam kilkoro naprawdę sprawdzonych przyjaciół, 
więc przez pierwsze tygodnie nocleg nie stanowił problemu. 
Jednak ileż można koczować? Stancji nie szukałem: po 
pierwsze dlatego, że niesamowicie napaliłem się na 
spróbowanie życia w akademiku, a po drugie, pod koniec 
września wszystkie najciekawsze lokale były już 
zarezerwowane. Tak więc nie pozostawało nic innego, jak 
liczyć na otrzymanie przydziału do DS-u. W pierwszym 
tygodniu studiów złożyłem podanie o akademik z puli 
ogólnouczelnianej, na którą składać się miały miejsca,  
z których ludzie z różnych względów zrezygnowali 
(niestandardowy współlokator, odbiegające od oczekiwań 
warunki socjalne, nie najlepsze umiejscowienie itp.  
– w każdym razie zostawały tzw. ochłapy). Innej możliwości 
nie było, ponieważ zdecydowana większość miejsc została 
rozdana starym studentom bądź pierwszoroczniakom  
z lipcowych rekrutacji znacznie wcześniej. O tych z września 
– mimo iż był to pierwszy termin rekrutacji – wydawać by się 
mogło, że nawet sam Pan Bóg zapomniał. Efekty pracy 
komisji zajmującej się rozdysponowaniem miejsc  
w akademikach zostały ogłoszone po półtorej tygodnia. Dla 
mnie były one niekorzystne, ponieważ jestem zameldowany 
w zbyt bliskiej odległości od miejsca pobierania nauki, a była 
ona jedynym kryterium. Tak więc z 500 osób 300 otrzymało 
przydziały do akademików w różnych częściach miasta. 
Poprosiłem więc panią z rektoratu o przełożenie mojego 
podania do puli osób ubiegających się o akademik  
w kolejnym tygodniu – spośród miejsc, które w międzyczasie 
się zwolnią (czytaj: ochłapy ochłapów). W podobnej sytuacji 
zostało ok. 170 osób. Kolejny tydzień przyniósł przydziały 130 
osobom, a ja – w czepku urodzony – naturalnie znalazłem się 
w gronie tych czterdziestu szczęśliwców pozostałych spośród 
wszystkich studentów Uniwersytetu. No cóż, życie.  
W kolejnym tygodniu już wszyscy otrzymali przydziały do DS-
ów (czytaj: fekalia pozostałe po przetrawieniu 
zeszłotygodniowych ochłapów), ale ile mnie to czasu  
i nerwów kosztowało, tego nie da się opisać, tym bardziej  
w tak krótkim artykule. Jednak na tym nie skończyły się moje 
przygody z uczelnianymi akademikami. Gdy wreszcie 
zgłosiłem się do wyznaczonego mi budynku mieszkalnego,  
w portierni okazało się, że spośród dziesięciu figurujących na 

liście osób z którejś tam akademolowej rekrutacji – tylko 
przy moim nazwisku nie ma konkretnego przydziału 
lokalowego. Pan „ochroniarz” po kilkuminutowej 
telefonicznej konsultacji z drugim panem „ochroniarzem” 
doszedł do wniosku, że z jednego pokoju na parterze ktoś się 
właśnie wyprowadził, a następnego dnia rano przyjdzie pani 
„kierownik” i przydzieli mnie do jakiegoś pokoju. W takim 
razie w porządku! Wziąłem torbę, zestaw pościeli (w tym 
poduszkę „ochroniarza” – z powodu braku jaśków bez 
przydziału) i ruszyłem w stronę pokoju 0XX (numeru nie 
pamiętam… być może 017 albo 027), zapukałem, 
poczekałem na okrzyk uszczęśliwionych wizytą gospodarzy: 
„wlazł!” no i wlazłem... w największe gówno jakie dotychczas 
przerabiałem. A w życiu – nieskromnie przyznam – widziałem 
niemało. Pokój obszerny, trzyosobowy, lecz rozłożenie mebli  
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– szaf, stołów i łóżek – było tak nieprzemyślane  
i jednocześnie tak niekonwencjonalne, że miejsca 
użytkowego została cząstka, którą rozrzucone graty – 
pościel, misy, wiadra, mopy, gry planszowe, naczynia, 
kartony itp. niwelowały do absolutnego minimum 
potrzebnego do przemieszczania się. Bałagan jak bałagan, 
zdarza się, ja też nie należę do przesadnie pedantycznych 
osobników, lecz to był dopiero początek moich obserwacji  
z perspektywy drzwi wejściowych. Po przywitaniu się  
w progu z dwoma dość osobliwymi jednostkami poszedłem 
w stronę jedynego wolnego łóżka, które aktualnie było 
zajmowane przez brudną miotłę i kawałek pizzy, no i może 
coś jeszcze, co pozwolę sobie pominąć. Postawiwszy dwa 
pierwsze kroki zacząłem kleić się do podłogi, ale na szczęście 
miałem na tyle sił, by odrywać kończyny od tego, 
przygotowanego chyba na mnie, lepu z miodu, oranżady czy 
nie wiadomo czego jeszcze. Doszedłem do łóżka: to co dało 
się oderwać od materiałowego obicia oderwałem, położyłem 
tam torbę i usiadłem na chwilę, by w miarę spokojnie 
przeprowadzić pierwszą badawczą rozmowę z moimi 

nowymi współlokatorami – jakkolwiek unoszący się  
w powietrzu odór nieświeżych skarpet, potu i chipsów  
z „Biedry” uniemożliwiał mi pełne skupienie. Przyjrzałem im 
się teraz uważniej i... nie wierzę... normalnie „Dzień świra”... 
uosobienia moich najgorszych stereotypów: rudy  
i cygan – dwulicowiec i złodziej. Lepiej trafić nie mogłem, 
brakowało jeszcze tylko jakiegoś czarnoskórego obiboka. 
Rudy podczas dialogu krzątał się po pokoju jakby obserwując 
co tu można mnie i cyganowi zaiwanić, a cygan natomiast  – 
w brudnym podkoszulku, z wystającym czarnym sutkiem –
leżał rozwalony w swoim barłogu, słuchając jakiejś lecącej w 
tle, ogłupiającej muzyki. Po krótkiej wymianie zdań już mniej 
więcej wiedziałem, z kim mam do czynienia: rudy 
pierwszoroczniak, cygan (z Elbląga) trzecioroczniak –  
z dwoma niezbyt rezolutnymi młodzieńcami, studentami 
Uniwersytetu. Przedyskutowaliśmy jeszcze dłuższą chwilę, 
po czym wpadł ich kumpel, by prosić cygana, aby odwiózł go 
swoim autem do domu. Cygan, można się było tego 
spodziewać, zażądał od kolegi kilkunastu złotych za 
przysługę, po czym postanowił wraz z rudym, że upieką dwie 
pieczenie na jednym ogniu i od razu podjadą coś zjeść do 
„maka”. Wcale im się nie dziwię, bo masa walającego się po 
pokoju jedzenia raczej jadalna już nie była. Nawet nie 
zdążyłem spostrzec, a już ich nie było. Zostawili obcego 
gościa w swoim pokoju i wyszli. Najwidoczniej albo uznali 
mnie za przeuczciwego gościa albo za frajera. Z którym 
typem mieli rację – kwestia sporna, w każdym razie nie 
pomylili się. Będąc sam w pokoju rozejrzałem się na 
spokojnie wokoło, oceniłem swoją sytuację, ustaliłem 
granice mojej tolerancji i poszedłem do portiera upewnić się, 
że to tylko „jednonocna” przygoda. W międzyczasie nastąpiła 
wymiana „stróżów cnot” akademika i w dwóch zdaniach 
musiałem „nowemu” streścić swoją sytuację. On – zdziwiony 
potrzebą wzmożonej pracy intelektualnej już na początku 
zmiany – spojrzawszy w jedną ze swoich ksiąg doszedł do 
wniosku, że nie ma już wolnych miejsc i raczej zostanę tam 
gdzie jestem. Na ile był on wiarygodnym źródłem nie wiem, 
w każdym razie ja potrzebowałem właśnie takiego impulsu. 

Spakowałem się i, czekając dłuższą chwilę, aż moi 
współlokatorzy przyjadą, delektowałem się póki mogłem tym 
zaiste zjawiskowym pokojem. Gdy przyjechali, szybko 
wymyśliłem jakiś głupi pretekst, dlaczego to muszę ich 
opuścić (zresztą bądźmy szczerzy, zbytnio wytężać umysłu 
też w tym momencie nie musiałem), podziękowałem za 
gościnę, przeprosiłem za kłopot, pożegnałem się i czym 
prędzej oddaliłem z miejsca, którego na pewno długo nie 
zapomnę. Wróciłem do znajomych z podkulonym ogonem  
i postanowieniem skorzystania z ich wcześniejszej propozycji 
wspólnego mieszkania, póki nie znajdę czegoś na stałe. Tak 
właśnie zakończyła się moja przygoda z uniwersyteckimi 
akademikami. 
 Pora na pointę, ponieważ w przeciwieństwie do tego, 
czego można się było przez większą część artykułu spodziewać, 
opisując moje przeżycia towarzyszyła mi jakaś myśl przewodnia. 
PWSZ w Elblągu dzięki swojej niewielkiej strukturze jest bardzo 
dobrze zorganizowany i łatwiej nad wszystkim zapanować. Każdy 
student traktowany jest podmiotowo, zarówno na płaszczyźnie 
administracyjnej – dzięki czemu można uniknąć sytuacji, w których 
przyszło mi się znajdować –  jak i przede wszystkim naukowej – gdy 
na niezbyt licznym roku można pozwolić  sobie na zdecydowanie 
częstsze, dłuższe i bardziej kształcące rozmowy z wybitnymi 
nauczycielami akademickimi, co niemożliwe jest na większych 
uczelniach. Oczywiście, większe ośrodki uniwersyteckie mają 
również swoje ogromne plusy, ale co do nich –  jestem pewien, iż 
przekonacie się sami. 
 Ja natomiast chcę Wam ukazać, że studia w Elblągu nie są wcale aż 
tak złym doświadczeniem. Gdy w 2005 roku nie udało mi się dostać 
na Uniwersytet i musiałem rozpocząć „pobieranie” nauki w PWSZ 
uważałem to za swoją największą życiową porażkę. Dziś traktuję to 
jako błogosławieństwo, ponieważ właśnie dzięki „niewielkości” tej 
uczelni dokładnie poznałem, na czym polega funkcjonowanie tego 
rodzaju placówki akademickiej i jak korzystać z możliwości, które 
przed nami otwiera. Dzięki temu mogłem lepiej poznać kapitalnych 
wykładowców oraz ich sposoby postrzegania rzeczywistości (nie 
mylić z tzw. wazeliną). Miałem możliwość pobawić się na wielu 
frontach, zgłębiając swoje zainteresowania i podnosząc 
umiejętności w różnych kołach naukowych. W końcu miałem 
możliwość pobrania rzetelnej wiedzy od uniwersyteckich 
wykładowców i powiem Wam, że dopiero na PWSZ mają oni szanse 

rozwinąć skrzydła i – w mniejszych grupach ćwiczeniowych niż na 

uniwersytetach – lepiej przygotować swoich studentów. Nie boję 
się stwierdzić, że na PWSZ zostałem dobrze przygotowany zarówno 
merytorycznie, jak i mentalnie do podboju innych polskich uczelni 
na studiach magisterskich.  
Nie traktujcie tego artykułu jako mojego sposobu na terapię po 
październikowej traumie, choć pewnie podświadomie po części 
dlatego zdecydowałem się to wszystko przelać na papier. Może 
nieco podkoloryzowałem przy okazji kilka rzeczy, ale niczego nie 
zdeformowałem. Po opisanych przeze mnie ekscesach moja 
sytuacja mieszkaniowa szybko się ustabilizowała, a sytuacja na 
uniwersytecie powoli zaczęła się klarować. Zaliczyłem pierwszą 
sesję, niespiesznie przygotowuję się do drugiej i dzięki chłodnej 
głowie mogę na spokojnie porównać obie uczelnie i wyciągnąć 
wnioski, którymi pozwoliłem sobie z Wami się podzielić.  
Na uniwerku jest fajnie, nie szałowo, ale fajnie. Chciałem Was tylko 
przestrzec przed przesadną gloryfikacją tej placówki i przekazać, 
byście spróbowali cieszyć się tym, co macie, bo za siedmioma 
górami wcale nie musi znajdować się bajkowe królestwo. Widzimy 
się na Juwenaliach!!! 

Po raz ostatni 
Turi Guiliano 
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Myśli tworzące rzeczywistość 

 Witajcie Czytelnicy☺, temat naszego dzisiejszego spotkania to „Myśli” – mówiąc skrótowo: 
Jak myśleć, Ŝeby wymyślić nasze marzenia i – jak marzyć, aby stały się one rzeczywistością. 
Do dzisiejszego odcinka będą nam potrzebne następujące przybory: 
 

• Pisak (długopis, ołówek, węgielek, krwawiący palec ]:->) 
• Materiał zdolny do zapisywania (pergamin, papirus, gliniana tabliczka…, a moŜe kamienna?) 
• Rączka (opcjonalnie 2 – jak nie mamy gdzie oprzeć materiału ;P) 

 

 Słowo wstępu  
Z pewnością jest to temat, o którym nieczęsto rozmawiacie przy obiedzie z rodziną, czy przy piwku 
ze znajomymi. JednakŜe rzutuje on na całe wasze Ŝycie – i nie jest tu istotne czy zdajecie sobie  
z tego sprawę. A ja jestem tu po to, by wam pomóc zmienić je na +. 
 Rysiu, skończ ględzenie i przejdź do rzeczy! 
 Dobra, zacznijmy od początku. 
 

 Krótka definicja myśli 
 Myśl jest materią nieprzejawioną – istnieje, ale nie postrzegamy jej jako „namacalnej”. Co 
więcej – myśl oddziałuje na nasze otoczenie i na nas samych.  
 >> Prosty przykład – myślisz o kimś, kogo nie lubisz np. tak: „ale go/jej nie cierpię!” 
– tej osoby w tej chwili nie ma przy Tobie, ale Ty odczuwasz emocję (złość). Myśl „w teorii” 
powinna być ‘pusta’, a tu proszę – niesie ze sobą całą gamę negatywnych emocji! W 
konsekwencji (jeśli nie „rozładujesz” tego wkurzenia) zaczynasz działać pod jej wpływem,  
a wszyscy wiemy jak to się moŜe skończyć (biada osobie, o której myśleliśmy parę chwil 
temu!). << 
 Sęk w tym, Ŝeby myśli budowały nam pozytywne doświadczenia, nastawienia i emocje – 
dzięki temu będziemy mogli „zaprząc” je do pracy i będą „pracowały/zarabiały” na naszą korzyść. 
 
 Ojej! Ryśku, skąd mam wiedzieć, Ŝe właśnie nie rujnuję sobie kolejnego dnia!? 
 Ha! :D Tutaj następuje prosta odpowiedź – zrób sobie test skojarzeń! 
 Co takiego? 
 No… test skojarzeń? Heloł? Piszesz sobie pytanie typu „Wkurzam się na siebie, bo…?” i pod 
nim odpowiadasz pierwszą myślą jaka Ci przyszła do głowy;) 
 „Wkurzam się na siebie, bo… nie mogę się sam zrealizować”. 
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 No ale przecieŜ to nic nie wnosi? 
 I tu się mylisz! Piszesz następne pytanie „Nie mogę się sam zrealizować, bo…?” 
 „.. nie mam wystarczająco duŜo kasy”. I tak dalej i tak dalej. W pewnym momencie 
poczujesz, Ŝe „struna drgnęła” i masz odpowiedź na pierwsze pytanie. Wtedy moŜna nad tą myślą 
pracować i w perspektywie wykorzystać ją do osiągnięcia sukcesu.  
 
 Sens myślenia 
 No dobra, ale po co, tak naprawdę, mieć świadomość swoich myśli i dlaczego jest waŜne by 
je zmieniać? 
 Jeśli wyobrazimy sobie świat jako gęstą przestrzeń, w której się poruszamy, a nasze myśli 
mogą tę przestrzeń rozluźniać lub jeszcze bardziej zagęszczać – sprawa zdaje się być oczywista. 
WyobraŜacie sobie jak trudno jest poruszać się osobom nienawidzącym całego świata? Cokolwiek się 
dzieje, myślą o niezadowoleniu i nienawiści (bardzo silnie zagęszczając przestrzeń wokół siebie)… 
zapewniam Was – po kilku dniach takiego stanu wstanie z łóŜka moŜe być niemoŜliwe.  
Depresja to teŜ dobry przykład „obciąŜenia” o podłoŜu myślowym. 
 
 Zmiana swojego nastawienia do kogoś/czegoś (nie chcę => mogę), a nawet prosta zmiana 
naszego toku myślenia (zamiast koncentrować się na problemie, skup uwagę na znalezieniu 
rozwiązania) moŜe diametralnie zmienić nasze samopoczucie. Zrelaksuj się i pomyśl o czymś 
przyjemnym, o czymś śmiesznym/zabawnym – postaraj się „zakotwiczyć” to uczucie w sobie, po 
czym wyjdź z relaksu. Czujesz się lepiej, prawda? „Rozrzedziłeś” gęstą materię wokół siebie i teraz 
Ŝyje Ci się łatwiej. 
 

Co myślisz, to wzmacniasz 
 Moim zadaniem jest uświadomienie Ci, Ŝe cokolwiek się z Tobą dzieje, generuje to jakąś 
myśl. Zwróć uwagę, Ŝe jeśli zdarza Ci się mieć „mroczne myśli”, myślisz o tym jak jest Ci trudno, 
jakie masz problemy – to niejako samoistnie tych problemów, trudności przybywa. Dzieje się tak 
dlatego, poniewaŜ to, na czym koncentrujemy uwagę, wzrasta, powiększa się „wypełnia nasze 
Ŝycie” coraz bardziej. Dlatego zachęcam Cię do świadomego doboru myśli i zwracania uwagi na ich 
jakość (czy są budujące, miłe, przyjemne, kreatywne?). 
  
 Pułapki landrynkowego świata 
 Chciałbym zaznaczyć, Ŝe modny ostatnimi czasy trend pozytywnego myślenia, to nieco 
przereklamowany schemat, który naprawdę niewiele pomaga. Oczywiście, jest skuteczny, jednak 
nie wiem, czy zaleŜy nam na tym, Ŝebyśmy pozytywnie myśleli np. o biedzie, trudnościach i tym 
podobnych rzeczach. Mamy myśleć pozytywnie, ale „z głową” – czyli zmieniać to, co nam 
przeszkadza, a nie „lubić coraz bardziej to, Ŝe nam coś przeszkadza”. Myśli mają moc sprawczą, 
więc myślmy o tym czego CHCEMY doświadczać, aniŜeli o tym, co doświadczamy (chyba, Ŝe są to 
same tajności! :D). 
 

Ciekawostka: myśl zwerbalizowana realizuje się szybciej. MoŜe o tym nie słyszeliście, ale 
przeprowadzono badania dotyczące wpływu myśli i nastawień względem roślin i wpływu na ich rozwój. Dwie 
takie same rośliny zostały poddane dwóm skrajnym nastawieniom – jedną chwalono, mówiono komplementy, 
cieszono się na głos z jej wzrostu, śmiano się przy niej; drugą wyzywano, przeklinano, poniŜano itp. Po 
niedługim czasie pierwsza roślina zaczęła rosnąć szybciej i była zdrowsza, druga zaczęła chorować, gnić i 
umierać. 
 

Ciekawostka: nastawienie decyduje o efektach. Nasz instytut kształci przyszłych nauczycieli i 
wychowawców. UwaŜam, Ŝe poniŜszy przykład da Wam do myślenia. Badanie dotyczyło wpływu nastawienia 
nauczyciela do prowadzenia grup uczniów i wpływu na ich naukę. Dwóch nauczycieli prowadziło dwie róŜne 
klasy. Jedna klasa została przedstawiona jako grupa geniuszy. Drugą grupę przedstawiono jako „grupę dzieci z 
róŜnymi problemami w nauce”. Badania trwały rok. Końcowe wyniki były zdumiewające – gr. 1 osiągnęła 
wyjątkowe osiągnięcia na kaŜdym poziomie kształcenia; gr.2 miała bardzo przeciętne wyniki. Wyobraźcie sobie 
zdziwienie nauczycieli, gdy powiedziano im, Ŝe grupy były wybrane losowo spośród przeciętnych uczniów. 
 
 Przykładów jest naprawdę sporo, trudno zamieścić je wszystkie, tak samo jak 
niełatwo jest przedstawić zakres tematu „myślenia” w tak krótkim tekście. Mam jednak 
nadzieję, Ŝe udało się Wam wyciągnąć trochę pozytywnych wartości z moich wypocin ;D. 

           Ryś 
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SZTUKA TATUAśU 
„Dziwna” sztuka, 

czyli sztuka tatua Ŝu 
Tatuowanie jest egzotyczną i tajemniczą,  

a przez to specyficzną formą sztuki, której korzenie 
sięgają czasów prehistorycznych. Niestety zrobienie 
sobie tatuaŜu jest nadal kojarzone w naszym 
społeczeństwie z przyjęciem „outsiderskiej” kultury lub  
z przeszłością kryminalną. Na szczęście te czasy 
powoli mijają i ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę  
z tego, Ŝe posiadanie tatuaŜu wcale nie musi wiązać się 
z wymienionymi wyŜej przykładami. Coraz częściej 
ludzie zastanawiają się wymową wzorów 
przygotowanych do trwałego umieszczenia na ciele, 
przypisując przeróŜne ideologie kaŜdemu swojemu 
tatuaŜowi (wystarczy obejrzeć popularny ostatnio 
program telewizyjny Miami Ink). Pozytywnym 
zjawiskiem jest równieŜ to, iŜ ludzie zaczynają 
podchodzić do tatuaŜu profesjonalnie, tzn. w celu 
zrobienia go wybierają się do profesjonalnego studia. 
Wiem, Ŝe jest mnóstwo osób, które wolą się „wydziarać” 
po kosztach u kumpla „na melinie”. Rozmawiałem takŜe 
z ludźmi ze studia tatuaŜu, do którego jeŜdŜę i z 
zadowoleniem oznajmili mi, Ŝe coraz więcej ludzi 
przychodzi do nich zrobić sobie tatuaŜ lub kolczyk, lub 
teŜ po to by poprawić to co „spartolił” kumpel  
z klatki obok. Ten artykuł nie jest o kolczykach, jednak – 
skoro juŜ o nich napomknąłem – krótko rozwinę temat. 
Moja rada: nie kolczykujmy się u kosmetyczek! Te 
panie niech się zajmą paznokciami i wyrywaniem 
włosów woskiem, a kolczykowanie zostawią 
profesjonalistom. Osobiście nie mam Ŝadnych 
uprzedzeń do kosmetyczek, niestety prawda jest taka, 
Ŝe w salonie kosmetycznym podczas przekłuwania 
mogą zrobić nam niechcący krzywdę. Kwestię 
zakładania kolczyków w płatkach uszu za pomocą tzw. 
pistoletu – pomijam, jednak gdy kosmetyczka robi nam 
tym samym narzędziem kolczyk w chrząstce – nie 
moŜna tego pozostawić bez komentarza. W kaŜdym 
profesjonalnym studiu tatuaŜu i piercingu, osoba 
dokonująca przekłucia robi to za pomocą igły a nie 
pistoletu, który rozrywa tkankę w niewłaściwy sposób, 
co utrudnia proces gojenia. To tylko taka mała dygresja 
na temat kolczyków w salonach kosmetycznych. Na 
pewno więcej informacji uzyskacie, gdy odwiedzicie 
studio tatuaŜu i piercingu, i porozmawiacie z osobą 
wykonującą przekłucia.  

Wróćmy do tematu. Niektórzy z was mogą 
zapytać: „po co płacić 300 czy teŜ 400 zł za tatuaŜ, 
skoro mogę u kolegi zrobić sobie za 100 zł ?”. A no po 
to, Ŝeby nie Ŝałować tego do końca Ŝycia. Chciałbym w 
tym miejscu od razu załączyć sprostowanie: nie chodzi 
mi o to, Ŝe kolega jest gorszym artystą niŜ ten w studiu 
tatuaŜu. Wasz kolega moŜe być równie dobry i mieć 
ogromne umiejętności, jednak nie ma podstaw 
prawnych, Ŝeby wykonywać takie zabiegi jak 
tatuowanie, ani teŜ raczej nie jest ubezpieczony, tak jak 
studio tatuaŜu.  

 

Co się liczy przy wyborze studia, w którym 
chcemy zrobi ć sobie tatua Ŝ? 

Po pierwsze: sterylność. Gdy szedłem zrobić 
sobie pierwszy tatuaŜ, upatrzyłem kilka studiów  
i w kaŜdym sprawdziłem dyskretnie, jak przestrzegane 
są zasady dotyczące sterylności. Trzeba wiedzieć, Ŝe – 
jeśli nie jest przestrzegana zasada sterylności – 
podczas takiego zabiegu bardzo łatwo moŜna złapać 
Ŝółtaczkę typu C oraz róŜne inne nieprzyjemne choroby. 
Robienie tatuaŜu to ingerencja obcym ciałem w naszą 
skórę i kontakt z krwią. Przyglądałem się więc, jak 
często tatuator zmienia rękawiczki, gdzie lądują zuŜyte 
igły, wypytałem potem co dzieje się z tymi workami 
wypełnionymi brudnymi ręcznikami papierowymi, 
rękawiczkami jednorazowymi i igłami do tatuowania. 
Odpowiedź była satysfakcjonująca: zabiera to firma 
utylizacyjna, współpracująca z sanepidem. RównieŜ 
samo studio tatuaŜu współpracuje z sanepidem. 
Podczas wykonywania tatuaŜu kaŜda część stykająca 
się z ciałem „pacjenta” jest w jednorazowej folii, którą 
się potem wyrzuca. Nawet kabel łączący maszynkę  
z zasilaczem wkładany jest za kaŜdym razem w nową 
folię. Kozetka za kaŜdym razem owijana jest nową folią, 
a przedtem czyszczona płynem do dezynfekcji. Tusz 
równieŜ jest waŜną sprawą, poniewaŜ w studiach uŜywa 
się zazwyczaj tuszów wysokiej jakości i z atestem, 
natomiast „na melinach” tatuuje się często zwykłym 
tuszem kreślarskim „pelikan”, który zdecydowanie nie 
jest hipoalergiczny i po 3 miesiącach wygląda jakby 
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Ta pani to na całą stronę powinna iść:) 



 
miał co najmniej 10 lat. Czarny robi się wtedy granatowy  
i naprawdę nie wygląda to fajnie. Jeśli więc zobaczymy, Ŝe 
studio jest czyste i zadbane oraz przestrzegane są reguły 
czystości i sterylności, moŜemy zacząć zastanawiać się 
nad zrobieniem tatuaŜu w tym lokalu :). 

 Kolejna sprawa to wybranie sobie 
tatuatora. Generalnie ludzie Ci potrafią wytatuować 
wszystko, ale bywa i tak, Ŝe w czymś czują się lepiej  
a w czymś gorzej. W takim wypadku moŜemy pooglądać 
dzieła danego artysty, poniewaŜ teraz większość swoich 
prac tatuatorzy fotografują, lub po prostu zapytać, czy 
osoba ta czuje się dobrze np. w tatuowaniu portretów. 
TatuaŜ zostaje na całe Ŝycie i wydaje mi się, Ŝe kaŜdy chce 
mieć na swojej skórze coś wyjątkowego (chociaŜ jak 
czasami widzę tzw. „buraki” na czyimś ciele – zaczynam w 
to wątpić). Nie tłumaczmy się równieŜ tym, Ŝe byliśmy 
pijani i dlatego mamy teraz taki „głupi” wzór. Świadczy to o 
tym, Ŝe tatuator nie jest profesjonalistą i pozwolił sobie na 
tatuowanie osoby pod wpływem alkoholu. Jeśli planujecie 
wypić sobie kilka piwek przed tatuaŜem, Ŝeby mniej bolało, 
nic z tego, poniewaŜ alkohol rozrzedza krew, a tu zaleŜy 
nam, Ŝeby jak najmniej tej krwi wypływało i wypłukiwało 
tusz. MoŜe trochę strasznie to brzmi: krew, igły, ale ten ból 
da się przeŜyć.  
Ja na przykład uzaleŜniłem się od niego :). 

Jeśli juŜ wybraliśmy studio i tatuatora, czas na 
powaŜne zastanowienie się nad naszym wzorem. TatuaŜ 
mamy do końca Ŝycia. MoŜna oczywiście usunąć go 
laserowo, jednak nie jest to takie proste. Rana po tatuaŜu 
goi się ok. 2-3 tygodni. Rana po usunięciu tatuaŜu nawet 
do 3 miesięcy. Zabieg wybielania jest bardzo bolesny  
i baaardzo kosztowny. Usuwać moŜna naraz tylko jeden 
kolor, więc w sytuacji gdy mamy kolorowy tatuaŜ, będzie to 
trwało długo i wiele kosztowało. Czasem bywa i tak, Ŝe 
odmawia się usunięcia tatuaŜu, poniewaŜ moŜe to być zbyt 
skomplikowane. RównieŜ niektóre kolory bardzo cięŜko 
wybielić. Trzeba pamiętać, Ŝe po usunięciu tatuaŜu 
pozostają na skórze blizny. Takie wybielanie przydaje  
się w chwili, gdy mamy jakiś tatuaŜ i chcemy go zakryć 

innym tatuaŜem. Jest to tzw. cover up. Zdarza się, Ŝe 
tatuaŜ, który chcemy zakryć, jest za ciemny. W takim 
przypadku moŜna go trochę wybielić i zakryć nowym 
rysunkiem. Najlepszym sposobem uniknięcia tych 
wszystkich problemów jest porządnie zastanowienie się 
nad wzorem, który chcemy mieć na ciele.  Muszę 
przyznać, Ŝe niejako na własnej skórze :) udowodniłem, 
iŜ przysłowie „mało jest ludzi z jednym tatuaŜem, a 
jeszcze mniej z dwoma” jest prawdziwe, poniewaŜ 
sztuka tatuaŜu potrafi nieźle wciągnąć. Zacząłem 
niewinnie od małego tatuaŜu, a – jak na razie – 
skończyło się na połowie zamalowanej naokoło ręki, 
czyli tzw. rękawie. Odnosząc się do tatuaŜu uŜywam 
słowa sztuka, poniewaŜ ta forma modyfikacji ciała, jak i 
inne, jest dla mnie sztuką. Nie jest prosto namalować 
coś na kartce, a jeszcze trudniejszym jest to 
przeniesienie tego na skórę, która się rusza, rozciąga, 
goi, wypiera tusz. Powszechnym zjawiskiem są 
poprawki, które zazwyczaj w studiu otrzymujemy gratis. 
Poprawianie tatuaŜu zaraz po zagojeniu to rzecz 
normalna, gdyŜ skóra czasem nie jest w stanie przyjąć 
idealnie kaŜdej cząsteczki tuszu. JeŜeli zaleŜy nam, aby 
nasz tatuaŜ wyglądał profesjonalnie, warto wybrać się 
na taką poprawkę by dopieścić swoje dzieło. 

A teraz trochę o bólu. Muszę przyznać, Ŝe 
przed pierwszym tatuaŜem bałem się panicznie. Jak 
zobaczyłem te igły i usłyszałem dźwięk maszynki – 
byłem gotowy zrezygnować. Na szczęście nie zrobiłem 
tego, z czego dzisiaj się cieszę. Kobiety mówią, Ŝe 
wyrywanie włosów bardziej boli niŜ tatuowanie. 
Generalnie zaleŜy to od unerwienia skóry i kaŜdy 
będzie odczuwał to inaczej. Ja mam chyba nadzwyczaj 
unerwioną skórę, gdyŜ bolało za kaŜdym razem, a juŜ 
trochę tych „razów” było :). Ludzie w studiu Ŝartują 
sobie, Ŝe najlepsze na tatuaŜ miejsca na ciele są 
jednocześnie najbardziej bolesne. Rzeczywiście, coś w 
tym jest. 

Kolejnym powodem, który skłania nas do 
zrobienia sobie dzieła sztuki na skórze jest 
profesjonalna obsługa i wiele dobrych porad. Cały czas 
trzeba się liczyć z tym, Ŝe tatuaŜ mamy do końca Ŝycia  
i warto aby zagoił się dobrze. W kaŜdym 
profesjonalnym studiu otrzymacie szereg porad 
dotyczących obchodzenia się z tatuaŜem w fazie 
gojenia. Podpowiedzą Wam, jakich maści uŜywać  
a jakich nie, kiedy ściągnąć opatrunek itp. Gdy 
usłyszałem, Ŝe koleŜanka wytatuowała się u 
znajomego, powiedzmy, Ŝe jakoś to zniosłem, ale gdy 
dowiedziałem się, Ŝe tatuaŜ ów kolega kazał jej 
smarować wazeliną, opadły mi ręce. Mówię powaŜnie i 
apeluję wręcz o to, Ŝeby wymagać od siebie trochę 
profesjonalizmu i zapłacić troszkę więcej aby mieć 
naprawdę fajne dzieło sztuki na sobie, niŜ wydziarać się 
przy wódeczce i papierosku u pana Zdzicha, bo on był 
kiedyś najlepszy na osiedlu :).  

Przy okazji zapraszam wszystkich 
zainteresowanych na konwencje tatua Ŝu, które odb ędą 
się 25 i 26 lipca w Gda ńsku. Organizowane s ą przez 
gdańskie studio PANDEMONIUM, które gor ąco polecam. 
Więcej informacji znajdziecie na stronie tego studia. 

TheVill 
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Jak widać, wytatuować moŜna naprawdę 
róŜne rzeczy. Wszystko zaleŜy od inwencji. 
Wiecie, Ŝe da się nawet wytatuować oko?! 



JUWENALIA 2009   
 Rada Studentów PWSZ  
w Elblągu serdecznie zaprasza 
wszystkich elbląskich Ŝaków na 
tegoroczne Juwenalia, które 
odbędą się w dniach 20-22 maja . 

śycie studenckie to nie 
tylko nauka, ale równieŜ rozrywka  
i kultura.  
 Juwenalia to impreza 
integrująca zarówno środowisko 
studenckie, jak równieŜ  
i miejskie. Jako studenci, 
pragniemy, aby w tych dniach całe 
miasto Ŝyło atmosferą tego święta.  

W ramach tej imprezy 
chcielibyśmy zaprezentować 
mieszkańcom miasta m.in. liczne 
występy artystyczne: występ 
Kabaretu Ułomnego Humoru, 
zawody sportowe, w tym pokaz 
Strong Man: Jarosława Dymka & 
Sławomira Toczka, barwny 
przemarsz studentów ulicami 
miasta, liczne konkursy z 
nagrodami (np. na najlepsze 
przebranie, rzut kaloszem) oraz 

oczywiście koncert finałowy 
(21.05.2009) na dziedzińcu  
Muzeum Archeologiczno-
Historycznego. Gwiazdą wieczoru 

będzie zespół HURT.  
Tego nie moŜna przegapić!!! 

ZAPRASZAMY 
Rada Studentów 

 

 

 

 

 

[Redakcja nie odpowiada za zmiany 
zaistniałe w planie tegorocznych 
Juwenaliów. Nie odpowiadamy za to, 
Ŝe nie ma najzwyczajniejszego  
w świecie plakatu, który mógłby zająć 
całą tę stronę. Nie odpowiadamy 
równieŜ za to, Ŝe nie pojawiła się tu 
najwaŜniejsza informacja, którą 
niewątpliwie jest cena piwa na 
koncertach na Podzamczu…  
A, i karkówki, bo w zeszłym dobra 
była!]  

PLAN JUWENALIÓW 2009 
 
Dzień 1: 20.05.2009 r. (przewidywany czas: 17.00-19.00) 

Miejsce imprezy: Akademik przy ul. Wspólnej 
Program:  

• Uroczyste otwarcie Juwenaliów  2009; przemowa Władz Uczelni 
oraz Przewodniczącej Samorządu;  

• Rozwiązanie konkursu graficznego, pokaz działalności studenckiej –
mini galeria; 

•  Występ kabaretu PWSZ – Kabaret Ułomnego Humoru; 

•  Recital studentek z Instytutu Pedagogiczno Językowego; 
 

Dzień 2: 21.05.2009 r. (przewidywany czas: 12.30-00.30) 

Miejsce imprezy:  Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu  
Program: 

• Przemarsz ulicami miasta (Aleja Grunwaldzka, ul. Hetmańska, Aleja 
Armii Krajowej, ul. Pocztowa, ul Stoczniowa, ul. Wałowa, ul. 
Wałowa, ul. Św. Ducha, ul. Zamkowa, koniec w Muzeum).  

• Uroczyste przekazanie klucza do bram miasta przedstawicielom 
samorządów elbląskich uczelni, przemówienie Prezydenta Miasta; 

• Grochówka 

• Konkurs na przebranie 

• Konkursy z nagrodami 

• Występ sekcji AZS taneczno – ruchowej;  

• Pokaz walk rycerskich.  

• Występ Kabaretu PWSZ w Elblągu „KUH” czyli Kabaret Ułomnego 
Humoru, zdobywcy II miejsca oraz Nagrody Publiczności w 
Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich w Gorzowie 
Wielkopolskim; 
  

KONCERT FINAŁOWY 
Largo 

Uncle Jeyphon 

Kuśka Brothers 
Skambomambo 

Hurt 

 

Dzień 3: 22.05.2009 r. (przewidywany czas: 12.00-19.00) 

Miejsce imprezy: Plac przed akademikiem przy ul. Wspólnej 13-14  
Program: 

• Juwenalia na sportowo (cięcie drzewa, przeciąganie liny, SIŁOWANIE 
NA ŁAPĘ itp. wyścig w workach po ziemniakach, big gra planszowa 
1:1); 

• Zawody STRONG STUDENT  
Występ StrongMan Jarosława Dymka & Sławomira Toczka  
Rywalizacja między akademikami 

• Plenerowe KARAOKE, Karaoke z cyklu „Śpiewać każdy może”  
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