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LISTOPADOWO Z „PWSZ NEW PROJECT”
Przed Wami kolejny numer studenckiego pisma
„PWSZ
NEW
PROJECT”,
numer
„podwójnie
zaangażowany”.
Dlaczego podwójnie? Znajdziecie w nim teksty
pisane przez autorów pełnych pasji, otwartych na to, co
wokół,
poszukujących
nowych
tematów.
Ale
i bohaterowie tych tekstów to osoby realizujące swoje
marzenia, zaangażowane, z radością podejmujące nowe
wyzwania. To zatem podwójny przykład jak aktywnie
można
zmierzyć
się
z
listopadowo-jesiennym
marazmem, który często towarzyszy nam nie tylko
o tej porze roku...
Mamy nadzieję, że oprócz wywiadów i wspomnień
z wyjazdów zainteresują Was także inne teksty
mówiące o różnych obszarach Waszej aktywności,
o Waszym miejscu i świecie, wreszcie o Waszej
wrażliwości.
Jak zawsze zachęcamy Was do postawy aktywnej –
piszcie i przysyłajcie teksty! Czekamy na wywiady,
felietony,
sprawozdania,
recenzje,
ciekawostki
kulturalne, naukowe, na Wasze próby literackie –
słowem jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Jeżeli
jednak nie pociąga Was słowo pisane – zawsze możecie
poszukać oferty innych kół naukowych i – tak po prostu
– zaangażować się! Bądźcie aktywni!
Zespół redakcyjny
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DROGA DO NIEPODLEGŁOSCI
Wspólne obchody odzyskania przez Polskę niepodległości
odbyły się w duchu patriotycznym, skłoniły zebranych
gości do refleksji na temat ojczyzny oraz były lekcją
historii i patriotyzmu, a także świadectwem pamięci
o tych, którzy poświęcili swoje życie byśmy dziś mogli
żyć w wolnym kraju.
Jak co roku w naszej uczelni
odbyły
się
uroczystości
upamiętniające
Narodowe
Święto
Niepodległości.
Uczestnicy mogli wysłuchać
prelekcji
dra
Krzysztofa
Sidorkiewicza,
w
ramach
której
opowiedział
on
o
długiej,
wieloletniej
i
niełatwej
drodze
do
odzyskania
wolności
i
suwerenności
kraju.
W
skrócie
przedstawił
sytuację polityczną polskiego narodu, jaka miała miejsce przez sto
dwadzieścia trzy lata przed odzyskaniem niepodległości oraz
nawiązał do roli ducha patriotyzm tamtych czasów, który stale
towarzyszył kolejnym pokoleniom i pobudzał do walki za ojczyznę.
Całość dopełnił pokaz slajdów ukazujący historię Rzeczypospolitej.
Po krótkiej lekcji historii przyszedł czas na koncert grupy Kwintetu
Blaszanego Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych w Elblągu
pod dowództwem kpt. Macieja Skrzypczaka. Zespół zagrał muzykę
patriotyczną i żołnierską, która towarzyszyła bohaterom polskiego
narodu przez wszystkie lata niewoli. Pieśni były obecne podczas
bitew, a także miały na celu zagrzewanie do walki.
Dodatkową atrakcją obchodów była pokonkursowa wystawa
Międzynarodowego Konkursu na plakat pod hasłem „Rotmistrz
Pilecki – Bohater Niezwyciężony”, w którym pierwsze miejsce
zajął Zbigniew Babiński, wykładowca naszej uczelni.
Ewelina Bober
FP III PWSZ Elbląg
Zdjęcie: redakcja

4

SIŁA PRAKTYKI – ROZMOWA
Z PANEM PIOTREM BORYSZEWSKIM
I PANIĄ URSZULĄ MAŁEK
Co przyniesie przyszłość i jak teoria ma się do
praktyki
–
rozmowa
z
panem
Piotrem
Boryszewskim, prezesem firmy Elzambud i panią
Urszulą Małek, specjalistką do spraw ochrony
środowiska.
W naszym regionie nie ma wielu specjalistów z tzw.
branży sanitarnej. W odpowiedzi na to Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otworzyła nowy
kierunek: Inżyniera środowiska. Skąd, Państwa zdaniem,
wynika tak duże zapotrzebowanie na fachowców
w dziedzinie budownictwa i instalacji wewnętrznych?
Pan Piotr Boryszewski: Większość tego zapotrzebowania
bierze się z rozwoju cywilizacyjnego i technicznego. Prosty
przykład – kiedyś sprawę wentylacji załatwiano przez
nieszczelne okna i kominy wentylacyjne, a ktoś taki jak
instalator wentylacyjny w ogóle nie istniał. Później zaczęło się
to zmieniać. Na dzień dzisiejszy standardem w budownictwie
wielorodzinnym staje się wentylacja mechaniczna. Budujemy
nasze osiedle na Bielanach, opierając się nie tylko na wentylacji
grawitacyjnej, ale przede wszystkim na centralnej wentylacji
mechanicznej z funkcjami odzysku ciepła. Jest coraz większe
zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie instalacji
wewnętrznych i budownictwa, bo to branże, które stale się
rozwijają.
Pani Urszula Małek: Idziemy w kierunku smart city, czyli
miasta
inteligentnego
energetycznie,
to
przyszłość
budownictwa. Będziemy uczyli wasze pokolenie i nas przy
okazji, jak dbać o energooszczędność. Pojawią się różne
inteligentne rozwiązania, zarówno w dziedzinie budownictwa,
jak i w zakresie programowania, już teraz dużo się w tych
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obszarach dzieje. W związku z tym
środowiska ma charakter rozwojowy.

kierunek

Inżynieria

Dlaczego warto wybrać taką dziedzinę?
Pan Piotr Boryszewski: Rynek pracy nie jest w stagnacji,
ciągle się rozwija. Zwiększa się popyt inwestycyjny, ale i ten
związany z modernizacją tego, co już powstało. Miejsc pracy nie
zabraknie, wręcz przybędzie, zwiększy się konkurencyjność na
rynku. Poza tym praca sama z siebie jest ciekawa. Wartości
pracy i czerpane z nich przyjemności są ważniejsze niż finanse,
przy czym zarobki w tej branży nie są niskie.
Pani Urszula Małek: W Polsce buduje się dużo i w najbliższym
czasie się to nie zmieni. Mamy perspektywę unijną, mamy
własne projekty. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie
budownictwa i instalacji wewnętrznych na pewno nie zmaleje.
Na rynek pracy trzeba wnieść wartości, w ślad za nimi przyjdą
pieniądze. Trzeba zostać fachowcem, który ma uprawnienia
i posiada dużą wiedzę. Dziś nastały czasy wąskich specjalizacji.
Jeżeli w konkretnej dziedzinie wniesie się na rynek wartość, tj.
wiedzę i kwalifikacje, to nie ma problemu ze znalezieniem
pracy.
Jakie możliwości
kierunku?

rozwoju

mają

absolwenci

tego

Pan Piotr Boryszewski: Na pewno czeka na nich praca
w wielu firmach już istniejących. Mogą też założyć własną firmę
i z pewnością odnajdą się na rynku pracy, gdzie jest na to
miejsce. Oczywiście, żeby to zrobić, trzeba mieć trochę
doświadczenia, trochę wiedzy ogólnej i technicznej.
Taką wiedzę można zdobyć w trakcie
a doświadczenie na praktykach zawodowych.

studiów,

Pan Piotr Boryszewski: System edukacji potrzebuje
większego nacisku na praktyczny wymiar studiowania. Sama
teoria nie wystarczy, żeby odnaleźć się na rynku pracy. Trzeba
mieć swoisty zmysł życia, umiejętność odnalezienia się
w różnych sytuacjach. Teoria tego nie nauczy, natomiast
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praktyka tak, dlatego
doświadczenia.

to

najlepszy

sposób

na

zdobycie

Pani Urszula Małek: Zapotrzebowanie na dobrego pracownika
jest zawsze. Żeby firma mogła funkcjonować dobrze, musi mieć
pracowników, którym można zaufać, powierzyć im odpowiednie
zadania. Praktyki to okazja do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności studenta.
Nasza uczelnia niedługo weźmie udział w
projekcie
płatnych praktyk, mającym przygotować grunt pod
ujednolicenie systemu praktyk dla wszystkich szkół
zawodowych. Czy studenci będą mogli odbyć je w firmie
Elzambud?
Pan Piotr Boryszewski: My co roku od wielu, wielu lat
przyjmujemy praktykantów zarówno z PWSZ w Elblągu, jak
i z innych uczelni, np. z Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy firmą,
która może wiele zaoferować, przede wszystkim większą
różnorodność poznawczą, techniczną. Współpraca z uczelniami
przebiega owocnie już od wielu lat, na pewno przyjmiemy kilku
praktykantów do naszej firmy.
Rozmowa przeprowadzona przez M. S.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - WYWIAD
Z PANEM GRZEGORZEM JANKOWIAKIEM
O tym, co opłaca się w życiu robić i dlaczego
praktyka jest ważna – z panem Grzegorzem
Jankowiakiem, prezesem firmy Przedsiębiorstwo
Budowlane Grzegorz Jankowiak.
Dlaczego studenci wybierają PW Grzegorz Jankowiak na
miejsce praktyk?
Grzegorz Jankowiak: Staram się być otwarty dla studentów,
pomagam im. Dla niektórych firm może być problemem znaleźć
osobę, która zajmie się studentem, która wszystko mu
7

wytłumaczy. Ja wiem, że to jest potrzebne, konieczna jest
praktyka na budowie. Bez tego sama teoria, zdobyta na
studiach, nie do końca wykształci studenta.
Czego mogą nauczyć się praktykanci w Państwa firmie?
Grzegorz Jankowiak: Zajmujemy się budową mieszkań od
podstaw, wykonujemy też usługi ogólnobudowlane, remontowe.
Robimy
tak
naprawdę
wszystko,
co
jest
związane
z budownictwem. Na praktykach w naszej firmie studenci
poznają pracę na budowie od podstaw. Mogą zobaczyć jak to
wygląda w rzeczywistości: od pierwszego wbicia łopaty
w ziemię przez zapoznanie się z przepisami bhp do sposobu
prowadzenia dokumentacji budowy. Cały proces inwestycyjny
trwa wiele miesięcy, więc w zależności od długości praktyk
studenci mogą zobaczyć jakiś jego wycinek, większy lub
mniejszy. Praktyki to dla studentów także okazja do
zweryfikowania swoich planów na przyszłość – mogą
zorientować się czy ta dziedzina ich interesuje, czy odpowiada
ich oczekiwaniom.
Powiedział Pan, że aby poznać cały proces inwestycyjny,
potrzeba
czasu.
Trzy
miesiące
to
niekiedy
za mało. W PWSZ w Elblągu rozpoczyna się ministerialny
projekt
wielomiesięcznych
płatnych
praktyk.
Czy
studenci będą mogli odbyć je w państwa firmie?
Grzegorz Jankowiak: Będę chciał pomagać w kształceniu
studentów. Współpraca powinna się rozwijać, być owocna.
Liczba studentów na tych praktykach będzie zależna od wielu
czynników, w tym od ilości realizowanych inwestycji. Przyjęcie
praktykanta daje satysfakcję, że szkoli się kadrę, że ma się
jakiś wpływ na ukierunkowanie młodych ludzi. Uważam, że
dzięki temu można jakby przygotować sobie przyszłego
pracownika, zachęcić go do przyjścia do określonej firmy. Dzięki
praktykom można go dobrze poznać, ocenić zaangażowanie
i chęć poznania dziedziny. Pracodawca może wtedy
zweryfikować jego umiejętności i wiedzę, ale też odpowiednio
ukierunkować.
Praktyki w renomowanych firmach z pewnością
otwierają przed studentami wiele dróg i pozwalają
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zdobyć doświadczenie. To jednak nie wystarcza, jeśli
rynek
nie
oferuje
żadnych
miejsc
pracy.
W PWSZ powstaje nowy kierunek – Inżynieria
środowiska. Czy absolwenci mają realną szansę
na zatrudnienie w regionie?
Grzegorz Jankowiak: Według mnie w tej dziedzinie brakuje
fachowców, jest duże zapotrzebowanie. W tej chwili mamy
jednego młodego pracownika, ale długo go szukaliśmy.
Wcześniej na tym miejscu byli ludzie, którzy już odeszli na
emeryturę. Nie ma dużego wyboru. Mógłbym ze swojej strony
zachęcić do kształcenia się w tym kierunku, chociaż może nie
jest do końca popularny. Tutaj, w dziedzinie instalacji
sanitarnych, są duże braki w kadrze.
PWSZ w Elblągu stara się to zmienić. Skąd, Pana
zdaniem,
bierze
się
tak
duże
zapotrzebowanie
na fachowców w tej dziedzinie?
Grzegorz Jankowiak: Trudno jednoznacznie powiedzieć,
z czego to wynika. Kiedyś nie było tak dużo specjalistycznych
firm w Elblągu. Myślę, że rynek do tej pory nie oferował tylu
miejsc
pracy,
które
na
pewno
zachęcałyby
do studiowania tego kierunku. Kiedyś nie było też szkół
zawodowych, które mogłyby przygotować absolwentów do
pracy w branży instalacji sanitarnych. Fachowców brakuje także
ze względu na to, że nie było w Elblągu takiego kierunku.
Większość młodych ludzi kształciła się na Politechnice Gdańskiej
czy w Olsztynie, i tam zostawała za chlebem, za pracą po
skończeniu studiów lub wybierała inne duże miasta.
Można powiedzieć, że utworzenie tego kierunku będzie
dobre dla regionu i ożywcze w branży budowlanej?
Grzegorz Jankowiak: Uważam, że tak. Nawet jeżeli
absolwenci nie zostaną w Elblągu, będą mogli bez problemu
znaleźć pracę w sąsiednich miastach. W dziedzinie inżynierii
środowiska brakuje fachowców, dlatego naprawdę warto ich
szkolić. Myślę, że otworzenie tego kierunku to jest strzał
w dziesiątkę. Zachęcam studentów, żeby wybierali inżynierię
środowiska – to przyszłościowy kierunek.
Rozmowa przeprowadzona przez M. S.
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Erasmus w PWSZ w Elblągu - statystyka

Wykaz studentów polskich z PWSZ w Elblągu, którzy wyjechali w ramach
programów wymiany studenckiej do poszczególnych krajów w latach
2010-2015

Wykaz studentów, którzy przyjechali do PWSZ w Elblągu w ramach
programów wymiany studenckiej w latach 2010-2015

Źródło: Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Elblągu
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„Najchętniej wróciłabym tam i została na
dłużej” – studenckim okiem o Erasmusie
i pobycie w Würzburgu
Oglądając filmy dla młodzieży zawsze zastanawiałam się, czy
pokazane w nich realia szkolne, uniwersyteckie w dużym stopniu
odzwierciedlają rzeczywistość. Dopiero na studiach postanowiłam
osobiście to sprawdzić. Na początek postanowiłam udać się do Niemiec.
W osiągnięciu mojego celu pomógł mi program Erasmus +.
Würzburg to miasto położone w południowych Niemczech,
a dokładniej w Bawarii. Miasto to jest odrobinę większe od naszego
Elbląga i pod każdym względem o wiele bardziej przystosowane do
przyjęcia studentów. Muzea, zamki, katedry i przepiękna starówka to
jedynie namiastka atrakcji jakich można doświadczyć w Wü. Życie

studenckie rozpoczyna się najczęściej po zachodzie słońca. Wtedy też bary
i inne lokale tego typu rozpoczynają swoją działalność.
Moja przygoda z tą miejscowością nie zaczęła się zbyt
optymistycznie. Przyjechałyśmy z koleżanką o godzinie 6.00 i chciałyśmy
dostać się taksówką do naszego akademika. Niestety taksówkarz miał inne
plany. Pomylił ulice i wywiózł nas na drugi koniec miasta. Podczas tej
wyprawy nauczyłam się m. in. jak prosić o zadzwonienie po drugą
taksówkę. Sytuacja był wbrew pozorom skomplikowana ponieważ nie
miałyśmy niemieckiego telefonu, a z polskiego nie było możliwości
wybrania numeru skróconego .
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Zajęcia

prowadzone
na
Julius-MaximiliansUniversität Würzburg nieco
różnią się od tych w jakich
możemy
uczestniczyć
w PWSZ. Biorąc pod uwagę
fakt, że studiuję filologię
angielską starałam się o
przyjęcie
na
wydział
językowy.
Moje
zajęcia
oparte były głównie na
praktycznym
zastosowaniu
języka
angielskiego
i
niemieckiego.
Sprachenzentrum zostało ulokowane w budynku po amerykańskim
gimnazjum. Wygląda ono dokładnie tak jak widzimy to w niektórych
filmach, czyli szafki na korytarzach, podwójne tablice i niewielka kafeteria
na piętrze. Wszechobecne niebieskie drzwi z okrągłym okienkiem
dodawały jeszcze większego poczucia, że była to szkoła amerykańska.
Każda sala wyposażona jest w komputer, rzutnik i coś w stylu mównicy,
co w praktyce jest obudową komputera. Zajęcia, w których brałam udział
odbywały się w grupach 30-osobowych. Wykładowca dzielił nas na
mniejsze grupki. Każda dostawała temat do opracowania, a wyniki
dyskusji były wygłaszane na końcu zajęć na forum. Na prace domowe
każdy student miał określoną ilość czasu. Skończoną pracę przesyłało się
na portal, na którym odliczany był czas. Jeżeli student przekroczył
wyznaczony limit czasowy –
był zdany na humor, „łaskę”
wykładowcy, ponieważ nie
miał
on
obowiązku
sprawdzania pracy po upływie
określonego
terminu,
co
z
kolei
skutkowało
niezaliczeniem zadania. Ocena
końcowa z danego przedmiotu
opierała się na teście ze
znajomości
gramatyki,
słownictwa i dłuższych form
wypowiedzi
przyswojonych
podczas zajęć oraz na ocenie
prezentacji przygotowanej samodzielnie na podany temat lub temat ściśle
związany z kierunkiem studiów. Moimi wykładowcami byli rodowici
mieszkańcy państwa, którego języka uczą np. Włoszka, Niemka,
Amerykanin czy Irlandka. Kolejnym plusem jest stosunek wykładowcy do
studenta i vice versa. Była wyczuwalny respekt i szacunek ale więź jaką
można było z nimi nawiązać wchodziła na stopę koleżeńską. Najbardziej
można było to zauważyć podczas czasu wolnego, kiedy przypadkowo
spotkałam wykładowczynie na ulicy. Przez moment miałam wrażenie jak
gdybyśmy były najlepszymi koleżankami, a nie studentem i nauczycielem.
To sprawiło, że na nawet najbardziej wymagające zajęcia szłam z chęcią
i przyjemnością.
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Jadąc do Niemiec byłam nastawiona na poznanie nowych ludzi, przygodę
oraz… naukę. Osiągnęłam każdy postawiony sobie cel.
Würzburg oblegany jest przez studentów różnych narodowości.
Pozwoliło mi to na nawiązanie przyjaźni, jak i poznanie nowych kultur,
języków, kuchni czy też zachowań. Zdarzały się przypadki znajomości
fałszywych, niestety. Polacy, w swojej ocenie Czechów, Rosjan czy
Francuzów, często kierują się stereotypami. Niektóre z nich zostały
potwierdzone, a niektóre obalone – również te o Polakach. Od początku
mojego pobytu do tej pory utrzymuję kontakt z niektórymi osobami
poznanymi w Niemczech. Mam nadzieję, że znajomości te przetrwają długi
okres czasu, który pozwoli nam na ponowne spotkanie w krajach
ojczystych.

Bardzo polecam zarówno miasto Würzburg, jak i sam kraj.
Najchętniej wróciłabym tam i została na dłużej. Pamiętajmy, że nie taki
Niemiec straszny jak go malują. Prawie każdy w większych miastach zna
angielski
w
stopniu
komunikatywnym,
więc
jest
możliwość
porozumiewania się nie tylko w języku niemieckim.
Niemcy to jest początek mojej przygody z podróżą i poznawaniem
nowych rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się odwiedzić jak największą
ilość państw nie tylko europejskich. Zachęcam również do uczestnictwa w
programie Erasmus.
Agata Kłosińska, filologia angielska
Zdjęcia: z archiwum Autorki
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SŁÓW KILKA O ERASMUSIE+
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił
dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego
programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius
i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć
innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w
historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą
również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu
zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację
formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów,
nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność –
wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki,
szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry
edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę
partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi,
przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit
na rzecz wzmacniania
innowacyjności i budowania wiedzy.
W
programie
podkreśla
się
szczególnie
znaczenie
współpracy
międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu
i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami
edukacji a środowiskiem pracy.
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy
mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na
dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy
sportowe typu non-profit.
Źródło: Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Elblągu

Zdjęcie: z archiwum Agaty Kłosińskiej – beneficjentki programu Erasmus
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WSCHODZĄCA GWIAZDA MUZYKI –
HUBERT WIŚNIEWSKI O THE CASSINO
I SWOJEJ PASJI
Hubert Wiśniewski –
założyciel zespołu The
Cassino,
gitarzysta
i wokalista. Pochodzi
z Braniewa – niedużego
miasta
leżącego
na
Warmii. Młody człowiek
o
dużym
poczuciu
humoru, który swoją
przyszłość
wiąże
z muzyką. Sam pisze
teksty swoich piosenek.
Grywa na klasycznych i
elektrycznych gitarach.
Wystąpił w aktualnej
edycji programu Must
be
the
music.
Mieszkańcy
jego
rodzinnego miasta nie
raz mogli słuchać The
Cassino
na
różnych
imprezach,
między
innymi
na
finałach
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Jak rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką i jak
powstał zespół The Cassino?
Hubert Wiśniewski: Moja przygoda rozpoczęła się pod koniec
trzeciej klasy gimnazjum. Całe dzieciństwo spędziłem
z muzyką, od urodzenia zasypiałem z słuchawkami na uszach.
Główny udział mieli w tym moi rodzice, którzy od zawsze
wpajali mi różne dźwięki do głowy. Zaczynałem od perkusji ale
szybko przerzuciłem się na gitarę, dawało mi to większą
swobodę w komponowaniu. Przy instrumencie spędzałem
większość swojego czasu, często zaniedbując szkołę i swoje
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relacje z rówieśnikami. W tym krótkim
czasie poznałem perkusistę i założyłem
zespół. Nigdy nie myślałem o tym, że
mogę śpiewać, zaczęło się to spontanicznie i tak już zostało.
Poprzez pisanie tekstów i melodii mogłem
jeszcze
lepiej
wyrazić swoje emocje.
The
Cassino
powstało
w
2013
roku, wtedy zaczęły
się nasze koncerty.
Wówczas w skład zespołu wchodziły tylko dwie osoby: ja i mój
perkusista – Piotr Dawidek. Od tamtego czasu dużo się
zmieniło, dołączył także do nas basista – Jacek Łączyński. Od
zawsze pisałem swoją własną muzykę, nigdy nie graliśmy
coverów piosenek innych zespołów.
Co jest dla
piosenek?

Ciebie

natchnieniem

podczas

pisania

Hubert Wiśniewski: Moje piosenki powstają pod wpływem
emocji. Wydarzenia z mojego życia, te szczęśliwe i te mniej,
przelewam na papier. Gdy czuję, że brakuje mi inspiracji –
podejmuję różne, często szalone decyzje. Zmiana otoczenia,
nowe doświadczenia, niosą ze sobą energię twórczą, dzięki
której nie stoję w miejscu.
Niedawno brałeś udział w programie Must be the music.
Jak wspominasz ten występ?
Hubert Wiśniewski: Występ w programie wspominam bardzo
miło. Nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń i cieszę
się, że nasz występ ukazał się w telewizji. Pozytywne opinie
osób szanowanych w przemyśle muzycznym dały mi pewność,
że muzyka którą tworzę może podobać się szerszej
publiczności. Od czasu emisji otrzymaliśmy wiele propozycji
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koncertów i wywiadów, moje marzenia o życiu z muzyki zaczęły
się powoli spełniać. Przed nami jeszcze wiele pracy, mamy
w planach nagranie płyty, całe dnie spędzamy w studiu. Patrzę
w przyszłość z optymizmem i mam nadzieję, że szczęście nie
przestanie nam dopisywać.

Jak opisałbyś siebie?
Hubert Wiśniewski: Opisałbym siebie jako człowieka
z optymistycznym spojrzeniem na świat. Każda porażka jest dla
mnie nauką na przyszłość. Lubię ludzi prawdziwych, szczerych
i trochę artystycznych. Nic nie jest w stanie mnie zdenerwować,
mam duży dystans do siebie i do rzeczywistości mnie
otaczającej. Staram się dawać z siebie co najlepsze – moim
przyjaciołom i rodzinie. Muzyka jest dla mnie jedynym
sposobem na oddanie uczuć, które się we mnie zbierają.
Rozmowę przeprowadziła
Żaneta Buczyńska
Zdjęcia: z archiwum Huberta Wiśniewskiego
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ZOSIA I INNE WĘŻE – ADRIAN PODSIADŁY
W WYWIADZIE DLA „PWSZ NEW PROJECT”
Adrian Podsiadły to student ochrony środowiska w PWSZ
w Elblągu, z zamiłowania i wyboru – hodowca węży
i owadów. O swojej pasji opowiadał m.in. w wywiadach dla
Telewizji Polskiej, Radio Gdańsk, Gazety Olsztyńskiej,
Dziennika Elbląskiego, jak również na łamach wielu gazet
i
portali
internetowych.
Aktualnie
pracuje
nad
przygotowaniem
poradnika
dla
początkujących
terrarystów.
Od kiedy zacząłeś zajmować się swoim hobby?
Adrian Podsiadły: Pierwsze zwierzęta egzotyczne kupiłem około
7 – 8 lat temu w Kołobrzegu. Był to ptasznik kędzierzawy
Brachypelma albopilosum oraz skorpion cesarski Pandinus
imperator. Oba osobniki już dorosłe. Wielkością przypominały
rozłożoną dłoń dorosłego człowieka. Po tym zakupie złapałem
bakcyla, jeśli tak to można nazwać.
Ile zwierząt liczy Twoja hodowla?
Adrian Podsiadły: Obecnie posiadam 47 węży różnych gatunków,
takich jak: wąż zbożowy (Pantherophis guttatus), wąż mahoniowy
(Lamprophis fuliginosus), pyton królewski (Python regius), pyton
Bredla (Morelia bredlli), boa dusiciel (Boa constrictor), lancetogłów
królewski
(Lampropeltis
getula),
lancetogłów
meksykański
(Lampropeltis mexicana). Do tego dochodzą różne owady.
W przeszłości miałem dość pokaźną kolekcję ptaszników, którą
w tym roku planuję budować na nowo. Hodowałem również
jaszczurki różnych gatunków.
Jak wyglądały Twoje pierwsze doświadczenia z hodowlą?
Adrian Podsiadły: Na początku bywały momenty, że chciałem z nią
skończyć. Są to żywe stworzenia i czasem może się zdarzyć, że
któreś z nich z niewiadomych przyczyn padnie. Najczęściej to
właśnie takie sytuacje sprawiały, że zaczynałem zastanawiać się nad
tym, czy to, co robię ma sens. Często sobie zadawałem pytania, czy
robię coś nie tak, czy to moja wina, jak temu zapobiec…
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Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc realizować tego typu
pasję?
Adrian Podsiadły: Prócz zdrowego rozsądku i wiedzy na temat
hodowanych zwierząt –
nic nie jest potrzebne. Oczywiście dla
zwierząt, które wymagają rejestracji, potrzebne są zaświadczenia
o urodzeniu w niewoli. Następnie zwierzęta te należy zarejestrować
w Urzędzie Miasta.
Czy wśród
ulubiony?

wszystkich

okazów

masz

jakiś

szczególny,

Adrian Podsiadły: Wartość sentymentalną ma dla mnie boa
dusiciel o imieniu Zosia. Był to mój pierwszy wąż. Najcenniejszym
aktualnie w mojej kolekcji jest wąż zbożowy odmiany sulfur striped.
Jak wygląda opieka nad Twoimi „pupilami”?
Adrian Podsiadły: Przy takiej ilości zwierząt jaką posiadam,
hodowlą zajmuję się codziennie. Raz w tygodniu odbywa się
karmienie młodych węży oraz uzupełnianie wody u wszystkich
osobników. Raz na 1 – 2 tygodnie,
w zależności od osobnika, następuje
karmienie większych i dorosłych węży. Jeśli
chodzi o sprzątanie to staram się to robić
raz w tygodniu.
Co Cię najbardziej pociąga i fascynuje
w tym nietypowym hobby?
Adrian Podsiadły: Myślę, że kolory, jakie
te zwierzęta mogą mieć. Nie ma na świecie
koloru jakiego by nie wymyśliła natura. Do
tego zachowanie… Każdy osobnik jest inny,
jeden jest agresywny, inny płochliwy... Nie
ma dwóch takich samych.
Czy udało Ci się zaprzyjaźnić z którymś z Twoich okazów?
Adrian Podsiadły: Nie jest to możliwe. To nie zwierzęta do
przytulania i spacerów. Te zwierzęta są hodowane do obserwacji ich
zachowań. Trzeba zawsze pamiętać, że jest to jednak zwierzę,
zdarza się ugryzienie lub uderzenie. Podczas każdej operacji
w pojemniku, terrarium, należy zachować ostrożność. Taki przykład.
Mój boa przez kilka lat był bardzo spokojny, dał się brać na ręce.
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Teraz jego nastawienie się zmieniło. Zdarza się, że zaatakuje. Nie
jest to niebezpieczne dla człowieka, raczej powiedziałbym, że jest to
bardziej groźne dla samego zwierzaka. Człowiek podczas odruchu
obronnego może łatwo go uszkodzić.
Czy masz jakieś wspomnienia z nietypowych, śmiesznych lub
mrożących krew w żyłach sytuacji?
Adrian Podsiadły: Zdarza się, że młody wąż, najczęściej zbożowy,
ucieknie z pojemnika, czasem niestety się nie znajduje. Zdarzają się
również ucieczki dużych węże, ale bardzo rzadko. Z tymi jest lepiej,
ponieważ zawsze się znajdują, ze względu na swój rozmiar.
Czy prezentujesz swoje okazy na wystawach itp.?
Adrian Podsiadły: Teraz coraz rzadziej, choć był okres, w którym
często bywałem na wystawach w szkołach. Bywałem na wystawach
na PWSZ, podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Czy jesteś jedynym tego typu hodowcą w okolicy?
Adrian Podsiadły: O ile mi wiadomo – moja hodowla jest
największa w okolicy, choć coraz więcej osób interesuje się
zwierzętami egzotycznymi.
Czy rodzina nie czuje lęku przed Twoimi „pupilkami”?
Adrian
Podsiadły:
Kiedy
zaczynałem
hodować
zwierzęta
egzotyczne to rodzina podchodziła do tego bardzo ostrożnie. Gdy już
zobaczyli, że moja wiedza na ich temat się powiększa, zaakceptowali
to w pełni. Nie mam problemu podczas zakupu nowych gatunków.
W planach mam różne nietypowe zwierzęta (krokodyl, małpka,
lotopałanka)
Co byś radził początkującym hodowcom?
Adrian Podsiadły: Najważniejsze to wiedza, którą trzeba zdobyć
przed hodowlą jakiegokolwiek zwierzaka. Przed zakupem pupila
należy zaopatrzyć się w terrarium i inne przydatne narzędzia do
manipulowania przy nim, w zależności od tego jakie zwierzę
postanowiliśmy hodować. Oczywiście zdrowy rozsądek jest istotną
kwestią.

Pytania: redakcja
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LITERACKO O AMBICJI I
FRAGMENT
OPOWIADANIA
KATARZYNY CZARNECKIEJ

BEZSILE… AUTORSTWA

Był ponury, styczniowy
dzień. Dzień jakich wiele
w ciągu roku. Ale nie
w
styczniu.
Ten
był
wyjątkowo
ponury.
W tej małej małopolskiej
wsi, nazywanej miastem
tylko dzięki reformie administracyjnej, doznania się potęgowały.
Jej mieszkańcom taki stan rzeczy nie przeszkadzał. I nie było to
dziwne. Z trzech powodów. Pierwszy z nich dotyczył ludzi starych.
Naprawdę starych, którym sen z powiek zdzierała raczej troska
o swój byt, aniżeli stan pogody. Było im to obojętne. Drugi powód
dotyczył ludzi, którzy mieli ambicje. Ambicje wyrwania się z biedy,
z patologicznej rodziny, czy choćby ambicje regularnego spłacania
swoich zobowiązań. Tej grupie stan pogody był jeszcze bardziej
obojętny. Bo jakie on ma znaczenie w porównaniu do ogromnego
kredytu i niepewnej pracy. Dla tych mieszkańców kwestia
zatrudnienia
była
bardzo
ważna.
Szczególnie,
że
w zastraszającym tempie rozwijał się trend kompletnego braku
szacunku dla pracownika. To, że przedsiębiorcy nie dbali o swoje
dobre imię, nikogo już nie dziwiło. Liczył się pieniądz. Dużo
pieniędzy. I obowiązkowo auto z czterema oplatającymi się
kołami. Te koła były znamienne. Niektórzy kpili, że symbol tej
marki powinien składać się z pięciu kół. Kół olimpijskich
w układzie poziomym. A to tylko dlatego, że gdyby MKOL
wprowadził do dyscyplin sportowych wyzysk ludzi, to każdy
właściciel tego pięknego auta mógłby zostać takim mistrzem.
Konkurencja byłaby ogromna. Z uporem maniaka, lokalni drzewni
baronowie walczyliby o status największego wyzyskiwacza.
Z punktu widzenia moralności byłoby im bardzo łatwo. Człowiek,
który nie poznał starożytnych filozofów, niewiele wie o moralności.
A to ona jest podstawą naszego człowieczeństwa. Takie
argumenty do nich nie docierały. I to był największy problem tych
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pracowników. Nie chroniło ich nic. Żadne układy zbiorowe, żadne
związki zawodowe, po prostu nic. Chroniła ich siła. Siła fizyczna,
która straciła na znaczeniu wraz z przyjęciem przez społeczeństwo
zamieszkujące kraj nad Wisłą zachodnich wzorców. Liczyły się
prawa człowieka. Siła była zła. (…) Został jeszcze jeden powód,
który dotyczył fenomenu polskiego społeczeństwa. Menele. Czyli
ludzie, których życie opierało się na ciągłej walce (…). A była to
walka zacięta. Comiesięczne, niekończące się kolejki po zasiłki
były tak majestatyczne jak polska husaria w czasach jej
świetności. Tylko motywacja była inna. Menele posiadały nawet
ciężką zbroję. Zbroję w postaci warstw brudu i smrodu, która
potrafiłaby
przegonić
z
Polski
całą
armię
Aleksandra
Macedońskiego. Ale taki stan rzeczy miał swoje plusy. Ta grupa
społeczna była zawsze szczęśliwa. I nie przeszkadzał im ponury
styczniowy dzień. Nawet się cieszyli, bo można było podjąć
nierówną walkę mającą na celu rozgonienie chmur. Nie pomogło.
A skoro w tej malowniczej, małopolskiej wsi nie pomogło, to
nigdzie nie pomoże. Bo chyba nigdzie nie ma takiego
zagęszczenia meneli jak tutaj. (…)
Fragment opowiadania autorstwa
Katarzyny Czarneckiej
(skróty pochodzą od redakcji)
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LISTOPADOWY TEKST O DNIU DZIECKA
Mając możliwość napisania kolejnego artykułu do uczelnianej
gazety zastanawiałem się jaki temat mógłby okazać się
intrygujący dla czytelników. Skoro jednak czasopismo zostaje
wydane w listopadzie, sądzę, że warto by skreślić parę słów
o… święcie dzieci. Nie, nie mam tu na myśli grudniowych
mikołajków, ani tym bardziej Bożego Narodzenia. Przewrotnie
chcę napisać o… Dniu Dziecka. Choć święto to obchodzi się
w ponad stu krajach, to jednak nie wszędzie fetowane jest
1 czerwca, jak to ma miejsce w Polsce, czy innych państwach
byłego bloku socjalistycznego. We Francji i Włoszech przypada
np. w dniu 6 stycznia – ma swoje korzenie w Święcie Trzech
Króli i jest połączone z dniem rodziny. Z kolei w Turcji Dzień
Dziecka wypada 23 kwietnia i jest obchodzony wraz ze Świętem
Niepodległości – w tym dniu, podobnie jak w Polsce, dzieci mają
prawo obradować w parlamencie. Uroczyste obchody tego
święta ciekawie prezentują się w Japonii, gdzie od 1948 roku
w dniu 5 maja regularnie celebruje się – wywodzące się ze
Święta Chłopców – Święto Dzieci. Wtedy to rodzice budują
latawce przedstawiające karpie (zwane koi-nobori) i wywieszają
je przed domem. Ilość latawców jest równa liczbie dzieci
w rodzinie. Ryby te symbolizują w Kraju Kwitnącej Wiśni
odwagę i moc w pokonywaniu przeciwności losu. Dodatkowym
świętem japońskim jest Święto Dziewczynek obchodzone
w dniu 3 marca razem z Dniem Lalek. Natomiast w Australii
święto najmłodszych przypada w każdą pierwszą sobotę lipca,
a w Brazylii – 12 października.
Historycznie rzecz ujmując, praprzyczyną powstania tego
święta było zwołanie Światowej Konferencji na Rzecz Dobra
Dzieci, która miała miejsce w Genewie w 1925 roku, gdzie po
raz pierwszy zaproponowano fetowanie Międzynarodowego Dnia
Dziecka. Pierwsze tego typu wydarzenie – określone mianem
Apelu Sztokholmskiego – odbyło się w 1950 roku
z inicjatywy zbierania podpisów pod petycją Światowej Rady
Pokoju, która dotyczyła zakazu używania broni atomowej jako
narzędzia wojennego. Dwa lata później oficjalnie ogłoszono
narodziny nowego dnia świątecznego za sprawą organizacji The
International Union for Protection of Childhood, która pragnęła
zagwarantować bezpieczeństwo tym najdrobniejszym, czyli
wszystkim dzieciom na całym świecie. Warto pamiętać, że od
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1954 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyłączyła się
do tej inicjatywy i zatwierdziła powszechny zwyczaj świętowania
Dnia Dziecka. Dlaczego jednak piszemy o tym wszystkim
w listopadzie? Otóż wiele krajów w dniu 20 listopada obchodzi
Powszechny Dzień Dzieci, nazywany również Dniem Praw
Dziecka. To właśnie tego dnia, czyli 20 listopada w roku 1959
roku została ustanowiona Deklaracja Praw Dziecka (uchwalona
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) oraz Konwencja o prawach
dziecka z 1989 r. Ta pierwsza zawiera 10 zasad mówiących
m.in. o należącej się dziecku przed urodzeniem i po urodzeniu
opiece i trosce, o otaczaniu go szacunkiem oraz o powinności
względem niego wyrażonej w lapidarnej formule: „ludzkość
powinna dać dziecku to, co ma najlepszego”.
Kończąc, chciałbym powiedzieć, iż święto wszystkich dzieci –
czy to obchodzone w listopadzie, czy to świętowane w czerwcu
– jest postrzegane w świetle pozytywnym. Zwykle kojarzy się
z bardziej swobodnym dniem w szkole, gdzie chyba w każdym
przypadku organizuje się sportowe rywalizacje między klasami,
festyny oraz różnego rodzaju występy artystyczne. Jest to czas
obdarowywania dzieci prezentami i sprawiania niespodzianek.
Jednakże trzeba podkreślić, że młode pokolenie powinno być
otaczane przede wszystkim miłością i szacunkiem na co dzień,
a nie tylko od święta i niekoniecznie z okazji oficjalnych rocznic.
Karol Gajewski
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MAŁY KSIĄŻĘ W MURACH PWSZ?
Studenci informatyki PWSZ w Elblągu i uczniowie
Zespołu Szkół nr 2 udowodnili, że to możliwe. Pokazali
także, że nauka to nie tylko siedzenie nad książkami
i przy komputerze, ale też okazja do zrobienia czegoś
ciekawego i dobrej zabawy.
Dyrekcja Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa
Brzeskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
zainspirowała studentów i nauczycieli akademickich do współpracy
z elbląskimi szkołami podstawowymi oraz gimnazjami w zakresie
szeroko pojętej muzyki z wykorzystaniem studia nagrań.
Za ich sprawą w PWSZ w Elblągu pojawiła się znana postać
literacka. Oczywiście nie we własnej osobie, a w formie audiobooka.
Postaciom z książki głosów użyczyli młodzi aktorzy z koła
teatralnego, którzy chcieli utrwalić efekty swojej pracy. Pomogli im
w tym studenci informatyki: Łukasz Werbowy, Marcin Mełus
i Wojciech Dawidowicz. Pod opieką dr inż Stanisława Witkowskiego
studenci
i
uczniowie
wykorzystali
możliwości, jakie
daje
profesjonalne
studio
nagraniowe,
mieszczące
się
w laboratorium w Instytucie Informatyki Stosowanej (IIS).
Pomysłów na wykorzystanie możliwości studia nagrań jest
wiele, sposobów na ich realizację również. Stąd wzięła się idea
międzywydziałowego koła. Jego członkowie mieliby możliwość
wykorzystywania studia i uczestniczenia w sesjach nagraniowych. Ci,
którzy są zainteresowani muzyką lub chcieliby nauczyć się korzystać
z profesjonalnego sprzętu nagraniowego, będą mogli liczyć na
wsparcie techniczne studentów IIS oraz opiekę wykładowców
związanych z kołem.
W ramach koła planowane jest utworzenie zespołu
muzycznego, składającego się z obecnych i byłych studentów PWSZ
w Elblągu.
Muzyka jest Twoją pasją i chciałbyś ją rozwijać? Potrafisz
śpiewać lub grać na instrumencie? W PWSZ jest to możliwe – zostań
członkiem Koła i przekonaj się sam.
Kontakt: Wojciech Dawidowicz: wojtek_dawidowicz@o2.pl
Stanisław Witkowski: s.witkowski@pwsz.elblag.pl
Opracowanie: W.D. i zespół
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Na zakończenie…
Zapraszamy
do
współpracy
wszystkich,
którzy
chcieliby
włączyć
się
do
tworzenia
kolejnych
numerów
naszego
studenckiego pisma. Aby być
jednym z dziennikarzy „PWSZ
NEW
PROJECT”
wystarczy
skontaktować się z redakcją przez e-mail, bądź
osobiście skontaktować się z kimś, kto już należy do
zespołu dziennikarskiego.
Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy! Czekamy!
Redakcja
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