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-  Za bardzo jesteśmy 

zaangażowani w muzykę, 
żeby przywiązywać się 

do własnych wizerunków.
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Mam dziewiętnaście lat i niepotrzebna mi osobowość, 
ponieważ mam charakter:

Dorota Masłowska

A... larmo
utowy num er magazynu Mixer pojawi* się po  za
służonych feriach i choć rozpoczyna swoje stron
nice od nonsensownego podejścia do tego, co za 
nami (str, 4 i, to pozostałą częśc poświęca tematom, 
które maią na celu rozwianie rozmyślań o sesji.

Tym razem temat z okładki zapewniła nam Katarzyna 
Stokłosa, która niedawno rozmawiała z kontrowersyjny ^rupij 
Dick4Dick (s. 10). Wywiadowcze śledztwa przeprowadził dla 
nas także Tomasz Buczek, który zdjął z głów papierowe torby 
grupy Urban Foxes (s. J6), a także Spooky penetrujący siłę 
torpedy kolektywu Bomb the World (s, 13),

Poza tym przedstawiamy zestaw felietonów osób niezado
wolonych z egzystencji, kilka informacji t  życia uczelni oraz 
spontaniczną to to relację studentów, którzy wybrali się na lot
nisko w Balicach w celu poznania kruczków zabezpieczenia. 

Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?

-
i

1C/, JLj

Redakcja magazynu Mixer zaprasza do współpracy tych, którzy sa zainteresowani współtworzeniem studenckiego 
pisma. Oferty kierujemy w szczególności do studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wszystkich zainte
resowanych prosimy o przesłanie próbnego tekstu na adres m ixerj& w@ittteria.eu lub do osobistego pojawienia się na 
specjalnym kolegium rekrutacyjnym, które odbędzie się i marca o godz. 12:00 w sali 013 budynku A.
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Każdy student 
mocno by chciał, 
żeby tydzień 
przed sesją trwał 
nie siedem, 
ale czternaście dni

S
esja, czyli skrót 
od: system elimi
nacji studentów 
jest aktywny, to 
najbardziej zna* 
ny sposób „uwa
lenia" s tu d en ta  
przez profesorów, 
pozbawiający go 
m łodz ieńczych  

nadziei i planów na barwne życie, czy
li balowanie i obijanie się przez mini
mum pięć lat.

Każdy stu d en t m ocno  by 
chciał, żeby tydzień  p rzed  sesją 
trw a! nie siedem , ale czternaście  
dni. Sesja znana jest z dużego 
stopnia nie spodziew ało ości, sti)d 
wziął się znany  pow szechnie zw rot 
grzecznościow y „IV tym  roku sesja 
znów  zaskoczyła studentów". Nic* 
którzy b łędnie uważają, że dzięki 
tzw. dopalaczom  zyskają więcej 
energii i chęci do nauki, jeszcze 
inni k ieru ją  się zasadą „Pier,..u 
co będzie, to będzie

Sprawdzone sposoby 
na zaliczenie sesji

Niestety, takowe nie istnieją. 
Ostatnio naukowcy z Boston Massa
chusetts odkryli, że student, który nie 
przystąpi do sesji, nie podlega jei pra
wom, co pozwala stwierdzić, że ów stu* 
dent nie może być „uwalony ! Dlatego 
ryzykiem jest stwierdzenie, że student 
*nieuwaiony" to student, który zdał.

Syndrom pełnej godziny.. .

, ..polega na oszukiwaniu wła
snego rozsądku, że najodpow ied
niejszą porą na rozpoczęcie nauki 
jest tzw. pełna godzina. Student 
z tym  syndrom em  powtarza zazwy
czaj takie frazy: „Biorę się od dw u
nastej... Biorę się od trzynastej... Ile 
ma m m  i nut do czte rt wis tej ?... jeszcze 
przed piętnastą zdążę wejść na n a - 
szq-klasę--  Do szesnastej i tak nic 
nie zrobię* bo trzeba zjeść obiad. 
Biorę się od siedemnastej...” Zwykle 
kończy się na tym, że student bierze 
się do nauki na ... 2-3 godziny przed 
egzaminem zamiast planowanych 
2-3 dni.

Zm iana trybu życia
z dziennego na nocny

Student w sianie przedsesyjnym 
to jednostka bardzo żywiołowa, pełna 
chęci do życia i zabawy, optymistycz
nie nastawiona do wszystkiego. Prze
czuwa sesję, jednak skrajny optymizm 
sprawia, że student ma chęć do nauki, 
która jednak poparta jest działaniem 
w skrajnych tylko przypadkach (patrz 
-  „kujon”)* W miarę zbliżania się sesji 
mśnie nerwowość osobnika studiują
cego, pojawia się stres, rozdrażnienie 
i zmęczenie.

Student zmienia tryb życia na 
nocny w przekonaniu, że nocą bę
dzie mógł się uczyć, ponieważ wszy
scy mOgący mu w tym przeszkadzać 
Śpią. Myślenie to jest o tyle błędne, że 
dotyczy wszystkich studentów, czego 
efektem bywa wzmożony ruch nocny 
w pubach, barach oraz sklepach m o
nopolowych,

„P ier-.-t co będzie, to będzie"

\ Ta kilka dni przed sesią student 
zaczyna nie wytrzymywać presji psy
chicznej, pije więcej, śpi mniej. Po 
kilku dniach takiego życia przed samą 
sesją, na skutek silnego zmęczenia 
organizmu, mózg przestaje popraw
nie funkcjonować i student nie jest 
wstanie prawidłowo oceniać zagrożeń, 
jakie na niego czekają. Zwykle więc 
przechodzi do rozumowania: „Picr....> 
eti będzie, to będzie" i naraża się na nie
bezpieczeństwo oblania egzaminu, lub 
nawet roku,

W  takiej sytuacji tylko nieliczne 
jednostki potrafią przetrwać z pom o
cą szczęścia, a pewna część studentów 
nawet przy zaburzeniach pracy mózgu 
umie wykorzystać pomoce naukowe 
przydatne do zaliczenia egzaminu: 
ściągę, podpowiadanie, przełożenie 
egzaminu, poprawkę sesji we wrześniu 
{patrz -  „kampania wrześniowa') oraz 
powtarzanie przedmiotu i roku.

Gdy sesja przemija, student 
znów budzi się do życia, częściowo 
wraca do dziennego trybu życia, 
jego stan psychiczny się poprawia 
i jak po każdej sesji po raz kolejny 
pow tarza sobie, że do następnej se
sji będzie się nczyl na długo przed 
jej rozpoczęciem . ■
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■  ■  ■  European Computer 
EC CC Competence Certificate

Egzaminom może się poddać każda osoba, wybierając dowolny moduł 
i poziom certyfikacji swoich kompetencji

ECCC, czyli Europejski Certyfikat 
Kompetencji Informatycznych
N asza uczelnia jako pierwsza 

w Malopolscc oferuje studen
tom możliwość zdawania egzaminów 
l  ECCC, czyli Europejskiego Certyfi- 
katu Kompetencji Informatycznych 
(z ang, European Computer Compe
tence Certificate).

Certyfikat ECCC jest produktem, 
który wyznacza standard kompetencji 
użytkowników technologii informa
tycznych na różnych poziomach: od 
podstawowego, poprzez średnio za
awansowany i zaawansowany, aż po 
najwyższy - eksperta.

Obszary wykorzystania technolo
gii informatycznych zostały podzielo
ne na ogólny, informatyczny, technicz
ny i branżowy,

Do ogólnego obszaru kompetencji 
ECCC należą następujące moduły certy
fikacyjne: sprzęt i oprogramowanie kom
puterowe; edycja dokumentów; oblicze
nia arkuszowej bazy danych; multimedia; 
technologie informacyjno “komunika
cyjne; technologie mobilne ona grafika 
biznesowa. Bardzo dobrze wpisują się 
tutaj zajęcia i technologii informacyjnej 
czy podstaw informatyki prowadzone na 
większości kierunków, po zakończeniu 
których studenci mogą zdać egzaminy 
i uzyskać certyfikat ECCC

Obszar informatyczny obejmuje 
programowanie, grafikę komputerową 
i tworzenie aplikacji internetowych. 
Zainteresowani studenci kierunków 
informatycznych, jak fówniei wszyscy 
chętni mogą sprawdzić swe umiejęt
ności w takich zakresach.

Obszar techniczny, który szcze
gólnie zasługuje na uwagę naszych 
studentów z architektury, zawiera pro

jektowanie CAD 2D, 3D oraz modelo
wanie (Revit).

W obszarze branżowym wyróżnio
no następujące moduły: e-nauczanie; 
służba zdrowia; obsługa turystyki; 
multimedia w dydaktyce; komputer 
w edukacji wczesnoszkolnej; e-urząd. 
Bardzo dobrze wpisuje się on w  realia 
wykorzystania technologii informa
tycznych dla różnego rodzaju grup za
wodowych i gdzie swoje miejsce mogą 
znaleźć studenci m,in. takich kierun
ków, jak ratownictwo medyczne, tury
styka, pedagogika czy administracja.

List a modułów7 branżowych, ale też 
i ogólnych jest ustawicznie rozszerzana 
o nowe obszary. Zakres)' kompetencji 
na poszczególnych poziomach i mo
dułach precyzyjnie definiują syllabusy. 
Różnorodność obszarów i poziomów 
certyfikowanych kompetencji umożli
wia elastyczne dostosowanie poziomu 
zweryfikowanych umiejętności i wie
dzy ucznia, studenta, pracownika do 
wymagań na każdym poziomie eduka
cji czy konkretnym stanowisku pracy.

Wybór obszaru i poziomu kom 
petencji dla poszczególnych stopni 
kształcenia, jak rów nież Stanowisk pra~ 
cy, jest wspomagany Macierzą Kom
petencji ECCC. Narzędzie to zostało 
wypracowane na drodze konsultacji 
społecznych w krajach Europy i uzna
no je za szczególnie istotne przy bu
dowaniu własnej ścieżki kompetencji 
informatycznych. Elastyczność i róż
norodność systemu certyfikacji ECCC 
pozwala na dostosowanie kompetencji 
do większości grup zawodowych.

Dla wszystkich zainteresowanych 
osób Macierz Kompetencji ECCC za

mieszczono na stronie internetowej 
http://www.eccc.com.pl gdzie znaj
dują się również aktualne informacje 
o certyfikacji, syllabusach, obszarach 
j modułach certyfikacji ECCC.

Stopień spełnienia przez osobę 
wymagań kompetencyjnych dla każ
dego poziomu i modułu certyfikatu 
ECCC sprawdza się przy pomocy eg
zaminu, którego czas trwania i zawar
tość merytoryczna zależy od poziomu 
certyfikacji. Po zakończeniu egzami
nu wydawany jest certyfikat ECCC 
zaświadczający O stopniu spełnienia 
wymagań ECCC przez zdającego, 
z wynikiem procentowym.

Egzaminom ECCC może się 
poddać każda osoba, wybierając do
wolny moduł i poziom certyfikacji 
swoich kompetencji. Nie ma żadnych 
wstępnych wymagań od osób chcą
cych przystąpić do egzaminów ECCC. 
Certyfikat ECCC jest honorowany 
w większości państw Europy

Dla wszystkich zainteresowa
nych Studentów, jak również pracow
ników, którzy chcą poszerzyć zakres 
swoich umiejętności i kompetencji, 
kadra Studium Informatyki Krakow
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego przygotowała szereg 
at ra kcyj nyc h sz kole ń kom p ut erowyc h. 
Obecna ich lista znajduje się na stro
nie http://www.ka.edu.pl/kursy. Egza
miny przeprowadzają odpowiednio 
przeszkoleni egzaminatorzy, pracujący 
w Studium Informatyki naszej uczelni.

Zapisy prowadzi Dział Rekrutacji. 
Szczegółowe informacje można uzy
skać w pokoju 104 w budynku B,

iM a riu sz  G rz y b
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W arto  podnosic prestiż i wizerunek Krakowskiej Akademii 
im Andrzep Frycza Modrzewskiego jako uczelni wspierającej imcjatywy 
ariysiyczne, i prężnie rozwijającym s;ę zapleczem kulturalnym

Zostań członkiem Komisji 
Kultury i Promocji

Komisja Kul rur)* i Promocji tworzona jest wpełni przez stu
dentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew
skiego, kt<Srz>F chcą aktywnie spędzać czas, rozwijać zaintereso
wania i horyzonty kulturalne, dobrze się przy tym bawiąc.

Zależy nam na dobrej zabawie i konsekwentnym rozwoju, 
ii wcielając nasze pomysły t marzenia w życie, dążymy do tego, 
by przez uaktywnienie i promowanie ciekawych akcji wskrzesić 
zakorzenione tradycje, zintegrować studentów szczególnie te
raz, na 10-lecie uczelni.

Chcemy cały czas podnosić prestiż i wizerunek Krakowskiej 
Akademii jako uczelni wspierającej inicjatywy artystyczne, z pręż
nie rozwijającym się zapleczem kulturalnym, a przy okaz) i pokazać 
w krakowskim środowisku akademickim wszechstronność stu
denta KA. Studiu bowiem to nie tylko nauka i wódka... (śmiech)

Komisja docelowo ma się stać areną zmagań i występów 
młodych, utalentowanych studentów, dla których będzie to nie
powtarzalna okazja, by wybić się i wypromować przy bardzo 
szerokiej publice. Współpracujemy z wieloma mediami stu
denckimi, telewizją, radiem, gazetami...

Wiem jednak, że wielkich projektow nie da się zrobić bez 
pomocy, dlatego cały czas tworzymy i rozszerzamy struktury 
komisji. Mamy realne możliwości działania i jesteśmy otwarci 
na wszelkie inicjatywy studentów -  można wiec także spraw
dzić swoje siły przy współorganizowaniu projektów,

A przy okazji poznać ciekawych ludzi, przeży ć niezapomnia
ne chwile i zbierać doświadczenie, które jest fundamentem tożsa
mości, a to przecież podwyższa wartość na „rynku osobowości"..

Luty to sesja i ferie, dlatego skoncentrowaliśmy się tylko na 
jednym wielkim wydarzeniu: walentynkowej imprezie uczelnia
nej na l ,5 lys, osób w najnowszym klubie w Krakowie „Fashion 
Time*’ Marzec zaczynamy od zorganizowania IMia Kobiet, wy
borów Najmilszej Studentki /01 i Superstudenta KA, przeglądu 
zespołów studenckich \ grup kabaretowych {jako support na 
Juwenaliach 2010).

Kontynuować będziemy cykl spotkań studentów ze zna
nymi ludźmi biznesu i polityki, Planujemy ponadto utworzenie 
sekcji teatralnej, fotograficznej, tanecznej, a jeśli będzie zaintere
sowanie, to nawet możemy utworzyć sekcje szachową...

Wszystko zależy od inicjatywy studentów i dobrei współ
pracy Zachęcam więc do wstępowania do Komisji Kultury 
i Promocji KA, Z pewnością nie będzie nudno.,. Osoby 
zainteresowane proszę o kontakt e-mailowy: sbt@iv.pL 
Zapraszam również do siedziby Samorządu Studenckiego 
(kampus, sała A013),

Radosław Bednarczyk,
prt£H XhtrM 2 ifc y  K o m isji K u ltu ry i P h jpłtityr 

KniWłAio1 Atadnim im. Anttrzeja Frycza Modrzewskiega

Praca socjalna; ratownictwo medyczne; architektura 
wnętrz

Nowe (atrakcyjne!) kierunki 
w naszej uczelni

Praca socjalna. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie Kra
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego 
stopnia na kierunku praca socjalna,

Studia na owym kierunku przygotowują do pracy 
w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych cen trach 
pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecz
nej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach 
pomocy społecznej o różnych profilach, W jednostkach 
organizacyjnych zajmujących się sprawami zatrudnienia 
i przeciwdziałania bezrobociu, w placówkach dla bezdom
nych lub uzależnionych, w szpitalach, zakładach karnych, 
w ośrodkach dla uchodźców oraz w innych organizacjach 
publicznych i pozarządowych o charakterze pomocowym

Przygotowanie prawno-organizacyjne pozwoli absol
wentom podejmować działalność również na własny ra
chunek przez prowadzenie samodzielnych firm o charak
terze usługowym bądź zajmujących się diagnozowaniem 
i kreowaniem działań prospołecznych.

Ratownictwa medyczne. To nie lylko jedna z najpięk
niejszych pasji, ale również nowy, prestiżowy zawód m e
dyczny, Ratownicy medycy profesjonalnie przygotowani do 
samodzielnego wykonywania zawodu wprowadzają nową 
jakość do polskiej medycyny ratunkowej. Szpitalne oddzia
ły ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze 
zespoły ratownictwa medycznego i inne jednostki systemu 
ratownictwa ciągle posiadają niedobór ratowników m e
dycznych, szczególnie tych z wyższym wykształceniem.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Krakowska 
Akademia im, Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpo
czyna kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne. Do 
współpracy w wprowadzeniu nowoczesne kierunku za
prosiliśmy wybitną kadrę naukową lekarzy ze specjalności 
medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, pediatrii, chorób 
Wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, neuro
chirurgii, ekspertów w zakresie zarządzania katastrofami, 
zdarzeniami masowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi, 
posiadającymi praktyczne doświadczenie zdobyte nie tylko 
w Polsce, ale również USA, Izraelu, Turcji.

O praktyczną naukę zawodu ratownika medyczne
go zadbają instruktorzy, wykonujący na co dzień zawód 
ratownika medycznego. Pla przyszłych ratowników me
dycznych Krakowska Akademia tworzy jedną z najnowo
cześniejszych pracowni ratownictwa medycznego, złożoną 
mJn. z przedziału medycznego ambulansu, gruzowiska 
oraz stanowisk intensywnej terapii, Program studiów obej
muje ponadto poszerzony zakres języka angielskiego.
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tak aby opanowanie znajomości Języka umożliwiło przy
szłym paramedykom pracę także za granicą.

Kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne reali
zowane będzie w systemie trzyletnich (sześć semestrów), 
licencjackich studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, 
które w sposób szczególny adresowane są do absolwentów 
szkol policealnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Wymiar zajęć na studiach stacjonarnych wynosić bę
dzie 3801 godzin, a w przypadków studiów niestacjonar
nych -  2719 godzin, Studenci ratownictwa medycznego 
uczestniczyć będą w praktykach zawodowych, obozach 
sprawnościowo-szkoleniowych i innych praktycznych 
formach nauki zawodu. W trakcie obozu planuje się rów
noczesny naukę języka. Dodatkowo studenci ratownictwa 
medycznego w Krakowskiej Akademii otrzymają w trakcie 
trwania studiów możliwość zdobycia kursów i umiejętności 
w szczegółowych dziedzinach ratownictwa medycznego.

Architektura wnętrz. Decyzją Ministra Nauki i Szkol
nictwa Wyższego Wydział Architektury i Sztuk Pięknych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskie

go otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierw
szego stopnia na kierunku architektura wnętrz.

Studia na owym kierunku dąią możliwość rozwijania za
interesowań i zdobywania wiedzy z zakresu zagadnień pro
jektowych (projektowanie wnętrz, mebli, wystaw), historii 
sztuki, historii designu, geometrii wykreślnej, budownictwa* 
ergonomii, oświetlenia itp. Przygotowują do samodzielnej 
lub zespołowej pracy projektowej związanej z kształtowaniem 
przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka.

Absolwent uzyska przygotowanie praktyczne, pozwa
lające na sprawne poruszanie się w zawodzie i korzystanie 
z nabytych umiejętności w dziedzinie aranżacji wnętrz 
przy zastosowaniu typowych elementów wyposażenia lub 
elementów własnego projektu (np. wnętrza mieszkalne 
w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym, wnę
trza użyteczności publicznej: handlowe, gastronomiczne, 
hotelowe, dydaktycznej; aranżacji przestrzeni otwartych 
(np. place zabaw, tereny rekreacyjne); aranżacji przestrze
ni ekspozycyjnych z zastosowaniem, typowych systemów 
wystawienniczych; projektowania elementów wyposażenia 
wnętrz i mebli o funkcjach użytkowych.

lak wygląda proces rekrutacyjny na wyjazdy studenckie w ramach programu ILP-Erasmus

Średnia ocen to tylko jeden z elementów 
oceny ostatecznej kandydata...

W
 celu dobrego przygotowania się do uczest
nictwa w programie LLP-Erasmus studenci 
powinni opracować plan działania jeszcze na 
długo przed zgłoszeniem kandydatury u a wy
jazd. Muszą bowiem zdobyć wiedzę na temat 

kilku podstawowych kwestii związanych z procesem rekru
tacyjnym, a mianowicie:
* w jakim terminie można złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy?;
* jakie są poszczególne etapy rekrutacji^
*■ jak wybrał uczelnie zagraniczną*
* w jaki sposób zdobywać punkty, które są naliczane przez 

komisję kwalifikacyjną potkzas nominowania stypendystów?

Rekrutacja może trwać nawet trzy miesiące i obejmuje szereg 
powiązanych ze sobą działań Rozpoczyna się zwykle w marcu, 
w momencie kiedy uczelniany koordynator programu LLP-Erasmus 
ogłasza zasady naboru na wyjazdy w kolejnym roku akademickim.

Materiały' określające zasady udostępniane są przynaj
mniej na miesiąc przed spotkaniem informacyjnym, pod
czas którego są one szczegółowo omawiane. Kandydaci do
wiadują się. jak należy postępować oraz jakie kryteria muszą 
być spełnione, ab)' móc uczestniczyć w \sy^eidzie stypen
dialnym. Wtedy to uczelniany koordynator programu LLP- 
Erasmus przedstawia także harmonogram rekrutacji.

Zawarte tam są informacje o terminie, w jakim na
leży składać kwestionariusz zgłoszeniowy, i koniecz
ności zdania egzaminu językowego na poziomie B1 + 
(wszelkiego typu cei tylikaty nie są honorowane, gdyż 
konieczne jest ocenienie u każdego kandydata, przy 
zastosowaniu jednakowych kryteriów, stanu znajo
mości języka wykładowego w uczelni zagranicznej 
w momencie starania się o wyjazd). Dodatkowe infor
macje dotyczą kryteriów kwalifikacyjnych, sposobu 
oceniania kandydatów, składu komisji kwalifikacyjnej 
i term inu ogłoszenia wyników.

Warto pamiętać o tym, żc średnia ocen jest tylko jed
nym z elementów oceny ostatecznej kandydata i nie zawsze 
odgrywa decydującą rolę przy przydzielaniu stypendium.

Od dnia, kiedy odbywa się spotkanie, kandydaci mają 
zwykle około dwóch tygodni {dokładne terminy są przed
stawione podczas spotkania) na złożenie kwestionariuszy 
zgłoszeniowych- Należy przy lym wspomniećt te  jeżeli po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego pozostaną jeszcze nie
wykorzystane środki na stypendia, to istnieje możliwość 
ogłoszenia dodatkowego naboru na początku nowego roku 
akademickiego (październik-grudzień) w celu wybrania 
kandydatów na wyjazdy w semestrze letnim {styczeń-czer
wiec).
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► Studenci zakwalifikowani do wy
jazdów zapraszani sq na spotkanie 
organizacyjni: z uczelnianym koor
dynatorem programu LLP-Erasmus, 
podczas którego przedstawia im się 
szczegółowy plan dalszego działania. 
Otrzymują takie przewodnik opisu
jący krok po kroku, co należy zrobić, 
aby móc wyjechać.

Szczegółowe wskazówki dla kan
dydatów umieszczone sif na stronic 
internetowej www.ko.edu.pt w zakład
ce dotyczącej współpracy międzyna
rodowej.

Schematyczny plan działania dla 
osób planujących wyjazdy w ramach 
programu LLP-Erasmus może przed
stawiać się następująco:

Przed rozpoczęciem procesu re
krutacyjnego:
1. Zapoznanie się z zasadami Era- 

smusa (czytanie publikacji do
tyczących programu, rozmowy 
z byłymi stypendystami, poszu
kiwanie informacji na stronach 
internetowych Krakowskiej Aka
demii, Narodowej Agencji Pro
gramu „Uczenie się przez cale 
życie” itp.),

2- Zaangażowanie się w działalność 
na rzecz uczelni w celu zdobycia 
dodatkowych punktów zwiększa
jących szanse na za kwa li li kowa
nie do wyjazdu.

J, Wybranie uczelni zagranicznej 
spełniającej kryteria programowe 
i językowe-

4. Siedzenie ogłoszeń Działu Współ- 
prac y M lędzy na rodowej.

Po rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego:
5. Zapoznanie się Z zasadami proce

su rekrutacyjnego.
fir Uczestnictwo w spotkaniu infor

macyjnym prowadzonym przez 
uczelnianego koordynatora pro
gramu LLP-Erasmus,

7. Terminowe złożenie kwestiona
riusza zgłoszeniowego i  załączni
kami.

8. Egzamin językowy organizowany 
przez Studium Języków Obcych 
Krakowskiej Akademii.

9. Oczekiwanie na ogłoszenie wyni
ków i dalsze instrukcje.

Jerzy Marcinkowski

W połowie lutego w krakowskim Bunkrze Sztuki 
zakończyła się wystawa, która zobrazowała 
dokonania polskiego wideoartu w latach 1985-1995

„Ukryta dekada"
Naiwność tworzywa, szczerość wypowiedzi,

bezinteresowność

„Wystawa stanowi część długofa
lowego projektu badawczego, edytor
skiego i wystawienniczego Centrum 
Sztuki WRO, którego celem jest ze
branie, opracowanie i udostępnienie 
prac artystów polskich stworzonych 
przy użyciu wideo i pierwszych tech
nik cyfrowych w latach 1985*1995. 
Centrum Sztuki WRO udajo się 
zgromadzić i zarchiwizować ponad 
400 materiałów wideo z tego okresu.
Są to zarówno samodzielne prace, jak 
i różnorodne zapisy i dokumentacje, 
materiały' robocze, wreszcie nieu koń
czone fragmenty, destrukty i rekon
strukcje” -  czytamy w materiałach 
promocyjnych.

Ich kuratorski wybór ukazuje 
się właśnie na 4 płytach DVD, któ- I 
rym towarzyszyć będzie publikacja 
książkowa. Pierwsza wystawienni
cza odsłona ^Ukrytej dekady” miała 
miejsce w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu w maju tego roku podczas 
Biennale WRO 09, Obecna wystawa 
w Bunkrze Sztuki w przekrojowy 
sposób ukaże ten barwny i przełomo
wy dla kształtowania się dzisiejszej 
sztuki okres, nie tylko poprzez wybór 
taśm wideo, ale też wideo instalacje.

O wystawie rozmawiamy z Pio
trem Krajewskim, kuratorem i pomy
słodawcą wystawy „Ukryta dekada"

„Ukryta dekada" prezentu
je ogrom ną część polskiej sztuki 
współczesnej, która do tej pory była

„Ukryta dekada 1985- 
1995” to czas w polskiej 
sztuce szczególny; okres 
kształtowania się i rozwoju  

nowych zjaw isk artystycz
nych, pełen przemian* także i 
społecznych, politycznych  

i cywilizacyjnych. Prowa
d zi o d  kontestacji rzeczy
wistości, zastygłej po  stanie 

wojennym, do wyłonie
nia się sceny artystycznej 
w kształcie zapow iadają

cym je j obecny charakter. 
Rozpoczyna się indyw idu
alnym i poszukiwaniam i 
garstki twórców, którzy  
sięgnęli po  względnie nowe 
medium; rozproszonych, 
działających poza ówcze
snymi instytucjam i sztu
ki, a kończy uznaniem  
twórczości wideo za istot
ną dziedzinę św iata sztuk 
pięknych i zajęciem przez  

nią ważnej pozycji w sztu- l 
ce współczesnej i je j insty
tucjach. i

http://www.ko.edu.pt


pomijana. Co doprowadziło do 
tego, że artyści byli w stanic stwo
rzyć coś tak intrygującego?

- Po pracach zebranych na wy
stawie widać, jak ogromnie istotny 
byt bunt i ironia, a przede wszystkim 
próba powiedzenia czegoś w ztipel- 
nić inny sposób. Artyści stawali sami 
przed kamerą i starali się zrobić coś, 
czego nikt wcześniej nie próbowTaL 
To były początki wideopertorman- 
ceu* To było niesamowite novum, 
że nagle zamiast publiczności poja
wiła się kamera.

Na czym polega historyczna 
wartość tych m ateriałów  wideo?

- To niedoskonale medium 
-  spikselUowane, o mocnych błę
dach technicznych -  nakładało 
się na dziwaczną rzeczywistość. 
W Bunkrze Sztuki prezentujemy pra
ce, które dzieją się w latach osiem
dziesiątych oraz na początku lat dzie
więćdziesiątych i doskonale obrazują, 
że tamte nasze miasta były jakimiś 
przedpotopowym) stworami.

Jak zmienił się odbiór prac 
z „Ukrytej dekady”, które w m o
mencie tworzenia były bardzo 
kontrowersyjne?

- Tych dwadzieścia lat to przede 
wszystkim zmiana świadomości 
nas, odbiorców. Dzięki temu to, co 
kiedyś było traktowane jako dzi
wactwo, obecnie jest interpretowane

jako wartościowe dziabnie- Uwa
żam, że artyści zawsze wiedzieli, 
iż robią coś ważnego. Tylko poza 
nimi istnieli ludzie, którzy powąt
piewali w to, co oni wyczyniali.

Co m e tk o w a ło  twórców do 
tworzenia takich instalacji?

- Prace, jakie ukazuje „Ukryta 
dekada” to nie są instalacje trak
towane jako wideo do publiczne
go pokazywania. Wtedy nie było 
przestrzeni, gdzie można by pre
zentować taką sztukę. Wszystkie 
materiały, jakie zostały wtedy stwo
rzone, powstały z głębokiej potrzeby 
stworzenia czegoś, co będzie ważne 
dla samego artysty oraz osób z jego 
otoczenia.

Jakie cechy charakteryzują 
sztuką, o której mówimy?

- Naiwność tworzywa, szczerość 
wypowiedzi oraz jej bezinteresow'- 
nośe -  to cechy> które na pierwszy 
rzut oka są widoczne w tych pra
cach.

„Ukryta dekada” wyeksplo- 
atowała wszystkie kontrowersyjne 
tematy?

- Oczywiście, nie można po
wiedzieć, ze wszystko zostało wte
dy powiedziane, ale wówczas został 
stworzony jakiś obszar, po którym 
artyści poruszają stę i dzisiaj,

Bartosz Walat

0 czym nie 
słyszał native 
krakowianin?

Drodzy Studenci! Studiujecie 
w Krakowie i już po pierwszym ty
godniu odkryliście, że oznacza to
0 wiele więcej niż naukę. Prawdo
podobnie w ciągu pierwszego m ie
siąca zdążyliście zwiedzić często 
uczęszczane:, więc mało oryginal
ne, szlaki imprezowe. Pewnie nie 
wiecie, że biegnąc do znajomych 
przez rynek, pod waszymi stopami 
znajdują się szczątki ludzi, których 
kiedyś chowano na tamtejszym 
cm entarzu. Może Was zdziwić, 
że jakiś czas przed Wami, ulicą Dłu
ga był wleczony żywy, aczkolwiek 
z każdym metrem coraz mniej, prze
stępca, przywiązany w ramach kary 
do pędzącego konia. Żadna Bonarka 
nie dorów na jakością galerii handlo
wej wszech czasów Sukiennicom.
1 uwierzcie, ze są bardziej urokliwe 
miejsca na spacery niż bulwary w i
ślane przy Wawelu, z których roz
ciąga się wieczorem widok na male, 
świetliste Las Vegas.

Jeśli m acie ochotę pooglądać 
Kraków w towarzystw ie profesjo
nalnego prze wodni kia, który sam 
odgadnie, co chcielibyście wie
dzieć o tym  mieście, a wstydzicie 
się zapytać, wszystko zostało już 
załatwione, M iędzy Innym i to, 
że nic weźmie za tę przysługę od 
was pieniędzy! Nowy sezon w y
cieczkowy rusza wraz z p o p ra 
wą aury, czyli gdy będzie się dało 
bezboleśnie i sucho wytrzym ać na 
świeżym, krakow skim  pow ietrzu. 
O rganizatorzy czekają na Wasze 
zgłoszenia już teraz!

Iga Bałoś

Zgłoszenia i pytania prosimy 
kierować na adres: 

AdriaTia.Konieczny@gniait.cQm

mailto:AdriaTia.Konieczny@gniait.cQm


-  Za bardzo jesteśmy
zaangażowani wtHUZyk§,
żeby przywiązywać się
do własnych wizerunków...

Przy okazji krakowskiego koncertu z cyklu„TrójkaTour"z członkami 
gdańskiego zespołu Dick4Dick rozmawiała Katarzyna Stokłosa

Jestcćcic głosicielami dość spe
cyficznej teorii. Według lego, co m ó
wicie, „dick” jest sposobem  na życie. 
Wybaczcie, ale nie rozumiem,,*

Bobby Dick: -  Tak naprawdę 
chodzi o  postawę życiowy „Dick'1 
jest uniesiony wtedy, gdy robisz to, co 
kochasz, sam jesteś sobie prezesem, 
otaczają cię piękni Judzie, a bar pozo
staje darmowy. Każdego dnia żyjesz 
jak milioner i nie mam tu na myśli 
sytuacji finansowej, po prostu zalewa 
cię szczęście, A jeśli codziennie robisz 
coś na silę, codziennie zadajesz sobie 
pytanie -  „Co ja tu robię? -  to znaczy, 
że ten „dickT jest, ale w pupie.

Złośliwi uważają, Że Dick JDick 
trudno  traktować poważnie, bo za 
dużo w was perform ance^» a za 
m ało muzyki...

Wet Dick Junior: - Wszyscy w ja
kiś sposób wywodzimy się ze środowi
ska plastycznego, więc to, co nazywasz 
performanceem, nie iesl niczym wy
studiowanym, nie jest formą jakiegoś 
nagięcia się, ale naturalnym „dickiem". 
o którym mówił Robby Dick.

N.G.A, Dick: - Na początku ist
nienia Dick4Dick performance rze
czywiście był osiij naszego działania. 
Z biegiem czasu nacisk przesuną! się 
na muzykę, czego dowodem może być 
ostatnia płyta, fednak na naszych kon
certach nadal istnieje element showu, 
bo naszym zdaniem jedno nie musi 
wykluczać drugiego.

No tak* pozosta ły  m akijaże, 
specyficzne zachow anie sceniczne 
i obawa, że gdzieś ta m uzyka m im o 
wszystko może um knąć..,

]acques Le Dick: -  To jest 
chyba bolączka naszego kraju, że 
ludzie mają problem  z bezpośred
nim odbiorem  tego, co im się daje, 
co znaczy, że jeśli ktoś wychodzi 
na scenę nieubrany w szerokie b o 
jówki, nie gra na nisko opuszczo
nych gitarach, do tego nie zachwy
ca swoim w arsztatem  m uzycznym  
i nie gra m uzyki sm utnej t d o łu 
ją c e j, to  w szy scy  d o s z u k u ją  się 
W tym  jakiegoś żartu. Wydaje mi 
że, jeśli ktoś ma otw artą głowę, bez 
problem u nas zrozum ie.

N.G.A. Dick: -  T rudno by było 
znaleźć wśród wielkich kapel tak<j, 
która zupełnie pom ija elem ent sho
wu, Niekoniecznie mam tu na m y
śli przebrania i szaleństwa samych 
muzyków -  może to być scenografia 
czy chociażby światło, jak w p rzy 
padku koncertów  Radiohead,

RobbyDick: -  Podsum ow ując, 
m ożemy się chyba nazwać kapelą 
okołom uzyczną, poniew aż zespól, 
k tóry  szanuje swoją publiczność, 
wychodząc na scenę pow inien 
p rzy g o to w ać  a tra k cy jn y  show . 
Średnie wydaje mi się przyjście 
i zapłacenie za koncert» kiedy gra* 
ją kolesie, którzy wyszli z pociągu 
prosto na scenę, bez żadnego p rzy 
gotowania.
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że chcielibyśmy, by już tak zostało. 
Niczego nic należy się po nas spo
dziewać, każda kolejna płyta będzie 
woltą, Może niektórych fanów to 
wzburzy, ale za bard/o jesteśmy zaan
gażowani w muzykę, żeby przywiązy
wać się do własnych wizerunków.

O sta tn io  w polskiej ku ltu rze  
pojaw ił się pew ien  trend . O tóż 
M inisterstw o K ultu ry  stara  się 
m otywować artystów  -  rów nież 
p ien iężn ie  - do  szerzenia postaw  
patrio tycznych  w śród swoich o d ’ 
biorców, lak z tym i postawu mi jest 
u was?

N.G.A. Dick: - Może zdziwi cię 
m oja odpowiedź, ale jesteśmy pa
triotam i, jesteśm y dum ni z polskiej 
kultury. O statnio odkrywam y i za* 
studiujem y się w polskiej muzyce 
lut 80, i naprawdę uważam, że nie 
mam y się czego wstydzić, lako ze
spół czerpiem y z wzorców zachod
nich, ale staram y się akcentować 
tę naszą słowian skość. W naszym 
przypadku patriotyzm  nie wyklu
cza kosmopolityzmu,

Spotykam y się przy okazji 
„Trójka Tour*. Gracie z Czesławem 
Moz ile rn i Gabą Kulk^, którzy re 
klam ując trasę, gościli w p o ra n 
nym program ie  jednej z dużych 
stacji telewizyjnych, jednego z pa
tronów  m edialnych tego w ydarze
nia, Zastanaw iam  się, dlaczego nie 
pojawi! się tam  żaden z Dicków.*.

Jactjues Le Dick: ~ facyś go
ście, gdzieś na pórze, którzy chodzą 
w garniturach i pewnie jeżdżą spor
towymi sam ochodami, doszli do 
wniosku, źe nazwa Dick4Dick jest 
zbyt obsceniczna i nie może się poja
wić przed 23.00 na ich antenie, któ
ra, jak powszechnie wiadomo, pro
muje wartości katolickie. W związku 
z tym w reklamie trasy figurujemy 
jako gość specjalny, co jest ekstre
malnym skandalem! {śmiech)

N.G.A- Dick: - Żenada)
Bobby Dick: -  Jak prezes tej te 

lewizji będzie chciał m nie zaprosić 
do znajomych na Facebooku, to o d ' 
rzucę jego zaproszenie.

Wet Dick lun ior: -  A prawda 
jest taka, że zaspaliśmy,,.

Rozmawiała Katarzyna Stokłosa

Wasz każdy album jest zupeł
nie różny od poprzedniego. Czy 
to próba ucieczki przed zaszu
fladkow aniem  czy budowanie 
własnej autonom icznej szuflady?

Bobby Dick: - Ta zmienność, 
że tak po krakowsku powiem, jest 
cymesem, obwarzankiem naszego 
funkcjonowania na rynku.

N.G,A. Dick; - Kiedyś uwa
żaliśmy to, że trudno nas zde
finiować, za naszą słabą stronę, 
wszyscy byli bardzo ostrożni 
przy ocenianiu nas. Teraz, kiedy 
pojawiła się trzecia płyta, znowu 
odezwały się głosy, czy oni aby na 
pewno 7- nami nie grają. Tak się to 
nam spodobało, ta nasza karma.
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PUNKYREGGAE 
ive 2010

oraz szybszymi krokami 
zbliża się siódma edycja 

'klubowej trasy PUNKY 
REGGAE lire 2010. Jak za

wsze zapraszamy młodych i starszych 
zwfolenni ków pozyt у w nych w i brac i i 
w rytmach reggae-ska, energetycz
nego melodyjnego grania z pun- 
k - rockowym pazu re m , n ieba n а I nych 
tekstów oraz dobrej zabawy na m u
zyczny, blisko pięciogodzinny koktajl, 

W najbliższej edycji głównymi 
aktorami, którzy spotkają się na jed
nej setnie, będą trasowi „weterani” 
z FARBEN LEHRE> pozytywnie zmo
tywowani. ale i wyluzowani szamani 
z reggae brygady TABU oraz królowie 
dużych scen plenerowych, czyli wro
cławski HURT

We wszystkich miastach na kon
certach pojawi się czwarty zespół, wy
stępujący w charakterze gościa. Wśród 
zaproszonych formacji zobaczymy 
m in , takie iak Dntte Wahl Z Niemiec, 
Fort RS, Leniwiec, Skankan, Zmaza, 
Ananakofana, Raggafaya i Fix Up, 

Tegoroczna PUNKY REGGAE 
iive 2010 w okresie 19,02-18.04. br. 
zahaczy o 26 miast całej Polski, m.in.

Warszawę, Łódź, Kraków, Katowice. 
Wroclaw, Rzeszów, Poznań, Szcze
cin, Gdynię, Toruń, Bydgoszcz, Lu
blin Obok regularnie odwiedzanych 
miejsc po raz pierwszy zawitamy do 
Grudziądza („Akcent ), Żyrardowa 
(„MDK”) i Ostrowca Świętokrzyskie
go („Malwa”), a do Białej Podlaskiej 
(„Fregata”), Gdyni („Ucho”) czy G o
rzowa Wielkopolskiego („EmCeKa”) 
powrócimy po kilku latach przerwy.

Tym razem zaczynamy w Pszo
wie, a kończymy imprezą w Płocku. 
A zatem do zobaczenia gdzieś na tra
sie, Mamy nadzieje, że dotrzecie na to 
wydarzenie nawet z najodleglejszych 
zakątków, by wspólnie z nami przeżyć 
koleiną punkowo-reggaebwą przygodę.

Pozytywne relacje, Maksimum 
energii, Pogodne dźwięki, czyli PUN
KY REGGAE live 2010 nadchodzi. 
Oficjalna strona: www.punkyregga- 
elive.art.pl, FARBEN LEHRE, LENI
WIEC, HURT, TABU, HEEBIE JE- 
ER1ES, Kraków -  28 lutego br.> klub 
„Kwadrat” ul Skarżyńskiego 1, godz 
17* Bilety w przedsprzedaży 27 zl, 
w dniu koncertu 32 zl.
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unsound
J w /Ш ш г

Uznanie dla 

UNS0UNDU!
W lutym msza nowojorska edycja 
krakowskiego festiwalu, który od 
siedmiu edycji promuje offową 
muzykę i sztuki wizualne

Zbliżająca się impreza stanowi 
niesamowitą nobilitację dla samych 
organizatorów wydarzenia, ponieważ 
nowojorski klimat kontr kulturowej 
awangardy iiest zazwyczaj odniesie
niem dla takich lokalnych przedsię
wzięć. Tym razem odniesienie nie 
będzie konieczne, bo duch krakow
skiej imprezy wr pełni wkomponuje się 
w źródło światowych dziwactw m u
zycznych -  Nowy Jork.

Podczas festiwalu (4-14 lutego 
na terenie m.in. Licoln Center, teatru 
Walter Keade czy Le Poison Rouge), 
zaprezentują się wykonawcy z Europy 
Wschodniej oraz samej Polski, m.in. 
facaszek, Jacek Sienkiewicz oraz Mar
cin Czubala. jeśli chodzi o zagraniczne 
ciekawostki, to pojawią się brzmienia 
Carla Craiga, Moritza von Oswalda, 
Vladislava Delaya i fana Jelinka.

Na sukces krakowskiej imprezy 
UNSOUND złożyło się wiele czynni
ków1. Nie da się jednak ukryć, że już 
od dłuższego czasu uzyskiwała ona 
pozytywne recenzje na Zachodzie, 
a w październiku serwis Resident Ad
visor uznał ią za drugie wydarzenie 
miesiąca na świecie.

(bw)
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-Gramy muzykę 
alternatywną 
i funkcjonujemy w niszy...
-  mówi Łukasz Booatch, gitarzysta grupy Bomb the World

Bomb the W orld... A więc jeste- A ja k  ze s fe rą  w y d aw n iczą  nasze koncerty przychodzi coraz
ście rewolucjonistami! w przypadku waszego grania? więcej osób, a muzyka, jaką gra-

- Muzyka, którą gramy, jest takim - Do tej pory nagraliśmy dwie my, bywa poszukiwana w Interne- 
melanżem dźwięków, które za granicą płyty. Największym problemem oka- cie, więc właściwie wszystko przed 
zdobywają coraz większą popularność, zała się jednak dystrybucja. Wszystko nami. Gramy też dużo koncertów 
„Bomb” to petarda, petarda prosto tak się potoczyło, że pierwszy album zarówno za granicą, jak i w Polsce, 
w twarz, i nie chodzi tylko o hałas, ale sprzedawaliśmy sami. Po tym do- Zdarza nam  się grać z młodym i 
także o nowe brzmienie. świadczeniu postanowiliśmy drugą zespołam i z USA, bo osobiście zaj-

płytę nagrać własnymi siłami. Pomógł muję się organizacją koncertów dla 
Gdzie zaczynaliście hałasować? nam Spooky, który wspomaga potrze- tamtejszej sceny.
- Pięć lat temu w Nowej Hucie, bujące kapele.

Właściwie odbyła się tylko jedna ro- Sami też myślicie o Stanach
szada w składzie. Miewamy coraz Skazujecie się więc na nisze? Zjednoczonych? Śpiewacie po an-
więcej nowych pomysłów i inspiracji, - Nie da się ukryć, że gramy mu- gielsku....
choć obecnie brakuje nam ciśnienia zykę alternatywną i funkcjonujemy - W tym przypadku głównie cho- 
na nowe kompozycje, bo bazujemy w niszy. Jesteśmy jednak przekona- dzi o melodyjność. Wokalista Eddie 
na dość szerokim zestawie własnych ni, że m ałymi krokam i m ożna spo- właściwie myśli po angielsku i stąd 
utworów. pularyzować własne działania. Na jego skłonność. Wydaje mi się, że to ►
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d  ► nasza mocna strona, bo on posługuje się tym językiem na profesjo- 
i  nalnym poziomic, pisać dobre teksty.

A nie jest przypadkiem lak, że bycie po stronie alternatywny 
bywa atrakcyjniejsze?

- Granica jest trudna <lo zdiagnozowania. Dla mnie przykład 
grupy alternatywnej to Hey, Wiele osób zestawia go z innym kli
matem, ale dla mnie pozostaje to sednem alternatywnych korzeni. 
Ja też nie miałbym nic przeciwko temu, by grać wielkie koncerty. Wy
wodzi my się 7. punk-rocka i on zawsze będzie słyszalny w naszych 
kompozycjach.

Czujecie się częścią jakiegoś alternatywnego środowiska?
- Jest dużo zespołów, z którymi trzymamy kontakt. Właściwie 

w każdej chwili możemy pojechać do Bydgoszczy czy Torunia, by za
grać koncert i zostać na tydzień. Nie czujemy się odrzuceni od nurtu.

Do kogo chcieliby k ie  trafić z własną stylistyką?
- Trudno sprecyzować naszą muzykę. Nie jest to hardcore, sły

chać punkowe riffy, opieramy się na irockałrollu, a więc to chyba pro
pozycja dla kogoś, kto z reguły woli mocniejsze uderzenie. Przede 
wszystkim -  moc.

Można się z tej mocy utrzymać?
- Nie. Zespól to nasz wentyl bezpieczeństwa, wyładowywanie 

frustracji. Każdy z nas pracuje w swojej dziedzinie, a próby i kon
certy to nasza druga sfera życia. Gramy koncerty klubowe, z których 
nie ma dużej kasy, ale na festynie przed supermarketem i tak byśmy 
nie zagrali.,.

Rozmawiał 
Spooky 

lot. Łukasz Żołądź
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Studio Munka z Warszawy ogłasza

Konkurs
na nowelę filmową

Studio Munka - Stowarzyszenie Filmow
ców Polskich (ul Krakowskie Przedmieście 
700-068 Warszawa) zaprasza autorów scena
riuszy, dramatów, powieści i opowiadań oraz 
reporterów i dziennikarzy do nadsyłania prac 
na konkurs na nowelę filmową.

Nowela filmowa to koncepcyjny zamysł li
teracki przyszłego obrazu, poprzedzający scena
riusz. powinien mieć formę krótkiego opowia
dania z ukształtowaną fabułą, charakterystyką 
bohaterów i ważniejszych scen.

Czekamy na autorskie projekty, poszu
kujemy historii i bohaterów, którzy wyrazili
by wielowymiarową prawdę o współczesnej 
Polsce.

Nowela filmowa nadsyłana na konkurs 
musi spełniać następujące warunki:
- musi być opowieścią fabularną mogącą się stać 

podstawią scenariusza iilmu fabularnego: 
musi zawierać minimalnie jedną stronę, 
a maksymalnie 10 stron (licząc nie więcej 
niż 1800 znaków ze spacjami na stronę):

- musi być napisana w języku polskim;
- ma stanowić autorski pomysł ewentualnie być 

adaptacją własnej powieści nadsyłającego. 
Prace należy nadsyłać do 31 m arca 2010 r.

e-mailem oraz pocztą tradycyjną. Do noweli 
należy dołączyć jej póistronicowe streszczenie 
oraz krótką biografię autora.

Pula nagród wynosi 50 000 zł: pierwsza 
nagroda -  25 000 zł, druga nagroda -  15 000 
zł, trzecia nagroda -  l(ł 000 zł. W jury zasią
dą; Dariusz Gajewski, Joanna Kos-Krauze, 
Andrzej Bart, Hanna Samson i Jerzy Sosnowski 

Zgłoszenie musi być przesłane zarówno 
e-mailem na adres nowela@sfp.or%,pl, jak 
i poczta tradycyjną wpięciu egzemplarzach na adres: 
Studio Munka - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 
ul. Krakowskie Przedmieście 700-068 Warszawa.

Nagrodzone projekty mają szansę realiza
cji filmowej w Studiu Munka.

Zgodnie z regulaminem Studia Munka 
organizatorzy zapewniają sobie prawo pierwo
kupu zgłoszonych do konkursu nowel.

Umowa o nabycie prawr autorskich do no- 
w-eli w celu adaptacji na scenariusz filmowy 
stanowić będzie odrębne honorarium autor
skie, niezależne od nagrody,

luty 2010 | m iX e r



Konkurencja, jak powszechnie 
wiadomo, prowadzi do podniesienia 
poziomu świadczonych ustug, Jakże 
szczęśliwy jest w dzisiejszych czasach 
telewidz, o którego uwagę walczą naj
większe korporacje medialne, zmu
szane przez słupki oglądalności Jo 
ciągłego uatrakcyjniania swojej oferty. 
Wszystkie stacje - komercyjne i pań
stwowe -  nie ustają w wysiłkach, by 
podnosić poziom swoich programów, 
fak to dobrze, że czasy szarego ustroju 
ludowego mamy za sobą!

„Tak" -  moglibyśmy zakrzyknąć, 
gdybyśmy tylko,*, nie mieli telewizo
ra. Dzisiejsza rzeczywistość przeczy 
teorii. Słupki telemetrii są nieubłaga
nym kierunkowskazem, wskazującym 
dalszą drogę rozrywki telewizyjnej.

Celowo nie stosujemy tu okre
ślenia o rozwoju, ponieważ nawet po* 
bieżna analiza pokazuje, żc trudno to, 
co się dzieje, nazwać rozwojem.

Przypomnijmy sobie, jak zachły
snęliśmy się ma początku lat dziewięć
dziesiątych „Kołem fortuny" Cała 
Polska wieczorami zastanawiała się. 
czy pani Magda pokaże cztery litery 
i jakie one właściwie są.

Ten żart w  niczym nic umniej
sza faktu, że zarówno uczestnicy, jak 
i telewidzowie wspólnie wytężali szare 
komórki, by odgadnąć kolejne hasło, 
tak jak przy „Kalamburach”. Bardziej 
wymagająca widownia mogła próbo
wać sil wraz z uczestnikami np. „Mi
liarda w rozumie”.

D21Ś rozrywka wygląda inaczej. 
Teleturnieje przestał)' o j  nas wyma
gać, głaszczą naszą próżność i schle
biają brakom w wiedzy. Kiedyś, żeby 
wystartować w jakimkolwiek teletur
nieju, trzeba było się do tego solidnie

„Czy to jest tak, ze mądrzy rządzą głupimi, czy tylko 
głupi rządzą tak samo głupimi ( , . . )  Czy wy nas macie 
za idiotów?TaklTafc!''- śpiewa Kazik Staszewski

„TELEDURNIEJ"
jeden za drugim...

przygotować, Dziś to już przeszłość. 
Każdy nosi buławę teledurniejową 
w plecaku. Jako eksperci najlepiej wie
my w każde niedzielne popołudnie 
„co robimy jak wstajemy z łóżka1' lub 
„czym bawią się dzieci w piaskownicy”.

Zmiana kanały i wreszcie może
my naprawdę wykazać się wykształ
ceniem. Przecież wszyscy nadajemy 
się doskonale do „Milionerów” ba, 
zawsze lepiej wiemy od grających, 
które koło należy7 wybrać) Dobrego 
samopoczucia nie psuje nam fakt, że 
bez podanych wariantów odpowiedzi 
większość uczestników nie ugrałaby 
nawet tysiąca złotych.

Wszystko to jest niczym wobec 
mieszania się formuły teleturnieju 
i reality show. Cala Polska nerwowo 
zagryza palce, patrząc, jak specjali
sta od sprzedaży proszków namawia 
uczestników kolejnego teleturnieju 
do ekshibicjonizmu za pieniądze. 
Oto nowa formuła teleturnieju. Na 
oczach całego kraju uczestnicy wy
jawiają swoje sekrety. Możemy się 
dowiedzieć, czy żona zdradza męża, 
czy uważa, że powinna być jego żoną. 
To wszystko w obecności bliskich bę
dących gotowymi na upokorzenia za 
pien iądze,

Naturalnie, specjalista od prania 
pierze nam mózg, tłumacząc, że to 
dla dobra i tych, którzy biorą udział, 
i tych, którzy oglądają. Program ma 
ponoć skłonić do szczerych rozmów 
i cementowania związków. 1 tak w tym 
praniu wybiela wszystkie brudy, a my 
oglądamy i zastanawiamy się „jak oni 
mogli*, nie pytając „jak m yto możemy 
oglądać” A to »cementowanie” roz
bija małżeństwa, rodziny, bo wszyscy 
mamy swoje tajemnice, jak się okazu*

je, do kupienia za relatywnie niewiel
kie pieniądze.

Czy to jest nowa formuła teletur
nieju? Czy naszymi idolami napraw
dę mają być ludzie, którzy kilka razy 
z rzędu postawią losowo na dobrą odpo
wiedź? Czy tacy, którzy na pytanie „co 
robią koty" odpowiadają, cytuję „skaka- 
ją”? Czy wreszcie tacy, którzy publicznie 
piorą SWOje brudy Za pieniądze?

Chyba tak, skoro teoretycznie 
misyjna TVP rozstała się swego czasu 
w atmosferze skandalu z panią Stani
sławą Rys ter. zdejmując z anteny emito
waną od 1969 roku „Wielką grę”, [wró
ciła niedawno na antenę - przyp. red.], 
a proponując nam teleturniej „patridio- 
tyczny" pt. „Kocham Cię, Polsko”.

Jak czytamy na stronie interne
towej TVH, „ to program, którego za
łożeniem jest uświadomić Polakom, 
za co kochają swoją Ojczyznę. W  spo
sób lekki i dostępny, o przede wszystkim 
z poczuciem humoru, ma poszerzać 
wiedzę na temat naszego kraju i ujaw
nić, jak wiele o nim wiemy i o ilu rze
czach nic mamy pojęcia". Jeśli pytanie 
„Ile Polek stosuje naturalne metody 
antykoncepcji' ma uświadomić, za co 
kochamy ojczyznę, to znaczy, że dość 
trudno jest dodać cokolwiek więcej,

Tylko w tle słychać słowa piosenki 
Kazika Staszewskiego; „Czy to jest tak, 
że mądrzy rządzą głupimi, czy tylko 
głupi rządzy tak samo głupimi? (...) Czy 
w y m s  macie za idiotów? TaklTak!''

Wybory są różnie w kalendarzu, 
co 4 czy 5 Jat Na szczęście co dzień 
możemy zagłosować w równie waż
nych wyborach - wystarczy wziąć do 
ręki pilota i zmienić kanał. Telemetria 
załatwi za nas resztę.

Bernard Szatkowski
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- Naszym zamierzeniem m __  
jest to, żeby namieszać w głowach

Muzyka to język wszechświata, a żywym na to dowodem jest zawiązany w Londynie międzynarodowy 
projekt muzyczny o nazwie,Urban Foxes" w skład którego wchodzą trzy muzyczne osobowości z trzech 
różnych państw: Spoz (Tim) z Anglii, Doc G(Geoffrey) z Francji i l-Kon (Konrad) z Poiski. Opowiadają 
o życiu w wielokulturowej społeczności i łączą ze sobą różne gatunki muzyczne, tworząc trójjęzyczną 
mieszankę europejskiej różnorodności. ^

- W zasadzie można to przypisać 
losowi, bo bardzo wiele było w tyra 
przypadku. Najpierw poprzez znajo
mego poznałem Geolfreya. Podczas 
rozmowy okazało się, że posiada on 
swojo własne studio nagrań. Tak się 
złożyło, że byłem w tym czasie na eta
pie kompletowania sprzętu i poszu
kiwania miejsca, w którym mógłbym 
zacząć nagrywać materiał. Umówiłem 
sic г Geoffreyem, że po prostu wynaj
mę jego studio i nagrani tam swoje

rżąc Urban Foxes, staramy się łączyć 
swoje doświadczenia muzyczne w jed
ną, spójmj całość. Naprawdę trudno 
jest mi to ująć w paru słowach..,

O początkach działalności grupy 
i planach na przyszłość opowiada 
nam polski pierwiastek „Urban Foxes" 
-  I-Kon aka Okoń* czyli Konrad Scelina.

Sprytnie łączycie ze sobą różne 
gatunki muzyczne, styk i inspiracje. 
Trudno was zaszufladkować, Jak byś ty 
określi! to, co tworzy „Urban Foxes’?

- Na pewno trudno naszą muzy
kę zaszufladkować czy sklasyfikować. 
Myślę, że tworzymy coś nowego. Jest

Rozumiem, że taki był wasz celi 
nie dać się wsadzić do zbyt ciasnej 
szufladki,,,

- W jakimś sensie tak. Wcześniej 
zajmowaliśmy się różnym typem m u
zyki. Geotfrey od dobrych kilku lat 
związany był z rockiem progresyw-

w tym sport) elementów rocka, który 
łączy się bardzo mocno t  hip-hopem. 
Powiedziałbym, żc to są takie dwa 
główne nurty muzyczne, które dom i
nują W naszej twórczości. Poza tym 
pojawiają się elementy drum  & bassu. 
a w niektórych kawałkach także reg
gae, Wynika to z tego, że wszyscy trzei 
zostaliśmy „wyrwani“ z zupełnie róż
nych dziedzin muzyki i obecnie, two-

nym. ja z kulturą hiphopową. Gdy się 
poznaliśmy każdy z nas przesłuchał 
dokonania pozostałych. Uznaliśmy 
wspólnie, że tot co do tej chwili robili
śmy, było na tyle dobre i profesjonalni;, 
że warto by było to ze sobą połączyć.

Skoro jesteśmy przy początkach, 
to w jaki sposób zrodziła się koncep
cja na tak „egzotyczny” projekt?

kawałki Potem, podczas nagrań, oka
zało się, że jemu spodobało się to, co 
robię. Przyznał, że od jakiegoś czasu 
myślał o tym, żeby „uderzyć" w tak i ni 
kierunku, w jakim w tej chwili idziemy 
jako „Urban ^oxcs” czyli w kierunku 
łączenia rożnych stylów muzycznych. 
Niedługo potem dołączy! do nas Tim, 
któremu po głowic chodziły podobne 
pomysły. I lak to się zaczęło,..
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Nazwa projektu jest dość in try 
gująca.,.

■ .Urban Foxes" czyli miejskie lisy! 
Każdy, kto choć prze/ chwile mieszka! 
w Londynie, na pewno nieraz wieczo
rem z takim lisem się spotkał, bo jest 
ich tutaj naprawdę pełno. My w jakiś 
sposób się z nimi utożsamiamy* gdyż 
jak wiadomo miasto nic jest natural
nym środowiskiem dla tych zwierząt, 
a mimo to potrafią one tu przetrwać 
i w jakiś sposób zaznaczyć swoją obec
ność, Podobnie dzieje się z nami, Lon
dyn to nie są dla nas naturalne warunki, 
zwłaszcza dla mnie i Geoffa, dla Tima 
zresztą też, bo mimo ie  jest Anglikiem, 
wychowywał się główne w Afryce. 
A zatem można powiedzieć, ie  w mniej
szym lub większym stopniu pozostaje 
to dla nas obce miejsce, a mimo to sta
ramy się tutaj działać.

Polak, Francuz i Anglik... Każdy 
z was pochodzi 7 innej kultury, z in 
nego środowiska, dorastał w innym 
otoczeniu. Jak to się przekłada na 
współpracę między wami i na waszą 
muzykę?

- To ciekawa sprawa, ale od 
samego początku mamy iakąś ła
twość, jeżeli chodzi o porozumienie się 
w sprawach muzyki. Zwłaszcza ja 
i Geotf nadajemy na bardzo podob
nych falach. Wydaje mi się, ze jeszcze 
z nikim tak dobrze mi się nie współ
pracowało, Wygląda to zwykle tak, że 
wymieniamy się jakimiś pomysłami 
muzycznymi, melodiami* które cho
dzą nam po głowach. Rzucamy sobie 
nawzajem sporo pomysłów. Wybie- 
ramy coś, co nam najbardziej odpo
wiada, i zaczynamy pisać, tworzyć 
aranżacje. Różnie to wypada, raz je
den z nas ma jakiś konkretny zamysł, 
innym razem drugi. Bywa, że średnio 
konkretny pomysł, w wyniku pracy, 
zmienia się, ewoluuje i powstaje coś 
tajnego. Jeśli chodzi o angielską stronę 
liryczną, to Tim jest bardzo aktywny, 
inspiruje nas, motywuje i na pewno 
bardzo pomaga. A jeżeli jesteśmy już 
przy warstwie tekstowej projektu, to 
trzeba wspomnieć o tym, Że nic chcie
liśmy się zamykać i grać wyłącznie 
w języku angielskim. Są oczywiście 
kawałki, w których tekst bywa angloję
zyczny. ale są też takie, gdzie wszystko

jest pomieszane i są wersy zarówno po 
polsku, angielsku, jak i trancusku. D o
brym przykładem niech będzie utwór 
„Humanise’“ który trafii na naszą EPkę 
wydaną niedawno w Londynie*

No właśnie EPka... Nosi tytuł 
„Riottł...*, co w przekładzie na polski 
oznacza ‘zamieszki1. Domyślam się, 
że tytuł nie jest przypadkowy...

- Głównym naszym zamierze
niem jest to, żeby na mieszać w  gło
wach zarówno odbiorcom, jak i lu
dziom z branży, i myślę, że jesteśmy 
w stanie to zrobić. Na razie „miesza
my” na koncertach i dobrze się przy 
tym bawimy! Poza tym* jeśli chodzi 
o nazwę „Riottt...” to ma ona także 
podłoże kultufowe czy też narodowe, 
Swego czasu głośno było o zamiesz
kach we Francji, skąd pochodzi Geof
frey, tak że myślę, iż w jakimś stopniu 
ten tytuł odnosi się również do tego.

Jak mówiłeś, obecnie „miesza
cie” na koncertach W' londyńskich 
klubach. Ciekawią m nie efekty owe
go „mieszania” Do kogo trańade?

- Na razie na pewno docieramy 
do Polaków, których pojawia się spo
ro na naszych koncertach. Ważne jest 
to, że nie są to ludzie związani z nami 
czy z naszymi znajomymi, lecz osoby, 
które w jakiś sposób dotarły do naszej 
muzyki czy to przez MySpacea, czy też 
poprzez publikacje w polonijnej pra
sie. Jednak patrząc realnie, przyznaję, 
że zaistnieć wr Londynie, który jest 
niesamowitym miejscem, jeśli chodzi 
o przemysł muzyczny, będzie nam 
niezwykle trudno. Dlatego naszym 
długofalowym celem jest namieszać 
w Polsce i we Francji, gdzie biznes 
muzyczny jest o wiele mniejszy, ale 
żyje dużo ludzi otwartych na nowe ga
tunki muzyczne i to, co robimy, może 
trafić na podatny grunt,

Kiedy więc możemy się spodzie
wać „Urban Foxes” w Polsce?

- Nie chciałbym mówić otwar
cie o rzeczach, które nic są do końca 
pewne, ale mamy plan, żeby wystą
pić na międzynarodowym festiwalu 
Carpathia w Rzeszowie, Festiwal wy
pada w maju, odbywa się na zasadzie 
konkursu, przyiedzie wiele zespołów

z całej Europy, sporo znanych osób 
zasiądzie w jury, ale przede wszystkim 
będzie to duże wydarzenie muzyczne 
i warto by się było tam pojawić. Przy 
okazji występu na festiwalu zrodził się 
pomysł, żeby zagrać też parę mniej
szych koncertów, m i n. w Krakowie 
i stalowej Woli. Zobaczymy, czy to 
wrypali. Sporo zależy także od reklamy 
takiej jak ta, a raczej zainteresowania, 
jakie mogą wywołać. Nie ukrywam, że 
bardzo trudno jest organizować kon
certy samemu, bez żadnej pomocy 
z zewnętrz.

Sumu jąc; macie na swoim koncie 
ŁPkę, są mniej lub bardziej sprecyzo
wane piany koncertowe. Chyba naj
wyższy czas na płytę długogrającą?

* W tej chwjlj mamy jeśli nie 
większość, to na pewno połowę n ie
zbędnego m ateriału zarejestrowane
go w różnych formach. Na pewno 
dużo pracy czeka nas w studiu, bo 
musimy trochę pokom ponowat .  le
żeli chodzi o jakieś terminy, to do 
wakacji chcielibyśmy mieć już tyle 
nagrań, żeby można było z tego wy
brać powiedzmy i 2 najciekawszych 
utworów, które trafią na płytę. Na
tomiast kiedy pojawi się sama płyta, 
w jaki sposób i gdzie będzie dostęp
na, tego dziś nie jestem w stanie po
wiedzieć. Mamy jednak nadzieję, że 
wszystko uda się zamknąć w 2010 
roku.

Chciałbym jeszcze nawiązać do 
waszego image*U) czyli połączenia 
eleganckich garniturów  z białymi, 
sportowymi adidasami» bo mani w ra
żenie, że łączy się on nierozerwalnie 
z tym, co robicie w muzyce...

- Sprawa wygląda tak. Ryć może 
część naszych kawałków odznacza się 
pewną, powiedzmy luźną, konwencją, 
ale sam przekaz zawarty w utworach 
jest raczej poważny. Poza tym po
ważnie traktujemy to, co robimy, stąd 
garnitury. Buty sportowe wkładamy 
dla równowagi, by zachować jakieś 
proporcje. Nie chcemy być odbierani 
jako ważniacy w garniturach, trochę 
luzu na pewno nie zaszkodzi. Zresztą 
i tak najważniejsza w tym, co robimy, 
pozostaje muzyka...

Rozmawiał Tomasz Buczek
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Nie p o tra fim y  w zo re m

Do k ą d  p ł y n i e  
nasza demokracja?

Jestem wolny, wolny jesteś Ty. 
Mamy wolność i nic liczy się już nic.,, 
już nic (dosłownie), Mamy wolną rękę, 
ale ona m;s uwiera. Cięgle trzeba de
cydować, ciągle trzeba coś wybierać. 
Prawdziwe życie czy kariera? -  tak ze
spól Akurat śpiewa o wolności. Jakże 
trafnie artyści opisują polską rzeczy
wistość,

Dwadzieścia lat demokracji- Kra- 
wot Jesteśmy wolni. Ale cóż to za ja
kość te i wolności, skoro pan Kowalski 
nadal narzeka? Czy słusznie? A kiedy 
wreszcie nadejdą czasy, że stać go bę
dzie na upragnione wakacje, własne 
„M" i odrobinę luksusu» który na Za
chodzie stal się standardem? Kiedy 
służba zdrowia bidzie wreszcie zdro
wa, a politycy zaczną dostrzegać jeden 
cel -  nasze wspólne dobro? Kiedy ko
niec tycli „popisów”?

Dlaczego w Polsce żyje się źle? 
Dobre pytanie. Jeśli zapytać Kowal
skiego, co sądzi o swoim bycie w kraju 
nad Wisłą, odpowiedź będzie wyczer
pująca, a rozmówca będzie drążył 
temat w nieskończoność. Skąd to się 
wzięło, że my, Polacy, naród dobrze 
wykształcony, pracowity, marnujemy 
swój potencjał? Dlaczego nie zarabia
my godnie, ale ledwie wiążemy koniec 
z końcem?

Zwolenników poglądu, że w Pol
sce żyje się źle, jest równio wielu, jak 
i tych, którym fortuna dopisuje. Roz
warstwienie społeczne spowodowa
ło utratę jedności i niedostrzeganie 
wspólnych interesów. Wszystkiemu 
winna polityka? Nawet kryzysowi? 
Tylko że on u nas trwa wiecznie...

Większość z nas jest albo bankru
tami, albo „żyje na kredyt". Co lepsze? 
Żyjemy w kraju, w którym metr kwa
dratowy mieszkania kosztuje więcej 
niż średnia miesięczna pensja - pen
sja, która wystarcza zaledwie na opła

cenie rachunków i zrobienie zakupów, 
Ta „średnia" to jakiś wymysł, czarna 
magia, rezultat Wrzucenia do jednego 
worka zarabiających 20 tys. zl i tych, 
którzy zarabiają 1,5 tys. zł - niestety 
w miażdżącej przewadze. Klasa śred
nia u nas nie istnieje. Wszystko jest 
wyrzeczeniem, a wspomniana średnia 
nie wystarcza na prowadzenie jedno
osobowego gospodarstwa* Wiążemy 
koniec z końcem, W tym jesteśmy 
najlepsi Polak potrafi*..

Polska to kroi, w którym nadal 
najwięcej o seksie, antykoncepcji, 
ciążach, aborcji mają do powiedzenia 
księża i przedstawiciele moherowego 
środowiska. Duchownym nie podoba 
się już życie w ascezie i woleliby jak 
„ojciec dyrektor” podróżować heli
kopterami i luksusowymi samocho
dami, robiąc małe fortunki. A kto by 
nie chciał! Kościół głosi swą naukę 
z marnym odbiorem, bo wyzysk w na
szym kraju to coś zupełnie norm alne
go, rzeczywistość -  niestety

Pracujący obywatel nie ma po co 
się modlić, bo czeka go może pod
wyżka w wysokości kilkunastu zło
tych. Z drugiej strony gospodarka 
wymusza wzrost cen, i błędne koło 
się zamyka. Nie potrafimy wzorem 
Zachodu stworzyć stabilnego syste
mu, który by gwarantował godne ży
cie. Żaden luksus, coś prostego, ale 
skutecznego. Godnie żyć to posia
dać mieszkanie, jakieś oszczędno
ści, ewentualnie sam ochód, ale nie
koniecznie, bo rower też wystarczy. 
1 co najważniejsze: mieć możliwość 
godziwej zapłaty za wykonywaną 
prace. Jeździć co dwa lata na waka
cje, czasami wyskoczyć do kina lub 
restauracji. Mieć możliwość rozwo
ju pojmowanego w każdej katego
rii. Dla siebie, rodziny, bliskich. Ilu 
z nas na to stać?

Przeczytałem w „Metrze":
„Miody człowiek skazany jest na 

konflikt z prawem. Przy zarobkach oko- 
io tysiąca złotych nu miesiąc musi utrzy
mać samochód, komputer,\ ubrać i od
czasu da czasu przeznaczyć pewny sumę 
na rozrywkę. Jeśli ściąga pliki z Interne
tu, ma jakieś stare auto, w którym nie
wielkim kosztem wszystko sam zrobi, to 
jest w stanie jd tę sumę jakoś przeżyć. 
Problem zaczyna się w momencie, gdy 
miody człowiek dalej studiuje. Większość 
przedstawicieli >>kiasy średniej« pewnie 
powie, że skoro go nie stać, to niech jeź
dzi tramwajem i korzysta z linuksa. Tego 
typu myślenie jest niemoralne. Dlaczego 
tylko niewielka część naszego społeczeń
stwa może mieć samochody, komputer)' 
i może Oglądać najnowsze filmy? Bieda 
to nie tylko problem z pożywieniem; to 
też problem głodu intelektualnego. Gdy
by miody człowiek z przeciętnej rodziny 
chciał mieć nowy samochód, murkowe 
ubrania, oryginalne płyty i oprogra
mowanie, to musiałby albo handlować 
narkotykami, albo kraść. Musimy odpo
wiedzieć sobie na pytanie, kogo należy 
chronić i komu pomagać. Twórcą, którzy 
zarabiają olbrzymie pieniądze, czy mło
dym obywatelom, którzy są jeszcze słabi 
i wchodzą w dorosłe życic?"

Jakże trafnie rozmówca gazety 
oddal rzeczywistość z perspektywy 
młodego Polaka.

Z koiei na jednym z blogów zna
lazłem takie stwierdzenie: „Cóżpocząć 
w sytuacji, w której dwaj malcy nie 
chcą oddać rówieśnikowi z podwórka 
zabawki zwanej »Polską*? Księżyc już  
im nie wystarcza...”. Ten, który ma 
kota, a oszczędności trzyma w skar
pecie. nie może się pogodzić z utratą 
stołka, a ten drugi, choć ma władzę, to 
nie potrafi się mą dzielić. I tak „rzą
dowe sukcesy" są jak śliwka. Tyle że 
robaczywa i w niezłym kompocie,..



Jest takie powiedzenie: „Po łeb- 
kach do celu", Odłóż na bok moralność 
i godność. Osiągnij cci. I to skakanie 
po łebkach widzimy na ekranach na
szych telewizorów każdego dnia, słu
chamy w radiu i czytamy na pierw
szych stronach gazet. Ciągła szopka. 
Spory, kłótnie, przepychanki o stołki, 
obrzucanie się błotem. A wszystko po 
to, żeby przejąć kontrolę nad skarbon
ką, którą są nasze portfele. I to są te 
szczyty. A na dole pan Kowalski

Ktoś tu z nas kpi? Polityk to oso
ba, która powinna dbać o interesy nas, 
zwykłych Judzi, podejmować decyzje, 
których skutki ułatwiałyby nam co
dzienną egzystencję Płacimy podatki, 
a drogi są dziurawe jak szwajcarski 
ser. Nie miałbym o to pretensji, ale 
są za głębokie, jak dziura w budżecie, 
Politycy zarabiają krocie za mówienie* 
Często o niczym. Nadużywają im m u
nitetów; jeżdżą pijani, nie ma ich na 
głosowaniach. Udają, że ciężko pra
cują, lobbują własne interesy, z któ- 
rych mają kolejne pensje. 560 ludzi od 
kilku kadencji nie potrafi polepszyć 
standardu życia Kowalskiego. Wręcz 
wytyka mu, że zarabia wystarczająco 
i nie powinien strajkować. Cuda prze
cież się zdarzają.

Jestem już zmęczony tym kra- 
jem. Jestem idealistą, bo myślałem, 
że wartości, które przekazywano mi 
w szkołach, obowiązują w życiu, l jak
że się rozczarowałem. Na szczęście nie 
ja jeden, „U nas pracy się nie szuka, 
tylko załatwia" - powiedział mi przy
jaciel, który wyemigrował.

Polsku to kraj pełen absurdów 
i kontrastów. Młodzi, dobrze wy
kształceni, a pracują jak maszyny. Sta
ją przed wyborem: pracow^ć i zara
biać 1500 zł czy' nie mieć nic? Panowie 
politycy, nie miejcie do nas pretensji. 
Bez perspektyw i nadziei na lepsze 
jutro emigrujemy, tylko dlaczego? To 
nasza ojczyzna, dziedzictwo naszych 
przodków, o ile w ogóle można mówić 
o dziedzictwie...

Wartości kryjące się pod symbo
lami flagi, godła, hymnu są bezczesz
czone przez kolejnych „wielkich w gar
niturach'’ i w ogóle nic obowiązują. Są 
martwe. Stały się usługami, których ja 
kość gwarantują ekipy trzymające ster 
ł tak płyniemy. Tylko dokąd?

Piotr Pękala

Zobaczyliśmy to na własne oczy...
Tak działa system bezpieczeństwa Międzynarodowego 
Portu Lotniczego im. Jana Pawia II w Balicach

J ako grupa seminaryjna studentów 
prawa Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskie

go, pod opieką Jerzego Koniecznego 
i dzięki uprzejmości zastępcy komen
danta Straży Granicznej jednostki 
w Ralicach Piotra Lipińskiego, zostali
śmy oprowadzeni po Międzynarodo-

nież ze skutecznością wykorzystywa
nia psa tropiącego.

Następnie przeszliśmy na term i
nal pasażerski, gdzie mogliśmy się 
przyjrzeć trudnej j odpowiedzialnej 
pracy służb bezpieczeństwa lotniska. 
Weszliśmy do dyżurki oficera, czu
wającego nad systemem monitoringu

wym Porcie Lotniczym im. Jana Paw
ła II w  Balicach, Celem eskapady by ło 
poznanie -  w ramach dostępnych dla 
cywilów - systemu bezpieczeństwa 
portu lotniczego i spraw z nim zwią
zanych.

NajpierwzGstaliśmy zaznajomieni 
t podstawową funkcją terminalu Car
go krakowskiego lotniska (spedycja, 
składowanie i kontrola celna towa
rów transportowanych drogą lotniczą 
w obrocie międzynarodowym i krajo
wym). Pokazano nam strefę kontroli 
celnej i bezpieczeństwa wraz systema
mi ostrzegawczymi przed materiałami 
niebezpiecznymi, opisano procedurę 
kontroli przesyłek i wykrywanie po
dejrzanych rzeczy w paczkach obsłu
giwanych przez ten terminal. Zapo
znaliśmy się z najnowocześniejszym 
sprzętem służącym do wykrywania 
niebezpiecznych materiałów, jak rów-

lotniska oraz będącego odpowiedzial
nym za przekaz informacji dotyczą
cych na przykład pozostawionych 
bagaży lub osób . Mogliśmy obejrzeć 
dokładną kontrolę przez tZW. bram 
ki oraz innego typu, której działanie 
polega na zrzuceniu strumieniem p o 
wietrza cząsteczek stałych i wykryciu 
materiałów niebezpiecznych.

Po kontroli bezpieczeństwa, jaką 
przechodzą wszyscy pracownicy lot
niska. wpuszczono nas na teren lotni- ►
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ska, gdzie czekały już sam ochody  
Straży G ranicznej, którym i obje- 
chaliśm y te rm in a l krajowy. W sali 
konferencyjnej budynku jednostk i 
ratow niczo-gaśniczej w ysłucha
liśmy w ykładu dotyczącego bez- 
p ieczeństw a pożarowego* ra tow 
nictw a m edycznego oraz aktów 
praw nych regulujących te kwestie. 
W garażu jednostk i ratow niczo- 
-gasniczej m ogliśm y obejrzeć sa
m ochody i w yposażenie m edycz
ne jednostk i.

Największą atrakcją tej części 
zwiedzania byl pokaz nowo ża
ku pionego sam ochodu gaśnicze
go ważącego 40 ton , Służącego do 
gaszenia samolotów. W yposażony 
jest m,ifl. w dw udziestom etrow y 
wysięgnik uzbrojony w kam erę 
term ow izyjną oraz „kolec" wyko
rzystywany do przebijŁnia kadłuba 
płonącego sam olotu wJcclu ugaszę- 
nia pożaru  w ew nątrz maszyny. Ma 
także system pozwalający na wjazd 
bezpośrednio  w płom ienie paliwa 
płonącego na m iejscu katastrofy. 
Mówiąc krótko -  m arzenia „S tra
żaka Sama” ..

Ponadto pokazano nam  sprzęt 
medyczny, karetki ratow nicze oraz 
przyczepę m edyczną, w które; 
znajdował się sprzęt na wypadek 
katastrofy, czyli opaski służące do 
selekcji rannych, nam ioty m edycz
ne oraz worki na zwłoki.

Dzięki dobrej pogodzie m ogli
śm y się przejechać po pasie slarto - 
wym. Zatrzym aliśm y się przy lo t
niczym pogotow iu ratunkow ym , 
gdzie podziw ialiśm y najnowszy, 
bo dosłownie dostarczony dzień 
w cześniej, helikopter ratunkowy, 
również wyposażony w liczny naj
nowocześniejszy osprzęt.

Kolejnym punktem naszej wy
cieczki byia 8. Baza lotnicza Kraków- 
Balice, gdzie czekali na nas piloci 
ł  wykładem dotyczącym lotnictwa 
wojskowego. Usłyszeliśmy ciekawe

opowieści o lotach transportowych, 
w których uczestniczyli (np. do 
Afganistanu), obejrzeliśmy gotowy 
do lotu sam olot transportowy Casa 
C-295 wraz z różnymi systemami 
ostrzegania rakietowego.

Podczas wykładu o terroryzm ie 
i zabezpieczeniach antyterrorystycz
nych wyświetlono nam film opisują
cy zagrożenia związane z przemytem 
materiałów niebezpiecznych na p o 
kład samolotu. Zobaczyliśmy kilka 
autentycznych przypadków ataków 
i porwań terrorystycznych, np. atak 
na WTC oraz ujęcia kilku napastni
ków L różnych lotnisk m iędzynaro
dowych. W tym czasie jednostka an 
tyterrorystyczna Straży Granicznej 
przygotowała dla nas pokaz pojm a
nia i obezwładnienia potencjalnego 
„terrorysty”

Słowa serdecznych podziękować 
kierujemy do kom endanta Piotra Li
pińskiego oraz jego współpracowni
ków ze Straży Granicznej, pilotów 13, 
Eskadry Lotnictwa Transportowego 
por. Grzegorza Kaczora oraz por. 
Radosława Budzyńskiego, pilotów 
i ratowników Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, strażaków Lotniczej 
Sluzby Ratowniczo-Gaśniczej, Zbi
gniewa Pudełki z Lotniczej służby 
Ratowniczo-Gaśniczej oraz zastępcy 
kom endanta Macieja Kłosińskiego 

Kami! Brudny, Piotr W ierzbicki



Wolność słowa 
„made in Poland"

Może nasze pokolenie wychowa następne w duchu tolerancji i życzliwości? Mozę za kolejnych dwadzieścia lat za słowem 
„polityk" będzie się krył człowiek godny kulturalny, służący innym, a nie wołający do wyborcy „Spieprzaj, M d  u " . ..

•  od dwudziestu lat de- 
I “^ s z y m y  się demokratycz- 

i  ny mi przy w i lej a m i ży ci a 
J  \* A  ^ — społecznego. Mamy pra
wo Jo  prawdziwych wyborów, możemy 
czytać prawdę w gazetach, oglądać au
tentyczne fakty w telewizjach. Możemy 
też swobodnie wyrażać swoje poglądy. 
Czy potrafimy z tych praw mądrze 
i rozsądnie korzystać? Wątpię...

Jak powszechnie wiadomo, przy
kład idzie z góry To, co prezentują 
nasi celebryci, znane osobowości, 
a przede wszystkim politycy, wywie
ra duży wpływ na nasze zachowanie, 
Wystarczy, że Doda pokaże się w TV 
z lizakiem, a nazajutrz: na ulicach 
przynajmniej kilkanaście nastolatek 
uczyni to sarno. Kiedy polityk pod
czas tzw. debaty lub w programie 
u Lisa nawrzuca drugiemu, że aż wstyd 
powtórzyć, my też wyzywamy chęt
niej i soczyściej staruszkę, która jak 
żółw wlecze się przed maską naszego 
samochodu na przejściu dla pieszych. 
Bo czyż nie jest tak, że kiedy widzimy 
coraz bardziej luźny kaganiec norm 
moralnych, etycznych, sami również 
coraz mniej od siebie wymagamy?

Przyglądałem się z uwagą ostat
nim poczynaniom posła Janusza Pa- 
likota. Człowiek ten zasłynął do tej 
pory z tego, że w magiczny sposób 
(przy pomocy bogatego teścia) stał się 
posiadaczem grubego konta banku . 
Następnie „poczuł wolę bożą” i posta^ 
nowił się więcej nie dzielić majątkiem 
z żoną. Ów takt był szeroko omawiany 
na forum publicznym. Liczne serwisy 
plotkarskie grzmiały* jaki to skąpy jest 
ten Palikót. Tak wiele zawdzięcza żo
nie, a tak mało chce jej odpalić,,.

Następnie, na nasze nieszczęście, 
doszedł do wniosku, że spełni się w  roli

posła. I to nie byle jakiego, ale posła 
odnowiciela. W równie dziwnych i nie
jasnych okolicznościach więc zdobył 
mandat poselski. Oto kolejny przykład, 
jak łatwo w Polsce zostać wysokim 
urzędnikiem państwowym, nic mając 
kwalifikacji, za to troche pieniędzy i 
koneksji. Sprawę będzie wyjaśniać jego 
klubowa koleżanka z PO -  Julia Pitera. 
Wynik z góry jest przesądzony.

Pan Pa li kot jako poseł publicznie 
zaznajomił szeroką opinię z przyrzą
dami, które ponoć przynoszą rozkosz 
kobietom, a także przywlókł do studia 
TVN-u kawał padliny w postaci świń
skiego ryja. Podobieństwo było ude
rzające, ale wtedy pose! prezentował 
inne prawdy, Jeszcze bardziej znany 
jest z tego, że „pana prezydenta uważa 
za chama”. Ponadto chce zostać jego 
lekarzem, nie wiadomo którego kon
taktu. Tak czy inaczej zamierza leczyć 
Kaczyńskiego z alkoholizmu, sam pre
zentując zaawansowaną jego fazę (vide 
pokaz na lubelskim rynku), „ftączek” 
gładko przeszedł przez gardło polity
ka, Widać było spore doświadczenie i 
wprawę.

Nie mam jednak zamiaru pięt
nować postępowania jednego błazna. 
Zabolało mnie to, co powiedział aku
rat tuż przed najważniejszym świętem 
chrześcijan (katolikow, protestantów, 
prawosławnych). „Upić się na Jezusa 
-  tzn. schlać się na śmierć za wszyst
kich” Rozumiem, że są ludzie, którzy 
w nic nie wierzą, ale czy upoważnia 
ich to do tego, żeby nie mieć również 
do nikogo i niczego szacunku?

Doszliśmy do takiego oto para
doksu w naszej tzw. demokratycznej 
wolności „made on Poland"; czło
wiek, który włoży koszulkę z napisem 
„jestem gejem” staje się nietykalny.

Nie możemy przecież być homofoba- 
mi. Co najwyżej po współczujemy mu, 
że biedny geik, ale odważny ■ ■ I tyle. 
Ewentualnie jakieś dresy „podyskutu
ją” z nim na tematy związane z płcią, 
fnaczcj jest, kiedy ktoś „obnosi” się 
z koszulką z napisem „kocham Jezusa”. 
To już wygląda na jawną prowokację! 
Jak się poczują ci, którzy nie kochają, 
co powiedzą Żydzi włóczący się po 
Kazimierzu, a może /.robi się przykro 
muzułmanom? Tak nie wolno.

Rozumiem, że demokracja stoi na 
straży reguły „Aby większość nie za- 
krzyczała mniejszości” Marzy mi się 
jednak sytuacja, kiedy przynajmniej 
uczestnicy życia politycznego i pu
blicznego wykażą się tak wysoką kul
turą, żeby nikt nie czuł się obrażany 
czy krzywdzony Może Polakom przy
pomną się te chwile, kiedy potrafili 
być dla siebie bezinteresownie uprzej
mi i życzliwi? Może wreszcie zapanu
je faktyczna, prawdziwa tolerancja, 
ta dobrze rozumiana, a nie przewarto
ściowana w kierunku nihilizmu.

Dlatego właśnie lepiej się mieszka 
za granicą, lepiej się żyje na obczyźnie 
i z niechęcią wraca do ojczyzny, Po
nieważ „tam” ludzie są najzwyczajniej 
w  świecie życzliwi. Krak w nich zawi
ści. Szanują siebie, swoje poglądy, do
ceniają wartości.

Nadzieja w nas... Może nasze 
pokolenie wychowa następne w du
chu tolerancji i życzliwości. Być może 
wtedy, za kolejnych dwadzieścia lat 
za słowem „polityk"’ będzie się krył 
człowiek godny, kulturalny, służący 
innym, a nie wołający do wyborcy 
„Spieprzaj, dziadu”. Już wybrałeś, to 
możesz spieprzać.. , Tylko wcześniej 
zapłać podatki!

Mirosław Mrozowicz
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Teatr im. Juliusza Słowackiego Zaprasza 24 i 25 lutego br, godz. 19

WYOBRAŹCIE SOBIE.... Williama Szekspira
Gra Andrzej Seweryn

Wielki autor i wielki aktor spotykają się na scenie Teatru im, Juliusza Słowackiego. Dla geniusza 
ze Stratfordu cały świat był teatrem, a ludzie aktorami odgrywającymi swe role. Dla aktora teatr jest 
Całym światem, który stwarza się na scenie i w którym wszystko okazuje się możliwe.
Andrzej Seweryn, przywołując nieśmiertelnych bohaterów Szekspira; Makbeta, Ryszarda 111, 
Hamleta, Otella, Henryka V, Księcia Jana, Fais tafta, Tymona, Pyra ma, Jakuba i wielu innych, 
w mistrzowski sposób wciela się w każdego z nich (źródło: repertuar teatru).

Dla pracowników i studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bilety 
w cenie 25 zl. Przy rezerwacji (teł. 012-424-45-25, 012-424-45-28; kasa 012-424-45-26) proszę po
dać hasło krakow sku Akademiii”).

Jeśli czujesz, że znasz ortografię, zgłoś się koniecznie!

Ogólnouczelniane
kta n i  o

0 tytuł

M istrza
O rtografii
Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego

I  Jbło Naukowe Dziennikarzy i Po- 
L r litologów zamierza na wiosnę 

zorganizować ogólnouczelniane 
I  \  dyktando dla studentów. Jeśli 
chcesz Wziąć udział w walce o tytuł 
Mistrza Ortografii Krakowskiej Akade
mii im. Andrzeja Frycza Modrzewskie- 
got bo czujesz, że znasz pisownię i nie 
zrobiłabyś /zrobiłbyś błędów w wyra
zach i wyrażeniach typu:

co najmniej, na pewno, na razie, po 
prostu, w tę i we tę, wszech czasówt
(kogo? czego?) Charlcsa deGaulka, nowo

m iX e r  | lu ty  2 0 t0

otwarty, wolno stojący, super to war, eks- 
trapożyczka, dwudziestotrzyipólletni, je
chać za granicę, wrócić z zagranicy, aleja 
(al.) Pokoju, niepal&tie (tytoniu), fanta- 
stycztwnaukowy, nietrudno, biznesplan, 
automyjnia> dekolt, prószyć, pustułka, 
al. 29 Listopada, Murzasichle, agrafka, 
na co dzień, nkmerobienie, morze Mar- 
mara, znad Morza Beringa, ohżeż ty, 
aha, pól-Polak, Afroamerykanin, chy- 
baby, IX symfonia Bedhovem, a-moll, 
D-dur, Andrzej Frycz Modrzewski, 
Gustaw Herling- G rud z iń sku wychodź
stwo, cięmifzea, kszyk (ptak), Kościół

rzymskokatolicki, cmentarz Rakowicki, 
walenty tik i, ju wena Ha, trzydziestkap iąt- 
ka, półdarmo, pomalutku, niezadługo 
(‘wkrótce’), ekslider, co nieco, można 
by, wydawałoby się, jak by (‘w jaki spo
sób?’), niby-czhwiek,

niezwłocznie zgłoś się do organi
zatorów (e mail: kolo@dp.frycz.com). 
Tekst dyktanda przygotowuje red. Ma
ciej Malinowski, Mistrz Ortografii Pol
skiej (z 1990 r., katowickie „Dyktan
do”), prowadzący zajęcia na Wydziale 
Politologii i Komunikacji Społecznej.
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