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Olgi Tokarczuk gra 
na wielu historiach...
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Jesteśmy
nafacebooku

facebook
Mixer magazyn 

studentów 
Krakowskiej Akademii

Sprostowań ił

W numerze styamowym  
błędnie podano imle tenora 
JuHusa Ursyn Niemcewicza 
Przepraszamy,

tu kryć: padliśmy, po raz kolejny, zbiorowi) ofiarą 
importu, 'L jakimś niebywałym wręcz zachwytem 
przyjmujemy z zagranicy, co się tylko da, także 
święta. Walentynki są tego dobrym przykładem. 
Zastanawiam sit, p(» co nam takie zagraniczne 
cudo, skoro mamy własne. I to od dawna.

Polskim świętem zakochanych jest święto kupały, obchodzone w czerwcu, 
iv przeddzień, a raczej w „przednoc" nocy świętojańskiej. Czyż nie byłoby miłf i? 
Ciepło, zielono, można na trawkę, nad w odę.,. Nie, my jednak wolimy zimny 
luty, tylko dlatego, że jest światowo.

Ponieważ jednak św. Walenty zagościł na dobre nad Wisłą, redakcji nic po 
zostaje nic innego, juk tylko wpisać się w oczekiwania odbiorców, Miłość wydaje 
się tematem uniwersalnym, lak więc można dopasować do niego wiele innych 
kwestii. Chociażby problem zarabiania, bo miłość miłością, a żyć z czegoś trze
ba, prawda? Piszemy więc o tym, iak studenci pracują, ale także o  tym, jak nie 
pracując, zarabiają.

O kochaniu można myśleć, mówić i pisać /  y id u  punktów widzenia, Odcie
ni miłości jest tak wiele, jak wielu i es t ludzi i nic zawsze uczucie wpasowuje się 
w normy, w stereotypy. Wasz magazyn przełamuje schematy także w tych bardzo 
osobistych sprawach, Warto patrzeć na świat, dostrzegając jego różnorodność, 
w ielobarw na« i zmienność.

\lilośc w wersji platonicznei również zagości na lamach „Mbtera”, a to za 
sprawą nowego cyklu „Przedstawiamy wydziały KA“ Rozpoczynamy ów cyk] 
z nadzieją, że redakcja zostanie zasypana stertą tekstowo wszystkich wydziałach 
naszej Almae MatriS. Z pełną premedytacja cykl rozpoczyna Wydział Politolo
gii i Komunikacji Społecznej, który jest coraz bardziej medialny... Dlaczego? 
O tym przeczytajcie w wywiadzie, jakiego ud zieli Ja nam dziekan proJ. Katarzyna 
Pokorna-Ignaflowlcz*

Nie mam wątpliwości, że „M ixer’ w pełnym kolorze zachwyci Was jeszcze
bardziej

1 >orota Zdechli kie wicz, 
reduktor naczelna



Centrum e-Learningu
Cent m m  e Learningu to niw o powstała jednostka or

ganizacyjna ucaełni, której celem jest popularyzacja kształ
cenia na G<ttegfość oraz upewnienie wysokiego pozioma 
nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość.

Dotychczas studenci mogli korzystać z dwóch plat- 
torm e-leamingowych; Moodlc oraz Ilias. Obecnie trwają 
prace nad wdrożeniem nowej platformy, dostosowanej do 
potrzeb studentów i wykładowców, 'A platformą zintegro
wany będzie generator kursów e-learningowych. Dostępne 
w ramach generatora narzędzia pozwolą prowadzącym na 
przygotowywanie materiałów dla studentów w taki sposób, 
aby były one atrakcyjne, łatwe w percepcji i spełniały swoje 
zadanie dydaktyczne. W chwili uruchomienia nowej plat
formy studenci zostaną objęci systemem wsparcia, w ra
mach którego będą mogli skorzystać ze szkolenia z zakresu 
obsługi platform^ dostępnego na platformie, jak również 
szkoleń organizowanych; przez Centrum.

.W akademickich mistrzostwach Małopolski

6. miejsce snowboardzistów
W  dniach 11-12 stycznia hr,, w ramach Małopolskiej 

Ligi Akademickiej, odbyły się akademickie mistrzostwa 
Małopolski w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, zor
ganizowane w  dwóch stacjach narciarskich: w Kluszkow
cach i na Długiej Polanie w Nowym largu.

Jedynym mankamentem mistrzostw okazała się pogoda.
- Stosunkowo h ysoka temperatura w dzień r brak mrozu 
w nocy powodowały, żc Z każdym kolejnym zjazdem trasa 
staw ała sięioraż trudniejsza do pokonania. Wiek Qśób wy
padało z zakrętów, niektórzy w ogóle nic zakończyli siak- 
mu. zaliczyłam upadek zaraz po starcie, no seczęfęie
w porę pozbierałam i udało miMę zjechać w całkiem do-
i?rvTti czasic - m ówi Kinga Młynarska, studentka KA.

W  klasyfikacji drużynowej w Narciarstwie kobiet naj- 
Upsze okazały się studentki A ^ F -u , W śród panów rów- 
nież ttiumfoWaU reprezeotmici i<?j uczelni- Przedstawiciele 
„Frycza* uplasowali sit; na rt. pozycji.

Bardzo dobry, wynik uzyskali snowboardziści Krakow
skiej Akademii; Maciej O p ie k  Wojciech Wojtyła i Łukasz 
Kowalski, którzy z dorobkiem 75 pkt zajęli ostatecznie 

6. miejsce.
S n o w b o a r d  kobiet okazał się zaciekłą wa№% studentek 

V I i  reprezentantkam i AWlj Iz  bezkonkurencyjną Tagną 
M arcEułajtis-W alczak w składzie), w  rezultacie laur zwycię
stwa przypadł tym pierwszym , Snowboardzistki z  „1-ryczą 
zajęły m iejsce, <i najlepsza z nich okazała si* Kinga Mły
narska* która w Kluszkowcach zajęła 19. pożywię,

Marlena W o ło w sk a

stycznia hr. w budynku A kampusu Kraków- 
sklej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew

skiego odbył się wernisaż wystawy „Cerkiew 1938' ob
razującej tragedię białoruskiej i ukraińskiej mniejszości 
narodowej Polski. Zorganizowano ją przy wsparciu 
Prawosławnej Diecezji Lubelsko‘Chełmskiej oraz Biu
ru Poselskiego fana Widackiego. Uroczystość zaszczycił 
obecnością proboszcz parafii prawosławnej w Krakowie 
ks, Jarosław Antoniuk.

Sercem ekspozycji są archiwalne fotogramy przed
stawiające sam proces wyburzania cerkwi, a następnie 
utrwalające ntiny i pozostałości po świątyniach wmon
towane w  relacje świadków, wspomnienia z  przekazów  
rodzinnych dotyczących tych ważnych i tiiidnych dla 
polskiej historii wydarzeń Na płonące świątynie pa
trzymy oczami dokumentalistów okresu międzywojen
nego, relacjonujących wydarzenia ze wschodnich woje
wództw II Rzeczypospol i (ej.

Utrwalili oni w pamięci dla przyszłych pokoleń 
umierającą rełlgię. nieustannie palona i ograbianą, oraz 
życie ludności prawosławnej narażonej na przemoc ak
cji polonizacyjno-rewindykacyjnej (193 S -1 9 J9 ), która 
odebrała im kulturę i odarła z wyznawanej wiary. Akcia
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Reakcja witmyth i hiwardlU 
Kościoła prawosWnego iui bunenlu «tkwi

dotyczyła wszystkich prawosławnych, którzy -  tak zakła
dano -  uciśnięci przez zaborców, zrezygnowali z poczucia 
polskości.

Wystarczyło sześćdziesiąt dni, od połowy maja do po
łowy lipca 1938 roku, by na Chełm szczyp nie i południo
wym Podlasiu Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Pol
sce stracił 127 świątyń. Nie oglądano się nu żadne ustalenia. 
Burzono wszystko, co władza uznawała za szkodliwe, zo~ 
stawiając Kościołowi prawosławnemu jedynie bezwzględne 
minimum. Strach zasiany przez polskie władze skutecznie 
związał ręce miejscowej ludności, która w milczeniu i prze
rażeniu obserwowała rozbiórkę świątyń i atak na swoją toż
samość religijny

Komu to by!o potrzebne? Przecież podporządkowana 
polskiemu aparatowi państwowemu Cerkiew w 1938 roku

była całkowicie ugodową mniejszością* a jej hierarchowie 
nie majtjc poparcia u bolszewików, Ukraińców czy separa
tystów białoruskich, w żaden sposób nie zagrażali narodo
wi polskiemu.

Cała ta akcjii do U i pory jest kością niezgody w stosun
kach ukraińsko-polskich |ej przeprowadzenie okazało się 
wielkim błędem władzy U Rzeczypospolitej, a zaangażowa
nie w niij miejscowej społeczności tylko pogłębiło przepaść 
między Polakami i Ukraińcami.

Zachowując tę ważną wiedzy historyczną dla potomnych, 
warto pamiętać, do cze^o może prowadzić fałszywie pojmo
wany patriotyzm. Należy również nic dopuścić do tego, by 
współczesne podziały religijne czy narodowościowe na tych 
ziemiach stały się podstawą jakiejkolwiek agitacji politycznej.

angielskim
Studiuj płacąc od 30 do 60% ceny!

Dofinansowane
studia w języku

Prestiżowe studia I stopnia w języku angielskim 
na specjalności International Tourism. 
Najlepsi wykładowcy przedmiotów związanych z turystyką, 
wśród nich eksperci UNWTO w Madrycie.

Rekrutacja od 1 lutego 2011 r.
INFORM ACJE:
Dział Rekrutacji K rakow skiej A kadem ii im. Andrzeja Frycza M odrzew skiego  
te/. 1225244  00. e-m eil: rekrutacjaiSpfrn.edu.pL www.itourism.edu.pt

KAPITAŁ LUDZKI H
K*r№0TT*il*»l|<ł*̂ N01C' IW

_ InternationalTounsm
Wiedza najlepszym przewodnikiem!

PrtieW wspotfinansewany jüb siüdkow Un» Europejskî  w i antach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.itourism.edu.pt


O politologach, 
dziennikarzach
i znakach czasu.r.
Rozmowa l dziekanem Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej 
prof. nadzw> dr bab. K a ta rzy n ą  P o k o rn ą -ig n a to w ic z

Wydział Politologii i Komuni- 
kac i i Społecznej jakiś czas tem u miał 
zm ienić nazwę nu „Wydział Dzienni
karstwa i Kom unikacji Społecznej”. 
Proszę powiedzieć, pani profesor, 
czy ta zm iana wkrótce nastąpi i jak  
to wpłynie na losy przyszłych polito
logów.

- Rzeczyw iście, taka zm iana  
była planowana, jednak na razie 
projekt został zawieszony, z p o 
wodów organizacyjnych. W ydział 
Politologii i K om unikacji S p ołecz
nej pozostaje przy swojej nazw ie, 
a osoby ch cące studiow ać politolo
gię są zawsze w itane /  otw artym i 
ram ionam i. Program  studiów p rzy
gotow any dla przyszłych p olito lo 
gów jest dostosow yw any do szybko  
zm ieniającej się rzeczyw istości*  
narw ałabym  gi> więc program em  
now atorskim  i pragm atycznym . To 
sam o zresztą dotyczy kierunków  
m ed ialn /ch .

Obserwuję* że wielu studen
tów po uzyskaniu stopnia licencjata  
przenosi się na inne uczelnie. Czy to 
dobry wybór? Jak to jest postrzegane  
przez władze Wydziału?

- To, że studenci zmieniają uczel
nię* kończąc jeden stopień studiów, 
wydaje się rzeczą zupełnie natura! 
ną. System boloński, trójstopniowy, 
daje im taką możliwość i absolut
nie nie należy traktować tego iako 
„zdrady " Pozwala on studentowi na 
dokonywanie wyboru, na samodziel 
ne planowanie ścieżki zawodowej. 
Migracje pomiędzy uczelniami są 
więc wynikiem tego, iak każdy miody 
człowiek chce rozwijać S-WOją karierę. 
Fo prawdą, że część osoS opuszcza 
Krakowską Akademie po licencja 
cie, ale również wiele osób /. innych 
uczelni chce kontynuować studia 
właśnie u nas. To, co nas cieszy, 
to fakt* że bardzo wielu naszych stu 
dcnJtów szybko w raca do n as..

Wr ram ach Wydziału powstał 
nowy kierunek: „O rganizacja pro
dukcji filmowej i telewizyjnej”, cie
szący się dużą popularnością. Proszę 
powiedzieć, co według pani profesor 
bardziej wpłynęło na taki poziom  
zainteresowania - słowa klucze „te
lewizja” i „film” czy może fakt, że 
uczelnia dzięki doskonale wyposa
żonym pracow niom  telewizyjnej 
i radiowej oferuje rzetelne przygoto
wanie do zawodu?

- Myślę, ze po trosze i jedno, 
i drugie. W śród osób wybierających 
ten czy inne kierunki na naszym Wy
dziale zawsze znajdują się ci, którzy 
doskonale wiedzą, po co tu przyszli, 
mają jaz jakąś wizję swojej przyszłej 
kariery, oraz cir których wabi sam  
dźwięk słowa „telewizja" czy „film'1. 
O pierwszą grupę się nie martwię 
-  oni sobie z pewnością poradzą i wy
korzystają możliwości stworzone im 
prze/, uczelnię do maksimum Grupa

Wydział Politologii i Komunikacji Społeczne)
został utworzony 19 czerwca 2002 r, Obecnie prowadzi trzy 
poziomy kształcenia na kierunku politologia: studia 1 stopnia 
(stacjonarne -  6 semestrów i niestacjonarne -  ć semestrów) 
studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne 
- JO semestrów) oraz studia JI stopnia (stacjonarne -  4 seme
stry i niestacjonarne - ł semestry) - w ramach pięciu specjal
ności: komunikacja społeczna; doradztwo i marketing politycz
ny; kultura polityczna: pólit)>ka lokalna i regionalnai polityka 
gospodarcza i społeczna.

Absolwent studiów otrzymuje gruntowne wykształce
nie humanistyczne. Zostaje wyposażony w usystematyzowa
ną wiedzę z zakresu kulturowych, społecznych, politycznych 
i ekonomicznych uwarunkowań zjawisk i procesów życia spo

łeczno-politycznego. Zdobywa szeroki zasób informacji na 
temat współczesnymi nurtów ideowych, ruchów społecznych 
i organizacji politycznych.

W najszerszym wymiarze poznaje zjawiska i procesy cha
rakteryzujące życie społeczno-polityczne współczesnej Pol' 
ski. Na bazie programu studiów zostaje wyposażony w pakiet 
umiejętności praktycznych, niezbędnych zarówno w społe
czeństwie obywatelskim, jak i w przyszłej pracy zawodowej.

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Politologii 
i Komunikacji Społecznej został uruchomiony kierunek dzien
nikarstwo i komunikacja społeczna. Koncepcja kształcenia 
na studiach 1 stopnia na tym kierunku jest koncepcją autorską 
i została opracowana przez specjalistów uczelni. Przy układa
niu programu wzięto przede wszystkim pod uwagę ministe-
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druga musi zdać sobie sprawę z tego, 
że dziennikarstwo, praca w telewizji 
czy w filmie wymaga ogromnej, prze
krojowej wiedzy, a tuki) można nabyć 
wyłącznie poprze? ciężka pracę. Nasz 
Wydział stara się nieustannie dopa
sowywać do najnowszych trendów  
w edukacji, w niektórych przypadkach 
jesteśmy wrę^z prekursorami,

Na dziennikarstwie warszta
ty prasowe, telewizyjne, radiowe są 
w program ie od pierwszego roku. 
Następcy Jacka Żakowskiego czy Ja
niny Paradowskiej powinni do ostat
nich dni przez uzyskaniem dyplomu 
ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. 
Pisanie coraz to ambitniejszych form  
dziennikarskich musi być ich nawy
kiem, a nie koniecznością Inaczej 
w tym pięknym, alt trudnym zawo
dzie nie będą m idi czego szukać... 
Tymczasem wielu młodych ludzi 
biednie uważa, że skoro maj4 zam iar 
w przyszłości dziennikarzami telewi
zyjnymi, radiowymi czy muzyczny* 
mi, to sztuka pisania jest im właści
wie do niczego niepotrzebna...

- Zakład.1 się, że każdy miody 
człowiek, który otrzymuje świadectwo 
dojrzałości, powinien mieć przyswojo
ny umiejętność pisania. Niestety zało
żenie to jest błędne -  ani szkoła pod
stawowa, ani kolejne szczeble edukacji 
nie gwarantują tego minimum, Stad 
w programie studiów dziennikarskich 
pojawił się przedmiot „Kultura języka 
polskiego” będący t-ik naprawdę nauka 
pisania. Żeby jednak student nauczył 
się dobrze pisać, powinien najpierw 
nabyć nawyk czytania. Bez owego 
nawyku czytania raczej wątpliwe jest 
osiągnięcie tego, co nazywa się „lek- - 
kim piórem" Przymuszamy s tu c ^ ó w

do ezytaniC prpwadzą| obowiązkowy 
lektorat prasy, z nadziej;], że wejdzie 
im to iv krew. jesteśmy jedną z niewie
lu uczelni, które warsztaty prasowe, 
radiowe i telewiz^ine wprowadziły już 
im pierwszy m roku studiów - to wła
dnie ów element zmiany w dydaktyce. 
Zmiany koniecznej, by kształcić ludzi 
piszących poprawnie. Jak. w każdej 
dziedzinie, aby osiągnąć doskonałosc, 
trzeba ćwiczyć, ćwiczy? 1 jesgcze raz 
ćwiczyć. Umiejętność pisania uobrych 
tekstów jest potrzebna w każdym 
rodzaftrdziennikarstwa. Pisać musi 
umieć zarówno dziennikarz prasowy, 
jak i telewizyjny czy też radiowiec,

Pani profesor, kiedyś student 
czytał m nóstw o książek. Teraz ma 
G oogle , au d io b o o k i, s ie ć ,, .  Czy 
książki umierają?

To znaki czasu. Kiedyś studia były' 
bardzo elitarne, student spędzał w bi
bliotekach i czytelniach długie godziny 
Teraz tego nie robi, ale nic oznacza to, 
że książka jest na wymarciu. To zmiana 
wynikająca z ewolucji społeczeństwa, 
ze zmiany sposobu pozyskiwania wie 
dzy. Nie popadajmy jednak w panikę. 
Jestem  m edioznaw cą. zajm uje się 
m in , historią mediów. Historia uczy 
nas, że dotąd żadne nowe medium nie 
zabiło już istniejącego. Radio nie zabi 
lo prasy, telewizji nie Unicestwiła ra
dia, internet także nie ma takiej mocy 
sprawczej, by wymieść z naszej rzeczy - 
wis to k  i pozostałe media.

Wielu studentów narzeka na 
program  studiów. Zwracają uwagę na 
to, że kilka przedmiotów się w ciągu 
lat wręcz powtarza, za mało jest n a
tomiast ćwiczeń, konwersatoriów, 
a sporo do życzenia pozostawia cza-

seni sposób przekazu wiedzy przez 
w y k ła d o w c ó w .. .

Na lo pytanie jest lylko jedna 
odpowiedz: ewaluacja, Uczelnia co  
pól roku przeprowadza ewaluSfcję, 
czyli sprawdza poziom dydaktyki 
i opinie studentów a  wykładowcach 
i pro wad z oriTTTTprzez nich zajęciach. 
Jako uczelnia niepubliczna mamy 
możliwość rezygnacji z wykładowców, 
którzy otrzymuj,; złe oceny z ewaluacji. 
Oczywiście, że to tylko jedna ze skła- 
ttowych oceny nauczyciela, ale szalenie 
istotna. Jklożeniy reagować na błędy 
dydaktyczne, ale musimy o nich wie
dzieć, W  formularzach ewaluacyjnych 
znajdują się także pytania dotyczące 
liczby i poziomu ćwiczeń. Dlatego na
prawdę ważne jest, aby studenci trak
towali ewaluację poważnie, Ńatomiast 
to, że przedmioty się powtarzają, wy
nika ze zmian standardów ministerial
nych, Rzecz jest prosta - jeśli minister
stwo podwyższa liczbę godzin danego 
przedmiotu, musimy go powtórzyć, 
gdrż w przeciwnym razie dyplom uzy
skany po ukończeniu studiów mógłby 
być kwestionowany.

M ocną stroną Wydziału Polito
logii i Komunikacji Społecznej wy
daje się organizowanie konferencji 
naukowych czy dyskusji z «działem  
znanych osób z kręgów dziennikar
skich i wybitnych naukowców. Czego 
możemy Mę spodziewać w najbliż
szym czasie?

- W kwietniu odbędzie sie duża 
międzywydziałowa konie ren ci a „Kul
tura i media wobec rodziny i płci" 
organizowana wspólnie przez Wydział 
Politologii i Komunikacji Społecznej, 
Wydział N.iuk I i u mam stycznych oraz 
Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie,

rialne standardy kształcenia, opracowane i uchwalone przez 
Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Uzupełnione one zosta
ły przez grupy przedmiotówr podstawowych» kierunkowych 
i specjalistycznych (głównie warsztatowych).

Od października 2010 roku, na podstawie decyzji M i
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na Wydziale Poli
tologii i Komunikacji Społecznej zoslały uruchomione stu
dia 1 stopnia na kierunku organizacja produkcji filmowej 
i telewizyjnej. Studia na tym kierunku dostarcza umiejęt
ności organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej oraz 
imprez i widowisk. Studenci zdobędą szeroką wiedzę na te
mat filmu i telewizji, zarówno w aspekcie historycznym, jak 
i współczesnym. Studia pozwolą na podjęcie pracy w cha
rakterze producenta ii Im owego, producenta telewizyjnego,

kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, organizatora 
imprez i widowisk.

Fachowcy w tej dziedzinie zatrudniani są w agencjach 
i zespołach filmowych, stacjach telewizyjnych, finnach zaj
mujących się produkcją filmową i telewizyjną, biurach testi- 
wałowych, agencjach artystycznych, agencjach reklamowych, 
Krakołvska Akademia dysponuje dwoma studiami telewizyj
nymi, wypo&ażonjTni W siedem kamer, profesjonalne oświe
tlenie i scenografię, zestawy do realizacji dźwięku, sześć zesta
wów montażowych w systemie finał Cut Pro, mikser obrazu 
i dźwięku.

Dziekanem Wydziału Politologii i Komunikacji Społecz
nej jest prof. nadzw, dr hab. Katarzyna Pokor na-Ignato- 
wicz, a prodziekanem dr Anna frątczak.
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Żeby więcej wiedzieć o mechanizmach rządzących współczesnym  
światem  i lepiej je rozumieć, w arto studiować politologię

Politolog nie równa się polityk..
W

ydział Politologii i Komunikacji Społecznej 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
M odrzewskiego rokrocznie kszulci i wypusz

cza w świat kilkudziesięciu politologów. Rzecz jasna, każ
dy z absolwentów po swojemu kształtuje później swoją 
zawodową przyszłość Jedni chcą być prawdziwymi kry
tykam i, tłum aczam i politycznej rzeczywistości, drudzy  
oddają się dalszej pracy naukowej na uczelni, wreszcie 
innym m arzy się stricte kariera polityczna...

Kłos, kto po maturze wybrał studia politologiczne, 
z pewność ii) miał już plan, co będzie robił po uzyskaniu 
dyplomu. Niewykluczone, że zapragnął pójść drogą poi i - 
tyczną premiera Donalda Tuska czy prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Ale ci nie studiowali politologii, są histo
rykami. X daleka od tego kierunku był na przykład wice
marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, który skończy! bio
logię, jest entomologiem, to znaczy specjalistą od owadów, 
Janusz Palikot ma z kolei papiery filozofa,1 Lechowi Wałęsie 
ś Andrzejom i Lepperowi w ugóle nie byty potrzebne studia 
do piastowania najwyższych urzędów w państwie, a pre
zydent Aleksander Kwaśniewski uzyskał jedynie absoluto
rium z historii na Uniwersytecie Gdańskim.

Warto jednak pamiętać o tym, że studia politologiczne 
wymyślono przed laty nie po to, żeby stawały się głównie 
trampoliną do przyszłej kariery politycznej. Owszem, ni
komu, kto obnoni dylom z tego kierunku, nie można zahro- 
nić wejścia do polityki czy samorządu lokalnego i realizo
wać się w tej dziedzinie życia społecznego. Jednak politolog 
powinien być raczej specjalistą w dziedzinie politologii,

krytykiem tego. co się dzieje vv sprawach społeczno-po
litycznych, komentatorem wydarzeń w kraju t na świecie 
l droga zawodowa od politologii do polityki, fak np, w przy
padku Marka Migatskiego, należy do rzadkości).

Podczas pięciu lal studiów zdobywamy wiedzę z zakre
su iocitilo^ii. hlo/nhi, liistui ii, kultury języka, problemów 
stosunków między narodowych, polityki społecznej etc. 
Jeśli tylko zechcemy, nauczymy się przyzwoicie napisać 
podanie i wypowiiidiu logicznie, z sensem- Poznamy 
podstawy ekonomii, tego, jak funkcjonuje rek Li ma i ja
kich metod się w niej używa, aby iak najlepiej sprzedać 
produkt,

W  przyszłości będziemy na pewno umieli właściwie 
oceniać i interpretować zjawiska społeczne, gospodarcze, 
ekonomiczne oraz naszą sytuację na arenie międzynarodo
wej. Dowiemy się, jak funkcjonują media włącznie z prak
tycznym poznaniem warsztatu telewizyjnego* radiowego 
i prasowego.

Według mnie politologia na naszej uczelni to naprawdę 
fascynujący kierunek (choć jest podobno cara? mniej chęt
nych przy rekrutacji). Z przyjemnością słucha się wykładów 
czy uczestniczy w ćwiczeniach albo konwersatoriach tak wy
bitnych osób jak prof. Barbara Stoczewska, proł Katarzyna 
Pokorna-1 gnatów i cz, proł Andrzej faeschke, prof, Stani
sław Kilian, dr Anna Fnjtczak czy red. Maciej Malinowski. 
To prawdziwi nauczyciele, niezwykle przyjaźni studentom, 
zawsze gotowi podzielić się i, nimi wiedzą i doświadcze
niem.

Jacek Cierniak

^  Ponadto wydział prowadzi obszerne 
baciałłte pod tytułem „Dwadzieścia lat 
w demokracji -  aktywność polityczna 
pokolenia lat dziewięćdziesiątych"

fak l>y pani profesor jednym  
zdaniem  opisała Wydział Politologii 
i Komunikacji Społecznej? Dlaczego  
w arto tu właśnie studiować?

jednym zdaniem nie jtsi łatwo 
opisie tu. cfl_mamv do /^oferowania. 
X pewńlflctą prrJjW ufemy połączenie 

j  kulturu^łjjdiów, polityki -  szerokie 
sp?Pffum wiedzy To, co dobrze opi
suje nasz wydział, to nowatorstwo, eli
tarność i aktualność.

Rozmawiała 
D orota Zdechlikiewicz
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Miłość jak to m iłość.. Jak już kogoś chwyci za 
to nie ma rady, nawet poselskie ławy jej nie o<

W
*

W  s

na naszych oczach
//

Kiedy daw no tem u  
premier Donald Tusk 
apelowa! o uprawia
nie „polityki miłości”, 
długo zastanawia
łem się, co to może 

znaczyć. Nasuwały mi się od razu 
skojarzenia o podłożu seksualnym, 
a najcelniejszym było chyba porów
nanie tego, co  robią wybrańcy naro
du, z żartem  o odmianie seksu w po
zycji „na urząd skarbowy" (ty masz 
zw iązani ręce, a ja  ci się dobieram do 
tyłka). Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że taka właśnie „polityka m iłości" 
odbywa się na naszych o czach ...

Zresztą nie miejmy pretensji wy
łącznie do premiera, wszyscy politycy 
od dawna głoszą, że chcą nam zrobić 
dobrze: i ci z prawa, i ci z lewa. Przyszli 
do sejmu nie dla władzy czy korzyści 
osobistych, nie dla wpływów czy gry 
politycznej, ale po to, by służyć nam, 
wyborcom, i krajowi.

Kłopot zaczyna się w chwili, gdy 
musimy ocenić, czy chcą nam zrobić 
dobrze ci posłowie i rządzący, którzy 
opowiadają się za niewielkim podnie
sieniem podatków, czy ci, którzy te 
podatki zamierzają podnieść jeszcze 
bardziej. Tylko jak to sprawdzić, skoro

i jedni, i drudzy pragną swe koncep
cje wprowadzić w życie i mówią, że to 
wszystko dla naszego dobra...

Zamknijmy rozdział miłości p o
lityczno-społecznej i zastanówmy się 
przez chwilę, jak może wyglądać pry
watna miłość mężów stanu. To, co się 
dzieje w alkowie pierwszej pary, p o
zostaje rzecz jasna tajemnicą żyran
doli. Podobnie życie intymne prezesa 
największej partii opozycyjnej wydaje 
się do końca świata nieodgadnione. 
Ale już taki na przykład Jan Rokita, 
współzałożyciel PO, chętnie na ten te
mat mówił sam. Jakiś czas temu ustą
pił miejsca na scenie politycznej żonie 
Nelly, tłumacząc w mediach, że czyni 
to w imię wielkiej miłości do wybran
ki serca.

Jak wszyscy wiedzą, wdzięcz
nym obiektem rozmyślań o m iłości 
pozostanie na zawsze eksposłanka 
Renata Beger, która wprost wyzna
ła kiedyś, że ma kurwiki w oczach, 
a seks lubi tak jak koń owies. Sza
lona m iłość zastawia jednak cza
sem, niestety, na polityków pułapki, 
o czym  przekonała się była posłanka 
PO Beata Sawicka i wiele innych ko
biet, które zetknęły się agentem CBA  
Tomkiem.

Warto wspomnieć i o tym. że 
całkiem niedawno w lawach posel
skich zasiadała formacja polityczna 
z angielska zwana defend yoursćłf, 
która wręcz obnosiła się z miłością, 
co przyniosło efekt chyba niespo
dziewany dla niektórych działaczy 
tej formacji. Urzeczywistniali oni 
bowiem w swoich biurach poselskich 
„politykę m iłości”, ale robili to w taki 
sposób, że zamiast społecznego po
parcia spotkał ich ostracyzm , a ławy 
sejmowe zamienili na ławę oskarżo
nych.

A zatem /  miłością w polityce 
trzeba naprawdę uważać, gdyż niejed
no ma ona imię i niejedna pułapka na 
nią czyha. Z pięknego uczucia może 
się czasem przerodzić wf coś mało 
sympatycznego, koniunkturalnego, 
a nawet przestępczego. Na szczęście 
idzie wiosna, więc ktos, kto nie znalazł 
jeszcze prawdziwej miłości, powinien 
jej l  całych sił poszukać. A iesienią, 
gdy nadejdą wybory, nie dajmy się 
zwieść zapewnieniom o miłości p o 
litycznej, którą będą nam z całych sił 
wyznawać w przedwyborczych pro
gramach nowi i starzy kandydaci do 
ław poselskich...

Jacek Cierniak
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seksualnych, odważnie przełamujący 
stereotypy zahukanego i wystraszo
nego homoseksualisty, kultywujący 
tym samym wyobrażenie o elitarnym, 
intelektualnym obliczu homoseksu
alizmu. Dążą do zasypania przepaści 
oddzielającej ich ideały od rzeczywi
stości.

Pragnąc wyróżniać się spośród 
tłumu, obnoszą się ze swoimi ekscen
trycznymi fryzurami i ubiorami. Nie 
kryją się również z uczuciami. Coraz 
śmielej chwytają się za ręce, skradają 
pocałunki. Ciągle nieliczni, bezpiecz
ni dla ogółu, akceptowani na zasadzie 
listka ligowego, mającego świadczyć
0  naszej poprawności politycznej. 
Spędzają 14 lutego podobnie jak zwy
czajna heteroseksualna para..

Choć takie zachowanie nadal 
stanowi jeden z najbardziej utopij
nych obrazów tkanki miejskiej, nie 
wszyscy homoseksualiści aspirują do 
walentynkowej sielanki: Dla niektó
rych święto epatowania miłością jest 
/  definicji heteroseksualne, niemają- 
ce nic wspólnego z ich stylem życia. 
Przelotne znajomości, przygodny 
seks, narkotyki, skórzane akcesoria, 
specjalne ciemnie (tzw. darkroomy) 
oraz prywatne sauny... tu nie ma 
miejsca na miłość. Jest za to prze
strzeń wypełniona głośną muzyką, 
pożądaniem i bezlitosną samotnością. 
Główną przyczyną takiego stylu życia 
okazuje się odseparowanie miłości od 
seksu: homoseksualiści przestali wie
rzyć w monogamię, rzucili się w wir 
nowych Łórm współżycia oraz ekspe
rymentów seksualnych.

W sp ó łczesn e  o rg an izacje  ge
jowskie walczą o równe traktowanie 
homoseksualistów w prawie karnym
1 cywilnym, edukację seksualną, refor
mę ubezpieczeń społecznych i syste
mów podatkowych, zwalczanie aktów 
przemocy, homofobii i dyskryminacji, 
a także odrębności „gejowskiej sfery 
publicznej" czy legalizację związków 
partnerskich. Jednak choćby zawłasz
czenie walentynek przez heteroseksu- 
alizm jesl dowodem na to, że waika
0  em ancypację społeczną gejów
1 lesbijek będzie trwała jeszcze długo.

Maciej Sasko wski

jowym (homoseksualizm uchodzi za 
opcję drugiej kategorii), dlatego wśród 
popularnych symboli walentynek na 
próżno szukać tych odwołujących się 
do miłości dwóch osób lej samej płci.

Homoseksualiści muszą więc 
poszukiwać własnych sposobów na 
spędzenie tego wyjątkowego dnia Za
danie wydaje się teoretycznie niewy
konalne: odnaleźć równowagę między 
miłością po kryjomu a wyraźnym 
podkreślaniem uczucia (bo przecież 
o to głównie chodzi podczas Święta 
Zakochanych), przy okazji stawiając 
czoła heteroseksualnym aluzjom oraz 
kon t ekstom szczelnie wype111 iającym 
witryny sklepów.

Co z publicznymi pocałunkami, 
uściskami i pieszczotami nieodłącznie 
związanymi z wizerunkiem walenty
nek?

Mężczyźni i kobiety odczuwające 
pociąg do przedstawicieli tej samej płci 
zazwyczaj nie wyrażają swoich prze
konań i nie zdradzają się z tożsamo
ścią płciową. Tylko nieliczni otwarcie 
demonstrują odmienność, ryzykując 
społeczny ostracyzm. Skupieni wokół 
wybranych barów, kawiarni, miejsc 

publicznych oraz dzielnic, niczym  
wojenny ruch oporu tworzą pry 

watne kręgi „wtajemniczonych” 
-  osób żyjących po swojemu, 

mniej widocznie, ale kochają
cych tak samo jak wszyscy lu

dzie na świecie.
Istnieje jednak i taka 

grupa, której przedsta
wiciele asertywnie „wy

chodzą z szafy”. To 
młodzi, przesadnie 

zadbani i dobrze 
sytuowani męż

czyźni, aktyw
nie poszukują

cy poklasku 
dla swoich 

P r e f e - 
ren cji

R
ewolucja w polskiej obycza
jowości, której przykładem  
jest zakorzenienie się w spo
łecznej świadomości Dnia św. W a

lentego, p ociągn ęb  za sobą również 
znaczące zm iany w życiu gejów i les
bijek. jednak m im o coraz powszech
niejszego „wychodzenia z szafy” nie 
zm icnit się heteronorm atywny ch a
rakter tego dnia, który wyklucza lub 
m arginalizuje odm ienne orientacje  
Seksualne.

Cała otoczka związana t  celebro
waniem 14 lutego została podporząd

kowana heteroseksu- 
~ alnym kryteriom

w cieniu 
ostracyzmu
Homoseksualiści muszą poszukiwać własnych sposobów 
na spędzenie tego wyjątkowego dnia. Zadanie wydaje 
się teoretycznie niewykonalne: odnaleźć równowagę 
między miłością po kryjomu a wyraźnym podkreślaniem 
uczucia (bo przecież o to głównie chodzi podczas.* 
święta zakochanych), przy okazji stawiając czoła 
heteroseksualnym aluzjom oraz kontekstom szczelnie 
wypełniającym witryny sklepów ^



Czasem tro th s  na dobro
•in u d y w iy « « m 0 ie

Tytuł przewrotny, bo właściwie bę
dzie dziś,.. a  mężczyznach. O kobietach 
tylko pokrótce, Jakkolwiek bv patrzeć, 
to dwa nierozerwalnie powiązane tematy.

N ovdty 'śeektr, 
ti/jen dobry

Oj, zadomawia się. Zadomawia się 
w języku potocznym. Określenie świeże, 
przybyłe „dopiero cof' i oczywiście zza 
oceanu. A trend L-zy aby na pewno taki 
/nów świeży? „Poszukiwacz nowości" j  
to brzmi kreatywnie-. Bo każdy szuka 
wrażeń. Jedni czują adrenalinę w chwi
li przejścia przez ulicę na czerwonym 
świetle, inni potrzebują ciul silniejszych 
doznań typu: fakultet z tresury dzikich 
tyj» rysów.

Można i tak. Amerykanie (czego 
to Amerykanie nie zrobili?) rzec/ ja sn a  

zbadali temat. Winne są hormony od
powiedzialne z.i odczuwanie przyjem
ności, a raczej ich nadmiar. Mamy więc 
do czynienia z poważnym problemem 
medycznym!

Na razie jest dość golnie, a miało 
być „właściwie o mężczyznach* Właści
wie to będzie.

Związek z N ovdty Seekerent, 
część pierwsza; bajka

Facet ciekaw y, pomysłowy, ambitny. 
Dużo mówi o sobie» co nie znaczy, że się 
przechwala. Szybko uzależnia. Powodu
je, że zaczynasz myśleć o rzeczach, nad 
którymi nigdy wcześniej się nie zastana’  
wiałaś. Zwfedzi! wzdłuż i wszerz właści
wie całą Europę i, co Litwo przewidzieć, 
stale m u mata. Planuje ekspansję da- 
Jej, docelowo ma ochotę na caiy świat.
I nic jest to tylko czcze gadanie. Oblicza,

planuje, kalkuluje, zapewne zrealizuje, 
nie m a ku lemu Żadnych wątpliwości.

Dziś mów i o tym i o owym. ale ogól 
nie mowi o wszystkim, 1 nie jest m ono
tematyczny. Gorzej; jest wszechstronny. 
Nigdy nie m any! ci się wszechstronny 
facet? Ty też iesteś interesując} kobietą. 
Idealnie Się uzupełniacie.

Ponadto: z kolegami w 21)07 roku 
zdobył Mount Evetest Śmieszna hi
storia, bo po wylądowaniu we Francji 
okazało się, że zaginęły bagaże (czytaj: 
raki, czekany, kaski). Mount Everest bez 
raków czekanów i kasków jesi nieosią
galny Na szczęście wszystko dobrze się 
kończy, sprzęt odnaleziono, szczyt /d o 
byto*

Ledwo do ciebie dociera: jesk-s ze 
Z DO KYWCA. Cóż za odmiana po świt- 
żo skończonym związku z fanem fotela 
i Need For Speeda, Bajka.

Związek /  Novelly Scekerem, 
część druga: pobudką

Kilka faktów ta fakty to najbardziej 
uparta rzecz na świecie-}. Ma za sobą 
sto przejściowych partnerek, przed sob;i 
jeszcze jakiś milion. Wspólne mieszka
nie odpada. Za mało przestrzeni, a on 
nie może się czuć ograniczany. Zresztą 
rzadko bywa na miejscu, więc tak czy siak 
mc mielibyście czasu pomieszkać razem. 
Problem samoistnie się rozwiązuje.

Spotkania: intensywne, bardzo
intensywne, ide sporadyczne. Maksy 
malnie energetyztijące, ale raz na jakiś 
c/as. bo musisz się pogodzić i tym, że 
nie jesteś pępkiem świata, przynajmniej 
jego świata. Zamknięty w sobie, wiesz, 
ci i planuje, nie wiesz, o czym myśli.

Wysoce podatny na nudę. Nie jest 
opiekuńczy, bo nie potrafi, Z zaanga

I

żowaniem i czułością też kiepska Nie 
dzwoni bez konkretnej sprawy, bo zwy
czajnie nie przychodzi mu to do głowy. 
Nie czuje takiej poir/eby. To nie to, U 
nie jesteś istotna, jesteś! Ale musisz (mu
sisz?) się pogodzić z laktem, że stano
wisz tylko dodatek, ułamek całości. Mija 
miesiąc, dwa, trzy, więzi emocjonalnej 
nie ma. Nie posadzicie drzewa, nie zbu
dujecie domu, nie spłodzicie syna, nie 
ten facet.

Zaczynasz tęsknić za kimś, kto caK’ 
dzień siedzi w fotelu i gra w Need For 
Speed a, ale przynajmniej test obok. „Bo 
to zly mężczyzna ЬуГ. Wcale nie zły! 
Tylko (cci za bana!).., zwyczajnie nie dla 
ciebie. Inne oczekiwania. Budzisz się,

R-rapiu gurczkowa

l)o garów! Te niezależne, te ponad
przeciętnie niezależne. I wcale niełatwo 
mi to powiedzieć, bo sama muszę przy
znać, że mam cechy Novelty Seekerki 
i jestem typem niezależnym, bardzo da
leko posuniętym. Kombinacja Novelty 
Seekera i Novelty Seekerki grozi dwoma 
poważnymi skutkami: związkiem ide
alnym albo totalną porażką. Z autopsji 
skłamani się ku bramce numer dwa. Nie 
chodzi O brak przestrzeni do samoreali
zacji, taka musi być, bez dwóch zdań. Po 
prostu jest różnica pomiędzy „związ
kiem" a „każdy swoje" .Ten model skła
nia się bardziej ku „każdy swoje"

Paniom polecam kilkudniową 
terapię garczkową, panom przyśpie
szony kurs z bycia czutym i opiekuń
czym. Chociaż w zasadzie jak kto woli. 
C /asem  trochę przeciętności i nudy 
W życiu może wyjść na dobre

Ewn Magdalena Jen dr a« ik
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K
im jest wspńftczesny facet? 
С/аздліі zastanawiam się nad

tym glob ici- Obserwuję zwykłe 
mężczyzn starszych ode mnie, ule spo
glądali; lot z zaciekawieniem na tych 
młodszych i staram się przewidzieć, 

na kogii wyrosną.
Z przykrością zauważam, że cizie w* 

częta i kobiety wiążą swoich partnerów 
w matnię kombinacji t szantażu. Ka/da 
z nas może określić, ki у męźcży/na de
nerwuje ją codziennym zachowaniem, 
c/y może jest liż глкі milutki, ze chcia 
loby się krzyczeć ze złości Czy poświę 
ca Ci dość dużo czasu i wystarczająco 
zabieg» o Twoje względy? Czy pamięta
0 Waszej roc/nicy i daje kwiaty? Ka/da 
kobieta uwielbia czuć się kochana Jed
nak w taki sposób ogranicza się nieco 
suwerenność mężczyzny, bo serccj które 
kocha, fest zawsze ściśnięte lękiem, Żeby 
tego nie czuć, nie wolno się przywiązy
wać nawet do zwierzęcia.

Mam  w ielk i szacunek do Sdtofóti',...

.. od Williama Wallacea do Seana 
Comieryego, Są wyjątkowi, mają mocny 
charakter, Na^z James Bond mówi o 
bie, że jest przede wszystkim Szkotem. 
Podczas przyznania nagrody przez A me
rykański Instytut Filmowy stwierdził, że 
iego najm iększym osiągnięciem i szansy 
było to, że jako pięciolatek nauczył się 
czytać i żt' potrzebował л/ siedemdzie
sięciu lat, aby to docenić. Urodzi) się 
bowiem w przemysłowej stolicy Edyn

burga, w sąsiedztwie fabryki cukierków,
1 przebył dlug:i drogę do pełnej gwiazd 
rzeczywistości

Gdzie dziś są tacy mężczyźni? Świat 
lekko oszalał. Współcześni panowie po
gubili wartości. Zaplątani między czaso' 
j pismami o tym, jak być modnym i przy
stojnym. zatracili to, do czego zostali 
stworzeni. Szkoci zawsze wiedzieli, kim

■-.i i jak należy walczyć o swoje miejsce 
w świecie.

\ ie  cJrcf zbytu to krytykow ać panów . .

. . .  ale coś. dla mnie niezrozumiałe
go, pojawiło się w polskiej, studenckiej 
społeczności, Przyjaciółka często opo 
wiada mi o swoich randkach. Jest /arad
ną i naprawdę ładną dziewczyną, Kiedy 
słuchal.im jej opowieści, doszłam dc 
wniosku, że umawia się z gośćmi, którzy 
nie dorastają je i do piel. Może s,gzadbani 
i warto na nich popatrzeć, ale w trakcie 
wychodzi brak zainteresowań, sukcesów 
zawodowych i dobrych manier. Panowie 
nie uprawiają sportu, nie mąią o czym 
porozmawiać, a co najgorsze -  pozwala
ją kobiec ie płacić za ich pierwszą wspól
ną kawę,,,

Dla mnie to natychmiastowy sy
gnał, że mam do czynienia z mężczyzną 
bez honoru, facetem, którego w tydzień 
łatwo zamienić w pantofłarza. Nie chodzi 
przecież o wydane złotówki, ale o to, że 
kiedy gość nie wie. tak załtuwić to poza 
plecami dziewczyny, którą gdzieś zaprosił, 
powinien konkretnie oznajmić, że rachu
nek leży w jego gi”itii, a nie dopuszczać 
do niezręcznych sytuacii, czy na prośbę 
dziewczyny ulegać jej i pozwalać uregulo
wać należność. Mężczyzna, który do tego 
stopnia jest uległy, nie będzie na pewno 
facetem z Twojej bajki! Kio nie marzy 
o rycerzu na koniu?

Zawsze interesują nas fa c e c i silni,
c i t  k t ó r z y  s ą  w  s t a n i e  p o k a z a ć  

n a m  ś w i a t  s w o i m i  o c z a m i

Facet powinien mieć dobre serce, 
umieć otworzyć okno do cybernetycz
nego świata. W którym kobiety słabo 
się poruszają, pokazać, o co chodzi 
w boksie i że odwiedzając siłownię, moż
na też równoległe wpadać co jakiś czas

do biblioteki Dzisiejszy student woli 
wypić piec piw w akademiku, bo tak jest 
taniej, niż wyjść w słoneczny dzień do 
ogródka na krakowskim rynku i wypić 
jedno piwo, ale w magicznym nastroju. 
Przesiaduje w ciasnym pokoiku na dzie
wiątym piętrze i ogląda Jilmy ściągnięte 
od znajomych. 7.a Chiny Ludowe nie 
prze idzie się Plantami w wiosenny wie 
czór. Woli palić marlboro i zgrywać się 
na fprsiasLegn niż zjeść kotleta schabo 
wego z ziemniakami i surówką w barze 
za rogiem.

Taki facet będzie Cię ciąga! po za 
bitych dechami spelunach bez klamek 
w toalecie. Jak więc ma zrozumieć Twoje 
potrzeby? lak ma się nauczyć szacunku 
do samego siebie? Studenckie życie po 
zostaje n.i długie lata w naszej pamięci 
Albo spoglądaj na to, do czego dążysz, 
albo zatracasz się w tym, co masz.

Jacy właściwie są ci wspóLzcśni panowie*

Według mnie obojętni wobec ży cia, 
stroju, towarzystwa, kobiety, przyszło
ści, .. No bo po co? Wiedz, kobieto, że za 
każdym sercem powinno się kryć pra
gnienie! Chłopak, który nie ma marzeń, 
pozostaje dziś martwy Nie chodzi o to. 
by podrożował po świecie, brał udział 
w rajdach samochodowych, jeździ! na 
motorze na jednym kole, walczył /  re 
kinami, grał na gitarze czy był bramka 
rzem, Nicch po prostu czuje, że żyje!

Niech zabiera Cię do kina. na spa
cery, niech dzwoni na dobranoc bądź 
wysyła SMS-y na dzień dobry. Niech ko 
cha czule i dostrzega coś więcej niż piwo 
i chipsy w sobotnie popołudnie. Niech 
wychodzi z kumplami na kręgle, niech 
ma swoje tajemnice i czas na (o, żeby 
się rozwijać- Jeśli będzie spełniony jako 
mężczyzna, zyskasz także Ty iako iego 
partnerka i cały Was? związek

W ero n ik a  H etko



„Inteligentna, ładna, młoda dziewczyna, najlepiej 
blondynka z długimi nogami, poszukiwana 
od zaraz. ."  -  takie ogłoszenia nie są już 
dla nikogo zaskoczeniem. Wystarczy spełniać 
podane kryteria, by staćsię„maskotką sponsora"

i Jak wielobarwne
motyl

i

e
Czas studiów to najpiękniejsze lata, okres wspom i

nany później /  nutką żalu za beztroską t swobo
dą, Beztroska i swoboda jednak mają swoją cenę, 

a wielkie aglom eracje U* nic bezpieczny świat czterech  
ulic na krzyż. Kiedy młode dziewczyny z m ałych m iejsco
wości i wiosek wkraczają w ten rozszalały wielkomiejski 
wir, nierzadko zderzają się z zupełnie innym sposobem  
życia, niż ten, do którego były przyzwyczajone.

Rzecz jasna, nie można generalizować - problem spon
soringu dotyczy nie tylko dziewczyn ze wsi i z pewnością 
nie wszystkich. Studenckie życie, wzrastające potrzeby fi
nansowe, chęć dorównania koleżankom -  to pierwsze po
wody. by rozejrzeć się za dodatkowym źródłem pieniędzy.

Portale oferujące pracę są pełne ogłoszeń skierowanych 
do studentów. Można wybrać, można znaleźć pracę, odciążyć 
nieco budżet rodziców. Jednak pensje studenckie rzadko kiedy 
zaspokajają wszystkie potrzeby. W  dodatku godzenie studiów 
z pracą jest niełatwe, męczące, zabiera czas. Nagle okazuje się, 
że cała otoczka studenckimi beztroski gdzieś znika...

Można łatwiej? Ano, można. Wystarczy kusa spód
niczka, mocny makijaż, odrobina spostrzegawczości, no 
i oczywiście brak zahamowań. Oto podstawowy „dekalog 
maskotek*:

/, Musisz być zauważalna, wyróżniać się z tłumu.
2., Mocny makijaż to podstawa.
3. Im mniej masz na sobie, tym lepiej, Goły brzuch jest 

obowiązkowy!
4. Rtfdz czujna -  Twój sponsor jest tuż obok, nie wolno 

Ci go przegapić,
5. Pozbądź się skrupułów i obiekcji -  przecież zasługu

jesz nu odrobinę luksusu,
6- Nonszalancki luz, nieco błyskotliwego humoru, dobra 

„gadka * i zadbane ciało - to Twoje abecadło,
7. Nie pozwól sobie na miłość -  pamiętaj, robisz to dla 

kasy, Żadnych pięknych, tecz ubogich!
S. Stan cywilny sponsora? Nieistotny. Chyba tytko wtedy; 

gdy w ramach usług musisz go wysłuchać: Jaki on niezrozu
miany■? }ah} ma złą żonę i niedobre dzieci? Ale to przecież 

fragment umowy, iwpr wszystko gra, Znacznie ważniejszy 
jest jego portfel,

9. Bierz wszystkot ću dostajesz, i żędaj więcej.
Jesteś tego warta,

/ 0, I na koniec - pamiętaj o środkach antykoncepcyj
nych, Przecież nie chcesz chyba narobić sobie kłopotów?

Problem sponsoringu jednak nić ogranicza się do 
studentek, W  ekskluzywnych galeriach spotkać m oż
na dziewczęta kilkunastoletnie* które z niebywałą kon
sekwencji) przestrzegają „dekalogu'" To „galerianki'1
-  szkółka późniejszych sponsorowanych maskotek. Co 
różni „gaierianki" od prostytutek? Być może forma za
płaty (często nie otrzym ują one pieniędzy, tylko drogie 
prezenty), być może, brutalnie m ówiąc, „stan zużycia”
-  ale to jedynie kwestia czasu oraz wiek.

Zjawisko sprzedawania ciała za wyższy standard 
życia jest coraz bardziej powszechne. Trudno jedno
znacznie ocenić, dlaczego m łode kobiety decydują się na 
taki styl życia. Czasem  bywa to wynikiem braku zain
teresowania ze strony rodziców, ubóstwa, poszukiwania 
wrażeń i wszechobecnego konsum pcjonizm u. Ale to tak 
naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Poniżej tego 
wierzchołka zaś odnajdujemy instrum entalne pojmowa
nie seksu, skrajne ubóstwo duchowe, ale także kreowany 
przez media obraz świata, w którym ładna buzia i zgrab
na pupa to wszystko, czego trzeba, by żyć wygodnie, 
dostatnio i nawet zrobić karierę.

Demoralizacja zresztą dotyczy nie tylko „maskotek"
-  przecież ktoś im płaci. Nie powinno się postrzegać 
tego zjawiska wyłącznie od strony dziewczyn, które taki 
model życia sobie wybrały. To cały system wzajemnych 
oddziaływań, ogniw w łańcuchu, który nie byłby m ożli
wy, gdyby nie obustronny brak podstawowych, elem en
tarnych zasad.

W  czasie studiów na swojej drodze spotkałam się 
z takimi zachowaniami. Byłam też świadkiem rozm o
wy dwóch nastolatek, jednej najprawdopodobniej „ ga
ler ianki”, i  wielkim zaangażowaniem opowiadającej 
o „swoim” facecie, wprost nim  oczarowanej. Jej strój, 
makijaż i sposób bycia powodowały, że ta kilkunastolet
nia dziewczyna wydała mi się stara.

Patrząc na nią, zadałam sobie pytanie; czy kilka nic 
niewartych tak naprawdę bibelotów to wystarczająca  
cena, by zaryzykować swoją przyszłość. Zarówno „galc- 
rianki", jak i starsze dziewczyny żyjące ze sponsoringu  
przypominają wielobarwne motyle. Są piękne, beztro
skie, zachwycają i cieszą oko - żyją jednak krótko i nic 
po nich nie pozostaje...

Katarzyna Kurdziel
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iedząc przy kasie (pracuję dorywczo w „Biedroń- 
c e ') ,  nie myślę o  produktach» które przewijają się 
przez m oje dianie. Nie myślę też o  tym , czy m am  
wydać resztę, czy powiedzieć: „Dziękuję, zapra

szam ponownie1’. Te czynności wykonuję m echanicznie. 
Myślami jestem gdzie indziej... Zanurzam  się w m arze
niach i rozterkach.

Pogrążając się w zadumie, zastanawiam się, jak by to  
byto b y ć. jabłonią, szumiącą na ciepłym wietrze, kwieci
sta na wiosnę i wydającą piękne owoce jesienią.

Nagle z zadufania wyrywa mnie krzyk:
- Źle >ni pani masło nabiła!
- Dlaczego źle? pytam ze zdziwieniem, nie wiedząc 

nawet, że kasowałam takieś masło..-
Tu jest napisane 3,89 c/p a na półce pisało 2,99 zł)

- Czy mogę coiw trycparagon? - zapylałam. No tak ... 
jest m ado, a obok cena J (łS9 z|t zreszU to masło zawsze tyle 
kosztowało. Patrzę na kobietę, która zaczęła się czerwienić 
i sapać ze złości. Miałam wrażenie, że zaraz eksploduje.

- Dobrze, proszę pójść ze mnę, sprawdzimy cenę -  mó- 
uię i wstaję z krzesła, przechodząc obok klientów stojących 
w kolejce do moje j kasy.

ich złowrogie spojrzenia przeszywają mnie do kości,.. 
Podchodzę z kobietą do polki z m asłem ... Cena masła 
-  3, 89 zl, cena margaryny leżącej półkę niżej -  2,99 zł. 
Uświadamiam klientce, żr w naszym sklepie ceny znajdują 
się nad każdym towarem, widzę jej zakłopotanie na twarzy. 
W końcu kobieta marszcząc brwi, karci mnie, zarzucając 
nam, że mamy bardzo drogie m asło,..

Wracam ze złością, ale i nutką satysfakcji do kasy. 
Podchodzi następny klient.

- Droga pani, gdzie $$ jajka? -  pyta,
Odpowiedź: „w majtkach" nie załatwiłaby sprawy... 

Zastanawiam się: zaprowadzić mężczyznę do regalu z jaj
kami, przez co klienci czekający z towarem przy mojej kasie 
zrobią mi chyba krzywdę, czy wskazać klientowi ręką miej
sce, gdzie powinien szukać jaj? Ryzykuję, gdyż może to być 
ukurat ten tajemniczy klient, który odnotuje w swoim taj' 
nym zeszycie, że nie został grzecznie poinstruowany, przez 
co nie dostanę premii.

Różne myśli kłębią mi się w głowie, fajka są niedaleko,
- Proszę za mm}\ -  idę pospiesznym krokiem, jestem  

już kolo miejsca, gdzie leżą jaia, obracam się, a człowieka 
nie ma. Po drodze zobaczył stoisko z warzywami i zaczął 
\*ybicraćdorodne pomidory*..

Zrobiło mi sję gorąco Teraz ja o mało co nie eksplo
dowałam ...

W racam do kasy i zaciśniętymi zębami. Klienci kręcą 
głowami i mruczą coś pod nosem Zaczynam obsługiwać 
kolejną osobę.

To zdaje się student, nawet przystojny. Jedyny z ko
lejki nie próbuje zabić innie wzrokiem. Nawet lekko się 
uśmiecha.

-  Dzień dobry, czy mam dać Panu siatkę za 7 gr? 
- pytam 2 uśmiechem..

-  O, dziękuję, me trzeba odpowiada chłopak, nadal 
uroczo się uśmiechając.

No tak, po co mu siatka, skoro kupuje bułkę i serek to
piony Jednak pytanie o siatkę dla każdego klienta to mój 
obowiązek. Wymóg to w ym óg,.,

-  1.47zl - m ów ię, wpatrując się w jego niebieskie oczy. 
Nagle czar pryska. Student wyjmuje banknot stuzłotowy 
i podaje mi go z jeszcze większym uśmiechem. BezczelnyI 
Pod noszę złowrogo wzrok i niskim głosem pytam:

-  Nie ma pan drobnych?
Pokręcił przecząco głow ą... O tw ieram  kasetkę, 

a w nici (eden banknot dwudziestozlotowy i trochę bilonu. 
Będę musiała rozmienić O nie! U Jrugiej kasie >iedzi jol
ka! Trudno, wydam mu wr pięciozłotówkach...

■ Dziękuję i zapraszam ponownić\ - ledwo przechodzi 
mi to przez gardło, jednak mimo że „5 kroków kasjera" 
wymaga, aby pożegnać klienta uśmiechem, nie umiem lego 
zrobić.,.

Wreszcie podchodzi kU* kasy starsza pani. która często 
robi u nas zakupy. Od razu się do mnie uśmiecha.

-  Pani Klaudio, ładna fryzurka, proszę się nie martwić, 
ja  mam dużo drobnych m ruga do mnie okiem,

„Kociumi panitjf mam ochotę wykrzyczeć. Okazuje 
się, że są jeszcze ludzie na tym iwiccic, którzy ciepłym sło
wem i iskierką w  oku potrafią umilić życie innym i w prawić 
ich w dobry nastrój, Kryzys zażegnany. Wróciłam do mojej 
j a b ł o n k i , j

Klaudia Płatek



1 f i  д й *  ■ v, J '- ■■
-. V “Ł j  \ "

т Ч  f i :  T ^ r  i f c
t r „ ; ■' '  ;  [''j "‘
T $  r * :

>
-  ^

31 j
і  Г > ,/ .  k, I* 2Є jest 
T*.iw j> 1 *< ■■
i V- V'

Ł S ł f ^ - / !
iCf _i: /% -

L j f  T ^ r z y c z y n ,  dla
w sieęi biją \ 

J L  n o k i  m ożr

pow iem , że nie obaw iałem  s i ą  zderzenia  
ms czasie A gata w yznała, co do m nie c 
aia m nie najw ażniejsza. P ierw szy razr** i H —  . . ‘ u łi
(■' ■ ' ł  ,

T Z 6C 2

ije. Wi 
poczufei

'istosc Ц. Ale udało $j
ly j ja  2ro zu m iałem .

T u lS
Й Р.’*

dlii k tó rych  randki 
rekordy p op u lar  

m o żn a  by w ym ienić 
W iefe  Każdy s/ukii b liskości drugie j 
osoby, a to , w ja k i  sposób ją zn a jd u je ,  
n ie  n u  chyba w iększego zn aczen ia

ego to dzień, kiedy na całym  
ś wiecie ludzie wyznają sobie milość, 
a je iii nie są zakochani, to życzą sobie 
i innym, aby miłość takie ich w końcu 
spotkała, Wafentynki wzbudzają wiele 
emocji, pjfe jednych jest to święto ki- 
czu, podczas którego zarabiają multi
pleksy kinowe, gąlęrie handlowe, re 
stauracje, kwiaciarnie i cukiernie, iidlu 
innych po prostu uroczy dzień, który 
można spędzić z  ukochaną osobą.

Czy jednak musimy czekać aź do 
połowy lutego, A by znaleźć m iło?! 
swe^o ^ycia? Okazuje się, że nieko
niecznie, Od jakiegoś czasu popular
ne stają się p e rt de randko we, w któ
rych  rejestruje się co ras więcej osób 
śanwStnych, Co ciekawe, wiele z nich 

różnych .wzelydów wstydzi się dorcgjj

randka w sieci pozo- 
rozrywką, wirtualnej 

oni przenosić do 
pogawędki niejed-

nokrotnie prowadzone całymi godzi
nami. Czasami jednak zdarza się tak, że 
kłoś zarejestrowany w portalu po pew
nym czasie prosi o spotkanie w realu, 
a wtedy netowa love, która rozkwita, 
może się przerodzić w coś więcej,

Durek był ciągle zabieganym m ło
dzieńcem, stawiającym wyłącznie na 
pracę i karierę. Jego życic prywatne 
ograniczało się do wypadów z kum
plami na piwo. Jednak któregoś dnia 
po awanturze w pracy, mandacie za 
nadmierną prędkość i pretensjach od 
mamy ża notoryczne spóźnienia, kie 
dy zrozumiał, że nie ma nikogo, komu 
mógłby się wyżalić, zalogował sic na 
i 'Oi talu randko’u-ym. Odczytując wpi 
sy i komentarze użytkowników, przy
padkowo natkną} się na zdjęcie pięk
nej blondynki Agaty.

-  Nigdy wcześniej takich interne
towych znajomości nie traktowałem  
poważnie. W  głębi duszy myślałem, 
że osoby szukające w len sposób ży
ciowych partnerów mają mnóstwo 
kompleksów, a anonimowość pozwoli 
im się otworzyć. Jednak przekonałem 
się, ze nie musi to być prawidłowość..
- mówi Darek.

Zaczął z Agatą wymieniać wia
domości, zdjęcia, prowadzić przyj a

y,*i hiT- ’

n s*ę napraw dę szczęśliw y. "

cielsk i e pogaduszki, Jednak po jakimś 
obydwoje uznali, że to za mało, że 
warto się spotkać naprawdę.

- Nie powiem, ze me obawia
łem się zderzenia z rzeczywistością, 
Ale udało -lię. Po jakimś czasie Aga^ 
ta wyznała, co do mnie czuje. Wtedy 
i ja zrozumiałem, że jest dla mme naj
ważniejsza. Pierwszy raz poczułem się 
naprawdę szczęśliwy, r

Przyczyn, dla których randki 
w sieci biją rekordy popularności, 
można by świnienie wicie. Każdy 
szuka bliskości drugiej osoby, a to, 
w laki sposób ją znajduj cl nic ma chy
bił większego znaczenia Z pewnością 
ogromnym atutem spotkań w sieci 
pozostaje anonimowość. Osoby nie
śm iali przełamują słabości, otwierają 
się na innych nie czuią skrępowa
nia, Drudzy szukają zrozum ienia, 
którego nie mają u znajomych i ro
dziny, a znalezienie pokrewnych wir 
tualnych „dusz" pomaga im rozłado
wać trust racje i daje wsparcie. Znajdą 
się jednak i tacy, którzy z próżności 
próbują podbudować swjaie e£ó albć 
są zwyczajnymi oszustam i, nacią
gaczami, dewiantami. Trzeba o  tym- ■ 
pam iętać... - ■

U ioleta Żelasko
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Moj zwykły dzień pracy w agencji reklamowej, czyli

08.30 przychodzi 
pań Zando^

P
o d d a s z  kamienicy, czyli 
lokal z widokiem na nie
bo, Dwa pokoje, kuchnia, 
toaleta, niewielki przed
pokój i,., plączący się pod 
nogami kol o imieniu Wanilia. Z po

zoru przytulnie i kameralnie. Od rana 
pachnie kawą. Dzień jak eo dzień. 
Jest punki ósm a. Agencja reklamowa, 
W której jestem zatrudniana, rozpo
czyna pracę. WJączainy cztery kom 
putery, w tym jeden graficzny* uchy
lamy pięć okien dachowych.

Jestem jedną z  trzech osób od 
wszystkiego: od wizytówek, od ban- 
nerów, od systemów wystawienni
czych wszelkiej maści, od ulotek, gra
fiki, obróbki zdjęć. Każda z nas została 
wyposażona w dwa telefony, z wypra
cowaną umiejętnością rozmawiania 
przez komórkę „na dwie ręce” tub „na 
dwoje uszu"

Dzień zaczynam zwykle od 
sprawdzenia e-malll, czyli powitania 
zagranicznego spamu w liczbie oko
ło pięciuset. Pierwszy klient zjawia 
się mniej więcej o  K.30, Zwykle jest 
to pan Zando, Pochodzi z Republik 
ki Południowej Afryki, w Krakowie 
prowadzi knajpkę -  w ciągu dnia 
z «egzotycznym” jedzeniem» wieczorem 
z polskim piwem. Pan Zamki słynie 
z dwóch rzeczy: wiecznego nieza
dowolenia i odwiedzania nas wraz 
z trzyletnim synkiem. Ten zaś słynie 
z dręczenia naszego kota, co za każ
dym razem wychodzi mu coraz lepiej.

Omawianie kwestii przygotowa
nia reklamy restauracji pana Zando 
wcale nie należy do czynności ła
twych, gdy po pomieszczeniu biega 
rozszalały trzylatek, ścigający bogu 
ducha winnego kocura. Jak tu się

skupić?! Pan Zando, zapewne przy
zwyczajony do tego typu akcji* udaje, 
że niczego nie widzi, skupia się na 
otrzymanym właśnie projekcie. Robi 
to, co mu wychodzi najlepiej, czyli rui 
rzeka. A to kolory styka nie ta, a to gra
matura papieru za duża, a to zdjęcie za 
bardzo pomniejszone.

-  Proszę pana, wydruk został 
przygotowany według pana projektu
-  mówię.

-  A^e papier jakiś za gruby -  słyszę 
w  odpowiedzi.

-  Sam pan wybrał taki papier-,
-  ripostuję.

-  Niemożliwe... Zdjęcie za małe.
-  To pan określił jego rozmiar

- dodaję stanowczo.
Kot ledwie dyszy, maluch nie 

przestaje biegać po pokoju...
O 8.45, po wizycie pana Zando 

i jeszcze kilku kontrahentów takich 
jak ont czujemy się wyjątkowo pobu
dzone do pracy (jak po najmocniej
szej, porannej kawie). Telefony (jesl 
i cli sześć) zaczynają dzwonić mniej 
więcej około dziewiątej.. Zdarza się, że 
wszystkie naraz: pan Zando, bo jeszcze 
o czymś zapomniał, jakaś kobieta od 
ubezpieczeń, wreszcie marketingow
e j  by wcisnąć nam tusz do drukarek 
lub prenumeratę jakiegoś czasopisma 
branżowego. Za wszystkie propozycje 
grzecznie dziękujemy, mimo to pani 
od ubezpieczeń nie daje za wygraną, 
zachęca nas do wyjątkowej oferty na 
całe życic* W zamian* z przekorą, pro
ponujemy jej zamówienie u nas.,, mi
liona wizytówek. Skoro ubezpieczenie 
na cale życie, to i wizytówki na cale 
życie! Czyż nie?

Około dziesiątej zjawia się zwykle 
szef. Sto kilo żywej wagi. Wyznaje że-

Lizną zasadę, by za często nie zawracać 
mu głowy, Pryncypał jest grafikiem, 
więc słysząc od progu utyskiwania 
pana Zando* chyłkiem idzie do gabi
netu. P(i czymś takim postanawia nie 
uśmiechać się do nikogo juz do koń
ca dnia, Czasem powie tylko; „Aaaa 
cholera^ i to w zupełności wyczerpuje 
komunikac ję z personelem.

Muszę przyznać, że szef ma tę za
letę, iż sam robi sobie kawę i od razu 
zasiada do komputera. Po chwili kolo
rystyka menu pochłania go bez reszty; 
a on staje się jeszcze bardziej nieko
munikatywny i zaczyna żyć w swym 
kolorowym święcie. My zaś w tym  
czasie odbieramy telefony, wysyłamy 
e-maile, nadajemy faksy, przyjmuje
my petentów I tak w koło Macieju. 
Wszystko w atmosferze pośpiechu, 
zamętu, bo w agencjach reklamo
wych nie ma zleceń na dziś czy jutro, 
wszystko jest „na wczoraj".

W przeciwieństwie do szefa by
wamy mistrzyniami uśmiechu i milej 
intonacji głosu, co c/asem  procentuje. 
Narzekający pan Zando tak napraw
dę jesl w sumie bardzo zadowolony 
z naszych usług, zresztą korzysta 
/  nich nieprzerwanie od dwóch lat. 
„Pani Ewo, Aniu, Asiu. kocham panią’ 
zdarza nam się słyszeć dość często, 
gdy już dopniemy wszystko na tip- 
top. Cóż, widać Afrykańczycy należą 
do ludzi o  bardzo zmiennym usposo
bieniu i równie mocno ekspresyjnych 
w okazywaniu swych em ocji.,.

Uwierzcie! W  ciągu dnia są takie 
momenty, że nie można spokojnie wy
pić kawy, ponieważ prawie jednocze
śnie dzwoni telefon mój albo jednej 
Z koleżanek i zjawia się klient. Często 
zaaferowana mnogością wydarzeń,
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biegam po poddaszu agencji, z îla- 
twiając kilka rzeczy naraz» więc kubek 
z kawą zostawiam w najbardziej nie
typowym miejscu, a potem ... szukaj 
wiatru w polu! Zresztą ów problem 
nie dotyczy wyłącznie mnie, wszystkie 
sobie z tym  nie radzimy. Codziennie 
mówimy, ze W niedalekiej przyszłości 
stworzymy coś na kształt rankingu 
dziwnych miejsc, w7 których lądują 
kubki z „nadpitą" kawą. Sądzę, że bę
dzie to lista długa, wciąż uzupełniana 
o nowe lokalizacje.

E maile, faksy, telefony. Sterty 
papierów, faktur i w tym wszystkim 
odwiedzający nas przedstawiciele 
handlowi. Swojij drogi) jest to całkiem 
miły punkt dnia, ho bez trudu znajdu
jemy z nimi „wspólny" język: tak jak 
my jesteśmy „przeupi zeime" dla na
szych klientów, tak i przedstawiciele 
handlowi są „przeuprzejmi” dla nas. 
Otw ierając im drzwi, na dzień dobry 
wymieniamy najszczersze uśmiechy 
potem słuchamy komplementów. 
mJaka cudowna drukarka, chyba nigdy 
nie widziałem tak pięknego urządze
nia! Du takiej drukarki tylko najlepszy 
papier, najbielszy papier! Dokładnie 
taki, jak naszej firmy; który chciałbym 
pięknym (pięknym jak  drukarka) p a 
niom dziś zaoferować".

Znamy te wszystkie chwyty m ar
ketingowe, same je zresztą stosujemy! 
Dzisiejszy pan przedstawiciel wypo
sażył nas w cztery ktasery z próbkami 
różnego typu papieru do wydruków. 
Przyjęłyśmy je bardzo chętnie, im 
więcej, tyra lepiej. Przynajmniej pan 
Zando będzie miał na co narzekać... 
Zdarzają się również zlecenia niety
powe, ale wtedy bezkonkurencyjny, 
nawet wobec wybrednych klientów, 
pozostaje szef. Jest ojcem dwuletniej 
Tosi, blondyneczki, mającej pluszową, 
zieloną żabę, bez której nie ma mowy 
o zjedzeniu obiadku, wyjściu na .spa
cer czy zaśnięciu.

Pewnego razu żaba niepostrzeże
nie zginęła. Tosia zaniosła się płaczem. 
Otrzymałam więc od szefa nietypo
we zlecenie sprawdzenia wszystkich 
miejsc, w których poprzedniego dnia 
byt z córą: aptekę, spółdzielnię miesz
kaniową, dwóch sklepów spożyw
czych, przedszkola i dwóch drukarni. 
Pierwszy raz dostałam do dyspozycji 
samochód służbowy, a więc sprawa 
wyglądała na naprawdę poważną.

Ostatecznie żaba się znalazła, leżała 
sobie spokojnie na parapecie w jednej 
i  drukarni...

Wiadomo, źe każda firma ma sze 
ta, który opowiada czasem  nieśni iesz- 
ne kawały. Dowcipy naszego bossa są 
wyjątkowo kiepskie, U’ mojej agencji 
z powodzeniem działa prosta zależ
ność i zasada polegająca na wykorzy
staniu nierównowagi sił szef- pracow
nice, szef -  trzy baby. Kawały są zwykle 
szowinistyczne i z całej naszej czwórki 
niewątpliwie smieszą wyłącznie jedną 
osobę. Tymczasem i my śmiejemy się 
do łez (tylko spróbuj się nie śmiać!). 
Ów wesoły akcent zwiastuje moment, 
kiedy szef zbiera się 
do domu, Ot, taki 
żarcik na odchod- 
ne. „Rozbawione” 
zostajemy same na 
polu bitwy..,

P o ł u d n i e .
Znowu telefony, 
e-maile, taksy, 
spam, przedsta
wiciele handlowi.
Sajgon trwa (to 
nasze hasło prze
wodnie, słowo 
klucz). Na pry
watna komórkę 
(ha. trzeci tele
fon) dzwoni mój 
chłopak, „Cześć, 
co tam, jak tam, 
żyjesz jeszcze?*'.
Bez wgłębiania 
się w intencje 
uznaję pytanie 
za retoryczne,
„Pewnie wstał
0 jedenastej...”
- myślę sobie.
-  „Cynik!*

Na szczę
ście o czter
nastej dzwo
ni iuż mniej 
t e l e f o n ó w
1 przychodzi 
mniej spa
mu. x\tając 
ś w i a d o 
mość jak 
wiele mamy 
jeszcze do 
z ro b ie n ia

i że najprawdopodobniej nam się to 
nteuda, mówimy sobie: „Po co zaczy
nać coś dzisiaj, skoro i tak nie uda się 
tego załatwić?". Zostawiamy więc to 
na ju tro .,. Odpalamy CRM, czyli pro
gramik do nawigowania zdarzeniami 
(to taki „elektroniczny kalendarzyk'), 
i skrupulatnie przepisujemy każde 
zadanie na dzień następny* edytując 
nową datę w kalendarzu.

Ewa M agdalena Jendrusik

PS Aha, zapomniałam napisać, 
że studiuję zaocznie dziennikarstwo 
w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Jestem na II roku



.eSPeJotka' to inaczej „Studencka Poradnia Językowa". 
Piszcie i dzwońcie do„Mixera"we wszelkich sprawach 
dotyczących poprawnej polszczyzny

/

eSPeJotka(3)

i

Poszedłem (nie: poszłem)

Zauważam, że coraz więcej męż
czyzn (i tych młodszych, i tych 
nieco starszych) mówi błędnie 

szlem, poszłem, przyszłem, wy$złemt 
doszłetn itp. zamiast szedłem, posze
dłem, przyszedłem, Wyszedłem  ̂ dosze
dłem itp.

O tym, źe nie m o/c być inaczej, 
przekonuje nieudana próba utwo
rzenia tormy 3. osoby l, pojedyncze}, 
Nic da się powiedzieć on ssł, on pa
sz ł, on przyszł, on wysz}, on doszł, nie 
wchodzą też w grę postacie on szeł. on 
poszeh on przyszeł, on wysz eJ, on do- 
szeł... Dlatego muszą io być określe
nia on szedł, on poszedł, on przyszedł, 
on wyszedł* on doszedł.

Właśnie to jest decydujące -  do 
męskich form 3 .osoby szedł-, poszedł-, 
przyszedł-, wyszedł-, doszedł dodaje 
sie końcówki osobowe -em  l -eś i tak 
powstają tormy 1 ,1 2 .  osuby rodzaju 
męskiego ja  szedłem, poszedłem* przy
szedłem, Wyszedłem, doszedłem  oraz 
ty szedłeś, poszedłeś, przyszedłeś, wy
szedłeś, doszedłeś.

Wrzućcie, panowie, między h i i ki 
informacje rozpowszechniane głów
nie w inkrnecie bądź pocztą panto
flową; że językoznawcy (Rada Języka 
Polskiego PAN, a głównie prol. Jan 
Miodek) zezwalają już na mówienie 
szlem, poszłem, przyszłem, wyszłetn, 
doszłem ze względu na uzus, czyli 
zwyczaj językowy. Nie zezwalaj) i nie 
ma szans na to, żeby zezwolili*..

Językoznawcy nie mają w ąt
pliwości. że błędne szlem , poszłem, 
ppzyszłem, doszłem ild. utrwalają się 
w języku przedstawicieli płci męskiej 
pod wpływem najzupełniej popraw
nych form żeńskich ttlfint, poszłam, 
przyszłam, wyszłam, doszłam. W  tym  
wypadku wszystko jest w porządku, 
gdyż forma 3. osoby i. pojedynczej 
brzmi szła, poszła, przyszła, doszła*

To oczywiste więc, te mówi się i pisze 
szłam, poszłam, przyszłam, wyszłam, 
doszłam  o ra ; $złaś, poszłaś, przyszłaś, 
wyszłaś, doszłaś.

Ale uwaga! Kiedyś także formy 
żeńskie zawierały czystkę -ed. Ko
biety i dziewczęta mówiły sżedłam, 
poszedłam, przyszedkim, wyszedhmiĄ 
doszedłam. Z czasem jednak w lor 
mach tych zanikła samogłoska e, 
a później, juź w postaciach szdłam, 
poszdhim, przyszdłam, wyszdłam, do- 
szdłam , trudną do wymówienia zbit
kę spółgłosek -szdł- uproszczono so
bie Jo  -s~ł-T Dlatego dziś obowiązują 
form y poszłam, przyszłatti, wyszłam, 
doszłam; szłaś, poszłaś, przyszłość » t -  
szłai, doszłaś oraz szła, poszła, przy
szła, wyszła, doszła.

Forma szdła przekształciła się 
w szła, męska szedł nie sprawiała na
tomiast nikomu trudności przy arty
kulacji t stała się podstawą utworzenia 
form 1. i 2. osoby. Do szedł dodano 
słowo posil ko we jeśm, jeś  i tak naj
pierw powstały twory szedł jeśm, szedł 
jeś, a i  biegiem lat (po zrośnięciu się 
i uproszczeniu) obowiązujące dziś po
stacie tleksyjne szedłem, szedłeś,

W  rodzaju żeńskim po dodaniu 
słowa posiłkowego je  śni, jeś  do imie
słowu przeszłego szła otrzymaliśmy 
archaiczne tormy szła jeśm, szła jeś, 
a następnie - znow^u wr wyniku 
uproszczenia, zrośnięcia się końco- 
iMek z imiesłowem -  jedynie obecnie 
poprawne szłam, szłaś.

Maciej Malinowski

Autor jest mistrzem ortografii 
polskiej (katowickie Dyktando), pro
wadzi zajęcia nas Wydziale Politologii 
i Komunikacji Społecznej Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego

18Kor
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y “\  stycznia br. gościem
/ I I  Krukowskiej Akademii

V h/  była znana polska pi
sarka Olga Tokarczuk, Konferencja 
zorganizow ana została przez Zakład  
Kultu г о /nawstwa. Spotkanie z au 
torka poprzedziła projekcja filmu 
„A ria Diva" w reżyserii Agnieszki 
Smoczyńskiej, będącego adaptacją  
opowiadania Tokarczuk nAriadna  
n a Naluos”

O związkach kina i literatury m ó
wiła tilmoznawczyni dr Anna Taszyc- 
ka, a próbą interpretacji, nagrodzonej 
statuetką Nike powieści „Bieguni" 
Щ ф  się dr Marta Raczek, wygłasza
jąc wykład na temat „Olgi Tokarczuk 
kamera raritotis albo o manierycznym 
kolekcjonowaniu dziwów i współczesnej 
formie Kimstkamery". Wypowiedzi 
prelegentek i samej autorki dotyczyły 
głównie adaptacji tekstu literackiego 
na dzieło filmowe oraz możliwych in
terpretacji twórczości.

t ;zęśc konferencii, poświęcona 
zagadnieniu translatorstwfa. prowa- 
d гопа b\la przez dr Lrsulę Phillips 
(angiebiką badaczkę i tłumaczkę 
literatury polskiej), Olga Tokarczuk 
podkreślała, jak wymagającą i godną 
podziwu pracą jest tłumaczenie ksią
żek, szczególnie wtedy, gdy autorzy 
pierwowzoru posługują się niepopu
larnym językiem, do jakich niewątpli
wie zalicza się polszczyzna. Zdaniem  
autorki tłumaczenie to zawsze torma 
interpretacji (wersja dzieła), dlatego 
tak ważną sprawą pozostaje świado
mość tłumacza, jego erudycja, ale 
także swoista miłość do książki, nad 
którą pracuje,

Wybór komentatora to niekiedy 
czynnik przypadku, dlatego należy 
się liczyć z tym, że ktoś, kto tłuma
czy książkę г obowiązku, może nie 
uchwycić głównych myśli dzieła. Za 
jedną г najlepszych obcojęzycznych 
wersji swojej literatury Tokarczuk 
uznała przekład szwedzki, podkreśla
jąc przede wszystkim starania i zasługi 
tłumaczki, W czasie dyskusji powsta
ła idea stworzenia notatek dła prze
kładającego - „przypisów do samej 
siebie", mających pomóc tłumaczowi 
w uchwyceniu sensu, czy’ przywołania 
kontekstu.

Ciekawym aspektem rozmowy 
były inspiracje Olgi Tokarczuk litera
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Olga Tokarczuk uważa swoją dziedzinę za najdoskonalszy 
wynalazek ludzkości, skłaniający człowieka do empatii | 
i możliwości otwarcia się na Innych ludzi

turą Williama Віаке'а (głównietekstem  
„The Marriage ol Heawn and Heli”), 
które możemy odnaleźć w najnowsze i 
książce autorki „Prowadź swój pług 
przez kości um arłych’ Autorka defi
niuje swo;ą najnowszą powieść іако 
obraz zachowań jednostki* postawio
nej wobec nienaturalnego i /lego pra
wa. Bohaterka staje pr/ed dylematem  
moralnym: stanąć po stronic owego 
prawa czy zaufać własnym poglądom  
i sprzeciwić się takiej rzeczywistości? 
Olga Tokarczuk wyraźnie nawiązuje 
do Rlakeowskiej wizji kontrastujących 
porządków patriardialuego świata» 
którym rząd/i system prawny, oraz 
rzeczywistości emocjonalnej, sponta
nicznej i cieleshej.

Ważnym punktem konferencji 
była dyskusja pisarki ze studentami, 
podczas której rozmawiano o zagadnie
niu adaptacji, .o sik- powieści, zjawisku 
audiobooków oraz stosunku autorki 
do krytyki literackiej. Na pytania słu
chaczy dotyczące jej przygód z kinem 
Tokarczuk wyraziła chęć napisania 
w przyszłości scenariusza filmowego 
or^z odniosła >ię do swojej współpracy 
i  Andrzejem Wafdą pr/v .Tataraku ’ 
Kwestię zaszczepiania nowinek techno
logicznych do świata literatury autorka 
uznała za nieuchronna oznakę nowych 
czasów. Podkreśliła jednak swoje przy
wiązanie do książki w formie papierowej.

Pisarka często odwoływała się Jo  
powieści jako takiej. Olga Tokarczuk 
uważa swoją dziedzinę za najdosko
nalszy wynalazek ludzkości, skłaniają - 
cy człowieka do empatii i możliwości 
otwarcia stę na innych ludzi. Jej /da  
niem lektura powieki uwalnia nas od 
„przekleństwa własnego »ja«" nie jest
tylko przyjemnością d______
czytania, ale i p o 
zyskaniem świado
mości współczucia 
i emocji. Na pyta
nie o kontrowersje 
związane z jej osobą 
i twórczością Tokar
czuk odpowiedzia
ła. że dla wielu była 
„kłopotliwą autor
ką znikąd” piszącą 
„dziwaczną lite
raturę, Dokonała 
także rozróżnienia 
krytyków literac
kich na uniwersyteckich, 
których opinie rzadka docierają do 
czytelników, oraz na pobieżni:, bezre
fleksyjną i najczęściej krzywdzącą dla 
pisarzy krytykę gazetową.

Ważną kwestią okazała się opi
nia autorki na temat deprecjonowania 
literatury kobiet. Kobiety autorki szu
fladkuje się jako te, który piszą mało 
wartościowe powieści, zyskujące po

pdarność tylko wśród czytelniczek. 
Zdaniem Tokarczuk świat literatury jest 
mocno patriarchalny - niektóre gatunki 
literackie takie jak kryminał czy repor
taż są zarezerwowane dla mężczyzn. 
VV iury konkursów literackich w więk
szości zasiadają panowie, podobnie bra
kuje parytetów w wydawnictwach.

Podczas zaledwie kilkugodzinne
go spotkania z Olgą Tokarczuk poru
szono szereg zagadnień dotyczących 
obrazu współczesności. Ze względu 
na ogrom treści w następnym nume
rze ,.Mizera” powrócę jeszcze do te
matów wystąpień dr Anny Tadżyckiej 
i dr Marty Raczek.

Marlena Wojnowska
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Wasza form acja nosi intrygu
jącą nazwę „SmokeDaCrackOAf”. 
Ciekawi m n k , w p k ich  okoliczno
ściach powstał ten projek t,,,

Tom asz Kaczorowski: Gramy
razem dokładnie od 2 lat, Zaczęło się 
od tego, żc- Piotrek caJy czas działał 
w swoim studiu, gdzie tworzył autor
skie produkcje, podczas gdy ja grałem  
w Krakowie imprezy reggae. Okazało 
się, że łączy nas ta sama pasja, dlatego 
można powiedzieć, żc wszystko wzię
ło się po prostu z przyjaźni w.

Piotr Krakowski: Założyliśmy
sobie, że po łączy my nasze umiejętno
ści i wspólnie stworzymy lakiś projekt: 
trąbka na żywo, sound system i pro
pagowanie takich, a nie innych dźwię
ków. lak żeby nie robić dyskoteki, 
tylko konkretne, świadome dźwięki 
dla ludzi, którzy od muzyki oczekują 
czegoś więcej.

No dobrze, ale to tylko część gru
py. Kiedy dotyczyli do was wokaliści?1

Tom asz Kaczorowski: Przez
jakiś czas byłem rezydentem krakow
skiego „Błędnego Kola" i właśnie tam 
poznałem MC Kinga. Któregoś dnia 
zaproponował mi, żc m o/e dołożyć 
swój wokal tłu granego przeze mnie 
seta, Oczywiście się zgodziłem, King 
wziął mikrofon i... zaczarował ludzi 
Potem, podczas imprezy urodzinowej, 
poznałem Kinga z Piotrkiem. Wyszło 
na to, że nasze gusty muzyczne się 
spotykają, dlatego zaczęliśmy myśleć 
o tym, by zrobić coś razem.

Piotr Krakowski: Swoją drogą
pamiętam, że byłem m ocno zaskoczo
ny, u Tomek w ogóle słucha takiej mu
zyki. Wiesz, mam na myśli mocniejsze 
strony reggae, jaki duby, dubstepy.

Tomasz Kaczorowski: Najpierw 
dołączył King. /.ara/ potem Kaśka, bez 
których, powiedzmy wyraźnie, nie by
łoby tego projektu.

„Sm okeD aCrackO ff" nie jest 
projektem  kom ercyjnym . Czy dzieje 
się tak ze względu na niszową rolę 
muzyki reggae w Polsce?

Tomasz Kaczorowski! -  Tak na 
prawdę ta akcja jest totalnie niszowa. 
Nie ma to takiego odbioru ani takie 
go przełożenia, jakie miałoby gdzieś 
indziej na święcie. Dziwi mnie tot 
ponieważ produkcje Piotrka są zro
bione naprawdę na m iędzynarodo
wym poziomie, jest to rewelacyjne 
\ do tego robione w domowym stu
diu, w Polsce - W Krakowie nad W i
słą. Ludzie, którzy słuchają reggae, są 
w szoku, że takie rzeczy zostały tak 
profesjonalnie zrobione, i to wl«iofr 
w Polsce. Nawet na naszym forum 
komentarze słuchaczy ograniczają się 
do wypowiedzi: „Jest super - trzy
majcie tak dalej".

A w radiu was grają?
Tomasz Kaczorowski: Grają

nas różne radia, np. Novifea w Roxy 
Ale dostać się do rozgłośni nie jest 
łatwo, jeśli chcesz być ze swoimi na
graniami na antenie powiedzmy R a
dia „Bis’, musisz sobie, nazwijmy to 
wprost, opłacić „promocje ' Na takiej 
zasadzie grana jest przykładowo nowa 
płyta TEDE-go, swoją drogą .strasznie 
słaba zarówno muzycznie, jak i lek 
sto wo W  tym wszystkim najlepsze 
jest lo, że większość ludzi, którzy pra
cują w RMF-ie, słucha nas prywatnie. 
Kredy zaproponowałem nasze mp3 
człowiekowi odpowiedzialnemu tam 
i a playlistę, wiesz, co mi powied/iaf? 
Że w takich rozgłośniach jak RM I- 
puszczanie muzyki na własne życzenie 
upadło wraz z kom unizm em ... Tak ż* 
witajcie w erze kapitalizmu...

Gracie bardzo różnt; odmiany 
reggae. |ak w Polsce reaguje się na 
taki rndzaj muzyki?

Tomasz Kaczorowski: - fab już 
wspomnę ił istny, jest to nis/a. Ale 
zdarzają się odstępstwa od reguły, jak 
np. występ liednarka w „Mam talent", 
dzięki któremu osiągnął sprzedaż 
100 tys. płyt.

Piotr Krakowski: -  Uważam, 
że tu nie reggae ludzie kupili, tylko sa
mego Bednarka* Gdyby chłopak śpie
wał pop, byłoby dokładnie tak samo. 
Chodzi o sam takt, że gość ma talent. 
Nie sądzisz chyba, że ten tłum piętna
stolatek idzie na jego koncert po to, 
by słuchać reggae, To jest trochę 
tak jak /  The Beatles, czyli z cztere
ma przystojniakami, którzy znaleźli 
w muzyce sposób na siebie.

Skoro już wspomniałeś o „M am  
talent”, ciekawi m nie wasza opi
nia na temat tego lypu program ów. 
Czy dopuszczacie możliwość wzięcia 
w nich udziału?

Piotr Krakowski: - Z własne
go doświadczenia wiem, że promo* 
wantę siebie w takich programach  
w Polsce zazwyczaj ułatwia dotar
cie do słuchacza, Szczególnie teraz, 
w dobie komputerowych produkcji, 
kiedy z łatwością możesz dotrzeć do 
masy łudzi przez internet, bardzo wie
lu promuje się właśnie w taki sposób. 
My l lecielibyśmy się pokazać ludziom 
dlatego, że mamy świadomość własnej 
twórczości, lo, co robimy na polskiej 
scenie, jest na pewno czymś innym 
i charakterystycznym.

Tomasz Kaczorowski: -  Przecież 
nie o i<i chodzi, byśmy się pokazali 
u Kuby Wojewódzkiego. Dla mnie 
sound system to kultura, która wy
maga bezpośredniego kontaktu z od
biorcą. dobrego nagłośnienia, dobrej 
wibracji. A podczas takiego wystę
pu poleciałaby muzyka z playbacku, 
gdzie ja równie dobrze mógłby m stać 
Za ścianą,..

O krakowskiej publiczności, realiach 
rządzących polskim show-biznesem 

rogramach <ypu„X Factor oraz przede 
szystkm o muzyce reggae rozmawiamy 
? Tomaszem Koczorowskim i Piotrem 
akowskim z grupy ‘SmokeDaCrackOff
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Piotr Krakowski; -  Z drugiej strony 
już dawno przelałem  wierzyć w coś takiego 
jak siła tetewteji łesli ludzie nic kupią cię na 
żywo. to jak dhigo by> występował na ekra
nie, i tak nie zaistniejesz na dłużej Wiem to 
trochę po sobie, bo mnie te/ kiedyś wpychali 
w różne rzeczy. Byliśmy w „Randce w ciem 
no" wygraliśmy „Debiuty” w Opolu, uraz 
z zespołem „Milkshop”, ale nie graliśmy 
koncertów. Dlatego nas nie m a ...

W róćm y na nas/t? krakowskie po
dwórko. Czy w stolicy Małopolski istnieje 
scena reggae? Gdzie m ożna posłuchać ta 
kiej muzyki?

Piotr Krakowski: Dzięki Bogu dzia
ła klub „Fabryka" Dostać .sic do innych jesl 
bardzo trudno. Były „Krzysztofory” ale to 
już nie Ui samo miejsce, co kiedyś.

A co z krakowską publicznością?
Piotr Krakowski: - Ludzie są z natury 

leniwi i nawet jak mają przejechać na drugą 
stronę Wisły, to już im /.a daleko. Ale w Kra
kowie istnieje jeszcze inny problem* Słucha
cze przyzwyczaili się do tego, że większość 
rzeczy bywa za darmo. Kiedy mają na coś 
wydać więcej niż JO zł, wolą się szwendaĆ 
po rynku.

Jakie macie jeszcze muzyczne marzenia?
Piotr Krakowski' - Kiedy leżę w łóż

ku, to myślę, że na nasze koncerty będzie 
przychodziło po kilka tysięcy osób. Ale nie 
wiem, czy jest to możliwe.-.

Tomasz Kaczorowski: f.i wciąż nie
rozumiem, dlaczego grając w milionowy m 
mieście, zastanawiamy się, czy na świato
wą produkcję przyjdzie 300 osób. Dlaczego 
w 10-milionowym kraju musisz najpierw 
wydać EPKl; w nakładzie 500 sztuk?

No dlaczego? To ja was pytam?
Piotr Krakowski: Nie wiesz dlaczego? 

To zapytaj się Jaruzelskiego... {śmia-h)

Rozmawiał 
M arcin Majewski

„SmokeDaCr ackOi P  tu grupa założona 
blisko dwa lata temu w Krakowie. „Ojcami"

4

projektu są didżej i promotor Tomasz Ka 
czorow&ki, znany na krakowskiej scenie jako 
„SmokeNystem" oraz Piotr Krakowski, kom
pozytor i producent mający na koncie z wy 
cięstwo w opolskich „Debiutach* czy bardziej 
komercyjne projekty, takie jak realizacja czo
łówki do serialu .Magda M': Skład uzupeł-

16 f utego 1939 roku urodził siHzesław WyUrzydri, many bardziej 
jako Czesław Niemen, Skomponował wiele niezapomnianych 
przebojów. Iworzył utwory popularne, ale jednocześnie trudne 
"w formie i treści. To zastanawiające, dlaczego tak wielka postać 
polskiej muzyki za życia budziła tyje kontrowersji i niezrozumienia, 

*by dopiero po śmierci zyskać godne swojej osoby i twórczości uznanie,..

Dziwny jest nasz świat

Każdy z nas inaczej postrzega otaczającą rzeczywistość i ludzi. 
Niektórzy na widok odmiennie ubranego człowieka momen

talnie stawiają tezę, że to dziwak, nie próbując go nawet zrozumieć. 
Гак właśnie było z Czesławem Niemenem, który na początku bar
dziej odstraszał niż przyciągał Jednym z pierwszych, którzy do
strzegli w rym artyście ogromny potencjał artystyczny, był ceniony 
polski aktor i reżyser Adam Hanuszkiewicz (ściągnął go do Teatru 
Narodowego w Warszawie).

Po przygodzie z teatrem przyszedł czas wielkich bitów, takich 
jale^Dziwny jesl tS łJw ia f, „Sen o Warszawie", „Wspomnienie" 
czy „Nim-przyidzie wiosna”, za którą w Sopocie otrzymał nagrodę 

-Grancl P m  Festiwalu Interwizji.
Osoby, które miały okazję spotkać Czesława, wspominają, że ze 

zdziwieniem przyglądali się artyście, którego nieodłącznym try b u 
tem była książka przy boku. Nie rozumieli, ze każdą wolną chwilę 
poświęca on na muzyczną interpretację tekstów wielkiego puetv 
Cypriana Kamila Norwida. Sam Niemen tłumaczy! fascynacje 
wieszczem i wynikające z niej zachowanie w sposób nietuzinkowy: 
„Ja całe życie chodzę z nim pod pachę..", Z całą pewnością można 
powiedzieć, że Niemen był muzycznym prekursorem interpretują
cym literaturę romantyzmu, który na nowo pomógł nam zrozumieć 
Norwida.

Mijały lata, a on dalej nie mógł liczyć na fiełne zrozumienie 
i akceptację swojej tworczości. Kiedy w 2001 roku Czesław Niemen 
zm adjego kariera i dokonania zostały na nowo zweryfikowane, tak 
jakb^publiczność dopiero wtedy zrozumiała, cli chciał powiedzieć 
przez swoją muzykę. W dzień pogr/ebu, za namową dziennikarza 
muzycznego Mark3~Niedżwieckiego, w większości stacji radiowych 
rozbrzmiał utwór „Dziwny jest ten świat'“ Inicjatywa ta zwiastowała 
wielkie pośmiertne odrodzenie twórczości Niemena. Po raz kolejny 
potwierdziła się znana teza mówiąca o tym, że bardzo często nic do
ceniamy ludzi i ich dokonań za życia, Dziwny jest ten nasz świat...

Od owej przełomowej chwili dzieli nas już kilka lat, a mimo 
to popularność Czesława Niemena ani przez chwilę nie zmalała. 
Wręcz odwrotnie! Wielu polskich wykonawców sięga po jego re
pertuar. Jednym z nich jest Janusz Radek ze spektaklem „Opowieści 
Niemeoem” podobnie Monika Węgiel śpiewająca ..Dziwny jest ten 
świat” na wielkich koncertach galowych. Ten wielki wzrost popular
ności Czesiawa Niemena dopiero po jego śmierci najtrafniej oceniła 
kiedyś znana krakowska aklorka Nina Repetowska, mówiąc: „Nie 
zauważyliśmy, że mieliśmy wiród siebie geniusza"

Andrzej Kurdziel
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ЯЛІЙ- DpLm (діг.ІУЬУ t  w Quebeai}, na- 
оталу niegdyś entant terrible karradyj- 
skiego kina, pracz zachodnią krytykę, został 
okrzyknięty nadzieją N Muzy, Kilkj miesięcy 
tanu mogliśmy oglądać u kinach jego 1'iltit 
»Wyśnione miłości" który objawił doLwy 

styl tego młodziutkiego reżysera. Ową styli 
stykę reprezentują głównie charakterystycz- 4 
na kolorystyka obrazów oraz znakomicie 
komponująca się z każdym kadrem muzyka, 
Dolan uwodzi iuis zbliżeniami pięknych twa
rzy i modnych ciuszków, podczas ĵ dy termi 
filmu stanowi вііепаф jednostki wymuszona 
odmiennością seksualną.

Z niespotykani) lekkości;) reżyser opo
wiada o gorzkiej rzeczywistej dzisiejszych 
nastolatków. Swoją drogą sam nrtysta od 
ważnie przyznaje się do homoseksiuiUżrn u. 
W' jednym z wywiadów powiedział: ..Noszę 
w sobie mnośe i bętlęnią widzów atakował Nu- 
boję щ- flu idu konfrontacji. Dlatego prtcdd 
postanowiłem zostać fibnotitcm”

,, Jako sccnanysta Xavier wykazuje się 
trudną umiejętnością formułowania ironicz
nej, a zarazem trafnej obserwacji skompliko
wanych relacji międzyiudikkh, Przyrównała
bym to do genialnych wizji, które w czasach 
swojej świetność i ukazywał Woody Allen. Nie 
lx-z powodu przywołuję tutaj tego z-mkomite- 
go reżysera Dolan garŃŁLimi czerpie z histo
rii liinni światowego, & wytrawny kinoman

„Zabiłem moją nutkę’ to hlm o  wyraz 
nych wątkach autobiograhemych, opowiada™
0 trudnych relacjach matki i syna ló-letni 
Hubert (w tej roli sam Dolan} jest zagubionym 
nastolatkiem, który nie potrafi się odnaleźć 
w otaczającej go rzeczywistości. Pragnie sa
modzielności, ale ogranicza go matka. Chan- 
tale (świetna Anne Donal) nie jest idealną 
panią domu i doskonale zdaje sobie z lego 
sprawę. Wydaje się zagubiona i osamotniona 
w wychowaniu syna, z którym od dłuższego 
czasy nie potrafi odnaleźć wspólnego języka.
Ma swoje niestandardowe przyzwyczajenia
1 nieco kiczowaty styl, co denerwuje Huberta, 
który wprost wyznaje, że jej nienawidzi. Kry 
zys pogłębia się coraz bardziej, a jedynymi od - 
sktHaniami nastolatka staja się literatura i roz
mowy i  nauczycielką julie. Na pozór dumny 
Hul>ort wyraźnie boi się dorosłości. Wkracza 
w nią na oślep, widać, że potrzebuje wsparcia, 
którego nie jest W stanie dać mu najważniejsza 
dla każdego osoba - jego własna matka.

Nawet tego partner Antonin okazuje się *  
7. innego świata, co formalnie zostało zasygna
lizowane w warstwie scenograficzne]. Dom 
Huberta jest dzianie tajemniczy, zagracony, 
a widz mimowolnie odczuwa wszedwbecność 
gęstej ikI niedopowiedzeń atmosfery. Kontrast 
stanowi ł koiei mieszkanie jego chłupaka. 
Antonin żyie w ogromnym i jasnym domu, po 
-■uli! wypełnionym śmiechem matki oraz luźnym

z przyjemnością dostrzega te Lntertcksluab w  i mczym nieskî powaaym nastrojem wolności
ne zabiegi W  jego lilmach odnajdziemy eoś 
z wibrującej kolorami estetyki Pedra Aimodó- 
vara czy też zmysłowości i nostalgii rodem ze 
iwiata Wonga Kar- Waia. Ciekawe i niezwykle 
celne wstawk: paradokumenialne to tylk* > 
datkowy altu „Wyśnionych miłości'! Całość

Nienawiść przeplata się tutaj г pragnieniem mi 
toki wraz zwykłą, dziecięca bczbroniiciści ą.

Tego, czego na pewno nie można od 
mówić DoLmowi, to talentu i wręcz niesarnch1 
witego jak na nastolatka ztnysłu obserwacji. 
Świetne wykorzystane slow i fastmolion oraz

zaskakuje i staje się w moim odczuciu jed -^  wspomniane przez mnie już zbliżenia i kolo
nym z najciekawszych filmowych wydarzeń 
2010roku.

Szkoda, że dopiero teraz, (.Iwa lata po 
światowej premierze, mamy okazję obejrzeć 
głośny debiut Dolana pt, „Zabiłem moją mat
kę" Mając w pamięci udane ̂ Wyśnione miło
ścî  trochę zawiodłam się n,i wspomnianym1 
debiutanckim filmie, ..Zabiłem moją matkę" 
uważam /a średniej jakości dram.it, dlatego 
dziwię się. dlaczego film zaledwie .HJ-let niego 
wówczas Kanadyjczyka wywołał aż takie za
mieszanie na światowych festiwalach.

rys łyka naprawdę robią wrażenie. Warsztat 
filmowy jest bogaty i dopracowany, czego 
mógłby pozazdrościć niejeden doświadczony 
reżyser. Całość wydaje się jednak nieco /byt 
„rozkrzyczana" i nieudoskonalona w war
stwie scenariuszowej.

Uważam jednak, że biorąc pod uwagę 
niespotykanie młody wiek Dolana (pomysł na 
riim narotlzil się w jego globie, kiedy mini м 
ledwie 17 lat), możemy wyłączyć mu te drob
ne niedoskonałości Refleksje płynące i filmu 
są boleśnie prâ vdzhve, a kh podsumowanie

jWrzaiva wokół tilmu zaołwicowab pre- mógłby stanowić q iat z początkowe! sceny
stiiowymi nagrodami Wystarczy wspomnieć hłmu: „Kochamy $*xw matkę, nie w ktbfy
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im ' statuetki ptłdczas programu Directors 
Rirmiglit na Festiwalu Filmowym w Can
nes, To, co raeczyiviście /wróciło moją uwagę 
w filmie ..Zabiłem moją matkę” U> widtłez- 
ґіє narodziny wyrazistego stylu Dolana, któ
ry przez kolejne diva lala ewaluowal po to, b> 
w pełni objawić wę w „Wyśnitioydi miłościach"

o tym. Tyłka po ostatnim pw^uiriiu zdajemy 
sobU' sprawę z jak  głęboko zakorzenia ія 1 
нг nas ta rniłoit ',

Z niecierpliwością czekam na dalszy 
rozwój kariery tego nJode^i'. niezwykle cie
kawego reżysera. -—  -

Ju st\riiit Hurtia
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tekście- wydarzeń kulturowych i politycz
nych w Polsce i na świecie. Narracja książ
ki obraca su; wokół przygód Warszawskich 
grup: Kryzys, Tilt, Brygada Kryzys, TZN 
Xenna, De u ter, Dezerter i Izrael. Istotnym 
punktem odniesienia jest obchodzący 
w tym roku trzydziestolecie festiwal 
w Jarocinie, który w lotach 1 - 1986 był 
kipiącym tyglem i najważniejszym forum 
artystycznych prezentacji polskiego rocka.

„Fragmenty” Marilyn Mon 
roe <WL) Marilyn Monroe 
to najbardziej rozpoznawalna 
blondynka na święcie, kojarzona 
i utożsamiana ?. postacią Lo
relei z filmu „Mężczyźni wolą 
blondynki". Mało kio zdaje so
bie sprawę 7. tego, że ta na po
zór szczęśliwa kobieta potrafiła 
być bardzo poważna, zupełnie ni< 
la sobie z samotnością, często pn 
w depresję. „Fragmenty" to osob 
piski, wiersze i listy napisane pr 
lorkę uznawaną w latach pięćdzit 
XX wieku za symbol seksu i kob 
które ukazują intymną i często j 
styczną stronę jej życia. Być może | 
ne zapiski Monroe pozwolą spojrzę 
nieco z innej strony? Niewątpliwie 
one portret osobv wrażliwej i mieli
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Erasmus

LLP -  ERASMUS 2011/ 2012 
SPOTKANIE INFORMACYTNE

16 lutego 2 0 1 1 r. (środa) o godz. ] ї :3 0  i i-LOO w sali В 203
odbędą się фЙкаїїІа informacyjne, potktós których przedstawione 

zostaną nasady wyjazdów stypendialnych 
w ramach programu LLP- Erasmus.

Na spotkania zapraszamy studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych *którzy chcieliby pódjiąć studia na zagraniczne; 

Uczelni w roku akademickim 2 0 1 1/2012 (kandydaci muszą być 
studentami Krakowskie j Akademii W.trakcie realizacji wyjazdów). 

Dodatkowe informacje znajdują si  ̂ na stronie internetowej; 
http^/www.ka.Ldu.pł/wspolpraca/erasmus-/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Drodzy Studenci!

W  semestrze lei nim roku akademickiego 20 H /2012  
planowane są kolejne tygodniowe

wymiany studenckie
z partnerskimi uczelniami zagranicznymi.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy 
do Działu W spółpracy Międzynarodowej (pok. R203),

W marcu do Krakowskiej Akademii 
przyjeżdżają studenci z 

Uniwersytetu Baranowicze z Białorusi.

Wszystkie osoby zainteresowane pomo
cą w organizacji ich pobytu oraz wzię

ciem udziału w programie kulturalnym
zapraszamy do

Działu Współpracy Międzynarodowej
pok* B 205

Wyjazdy zagraniczne studentów  
Krakowskiej Akademii 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

LLP -  Erasmus 
2 0 1 1 / 2 0 1 2

Harmonogram procesu kwalifikacji:
16 lutego (środa) 2 0 tl  ł  sala U 203 spotkanie in
formacyjne poranne 11,30-12.50- spotkanie infor
macyjne popołudniowe 14 ,00-15 ,20  (obydwa będą 
miały jednakowy zawartość merytoryczną; chodzi 
o um ożliw ienie stu d en tom  m ającym  zajęcia  
w trakcie trwania jednego spotkania wzięcia udziału 
w drugim);
od 16 lutego do 2 m arca 201 i r. składanie kwestio
nariuszy zgłoszeniowych i oświadczeń;
9 m arca (środa) 2011 r. pl anowany egzamin i ęzykowy: 
do 9 kwietnia 2 0 ! I r. ogłoszenie listy osób zakwa
lifikowanych;
do 10 maja 2 0 U r  składanie dokumentów wyma
ganych prze Z uczelnie zagraniczne; 
maj 2 0 H  r. * planowany intensywny kurs j. angiel
skiego dla osób zakwalifikowanych do wyjazdu;
18 czerw ca 2 0 U  r, do tego czasu studenci powin
ni otrzymać potwierdzenie akceptacji przez uczelnię 
zagraniczny. . _

Komisja kwalifikacyjna:
Prorektor ds. Studenckich prof. nad/w, dr hab. Bar
bara Stoczę wska
Dziekan/Prodziekan kierunku/specjalności 
Uczelniany Koordynator Pr Ograniu LI. P-Erasmus 
- mgr ferzy Marcinkowski 
Sekretarz Komisji mgr Joanna Skrzypiec 
Przedstawiciel studentów nominowany przez Sam o
rząd Studencki

Kryteria kwalifikacyjne:
* spełnienie wymogów formalnych;
* znajomość Języków obcych (maks. 10 pkO;
* średniaoęen(m aks, l ipki).
* uzasadnienie wyjazdu (opisane w kwestionariu

szu zgłoszeniowym -  maks 5 pkt);
* pom oc w inicjatywach realizowanych przez Dział 

W spółpracy Międzynarodowej (maks. 6 pkt);
r działalność na rrxc/ uczelni» np. w kołach nauko

wych (maks, 6 pkt);
> uczestniczenia u wykładach w  języku obcym  

- w tCA ido kwestionariusza zgłoszeniowego należy 
dołączyć potwierdzenia pod pisane p m z  prowa
dzącego -  maks.^6 pkt).

тіХег I ■ : , .■'■■i. 24


