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System Eliminacji Studentów Jest Aktywowany... SESJA! Przed nami ostat

ni próg oddzielający od upragnionej przerwy wakacyjnej. Mam nadzie

ję, że lektura Mixera pomiędzy opróżnianiem kolejnego dzbanka kawy 

a zakuwaniem do n-tego kolokwium pomoże Wam choć na chwilę odsap

nąć i oderwać się od nadrabiania semestralnych zaległości. Zwłaszcza 

że postanowiliśmy, iż nasze pismo ukazywać się będzie także w czasie 

sesji, co może okazać się zaliczeniowym harakiri dla redakcji... 

Czerwiec będzie szczególny dla naszej Uczelni nie tylko z racji sesji 

egzaminacyjnej. Oficjalnie otwarte zostanie powstałe już studio telewi

zyjne. Co warte podkreślenia, Krakowska Szkoła Wyższa staje się tym 

samym jedyną szkołą wyższą w Krakowie posiadającą tego typu stu

dio na użytek pracowników i studentów. Więcej dowiecie się na stro

nach 12-13.

W  numerze przeczytać będziecie mogli m.in. o strukturze i historii 

Bractwa Kurkowego, legendarnych obrońcach Krakowa. Przybliżymy 

Wam też zjawisko powstających jak grzyby po deszczu wirtualnych 

państw, wraz z wywiadem z władcą jednego z nich -  Jego Książęcą 

Mością Piotrem Mikołajem, założycielem Księstwa Sarmacji. 

Przedstawiamy także dalszy ciąg serii rozmów z nietuzinkowymi studen

tami naszej Uczelni w ramach galerii KSW w obrazie. Bohaterem niniej

szego numeru jest żona mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich -  

Izabela Małysz, studiująca na kierunku Administracja.

Na koniec pozostaje mi życzyć wszystkim połamania pióra, pomyślne

go zamknięcia sesji i wreszcie słonecznych, pełnych radosnych przygód 

i letniego szaleństwa wakacji. Do zobaczenia w przyszłym roku akade

mickim!

Bartłomiej Misiniec
redaktor naczelny
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t PoWaGa

Rozmowa 

z Grzegorzem 

Nowosielskim, 
prowadzącym 

zajęcia ze W stępu  

do dziennikarstwa 

radiowego  na Wydziale 

Politologii i Komunikacji 

Społecznej KSW

w słuchawkach słyszałem wycie stada krów,

■m . imrcinM» S e k s m i s j i . . .

M ixer: )al< b a w ił się pan na studiach? Lokale,, 
im prezy d om ow e, im prezy w yjazdow e? Jak 
często i w  iak  dużym  gronie?

Grzegorz Nowosielski: Hmm..., kiepską grupę
miałem, mało zabawową, z częścią imprezowałem i były 
to zazwyczaj wyjazdy w Beskid Śląski, jednak tylko na 
pierwszym i drugim roku. Później na dobre zacząłem 
pracować w radiu, najpierw praktyki w Radio Katowice, 
później praca w Radiu Flash. No i dopiero zaczęło się 
rock&rollowe życie. Radio było dużo bardziej popular
ne niż dziś. Rozgłośnie komercyjne dopiero powstawa
ły, ludzie namiętnie słuchali radia, zafascynowani nową, 
bardziej przyswajalną jego formą. To były czasy! Jako 
Dj mogłem grać o 13.00 Led Zeppelin, Cypres Hill czy 
Masive Attack, teraz już tylko Shakira, Bajm czy stare, 
odgrzane jak kotlet na zjełczałym oleju, Kajagoogoo. No, 
choć nie do końca niektóre radiostacje mocno eksploa
tują ostatnio nowy album Depeche Mode. Jest niezły - 
to fakt. Jednak naprawdę zabawowo było, gdy zacząłem 
przygodę z RMF-em w Krakowie. Ale o tym nie będę 
opowiadał, aby nie deprawować studentów:)

N ajlep ie j zapam ię tan y  dzień z czasów  stu 
denckich?

* Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Generalnie 
lubiłem studiować. I wspominam z łezką w oku 
tamte czasy. Mimo wszystko byłem wolny, choć tak 
naprawdę nie zdawałem sobie z tego do końca spra
wy. Dziś bym to pewnie docenił.

N ajb ard zie j udany d o w cip , psikus z czasów  
studenckich? K to  był ofiara?
■  Jejku. Nie wiem, co powiedzieć? Nie pamię
tam już, szczerze. To pewnie dlatego, że należa
łem do tzw. „wesołków” i często wygłupialiśmy się 
na uniwersytecie. W  granicach przyzwoitości, rzecz 
jasna. W  pracy najwięcej żartów stroiliśmy sobie 
z Michała Figurskiego, przyjechał taki śliczny chłop
czyk z Warszawy do Krakowa i dziwnie się zacho
wywał. Ale szybko się wyrobił i dziś sam przyzna
je, że praca w RMF-ie to była dla niego ważna szko
ła. Poza tym żartów było całe mnóstwo. Świetnie się 
bawiłem robiąc program wieczorny z Przemkiem
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Skowronem. Wymyślaliśmy scenariusze filmów ero
tycznych, w których nie było słowa o seksie, wszyst
ko polegało na skojarzeniach. Często wygłupialiśmy 
się podczas wejść reporterskich na żywo. Podczas 
wywiadu z jakimś przysłowiowym VIPem, w słu
chawkach słyszałem wycie stada krów, albo wycin
ki z Seksmisji... Podczas programów, jeszcze 
w Radiu Flash na Śląsku byłem świadkiem delikat
nego striptizu po drugiej stronie dźwiękoszczelnej 
szyby... Piękne czasy, dużo by opowiadać....

Jaki by ł najgorszy egzam in  na s tu d iach  
i dlaczego?

■  Z M akroekonomii. Dostałem ndst. Nie w ie

dzieć c zem u ... To był jedyny  ndst na studiach. 

Ale udało mi się poprawić. U f f . ..

Proszę się przyznać: ściągał pan czasem ?  
P rzyłapano  pana na tym ?

■  Szczerze? Rzadko ściągałem. Ale jeśli już, to 
w liceum, miewałem tzw. gotowce, czyli napisane już 
kompletne odpowiedzi na prawdopodobne pytania. 
Nie byłem jakoś wyspecjalizowany w ściąganiu, bo 
generalnie jestem leniwy i zamiast siedzieć i pisać 
ściągi wolałem już się nauczyć. Acz robiłem to zwy
kle na ostatnią chwilę, jak chyba wszyscy studen
ci. Zamiast się uczyć na bieżąco -  zarywałem nocki 
przed egzaminem i szedłem z podkrążonymi ocza
mi. Ależ głupi byłem. Ale nie złapali mnie nigdy. 
Aaaa, chociaż nie -  już sobie przypomniałem, kiedyś 
miałem przygodę, gdy jeszcze myślałem, że zostanę 
chemikiem. Ehh... Na egzamin w matematyki wysła
łem swojego kuzyna, który jest mega mózgiem, a on 
ślicznie wszystko napisał. Ja dostałem piątkę, i weso
lutki poszedłem na zajęcia. Jakie było moje zdziwie
nie gdy usłyszałem głos rozchodzący się po Sali: to 
zadanie zrobi Pan Nowosielski, no chodź Pan prze
cież Pan jest biegły... Uff... Była kompromitacja przy 
tablicy. Wtedy już wiedziałem -  zostanę dziennika
rzem!!!

M ó w i się: najlepszych p rzy jac ió ł poznaje się 
na s tud iach ... Czy to  dotyczy rów nież pana?
■  Poznałem kilka wartościowych osób, jednak 
prawdziwych przyjaciół spotkałem raczej w pracy 
i jeszcze w przedszkolu, serio. Może dlatego, że być 
dziennikarzem to dosyć specyficzne zajęcie i po 
pewnym czasie okazuje się, że najbliżsi nie wytrzy
mują konkurencji z pracą. Na szczęście udaje mi 
się utrzymywać kontakty z ludźmi spoza środowi
ska, zaś moja żona jest bardzo tolerancyjna. M e
dia to tygiel, po kilkunastu latach okazuje się, że 
z większością dziennikarzy tzw. młodego pokolenia 
(ok 30 - 40 lat), którzy pojawiają się w redakcjach 
w całej Polsce, kiedyś pracowałem :)

C zy zd a rzy ło  się Panu „p o d k o c h iw a ć "  
w  prow adzące j zajęcia?
■  Prawie jak Kazik Staszewski - podkochwiałem się 
w pani, która uczyła mnie języka angielskiego. Była 
taka dorosła! Miała chyba 22 lata i prześliczne oczy 
z długimi rzęsami. Ja natomiast, szesnastolatek, oj 
hormony buzowały. It’s true!!!

ja k i m ia ł pan sposób na p o d ryw an ie  d z iew 
czyn?
- Niestety, urodę mam radiową, więc mogłem tylko 
próbować nadrobić mówieniem, czarowaniem, opo
wiadaniem, prawieniem komplementów. Często 
podrywałem, z różnym skutkiem, ale tak napraw
dę starałem się walcząc o moją obecną żonę. Byłem 
wtedy reporterem w RMF Kraków. Małgosia, moja 
żona, jak to studentka, dorabiała sobie w pubie. 
Były kwiaty dostarczane przez posłańca, misie plu
szowe, z których do dziś nabijają się ze mnie 
ówcześni współpracownicy no i każda wolna chwi
la spędzona w owym pubie.... Był piękny słonecz
ny dzień, gdy jak zwykle z Przemkiem Tarankiem 
(teraz Radio Zet) zajechaliśmy pod wiadomą knajp
kę... Marek Balawajder (z którym prowadzę zajęcia, 
był wówczas szefem wszystkich reporterów w RMF) 
był przekonany, że jesteśmy na jakimś wiekopo
mnym nagraniu, tymczasem na antenie padło zada
nie dla słuchaczy Zaproszenia czekają na tych, któ
rzy powiedzą, gdzie w tej chwili jest nasz wóz repor
terski... No i zadzwonili: Jak to gdzie? Jak zwykle 
o tej porze pod Cafe M łyn na Siennej...

Rozmawiała 

Agnieszka Prostak

Crzegorz Nowosielski

jak sam o sobie powiedział: Z  wykształcenia 

filozof. Proszę się nie śmiać. Jestem filozofem  

po studiach filozoficznych na Uniwersytecie 

jagiellońskim.

Dziennikarz radia Flash w  Katowicach. 

Krakowski reporter RMF-u. Jeden z założycie

li śląskiego radia Fan.

Obecnie zastępca dyrektora ds. mediów, 

komunikacji i PR w  Krakowskim Biurze 

Festiwalowym.

Z dumą wspomina, że jest sternikiem żeglar

skim, choć do reszty „bzdur" którymi się zaj

muje, nie chce się przyznać, jako powód 

podając „wrodzoną skromność".
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i PoWaGa

Kierunek: amcL

Anglia nie od dziś otwiera drzwi dla emigrantów z 
Polski. Zjawisko to było bardzo widoczne po II woj
nie światowej, kiedy to około 160 tysięcy żołnie
rzy Polskich Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, przy
wódców polskich stronnictw, organizacji społecz
nych, dziennikarzy i naukowców zdecydowało się 
pozostać na Wyspach Brytyjskich. Przyczyną była 
oczywiście zmiana systemu w Polsce i przekształce
nie jej w Republikę Ludową Związku Radzieckiego. 
Oczekiwania dzielnie walczących Polaków co do 
kształtu niepodległej Polski zawiodły. Honor nie 
pozwolił im wrócić do ojczyzny zniewolonej przez 
komunizm pomimo silnego poczucia patriotyzmu.

Może się wydawać, że obecnie patriotyzm traci 
swoją wartość. Polacy wyjeżdżają z kraju i już nie 
wracają. Najczęściej osiedlają się w Anglii, ale nie 
tylko. Sporą ich rzeszę możemy spotkać także w 
Szkocji, Walii czy Irlandii. Powodem dzisiejszej emi
gracji są przede wszystkim pieniądze, których brak 
zmusza naszych rodaków do podejmowania tak 
odważnych decyzji.

Mentalność polskich kombatantów pozostają
cych na obczyźnie była zupełnie inna. Większość z 
nich oddałaby bardzo dużo, aby móc żyć na ziemi, 
na której się urodzili. Mocna wiara w odzyskanie 
prawdziwej niepodległości Polski, niekiedy zwią
zana z działalnością w różnych organizacjach, pra
sie, Radiu Wolna Europa, połączona z obawą o utra
tę wolności, ze strachem o rodzinę, nie pozwoliła

im opuścić Wysp Brytyjskich. Powojenna rzeczywi
stość nie dawała żadnych złudzeń. Każdy o innych 
przekonaniach politycznych niż te, które narzu
cała Rosja, był traktowany w Związku Radzieckim 
jak wróg, którego trzeba zniszczyć. Dlatego życie 
i walka za granicą nie należały do łatwych.

Patriotyczne zmagania przeszły do historii 17 
lat temu, z chwilą upadku reżimu komunistyczne
go. Czy od tej pory życie w Polsce stało się prost
sze?

Poglądy na ten temat są różne, ale fakty mówią 
same za siebie. Coraz młodsi ludzie wyruszają w 
świat w poszukiwaniu szczęścia. Tym szczęściem 
stało się bezpieczeństwo, którego w opinii wielu 
Polaków nasza ojczyzna nie zapewnia. 23-letniej 
Ani z Krosna wystarczyły niespełna dwa lata poby
tu w Anglii, aby przekonać się, że chce tam zamiesz
kać na stałe.

-  W  Grantham, w niewielkim miasteczku  
położonym w Anglii, mogę spokojnie żyć. Razem 
z moim chłopakiem wynajmujemy mieszkanie, nie
dawno kupiliśmy samochód, możemy oszczędzać, 
stać nas na podróże -  mówi Ania. Taki standard 
życia Wielka Brytania oferuje każdemu, kto podej
muje pracę. Prawda jest taka, że nasi rodacy otrzy
mują zatrudnienie na stanowiskach, na które trud
no znaleźć pracowników. Polacy najczęściej zajmu
ją się sprzątaniem, opieką nad dziećmi oraz starszy
mi ludźmi, pracą w barach, na budowach, zarabiając
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przy tym od 4,5 do 5 funtów na godzinę (to najniż
sza stawka obowiązująca na Wyspach Brytyjskich), 
a i tak stać ich na to wszystko, na co w Polsce musie
liby harować latami.

Ktoś mógłby zapytać: a co z miłością do ludzi, 
którzy są nam bliscy, do tych wszystkich miejsc, 
w których się wychowywaliśmy? Przecież pieniądze 
to nie wszystko!

Oczywiście tęsknotę do stron rodzinnych odczu
wa prawie każdy z nas. Jedni sobie z nią radzą lepiej, 
inni gorzej. Ania ma silną osobowość, potrafi dosto
sować się do nowych sytuacji. Niedawno odkryła 
nowe miejsce na świecie, które teraz nazywa swoim 
domem, a do Polski wpada na święta.

Zupełnie inaczej przygodę z Anglią traktuje 
Staszek. Decyzje o wyjeździe podjął z dnia na dzień. 
Kiedy firma w której pracował, spóźniała się kilka 
tygodni z wynagrodzeniem wynoszącym jedynie 600 
zł, postanowił zaryzykować. Liverpool, gdzie wylądo
wał, okazał się łaskawy. Staszek dostał pracę, ale jed
nocześnie przekonał się, że w obcym państwie bardzo 
trudno się odnaleźć. Odwiedzając swoje miasteczko 
na Podkarpaciu, stwierdza: -  Tu jest moja rodzina, 
moi przyjaciele. Wyraźnie chce wrócić, ale jeszcze nie 
teraz. Postanowił zarabiać, dobrze się bawić, podró
żować, no i może odłożyć trochę grosza, choć czuje 
się w tym wszystkim trochę osamotniony.

Niestety takie uczucie jest znajome większości 
polskich emigrantów, którzy boją się sobie nawza-

W ie lka  Brytania stała się 
dla wielu młodych Polaków  
alternatywa na lepsze jutro. 
Szacuje się, że stanowim y  
w  Anglii największa grupę obco
krajowców, biorąc pod uwagę 
nowe kraje Unii Europejskiej 
prawie 100 tys. osób. Kiedyś 
było podobnie...

jem zaufać. Swoje obawy argumentują tym, że roz
poczęła się nowa walka Polaków -  walka o prze
trwanie.

Dzisiejsza emigracja polska przebywająca 
w Wielkiej Brytanii żyje w rozproszeniu. Pomimo że 
Polacy mieszkają obok siebie i pracują razem, braku
je im jedności towarzyszącej wcześniejszym poko
leniom. W II połowie XX  w. obywatele polscy, któ
rych los rozrzucił po całym świecie, wykazywa
li wielką mobilizację. Zjednoczeni celem odzyska
nia niepodległości, który był jednocześnie wspól
nym marzeniem, dbali o tych najbardziej potrzebu
jących. Ich działalność zaznaczyła się w przeróżnych 
organizacjach, takich jak Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów, Towarzystwo Pomocy Polakom czy 
Związek Lekarzy. Akcją pomocy społecznej obję
ci zostali przede wszystkim emigranci, ale paczki 
z żywnością i odzieżą docierały również do rodaków 
z kraju, a także przebywających nadal w ZSRR.

Obecnie niepokojąca jest powtarzająca się opinia 
wielu Polaków krytykująca zachowanie swoich, pozo
stających za granicą. Nawet osoby, które wyruszają 
z kraju na bardzo krótki okres, spostrzegają, jak życzli
wość, z której przecież słyniemy, na obczyźnie zanika.

-  Do Irlandii przyleciałam głównie po to, aby 
zarobić trochę kasy. To były wakacje, więc bar
dzo trudno było mi cokolwiek znaleźć, począw
szy od mieszkania, nie wspominając już nawet o 
pracy. Na szczęście (a może i nie, bo zawiodłam się 
na Polakach) pomoc w każdej sprawie uzyskałam 
od miejscowych. Mój wyjazd zakończył się pomyśl
nie, wszystkie plany zostały zrealizowane -  wspomi
na Kinga, której pobyt za granicą nie był dłuższy niż 
trzy miesiące.

Czasy się zmieniają, motywacje ludzi również. 
Kiedyś walczyliśmy razem o wspólną rzecz, teraz 
zabiegamy o nasze dobro w pojedynkę. Trzeba jed
nak pamiętać, że powód opuszczania kraju w okre
sie, gdy panował komunizm, i teraz, kiedy mamy 
demokratyczną ojczyznę, pozostał właściwie nie
zmieniony. Zarówno starzy, jak i młodzi emigranci 

dążyli i dążą do tego samego: aby móc godnie żyć...

Anna Zielińska
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StuDnia W irtua lne państwa cieszą się w  Polsce rosnącą

popularnością. Czym są? Czym przyciągają do siebie ludzi? 

Czym potrafią zainteresować?

:Księstwo'

Wirtualne państwa cieszą się w Polsce rosnqcq popularnoś

cią. Sq wirtualnymi symulacjami państw, dajq możliwość 

działania w różnych sferach życia, jak gospodarka, prawo, 

kultura, bez ponoszenia ryzyka. Dlaczego piszemy o tym 

w magazynie dla studentów? Bo to studenci w sporej czę

ści tworzq te państwa, to oni rozwijajq je często w oparciu 

o wiedzę zdobywaną obecnie na studiach: piszq akty praw

ne, opracowujq mapy prowincji, miast czy wsi, działajq w 

polityce, sporcie, egzekwują prawo.

To tylko kilka przykładów. Najprężniej rozwijajqcq się, 

stworzonq przez studenta z Torunia, mikronacją w Polsce jest 

Księstwo Sarmacji (www.sarmacja.org). Czym dokładnie ono 

jest? Pomożemy Wam dowiedzieć się czegoś więcej na temat 

tego »wirtualnego" fenomenu.

W irtu a ln e  p ań stw o ... Co to  takiego?
Mikronacje, czyli państwa wirtualne, to internetowe 

wspólnoty mające za zadanie imitowanie rzeczywistych 

państw, a dokładniej ich sfery gospodarczej, politycznej, 

kulturalnej itp. Tak jak terytorium rzeczywistego państwa 

wyznaczają granice geograficzne, tak w państwie wirtu

alnym sq to serwery mieszczące setki stron internetowych 

składajqcych się na mikro państwo (W samej tylko Sarmacji 

mamy ponad 160 firm i instytucji). Żadne państwo nie ist

nieje bez mieszkańców, tu jednak różnica polega na tym, 

że przynależność do państwa wirtualnego jest całkowicie 

dobrowolna, a mieszkańcem można stać się po wypełnieniu 

odpowiedniego formularza.

Jak to  działa?
W  Księstwie funkcjonuje rozbudowany system gospodar

czy Syriusz (System Rejestracji -  Użytkowania Sarmackich 

Zasobów), dzięki któremu każdy mieszkaniec Księstwa może 

założyć swoje własne przedsiębiorstwo. A możliwości jest

wiele: od restauracji, przez firmy projektujące strony interne

towe, grafikę, na producentach samochodów czy kopalniach 

kończąc. Możliwości produkcyjne danego przedsiębiorstwa 

zależq od dostępności surowców, liczby pracowników i popy

tu na towary. Cała gospodarka jest zatem bardzo zbliżona 

do gospodarki państw rzeczywistych, jeśli chodzi o struktu

rę jej funkcjonowania.

K to k ieru je  Sarm acja?
Głowq państwa jest ksiqżę Piotr Mikołaj, jeden z głów

nych twórców Sarmacji. Wraz z nim władzę sprawujq Sejm, 

Rzqd i Sądy. Administracyjnie Sarmacja dzieli się na stolicę 

-  Książęce Miasto Grodzisk, obszar podległy bezpośrednio 

rządowi centralnemu, i prowincje z namiestnikami książęcy

mi na czele. Osoby przebywające w Księstwie dzielą się na 

mieszkańców (czyli nowo przybyłych) i obywateli (tych z więk

szym stażem, którzy otrzymali obywatelstwo z rqk Księcia na 

własny wniosek). Obywatele z kolei mogą być zwykłymi sze

regowcami bqdź piqć się, dzięki swym zasługom na rzecz 

Księstwa, po drabinie tytułów arystokratycznych i szlache

ckich począwszy od kawalera, poprzez baroneta, barona, 

wicehrabiego, hrabiego, markiza, a na diuku kończąc. Wyżej 

jest jedynie Książę.

Co każdy m ieszkan iec posiada?
Każdy mieszkaniec posiada swój identyfikator oraz 

hasło, przy pomocy których loguje się do systemu 

Sarmacji. Uzyskuje wtedy dostęp do swoich danych, 

które może np. aktualizować w razie potrzeby. Hasło 

potrzebne jest również do potwierdzania cotygodniowe

go żywienia oferowanego obok pensji przez pracodaw

cę, do brania udziału w sondażach (np. wyborczych) czy 

oddawania swego głosu w wyborach (ten przywilej mają 

tylko obywatele).

Sarmacji i
podbija internet!

czerwiec.2006 i mixer
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Jak się życie w  Sarm acji p rzedstaw ia?
Życie w Księstwie odbywa się zasadniczo w dwóch miej

scach. Na stronie głównej Sarmacji oraz na Liście Dyskusyjnej 

Księstwa Sarmacji

(http://groups.yahoo.com/group/sarmacja/).

Co znajdziem y na stronie?
Jeśli chodzi o stronę główną naszej mikronacji (www.sar- 

macja.org), to znajdują się na niej wszystkie najważniejsze 

adresy potrzebne Sarmatom w ich codziennym życiu. To stqd 

można szybko dostać się do banku, na giełdę, do sqdu czy 

do artykułów w Bramie Sarmackiej (agencja prasowa). Są tu 

też adresy do spisu przedsiębiorstw, inicjatyw, mieszkańców, 

obywateli itp.

Forum? No ta k , a le  o czym  m ożna ta m  roz
m aw iać?

Jeśli natomiast chodzi o listę dyskusyjną, to na niej właś

nie odbywa się bezpośredni kontakt Sarmatów. Przewijają 

się przez nią dziennie setki postów, o wynikach w zawodach 

w skokach narciarskich, o dyskusjach nad reformami czy sta

tutem któregoś z miast, o nowych inicjatywach czy o spra

wach zupełnie nie związanych z Księstwem, ale mogących 

zainteresować innych, jak adresy do stron z humorem itp. 

Krótko mówiąc - o wszystkim, co dotyczy codziennego życia 

Księstwa i jego mieszkańców.

In s ty tu c je  i in ic ja tyw y ...
Oczywiście, Sarmacja to nie tylko rozmowy i cotygodnio

we zaglądanie na strony! W Księstwie prężnie działają liczne 

instytucje i inicjatywy mieszkańców, jak radia, galerie, muzea 

czy Miejskie Domy Kultury, w których mieszkańcy mogą speł

niać się w roli artystów, spikerów, a nawet sportowców. 

Wszystkie działające w państwie instytucje i firmy zebrane 

są w jednym katalogu, tak łatwym w przeglądaniu, że z pew

nością się w nim nie zgubicie.

W irtu a ln a  firm a?
W wirtualnym świecie działają także liczne przedsiębior

stwa, jak firmy tworzące strony internetowe, restauracje czy 

fabryki samochodów. Dzięki Sarmacji różne osoby mogą 

spełniać swoje marzenia dotyczące np. prowadzenia własne

go klubu sportowego. Tutaj jest to niezwykle proste.

A k ty w n i...
Jest duża różnica pomiędzy zamieszkiwaniem a aktyw

nym działanie w Księstwie. Dzisiaj osób rzeczywiście uczest

niczących w rozwijaniu Sarmacji jest około stu, co jednak 

ciągle się zmienia: przychodzą nowi, odchodzą zmęczeni, 

ale trzon wciąż pozostaje ten sam, z czasem przyjmując do 

swego grona nowe osoby. Wszyscy Sarmaci zgodnie potwier

dzają, że to wirtualne państwo stało się przygodą ich życia.

Silne p raw o
Jak w każdym społeczeństwie także i tu natrafimy na 

swego rodzaju czarne owce, czyli osoby, które za wszel

ką cenę starają się popsuć atmosferę i porządek panujący

m ixer; czerwiec. 2006

w Księstwie. Tu z kolei z pomocą przychodzi nam sarmackie 

prawo, które zawiera informacje, do czego mieszkańcy mają 

prawo, ale także czego robić nie mogą. Bezwzględnie zakaza

ne jest oczywiście obrażanie innych osób, za co grozić może 

nawet banicja. Oczywiście, w Sarmacji zdarzają się spory 

i konflikty, najczęściej jednak mieszkańcy potrafią się porozu

mieć, a w skrajnych przypadkach bardzo dobrze działa arbi

traż pozostałych Sarmatów, którzy czuwają nad tym, by dys

kusje nie przemieniały się w kłótnie.

K to  nie p racu je , ten  nie je?
W większości przypadków wirtualne państwa powstały 

po to, by oderwać się choć na chwilkę od realnej rzeczywisto

ści i robić to, na co ma się ochotę w świecie wirtualnym. I tu 

jednak będziecie musieli zadbać o swoje wyżywienie. Jest to 

proste o tyle, że pracę znaleźć niezwykle łatwo. Istnieją dwa 

rodzaje pracy: rzeczywista, czyli realne działanie, na przy

kład tworzenie stron dla mieszkańców czy praca dziennikar

ska, i systemowa, w której stajemy się jedynie siłą roboczą. 

Gdy już nieco poznacie Sarmację, sami będziecie mogli zało

żyć przedsiębiorstwo. Brzmi strasznie? Ale do wszystkiego 

przyuczą Was wcześniej starsi mieszkańcy, a także Instytut 

Edukacji Sarmackiej.

D yp lo m acja ...
W wirtualnym świecie istnieje także dyplomacja. Sarmacja 

należy do Forum Polskich Mikronacji, na którym ustalane są 

najważniejsze sprawy polskiej, wirtualnej polityki międzyna

rodowej, jak na przykład mapa v-świata czy wspólne syste

my bezpieczeństwa.

K ilka  s łów  na zakończenie
Oczywiście Księstwo Sarmacji nie jest jedynym państwem 

wirtualnym. Tylko w samej Polsce znajdziemy jeszcze kilka

naście tworów tego typu. Przy wyborze swojego przyszłego 

miejsca zamieszkania uważnie wertujcie strony należące do 

danej mikronacji. Bardzo łatwo trafić na minę, która może 

całkowicie zniechęcić do świata wirtualnego.

Podsumowując, możemy jedynie zaprosić Was wszystkich 

do zainteresowania się wirtualnym światem. Sami mieszka

my w Księstwie Sarmacji, które w Internecie znajdziecie pod 

adresem www.sarmacja.org.

Michał kawaler Majewski 
W iktor hrabia Szpunar

Herb okręgu stołecznego 
Sarmacji

http://groups.yahoo.com/group/sarmacja/
http://www.sar-macja.org
http://www.sar-macja.org
http://www.sarmacja.org


StuDnia

Monarchia,
jest najlepszym ustrojem

Z Księciem Sarmacji Piotrem Mikołajem 

rozmawia W ik to r hrabia Szpunar

Z jak iego  pow odu W asza  K siążęca M ość  

za łoży ł Sarm ację?
W  nieistniejącym już wirtualnym państwie 

Wolnym Klubie RP powstałym w 2001 r. mieliśmy 
wspólnie z przyjaciółmi projekt stworzenia, pierw
szego w polskich państwach wirtualnych, systemu 
symulacji gospodarki. Projekt upadł z przyczyn poli
tycznych, postanowiliśmy więc założyć Sarmację, 
początkowo jako część Wolnego Klubu RP, która 
taki system by posiadała.

Przez ty le  la t dzia ła  Książę w  sw oim  w ir tu a l
nym  przecież p aństw ie . Czy w a rto  p ośw ięcać  

ty le  czasu d la ta k  n ierzeczyw is tych  rzeczy?
Nie jesteśmy grą internetową, jesteśmy internetową 

wspólnotą. Istotą Sarmacji są ludzie, a nie strony inter
netowe czy systemy informatyczne. Te są jedynie środ
kiem dla osiągnięcia celu, same w sobie nie są warte 
poświęcania im czasu. To ludzie, którzy Sarmację 
zamieszkują, są tego czasu warci. Nasze kontakty nie 
są zresztą zupełnie wirtualne. Każdej jesieni organi
zujemy zjazdy Sarmatów z całej Polski. Z Sarmatami, 
którzy mieszkają w Toruniu, moim rodzinnym mie
ście, spotykam się regularnie. Dzięki Sarmacji powsta
ło wiele realnych znajomości i przyjaźni.

Ile w ię c  osób dzia ła  a k ty w n ie  w  Sarm acji?  
Czy m ożna pow iedzieć , że w irtu a ln e  pań 
stw a stają się w  Polsce popularne?

Aktywnych mieszkańców mamy od około siedem
dziesięciu do około stu pięćdziesięciu, zależnie od 
przyjętej metody obliczania aktywności. Jak w każdej 
społeczności mniejszość mieszkańców odpowiada za 
zdecydowaną większość tego, co nazywamy aktyw
ność. Zasada Pareta sprawdza się także w mikrona- 
cjach. Jeżeli chodzi o wzrastającą popularność państw 
wirtualnych, niewątpliwie tak jest. W  ostatnich tygo
dniach zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowa
nia mediów tematem państw wirtualnych, na ich temat 
powstają także pierwsze polskie prace naukowe.

Dlaczego S arm acja  jes t m onarch ią , a n ie na 
p rzyk ład  republiką?

Z bardzo prostej przyczyny: monarchia jest najlep
szym i najbardziej efektywnym ustrojem. Nie ozna
cza to, oczywiście, tego, że obywatele nie mają nic do 
powiedzenia. Wręcz przeciwnie, regularnie odby
wają się wybory, a rząd musi uzyskać akceptację 
pochodzącej z wyboru izby parlamentu. Nie wystę
puje jednak u nas zjawisko zawłaszczania państwa 
przez partie polityczne, które realizują swoje włas
ne interesy. Nadrzędnym celem jest dobro wspólne 
całego kraju i jego mieszkańców. Proszę wyobrazić 
sobie, jak by wyglądała Polska, gdyby wprowadzić 
monarchię i wysłać naszych polityków na beztermi
nowy urlop, (śmiech)

A co chcia łby  Książę pow iedzieć  n iezdecy
dow anym ? Dlaczego w a rto  zapisać się do  
Sarm acji?
' Chciałbym nawiązać do tego, co powiedziałem 
wcześniej. Sarmacja to ludzie. Państwo wirtualne 
jest doskonałą płaszczyzną do nawiązywania kon
taktów. Istnieją w Internecie różnorodne grupy 
tematyczne, jednak siłą rzeczy są one zawężone do 
określonego grona osób. Sarmacja daje możliwość 
nawiązywania wszechstronnych kontaktów z ludźmi 
z całej Polski w wieku od kilkunastu do kilkudziesię
ciu lat (tak!) oraz rozwijania swoich zainteresowań 
i umiejętności w różnych dziedzinach. Przy okazji 
jest to świetna rozrywka.

D zięku je  W asze j Książęcej M ości za w yw iad  
i w yczerpu jące  odpow iedzi.

Dziękuję serdecznie. Wszystkich Czytelników 
zapraszam pod adres www.sarmacja.org.

Rozmawiał 

W iktor hrabia Szpunar
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 Otwartym
Magna Charta 
Universitatum, 
czyli Karta Bolońska

Ostatnie poprawki przed wejściem na wizję

17 maja program Studio Otwarte w  TVP Kraków poświęcony był Karcie 
Bolońskiej. Udział w  dyskusji wzięli rektorzy największych uczelni Krakowa, 

w  tym rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej prof. jerzy Malec.
Redakcja Mixern została gościnnie zaproszona do programu przez jego autorów: 
Jacka Przybylskiego i Annę Cieślak. Przedstawiamy krótkie sprawozdanie 
z dyskusji.

Ministrowie edukacji państw europejskich, rów
nież Polski, zadeklarowali, że do 2010 roku powin
na powstać Europejska Przestrzeń Szkolnictwa 
Wyższego. W  związku z tym w Studiu Otwartym  
zastanawiano się, czy krakowskie uczelnie są przy
gotowane do ujednoliconego systemu szkolnictwa, 
czy studenci będą chętnie wyjeżdżać na zagraniczne 
uczelnie, a młodzi ludzie z innych krajów studiować 
w naszym mieście.

Jak pokazała przeprowadzona wśród studentów 
sonda na temat znajomości Deklaracji Bolońskiej, 
niewielu wiedziało, jakie są jej postanowienia i co 
to takiego jest. A przecież proces boloński miał 
się przyczynić do mobilności polskich studen
tów, a następnie pracowników, i przede wszystkim 
stać ogromną szansą dla nas, umożliwiając studio

Uczestnicy dyskutują. Trzeci od prawej rektor KSW prof. Jerzy Malec

wanie na różnych uniwersytetach w różnych kra
jach. Warto więc dowiedzieć się na ten temat cze
goś więcej.

Magna Charta Universitatum, czyli Karta 
Bolońska, wyznaczyła kierunek przemian w eduka
cji na poziomie uniwersyteckim. Podpisana w 1988 
roku przez rektorów 388 szkół wyższych, upamięt
niła 900-lecie najstarszego uniwersytetu europej
skiego -  uniwersytetu w Bolonii. Szkoły zobowiąza
ły się do stworzenia jednolitego systemu kształcenia 
i oceniania, aby ułatwić studentom podejmowanie i 
kontynuowanie nauki na różnych uczelniach w róż
nych krajach.

Kolejnym krokiem w ujednolicaniu systemu edu
kacji było podpisanie przez ministrów edukacji 
29 państw (w tym Polski) Deklaracji Bolońskiej, 
zakładającej stworzenie do 2010 roku Europejskiej 
Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Deklaracja prze
widuje m.in.:
♦ przyjęcie porównywalnych systemów ocenia

nia;
♦ przyjęcie dwuetapowego systemu studiów 

(licencjat i magisterium);
♦ ustalenie systemu uznawania wyników z innych 

uczelni poprzez punktację ECTS.
Proces boloński ma zatem na celu uzgodnienie 

organizacji kształcenia z uwzględnieniem różnorod
ności kultur, języków i autonomii szkół wyższych, 
a tym samym otwiera studentowi możliwość wyjaz
dów zagranicznych, zdobywania nowych doświad
czeń i przygód, z czego grzechem byłoby nie skorzy
stać...

Bartłomiej Misiniec
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Red. (acek Przybylski podczas zajęć w  studiu TV

Krakowska Szkoła W yższa  

stała się pierwszą i jedyną  

uczelnia w  Krakowie
v

posiadającą w łasne studio  

telew izyjne, w  którym  

kształceni będą adepci 
rzemiosła dziennikarskiego.

Trycz
Inicjatywa utworzenia studia telewizyjnego wyszła 
od władz Krakowskiej Szkoły Wyższej. Zadania 
podjął się pracownik naukowy KSW red. Jacek 
Przybylski, prowadzący zajęcia z Wstępu do dzien
nikarstwa telewizyjnego na Wydziale Politologii 
i Komunikacji Społecznej. Jako wieloletni nauczy
ciel dziennikarstwa telewizyjnego uznał, że uczelnia 
kształcąca przyszłych pracowników mass mediów 
powinna takie studio posiadać.

Studio telewizyjne powstało bardzo szybko. 
W  ciągu zaledwie trzech miesięcy zbudowano

pomieszczenia, które później wyposażone zostały 
w dwie kamery, montażownię i profesj onalnie nagłoś
nioną halę zaopatrzoną w odpowiednie oświetlenie 
oraz w sprzęt dźwiękowy umożliwiający realizację 
projektów zarówno w studiu, jak i w terenie.

Studiem opiekować się będą zatrudnieni na stałe 
w KSW dziennikarze TVP Kraków: Jacek Przybylski 
(kierownik studia), Anna Cieślak (asystent), 
a także Jerzy Stańczyk (inżynier studia), z którymi 
współpracować będą Michał Bożek (operator TV) 
i Przemysław Fik (montażysta).
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Studio telewizyjne ma być miejscem, gdzie pro
wadzone będą zajęcia dydaktyczne z zakresu dzien
nikarstwa telewizyjnego, ale ma także umożliwić 
studentom realizację własnych projektów w posta
ci newsów, felietonów czy reportaży Główny nacisk

w edukacji zostanie położony na praktykę, jest to 
bowiem podstawowa bolączka studentów dzienni
karstwa, którzy narzekają na brak kontaktu z praw
dziwymi obliczami zawodu.

Studio ma służyć zarówno studentom, jak i pra
cownikom Krakowskiej Szkoły Wyższej pragnącym 
nauczyć się właściwego zachowania przed kamerą, 
a więc przede wszystkim tego, jak należy się poru
szać, mówić czy nawet ubierać, aby być „łubianym” 
przez kamerę.

Zainteresow anie  wykorzystaniem  m oż 
liwości, jakie KSW zaoferowała swym studen
tom, jest ogromne. Powstało już studenckie Koło 
Dziennikarzy TV, nad którym pieczę objęła Anna 
Cieślak. Zrodził się też pomysł letniej szkoły dzien

nikarstw a telewizyjnego. 
W  planach jest również 
przegląd i festiwal twórczo
ści dziennikarskiej studen
tów połączony z warsztatami 
mistrzowskimi. Ewentualny 
festiwal przeprow adzony 
zostanie w czterech katego
riach: prasa, radio, telewizja 
i nowe media. Uczestniczyć 
w nim będą mogli m ło
dzi ludzie z różnych uczel
ni z całego kraju, nadsyłając 
swój dziennikarski dorobek. 
Dzięki temu studenci będą 
mogli zobaczyć, jak pracu
ją ich rówieśnicy z innych 
części Polski. Jeżeli wszyst
ko pójdzie po myśli pomy
słodawców, festiwal mógłby 
ruszyć już na wiosnę przy
szłego roku. Najwyższy więc 

czas zacząć powiększać własne dziennikarskie CV, 
aby wziąć w nim udział i znaleźć się w gronie fawo
rytów.

Planuje się także utworzenie elitarnej grupy stu
dentów, którzy by w pełni samodzielnie realizowa
li projekty telewizyjne, łącznie z montażem i dźwię
kiem. Oficjalne otwarcie studia przewidziano na 

początek czerwca.

Bartłomiej Misiniec

Jerzy Stańczyk przy realizacji prób kamerowych
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TlfN 24

i Kraków od spodu

To będzie
'l%p r z y s z ł a  Q W j (

Dziewczyna „spod okna 
papieskiego" na Franciszkańskiej, 
niedoszła baletnica, rozczytujący 
się w  Dostojewskim anioł, który 
zstąpił do TVN 24.
O kim mowa?

O Brygidzie Crysiak.

Brygida Crysiak (w środku) z autorkami artykułu

Brygida Grysiak jest krakowianką, ukończyła stu
dia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
pierwsze kroki stawiała w Gazecie Krakowskiej 
oraz Radiu Kraków. Od 2001 roku jest reporter
ką TVN, telewizji uważanej za najlepszą w kraju. 
W  tym roku otrzymała nominację do Wiktorów, która 
dla niej samej była wielkim zaskoczeniem. Uznana 
została za jedno z największych odkryć 2005 roku.

W połowie maja w Klubie Dziennikarzy Pod 
Gruszką, na spotkaniu zorganizowanym przez sek
cję medialną Wydziału Socjologii UJ pod kierunkiem 
dr Małgorzaty Boguni-Borowskiej, także wykładow
cy w Krakowskiej Szkole Wyższej, Brygida odpo
wiedziała na kluczowe pytanie wieczoru: Jak zostać 
dziennikarzem T V N  24?

Marzenia o dziennikarstwie miała „od zawsze”. Już 
w podstawówce tworzyła szkolną gazetkę, podob
nie było w liceum. Potem pisywała m.in. do Gazety 
Krakowskiej oraz kwartalnika Alter ego. Następnie 
pojawiła się przed nią propozycja pracy w TVN.

Dziennikarstwo na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej UJ wybrała akurat wtedy, 
gdy akurat uruchomiono tam ów kierunek i specjali
zację. Sama uważa to za zrządzenie losu.

Po pierwszym roku, kiedy zastanawiała się nad 
wyborem miejsca na praktykę, wiedziała, że musi się 
udać do gmachu na ul. płk. Dąbka 2, czyli do oddzia
łu TVN w Krakowie. Przyjęto ją i została na dobre. 
Była na trzecim roku, kiedy przyznano jej indywi
dualny tok studiów ze względu na intensywną pracę 
jako researcher w Faktach.

Na pytanie Dlaczego telewizja? Brygida odpo
wiedziała następująco: -  Telewizja jest królo
wą wszystkich mediów. Ale najlepszą drogą dla 
dziennikarza telewizyjnego jest przejście kolej
no przez inne media, takie jak  radio czy prasa. 
Telewizja to połączenie obrazu i słowa. Wszyscy 
jesteśmy wzrokowcami, nie tylko mężczyźni, dla
tego to właśnie medium ma największe uznanie 
i przeogromną popularność w dzisiejszym świecie.
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Najbogatszy Polak w edług tygodnika  

„W prost" |an Kulczyk 
gościł w  KSW

Z wielkim sentymentem bohaterka wieczoru 
wspominała także Kraków, a zwłaszcza te najtrud
niejsze dla niej, jako dziennikarza, dni, które spędzi
ła pod kurią, opisując w ujmujący sposób wydarze
nie związane z chorobą i śmiercią Jana Pawła II. To 
właśnie m.in. dzięki tej relacji zyskała sobie uznanie 
i wielu sympatyków.

Ubrana w za duże spodnie po siostrze, wygodne, 
ale niedopasowane do całości białe trampki, z pełnym 
przejęciem i niesamowitą wrażliwością zrelacjono
wała to, co się działo 2 kwietnia 2005 r. Wspominała 
to wydarzenie jako najtrudniejsze w życiu, nie tylko 
zawodowo. To była dla niej prawdziwa szkoła dzien
nikarstwa, ale także człowieczeństwa. Próba sił 
i dziennikarskiej misji. -  Tamtej kwietniowej nocy coś 
się zmieniło i jakkolwiek banalnie by to zabrzmiało, 
w każdym z nas coś z tego kwietnia zostało -  w każ
dym na swój sposób, ale na zawsze.

Zapytana o drogę, jaka wiedzie do kariery, odpo
wiedziała, że chyba najtrudniej zostać dziennika
rzem po... dziennikarstwie. Ów kierunek uczy tak 
naprawdę wszystkiego po trosze, ale niczego, co 
by specjalizowało w jakiejś konkretnej dziedzinie. 
Jej zdaniem najlepiej wykwalifikowane i gotowe do 
zawodu są osoby, które ukończyły politologię, socjo
logię bądź psychologię, co jest dość optymistyczne 
zwłaszcza dla ludzi marzących o tym zawodzie, ale 
niebędących absolwentami kierunków medialnych.

Brygida jest bardzo związana ze stacją TVN, to 
w niej poniekąd się wychowała. W  jej opowieści 
podczas spotkania w klubie Pod Gruszką można 
było wyraźnie wyczuć ogromną lojalność wobec 
TVN-u. Mimo wszystkich propozycji transferowych 
wiernie trwa w TVN 24, ponieważ tam zdobyła naj
większe doświadczenie zawodowe i umiejętności 
dziennikarskie. A poza tym to znakomita stacja...

Brygida Grysiak jest bardzo skromną i miłą osobą, 
mającą poczucie misji, jaką w jej życiu odgrywa 
dziennikarstwo. Wytrwałość, wiedza i praca to klucz 
do sukcesu i spełnienia marzeń. Te cechy dosko
nale charakteryzują młodą dziewczynę z Krakowa, 
o której Justyna Pochanke, Dziennikarka roku 2005 
według miesięcznika Press, powiedziała niedawno: -  
To będzie na pewno przyszła gwiazda T V N  24. ■

Katarzyna Skorupa, Karolina Świerad

Na poczqtku 
pomógł mu ojciec

W pierwszych dniach maja naszą Uczelnię odwiedził naj

większy polski biznesmen, od 2000 r. najbogatszy Polak 

według tygodnika „Wprost" Jan Kulczyk. Ukończył prawo na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz obronił 

doktorat z prawa międzynarodowego Instytutu Zachodniego 

Polskiej Akademii Nauk. Ale nie zrobił kariery naukowej. 

Postanowił zająć się biznesem.

Zaczynał wraz z ojcem, od którego miał dostać pierwszy 

milion złotych. Umożliwiło mu to rozpoczęcie działalności 

biznesowej. Wyjątkowe predyspozycje, odwaga i pracowitość 

w szybkim czasie pozwoliły Janowi Kulczykowi zwielokrotnić 

ów milion. Zapytany o pierwsze kroki, biznesmen odpowie

dział, że były to: produkcja domków na działkę oraz wytwór

nia perfum. Dziś jest inwestorem kapitałowym specjalizują

cym się w szeroko rozumianych inwestycjach infrastruktural

nych, a także prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

Zaczął mniej więcej 25 lat temu. W 1981 roku założył 

Interkulpol, a dziesięć lat potem Kulczyk Holding SA, jedną 

z największych prywatnych grup kapitałowych. Posiada naj

większy pakiet, bo co najmniej 39 spółek. Niewątpliwie jego 

sukcesem jest Kompania Piwowarska kontrolująca ponad 30 

procent krajowego rynku piwnego i stająca się jego liderem. 

Jan Kulczyk znalazł partnera w South Africa Breweries, jed

nym z największych producentów piwa na świecie.

Z racji mocnej więzi z Poznaniem Kulczyk dużo tam inwestu

je, m.in. wybudował jedno z najlepszych w Europie centrów 

handlowych. Jest też właścicielem poznańskiego parku, do 

którego postanowił sprowadzić nowatorskie rzeźby. Wspiera 

współczesną kulturę i sztukę poprzez Kulczyk Fundation.

Jan Kulczyk jest autorem największej prywatyzacji w historii 

Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej, dokonanej w latach 

1991-2000 w konsorcjum z France Telecom poprzez nabycie 

strategicznego pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej SA.

Na spotkaniu nie zabrakło tematyki związanej ze światem 

polityki. Odpowiadając na pytanie związane z powstałą nie

dawno koalicją (Co Pan o niej sadzi?), najbogatszy Polak 

uciął: O ludziach zwykłem mówić mało lub wcale, tutaj będę 

milczeć.

Anna Pycińska
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KUMulus

W  HRABALOWSKIM

Gdy wraz z przyjaciółmi stajemy przed wejściem, mieszczącego się na ulicy 
Czymsików krakowskiego Teatru KTO, ogarnia mnie wrażenie, że nie będzie to 
zwykły spektakl. Jeszcze przed budynkiem ukazuje się naszym oczom wysoka 
i doniosła postać reżysera sztuki Sprzedam dom, w  którym już nie mogę mieszkać, 
a zarazem dyrektora teatru, jerzego Zonia. W ita nas ciepłym uśmiechem i jak magik 
zaklęcie wypowiada słowo „zapraszam". Po chwili znajdujemy się już w  środku 

Teatru KTO.

Wnętrze pozwala zapomnieć o szarości krakowskich 
ulic czekających w nostalgicznym uśpieniu na przyj
ście wiosny. Ściany płoną od jaskrawego blasku lam
pek. Tym jednak co najbardziej przyciąga uwagę jest 
zachowanie aktorów. Po wąskim korytarzu spaceru
je chłopak z drabiną. Przystaje. Kładzie ją na ziemi. 
Czeka chwilę... i znów podnosi. Przechodzi do innego 
miejsca i tak w kółko. Obok niego piękna aktorka ubra
na w czarną, staroświecką suknię, niczym porcelanowa 
laleczka tańcząca w pudełku na biżuterię przechadza 
się tam i z powrotem. Jej wzrok jest zatopiony w nie
widzialnej przestrzeni. Wydaje się być zaklęta. Z zamy
ślenia wyrywa mnie głos jednego z aktorów: Toaleta 
jest za dziesięć złotych, za to szatnię mamy darmową, 
czym wzbudza śmiech moich przyjaciół. Czy sztuka się 
już zaczęta? -  zadaję sobie pytanie.

Przechodzę do jednego z pomieszczeń. Tu czeka 
mnie kolejna niespodzianka. Widzę roznegliżowaną 
dziewczynę siedzącą na pościeli w szklanej klatce. 
Bestrosko czyta książkę, jakby wycięta ze swojego 
pokoju i wklejona w ścianę teatru. Nie zwraca uwagi 
na nic. Zupełnie jak zaklęta aktorka z korytarza. 
W  tym samym pomieszczeniu, za stolikiem siedzi 
kobieta wyglądająca jak urzędniczka. Rozdaje wek
sle, dla gości teatru, na poczęstunek po zakończe
niu sztuki. Jej powadze przeczy śmieszna, kiczowa
ta część ubioru -  dwie świecące latarki umieszczo
ne pod bluzką na wysokości biustu. Kamienna twarz 
kontrastująca z tym elementem wywołują śmiech na 
twarzy osób zgłaszajacych się po talony.

Bohumil Hrabal (1914 -1997)

Słyszę tango. Z korytarza dobiega dziwne poru
szenie. Opuszczam panią urzędniczkę i dziewczy
nę w klatce. Wracam do holu. Przystojny aktor 
z „porcelanową laleczką” poruszaja się w rytm tanga. 
„Tańczą” historię miłosną, która nieszczęśliwie się 
kończy. Gdy para znika z naszych oczu, słyszymy 
przerażający krzyk -  zaklęta aktorka ucieka przez 
korytarz przed ścigającym ją kochankiem. Oboje 
znikają.

Dochodzi godzina dziewiętnasta. Pani urzęd
niczka gwizdkiem zwołuje nas przed salę. Reżyser
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otwiera drzwi i prosi kolejno: „wysocy panowie, pro
szę!”’ „teraz panie w okularach”, „małżeństwa”, „zako
chani”, „blondynki”, „brunetki!” itd.

Wchodzimy do ciemnego, nie dużego, za to bar
dzo kameralnego pomieszczenia. Reżyser zamyka 
drzwi i odcina nas tym samym od rzeczywistości. Jest 
bardzo ciemno. Słychać pociąg. Coraz głośniej i głoś
niej. Hałas niknie. Nagle zapalają się lampy. Delikatne, 
mgliste światło otacza nie dużą scenę. Widzimy ludzi 
siedzących na dużych kufrach. Rozglądają się nerwo
wo, wstają co chwila, zmieniają miejsce, przekłada
ją walizki. Kontaktują się ze sobą gestami. Czekają na 
pociąg -  na przeznaczenie, które nie daje się zoba
czyć, ani usłyszeć. Jeszcze nie nadchodzi.

Obserwujemy scenę narodzin: zachwyconą mamę 
dziecka i szczęśliwego, ale jednocześnie zagubione
go w swojej nowej roli, ojca.

Aktorzy grają bardzo dynamicznie. Gesty, mimi
ka twarzy, każda operacja własną fizykalnością -  to 
wszystko rekompensuje nam aż nadto brak słów. Nie 
chcemy słyszeć. Chcemy tylko patrzeć. Jak w hipno
zie, nic więcej.

Po narodzinach następuje chrzest -  kolejne wyda
rzenie w życiu człowieka. Każde z tych życiowych 
etapów świętowane jest w hrabalowskim klimacie -  
przy suto zastawionym alkoholowym stole. Ślub -  
przedewszystkim, pogrzeb -  nawet, nie pozbawione 
są tego elementu.

Każdy nowy rozdział życia człowieka przerywa
ny jest pojawieniem się na scenie kataryniarza sym
bolizującego sprzedawcę marzeń. Ten element nada

je sztuce interaktywny charakter. Kataryniarz śpie
wa do widowni, obsypuje nas confetti, obdarowuje 
kwiatami i za każdym razem znika...

W  ostatniej scenie wracamy do samego począt
ku sztuki. Naszym oczom znów ukazują się ludzie 
czekajacy w atmosferze napięcia na pociąg. Nagle 
ich wzrok utyka w tym samym punkcie. Stoją nie- 
ruchono. Jasne światło kładzie się na ich wystraszo
nych twarzach. Patrzą na pociąg -  przeznaczenie, 
które teraz inaczej niż na początku już daje się zoba
czyć, usłyszeć.

Gasną światła. Nastepuja brawa i ukłony akto
rów. Po przedstawieniu wymieniamy nasze weksle 
na poczęstunek, którym okazuję się być piwo (jak 
przystało na Hrabala) podawane w stylowych butel
kach. Po wyjściu z teatru nie mogę oprzeć się uczu
ciu, jakbym opuściła jakieś magiczne miejsce...

Sprzedam dom, w którym już  nie mogę mieszkać 
to sztuka zainspirowana życiem i twórczością naj
większego czeskiego pisarza -  Bohumila Hrabala 
(1914 -  1997). Sztuka jak i twórczość artysty pełna 
jest dystansu do wielkich wydarzeń, do tego co kryje 
się poza doczesnością. Aktorzy wcielają się w role 
zwykłych, prostych ludzi, którzy cieszą się, cier
pią, kochają tu i teraz. Otaczający ich świat nie musi 
być do szaleństwa piękny, wystarczy, że oni tak go 
postrzegają. Nie myślą co będzie później. Spokojnie 
przeżywają swoje życie i czekają na to co nieuniknio
ne, na pociąg -  przeznaczenie...

justyna Rączka
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KUMUIUS

Krakowowi
Przed laty bronili Krakowa przed najazdami wrogów, dziś 

bronią ponad 700-letnią tradycję swojego Towarzystwa 

i pielęgnują spuściznę kulturalną Krakowa.

Z Marszałkiem Krakowskiego Bractwa Kurkowego na rok 

2 0 0 5 /2 0 0 6  p. Krzysztofem Wójcikiem rozmawia 

Joanna Mysińska.

H istoria  K rakow skiego  B ractw a K urkow ego  
to  k ilkase t la t służby K rako w o w i. Czy m óg
łby  Pan p rzed s taw ić  naszym  czy te ln iko m  
dzie je  Tow arzystw a?
■  Krakowskie Bractwo Kurkowe, czyli inaczej 
Towarzystwo Strzeleckie, rozpoczęło swoją dzia
łalność w momencie powstania murów obronnych 
Krakowa i chęci odpowiedniego poziomu wojskowe
go przygotowania mieszczan. Można domyślać się, 
że było to na przełomie XIII i XIV wieku. Bractwo 
Kurkowe broniło miasta, gdyż z braku pieniędzy na 
obronę to właśnie rzemieślnicy z własnych zasobów 
finansowych kupowali broń. Pierwsze źródła, które 
potwierdzają funkcjonowanie Bractwa zawdzięcza
ne są historykowi Janowi Długoszowi. Stąd wiemy 
na przykład, że pożaru kościoła Św. Piotra w 1455 
roku nikt nie gasił, ponieważ wszyscy mieszkańcy 
miasta przyglądali się strzelaniu kurkowemu!

Jak w yg ląda s tru k tu ra  Bractw a?

■  Tradycyjnie co roku, w wyniku wiosennych zawo
dów strzeleckich, wyłoniony zostaje król oraz 2 mar
szałków. Rywalizacja o tytuł monarszy odbywa się 
z broni czarnoprochowej na Poligonie Wojskowym 
6. Brygady Desantowo-Szturmowej na Pasterniku. 
Jest to wielkie święto Bractwa, pojawiamy się w sta
ropolskich kontuszach, podobnie jak na innych 
imprezach z naszym udziałem, towarzyszą nam 
rodziny i goście. Spośród wielu Braci biorących 
udział w zawodach, do walki o tytuł zostaje trzech 
najlepszych strzelców. Zwycięzca strzelania, obok 
tytułu, nosić będzie również przez cały rok oznakę 
władzy królewskiej -  srebrnego kura. Owy „pański

klejnot” będący symbolem Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego, ma już ponad 440 lat. Ufundowali 
go rajcy miejscy za zasługi w obronności miasta. 
Srebrnego kura wręczał na rynku Zygmunt August 
w czasie intronizacji królów kurkowych. Ze wzglę
du na wartość tego zabytku oryginał znajduje się 
w M uzeum Narodowym w Krakowie, a kopia 
towarzyszy Królowi Kurkowemu podczas wszyst
kich imprez z udziałem Towarzystwa. Na okres 
2005/2006, w wyniku zawodów strzeleckich, Królem 
Kurkowym został Piotr Skalski, natomiast ja stałem 
się, obok Zbigniewa Galona, Marszałkiem.

Do B ractw a należy około  140 cz ło n kó w  s ta 
łych. W sp o m n ia ł Pan jed n ak  o gościach, k to  
dotychczas o trzym a ł H onorow e C złonkostw o  

Tow arzystw a?
■  Bracia Honorowi to między innymi papież Jan 
Paweł II, kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz infułat 
Jerzy Bryła -  kapelan Bractwa, prezydenci RP Lech 
Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prezydent USA 
George W. Bush, generał broni Mieczysław Bieniek, 
kardiochirurg profesor Antoni Dziatkowiak, twórca 
pomników papieskich profesor Czesław Dźwigaj.

Proszę o p o w ie d z ie ć  nam  o d z ia ła ln o śc i 
K rakow skiego  B ractw a K urkow ego.
■  Nasze Towarzystwo jest silnie powiązane 
z Krakowem. Z organizacji paramilitarnej stało się 
charytatywną i czyni dla Krakowa posługę patrio
tyczno-religijną. Jak powiedział historyk, prezy
dent Krakowa Jacek Majchrowski: (...) Bractwo
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Kurkowe to wielowiekowa tradycja i pełna wspania
łych patriotycznych kart historia. (...) Od wielu stu
leci Bractwo Kurkowe wytrwale kultywuje szczytne 
idee patriotyczne i religijne. Przez swoją działalność 
charytatywną Bractwo wspiera słabych, potrzebu
jących i pokrzywdzonych przez los. Prowadzi godną 
uznania pracę wychowawczą z młodzieżą, pielęgnu
je więzi z  Polonią całego świata i dba o upowszech
nienie w sferze ekonomiki zdrowej, uczciwej przedsię
biorczości.
Jako jedyne Bractwo ufundowaliśmy aż 8 sztan
darów dla jednostek wojskowych, każdy ozdobio
ny podobizną srebrnego kura. Właśnie za działal
ność nasze Towarzystwo otrzymało między innymi 
w 2005 roku złoty medal Cracoviae Merenti, najwyż
sze miejskie wyróżnienie. Bractwo dostało medal 
numer 4 (po Oj cu Świętym Janie Pawle II, Biskupstwie 
Krakowskim i Uniwersytecie Jagiellońskim). My rów
nież odznaczamy za zasługi. Jednym z takich wyróż
nień jest tak zwany „Guz Oracewicza” na pamiątkę 
obrony Krakowa w czasie konfederacji barskiej przez 
Brata Kurkowego Marcina Oracewicza. Dzięki jego 
odwadze Rosjanie odstąpili od bram Krakowa.
Aby dowiedzieć się więcej na temat Bractwa zapra
szam do Celestatu - oddziału Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa, zarazem naszej siedziby, przy ulicy 
Lubicz 16.

K rako w sk ie  B ractw o K u rkow e i pap ież |an  
P aw eł II ...
■  ... to zawsze byli wielcy przyjaciele. Karol Wojtyła 
już w bardzo młodym wieku związany był z Bractwem 
dzięki swojemu wujowi Leonowi Wiadrowskiemu, 
członkowi naszego Towarzystwa. Od momentu 
otrzymania przez Wojtyłę kapelusza kardynalskie
go Bracia regularnie towarzyszyli przyszłemu Ojcu

Członkowie Bractwa Kurkowego podczas audiencji u jana 
Pawła II

Świętemu w różnych uroczystościach. Zawsze byli
śmy przyjmowani na audiencje, wymienialiśmy się 
korespondencją. Słowa papieża na temat Bractwa 
stały się inspiracją do wzniesienia pomnika Jana 
Pawła II w Krakowie -  w Parku Strzeleckim, naprze
ciw Celestatu -  oraz następnie w Rzymie. Po śmier
ci naszego Przyjaciela z głębokim żalem żegnali
śmy Go na placu św. Piotra, a w dzień po pogrzebie 
braliśmy udział w odsłonięciu monumentu papie
ża na Cmentarzu Rakowickim, modliliśmy się na 
grobie Jego rodziców. W  rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową zasadziliśmy 20-letni 
dąb przy Celestacie, a w czasie V Dnia Papieskiego 
w Łagiewnikach braliśmy udział w mszy świętej 
o szybką beatyfikację papieża. Utrzymujemy także 
serdeczne stosunki z metropolitą krakowskim kar
dynałem Stanisławem Dziwiszem.

O s ta tn ia  p ie lg rz y m k a  K ra k o w s k ie g o  
B ractw a K urkow ego odbyła  się do S tanów  
Zjednoczonych oraz do M eksyku . Cdzie p la 
now ane są następne w yjazdy?
■  Owszem, byliśmy z wizytą u ambasadora Polski 
w Waszyngtonie, spotkaliśmy się także z Polonią. 
Kolejnym punktem był przelot do Meksyku i msza 
święta w Sanktuarium Maryi z Guadalupe. Tam, ku 
naszemu zaskoczeniu, czekało na nas 20.000 piel
grzymów z całego świata! Meksykanie, jako naród 
bardzo wierzący, cenili Jana Pawła II, traktowali Go 
jako swojego rodaka. Jeżeli chodzi o kolejne wyjaz
dy -  w planach mamy odwiedzenie Lwowa, Rzymu 
oraz Jerozolimy.

M a rs z a łe k  K ra k o w s k ie g o  B ra c tw a  
K urkow ego, Pan K rzyszto f W ó jc ik  p ry w a t
nie?
■  Pasjonat kajakarstwa, myślistwa i turystyki gór
skiej, wielbiciel zwierząt i wystawca psów rasowych.

Rozmawiała 

joanna Mysińska
Krzysztof Wójcik z Janem Pawłem II
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W  maju Krakowem zawładnęli m iłośnicy fo to 
grafii. Ponad 40 indywidualnych wystaw, 
a także wydarzenia temu towarzyszące (poka
zy slajdów, wykłady, spotkania, prezentacje 
albumów fotograficznych i inne) zaprezento
wane zostały w  ramach corocznego Miesiąca 
Fotografii.

M ies ią c  F otogra f i i  w Krakowie to jeden
z 22 festiwali m iędzynarodow ego  s tow arzy 
szenia Festival o f  Light, mający już ugruntowa
ną pozycję na mapie wydarzeń kulturalnych Europy. 
Podczas festiwalu prezentowane są wystawy o róż
norodnej tematyce artystów zarówno z Polski, jak 
i zagranicy.

Tegoroczna, czwarta już edycja Miesiąca 
Fotografii w Krakowie wyjątkowo odbyła się w maju, 
a nie w listopadzie (jak poprzednie). Do programu

imprezy na stałe wprowadzono nowe elementy, takie 
jak obecność gościa honorowego (którym w tym 
roku były Węgry), przegląd portfolio oraz podział 
na program główny (tworzony w całości przez grono 
kuratorów) i program offowy (wybór najlepszych 
wystaw zgłoszonych do udziału w festiwalu).

Oficjalne rozpoczęcie imprezy miało miejsce 
5 maja w Galerii Starmach, a autorem wystawy inau
guracyjnej Dataflow był Henrik Spohler. Przez cały 
miesiąc, poza zdjęciami cenionych nazwisk, można 
było oglądać prace utalentowanych adeptów foto
grafii. Formuła festiwalu otwartego na różne gatunki 
fotografii umożliwiła konfrontację trendów.

Powodzenie, jakim każdorazowo cieszy się festiwal, 
potwierdza ważne miejsce fotografii we współczesnej 
sztuce. Cieszyć może i to, że niektóre z wystaw zainau
gurowanych w ramach Miesiąca Fotografii pozostały 
czynne także po jego zakończeniu. A więc wszystkim 
spóźnialskim życzę bon appetit...

Bartłomiej Misiniec

Historia Souad opisana w  książce 

Spalona żyw cem  to wyznanie osoby, 
która cudem ocalała...

OFIARY i ZBRODNI/Z H K U D N I 1honorowych
Bliski Wschód. wioska w Cisjordanii, druga połowa 

XX wieku.

Siedemnastoletnia dziewczyna o imieniu Souad zakochu

je się w przystojnym sqsiedzie. Jednak według miejscowej 

tradycji, nakazującej poczekać ze ślubem do czasu, aż star

sze siostry założą własne rodziny, Souad musi czekać. Gdy 

pewnego dnia odkrywa, że jest w ciąży, ukochany znika. 

A ponieważ miłość przedmałżeńska to w kulturze Bliskiego 

Wschodu synonim śmierci, z podsłuchanej rozmowy dziew

czyna dowiaduje się, że „zhańbieni" jej postępowaniem rodzi

ce wydali na nią wyrok. Następnego dnia szwagier mówi do 

Souad: Zajmą się tobq, po czym polewa dziewczynę benzyną 

i zapala zapałkę...

Historia Souad opisana w Spalonej żywcem to wyznanie 

osoby, która ocalała cudem. Ta książka by nie powstała, gdyby 

nie pomoc, jaką dziewczyna otrzymała od Europejczyków. 

Dziś dojrzała już kobieta swoim wstrząsającym świade

ctwem nawołuje do zburzenia milczenia wokół tematu tabu,

jakim jest śmierć tysię

cy kobiet z rąk męż

czyzn!

Tak przerażające sytu

acje zdarzają się do 

dziś na Wschodzie.

Miejscowe prawo daje 

władzę mężczyznom, 

a kobiety traktowane 

są gorzej niż zwierzęta.

Rodzice, których córka

przynosi wstyd, starają się jej po prostu pozbyć. Według ofi

cjalnych danych rocznie zdarza się około 5 tysięcy takich 

przypadków, nie wiadomo jednak, ilu jeszcze nie wykryto. 

Mężczyźni wykonujący wyroki niczym nie ryzykują, wręcz prze

ciwnie - stają się bohaterami „zbrodni honorowych".

Joanna Mysiriska

2 0  czerwiec. 2006 I mixer



Film „Kod Leonarda da Vinci" 
wzbudza kontrowersje

W ielkie zainteresowanie 

„Tuning Show" w  Krakowie

warto
najpierw 

przeczytać 

książkę...

I oto jest. Długo oczekiwana filmowa wersja Kodu 
Leonarda da Vinci z wielką pompą wkroczyła na 
ekrany polskich kin. Jedni krzywią się z niesma
kiem , inni nawołują do bojkotu, jeszcze inni roz
pływają się w  zachwytach. Faktem jest, że nie 
sposób przejść obok niej obojętnie. Nawet poli
tycy wielkiego formatu i duchowni (mimo że filmu 
nie widzieli) wtrącają swoje trzy grosze.

Kontrowersyjna powieść Dana Browna doczekała się 
swojego filmowego odpowiednika. Jeszcze na długo przed 
premierą wzbudzała sporo emocji. Prace nad dziełem do 
końca osnute były tajemnicą. Ekipa filmowa srodze się 
natrudziła, aby możliwie najwierniej oddać klimat pierwo
wzoru. Nie było to łatwe, gdyż wymowa powieści nie uła
twia otwarcia zabytkowych drzwi...

Efekt końcowy jest jednak, według mnie, imponujący. 
Film z powodzeniem naśladuje literacki oryginał. Przede 
wszystkim na uznanie zasługuje dobór obsady aktorskiej 
(dla mnie bardzo celny). Znany z aktorskich umiejętno
ści Tom Hanks w roli profesora Langdona wraz z Audrey 
Tautou (filmowa Sophie Neveu) stworzyli ciekawe i wia
rygodne postacie. Podobnie Jean Reno jako agent Fache, 
Alfred Molina w roli biskupa Aringarosy czy Paul Bettany, 
albinos fanatyk, spisali się co najmniej nieźle. Nie są to może 
role na miarę otrzymania w przyszłości Oscara, ale w moim 
odczuciu warte zauważenia i docenienia.

I jeszcze jedno: odnoszę wrażenie, że film ogląda się 
dużo przyjemniej wtedy, gdy wcześniej sięgnęło się po 
książkę. Wówczas z zaciekawieniem śledzi się kolejne etapy 
zmagań bohaterów nad złamaniem kodu da Vinci. Niestety, 
ku mojemu zaskoczeniu część widzów opuszczała kino 
z pewnym niedosytem, niektórzy nie omieszkali nawet głoś
no wyrazić swej krytyki. Myślę, że ich rozczarowanie wynika 
z nieznajomości powieści Dana Browna, co przekłada się na 
odbiór filmu. Ale może się mylę...

Monika Cruszka

Ci wspaniali 
mężczyźni w  swych 
podrasowanych 
pojazdach...

Niewielu jest mężczyzn, którzy by nie mieli 

styczności z Need for Speed Urtdergrand. 

To kultowa gra polegająca na tuningowaniu 

samochodów i wygrywaniu wyścigów samo

chodowych. W dniach 20-21 maja wszyscy 

miłośnicy poruszania się po drogach taki

mi wyjątkowymi autami mogli wziąć udział 

w wirtualnym wyścigu na symulatorach gry 

Need for Speed Undergrand, a więc usiąść 

za kierownicą stuningowanego wehikułu. 

W Krakowie odbywał się bowiem Tuning Show.

Największą atrakcję stanowiła oczywi

ście ekspozycja owych pojazdów w realu. 

Zaprezentowano ponad 240 egzemplarzy, 

które wzbudziły wręcz zachwyt blisko 12 tys. 

zwiedzających. Niektóre rozwiązania i propo

zycje by po prostu jak z bajki... Przedstawiciele 

trzydziestu klubów tuningowych i szesnastu 

firm (a także osoby prywatne) zajmujących 

się przeróbkami technicznymi i estetycznymi 

samochodów, produkujących i dystrybuują

cych niezbędne do rasowania części, zademon

strowali gamę nieznanych dotąd możliwości.

Poza prezentacją stuningowanych pojaz

dów organizatorzy Tuning Show przygotowali 

też atrakcje dla zwiedzających. Odbyły się kon

kursy palenia gumy, na najpiękniejszy samo

chód, najlepszy zestaw audio, najgłośniejszy 

wydech, a także pchanie auta na czas i prze

rzucanie opony samochodu ciężarowego.

Sporo emocji wywołał konkurs na najlepiej 

stuningowany samochód oceniany zarówno 

przez publiczność, jak i komisję składającą się z 

niezależnych ekspertów. Zwycięzcy otrzymali spe

cjalny puchar ufundowany przez firmę Electronic 

Arts Polska, głównego sponsora imprezy. Szkoda 

tylko, że nie odbył się wyścig na jedną czwartą 

mili, bo kierowcy z pewnością pokazaliby, na co 

stać ich podrasowane wehikuły.

Wszystkim amatorom motoryzacji, którzy 

nie pojawili się na krakowskich targach w tym 

roku, pozostaje cierpliwie czekać do następ

nego Tuning Show. Impreza nabiera bowiem 

rozmachu.

deEr
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B a rtło m ie j M is in iec : C o s k ło 

n iło  p a n ią  do  s tu d io w a n ia  

w  K ra k o w s k ie j Szkole  W yższe j 

na k ie ru n ku  A dm in is trac ja?

Izabela Małysz: Kierowałam się opi

nią kolegów z roku z Wyższej Szkoły 
Administracji w  Bielsku-Białej, k tó 

rzy po uzyskaniu tam  licencjatu zde

cydowali się odbyć studia uzupeł

niające magisterskie w  Krakowskiej 
Szkole Wyższej im. A ndrzeja Frycza 

M odrzewskiego, w uczelni o dużej już 

w  środowisku renomie. Ja po ukoń 

czeniu studiów licencjackich miałam 

roczną przerwę, ale postanowiłam, 

że zrobię jednak magisterium. Tym 

sposobem  znalazłam się w  Krakowie. 

Zaś co do w yboru kierunku, ucieszy

ło mnie, że na Administracji nie ma 

przedm iotów  ścisłych...

jak ie  są pani p lany na przyszłość  

zw iązane z k ierun kiem  studiów?

■  O d kilku lat prowadzę fundację, 

której misją jest prom ocja sportu. 

M am y w swoim dorobku kilka cie

kawych projektów. Myślę, że wyko
rzystując te doświadczenia oraz w ie

dzę nabytą podczas studiów, będę 
mogła zrobić wiele dobrego dla roz

woju miasta, w  którym  mieszkam, 

czyli Wisły.

ja k  s ię  pan i u nas s tud iu je?  

Podoba się pan i K raków ?

- Kraków jest bardzo pięknym miastem. 

Niestety, niewiele m am  okazji do zwie
dzania, bo przyjeżdżam prosto na zaję

cia, a po ich zakończeniu wracam od 
razu do Wadowic, gdzie zatrzymuję się 

w domu u studiującej ze mną koleżanki.

Czy in teresu ją  pan ią  skoki n a r 

ciarskie?

■  Oczywiście, że tak. Wisła m a ide

alne w arunki do rozwoju sportów' 

zimowych, a co za tym  idzie -  zain

teresow anie skokam i narciarskim i 

w mieście, skąd pochodzi wielu olim 

pijczyków, jest ogrom ne od najm łod 

szych lat. To zrozumiałe, że w Wiśle 
i okolicach tą dyscypliną sportu  żyje 

każdy, płeć żeńska też...

C zym  się pani za jm u je  w  w o l

nych chw ilach?

Chwile, które m am  tylko dla sie

bie, chętnie spędzam przy dobrej książ

ce czy filmie albo na surfowaniu po 
Internecie. Co do zainteresowań, to są

Może Adam  

też zacznie 

studiować...

z Izabelą Małysz, 
studentką 

administracji KSW, 

rozmawia 

Bartłomiej Misiniec

to głównie fotografia, podróże, skoki 

narciarskie, samochody, taniec i muzy
ka, hodowla storczyków, zwierzaki.

ja k  to  jes t być żoną osoby pub 

licznej, k tó re j tw a rz  rozpoznaje  

w iększo ść  Polaków ? C zy p opu 

la rno ść  m ęża  b y w a  d la  pani 

uciążliw a?

To zależy od sytuacji. Czasem jest 

uciążliwa, kiedy chciałoby się spokojnie 

zjeść kolację w  ulubionej restauracji, zro

bić zakupy w hipermarkecie albo popra

cować w  ogrodzie, a czasem bywa bardzo 

miła, gdy słyszy się dowody sympatii nie 

tylko od kibiców skoków' narciarskich. W  

małym mieście, jakim jest 'Wisła, każdy 
zna każdego. Tutaj trudno o anonimo

wość. Kobieta ma o tyle dobrze, że częś

ciej może zmienić np. fryzurę. Czasami 

widzę też po minach ludzi, których spot

kam, że wiedzą, iż skądś mnie znają, ale 

nie mają pojęcia, gdzie mnie widzieli.

M oże  nam  pani p o w ied z ieć , ja k  

w yg ląda  dzień  pani m ęża . ja k  

długo tre n u je  i ile czasu p o św ię 

ca na to , by u trzy m a ć  dobrą  

form ę?

■  Koniec kwietnia i pierwszą po ło 

wę maja m ąż poświęcił na roztre- 

nowanie po sezonie zimowym. Był 

to czas odpoczynku przed zbliżają

cym  się le tn im  G rand  Prix. Poza tym  

okresem  reszta roku to zgrupow ania 

i intensywne, ciężkie codzienne tre 

ningi. N aw et podczas kilkudniowych 

przerw  w  obozach musi realizować 

przygotowany przez trenerów  plan 

treningowy. W  zależności od potrzeb 

wykonuje ćwiczenia siłowe, biega po 

górach lub jeździ na rowerze.

ja k i je s t  ko le in y  cel A d a m a  

M ałysza? O ja k ie  tro fe u m  będzie  

w a lc zy ł w  na jb liższym  czasie?

■  O becnie w ażne jest to, aby odzyskał 

motywację taką jak przed dwoma, 

trzem a sezonami.

Czy to w a rzy s zy  p a n i m ężo w i 

p o dczas  w y ja z d ó w  zag ran icz 

nych na zaw ody?

r Bardzo lubię kibicować A damowi 
i pozostałym  skoczkom w  Zakopanem . 

Tam  zawsze jest n iepow tarza lna  

atmosfera. W  miarę możliwości jeż

dżę też na zakończenie sezonu do 

słoweńskiej Planicy.

Czy mąż nie myślał o studiowaniu?

■  Kto wie?! M oże mąż też za jakiś 

czas zacznie studiować. W  końcu na 

naukę nigdy nie jest za późno...

Najmilej jest jednak wtedy, gdy niezna

jomi zwracają się do mnie po imieniu. 

To sympatyczne, że wiele osób w Polsce 

dzięki popularności mojego męża wie 

także, jak ma na imię jego żona... 
P a m ię ta  p an i ja k ą ś  śm ieszną  

sytuac ję  zw iązan ą  z pan ią  i pani 

m ężem ?

■  Zdarzyło się kiedyś, że akurat byli

śmy w  ogrodzie i mieliśmy okazję 

posłuchać „rewelacji" na tem at po ło 
żenia naszego domu, naszych psów 

i nas samych wypowiadanych przez 

osobę, k tóra p rzyprow adziła  pod  

nasz dom  wycieczkę. Było i tak, że 

pewnego razu ktoś powiedział: Ale ta 
Karolinka wyrosła, patrząc na naszą 

15-letnią kuzynkę. A córka miała 

wówczas siedem  lat...

2 2 czerwiec. 2006 mixer



(HSHjDS

□  •

S tu d en ckie  życie... C óż, jes t tro ch ę  kosz
tow ne szczególnie d la  kogoś, k to  jeszcze  

na s ieb ie  n ie  zarab ia  i m usi się trzym ać  

określonego budżetu  (zw ykle  n iew ie lk ie 
go, o trzym anego  od ro d zicó w ). W  tym  

m om encie zaczynają się schody i patrzym y  

rozw ażn ie j, k iedy chcem y sobie ku p ić  coś 
do u b ran ia . Nowe ciuchy kosztu ją sporo, 
w ięc jednym  ze sposobów  wyjścia z o p re 

s ji, że n ie m a się co na sieb ie  w łożyć, 
są w izyty w  second-hand shopach, gdzie  

m ożna się ubrać  w  e fektow n e odzien ie  za 
n apraw dę n iew ie lką , w ręcz śm ieszną kasę. 
Z am iast spodni za 1 5 0  z ł tra fią  się cza

sem  ca łk iem  nowe Levisy 501 za k ilk a  zło 
tych a lb o  bluzeczki za jeszcze m n ie j bądź  
skórzany pasek za bezcen. S iedem  b lu 
zek za n iecałe  2 0  zł! To je s t coś! Każdego  

d n ia m ożna wówczas zaskoczyć otoczenie  
innym  w izeru n k iem . Jedna nowa rzecz za 

9 0  z ł napraw dę tego n ie  za ła tw i...
Po co w ięc przepłacać? To żaden wstyd  

m ieć w  szafie m nóstwo fajnych rzeczy za 

grosze. A  nuż coś w róci niebaw em  do łask, 

zacznie być znowu m odne. N iektóre u b ra 
nia są zwyczajnie ponadczasowe. Poza tym  
pam iętajm y i o tym , że ciuchy się zużyw ają, 
że n ie  chodzim y w  nich całe życie. Niszczą 

się zarów no te  kupione za k ilka  złotych, 
ja k  i te , na k tó re  w ydaliśm y k ilkad zies iąt, 
a m oże k ilkase t złotych. N ie bądźm y w ięc  

m onotonni i bezbronni, kiedy n ie  m am y 

pieniędzy: bawm y się stro jem , odw iedzając  

od czasu do czasu second-hand shopy. ■

Phenomena

I I

Nie wyobrażam sobie noszenia używa

nych ubrań. Jestem osobą, która przy

wiązuje ogrom ną wagę do tego, co 

na siebie wkłada. Lubię, gdy w szafie 

mogę znaleźć dobrej jakości firm owe 

spodnie, sukienki czy bluzki prosto ze 

sklepowej półki butiku. Nie kupuję ciu

chów za często, ale jak  już, to muszą to 

być egzemplarze prima sort, sprawdzo

nej marki.

Nie lubię tande ty  i przebieranek, mam 

swój styl, którego prędko nie zmienię. 

Nie przeszkadza mi płacenie niema

łych kwot za bluzkę czy spodnie, kiedy 

wiem, że są najlepszej jakości. Preferuję 

centra handlowe, gdzie wszystkie skle

py skumulowane są w jednym  miejscu 

i nie muszę ganiać z jednego końca 

miasta na drugi, bo w tych miejscach 

akurat mogę kupić fa jny ciuch. 

Markowe sklepy podążają za modą, 

są na czasie. Sklepy z używaną odzie

żą tego mi nie zagwarantu ją. Poza tym 

czas tam  spędzony niekoniecznie będzie 

efektywny (bo na nic ciekawego nie tra 

fię). Nie potra fi łabym  się odnaleźć w 

lumpeksach. Tam jest brzydko, ciasno, 

niezbyt schludnie. Lubię pójść do skle

pów, gdzie jes t przejrzyście, nowocześ

nie, kolorowo, czysto. Jestem wygod

na. M am  kilka markowych rzeczy, które 

lubię, i tego się trzym am . Nie potrzebu

ję szafy pełnej ubrań. A  już na pewno 

tych z second-hand shopów... ■

Brigide
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W  m aju  br. K rakow ska S zko ła  W yższa gościła  m iędzynarodow y  

zespół ekspertów  z OECD (O rgan izacji W sp ó łp racy  G ospodarczej i 
Rozwoju) w  ram ach  pro jektu  P rzeg ląd  tem atyczny szko ln ictw a wyższego. 
Jednym  z e tap ó w  tej w izyty była rozm ow a ze studentam i KSW, k tó ra  prze
p row ad zon a zo s ta ła  w  Kam pusie KSW  na ul. H erlinga-G rudzińskiego 1.

D yskusja o d b y w a ła  się w  język u  an g ie lsk im . G łów nym i kw es tiam i n u rtu jq cym i 

e k s p e rtó w  były różn ice  p o m ięd zy  p ań stw o w ym i a  p ry w a tn y m i ucze ln iam i w  Polsce. 
K o m isarze  p y ta li ta k ż e  o to , co my, s tudenci chcielibyśm y zm ien ić  w  system ie  n a u c za 

n ia , ja k ie  sq nasze sugestie , a le  te ż  g łó w n e  bo lqczki.

P ro jek t P rze g lą d  te m a ty c zn y  s zko ln ic tw a  w yższego  z o s ta ł p rze p ro w a d zo n y  p rze z  

O rg a n iz a c ję  W s p ó łp ra c y  G o sp o d arc ze j i R ozw oju  n a  z lec en ie  p o lsk ieg o  rzq d u , 

a  celem  je g o  je s t u d zie len ie  w sp a rc ia  w  p rzy g o to w a n iu  za ło że ń  po lityk i ed u kacyjn e j 
n a  p o zio m ie  s zko ln ic tw a  w yższego  w  naszym  k ra ju .

Kom isji e k s p e rtó w  p rze w o d n iczy ł cz ło n ek  dyrekcji ds. ed u kac ji w  O EC D  Paulo  

S a n tia g o . P o zo sta łq  część kom isji s ta n o w ili p ro fe so ro w ie  z  k ra jó w  U nii Europejskiej: 

p ro f. E lanie E l-K haw as z USA, e m e ry to w a n y  nauczyciel z  W ie lk ie j B ry tan ii p ro f. O liver 

Fulton, p ro f. Elsa H ack i z  A ustrii o ra z  p ro f. C h arles  E diguist (S zw ecja).

S p o tkan ie  o dby ło  się w  b a rd zo  p rzy jem n ej a tm o s fe rze . K ażdy z  e k s p e rtó w  o trzy 

m a ł a rc h iw a ln e  n u m e ry  M ix e ra  i w szyscy zg o d n ie  o b ieca li nauczyć  się języ k a  polskie 

go, a b y  m óc p rze czy ta ć  m ag azyn  s tu d e n tó w  KSW ...

Bartłomiej Misiniec

fot. M ichał Pawłowski


