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Starter

apeńtif
Droga Studentko!
Drogi Studencie!

Tego roku wiosna przybyła z opóźnieniem. Pierwsze blaski słońca w  końcu 
rozświetlił}’ studenckie umysły i zrodził się kolejny numer gazet}'. Kwietniów}- M ixer to  przede 
wszystkim dyskusja. Dyskusja o życiu z osobistościami z pierwszych stron gazet (polecam 
mixer u ambasadora), o kształcie i przyszłości mediów (senackie media), ale przede wszystkim 
o studentach. Dlatego też temat główny to Keine grenzen. W spomnę jedynie, że tekst traktuje 
o integracji studentów poza murami uczelni, w czym pomagać mają. różne zrzeszenia 
studenckie... D o tematu tego z chęciąpowrócimy, jeśli tylko będziecie sobie tego życzyć.

D ługo zastanawiałem się, czy zacząć kolejny, szósty już numer Mixera od słowa 
“ student” . D o rozwazań tych zmusił mnie tekst Student nie yiaaęy lepszy. Odnajdziecie w  nim 
ludzi, których widujemy codziennie, czasem się z nimi przyjaźnimy, czasem tylko tolerujemy... 
Bo M ixerto  wciąż żywa dyskusja na temat tolerancji - tej wielkiej i tej małej.

Ponadto wzbogaciliśmy gazetę o dwa nowe, krótkie działy. Pierwszy to newsy - krótkie 
wzmianki o pracy gazety i kół naukowych (w przygotowaniu), drugi to miesiąc u Frycza 
- informacje przede wszystkim z rektoratu. Jeśli newsy wyglądają dla 'S as nieskromnie, to 
wybaczcie nam próżność - być może ona skłoni Was do tworzenia Mixera. Zawsze 
pozostajemy otw arci na nowe twarze, nowe pomysły.

N a koniec, na łamach Mixera, chciałbym pogratulować. Gratuluję Jego 
Magneficencji, rektorowi Krakowskiej Szkoły Wyższej, prof. Zbigniewowi Maciągowi 
wyróżnienia prestiżową nagrodą Spinowy D%won Wawelski.

Gratulacje należą się także całej redakcji magazynu Mixer, gdyż dzięki wytrwałości, 
chęciom i samozaparciu gazeta wydawana jest regularnie, co potwierdzone zostało wpisem do 
Międzynarodowego Rejestru Czasopism - nadaniem numeru ISSN. To zobowiązuje...

redaktor naczelny 
Michał Kraus

newsy:
D zw onnik  z K anonicznej
Rektor naszej uczelni, prof. KSW” dr hab. Zbigniew Maciąg, został wyróżniony prestiżową nagrodą Spinowy Dyuon Wawelski.

Z arejestrow any
Magazyn Studentów Krakowskiej Szkoły W yższej Afocćr został zarejestrow any w międzynarodowym rejestrze czasopism.

Tylko “MIXER”
A fixe/Jako jedyny przedstawiciel prasy studenckiej uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącym senackiej Komisji ds. Środków Przekazu, 
senatorem Ryszardem Sławińskim. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Magazynu Prestię. Oprócz Mixera uczestniczyli w nim 
najznamienitsi przedstawiciele prasy krakow skiej.

U SA w K SW
W" marcu odbyła się seria spotkań i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli U SA. W auli przy ul. Starowiślnej odbyło się spotkanie 
z konsulem generalnym USA - Kennethem Fairfaxem, a na os. Kościuszkowkim z Williamem Taliaferro. Ponadto ambasador LSA 
Christopher Hill spotkał się z przedstawicielami prasy studenckiej w  Krakowie.

W spó łp raca  z “PA T O S-em ”
Redakcja magazynu M ixer rozpoczęła współpracę z czasopismem społeczno-kulturalnym młodych PATO S, wydawanym przez PAT. 
Gazeta jest zorientowana przede wszystkim na filozofię, niepopularną kulturę, ważne tematy, niekoniecznie życiowe.

Politologia w telewizji
Studenci Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej uczestniczyli w  nagraniu programu TY “K to tu rządzi?” . Tematem programu 
były tanie bilety lotnicze. Audycja była transmitowana “na żywo”.

MIXER: m ag azyn  studentów KSW
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PoWaGa: Politycznie Ważne Gadanie

kwiecień u Frycza:
Jeszcze w kwietniu w Krakowskiej 

Szkole Wyższej zostanie zainaugurowany 
Międ^iiarodony maj, czyli cykl wykładów 
w języku angielskim. Prowadzić je będą 
zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych, 
partnerskich uczelni zagranicznych. Pier
wszy wykład poprowadzi 29 kwietnia prof. 
Rolf Grawert z Ruhr Universität. Rozpo
cznie się o godz. 10.30 w auli przy ulicy 
Starowiślnej 16.

Planowane jest przeniesienie wystaw 
prezentowanych do tej pory na parterze, 
do piwnic budynku przy ulicy Kanoniczej 
9. Jako pierwsza prezentowana miałaby być 
wystawa prac prof. Batrucha.

Jeżeli pogoda dopisze, planowane jest 
przeniesienie wystaw w plener, najprawdo
podobniej na dziedziniec budynku przy 
ulicy Kanoniczej.

Po zamknięciu wystawy prof. Sta
nisława W iśniewskiego (5 kwietnia) po 
mieszczenie galerii „U Frycza” przezna
czone będzie na punkt rekrutacyjny. Po
zwoli to odciążyć Dział Rekrutacji przy 
ul. Michałowskiego 11.

d z w o n n i k  

z Kanoniczej

Rektor Krakowskiej Szkoty Wyższej,  
prof. KSW dr hab. Zbigniew Maciąg 

został lauretaem nagrody 
Spiżowy Dzwon Wawelski 

przyznawanej przez kapitułę  
Magazynu Prestiż  dla 

najwybitniejszych osobistości  
Krakowa.

Rektor uhonorowany zostat  
również tytutem  

kawalera bractwa Spiżowego 

Dzwonu Wawelskiego

MIXER: m agazyn  studentów KSW



PoWaGa: Politycznie Ważne Gadanie

mixer u ambasadora
W połowie marca gościł w Krakowie Christopher Hill, ambasador Stanów Zjednoczonych 

w Polsce. Spotkanie w "Loch Camelot” które zgromadziło adeptów dziennikarstwa, miało 
mniej formalny charakter. Obok podejmowania bieżących problemów politycznych padały 

zapytania o dzień powszedni dyplomaty.

hristopher Hill piastuje swój urząd 
w Polsce od 2001 roku, w  przeszłości 
zaś szczególnie odznaczył się w dzia
łaniach na rzecz pokoju podczas 

konfliktu bałkańskiego, gdzie był jednym 
z kluczowych negocjatorów. Owocem tego 
stał się historyczny traktat z Dayton (1995).

W  toku rozmowy nie obyło się bez 
reminescencji: - Tatusiu, jestem Ciebie dumna, 
ale rujnujeszmoje życie - odparła jedenastoletnia 
wówczas córka Hilla na wieść o tym, iż otrzy
mał on posadę ambasadora USA w dalekiej 
Macedonii.

jak się później okazało, praca ta przy
niosła mu wiele chluby, choć sukces ten, jak 
można się domyślić, nie był bułką z masłem. 
Za zasługi Christopher Hill został uhono
rowany między innymi odznaczeniem imie
nia Roberta Frasure’a, nomen omen swojego 
przyjaciela, o którego śmierci w Bośni przy
szło mu poinformować jego rodzinę. Wojna 
w Jugosławii była koszmarem, siedzieliśmy 
w ambasadzie niczym jeńcy, jednak przepiękny był 
dzień, kiedy to nadszedł pokój - wszyscy mieli łzy 
w oczach. Temat wspomnień pow racał nie raz. 
Natomiast, rzecz jasna, nie mogło obyć się 
bez poruszenia kwestii polskich. Sam 
ambasador rozpoczął temat wiz: - X ie może 
być tak, zę Polak jadący do U SA w celu z>i'iedzęnia 
Disneylandu podejmuje pracę na czarno" - tłuma
czył. Jeśli Polska chce przystąpić do pro 
gramu J - Visa, Polacy muszą przestać 
“okłamywać” rząd USA. Jeśli liczba niele

galnych pracowników zostanie zredukowana 
do odpowiedniego poziomu, będziemy m o
gli znieść wizy turystyczne. Stwierdził, 
iż mimo wszystko, Polska wykonała bardzo 
duży krok do przodu. Pamiętam Kraków końca 
lat osiemdziesiątych - szare, odrapane domy oraz 
nieprzypadkowy przydomek ,fS.owa Poluta” 
(z ang. pollution - przyp. red.) dla przemysłowej 
dzielnicy Krakowa. Teraz to wszystko się zmienia; 
corazlepsza infrastruktura, coraz bardziej kolorowe 
osiedla. Wy, Polacy, ciągle narzekacie, a przęcież 
progres od upadku komunizmu jest wielki - mówił 
ambasador.

Zapytany o Unię Europejską, przed
stawił ją jako wielką ideę, twierdząc, 
iż z pozycji Amerykanina czymś niesamo
witym jest to, iż takie kraje jak Francja 
i Niemcy będąc jeszcze do niedawna za
żartymi wrogami, tuż po wojnie, po dziś 
dzień potrafią tak wspaniale koegzystow-ać, 
mimo iż jeszcze niedawno byłoby to nie do 
pomyślenia. Zaznaczył jednak, iż smutne jest 
to, że często sprowadza się ową wspólnotę do 
spraw ekonomicznych, nie dostrzegając za
szczytnych aspektów ideowych tej orga
nizacji.

Jako najlepsze rozwiązanie dla p ro 
blemu krajów byłej Jugosławii, bądź co bądź 
bliskiej jego sercu, uznał włączenie Uch 
kraj ów właśnie do Unii.

- Karody te sąprzyz)vy cK‘lj one do bycia w większym 
gronie. Do niedawna były pokojami sześcicr~ 

domu - Jugosławii, nie są więc

y °
s)

t e r

przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. 

A Inszą n'i£c b'ć w czy»1* większym.
Gdy zapytano go o polskie autorvtetv, 

bez chwili w7ahania wymienił Jana Paw7ła II, 
Bronisława Geremka oraz Lecha Wałęsę: 
- Pamiętaj?!, kiedy w 1989, jako pienisz}' me~ 
Amerykanin od cząsów Churchilla, Wałęsa 
przewodniczył obradom Kongresu - elektryk 
Z, Gdańska przemawia do Kongresu - to wspaniałe, 
myślałem.

Nie obyło się bez ciekawych anegdot: 
ambasador Hill wspominał o partyjce tenisa 
z prezydentem Chorwacji Franko Tudj- 
manem oraz chociażby o tym, jak Slobodan 
Milosevic przyjął go osobiście w swoim 
pałacu w  celu negocjacji we... flanelowej 
koszuli. Co więcej, w rozmowie z doradcą 
słynny serbski dyktator nazwał Amerykanów 
“Idiotami”, nie mając świadomości, że dy
plomata zna serbski.

Kiedy na koniec padło egzystencjo- 
nalne pytanie: co zrobić, by owocnie przeżyT 
żyxie? Po krótkim zastanowieniu odpowie
dział - Jeśli coś ciekawego dzieje się na świecie, należy 
w tym uczestniczyć, by na starość mieć świadomość, 
i'Ż brało się udział w hvorzeniu Historii. Jak widać, 
owa dewiza zdaje się panu Hillowi przy
świecać, w7szak niejeden raz zdarzało się mu 
bywać w epicentrum świata.

Marcin Gnat

7
■ *

/ h

8 lutego 2000 r. Prezydent Bill Clinton desygnował Christophera 
R. Hilla na stanowisko ambasadora Stanów7 Zjednoczonych w Rzeczy
pospolitej Polskiej.

Ambasador Christopher R. Hill urodził się w Little Compton 
Tlhode Island). jest zawodowym dyplomatą, członkiem Senior Foreign 
Seryice (minister-radca). Przed przyjazdem do Polski pełnił funkcję 
dyrektora ds. Europy Południowo-Wschodniej w  Radzie Bezpieczeństwa 
Narodowego. W"cześniej był ambasadorem USA w Macedonii oraz 
specjalnym wysłannikiem w czasie kryzysu w- Kosowie. Ambasador Hill 
pracow7ał już w  Polsce oraz w sekcji polskiej Departam entu Stanu. 
W  swojej karierze dyplomatycznej pracow7ał także w Jugosławii, Albanii 
i Korei. Otrzymał wiele nagród Departam entu Stanu, w7 tym Nagrodę im. 
Roberta S. Frasure’a za Negocjacje Pokojowe, oraz nagrodę za zasługi 
wr negocjowaniu układu pokojowego w7 sprawie Bośni.

Przed podjęciem pracy w7 Departamencie Stanu, Ambasador Hill 
pracow7ał jako wolontariusz Korpusu Pokoju w Kamerunie. W 19"74 r. 
ukończył Bowdoin College w7 Brunswicku ^Mainej, otrzymując ty tul 
licencjata w7 dziedzinie ekonomii. W  1994 r. otrzymał ty7tuł magisterski 
Naval War College (Akademia Marynarki Wojennej).

Zna język polski, serbsko-chorw acki oraz trochę macedoński.
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PoWaGa: Politycznie Ważne Gadanie

senackie media

Sen. A ndrzej Sławiński: 
- W yco fan ie  U staw y o  rad io fo n ii i te le w iz j i  b y to  z ty m  po su n ięc ie m

a zaproszenie Alagagimu Prest/ C a f e  
Zakopianka odwiedził senator Ry
szard Sławiński, przewodniczący 
senackiej Komisji ds. Środków Prze

kazu. Tematyką spotkania była kondycja 
polskich mediów. M /xer był jedynym przed
stawicielem prasy studenckiej. Jak zatem 
wygląda sytuacja mediów polskich widziana 
oczami senatora bezpośrednio pracującego 
nad regulacjami tej branży?

Senator podkreślał, że mimo wszel
kich negatywnych opinii wycofanie Ustawy 
o radiofonii i telewizji było złym posu
nięciem. N a dowód tego przedstawił sena
ckie poprawki do pierwszej części przepisów, 
do tzw. telewizji bez granic. I tak oto senat 
zamknął katalog warunków składających się 
na misję mediów publicznych, wprowadził 
popraw kę przygotow ującą audycje dla 
Polaków za granicą. Istotną kwestią w dy
skusji był opór społeczny don  czący płacenia 
abonamentu telewizyjnego. Senator wiązał 
słabą sytuację mediów publicznych z tym, 
że zaledwie około 54 procent abonamentu 
wpływa do telewizji.

Bardzo ważnym elementem przygo
towywanej na nowo ustawy o mediach są 
zapisy dotyczące koncentracji i dekoncen
tracji w mediach elektronicznych. Projekt 
mówi o możliwości przekazania 100 procent 
udziałów w mediach publicznych nabywcom 
z Unii Europejskiej, a 49 procent - t \m  spoza 
Unii. Pomysł ten budzi spore emocje ze stro
ny opozycji.

Druga część rozmowy z senatorem 
dotyczyła tematyki m ediów  pisanych. 
Senator ubolewał nad tym, że po roku 1989, 
po rozpadzie RSW Prasa-Książka-Ruch, 
z powodu pewnego zawstydzenia, polski

kapitał zrezygnował z zakupu gazet.
W ten sposób polska prasa została 
podzielona przez inwestorów zagra
nicznych: po prawej stronie Wisły 
dominuje norweska Orkla, a po lewej 
niemieckie Passauer Neue Presse. Przy 
tej okazji senator wspomniał o nowym 
tabloidzie wydawnictwa Axel Springer 
Fakcie, jednoznacznie twierdząc, że nie 
będzie się wypowiadał na temat jego 
jakości...

Trzecią część spotkania stano
wiły pytania dziennikarzy, w  których 
domino\yał temat misyjności telewizji 
publicznej. I tak oto cała nadzieja 
pozostaje w systemie licencji, które 
uzyskać mogą ekipy przygotowujące 
program misyjny, o czym, według 
przyjętego katalogu kryteriów; orzekać 
będzie specjalne ciało, składające się 
z fachowców. D opiero po uzyskaniu 
pozytywnej opinii, pieniądze za reali
zację programu zostaną (lub nie) 
zwrócone ze środkow publicznych. 
Senator nie wyklucza także możliwości 
uzyskania takiej licencji przez stacje 
komercyjne.

Kolejną poruszaną kwestią była 
sensowność wydawania gazet lokalnych. 
Senator, wywodzący się właśnie z tego typu 
prasy, zdecydowanie podkreślił, iż na 
poziomie gminnym gazety powinny być 
wydawane, mimo wszelkich ograniczeń.

W ten sposób senator poruszył 
najistotniejszy z problemów świata mediów 
- wolność prasy. Według badań prof. 
Zbigniewa Bajki 94 procent dziennikarzy 
uważa, że wciąż istnieje cenzura, a prasa jest 
niezależna na tyle, na ile pozwala jej w\ dawca.

Panuje bowiem wyraźna dyktatura wydawcy, 
na którą lekarstwem powinien bvć realnie 
funkcjonując\ samorząd dziennikarzy. O be
cne związki (istnieją trzy, m.in. Stowa
rzyszenie Dziennikarzy Polskich) nie speł
niają swej roli.

Ostatnim tematem spotkania z sena
torem Sławińskim była sytuacja młodych 
dziennikarzy i studentów* tego kierunku. Co 
roku na rynku pracy pojawia się ok. 1000 
nowych adeptów, niekoniecznie dobrze 
przygotowanych do pracy Rozwiązaniem tej 
kwestii, według senatora, powinien być 
samorząd zawodowy, który narzuciłby m ło 
dym dziennikarzom wymogi formalne ...

Jaka jest zatem kondycja polskich 
mediów? Spotkanie z senatorem można by 
spuentow-ać jednym słowem - zadyszka. 
Prace rządowe skupiają się w tej chwili nad 
misyjnością telewizji publicznej, zapisami 
koncentracyjnymi, jak również nad stwo
rzeniem związku zawodowego dziennikarzy. 
Czy to pomoże wrócić mediom na dobrą 
drogę? To pokaże czas, a bolączką każdego 
studenta dziennikarstw a pozostaną przyszłe 
wymogi formalne, które mogą poprawić 
jakość, ale mogą również jeszcze bardziej 
zamknąć już i tak hermetyczne środowisko, 
zbliżając je do świata prawników...

Michał Kraus

Sen. Andrzej Sławiński {w środku) w  tow arzys tw ie  re d .  J a n a  Ignacego P ondela  {M agazyn P restiż)  
o raz  re d .  M ariana Satały (G a ze ta  K rakowska)
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Kraków od spodu

eksplozja najlepszej..
. . .m u z y k i  k lu b o w e j ,  czyl i  A p h ro d i te  w  Krakowie

L ało  się z su fitu , la ło  się z nas. W lew ała 
się m uzyka I n  ” i w a d n c rn  po rem  skóry  
i uwieszała z pó lam  ( •  i J< 1  m.

K raków  p rzywita ł  A p łn D d 1i e 'a  Jia k , 'ja k  
tytko on  to  pm K l3S T M łia^e ijdeczn ie  
i  w yjątkow o k lim atyczn ie  M afy k lub , 
a ia ła  p iw nica. W śród  obecnych  ta k  zw ani 
( s a m i sw oi” . W szyscy się zn a ją  (przy 
najm nie j z w idzen ia), w szyscy doskonale  
■w iedzą, po  co  tu  p rzyszli (żadnych  p tzy - 
jjtadkow ych dresów , p an ien ek  n a  szp il

I kaeł» etc). W szyscy ko ch a ją  tę  m uzykę 
g  G wszyscy n ie  wagrzyli, że  b ę d ą  m ieli to  
" s z c z ę ś c ie  zrtałSfeć s ię  n a  im p re z ie  

% .^ph rod item , w  .klubie z k tó rym  łączy  
JteK  tak  w iele sen tym en tu .

R^ntjprejji zap ch an y  do  g ran ic  
m o ż liw o śc^ ^ W w ^ h ać  m o ż n a  by ło  jedy
n ie  dym em  pap ierosow ym  i m ocnym , 
za m sz o w y »  basem . G w ar n iew yobra

żalny zag łu szan y  p rzez  m uzykę. N a  
d a n c e f lo o rz e  a n i k a w a łk a  w o ln e g o  
m iejsca , w  zw iązku  z ty m  n iek tó rzy  
tańczy li rów nież n a  barze  (co z re sz tą  jest 
typow e d la  tego  m iejsca). R o zen tu 
zjazm ow any, szczęśliw y, p ląsa jący  tłu m  
podśw ietlany  by ł p rzez  różnokolorow e 
lasery, a n a  jednej ze  śc ian  w yśw iedane 
były  dosyć  su rrea listyczne  w izualizacje.

N a  p rzystaw kę usłyszeliśm y e ta 
tow ych w ręcz k rakow sk ich  d idżejów  
WaxVaxa i K S ize 'a , M K  Fevera oraz 
Coolfly. Jak  zw ykle d o b ra  daw ka p o ła 
m a n eg o  b ea tu  do b rze  rozgrzew ająca  
p rzed  d an iem  głów nym . Bo oto  w łaśn ie  
p o  n ich , za  g ram ofonam i, u kaza ły  się 
gw iazdy  d zisie jszego  w ieczo ru , czyli 
czarodzie j d ru m 'n 'b a s s u  G avin K ing 
(A phrod ite), su to  oblany  euforycznym , 
radosnym  w okalem  M C  Sugars. R ozkosz 
n ieo p isan a  d la  w yostrzonych zm ysłów  
s łu ch u  m uzyczn ie-uzależn ionych  im pre- 
zowiczów.

Sam a gw iazda g ra ła  dosyć d łu g o , 
znakom icie , a  p rzede  w szystk im  w  m a 
g iczny  sp o só b  oczarow yw ała tłum .

Z arzu ty  o d ru m 'n 'b a s so w ą  k o 
m ercję  są  zu p e łn ie  ab su rda lne . W  p o n a d  
3-godzinnym  secie zna laz ły  się kaw ałk i 
ta k  zw ane kultow e, k tó re  tw orzą  o lbrzy 
m ią  s tab iln ą  pod staw ę d la  tego  g a tu n k u  
m a sy czn e^ o . O prócz  tego  jednak

gliśm y p o s łu ch ać  w ielu  u tw orów  zu 
p e łn ie  św ieży ch , k tó re  z n a n e  by ły  
jedynie gorliw szym  fanom . A rtyści sp i
sali się n a  m edal. W span ia ły  k o n tak t 
z p u b liczn o śc ią  i jednym , i d ru g im  
zap ew n ił u d an ą , a co najw ażniejsze 
w sp ó ln ązab aw ę.

B raw a i ok lask i n a leżą  się rów nież 
R oentgenow i. Po  p ie rw sze za  zap ro 
szen ie  gości do P o lsk i, p o  d ru g ie  za  stw o
rzen ie  napraw dę n iez łych  w arunków  jak 
n a  ta k  (no n ie  czaru jm y  się) sk rom ne 
p rog i. W ieiki p lu s  za  n ag ło śn ien ie  oraz 
m odasiriBację D jki, k tó ra  do tej po ry  
w yg lądała  dość  prow izorycznie .

M inusy  za  to  co zwykle: zupełny  
b rak  tlenu  (na  szczęście  tylko jedno 
om d len ie ), k a ta s tro fa  eko log iczna  w  W C, 
no  i n iew yobrażalny  ścisk . Je d n a k  9a  
te g o  w szy stk ieg o  ju ż  przyw ykliśm y, 
a p o a c z a s  tej im prezy  p rzeszk ad za ło  
jakoś m nia jl

T akiej im prezy  m oże n a m  p o za 
zd rościć  n ie  tylko snob istyczn ie  im pre- 
zow o n u d n a  już W arszaw ka, jak  i naw et 
sam  (rozp ieszczony  już d rum ow ym i 
k lim a tam i) L ondyn .

P rz e d e  w sz y s tk im  so b ie , ale 
i W am  kolejnych tak ich  im p rez  życzę.

zaba@ kto.jest.kim.pl 
ŁGjęcia zjimprezy na www.neverafter.org

po co nam parki?
Bo ładnie wyglądają nie tylko wiosną, jest tam zielono, choć nie tylko i można tam spotkać spacerujące., 

"parki". Oczywiście nie tylko. Kraków jakiś wiek temu słynął z ich ilości i jakości. A dziś?

P lan ty
D ość szczelnie otaczająnajstarszączęść miasta. 
Nic dziwnego, bo powstały w miejscu wy
burzonych murów miejskich. Założenie Plant 
okazało się fantastycznym pomysłem, ponie
waż uchroniły one Kraków przed jeszcze 
bardziej ciasną zabudową śródmieścia, a jedno
cześnie dały pole do popisu dla miłośników 
chodu oraz długich i romantycznych spacerów. 
U w aga jednak  na m iejsca szczególn ie  
wzmożonych obstrzałów zawiesiną o nieszcze
gólnie przyjemnym składzie chemicznym. 
Starania mające na celu wystraszenie prowo
dyrów zdarzeń nie przynoszą spodziewanych 
rezultatów. Krakowskie ptaki to na n ie  miejskie 
stworzenia, że już niewiele rzeczy robi na nich 
wrażenie. Planty są w miarę komfortowo 
wyposażone: sporo jest ławek, od czasu do 
czasu stoi jakiś pomniczek i są nawet fontanny, 
sztuk około dwie. W  upalne dni można w  nich 
rozmiękczyć nazbyt twardego precla, czego 
jednak nie polecamy.

P ark  K rakow ski
Tror/ję to zaniedbane, ale ?a to ja ka  d^elnica' To 
zdanie wypowiedział zielony ogr Shrek. Co 
prawda nie mówił o parku Krakowskim, ale o 
zamczysku strzeżonym przez smoczycę. Nie 
zmienia to faktu, że zdanie pasuje do jednego 
i do drugiego. Otoczony murkiem, zaopatrzony 
w coś na kształt fontanny, jest dobrym 
miejscem do przeczytania jakiejś fajnej książki. 
Takiej o życiu i śmierci. Szum przejeżdżających 
alejami sam ochodów odpręża i relaksuje 
niejednego. „Krakowski” jest stanowczo zbyt 
mały, więc nie polecam y wymagającym 
spacerowiczom. Dojazd tramwajami linii 4, 8, 
13,14,24.

P a rk jo rd a n a
Prosimy nie kombinować, bo wymawia się tak, 
jak się pisze.

B ulw ary w iślane
Dostępne w dwóch wersjach: z prawej i lewej 
strony rzeki. Obie wersje obfitują w  liczne 
atrakcje i piękne widoki. Panoramę Wawelu 
czasem rozprasza widok ludzi obu płci leżących 
na stokach. Szczególnie dużo ich przy letniej, 
słonecznej pogodzie. Yćygląda na to, że usta
wienie nowych ławek nie w ph  nie znacząco na 
ich ilość. Może dlatego lawrek przy bulwarach 
jest mało. \Xarto też zwrócić uwagę na pomnik 
psa Dżoka umiejscowiony opodal. Niedawno 
ujawniono pomysł ustawienia smoczych wize
runków wzdłuż bulwarów. Bardzo cenna 
inicjatywa, bo D żok miałby nieliche towa
rzystwo. Nie polecamy wspinaczki na konstru
kcję pobliskich mostów: Piłsudskiego i Kotlar
skiego, szczególnie tego pierwszego. Jeden pan 
próbował kilka razy i nie było zbyt zabaw7nie. 
Polecamy zamiast tego: spacer, jogging, jazdę 
na rowerze (niepotrzebne skreślić).

Piotr Koziarz

MIXER: m ag azyn  studentów KSW
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Kraków od spodu

w rytmie hip-hopu?
ddani własnym ideałom, nie patrzący na pieniądz, robiący 
muzykę z miłości do muzyki - a nie do sztucznego szczęścia, 
jakie daje gotówka. Taki wizerunek hip-hopowca już dawno 
przestał funkcjonować wśród ludzi zajmujących się tą 

muzyką (oczywiście nie u wszystkich). Rap stal się muzyką dla 
każdego i nie trzeba już chodzić po osiedlach, by zdobyć jakąś kasetę 
demo, której jakość pozostawia wiele do życzenia i w  ten sposób 
usłyszeć i przekonać się, jak ta muzyka wygląda. W vstarczv włączyć 
telewizję, by zostać zasypanym gradem kawałków wy konywanych 
przez coraz to nowe postacie pojawiające się na hip-hopowej scenie, 
które niejednokrotnie wywołują raczej u koneserow gatunku wybuch 
śmiechu i współczucie niż pozytywne odczucia (słyszał ktoś kiedyś 
kawałek Mezo "Aniele"?). Także imprezy hip-hopowe przestały być 
rzadkością i co chwilę można zobaczyć coraz to nowe plakat}*, które 
informują nas, że szykuje się kolejna hip-hopowa impra. Problem 
w tym, że niestet}' Rap stal się bardzo cennym towarem i wielu 
właścicieli krakowskich lokali próbuje go wykorzystać do zachęcenia 
młodzieży, by tego konkretnego wieczoru wybrali właśnie ICH pub, 
ponieważ odbywać się tam będzie H IP -H O P PARTY. Cały problem 
polega jednak na tym, że te imprezy nie mają tak naprawdę z hip- 
-hopem wiele wspólnego. O d każdej normalnej imprezy odbywającej 
się w rym lokalu H IP-H O P PARTY rożni się t} m, że w ciągu całego 
wieczoru poleci góra 5 kawałków hip-hopowych więcej. W dodatku 
moje uszy są przez cały czas drażnione przez nieszczęsnego Mezo, 
ponieważ jakieś dziewczyny namówiły D J’a, by “puścił tę piosenkę 
jeszcze raz” . Przepraszam, ale chyba nie za to płaciłem 10 zł?! Co więc 
należy zrobić, aby uniknąć takich imprez? Po pierwsze należy się

zorientować, cz} lokal, w  którym chcemy się pobawić w rytmie hip- 
-hopu, na plakatach, jakie rozwiesił, zawarł informacje o PR O G RA 
M IE realizowanym tego wieczoru. Jak dokładnie ma wyglądać ta 
impreza? Czy ma być tam koncert, pokazy break dance, itd? Jeśli 
plakat}* pozbawione są takich informacji, możemy być prawie pewni, 
że impreza, na którą się właśnie wybieramy, pozostawi po sobie 
jedynie gorzkie wspomnienia. Żaden szanujący się krakowski klub nie 
zrobi DOBREJ imprezy związanej z hip-hopem bez programu. Teraz 
nasuwa się pytanie, jakie kluby organizują takie imprezy. Rotunda, 
Klub 38. Ostatnio w klubie PO D  JASZCZURAMI grał Fisz. Lokali 
organizujących takie imprezy jest naprawdę wiele i nie ma 
najmniejszego sensu wymieniać ich wszystkich. Jeżeli ktoś chce 
załapać się na naprawdę wielkie hip-hopowe święto, to zapraszam do 
ROTU ND Y  przy ulicy Oleandry 16 kwietnia. Odbędzie się tam 
FESTIWAL SQADOW  U ND ERG RU ND OW Y CH. Cała zabawa 
zacz} na się już o godz. 17:30. Będzie można usłyszeć ekipy z całej 
Polski, a goście specjalni to Tede i O.S.T.R. Ponadto będziemy mieli 
okazję zobaczyć pokazy break dance i freestyle battle. Imprezę 
poprowadzą Dj Cela i Di Mjk. Bilety można nabyć w skate shopie 
GRAFFITI przy ulicy Floriańskiej i hip-hop shop CHROM  przy ulicy 
Sławkowskiej. Jeśli ktoś lubi prawdziwy hip-hop i ma ochotę iść na 
naprawdę dobrą imprezę z nim związaną, to gorąco polecam ten 
festiwal. Jestem przekonany, że zarówno sami wykonawxy biorący 
udział w  zabawie, jak i organizatorzy nie pozwoląnam się nudzić, a już 
t}m bardziej narzekać na to, że impreza jest źle przygotowana. Jeśli 
ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej to zapraszam na 
www.volkos.er.pl

posłuchaj: Skoro już hip-hop stał się tak popularny, tak komercyjny, że puby prześcigają się 
w organizowaniu koncertów, proponuję przed takową imprezą lub po niej posłuchać 
trochę prawdziwej muzyki...
Jeśli ktoś interesuje się hip-hopem, to nie muszę mu mówić, czym jest Zipera i skąd się 
wzięła. Biorąc jednak pod uwagę, że większość ludzi "słuchających hip-hopu" nie ma tak 
naprawdę o nim bladego pojęcia, postaram się w paru słowach opowiedzieć o tym składzie, 
bo niestety recenzja wymaga tego, by człowiek wiedział, czego ona tak naprawdę dotyczy. 
Zipera jest to odłam Zip Składu, warszawskiej grupy, której członków pierwszy raz 
mogliśmy usłyszeć na płycie Dj 600V, a swoją pierwszą płytę zatytułowaną "Chleb 
powszedni" wydali w 1999 roku. Ziperę tworzą Fu (chyba najbardziej charakterystyczna 
postać z całego Zip Składu), Pono i Koro. "Druga strona medalu" była już od dawna 
oczekiwana i każdy z niecierpliwością czekał, co tym razem pokażą Zipy. Przypomnę, 
że zapowiedzią tej płyty był niedawno wydany singiel''Bez Ciśnień". Przechodząc do samej 
płyty mogę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa produkcja. O ile w  ostatnim czasie 
wychodzi wiele "dobnch" płyt w  polskim hip-hopie, to są one zazwyczaj pozbawione 
elastyczności i przez cały czas utrzymuje się zazwyczaj ten sam klimat. "Druga strona 
medalu" jest natomiast crossem przez wiele gatunków muzycznych. Także dobór ludzi 
występujących gościnnie na płycie jest bardzo ciekawy - zaczynając od Peji (którego 
piskliwy glos dość ciekawie kontrastuje z "mocnymi" glosami Zipow), poprzez damski 
wokal Marty EF, a kończąc na Muńku Staszczyku (tak, tak - właśnie t \m  z T.Love). 
Gdybym miał coś powiedzieć o samych członkach Z ipen , to powiem tylko tyle, że ich 
teksty naprawdę trzymają poziom, a każdy z nich posiada swój własny styl, co czyni tą 
produkcję jeszcze ciekawszą. Jeśli chodzi o jakość i muzykę, płyta prezentuje się 
rewelac} jnie. Podkładami i produkcją zajęli się m.in. L.A. z \X'hiteHouse i Waco (jeśli ktoś 
choć trochę zna się na polskim hip-hopie, to nie muszę mu tych Panów przedstawiać). 
Gdybym sam miał wskazać kawałki, które mi najbardziej przyoadły do gustu, 
wymieniłbym "Patriotę" (rewelacyjny wokal Fu), "W" Konwencji Rap" i "Przeciwności 
losu". Poniewraż, jak już wcześniej wspomniałem, jest to świetna płyta, jeśli chodzi o jej 
muz}czną stronę, to gorąco polecam ją nie tylko fanom hip-hopu, ale też każdemu 
“zjadaczowi chleba”.

Piotr Pluta
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tajemniczy dwór
żadnych zaświadczeń potwierdzających to, 
że jesteśmy studentami KSW" - takie doku
ment}' wydawane są bezpośrednio w dzie
kanatach. Po schodach wchodzimy na drugie 
piętro, gdzie urzęduje prorektor. Jest to część 
administracyjna rektoratu, w  którym znaj
duje się np. dział prawny. Tu odnajdziemy 
osoby czuwające nad sprawami studenckimi 
i dyscyplinarnymi. Drugie piętro jest miej
scem urzędowania Krakowskiego Towa
rzystwa Edukacyjnego, założyciela KSW’.

Jeśli na Kanoniczą kierują nas sprawy 
finansowe, to musimy się wspiąć na sam 
szczyt budynku, czyli na trzecie piętro, gdzie 
króluje księgowość. W tym miejscu pobie
ramy wszelkie faktury, dokonujemy wpłat 
(z wyjątkiem czesnegoj. Możemy się też 
dowiedzieć, ile wynoszą nasze odsetki, oraz 
uzyskamy informacje na temat wypłat sty
pendium socjalnego.

W izytę na Kanoniczej z całą pewno
ścią możemy potraktować jako dobry trening 
sportowy: rozumie to każdy, kto musiał 
z różnych powodów biegać z jednego 
pomieszczenia do drugiego. Strome schody, 
choć ładne, nie ułatwiają sprawy. Dużym 
atutem rektoratu jest to, że kolejki tworzone 
przez całkowicie zdezorientowanych i po
zbawionych wszelkiej energii uczniów są 
niewielkie w porównaniu z tym, co zazwyczaj 
ma miejsce przed drzwiami dziekanatów. 
Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że nie 
taki rektorat straszny j ak go maluj ą.

Agnieszka Zawiłowicz

Przed budynkiem  re k to ra tu  zn a jd u ję  s ię  m alow niczy  p lac

lica Kanonicza w niejednym stu
dencie wzbudza gorące fale emocji, 
a jeśli dodamy jeszcze do niej numer 
9, to oczom naszej wyobraźni szy

bko ukaże się obraz rektoratu KSW' Ten 
niewątpliwie piękny, zabytkowy budynek stał 
się oficjalnie częściąnaszej uczelni w czerwcu

Te drzw i k ry ją  w ie le  ta je m n ic . .

2003 roku. W tedy to właśnie przeniesiono na 
K anoniczą siedzibę wtadz Krakowskiej 
Szkoły Wyższej, która wcześniej mieściła się 
przy ulicy Grabowskiego. Jak większość 
budowli w  okolicach Rynku Głównego 
również ta ma swoją bogatą historię, której 
nie można pominąć.

Powstanie kamienicy łączy się z naz
wiskiem biskupa Jana Konarskiego, który 
w 1505 roku doprowadził do jej wybudo
wania. W dwieście osiemdziesiąt dwa lata 
później została ona gruntownie przebu
dowana i odnowiona. Pierwszymi mieszkań
cami tej budowli byli głównie duchowni. 
Najbardziej chyba znanym lokatorem budy
nku był Hugo Kołłątaj. W" 1878 roku zmie
niło się przeznaczenie domu, który od tego 
m om entu miał służyć jako drukarnia Włady
sława Ludwika Anczyca. Drukarnia w 1892 
roku została przemianowana na siedzibę 
sądu powiatowego. Po kilkudziesięciu latach 
odbyły się prace renowacyjne, które zakoń
czyły się ulokowaniem w budowli Muzeum 
Stanisława W yspiańskiego. Dokładnie za rok 
upłynie 500 lat od powstania budynku, który 
mimo swego wieku pełen jest dostojeństwa.

Ten wspaniały gmach, godnie repre
zentujący naszą uczelnie czasem jednak 
przysparza żakom wielu zmartwień. Jak 
bowiem w tym gąszczu pokojów i pokoików 
odnaleźć ten jeden, w  którym spotkamy 
kogoś, kto pomoże nam się uporać z uczel
nianą biurokracją? Z doświadczenia wiado

mo, że najprostsze rozwiązania 
zazwyczaj są najlepsze. Nie inaczej 
jest w tym przypadku. Warto więc 
z wszelkimi pytaniami zwrócić się 
do osób stanowiących prawdziwą 
skarbnicę informacji, a mających 
swoje stanowisko po prawej stronie 
od głównego wejścia. Tam też 
można się zaopatrzyć w książki 
i inform aton dottczące naszej 
uczelni. W  holu tym znajduje się 
tablica z ważniejszymi ogłosze
n iam i dotyczącym i bieżących 
spraw szkoły. W iększą cześć parte
ru zajmuje galeria KSW' N aprze
ciwko galerii znajduje się pomie
szczenie z działem do spraw mar- 
kedngu. Nie dotyczy on w sposób 
bezpośredni studentów, gdyż jego 
pracownicy zajmują się głównie 
prom ocją i reklamą Krakowskiej 
Szkoły Wyższej. W  tym samym 
pokoju zaczerpnąć możemy wia
domości na temat współpracy 
międzynarodowej oraz planowa
nych na semestr letni wykładów 
w języku angielskim. Pierwsze 

piętro jest siedzibą rektora i kanclerza. Mieści 
się tu sekretariat, w  którym możemy do
wiedzieć się wielu informacji. To tutaj 
składamy wszelkie pisma i podania kiero
wane do władz uczelni. Nie uzyskamy jednak
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w drodze na szczyt
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak przebiega kariera naukowa? Ile średnio lat zajmie Ci dotarcie 
do stopnia doktora i dlaczego profesor zwyczajny jest ważniejszy od nadzwyczajnego?

ie pomyl tytułów, kiedy będ^ies^ się 
^wracał do wykładowcy - radzili zna
jomi z wyższych roczników. Po 
czvm dodawali: Mo-̂ ess' w ten sposób 

podpaść do końca studiów. Życie zweryfikowało 
te słowa. Chwilami boleśnie. Wykładowcy 
czasami tylko poprawią i uśmiechną się, 
a czasami wydaje się, że lepiej spotkać na 
swojej drodze grupę agresywnych kibiców, 
niż spojrzeć prosto w oczy po raz wtóry.

Przeciętny żak studiuje \1 systemie 
dwuetapowym. Pierwszy - licencjat to nic 
innego jak przygotowanie do zawodu. Po 
około trzech latach nauki, obronie pracy 
można przystąpić do dalszego etapu. Tu 
rozpoczynają się schody. N a dzień dzisiejszy 
jest więcej chętnych niż miejsc. Jeżeli 
dodatkowo wiąże się to ze zmianą uczelni, to 
można się spodziewać skomplikowanej pro 
cedury. Zazwyczaj trzeba się liczyć z trudnym 
egzaminem i kazusem średniej wyników.
Nauka trwa dwa lata, a po obronie pracy można używać tytułu 
magistra - najniższego stopnia naukowego.

W tym miejscu przygoda z uczelnią kończy się dla wielu 
studentów. Pozostali, którzy chcą wciąż zdobywać wiedzę, 
przechodzą na poziom wyżej - studia doktoranckie. Czas trwania 
zależy głównie od prom otora i pracy. Ci młodzi naukowcy najczęściej 
prowadzą ćwiczenia ze studentami i wprowadzają żaków w tajniki 
studiowania. Obrona pracy doktoranckiej jest znacznie trudniejsza od 
w cześniejszych i nierzadko udaje się dopiero za kolejnym podejściem. 
Lpragniony “dr” przed nazwiskiem niesie ze sobą wiele korzyści. 
Oprócz oczywistej wyższej pensji można już prowadzić wykład}', 
egzaminować i . .. pracować na habilitację. O  ile dotąd wydawało się, 
że jest ciężko, to teraz zaczyna się piekło. W ieloletnie badania, praca, 
publikacje, a i tak są niewielkie szanse, aby dostać habilitację. 
W ytrwałość popłaca i wraz ze stażem lat szansa się zwiększa. 
Habilitacja nie jest przeznaczona dla wszystkich. Tylko dla 
najlepszych.

D r hab. to już pracownik samodzielny. Oprócz splendoru 
i kolejnej podwyżki osoby z takim tttu łem  są bardzo poszukiwani na 
rynku pracy, gdyż według ustawy o szkolnictwie wyższym, 
aby utworzyć dany kierunek, potrzebna jestich określona liczba i to na 
pierwszym etacie.

Kolejny tytuł w randze to profesor nadzwyczajny, który jest 
nadawany przez uczelnię. Co ciekawe w tym wypadku podaje się go 
tuż za nazwiskiem i z nazwą uczelni, na której został nadany.

Ostatni najwyższy stopień naukowy który można zdobyć 
w  Polsce, to profesor zwyczajny. Uroczystość nadania odbywa się 
w Belw ederze, a mistrzem ceremonii jest sam prezydent. Splendor ten 
przeznaczony jest dla najwybitniejszych polskich naukowców z wielo
letnim doświadczeniem i uznaniem na arenie międzynarodow-ej. 
Rzadko kiedy nadawany przed pięćdziesiątym rokiem życia.

To, że niektórzy są wT stanie poświęcić wszystko dla kariery 
wcale nikogo nie dziwi. Nie dziwi też widok błąkających się 
korytarzami niespełnionych magistrów', nie mogących dokończyć 
doktoratu czy też doktorów, którym po raz kolejny odmówiono 
habilitacji. Nie ma co ukrywać. Są oni najgorsi dla studentów, których

bardzo często wykorzystują jako sposób do wyładowani swej 
frustracji.

To, ile znaczy ten ciąg literek przed nazwiskiem, nie sposób 
przeliczyć na pieniądze. Pewne jest to, że zwiększają szanse na rynku 
pracy. Sprawca jest prosta. Trzeba się uczyć, bo wiedzy nigdy nie za 
wiele.

Piotr Krakowiak

KOMPUTERY, MODERNIZACJE J j  
NAJTAŃSZE PODZEIPOIY

30 382 KRAKÓW 

UL. KOBIERZYŃSKA 117 A U 4 

TEL. 012 264 23 44 

KOM. 0501 6 8 4  611,

0 6 9 3  073 9 4 8

Zapraszamy

pon. - pt. 11.00 -18.00

sob. 10.00-14.00
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wyjazdy au
c z y l i  j a k

ima dopiero się skończy) a, a na 
pewno wielu z was zastanawia się już 
nad wakacyjnymi wyjazdami. Nieste
ty', rekreacja coraz częściej ustępuje 

miejsca chęci zarobienia kilku groszy lub 
zdobywaniu mniej lub bardziej przydatnych 
umiejętności. Jedną z ciekawszych form 
aktywnego wypoczynku jest zagraniczny 
wyjazd w charakterze opiekunki do dzieci. 
Foldery agencji i biur podróży kuszą 
atrakcyjnością ofert. Jednakże taka waka
cyjna wycieczka wiąże się z kosztami. Oplata 
za pośrednictw o wyjazdu wakacyjnego 
wynosi średnio ok. 1000 zl plus wiza i bilet. 
W” zamian za to biuro sprawuje nad wami 
opiekę w trakcie pobytu za granicą, w razie 
jakichkolwiek problemów - zmianę rodziny 
oraz kieszonkowe w wysokości ok. "'O euro 
tygodniowo. Oczywiście największą zaletą 
takich wakacji jest nauka języka i możliwość 
poznania obcego kraju. Dla niektórych 
zgromadzenie takiej sumy nie stanowi 
problemu. Niesten; ci, którzy finansowo nie 
mogą sobie pozwolić na taki luksus lub po 
prostu chcą ominąć pośrednika, szukają 
pracy na własną rękę: w internecie lub przez 
znajomych. Czasami nie zdajemy sobie spra
wy, że wyjeżdżamy do obcych ludzi, którzy 
niekoniecznie muszą przypaść nam do gustu, 
a nawet sprawdzony pracodawca “z agencji” 
może się nagle okazać tyranem. O to  historie 
kilku dziewczyn, które nie doświadczyły 
europejskiej gościnności.

Etap  ja p o ń s k i

Ania zaczęła swoje przygody z baby- 
-sitdngiem zaraz po maturze. Zachęcona 
przez agencję, pełna optymizmu, wyjechała 
do Francji z nadzieją, że pozna fajnych ludzi 
i że nauczy się języka. Rzeczywistość okazała 
się, jak zwykle, inna. Rodzina z dwójką dzieci 
(chłopczyk - cztery miesiące, dziewczynka 
- dwa lataj. Mama okazała się Japonką na 
urlopie macierzyńskim, mówiącą słabo po 
francusku, a tata - całkowicie bezstresowym 
pilotem Air France, którego nigdy nie było 
w domu. I tak rozpoczął się trwający dwa 
miesiące koszmar. Jeżeli chodzi o postępy 
językowe, to takie, owszem istniały, ale nie
stety' nie we francuskim, tylko w japońskim. 
Ania znała francuski równie słabo jak jej 
szefowa, więc całe godziny spędzały na 
spoglądaniu sobie głęboko w oczy w poszu
kiwaniu porozumienia. Nikogo tam nie 
znała, nawet nie miała okazji poznać, bo 
eksp loatac ja  op iekunk i w ynosiła  100 
procent. Kiedy odważyła się przypomnieć, 
że w kontrakcie jest mowa o 30 godzinach 
pracy tygodniowo rodzina podziękowała jej 
za współpracę wystawiając, a dosłownie 
wyrzucając z hukiem jej walizki za drzwi.

się nie dać
W a ka c je  m o ic h  m arze ń

Magda wyjechała na wakacje do 
rodziny poleconej przez znajomą. W szystko 
zapowiadało się rewelacyjnie. Dyyójka dzieci 
(3 i "̂ J, nadmorska miejscowość, dzieci na 
półkoloniach, więc tzw. czas wolny do 17.00, 
pracujący rodzice... czego można chcieć 
więcej. Po przyjeździe okazało się, że rodzina 
nie jest już tą samą rodziną, u której 
przebywała kiedyś jej znajoma. Szefowa 
rozwiodła się, a nowy życiowy partner nie 
lubił obcych, “głupich Polek” . Trzylatek miał 
złamaną nogę, więc mogła tylko pomarzyć
0 półkoloniach. Prała, sprzątała, gotowała, 
była z dziećmi całą dobę. Dw upiętrowy dom
1 dawno nie używana kuchnia oznaczały 
mnóstwo przestrzeni do sprzątania i brak 
podstawowego dom ow ego wyposażenia 
(garnki, sztućce); jako skutek stołowania się 
poza domem. Już nawet sąsiedzi byli 
zaniepokojeni losem młodej opiekunki, 
która cały dzień spędzała w domu, a mie
szkała przecież blisko morza i zarówno 
dzieci, jak i ona sama potrzebowały chwili 
wytchnienia, nie wspominając o odpoczynku 
i „w-akacyjnej rozrywce” . Kiedy nadszedł 
nareszcie ten upragniony dzień wyjazdu, 
okazało się, że podobno ta praca wcale nie 
była ciężka, właściwie nic przecież nie 
musiała robić, bo dzieci były już duże. Skoro 
było jej tak lekko, to wypłata będzie niższa 
niż przewidywano. Nie pomogły telefony 
znajomej. Magdzie nie pozostało nic innego, 
jak spakować się i wyjechać.

Nad m o rz e m , c z y l i  gdz ie?

Ewelina miała to szczęście, że jej 
rodzina poza tym, że mieszkała na odludziu, 
nie miała większych wad. Komforto\ye, 
elegancko urządzone mieszkanie, pełne 
wyposażenie. Gdy rozmawiała z szefem 
przez telefon, zapewniał, że mieszkają nad 
morzem. Mapa tylko uspokoiła jej czujność, 
a na miejscu oka
zało się, że ten 
piękny nadm or
ski kurort posia
da peryferie po 
kryte jedynie win
nicami. W" taki 
sposób Ewelina 
trafiła do jednej 
z nich. Przy 30- 
stopniowym upa
le rodz ice  nie 
pozwolili wypro
wadzać na spacer 
ich 1,5-rocznego 
synka z obawy 
p rzed  p rz e z ię 
bieniem, a jedyną

pair
o s z u k a ć ?
osobą, która mogła pomóc jej w oswajaniu 
się z językiem, był mieszkający dwieście 
metrów dalej, mówiący bełkotliwą miesza
niną kilku miejscowych dialektów sąsiad. Na 
szczęście wynagrodzenie osuszyło łzy i po
mogło przezwyciężyć rozczarowanie. No 
cóż, nie można mieć wszystkiego.

Zastanawia mnie tylko jedna rzecz:- 
-od czego zależy powodzenie takich wy
jazdów? O d szczęścia? Kraju? Stosunku do 
Polaków? Zawodzi internet, zawodzą zna
jomi, a nawet agencje. N a powodzenie 
wyjazdów au pair naprawdę nie ma reguły. 
Odludzie, głodzenie, limitowany dostęp do 
wody to tylko niektóre skrajne przypadki, ale,
0 zgrozo, takie również się zdarzają. 
Opiekunka do dzieci ma być podobno 
traktowana jak członek rodziny. Niestety, 
często te zapewnienia są czysto teoretyczne. 
O d pracy „na czarno” do wymuszeń
1 nadużyć tylko krok. Jeżeli dochodzi do tego 
brak znajomości języka, możemy zapomnieć 
o skutecznej walce w obronie  praw, 
o zabezpieczeniu odw rotu  lub nawet
0 bezpiecznej ucieczce. Nigdy nie zapomi
najcie o tym, że mieszkacie u obcych ludzi
1 że jesteście zdani tylko na siebie. Jeżeli mogę 
wam cokolwiek poradzić, to po pierwsze 
starannie dobierajcie oferty, sprawdźcie 
biuro, za pośrednictwem którego chcecie 
wyjechać, i postarajcie się opanować w sto
pniu komunikatywnym przynajmniej pod
stawy języka. Nie pozostaje mi nic innego jak 
tylko życzyć wam owocnych poszukiwań.

Joanna Śliwińska

Żeby w ykąpać dziecko  n ie  t r z e b a  kończyć s tudiów ...
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ren&cn
W naturze studenta leży przełamywanie barier. Przekraczamy ich wiele: własnego strachu, własnych 
umiejętności, własnych chęci. Nie o takich barierach chcemy pisać. Jak przełamać barierę własnej 
uczelni? Piszemy, jak jednoczy się brać studencka i jakie organizacje mają jej w tym pomagać. Bo 

ijęcież razem łatwiej, a jak mówił prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski: „Uczelnie nie dzielą się 

aństwowe i niepaństwowe, dzielą się na dobre i złe". Dlatego też, trwając w tym haśle, "kochajmy
się, łączmy się w pary"...

znów w maju prezydent przekaże 
studentom klucze do miasta. I znów 
wybierzem y najm ilszą studen tkę , 
znowu na rynku pojawią się twory 

rodem z baśni, nie tylko Andersena, przez 
m iasto przejdzie kolorowy korowód 
studentów. Wszystkich uczelni, wszy
stkich nacji, wszystkich kierunków. Na 
trzy dni juwenaliów studenci zapomną, 
z jakich są uczelni, co studiują i po co. 
Wszystko to dokona się przy głośnej 
muzyce, w ciasnych pomieszczeniach 
krakowskich pubów, przy wypijanych 
hektolitrach. Integracja w 100 procentach. 
Czy tvlko przy okazji juwenaliów?

Prawdziwy krakowski student im- 
prezuje. W to nikt nie wątpi i nikt tego nie 
zmieni. Brać żakowska nagminnie okupuje 
podziemia w okolicy Rynku czy też na 
Kazimierzu. Puby wkomponowały się 
w Kraków w takim samym stopniu, jak 
studenci korelują z knajpami. Zazwyczaj 
mamy swoje ulubione miejsca odwie
dzane wieczorem, lecz nigdy na wyłą
czność. W „naszych” lokalach spotykamy 
kursantów innych uczelni. To w nocy 
najczęściej padają słowa: „Jesteś z  AP? 
M am tam kumpla”, czy też „Ooo ujot, 
zdawałem tam w ubiegłym roku...". 
Najczęściej gdy z nieba spogląda księżyc, 
przypominamy sobie o dalekich krewnych, 
znajomych, przyjaciołach czy współlo- 
katorach studiujących na innych uczel
niach. W tych ulotnych i niewyraźnych 
rozmowach często pojawia się słowo 
„tam”. Stosujemy je, zazwyczaj mówiąc 
o innych wszechnicach, zatem coraz 
rzadziej identyfikujemy się z uczelniami. 
Przepustką do życia staje się słowo 
„student”, a nie UJ czy politechnika. 
Wśród zmęczonych nocą żaków zanika 
granica między różnymi uczelniami, nikt 
nie myśli o konkurencji, nie porównujemy,►
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camy do normalności. Znów kryty
kujemy, znów sami sobie tworzymy 
uczelnianą ligę. „Ja chciałem tu 
studiować, ale dobrze, że nie studiuję 
bo jest beznadziejnie”, „tam to mają 
fajnie, luzy, fa jn i wykładowcy”.

Nie tylko takie dialogi można 
spotkać, często też kłócimy się, napię
tnujemy kolejne uczelnie, śmiejemy się 
z błędów, krytykujemy wykładowców 
jednoznacznie utożsamiając ich ze 
szkoła wyższą. Czemu to służ}-? Zazwy
czaj pokazaniu, że jesteśmy lepsi, może 
zdolniejsi, a może gorsi? Jednakże w tej 

całej „wojnie” istnieje 
grupa ludzi, k tó ra  
tworząc ponad barie
rami murów jednej 
uczelni, zdała sobie 
sprawę, że razem mo
żna więcej.

W 1 9 9 4  r o k u  
powstało Porozumie
nie Samorządów Stu
dentów Uczelni Kra
kowskich. Jego głów
nym zadaniem jest 
reprezentowanie stu
dentów wobec Kole
gium Rektorów Uczel
ni Krakowskich. Po
czątkowo stowarzy
szenie to zrzeszało 
przedstawicieli uczel

ni państwowych, jednakże ta bariera 
zanikła i obecnie do Porozumienia 
należą przewodniczący wszystkich 
krakowskich uczelni. Co właściwie daje 
PUK? Jego przewodniczący (Łukasz 
Kołodziejczyk z Politechniki) uczestni
czy w obradach wspomnianego Kole
gium Rektorów, informuje zatem
0 spraw ach b ieżą
cych, p ro b lem ach  
studentów, ich chę
ciach i ambicjach.
Chyba najbliższą stu
dentom funkcją PUK- 
-u jest powoływanie 
dyrektora juwenaliów 
krakowskich. Istnieje 
także inicjatywa ma
jąca na celu zsynchro
n iz o w a n ie  j u w e 
naliów w całej Polsce, 
n a d a n ia  im  logo
1 wymiaru ogólno
polskiego. Ponadto 
PUK re p re z e n tu je  
ośrodek krakowski 
w Parlamencie Stu
dentów Rzeczypospolitej Polskiej. Co 
to wszystko daje? Być może wiele, takie 
porozum ienie jes t bardzo cenne, 
ale cóż... 70 procent studentów po 
prostu o nim nie wie... H istoria 
pokazuje, że działając wspólnie ponad 
barierami, jest łatwiej, może zatem czas 
zacząć działalność informacyjną?

►  po prostu dobrze się bawimy. Każdy 
z każdym. Płynnie przepływamy mię
dzyuczelnianą barierę. Keinegrenzen - 
- alles im pub.

Mimo szczerzych chęci - życie 
studenta nie składa się tylko z imprez, 
z układów koleżeńskich. Forma i mo
żliwości studiowania sprawiają, że sta
ramy się jak najbardziej wykorzystać 
własne możliwości, poszukujemy no
wych rozwiązań i nowych inicjatyw. 
Istnieją na to skuteczne sposoby.

R z ą d ź m y  się  sami
Między' innymi dlatego na każdej 

uczelni powołany zostaje Samorząd 
Studentów, którego organy mają za 
zadanie przede wszystkim reprezen
tować brać studencką, rozwiązywać 
najpilniejsze problemy, zajmować się 
sprawcami nam bliskimi. Czy tak jest 
w praktyce? Zdarza się bowiem, że pra
ca sam orządu sprowadza się do 
organizowania sporadycznych imprez, 
a później denerwowania się, że nikt nie 
przyszedł. Cóż... Może tak ma być, 
a może jest inaczej. Jedno jest jednak 
pewne: na większości uczelni zwykli 
studenci po prostu nie są odpowiednio 
informowani o pracy samorządu. Nie 
wiedzą: kto, gdzie i jak? A przecież sami 
wybrali Radę Uczelni, tych ludzi po
winni znać, mieć z nimi kontakt. 
Jednym z kluczowych zadań tego 
organu jest także współpraca z innymi 
uczelniam i. Pozostaje z nadzieją 
patrzeć w przyszłość i liczyć, że na nowo 
wybrany samorząd Krakowskiej Szkoły 
Wyższej nie tylko będzie kontynuował 
tradycję “rządzenia studenckiego”, 
ale i stanie się nam wszystkim bliższy.

P u k n i ę c i
Najłatwiej integrujemy się w pu

bach, ale po nawet najlepszej imprezie 
trzeba się ocknąć, zatem szybko 
zapominamy o swoich nowych kum
plach z innych uniwersytetów. Wra
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Z w i ą z k o w c y
Tradycją narodu polskiego jest 

tworzenie mniej lub bardziej forma
lnych związków. Także i studenci mogą 
się poszczycić wypełnianiem tego 
procederu. Już od ponad półwieku 
działa Związek Studentów Polskich. 
Działa pewnie bardzo skutecznie, ale 
tak naprawdę kto o tym wie poza 
członkami związku? Z jaką sprawą się 
zgłosić? W statucie Stowarzyszenia 
pojawiają się dwadzieścia trzy formy 
realizowania celów. Wśród nich jest 
propagowanie pozytywnych postaw 
wobec kultury' fizy7cznej, poszukiwanie 
i szkolenie młodych liderów, wspie
ranie procesu integracji europejskiej 
czy też tworzenie warunków wykorzy
s tania potencjału intelektualnego 
młodzieży' akademickiej. Piękne cele, 
piękny pomysł. Szkoda tylko, że 
w m niem aniu  opinii studenckiej 
- jedynie dla wybranych. Tymi wybra
nymi pozostają nieliczni. Szalę prze
lewa brak jakichkolwiek konkretnych 
informacji. Na stronie internetowej 
stowarzyszenia króluje obecnie infor
macja o tym, że dwie osoby (zapewoie 
członkinie Stowarzyszenia) będą re
prezentować ZSP w Libii...

Trochę lepiej jest z NZS-em, 
Niezależnym Stowarzyszeniem Stu
dentów. Instytucja ta czerpie swoją 
genezę ze Studenckiego Komitetu 
Solidarności, który powstał jako ku
mulacja sprzeciwi wobec brutalnego 
morderstwa Staszka Pyjasa, studenta 
V roku filologii polskiej. Formalnie 
NZS został zarejestrowany w 1981 roku. 
Spoglądając wstecz, NZS zrobił bardzo 
wiele. W okresie komunizmu związko
wcy NZS-u stawiali czynny opór wła-

Pod Ja szc zu ra m i -  prawdziwie s tudencki klub

dzom, walcząc o pełną niezależność 
studentów. Stowarzyszenie to odegrało 
bardzo istotną rolę w kształtowaniu 
systemu szkolnictwa wyższego. O jego 
działalności można dowiedzieć się



Keine grenzen

z wielu lektur. Jednak dzisiejsza 
młodzież coraz rzadziej patrzy na 
rzeczywistość przez pryzmat historii. 
Czym zatem obecnie zajmuje się NZS?

Przede wszystkim kładzie nacisk 
na działania kulturalne, sportowo
-rekreacyjne i edukacyjne. Nie zapo
mina jednak o sprawach naprawdę 
ważnych na swoim koncie ma walkę
0 50 proc. ulgę na przejazdy PKP. 
Reprezentacja interesów studentów 
przez NZS to także organizowanie 
imprez, seminariów i konferencji, 
szkoleń i praktyk. Do największych 
przedsięwzięć tego stowarzyszenia 
należą m.in. ogólnopolska Wampi- 
riada, konferencja ukraińsko-polska 
czy też liczne obozy adaptacyjne.
1 przyznać muszę, że na rynku mało
polskim NZS działa najskuteczniej. 
Swym patronatem  obejmuje wiele 
imprez i wydarzeń kulturalnych. Na

dodatek są to wydarzenia naprawdę 
bliskie studentom.

W y ż e j  i w y ż e j
Im większy zakres działalności 

studenckiej, tym mniej informacji
0 nim dociera do przeciętnych żaków.
1 tak oto, poza przedstawieniem na 
stronie internetowej ZSP, o stowa
rzyszeniu ESIB niewiele można powie
dzieć. ESIB to Narodowe Związki 
Studenckie w Europie. W jego skład 
wchodzi obecnie 47 organizacji stu
denckich z 35 krajów. Celem tego 
przedsięwzięcia jest, przede wszystkim, 
reprezentowanie studentów' na pła
szczyźnie europejskim.

Istnieje też AIESEC, podobno 
największa organizacja studencka. Jej 
głównym założeniem jest zwiększanie 
zrozumienia kulturowego i współpracy 
międzynarodowej poprzez program 
wymiany praktyk. Stowarzyszenie 
działa w 80 krajach, nam znane jest 
z organizowanych w marcu Dni Karier. 
Organizacja ta tw7orzona jest wyłącznie 
przez studentów i dla studentów. Misją 
organizacji jest wpływanie na studen

tów, rozwijając w nich odpowiedzia
lność, przedsiębiorczość oraz wrażli
wość kulturową.

K e in e  g r e n z e n

Najbardziej adekwatnym do 
słów sławnej piosenki stowarzysze
niem studenckim jest Ogólnopolska 
Rada Studentów Niepełnosprawnych. 
Związek ten prowadzi działalność 
informacyjną, organizuje imprezy 
rehabilitacyjne dla studentów nie
pełnosprawnych, ale przede wszy
stkim pomaga niepełnosprawnym  
żakom integrować się ze środowiskiem. 
Ambicją stowarzyszenia jest aktywność 
osób niepełnosprawnych na polu 
sportu i rekreacji. Za wzór służy tu 
Narodowe Centrum Sportu Osób Nie
pełnosprawnych w USA. Polska orga
nizacja nie ogranicza się jedynie do 
akcji propagandowych w wąskim 

zakresie. Dlatego też 
Rada Studentów Niepeł
nospraw nych pom aga 
licealistom wybrać odpo
wiednią uczelnię, a także 
działa na rynku pracy, 
poszukując dla niepełno
sprawnych absolwentów 
odpowiednich warunków 
i możliwości dalszego 
rozwoju. Stowarzyszenie 
wpływa na łamanie nega
tyw nych s te reo typów  
i schematów myślowych 
dotyczących osób niepeł
nosprawnych. Skutecznie 
przełamuje barierę nie 
tylko między osobami 
zdrowymi i niepełnospra

wnymi, ale i także między poszcze
gólnymi uczelniami, jednocząc stude
ntów.

R e f l e k s j e
Bez wątpienia brać studencka się 

integruje. W tego typu idei jest coś 
pięknego: bez barier uczelni, bez po
równywania lepszy/gorszy, bez hierar- 
chizowania. Tak powinno być i liczymy, 
że tak będzie. Zaczyna się od krótkiego 
poznania w knajpie, zaczynamy się 
przyjaźnić, spotykamy się coraz czę
ściej... To wszystko o d b ^ a  się niefor
malnie. Na tej stopie zazwyczaj kończą 
się wspólne weekendowe wypady, 
wspólne rozrywki. Jednakże można 
znacznie więcej. Udowadniać to mają 
liczne stowarzyszenia studenckie. 
„Karierę” w tego typu instytucjach 
zaczynamy od samorządu uczelni - to 
chyba jedyna droga, aby poznać realne 
możliwości, programy i ich stopień 
realizacji przez zrzeszenia studentów7 
takie jak ZSP czy NZS. Wydaje nam się, 
że wiemy wszystko. Zgłaszamy się do 
organizacji, zaczynamy działać i... 
zapominamy7 o zwykfych studentach...

Stowarzyszenia te powstały, by repre
zentować brać studencką, by jedno
czyć. Keine grenzen? Chyha tak, ale tyl
ko dla członków zrzeszeń. Przeciętny 
student pozostaje niedoinformowany7. 
Wszystkie organizacje w swych statu
tach łączy słowo „reprezentowanie”, 
może zatem czas dodać do tego infor
mowanie studentów? Bo na imprezach 
działalność się nie kończy. Głęboko 
wierzę, że ZSP, NZS, PUKi wiele innych 
organizacji robi znacznie więcej. Na 
wierze jednak opierać się muszę, bo 
informacji takich zebrać się nie udaje... 
I naganę udzielić powinniśmy także 
prasie studenckiej, która milczy...

Nie zniechęcam nikogo do sto
warzyszeń studenckich. Istotnie, te 
instytucje pełnią bardzo ważną rolę, 
jednakże gdzieś spełniając swoje 
założenia statutowe, zagubiły się, stały 
się środowiskiem  hermetycznym , 
z którym coraz rzadziej zwykły szary 
student może się identyfikować...

A w maju? A w maju znowu na 
ulice wyjdą studenci, znów wybierzemy 
najmilszą studentkę, znów prezydent 
przekaże studentom klucze do miasta. 
Na trzy7 dni zjednoczymy się. Wszystkie 
uczelnie, wszystkie nacje, wszystkie 
kierunki. Przy głośnej muzyce, w cia
snych krakowskich pubach będziemy 
się integrować. Żadnych granic... ■

Michał Kraus

Do zobaczenia na Juwenaliach...

MIXER: m ag azyn  studentów KSW



Pociągnij tem at.

Różnie układają się stosunki między studentami 
poszczególnych uczelni. Pewne środowiska się 
lubią, inne tolerują/ jeszcze inne wręcz nie znoszą. 
Rywalizacja, bardziej lub mniej zdrowa, wynika 
najczęściej z czysto ludzkiego podziału na „ich" 
i „nas".

w tyglu 
weselej

y ukazać niuanse międzyuczelnianego współistnienia 
w skali mikro, „Mixer” dotarł poza ósmy krąg piekieł do 
studenckiego mieszkania, w którym ścierają się ze sobą 
AGH, AE, AR, KSW, Politechnika Krakowska i UJ. Jak to 

możliwe? Kilku z nas znało się wcześniej, reszta doszła 
w trakcie studiów, poza tym mamy sporo gości - objaśnia 
Robert z Politechniki. To chyba przez naszą otwartość, no 
i położenie blisko centrum - dodaje ze śmiechem.

Problemy? Czasami trudno dograć terminy. Każda 
impreza musi się odbyć za obopólną zgodą. Do kolejek 
w łazience ju ż  przywykliśmy. Dobrze, że wstajemy o różnych 
porach - wylicza najbardziej dbający o higienę i najdłużej 
okupujący łazienkę Grzegorz z “Ekonomicznej”. Okazuje się, 
że z różnorodności środowisk uczelnianych wynika więcej 
dobrego niż złego. Po prostu się uzupełniamy, m am y  
specjalistę w  każdej dziedzinie, nikt nie jest w stanie nas 
zagiąć. Praca zespołowa daje fenomenalne efekty. Jako 
sztandarow y przykład działań grupy pokazuje salon 
„przyozdobiony” pamiątkami z większej części krakowskich 
uczelni: skryptami, różnej jakości gazetkami, ulotkami itd. 
Wszystko w iście artystycznym nieładzie.

Bardziej rozmowny, jeśli chodzi o spięcia między 
domownikami, jest Łukasz z KSW, który często spędza wieczory 
w tym towarzystwie: Chłopcy lubią sobie dogryzać, każdy 
powód jest dobry, ale naprawdę wesoło robi się wtedy, gdy 
zaczynają drwić ze szkół. Bywa wtedy gorąco. Na szczęście 
w większości przypadków nie przekraczają granic zdrowego 
rozsądku. Na czym te błazenady polegają? Na przykład na 
dodawaniu jednej głoski przed skrótem najstarszej z placówek 
czy rozwijaniu pozostałych na wszelkie możliwe sposoby. 
Przyjęło się też kpienie z przedmiotów i kierunków studiów oraz 
szperanie w poszukiwaniu kompromitujących je artykułów, 
filmów czy opinii. Redakcji najbardziej podobały się dwa 
epizody związane z dziennikarstwem: “Dziennikarz” z “Anioła 
w Krakowie” i “Doktor dziennikarstwa” z nie mniej kultu
ralnego “Las Vegas Parano”.

Całą sytuację ciekawie podsumowuje Piotr z AGH: Dzięki 
takiemu, a nie innemu układowi, nie dajemy się zaszuflad
kować, jesteśmy wszechstronni, bogatsi w  doświadczenia. 
Prawdziwi z nas humaniści! - Humanista od siedmiu boleści - 
- daje się słyszeć za jego plecami. Kto to powiedział? Nikt się nie 
przyznaje, a na wszystkich twarzach, oprócz Piotra, malują się 
ironiczne uśmiechy...

Piotr Pyzdek

Wspólne pracowanie.

.wspólne granie.

.wspólne picie.

...i wspólne spanie. 
Dzień jak co dzień.

MIXER: m ag azyn  studentów KSW
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PASJA” - film, w którym jes t  tak, jak byto
o film  o miłości, wierne, nadziei i przebaczeniu. Jezus umarł zą cały 
rodząj ludzki■ Cierpiał zą nas wszystkich. IStajiiyższy czas wrócić do 
podstawowego przesłania, bo świat oszalał”- powiedział gwiazdor 
filmów}' Mel Gibson o swoim najnowszym filmie PASJA,

0 którvm stało się głośno na długo przed oficjalnym wejściem na 
ekrany. Premierę w USA zaplanowano na 25 lutego, a inaugurację 
światową w Polsce na 5 marca. Ten fascynujący obraz, który jest 
zapisem ostatnich 12 godzin z życia Chrystusa, stał się wielkim 
wydarzeniem zarówno artystycznym, jak i religijnym. N ikt bowiem 
wcześniej nie pokazał męki Jezusa w sposób tak wstrząsający
1 autentyczny.

AUTENTYZM

Ci, którzy obejrzeli film, nie kryli swoich uczuć przepełnionych 
wzruszeniem. Wielu nie potrafiło powstrzymać łez. Po projekcji 
w  Watykanie papież Jan Paweł II podobno powiedział: Jest tak, ja k  
było...
Jest niewątpliwe, że Gibsonowi udało się ukazać przebieg męki 
i śmierć Syna Bożego z realizmem i artyzmem, których próżno szukać 
w poprzednich ekranizacjach. W zgodzie z historią przedstawił 
lerozolimę taką, jaką była dwa tysiące lat temu; zadbał o pokazanie 
drogi krzyżowej ze szczegółami, których dotychczas nie prezen
towano. O  tvm, z jak wielkim autentyzmem Gibson podszedł do 
realizacji filmu, świadczy m.in. fakt, że aktorzy porozumiewają się 
w dwóch wymarłych dawno językach - aramejskim i łacinie. Tym 
pierwszym mówiła większość semitów z czasów Chrystusa, łaciną 
posługiwali się rzymscy okupanci Palestyny.

EWANGELIA

Nakręcono sporo filmów o Chrystusie, lepszych i gorszych, mniej 
i bardziej znanych, zgodnych z Ewangeliami i opierających się 
swobodnie na apokryfach, jednak wydaje się, że dzieło Gibsona 
wyraźnie różni się od nich. Aktor, znany głównie z ról twardych 
facetów, nie ukrywa swoich religijnych przekonań ani tego, iż do 
nakręcenia filmu zainspirowała go głęboka wiara w Boga. Podczas 
kręcenia PASJI chodziłem codziennie do kościoła - szukałem natchnienia 
i oczyszęz?nia - wyznał Gibson.

CIERPIEĆ RAZEM

Już sama zapowiedź filmu wzbudziła poruszenie wśród niektórych 
środowisk żydowskich, które zarzuciły reżyserowi, że jego PASJA ma 
charakter antysemicki. Oskarżenia poszły dalej - pojawiły się opinie, 
że to, co przedstawia Gibson, to zniesławienie, a reżyser stara się 
obarczyć naród żydowski śmiercią Nazarejczyka. Jednak Gibson 
stanowczo zaprzecza, mówiąc, że to film  o miłości, wierzę, nadziei 
i przebaczeniu. Przyznaje ponadto, że swym filmem pragnie zmienić 
ludzi. Chce wpłynąć na postawy i sposób myślenia. Cała filmowa 
scenografia jest tak zaprojektowana, aby widzowie oglądający 
cierpiącego Jezusa cierpieli razem z Nim - wtedy dopiero zrozumieją

sens śmierci krzyżowej Zbawiciela - podkreśla Mel.

TO NIE BAJKA

Film obfituje w sceny dramatyczne i bardzo brutalne. Biczowanie 
i ukrzyżowanie są przedstawione tak realistycznie, że wymagają od 
widza mocnych nerwów. Czy jednak nie za dużo przemocy w filmie 
o miłości i nadziei? „To musi takie być” - przerywa rozważania 
Gibson.

NA PLANIE

Przygotowania do realizacji filmu trwał} rok. Pierwsze zdjęcia 
rozpoczęto w listopadzie 2002 roku. Dialogi przygotowywali 
profesorowie amerykańskich uniwersytetów, najlepsi znawcy 
wymarłych języków: aramejskiego i łaciny. Scenariusz został 
stworzony przez Mela Gibsona i Benedicta Fitzgeralda na podstawie 
przekazów z 4 Ewangelii oraz opisów7 męki Pańskiej dwóch 
mistyczek: Anny Katarzyny Emmerich i Marii di Agreda 
“PASJA” była filmowana we W łoszech, w  mieście Matera, oraz 
w- wytworni Cinecitta na przedmieściach Rz':mu. Praca w znaj
dujących się na wzgórzu katakumbach Matery trwała cztery miesiące. 
W  Cinecitta Studios powstała giganyczna scenografia - skonstru
owano wielki kompleks: świąynię, w której kapłani sądzą Chrystusa, 
dziedziniec przed pałacem Piłata, i miejsce biczowania. Blisko po 
łowę ujęć kręcono w7 nocy lub we wnętrzach. Ten zabieg miał 
stworzyć wyrażenie z trudem przedzierającego się przez ciemność 
światła. )ames Caviezel wcielający się w postać Jezusa codziennie 
poddawany był charakteryzacji, która trwała "MO godzin. Sam 
Caviezel p rzed  rozpoczęciem  zdjęć przez kilka miesięcy 
przygotowywał się fizycznie, duchow7o i emocjonalnie. Uczył się 
języka aramejskiego, a w trakcie kręcenia sporo czasu spędził, wisząc 
na krzyżu w przenikliwym zimnie.
Zdjęcia do filmu zakończono w7 lutym 2003 roku. Początkowo 
Gibson, który wyłożył 25 min dolarów, zapowiadał, że film będzie 
wTŚwiedany bez napisów, jednak ostatecznie zmienił zdanie. Warto 
dodać, że w rankingu miesięcznika FILM , typującym tytuły, które 
w bieżącym roku zdobędą największą widow7nię, “PASJA” znalazła się 
na pierwszym miejscu.
Przyszłoroczne rozdanie Oscarów powinno zatem być zdom ino
wane przez dzieło Gibsona. Jednakże reżyser spokojnie odcina się od 
tego tematu, twierdząc z w rodzoną skromnością: „Mój film  jest dla 
ludzi. Opoimada najważniejszą historią w dziejach ludzkości. Robiąc film , 
koncentrowałem się na przedstawieniu prawdziwości tego wydarzenia. Chcę, 
byfilm niósł przesłanie. K ie interesują mnie w tej chwili nagrody, opróczjednej - 
ludzkiego zrozumienia mojegofilmu".

Gabriela Kózka

O “ PASJI”  na św iecie:
T h e  Wall S treet Journal: Tofilm, który wzrusza do łezi zmusza do przemyśleń. Przenika do środka, inspirując wgląd w samego siebie.

C hicago  Sun-T im es: Wstrząsające przeżycie zarówno dla chrześcijan, ja k  i dla ludzi innych nryzjiań. W”porównaniu z  P A SJĄ  poprzednie 
filmowe wizje ukrzyżowania to hollywoodzka tandeta.

D ean  D evlin, producent D N IA  N IE PO D L E G Ł O Ś C I i PATRIOTY: PASJA to majstersztyk. Kreage aktorskie, scenografia, zdjena, 
narracja są spełnieniem mychfiłmouych oczekiwań. Obejrzenie tego film u było dla mnie ząszęzytem.

W illiam P a te r Blaty, autor powieści i scenariusza EGZORCYSTY: PASJA to arcydzieło. I  coś więcej. Gibson uprawił mnie w ząchwyt 
swoim filmem, wiarą, ząpałem i odwagąw jego realizacji.
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don’t worry be... 
Bobby McFerrin

leżeli masz już dość popowej, radiowej papki, jednostajnego, 
zagłuszającego myśli beatu, bezmyślnych tekstów, cierpiąco- 
wyjących wokalistów, łatwych i łatwiejszych piosenek... Jeżeli 
szukasz czegoś, co pobudzi twoją wyobraźnię, co sprawi, 
że odkryjesz nowy, muzyczny wymiar i geniusz ludzkich 
możliwości, to . . .twórczość Bobby McFerrina stoi przed tobą 
otworem.
Wszyscy kojarzą tego muzyka z hitem „D on 't worry be 
happy”, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że utwór ten 
stanowi 12 nałożonych na siebie ścieżek, na których Bobby 
naśladuje głosem różne instrumenty m.in. gitarę basową. 
Każdy jego utwór to dzieło wirtuozerii wokalnej: różnorodne 
palety brzmień, skala od barytonu do falsetowego sopranu. 
Bobby traktuje swój głos i swoje ciało jak instrumenty, które 
pozwalają mu aranżować nawet bardzo znane utw on 
w niepowtarzalny, charakterystyczny tylko dla niego sposób 
(„Drive My Car”, „I feel good”). B^-wa fletem, wiolonczelą, 
perkusją, nie wspominając nawet o zwierzętach („Chicken”). 
Ta genialna mieszanka harmonii, improwizacji i klimatu 
sprawia, że muzyka i wokalizy zamiast męczyc, wprawiają nas 
w  zachwyt. Zalewająca nas muzyczna kultura masowa 
pozbawiła niestet, nasze uszy tej subtelności, delikatności 
i dbałości o szczegóły. X a 12 płytach Bobby'ego możemy się 
nimi rozkoszować bez końca. Każdy znajdzie na nich coś dla 
siebie : jazz, pop, folk, muzykę chóralną, a capelła, klasyczną, 
muzykę z całego świata.
Nagrywał m.in. z Manhattan Transfer, Yo-Yo Mą, Chickiem 
Coreą, F ilharm onią W iedeńską, Y oicestrą i H erbie 
Hancockiem. Ponad 20 milionów sprzedanych płyt i 10 
nagród Grammy potwierdzają tylko uznanie dla tego 
ponadczasowego artysty. Wokalista, muzyk, dyrygent, jednym 
słowem fenomen muzyki. Za każdym razem gdy słucham 
jego utworów, zadaję sobie jedno, niezmienne pytanie: czy 
jego wyobraźnia ma jakieś granice?
Szkoda tylko, że takich artystów jest coraz mniej, a tych, 
którzy próbują zaistnieć na rynku, zabija muzyczny bełkot 
i stają się pożywką tylko dla koneserów.

Rzoana

co z tą Polską?
Książka byłego współpracownika telewizyjnych „Faktów" jest 
lekturą, jak na dzisiejsze czasy, dość nietypową. Podejmuje ona 
kwestie patriotyzmu oraz dumy narodowej - pojęć bardzo 
ważnych, a przecież tak naprawdę zapomnianych. Autor ma 
wyraźną ambicję, by wyrwać z marazmu naród Polski, 
uświadomić, iż tak naprawdę może być jeszcze dobrze, 
wystarczy przejąć inicjatywę i wziąć się do pracy,
Lis gloryfikuje optymizm, piętnując typowo Polskie nawyki, 
takie jak narzekanie czy też radość z tzw. pięknych porażek. 
Ukazuje bolączki dzisiejszej Polski, proponując przy tym 
sposoby na uzdrowienie systemu.
Pozycja ta jest niewątpliwie godna przeczytania. Co więcej, 
myślę, iż powinna stanowić lekturę obowiązkową dla ludzi 
wchodzących teraz w dorosłość. Musimy bowiem wiedzieć, 
iż nasza przeszłość w  tym kraju nadal nie stoi na straconej 
pozycji. Tak dobrej koniunktury na sukces nie mieliśmy od 
przeszło trzystu lat. Możemy zostać drugą Japonią, wystarczy 
zacząć zwycięskąpassę od lektury “Co z tą Polską?”

Marcin Gnat

rzeka tajemnic
R^eka tajemnic to powieść, na której kanwie powstał film wytwórni 
W arner Bros. W" filmie reżyserowanym przez Clinta Eastwooda 
w rolach głównych występują: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim 
Robbins.
Główni bohaterowie książki to trzej przyjaciele z dzieciństwa. 
Pewnego dnia na ulicy pojawił się tajemniczy samochód, do 
którego wsiadł jeden z chłopców. To, co się zdarzyło, naznaczyło 
kolegów na cale życie. Teraz po wielu latach spotykają się ponownie 
- morderstwo na nowo związało ich losy.
Książka D. Lechane to niewątpliwie dramat chwytający za gardło. 
To wielowymiarowa emocjonalnie i gatunkowo powieść najwyższej 
próby. Autor ukazał w niej zarówno słabość, jak i siłę swoich 
bohaterów. Czytelnik niemal do ostatniego akapitu trzymany jest 
w napięciu i choć może ma jakieś swoje wyobrażenie co do 
zakończenia całej tej historii, to rozwiązanie z pewnością zaskoczy 
go jeszcze niejeden raz.
R^eka Ta/emnic ]est książką wyjątkową, znalazłam w niej coś, czego 
nie było i co odróżnia ją od dotychczas opublikowanych powieści 
tego typu.

Martyna Polak

J. Grisham? Bestseller? 
Ława przysięgłych

Mistrz napięcia i wprowadzania widza w trans, John Grisham, autor Firmj, Raportu 'Pelikana i Klienta, teraz prezentuje swoje ostatnie osiągnięcie - 
Łairęprzysięgłych. Grisham, kiedyś prawnik, dziś powieściopisarz, a przede wszystkim spec od dramatów sądowych, pokazywał wiele zagadnień 
związanych z pracą sędziów w Stanach Zjednoczonych. Ich rozterki, przebiegłość adwokatów i kalkulacje, a także nieczystągrę, do jakiej często 
uciekają się ludzie związani ze światem prawa.
Film, podobnie jak poprzednie, opowiada o poszukiwaniu prawdy o pieniądzach, za które można kupić wszystko, o tajemnicy, o morderstwie. 
To pełen zaskakujących zwrotów akcji thriller o precedensowym procesie, w którym stawką są niebotyczne sumy. Scenariusz w reżyserii 
Gary’ego Fledera i doskonała obsada: Dustin Hoffman, Gena H ackm an,John Cusak, Rachel Weisz, zapewne zadowolą koneserów tego typu 
kina. Finał całej sprawy zaskocz\ wszystkich... Ja oglądając film, snułam domysły, ale (niestety) takiego zakończenia nie byłam w stanie 
wymyślić. Koniecznie sprawdźcie, czy Wam się to uda.

Gabi
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strip-tease męskiej duszy
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STRIPTEASE M Ę5W EJ DUSZY

Z okazji polskiej premiery książki w Polsce autor gościł w Warszawie, w dniach 23-24 czerwca ubiegłego roku, 
na zaproszenie polskiego wydawcy, G +] G runer+ jahr Polska.

Jest to przezabawna powieść o rozterkach trzydziestoletniego faceta, który jeszcze jako student poznaje 
piękną, mądrą Yictorię i oczywiście zakochuje się w niej. Jednak nie przyznaje się do tego uczucia, początkowo 
nawet sam przed sobą. W" jego skomplikowanym, męskim umyśle powstaje pomysł, aby najpierw zostać jej 
dobrym przyjacielem. I tak też się dzieje, przyjaźnią się osiem lat, on wciąż zakochany i coraz bardziej 
idealizujący swoją przyszłą (jak sądzi') partnerkę, ona wciąż zmieniająca facetów, wyzwolona dziewczyna, która 
o każdym problemie dotyczącym potencjalnego narzeczonego rozmawia ze swoim przyjacielem.

Po przeczytaniu tej książki mogę stwierdzić, że faceci w swoim postępowaniu kierują się mało racjonalnymi 
przesłankami. James przez wszystkie lata cierpliwie zbiera informacje o swoich r\-walach, dostosowując swoje 
zachowanie do ideału Yictorii. Kiedy wreszcie udaje mu się jązdobyć i są szczęśliwą parą, on uświadamia sobie, 
że nie jest dla niej odpowiednim mężczyznąi... znajduje jej nowego chłopaka. Żeby było ciekawiej, jest to jego 
najlepszy kolega (a uważa się powszechnie, że to kobiety mają bardziej skomplikowaną psychikę od 
mężczyzn!).
W tej książce w mniejszym stopniu chodzi o to, kto coś zrobił, a w większym o to, dlaczego ja to zrobiłem. 
Dlaczego wystawiłem własną dziewczynę innemu facetowi? Ocz\"wiście tego wam nie powiem. Po pierwsze, 
uchyliłbym rąbka tajemnicy, zdradzę tylko le, że ta historia nie zakończy się .... (fragment książki)

Mężczyźni potrafią być naprawdę nieobliczalni. James przecież wystawia dziewczynę swoich marzeń 
innemu facetowi, przekonany o tym, że nie ma z nim żadnych szans!

Mam nadzieję, że nie wszyscy są tacy jak główny bohater tej książki, ponieważ po jej przeczytaniu zmieniłam zdanie 
co do zachowania płci przeciwnej. Przeczytaj, a przekonasz się sam /sam a (bo to książka zarówno dla niej, jak i dla niego). Dziewczyny mogą 
się pośmiać, a faceci czegoś oducz\ ć. Absolutnie męski punkt widzenia i prawdziwy strip-tease męskiej duszy.

Katarzyna Tobjasz

czarno-białe
ino z założenia jest miejscem, gdzie 
ogląda się filmy, miejscem, w  któ
rym możem\ zapomnieć i odciąć 
się od świata zewnętrznego, a nawet 

przeżyć coś mistycznego. Idąc do kina, 
mamy zamiar spędzić miłe chwile, oglądając 
film, który jest rodzajem sztuki i wymaga 
skupienia, koncentracji i kontemplacji. 
Niestety w dzisiejszym kinie trudno się 
poczuć komfortowa.
Gdv po wejściu do kina widzę kotłujący się 
tłumek dzierżący w7 dłoniach kubły z kuku
rydzą i coca-colę, mam dość! Wiem, że ten 
wieczór należy do straconych. N a pewno 
nie będę się mogła skupić na filmie, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy przerośnięty 
wyrostek za mną będzie chłeptał i siorbał 
colę odbijając przy tym donośnie, a jego 
towarzysze będą mieli świetną zabawę,

rzucając kukurydzą w siedzący poniżej 
tłum.
Czy ci ludzie napraw’dę nie umieją się 
zachować! Taka hołota nie powinna być 
wpuszczana do kin i do innych miejsc 
publicznych.
Ale myliłby się ten, kto myślałby, że tak 
zachowują się tylko ludzie młodzi i to 
w dużych kinach oferujących ogromny 
w y b ó r  „kubłów kukurydzy” . Ku mojemu 
wielkiemu zdziwieniu na innym seansie 
filmowym, i to w dość dobrym i szanującym 
się kinie w7 Śródmieściu, sytuacja się 
powtórzyła, może niedokładnie, ale jednak. 
Tym razem w roli głównej w\ stąpiły chipsy. 
Zaraz po w y g a s z e n iu  świateł na sali rozległ 
się szelest otwieranych torebek i chrzęst 
miażdżonych w zębach prażonych ziemnia
ków. Dla niektórych nie miało znaczenia,

że na ekranie właśnie ktoś umierał, a krew 
lała się strumieniami.
Nasza kultura osobista ostatnio bardzo 
podupadła. Nie rozumiem, jak dorośli 
ludzie nie mogą wytrzymać dwóch godzin 
bez jedzenia. Czy tak trudno zjeść coś przed 
wyjściem albo trochę się wygłodzić, aby 
późniejsza kolacja lepiej smakowała? 
Ludzie, kino to nie bar! Wstrzymajcie się 
z jedzeniem i skoncentrujcie się raczej na 
oglądanym filmie. Będzie to na pewno 
wartościowsze przeżycie, a i nie zyskacie 
dodatkowych kilogramów (chipsy i kuku
rydza są przecież tuczące). Przy tym 
wszystkim szanujcie innych, bo może nie 
zauważyliście, ale w kinie zazwyczaj nie 
jesteście sami.

AgA
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zapomniana sztuka rozmowy
Ostatnio podczas spotkania znajoma powiedziała mi: To niewiarygodne, ale chyba nigdy nie rozmawiałam z kimś 
tak głęboko - od razu czuję się dużo lepiej. Zreflektowałem się - coś w tym jest. Skoro można zrobić dla kogoś tak 
dużo zarazem, nie wyciągając portfela, dlaczego popełniamy ów błąd w sztuce i przestajemy władać tym, co jest 
trywialnie ludzkie, mianowicie - rozmową...
Postanowiłem sięgnąć do źródeł.

trzeba uważać na polską mentalność - mówienie o swoim sukcesie 
znaczy tyle, co bycie gburem). Co więc zrobić, by skłonić rozmówcę 
do zejścia na głębsze tematy? Kima Jude, pracownik uniwersytetu 
w Alabamie, sugeruje, by po pierwsze ujawnić coś szczerego o sobie 
- to da sygnał rozmówce', że jesteś gotowy na chwilę szczerości, po 
drugie - słuchać, patrzeć, nie uciekać wzrokiem oraz nie przerywać 
w pól zdania, po trzecie zaś wplatać w rozmowę o zwykłych 
sprawach małe odnośniki, które to staną się korytarzami 
prowadzącymi do głębszej konwersacji. Natomiast według Brendy 
Hunter, jako klucz do wrót prawdziwej rozmowę; wystarczy pytanie: 
„Co dzieje się w twoim życiu?”

Rozmowa to również rytuał. Rytuał zapomniany. Bo być 
mistrzem rozmowy znaczy mieć świadomość, iż słowo potrafi być 
najlepszym feromonem, kluczem do czyichś m\ śli oraz najlepszym 
sposobem, by na ludzi wpływać. Wdzięk oraz równowaga pomiędzy 
mówieniem a słuchaniem spowodują, iż język stanie się naszą 
w rodzoną białą bronią. Umiejętność prowadzenia rozmowę' opiera 
się na naszej kreatywności w takim samym stopniu jak choćby sztuka 
goto\e-ania czy tez improwizo\e-anej gry instrumencie. Jest ponadto 
sztuka, o której nasza dogłębna znajomość \e'cale nie jest taka 
oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Dlaczego więc z trudem przychodzi nam to, co jest tak 
trywialnie ludzkie? Albowiem wymaga to odwagi i peee-nego 
evrsiłku. Po przełamaniu staje się jednak o wiele łatwiejsze. Tak więc 
wypada spróbować, gdyż efekty mogą przejść nasze najśmielsze 
oczekieeania. W ę łączmy więc na chwilę monitory, siądźmy przy stole 
i spójrzmy głęboko w oczy osobom, które są obok nas. Od\e'aga 
popłaca.

A jeśli choć jeden z kilkuset odbiorców tego tekstu tak 
uczyni, to w moim przepadku, wspomniany cytat biblijny sprawdzi 
się w  stu procentach, bądź co bądź ciałem się stając.

Marcin Gnat

Męska rozmowa, 
a może strip-tease 

męskiej duszy?

MIXER: m ag

W ielu uzna, iż ten temat to przeżytek, wszak temat banalny - 
pogaduszki. Ale odpowiedzmy sobie szczerze: czy wciąż jeszcze 
potrafimy ze sobą rozmawiać? Nie chodzi tu o to, czy rozmaee-iamy 
w ogóle, lecz: o tym, jak i o cze-m.

Przyjrzyjmy się, jak rzadko ilość slóey przekłada się na ich 
jakość. Najczęściej kończy się na rzuceniu kilku stwierdzeń 
sformatowanych niczym ramóeyka Radia Zet - Co u Ciebie? Jak 
egzamin? Co \e-czoraj piliście? N ietrudno zauważyć, iż rozmowa 
naszych czasóee- to przede wszystkim eeTmiana informacji - nie 
uczuć. Oczywiście, krótkie ee-ymiany zdań nie są niczym złe'm, gdyby 
nie fakt, iż na tym się \vłaściee-ie... kończy. A przecież już D emokret 
twierdził, iż „Nie dużo, lecz prawdzievie móeeić trzeba” . Załóżmy: 
chciałbyś to zmienić, no ale głupio też się wyłamać.

W" \e-iększości przepadków sugestia rozmoeyy o uczuciach 
zakończy się pukaniem w czoło. Posądzą cię o czepianie się bądź też 
zgrywanie teologa. Tymczasem jest to najlepszy sposób, bv kogoś 
poznać nie od strony tego - na kogo on się kreuje, lecz od strony tego 
- kim naprawdę jest.

Mó\e'ienie o tym, iż życie u progu XXI jest życiem w biegu, 
byłoby truizmem. Fakt, coraz więcej bodźców równa się coraz 
mniejszej cierpliwości oraz coraz słabszej koncentracji, a te właśnie 
elementy pozeyalają proee-adzić oee-ocną rozmowę. Zapominamy 
rozmawiać przez duże R; jest to, prawdę mówiąc, trochę na przekór 
naszej naturze. Kończę' się na szukaniu nie wiadomo jak wymy
ślnych i kosztownych odskoczni, podczas gdy antidotum jest 
darmoeye - tak śmiesznie proste, że aż śmiertelnie trudne - 
rozmawiaj, mów o ty m, co ci leży na sercu.

Głęboka konee-ersacja może leczyć. W iedziano o tym już 
ee- czasach biblijnych: Tak słowo, które nycbod%i - ust moich; nie wraca do 
Mnie bezowocne, %anim »pierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni 
pomyślnie swego posłannictwa (Biblia Tysiąclecia, wydanie II; Księga 
Izajasza 55;11). Jednak dlaczego tak ciężko jest się otworzyć? Jest 
w tym być może nutka peeynej obawy przed tym, iż powiemy za 
dużo, czy też niebezpieczeństwo tego, że nasza szczerość obróci się 
to przeciwko nam. Bezpiecznie jest zachować dystans. To wygodne, 
chociaż z drugiej strony przypomina lizanie lizaka przez papierek. 
Nie doproee_adzi do żadnych d u c h o w y c h  k o rz y ś c i,  
a daję głowę, iż każdy bez 
eniu coś, od czego chciał- 
czy też sukcesy którymi 
pochee-alić - (choć, uwa-
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student nie znaczy: lepszy
Kiedyś status studenta bvł powodem do dumv. Student był 

człowiekiem światłym, kulturalnym pełnym wewnętrznej chęci 
poznania świata od podszewki. Oczywiście, istniały głupie dowcipy 
i żarn', które jednak uchodziły jakoś na sucho. Prawdopodobnie tylko 
dlatego, że były na poziomie. W yraźna była granica, gdzie kończy się 
zabawa, a zaczyna chamstwo i głupota. Dziś jakby jakaś pomroczność 
padła na brać studencką.

Po p ie rw s z e  s z a cu n e k
Dawniej nie do pomyślenia było jakiekolwiek bezczelne zachowanie 
względem wykładowców i całej kadry pedagogicznej. Owszem, były 
potyczki słowne, był gniew po oblanym egzaminie. Ale wszelkie 
skandalizujące zachowania hamow7ał SZACUNEK. Mowa tu nie 
o jakiejś formie uwielbienia, ale o zwykłym szacunku w-pajanym od 
młodości: bo starsi, bo mądrzejsi, bo poniekąd przełożeni i w końcu 
bo to Oni właśnie posiadają wiedzę, którą my chcielibyśmy mieć. 
Teraz sytuacja przedstawia się nieciekawie. N a wykładach panuje 
hałas, chociaż większość z nich jest nieobowiązkowa. Czy to aby już 
nie jest pogarda?? Jak nazwać zachowanie dziewczyny która siedzi 
tyłem do wTkładow-c\ i dyskutuje o duperelach z rozentuzjazmowaną 
blondynką? Wstyd.
Głośne dopominanie się o przerwę “na papierosa” w- samym środku 
wykładu z filozofii zakraw-a na chamstwo z wyższej półki. Wstyd. 
Odbieranie telefonów na ćwiczeniach z bezczelnym stwierdzeniem 
“w ażna sprawa” to arogancja, ale i brak podstawowej kultury i obycia. 
Wstyd.

Po d ru g ie  „m ię d z y  n a m i”
Wzajemne relacje studenckie też jakby zeszły na niższ\ poziom. Na 
moje nieszczęście zawsze rząd za m ną sadowi się grupka bardzo 
„inteligentnych inaczej niewiast” (dwie blondynki żywcem w  ciśnięte 
z kawałów o W ąchocku, jedna to skrzyżowanie Marlina Mansona 
z inteligencją Britney Spears). Owe panny wzięły sobie za punkt 
honoru komentowanie każdego zdania wykładowcy w najbardziej 
debilny z możliwych sposobów; okraszając te wypowiedzi głośnym 
hienowatym śmiechem. W ogólnym szumie panującym na auli żaden 
yyykładowca nie ma (na całe szczęście; szans ich usłyszeć. Natomiast

dwa najbliższe rzędy słyszą jedynie wypowiedzi tej ciekawej grupki. 
Nie pomagają upomnienia czy aluzja (na to bowiem panienki są zbyt 
pyskate i za głupie;. W łaściwie z wykładu wychodzę jedynie wściekła 
i szukam kogoś kto pożyczy mi notatek.
Kolejną zgrozą są ludzie, którzy uważają, że właściwie są zbawieniem 
dla uczelni. Panowie życia, cassanoyy ćwierćinteligentnych anore- 
ktyczek, kwiat przyszłej ekipy rządzącej naszym państwem, prezesi 
z powołania. Żałosne popisy komórkami kupionymi przez mamusie, 
opowieści o samochodach (tatusiów oczywiście), kupowaniu sobie 
ocen, ostentacyjne zachowania. A wszystko to, bo czują się LEPSI, 
będąc niestety gorszymi. Ich inteligencja wymaga ostrego 
doszlifowania, wiedza jest bliska zeru. Natomiast poczucie własnej 
wartości rośnie z każdym kolejnym chamskim zachowaniem, 
a olbrzymie ego ledw-o mieści się w drzwiach auli. Nie bójmy się tego 
nazwać po imieniu: ŻA ŁO SN E (oni cali i każde ich zachowanie 
z osobna).

Po t r z e c ie  “ s tu d e n t  k o n tra  ś w ia t ”
A jak nas widzą poza bramami uczelni? Spróbujcie wynająć jakiś 
domek nad morzem. Szanse są raczej marne, gdy usłyszą, że jesteście 
studentami. Ludzie się nas boją, bo “demolujemy”, niszczymy, 
plujemy, dewastujemy. Nowe akademiki, które mają służyć nam, 
przede wszystkim, N.VM i NASZEJ wygodzie, potrafimy dopro
wadzić do stanu kompletnej ruiny.
Ciężko też przyznać się do bycia studentem, patrząc na hasła bazgrane 
na ławkach. Idiotyczne slogany rodem z osiedlowego slangu. 
Studentki z naszywkami HWDP. Kompromitacja.
Mamy wielkie pretensje do dresiarstwa, sami zachowując się i mówiąc 
podobnie. N o  nie oburzajcie się na takie porówmania. Niektórych nie 
można nawet rozróżnić, bo ich strój galowy to trzy paski i czapeczka. 
W itajcie w świecie, w którym sami zmieniliśmy pewien odwieczny ład 
i porządek. Nie ma już żadnych wyznaczników* studenta. Powiecie 
pewnie, że to wyjątki. Owszem, może nie każdy z nas przypomina 
bohaterów' tego artykułu, ale rozejrzyjcie się dookoła. W szędzie ich 
pełno. A to właśnie oni są najbardziej widoczni i najbardziej szkodliwi 
i nikt inny tak jak oni nie psuje naszego wizerunku.

Żaba

K L A M
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med)  c e n t r u m  KOSMETYCZNO-DERMATOLOGICZNE

Już p i ą t y  rok d b a m y  o P ań s tw a  z d ro w ie  i u rodę.  
Dla s tuden tów  20% zn iżk i na dep ilac je !

•  trwała depilacja laserem d iodow ym  LIG HT SH EER  XC
•  U suwanie zm ian naczyniowych laserem V PV
•  Leczenie trądziku i usuwanie blizn potrądzikowych
• M ikroderm abrazja , porady derm ato log iczne
•  K om puterow e d iagnozow anie  znam ion
•  U suw anie  zm arszczek, pow iększan ie  ust, usuwanie nadpotliwości - 

BOTOX, R ESTYLAN E
•  Makijaż trwały, ta tuaż b io logiczny
•  mini SPA - kapsuła re laksacyjna
•  K osm etyka tradycyjna, m asaże całego ciała

Kraków, ul. Św. Tomasza 30  (ga b in e t p rze n ie s io n y  z ul. F lo r iańsk ie j 8)

tel. 292 74 65, 292 03 03
G w aran tu jem y n a jw yższą  jakość ustug

MIXER: m agazyn  studentów KSW



RezonanS: Rozrywka Studenta

trudna krzyżówka
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POZIOMO:
1) Japońskie miasto, miejsce wielkiego trzęsienia 
ziemi.
4) Jemeńska wyspa na Oceanie Indyjskim.
7) Aldo, ofiara Czerwonych Brygad.
8) Witka w służbie dyscypliny.
9) Goldstein lub Spinoza.
12) W parze z opierunkiem.
13) Wielki Szu czytał go do poduszki.
14) Góra koło Międzybrodzia Żywieckiego.
16) Leonid, polityk radziecki
17) Jedno z podstawowych pojęć Freuda
18) Ptak morski
20) Ryba lub wielkość fizyczna
23) Obok Huronów, Irokezów czy Apaczów.
25) Bliski legendzie.
26) Największa ropucha.
28) Ostatnie w Paryżu.
31) Lenczyk, trener.
32) Chaczaturian, ormiański kompozytor.
33) Olbracht, król Polski.
34) Narzędzie do drążenia.
35) Akcja przeciw szczurom.
40) Pierwiastek jak studio filmowe.
41) Narzędzie tortur i egzekucji.
42) Skała ze skaleni, kwarcu i biotytu.
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43) Kupa gruzu.
47) Biblijna góra.
50) Innowierca w ustach żyda.
52) Narzędzie kuchenne.
53) Wieś, gromada.
54) Parów, wąwóz.
55) Typ ciężarówki.
56) Wałkoń, brakorób.
59) Anwar, zamordowany prezydent Egiptu.
60) Niejeden poszedł w las.
61) Znak zodiaku.
62) Zygmunt Wrzodak mówił o nich „Różowe 
hieny".
63) Miasto nad Zatoką Perską.

PIONOWO:
1) Cyrk lodowcowy.
2) System traktujący o genetycznym 
doskonaleniu.
3) Chińskie naczynie kuchenne.
4) Jeden z obozów koncentracyjnych.
5) Hiszpański parlament.
6) Olej z rącznika.
10) Jednostka powierzchni.
11) Para się czarami.
13) Część rośliny.

14) Powstańcza grupa, wsławiona pomocą Żydom.
19) Pozostaje po drzewie.
20) Symbol naszej młodzieży.
21) Chiny po rosyjsku.
22) Delikates, frykas.
24) Fiat lub miś.
27) Jednostka pojemności rodem z Wielkiej 
Brytanii.
28) Imię, którym ochrzczono Nowy Świat.
30) Uparcie lansowany przez TVP.
32) Jednostka powierzchni.
37) Może się zagęszczać.
38) Jedno z podstawowych pojęć filozofii 
Wschodu.
39) Staropolska uraza.
42) Jedna z plag egipskich.
44) Urząd w kościele.
45) Ojciec Zeusa.
46) Chciała zabić de Gaulle'a
48) Rzeka we Włoszech koło miasta Cassino.
49) Karty o wieszczej mocy.
50) Tam nauczał Akademos.
51) Rzeka w Ziemi Świętej.
57) Stolica nad Morzem Kaspijskim.
58) Pieśniarz, piewca.
60) Były zespół Chylińskiej.



CB: Czarno - białe

w y je ż d ż a m
„Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz”- słowa powtarzane od 
wczesnego dzieciństwa zdążyły się zakorzenić chyba w głowie 
każdego człowieka. Pytanie tylko po co? Dziś rzeczywistość w Polsce 
jest niepokojąca, bo ukończenie nawet renomowanej uczelni nie 
gwarantuje uzyskania dobrze płatnej pracy. Może zapewnia tylko 
rozwój samego siebie, ale z tego wyżyć się nie da.

Dochodzące do prawie 30 procent bezrobocie wśród 
młodych ludzi (między 18 a 24. rokiem życia) mówi samo za siebie. 
Dodatkowo nietrudno zauważyć, że różnica w wynagrodzeniu 
ludzi wykształconych i ludzi bez wykształcenia wyższego jest 
minimalna. Nie da się tego inaczej nazwać jak żenującym. Cóż 
więc pozostaje innego, jak nie uciekać za granicę, “za chlebem”? 
Większość stypendystów i tych najlepszych na roku nie może 
się już doczekać maja, kiedy to otworzą dla nas swoje rynki 
pracy Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja i Holandia. Warto 
wspomnieć, że społeczeństwa tych krajów są społeczeń
stwami starzejącymi się, co w rezultacie prowadzi do 
poszukiwania „nowych rąk” do pracy z zagranicy. Wiochy 
i Szwecja cierpią głownie na deficyt lekarzy i pielęgniarek, 
ale rówTiie potrzebni są biotechnolodzy, informatycy, 
graficy, specjaliści od komunikacji. Wyjazd do pracy w Unii 
wiąże się dodatkowa z lepszymi warunkami pracy, 
lepszymi zarobkami, lepszymi świadczeniami społe
cznymi. Ośmiogodzinny dzień pracy (każda nadgodzina 
jest wynagradzana), praw7o do 30-dniowego urlopu 
brzmią zachęcająco. Dodatkowo warto zaznaczyć, że już 
niedługo będziemy mogli się ubiegać o stanowisko 
funkcjonariusza międzynarodowego, którego mini
malna płaca na najniższym szczeblu (sprzątaczka, 
kierowca ciężarówki) wynosi 2 tys. euro. Na zachodzie 
60 proc. społeczeństwa to klasa średnia. To ludzie, 
którzy mogą sobie pozwolić m.in. na samochód 
i egzotyczne w7akacje. To ludzie prowadzący swój 
własny biznes. Tymczasem rząd polski nie 
wprowadził żadnej ulgi podatkowej, nie daje 
żadnego wsparcia założycielom małych i średnich 
przedsiębiorstw'. Jedyna pomocą dla nich jest 
program pomocowy UE - PHARE. Wciąż narzeka 
się na tzw\ drenaż mózgów, czyli odpływ7 dobrze 
wykwalifikow7anej siły roboczej za granicę, 
ale rząd polski nie robi nic, by procesowi temu 
zapobiec. Studenci karmieni na okrągło takimi 
sloganami, jak: bądź najlepszy, bądź konku
rencyjny, bądź przedsiębiorczy, mogą się czuć 
głęboko zawiedzeni, kiedy uda im się do tego 
dojść, jednoczenie zetknąwszy się z polskimi 
realiami.

Co więc zatrzymuje nas w Polsce 
oprócz sentymentów, rodziny i przyjaciół?
Chyba nic. Rynki zagraniczne otwierają zaś 
szeroko ramiona zapraszając młodych do 
poszerzenia swroich perspektyw zawodo
wych. Niektórzy z tych, którzy wyjechali, 
pewnie kiedyś wrócą do Polski, by 
wspierać ją, jako świetnie wykwalifiko
wana kadra robocza, inni będą tylko 
przyjeżdżać na święta. Jednak nie 
można im się dziwić. Nie można mieć 
im tego za złe.

Kaśka
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