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Na stronie dostępne jest archiwum dotychczasowych 
numerów magazynu, w tym wydań dla maturzystów.

5  Gdybym dziś był maturzystą – zastanawia się prorektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Andrzej Mania 

6  Zaczęło się od rakiet – krakowski astronom, dr Jerzy 
Krzesiński, opowiada o swojej pracy w USA przy tworzeniu 
trójwymiarowej mapy Wszechświata 

8  Dziewczyna Przyszłości – wyniki badań Joanny 
Filipowskiej, studentki biologii na UJ, mogą zmienić polską 
naukę

10  Sesja na Erasmusie – jak zalicza się przedmioty 
na zagranicznych uczelniach 

12  Dlaczego Londyn płonął? – analizuje prof. Bell, 
ucząc przy okazji języka angielskiego 

15  Latająca praca magisterska – rozmowa ze Sławomirem 
Blokiem, twórcą czterośmigłowca nagrodzonego 
na międzynarodowych konkursach

16  Jak w Formule 1 – studenci AGH bezkonkurencyjni 
w zawodach mobilnych robotów 

18  Winnica profesora  – od tej strony go nie znacie: 
prof. Stanisław Michałowski z Politechniki Krakowskiej 

20  Naduszanie enterów – staż w RMF FM, 
czyli Radio Mnie Fascynuje! 

22  Mój miesiąc w Brukseli – laureatka konkursu „PRaktykuj 
za granicą” zwiedza, zarabia i zdobywa doświadczenie

24  Wakacyjna praca  – przy kwiatach w Holandii, 
w barze przy plaży, w sklepie i restauracji  

26  Asia z krainy słodkości – studentka, która w każdej 
wolnej chwili piecze wspaniałe ciasta, ciastka i ciasteczka

27  Felieton: Przystanek Woodstock 2011 
– Zrzucić brzemię człowieczeństwa 

28  Cztery pory Marrakeszu – kalejdoskop smaków, 
dźwięków i kolorów 

30  Kraków, student, dwa bratanki... – gdzie najchętniej 
imprezują krakowscy studenci

32  Dziewczyna z okładki: Wakacje w Szanghaju 
„SMS” poleca książki 

33  Nie zdradzić siebie – studenckie wspomnienia 
Jacka Poniedziałka 

34  Nowy Pompon: 
– Jak wydać najmniej na jałmużnę 
–  Podczas eksperymentu z drugim tupolewem udało się 

doprowadzić do utraty części skrzydła
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Spis treści

J O I N A  D I V E R S E T E A M O F T A L E N T E D  I N D I V I D U A L S

Global Citizen by day.
After hours? Up to you.

Capgemini jest jedną z największych na świecie firm, która oferuje zintegrowane usługi konsultingowe, informatyczne i
outsourcingowe. Capgemini w Polsce to zespół blisko 4 tys. specjalistów. Zdecydowana większość to osoby z wyższym
wykształceniem, absolwenci kierunków ekonomicznych, finansowych, lingwistycznych, inżynierskich, informatycznych. Każdy
z nas może rozwĳać swoje zainteresowania i umiejętności pracując w różnych zespołach, które realizują projekty zarówno dla
największych międzynarodowych koncernów, jak ik ik polskich przedsiębiorców. Wspólną cechą wszystkich projektów jest sposób
współpracy z klientem, który określamy mianem Collaborative Business Experience™ – współdziałanie w biznesie.

Dołącz do Business Process Outsourcing w Krakowie lub Katowicach.

Wymagania:

��������������������������������������������������������
obcych: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 
portugalski, duński, holenderski, flamandzki, czeski, 
norweski, estoński.
����������������������������������������
������������������������������������������������������
naszej firmy.

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, oferujemy 
intensywne szkolenia umożliwiające wykonywanie 
powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
umiejętności językowych.
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na 
życie, karta multisport, karnety do kina, teatru) 

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza 
aplikacyjnego na stronie: www.pl.capgemini.com/careers

www.pl.capgemini.com

Praca dla studentów i absolwentów



Kiedy byłam w szkole, wydawało mi się, że każdy wrzesień 
przychodził za wcześnie. Zdecydowanie najgorszy był ten 
w klasie maturalnej – wraz z nim pojawiły się pytania, 

które w najbliższych miesiącach domagały się ode mnie 
odpowiedzi: Co dalej? Jakie wybrać studia?

Ani książki, ani przyjaciele, ani nawet Facebook razem 
z Google’ami nie podsuwały jednoznacznej odpowiedzi. 
Ostatecznie zdecydowałam, że zrobię sobie roczną 
przerwę od podręczników, wyjadę do pięknej Francji 
podszkolić romantyczny język Moliera i będę opiekować 
się dwojgiem uroczych dzieci. Nie wszystko wyszło tak, jak 
chciałam – podręczniki i tak miałam – do nauki języka; Paryż 
w tych miesiącach, kiedy ja w nim mieszkałam – od października 
do marca – jest deszczowy, wietrzny i zimny, a dzieci były urocze 
tylko z wyglądu. Nigdy nie ukrywałam, że było mi ciężko, 
ale nigdy też nie żałowałam swojej decyzji. I właśnie 
w Paryżu zaczęłam pisać do „SMS-a” – żeby się trochę 
oderwać od codzienności i żeby znajomi wiedzieli, co u mnie. 

Od tego momentu minęły już 3 lata, tamten blog jest 
dostępny na naszej stronie internetowej, studia podjęłam 
w Londynie, a w tym numerze opowiadam 
o trzymiesięcznej przygodzie w RMF FM. 

Drodzy Maturzyści! Tak jak kiedyś przede mną, tak przed 
Wami stają dziś pytania: Co dalej? i Jakie wybrać studia? 
Magazyn „SMS” nie aspiruje do roli doradcy. Możemy jednak 
przybliżać akademicki świat, poprzez przykłady ukazywać szanse 
i perspektywy, jakie otwierają się przed Wami. Bohaterowie 
naszych tekstów – studenci i profesorowie – też mieli 
kiedyś podobne dylematy. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby 
ktoś z Was w ich losach odnalazł źródło inspiracji. 
Życzę przyjemnej lektury! 

KASIA NOWAK 
w imieniu całej Redakcji

PS. Kolejny „SMS” dla maturzystów w marcu 2012 r.

Drodzy Maturzyści!
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stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 
oraz jednolite magisterskie

na kierunkach i specjalnościach:

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
www.wzks.uj.edu.pl

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Instytut Prawa Własności Intelektualnej, www.ipwi.uj.edu.pl

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKARSTWO
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, www.inib.uj.edu.pl

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, www.media.uj.edu.pl

KULTUROZNAWSTWO
  filmoznawstwo
  zarządzanie kulturą
  kultura współczesna
  zarządzanie mediami
    elektroniczne przetwarzanie 

informacji

Instytut Sztuk Audiowizualnych
www.filmuj.edu.pl

Instytut Kultury
www.kultura.uj.edu.pl

Katedra Lingwistyki Komputerowej
www.epi.uj.edu.pl

ZARZĄDZANIE
  zarządzanie personelem
  marketing i logistyka
  handel i marketing
    zarządzanie jakością 

– kształcenie menedżerów jakości
  psychologia w zarządzaniu
  zarządzanie firmą
  zarządzanie zasobami ludzkimi 
   zarządzanie i doradztwo 

gospodarcze
  zarządzanie międzynarodowe 
    zarządzanie w sektorze 

publicznym i pozarządowym
  zarządzanie w turystyce
  zarządzanie w sporcie

Instytut Ekonomii i Zarządzania
www.econ.uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.uj.edu.pl 
Katedra Zarządzania w Turystyce
www.turystyka.uj.edu.pl 

EKONOMIA
  ekonomia stosowana
  ekonomia międzynarodowa
    rachunkowość i zarządzanie 

finansami
    finanse, bankowość, ubezpieczenia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
www.econ.uj.edu.pl

POLITYKA SPOŁECZNA

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.uj.edu.pl

   zarządzanie organizacjami 
publicznymi i obywatelskimi

  psychologia stosowana
PSYCHOLOGIA Instytut Psychologii Stosowanej

www.ips.uj.edu.pl

Gdybym znów miał 18 lat 
stawiałbym sobie podob-
ne pytania jak wówczas, 

gdy byłem w klasie maturalnej 
w LO im. Żeromskiego w Kiel-
cach: jaką wybrać uczelnię, jaki 
kierunek? 

Wtedy, mimo iż kończyłem 
dobrą szkołę, byłem oczytany, 
moje ambicje nie sięgały daleko, 
miały raczej lokalny horyzont. 
Zastanawiałem się, czy zostać na-
uczycielem, czy może prawni-
kiem, ale bez wizji rozwoju w tych 
zawodach. Profesura i bliskie 
kontakty z wieloma uczelniami 
na świecie były poza kręgiem mo-
ich marzeń. Dziś widzę w tym 
piętno i bodaj najgorszą cechę 
tamtego systemu - ograniczanie 
młodym ludziom wyobraźni, od-
cinanie nas od świata. Ja się z tego 
piętna wyzwoliłem, gdy powstały 
ku temu warunki. 

Wybierając historię na UJ nie 
przypuszczałem, jak ważna dla 
mnie będzie ta decyzja. Trafiłem 
na znakomitych profesorów, stu-
dia u nich były przede wszystkim 
poszerzaniem wyobraźni, rozwi-
janiem osobowości. Uczestniczy-
łem także w wykładach na innych 
wydziałach. Dzięki profesorom 
zrozumiałem, że słowa Einsteina 
„Wyobraźnia jest ważniejsza od 
wiedzy” również w humanistyce 
mają swój głęboki sens. 

Uniwersytet był szkołą szero-
kiego myślenia, budzenia zainte-
resowań światem. Mogłem to do-
cenić, gdy po doktoracie 
prowadziłem badania w takich 
świątyniach wiedzy jak Harvard, 
Yale i Columbia w USA, czy 
w Oxfordzie. Każdy pobyt na za-
granicznej uczelni, a spędziłem 
wiele czasu w różnych krajach, 
otwierał oczy na coś nowego, 

Gdybym dziś był Historyk, politolog 
i amerykanista. Kieruje 
Katedrą Historii 
Dyplomacji i Polityki 
Międzynarodowej, 
a także Katedrą 
Amerykanistyki UJ. 
Prowadził badania 
i wykładał na kilkunastu 
znanych amerykańskich 
i europejskich uniwersy-
tetach.

PROF. DR HAB. 
ANDRZEJ MANIA

O postawienie się w roli maturzysty zastanawiającego się nad wyborem 
studiów poprosiliśmy prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prof. dr. hab. Andrzeja Manię

kształtował osobowość. Tego nie 
da się przecenić. 

*
Gdybym dziś był maturzystą 

powiedziałbym sobie: obudź 
swoją wyobraźnię, wysoko sta-
wiaj poprzeczkę, wybierz dobrą 
szkołę wyższą! 

Naprawdę dobrych uczelni 
jest w Polsce kilka. Trudno mi 
nie dodać, że UJ zajmuje tu szcze-
gólne miejsce. Dla podjęcia ra-
cjonalnej decyzji zrobiłbym roze-
znanie, np. za pomocą Internetu, 
jak atrakcyjny jest program na 
kierunku, który mnie interesuje. 
Jacy profesorowie prowadzą zaję-
cia, jakie kontakty ma uczelnia ze 
światem, czy będzie okazja, by 
w ramach wymiany spędzić se-
mestr na zagranicznej uczelni. 
Podkreślam znaczenie między-
narodowych kontaktów, bo one 
wzbogacają nas w każdym wy-
miarze - naukowym i kulturo-
wym, uczą odpowiedzialności, 
tolerancji, samodzielności i leczą 
z kompleksów. Pod tym wzglę-
dem UJ oferuje studentom szero-
kie możliwości, mamy umowy 
o współpracy z uczelniami na ca-
łym świecie.

*
W szkolnych latach życie sta-

wiało mi dość twarde warunki. 
(Ojciec zamordowany został 
w 1956 r., matka, żołnierz AK, 
nie miała szans na dobrą pracę, 
więc Andrzej już w liceum mu-
siał pracować - przyp. red.). Może 
dzięki temu lepiej rozumiem 
młodzież, zwłaszcza tych, którzy 
z powodów finansowych, rodzin-
nych lub zdrowotnych mają trud-
niejszy start do akademickiego 
świata. 

Właśnie im chciałbym powie-
dzieć: z każdego miejsca w Polsce, 
z każdej szkoły, miejcie odwagę 
sięgania po indeksy dobrych 
uczelni. Nie słuchajcie tych, któ-
rzy mówią: to dla ciebie za wyso-
kie progi. Wyzbądźcie się kom-
pleksów, braku wiary w siebie. Nie 
można dać się przytłoczyć trud-
nym sytuacjom – wiem o tym, bo 
sam to przeszedłem. Nie wolno 
w słabszej sytuacji materialnej 
szukać usprawiedliwienia dla 
ograniczania marzeń. Te dobre 
uczelnie są dla Was, a są dobre 
w dużej mierze także dzięki temu, 
że przyciągają studentów stawia-
jących sobie wysokie wymagania.

Trzeba sobie stawiać ambitne 
cele również na pozimie etyki 
i kultury. Nie bać się rywalizacji, 
uczyć się w niej wygrywać. Gdy-

maturzystą

bym miał 18 lat, wybierając uczel-
nię nie szedłbym na kompromisy, 
nie szukałbym łatwizny. 

*
Nie po profesorsku powiem: 

nie o to chodzi, by na studiach 
wpatrywać się w indeks jako 
miejsce, gdzie mają się pojawiać 
same piątki. Ważne jest zdobycie 
wiedzy, umiejętności i rozwój 
osobowości. Studia to też znako-
mita szkoła życia, rozwijania za-
interesowań, pasji i talentów. Je-
stem pełen podziwu dla studentów 
działających w samorządach, ko-
łach naukowych, zespołach arty-
stycznych i klubach sportowych. 
Także pod tym kątem warto spoj-
rzeć na przyszłą uczelnię – co 
nam oferuje. W tych najlepszych 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

STUDIA
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– Od dzieciństwa marzył Pan, by zostać 
astronomem?

– Jako chłopiec oglądalem lądowanie ame-
rykańskiej wyprawy załogowej na Księżycu 
i chciałem być kosmonautą. Zainteresowania 
astronomią przyszły nieco później.

– Od czego się zaczęły?
– W szkole podstawowej pasjonowało 

mnie modelarstwo, szczególnie budowanie ra-
kiet i eksperymenty z tymi rakietami. Naszym 
Przylądkiem Canaveral był przydomowy 
ogród w Bielsku-Białej, więc pod osłoną drzew, 
bez świadków odpalaliśmy z bratem „ko-

smiczne pojazdy”. Raz się zdarzyło, że ostrze-
laliśmy altankę sąsiada, innym razem rakieta 
poleciała w siną dal i nigdy jej nie znaleźliśmy.

– Szkoła rozbudzała tego typu zaintere-
sowania?

– W szkołach miałem szczęście do na-
uczycieli matematyki, fizyki i chemii. Za-
wdzięczam im dobre przygotowanie do stu-
diów, ale prawdziwym impulsem, który 
ukierunkował moje zainteresowania była 
książka, prezent od rodziców – „Poradnik 
miłośnika astronomii” w tłumaczeniu prof. 
Kreinera, mojego obecnego szefa. 

– Ukończył Pan astronomię na UJ, potem 
był doktorat w Centrum Astronomicznym 
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ale 
doktorów są tysiące, a wybranych do pracy 
przy projekcie Sloan Digital Sky Survey zo-
stało tylko kilkunastu. Jak to się stało, że wła-
śnie Panu zaproponowano współpracę?

– Wcześniej aktywnie uczestniczyłem 
w wielu międzynarodowych konferencjach 
naukowych, poznawałem ludzi, opowiadałem 
o swoich badaniach i pracach instrumental-
nych. Dyskutowałem z kolegami z całego 
świata. Przez rok pracowałem w obserwato-

Konieczna była operacja, dzięki której pozna-
łem jak funkcjonuje amerykańska służba 
zdrowia.

– Coś w niej Pana zaskoczyło?
– Podejście do pacjenta. Chirurg, który 

przeprowadził zabieg, wcześniej bardzo do-
kładnie wyjaśnił mi, na czym on polega i jak 
przebiegać będzie rehabilitacja. Mówił to 
w taki sposób, żebym miał wrażenie, że cały 
szpital, cały personel jest po to, by przywrócić 
mi sprawność. O indywidualnym podejściu 
do pacjenta i jego prywatności nie wspomi-
nam, bo był to tam standard.

Wśród radosnych kowbojów
– Jak przyjeli Pana amerykańscy astro-

nomowie?
– Bardzo miło. Jeden z nich na powitanie 

powiedział: „Masz tu kluczyki do mojego sa-
mochodu i korzystaj kiedy chcesz, dopóki nie 
kupisz sobie swojego.” Uderzający jest ich luz, 
otwartość i przyjazne nastawienie do innych. 
To tacy radośni kowboje, których optymizm 
wszystkim się udziela.

– W Polsce mamy takie powiedzenie: 
„Pan Bóg stworzył naukowca, a diabeł dał 
mu kolegę.”

Amerykanie autentycznie cieszą się z osiągnięć swoich kolegów. To było 
niesłychanie motywujące, że każdy mój sukces, nawet najdrobniejszy 
był dla nich powodem do radości – wspomina dr Krzesiński

NAUKA

rium w RPA, gdzie również była okazja do 
wymiany doświadczeń. Kilkukrotnie wyjeż-
dżałem także na parotygodniowe badania do 
Teksasu i innych stanów w USA. W zespole 
rekrutującym astronomów do pracy znalazł 
się ktoś, kto znał mnie osobiście, moje zainte-
resowania i moje prace. Zaproponował moją 
kandydaturę i po rozmowie kwalifikacyjnej 
Amerykanie uznali, że pasuję do tego wyzwa-
nia, jakim było badanie kosmosu w ramach 
przeglądu nieba Sloan’a.

Latanie na skrzydle
– Obserwuje Pan niebo z różnych per-

spektyw. Dla relaksu przypina Pan czasem 
skrzydło (paralotnię) i szybuje nad okolicą 
jak ptak.

– Zawsze ciągnęło mnie do latania. Może 
nie aż tak, jak brata, który został pilotem, ale 
zrobiłem kurs latania ze skrzydłem i odkry-
łem w tym sporcie wielką przyjemność. Jak 
ktoś raz spróbował szybować kilkaset metrów 
nad górami to już się od tego nie wyzwoli. 
Kontuzje i upadki łatwo go nie zniechęcą. 

– W jakich rejonach Pan latał?
– Tam, gdzie były sprzyjające warunki, za-

cząłem od okolic Żywca i w Podobinie, nie-
daleko naszego uczelnianego obserwatorium 
astronomicznego na Suhorze (w Gorcach 
koło Koninek).

– W USA też Pan latał?
– Oczywiście, wiele razy – w życiu musi 

być czas na tego typu przyjemności. Obser-
watorium położone było w górach (2800 m n.
p.m.), więc nie brakowało miejsc do latania. 

– Paralotniarstwo nie należy do bez-
piecznych sportów. Miał Pan jakieś niebez-
pieczne chwile?

– Zdarzały się. W USA podczas podcho-
dzenia do lądowania niefortunnie zahaczy-
łem o wysokie drzewo, potem jeszcze uderzy-
łem nogą o skałę i urwałem ścięgno w kostce. 

Zaczęło się od rakiet

Od czerwca 2011 jedna z asteroid 
nosi nazwę „Krzesinski”, od nazwiska 
dr. Jerzego Krzesińskiego z Katedry 
Astronomii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Obiekt 
krąży dookoła Słońca między Marsem 
a Jowiszem i nie zagraża Ziemi. 
Skąd to wyróżnienie? Przez 6 lat dr 
Krzesiński prowadził badania w Obser-
watorium Apache Point (USA, stan 
Nowy Meksyk) w ramach cyfrowego 
przeglądu nieba Sloan’a (ang.: Sloan 
Digital Sky Survey). Był jedynym 
Polakiem w zespole skupiającym ludzi 
z wielu instytucji z USA oraz partnerów 
zagranicznych, który pracował nad 
stworzeniem trójwymiarowej mapy 
Wszechświata. Dysponując najnowo-
cześniejszą aparaturą, w tym specjal-
nie do tego programu skonstruowanym 
2,5-metrowym teleskopem, kamerą 
CCD oraz spektrografami przebadali 
około 30 procent sfery niebieskiej.
O skali projektu świadczą zarówno jego 
koszty (83 mln dolarów – pierwszy 
etap), jak i zaangażowanie kilkunastu 
uniwersytetów amerykańskich oraz 
placówek naukowych z Niemiec, 
Japonii, Wielkiej Brytanii, Korei 
Poludniowej i Chin. Efektem są 
terabajty nowych danych o milionach 
galaktyk, kwazarów, obserwacje 
fotometryczne i widma setek tysięcy 
obiektów oraz wielkie zainteresowanie 
świata nauki.
Tylko publikacje, których autorem lub 
współautorem jest dr Krzesiński były 
12 tysięcy razy cytowane w światowej 
literaturze przez innych astronomów.
Nazwę „Krzesinski” dla jednej 
z odkrytych asteroid zaproponowało 
kierownictwo zespołu SDSS dla 
podkreślenia wkładu pracy, jaki 
naukowiec z Krakowa wniósł do tego 
projektu.

ASTEROIDA „KRZESINSKI”

– Nigdy się z tym w USA nie spotkałem, 
wręcz przeciwnie. Amerykanie, których po-
znałem autentycznie cieszą się z osiągnięć 
swoich kolegów. To było niesłychanie moty-
wujące, że każdy mój sukces, nawet najdrob-
niejszy był dla nich powodem do radości. 
Taka atmosfera fantastycznie sprzyja dobrej 
pracy i nie było w niej nic sztucznego. Oni 
tacy są. To wyczulenie na sukces, tę radość, że 
ktoś coś odkrył, obserwowałem w naszym ze-
spole także u naukowców z innych krajów. 

– Czym jeszcze zaskoczyli Pana Amery-
kanie?

– Doskonałą organizacją pracy. Dyspono-
waliśmy rewelacyjnymi narzędziami do pod-
glądania Wszechświata, a gdy czegoś potrze-
bowałem, np. nowy komputer, to załatwiali 
niemal od ręki, bez podań i zbędnych papie-
rów. Zero biurokracji. Wszystko było tak po-
ustawiane, by komfort pracy był jak najwiek-
szy. Imponowali mi też umiejętnością pracy 
zespołowej.

– Wciąż bawi się Pan w modelarstwo, 
konstruuje latające machiny. Czy w USA 
miał Pan na to czas?

– Oczywiście – i budziło to sympatyczne 
zainteresowanie zespołu. Kupiłem kiedyś 
model sterowca wypełnionego helem, duży, 
prawie metrowej długości, z dwoma silnicz-
kami, zdalnie sterowany. Na wysokości pra-
wie 3000 m nie chciał latać, gdyż wyporność 
powietrza była za mała, więc przerobiłem go 
usuwając zbędne gramy konstrukcji. Następ-
nie dyskretnie nakierowałem go do pokoju, 
w którym pracowali koledzy. Zaskoczenie 
było ogromne, jakby UFO nadleciało. A po-
tem wszyscy latali nim po całym obiekcie.

Kiedy odchodziłem z pracy w Apache Po-
int Observatory moja koleżanka (bezpośrenia 
przełożona) powiedziała mi wtedy: „Jurek, 
nie strać nigdy tego chłopca w sobie.” Piękne 
życzenie, bo przypomina, by w pracy nauko-
wej nie gubić dziecięcej ciekawości świata, 
radości życia i radości z tego co się robi.
Jacek Norton

Odkryłem w lataniu 
wielką przyjemność 

– mówi dr Krzesiński

Jerzy Krzesiński (pierwszy z lewej) wraz z zespołem 
badaczy kosmosu w Apache Point (USA)

2,5-metrowy 
teleskop 

skonstruowany 
specjalnie dla 

astronomów 
pracujących nad 

cyfrową mapą 
Wszechświata

Rozmowa z dr. Jerzym Krzesińskiem
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STUDIA ZA GRANICĄ

Wyjazd za granicę w ramach stu-
denckiego programu Erasmus to 
nie tylko poznawanie nowych lu-

dzi, podróże i imprezy. W końcu przychodzi 
sesja, którą trzeba zdać w obcym języku. Jak 
wyglądają egzaminy za granicą? Czym różni 
się sesja na polskiej uczelni od tej na wyjeź-
dzie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą: 
Monika, Jasiek, Kasia i Piotrek.

Inaczej niż w Polsce
Monika Kołodziej (V rok finansów i ra-
chunkowości oraz stosunków międzynarodo-
wych na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie) wróciła niedawno z wymiany 
we Włoszech, w miejscowości Ancona. 

– Realizowałam cztery przedmioty, dwa 
po włosku i dwa po angielsku – mówi Moni-
ka. – Większość zaliczeń uzyskiwaliśmy za-
nim zaczęła się normalna sesja. Na ocenę po-
szczególnych kursów składały się np. 
przygotowanie projektu strony internetowej 
centrum SPA i prezentacje różnego rodzaju 
prac, po których należało odpowiadać na py-
tania profesora. Każdy przedmiot kończył się 
także egzaminem, najczęściej pisemnym. Nie 
było ćwiczeń i wykładów, tylko seminaria 
w niewielkich grupach – wspomina Monika. 

Jak zalicza się przedmioty na zagranicznych uczelniach

Sesja na Erasmusie

– Dany przedmiot zaliczało się u jednego 
prowadzącego.

Jasiek Murzyn (tegoroczny absolwent 
automatyki i robotyki na Wydziale Elektro-
techniki Automatyki, Informatyki i Elektro-
niki na AGH) pięć miesięcy był w Helsinkach 
(Finlandia). 

– Tam semestr dzieli się na dwa „periody” 
i po każdym z nich odbywa się tygodniowa 
sesja egzaminacyjna. Ja akurat w pierwszej 
sesji, w połowie semestru nie miałem żadne-
go egzaminu, zaledwie jeden projekt do od-
dania – wspomina Jasiek. – Za to w drugiej 
sesji musiałem zdać pięć egzaminów z całego 
semestru i wszystkie w jednym tygodniu, nie 
było więc łatwo. Egzaminy przypominały nie-
co maturę – dużo procedur, formalności, za-
wsze trzy godziny, kodowanie prac itd.   

Nie tylko egzamin
Sesję na zagranicznej uczelni zaliczała także 
Kasia Jura, która w tym roku skończyła filo-
logię serbską na UJ. Na wymianie w ramach 
programu Erasmus spędziła semestr w Lubla-
nie (Słowenia).

– Sesja trwała dwa tygodnie. Miałam czte-
ry egzaminy, dwie prace na zaliczenie (tłuma-
czenia) i jedną prezentację – opowiada Kasia. 

– Wyglądało to bardzo podobnie jak w Kra-
kowie na moim kierunku. 

Inne doświadczenia ma Piotrek Sterczew-
ski, student V filologii polskiej w ramach
MISH na UJ, który przez semestr studiował na 
Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku.  

– W tym czasie zrealizowałem intensyw-
ny, trzytygodniowy kurs islandzkiego i trzy 
inne kursy. Miałem tylko jeden egzamin (ust-
ny), a i tak stanowił on nie więcej niż 50 pro-
cent oceny. Reszta to prace zaliczeniowe, 
krótkie, zapowiedziane testy na zajęciach, ak-
tywność i obecność. Wszystko było bardzo 
precyzyjnie rozpisane na procenty – tłumaczy 
Piotrek. – W Islandii nie było takiej sytuacji, 
aby ocena zależała wyłącznie od piętnastomi-
nutowego egzaminu ustnego. Komponentów 
oceny było wiele i mnóstwo zależało od regu-
larnej pracy studenta w ciągu semestru. To 
sprawiedliwy system.

Język barierą?
Wydawać by się mogło, że sesja na Erasmusie 
to jeszcze większy stres z racji tego, że egza-
miny należy zdawać w obcym języku.

– W Finlandii wszystko odbywa się po an-
gielsku, więc uczy się i myśli od razu w ob-
cym języku – mówi Jasiek. – To chyba poma-
ga, bo ja się zupełnie nie stresowałem.

Podobnego zdania jest Monika: – Wiado-
mo, że napięcie przed zdawaniem egzaminu 
w języku obcym jest większe, ale jeżeli ktoś 
sumiennie chodził na zajęcia i oswoił się ze 
słownictwem, to potem przyswojenie sobie 
nowych informacji nie różni się w zasadzie 
od nauki do egzaminu po polsku. 

Kasia uważa, że jej sesja była trudniejsza 
niż ta w Polsce. – Jednak większość moich 
znajomych z wymiany jest zdania, że bycie 
Erasmusem wiąże się z przywilejami i profe-
sorzy nie są tak wymagający w stosunku do 
obcokrajowców – dodaje. 

Jak połączyć nieustająco ścigające terminy 
oddania projektów i prac zaliczeniowych 
z imprezowaniem i podróżami, czyli nieod-
łącznymi elementami erasmusowych wyjaz-
dów? – Na Uniwersytecie Islandzkim studen-
ci Erasmusa raczej nie mają taryfy ulgowej, 
a ja podchodziłem do swoich kursów dość 
ambitnie – wspomina Piotrek. – Mimo to po-
znałem mnóstwo ludzi, byłem na dziesiąt-
kach koncertów, zwiedziłem kawał Islandii, 
ale zdarzyło mi się też odmawiać udziału 
w bardzo ciekawych wycieczkach ze względu 
na deadline’y. 

– Rzeczywiście, zabaw na Erasmusie jest 
sporo, ale imprezowanie zazwyczaj jest zawie-
szane na kilka dni przed egzaminem – uważa 
Monika.

Praktyka i własna praca
Czy erasmusowa sesja sprawdza wiedzę lepiej 
niż ta w Polsce? 

Według Jaśka wiele zależało od nauczycie-
la i przedmiotu. – Pytania z poprzednich lat 
zwykle się powtarzają, a sami wykładowcy 
umieszczają je w serwisie uczelnianym. 

Monika twierdzi, że to nie powszechne 
w Polsce egzaminy, na które student uczy się 
dzień czy dwa przed, a projekty (wymagające 
wiele pracy i kreatywnego myślenia) najlepiej 
sprawdzają umiejętności studenta. Niestety, 
praktycznych form egzekwowania wiedzy 
wciąż jest bardzo mało na polskich uczel-
niach. 

System nauki za granicą chwali też, po raz 
kolejny, Piotrek. 

– Podejście do pracy studenta wygląda 
trochę inaczej: na Uniwersytecie Islandzkim 
spędzałem na zajęciach 10 godzin lekcyjnych 
tygodniowo, za to bardziej oczekiwano ode 
mnie własnej pracy i dawano na nią czas. Taki 
system wydaje się znacznie zdrowszy od lan-
sowanego na niektórych kierunkach w Polsce 
przekonania, że student uczy się najlepiej, 
kiedy przesiaduje na zajęciach codziennie od 
9 do 18. 

Jedno jest pewne – czy to sesja na polskiej 
uczelni, czy zagranicznej – zdać trzeba. A jeśli 
zdać, to i nauczyć się. I to z pewnością pozo-
stanie niezmienne. 
agata olejniczak

W „SMS”-ie systematycznie 
prezentujemy relacje studentów, 
którzy w ramach programów 
stypendialnych lub wymiany 
międzyuczelnianej wyjeżdżali za 
granicę, najczęściej na semestr.  
Ich korespondencje z wielu krajów 
europejskich, a także z dalszych 
rejonów świata znajdziesz na  
www.magazynsms.pl.

STYPENDIA 
PRZYBLIŻAJĄ ŚWIAT

FINLANDIA – Jasiek

ISLANDIA – Piotrek

SŁOWENIA – Kasia (druga z lewej)  
ze swoimi erasmusowymi koleżankami

WŁOCHY – Monika (pierwsza z lewej)  
– w przerwie między zajęciami

8 Nr 21A 
wrzesień 2011 9Nr 21A 

wrzesień 2011



Choć Joanna Filipowska, studentka bio-
logii na UJ, ma dopiero 24 lata, wyniki 
jej badań mogą zmienić polską naukę. 

W konkursie „Dziewczyna Przyszłości. Śla-
dami Marii Skłodowskiej-Curie” jej projekt 
okazał się bezkonkurencyjny i pokonał sto 
innych. W nagrodę otrzymała 20 tys. zł i wy-
jazd na wybraną zagraniczną konferencję.

Celem rywalizacji organizowanej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz miesięcznik „ELLE” jest promocja 
i wspieranie młodych badaczek, które studiują 
kierunki techniczne, ścisłe lub medyczne. Stu-
dentki muszą przekonać jury oryginalnością 
pomysłu, nowatorską metodologią oraz możli-
wością zastosowania wyników ich badań 
w praktyce. I właśnie taki okazał się projekt Jo-
anny, która w swojej pracy zajęła się najnowo-

Do najnowocześniejszych eksperymentów  
wykorzystywała bioreaktory niedostępne w Polsce

Dziewczyna 
PRZYSZŁOŚCI
cześniejszą inżynierią tkankową i możliwo-
ściami stworzenia implantów tkanki kostnej.

– Efekty tego, co robię mogłyby znaleźć za-
stosowanie w medycynie regeneracyjnej, np. 
gdy pacjent ma niezrastające się złamanie i nie 
pomaga mu żadna rehabilitacja, taki implant 
pozwoliłby go wyleczyć. Jednak badania jesz-
cze się nie skończyły – tłumaczy laureatka.

Praca, czyli odpoczynek
Zainteresowanie biologią nie przyszło od 
razu. Najpierw wybrała humanistyczne gim-
nazjum, a później zdecydowała się na klasę 
językową w krakowskim XIII LO. Nie chciała 
rezygnować z języka francuskiego, który bar-
dzo jej się podoba.

Jednak maturę zdawała już z biologii i che-
mii. I chociaż dostała się na Akademię Me-
dyczną w Warszawie, wolała wybrać biologię 
i zostać w domu. W Krakowie. Chciałaby 
jeszcze rozpocząć studia medyczne, ale nie 
wie, czy będzie to kiedyś możliwe. Wie nato-
miast, że od najmłodszych lat rzeczą, która 
najbardziej ją fascynuje jest nauka. Jest pierw-
szą osobą w rodzinie, która poświęciła się 
dziedzinom ścisłym i pracy badawczej. Ro-
dzice to humaniści, a siostra prowadzi z mę-
żem prywatną firmę.

– Ja po prostu miałam i mam parcie do 
wiedzy – śmieje się. – To zajmuje dużą część 
mojego czasu, ale ja akurat odpoczywam 
ucząc się i pracując. To jest moja pasja, a jeśli 

przy okazji przychodzą sukcesy, po prostu je 
przyjmuję. Nigdy wcześniej nie brałam udzia-
łu w żadnych konkursach. Wiele zawdzię-
czam innym ludziom i pracy zespołowej. 
Gdyby nie moja promotor dr Anna Maria 
Osyczka, która bardzo mnie wspiera, pewnie 
nie zdecydowałabym się, żeby wypełnić zgło-
szenie. Wysłałam je prawie w ostatniej chwili.

Przyznaje, że patronka konkursu jest jej 
szczególnie bliska. – Skłodowska urodziła się 
dzień przede mną. Od dawna czuję z nią więź. 
Ponoć powtarzała, że trzeba wierzyć, że się jest 
do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką 
cenę. I te słowa w pewnym momencie stały się 
moim mottem.

ZDJĘCIA ANDRZEJ KORBIEL

STUDIA

Brytyjskie motywacje
Dla badań Joanny ważny okazał się wyjazd na 
Erasmusa. Na czwartym roku przez cały se-
mestr zimowy była na uniwersytecie w Shef-
field w Wielkiej Brytanii, a w czasie wakacji
wróciła tam na czteromiesięczny staż badaw-
czy.

W laboratorium spędzała pięć dni w tygo-
dniu, nieraz od rana do wieczora. Ale było 
warto, bo mogła obserwować komórki w wa-
runkach zbliżonych do tych w organizmie 
człowieka. Do najnowocześniejszych ekspe-
rymentów wykorzystywała bioreaktory nie-
dostępne w Polsce.

– Nauczyłam się zasad inżynierii tkanko-
wej, tego, w jakich warunkach funkcjonuje 
tkanka kostna. Bardzo mnie to pochłonęło – 
wspomina.

Od tego czasu uczestniczyła również 
w trzech międzynarodowych konferencjach 
naukowych – w Londynie, Yorku i Leeds. Tam 
zobaczyła, czym zajmują się obecnie naukow-
cy i czego trzeba poszukiwać. Jest również 
współautorką dwóch publikacji o międzyna-
rodowym zasięgu dotyczących biomateriałów 
oraz molekularnych aspektów badań szpiko-
wych komórek macierzystych. Pracuje nad 
trzecią.

Zastrzyki energii
Dzięki temu, że ma znajomych z różnych za-
kątków świata, ceni różnorodność. – Uwiel-
biam chwilowe zastrzyki energii. Gdy jest 
trzydniowy wyjazd, pakuję walizki i coś zmie-
niam w moim życiu. Później dzięki temu do-
ceniam codzienność.

Nie znosi nudy, a wyjazdy zagraniczne to 
dla niej wspaniała okazja, żeby zobaczyć cie-
kawe miejsca. Szczególnie podobało jej się 
w Yorku i brytyjskich parkach narodowych.

Uwielbia także góry, szczególnie polskie. 
Najlepiej zna Tatry. Tam nabiera siły i odpo-
czywa. W tym roku oprócz gór, planuje też 
wyjazd do ciepłych krajów.

A później? – Chcę rozpocząć studia dok-
toranckie na UJ i kontynuować badania. Mam 
marzenia, cele w głowie. Chciałabym je reali-
zować.
Marta Stanisz
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Niezrozumiała zbiorowa agresja londyńskiego tłumu to zagad-
nienie, które nurtuje także wielu studentów zafascynowanych 
brytyjską kulturą demokracji i tolerancji. Spróbuję zatem, na 

podstawie głosów brytyjskiej prasy, podać potencjalne przyczyny nie-
spotykanej fali agresji, która przetoczyła się przez ulice brytyjskich 
miast.

1Zdemoralizowany etos społeczny (perverted social ethos) 
wynosi wolność osobistą do pozycji absolutu i lekceważy 

tradycyjną społeczną dysyplinę.

 

Sir Max Hastings

2W Wielkiej Brytanii funkcjonuje tak zwana „kultura 
uprawnienia” (culture of entitlement), czyli filozofia w stylu

„wszystko mi się należy”.  David Wilson, profesor kryminologii
               

3Przebywanie w dzielnicach zamieszkiwanych przez zdeprawowa-
ne grupy społeczne (areas of social deprivation) zdaje się upo-

ważniać młodych ludzi do podejmowania zdeprawowanych działań.
 Marian FitzGerald, professor kryminologii  

4Powodem rozruchów jest brak modelu roli mężczyzny 
w rodzinie (lack of male role models). Podobnie jak 

w przypadku większości młodych kryminalistów osadzonych za 
kratami (behind bars), większość członków młodzieżowych gangów 
(gang members) łączy jedna cecha: brak ojca w domu. 
 Cristina Odone, The Daily Telegraph

5Słaby opór źle wyposażonej policji zachęcił uczestników 
rozruchów do śmielszych działań. Ostrzejsze działania policji 

mogły znacznie zmienić tą sytuację (may have made much 
difference).     David Wilson

6Jednym z powodów jest zgubna kultura nienawiści  
(the pernicious culture of hatred) związana z muzyką rap, która 

gloryfikuje agresję i nienawiść w stosunku do autorytetów
(szczególnie do policji, ale także do rodzicow), wychwala tandetny 
materializm (exalts trashy materialism) i zachwyca się narkotykami 
(raves about drugs). 

 

Paul Routledge, The Daily Mirror

7Na gwałtowny rozwój zamieszek miały wpływ powszechnie 
dostępne nowoczesne środki komunikacji społecznej (modern 

means of social communication).
 Steve Kavanagh, London Metropolitan Police        
   

8Kilku aresztowanych uczestników zamieszek wyznało, że wielką 
przyjemność sprawiało im poczucie siły (the feeling of being 

powerful) w walce z policją. Zachęcało ich to do stwierdzenia, że 
„miasto należało do nich” (”the city belonged to them”).
 David Wilson 

9To przypadek rozległych zamieszek sklepowych (shopping riots).  
Tak właśnie się dzieje, kiedy ludziom którzy niewiele mają ciągle 

macha się przed nosem rzeczami, na które oni nie mogą sobie 

Tematyka moich tekstów zamieszczanych w Magazynie „SMS“ związana jest zwykle z kulturą 
krajów angielskiego obszaru językowego, a szczególnie z charakterystycznymi dla niej elementami 
humoru, magii i mitologii. Jednak mało zabawne wydarzenia, które miały miejsce na znanych mi 
dobrze z lat studenckich ulicach Londynu, skłaniają mnie do refleksji nad tym co się stało.

Dlaczego Londyn płonął?
pozwolić i nie wierzą, że kiedykolwiek będzie ich na nie stać (that 
they will ever be able to afford it).
 Zoe Williams, The Guardian

10Łatwa okazja (opportunism) oraz poczucie bycia jednym 
wielkim gangiem (sense of being a big gang) zachęciło wielu 

młodych ludzi do robienia rzeczy, których normalnie by nie zrobili. 
 (David Wilson) 

Czyżby więc w epoce konsumeryzmu i smartphona, stare przysło-
wie „Okazja czyni złodzieja” nabrało w Londynie nowego formatu?

ANGIELSKI Z PROFESOREM BELLEM

Profesor W.G. Bell  
z Instytutu Języka Angielskiego Bell w Krakowie

Grupa szkół The Bell Educational Trust, Cambridge

Bell Kraków (dawniej Gama-Bell)  
to jedyna krakowska szkoła językowa
z Europejskim Certyfikatem Jakości.
www.bell.pl
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WYDZIAŁ INŻYNIERII  
MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
AKADEMII GÓRNICZO−HUTNICZEJ  
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Najlepszy Wydział Mechaniczny w Polsce 
według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną
za kształcenie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

www.imir.agh.edu.pl

Kierunek – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności (realizowane w ramach studiów II stopnia):
� Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów 
� Informatyka w inżynierii mechanicznej
� Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
� Inżynieria systemów wytwarzania
� Komputerowe wspomaganie projektowania
� Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
� Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
� Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 
� Transport linowy
� Wibroakustyka i inżynieria dźwięku

Kierunek – AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności (realizowane w ramach studiów II stopnia):
� Automatyka i metrologia
� Robotyka
� Automatyka w górniczych systemach maszynowych
� Automatyzacja w systemach transportowych

Kierunek – MECHATRONIKA
Specjalności (realizowane w ramach studiów II stopnia):
� Projektowanie mechatroniczne 
� Wytwarzanie mechatroniczne 

Kierunek – INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
Studia międzykierunkowe prowadzone wspólnie z: 
Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Nowa oferta edukacyjna

Kierunek – INŻYNIERIA MECHANICZNA  
I MATERIAŁOWA

Studia międzykierunkowe prowadzone wspólnie z: 
Wydziałem Ceramiki i Inżynierii Materiałowej 
Wydziałem Metali Nieżelaznych
Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wydział prowadzi studia stacjonarne  
na wszystkich kierunkach

Wydział prowadzi studia niestacjonarne w Krakowie  
oraz w Zamjejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu  

www.agh.mielec.pl

STUDIA

Rozmowa ze Sławomirem Blokiem, tegorocznym absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki AGH, twórcą czterośmigłowca nagrodzonego na konkursach w Czechach i na Słowacji

– Skąd ten pomysł?
– To dłuższa historia. Już w szkole śred-

niej bawiłem się modelarstwem, ale też my-
ślałem, by samemu coś zaprojektować. Real-
ne szanse pojawiły się na III roku studiów 
w Kole Naukowym Mechaników Automaty-
ków „Sensor”. Pomysł czterośmigłowca (zwa-
nego też quadcopterem) spodobał się opieku-
nowi koła dr. Andrzejowi Kotowi i zabrałem 
się do pracy.

– Od razu z intencją, że będzie to praca 
magisterska?

– Nie myślałem wtedy o tym. Chciałem 
zaprojektować układ sterowania dla takiej 
maszyny i sprawdzić jak będzie działać 
w praktyce.

– Ile czasu trwały prace nad modelem?
– Prawie dwa lata. 
– Co było najtrudniejsze?

Początkowo śmigłowiec był trochę nieprze-
widywalny, musiałem więc wprowadzić 
korekty w programie komputerowym. 
Kolejne teksty, w Parku Jordana, wypadły 

już zdecydowanie lepiej. Poprawiony sys-
tem sterowania działał bez zastrzeżeń. 

– Ile nagród dostałeś za tę pracę?
– Najpierw było 1 miejsce w naszym kole 

naukowym, potem 2 m. w konkursie kół na-
ukowych AGH. Do tego trzeba dodać dwa 
zagraniczne wyróżnienia: zwycięstwo w stu-
denckim konkursie w Czechach i 3 m. na Sło-
wacji. Nagradzany był przede wszystkim 
układ sterowania, czyli najtrudniejszy do za-
projektowania element. 

– Z czasem to co było hobbystycznym 
zajęciem w kole naukowym zamieniło się 
w pracę magisterską. Jak do tego doszło?

– Zupełnie naturalnie. To co robiłem przy 
czterośmigłowcu wpisuje się w program na-
szych studiów, więc w pewnym momencie 
mój opiekun naukowy zaproponował, by zro-
bić z tego magisterkę. Jej temat to „Algoryt-
my sterowania w układach latających – prak-
tyczna implementacja”.

– Obrona pracy była formalnością?
– No nie, zawsze jest to duże przeżycie, ale 

wszystko poszło gładko. Najpierw w labora-
torium zaprezentowałem komisji urządzenie 
i jego możliwości. Potem były związane z nim 
pytania i przyjemna rozmowa o samej ma-
szynie. 

– Masz jakieś dalsze plany związane 
z czterośmigłowcem?

– Chcę rozbudować układ sterowania tak, 
aby umożliwiał lot po wcześniej zdefiniowa-
nej trajektorii. Mam nadzieję, że ułatwi to 
praktyczne wykorzystywanie maszyny i w ja-
kiejś formie trafi do przemysłu.

– A co z pracą zawodową? 
– Zostaję na uczelni. Właściwie to już od 

kilku miesięcy jestem związany z moim wy-
działem etatem stażysty (na AGH stażystą 
może być student V roku - przyp. red.), więc 
będę miał dobre warunki do pracy nad kolej-
nymi projektami.  Adam Derski

– To co jest istotą takich projektów, czyli 
napisanie programu komputerowego dla 
układu sterowania i zaprojektowanie od zera 
całej elektroniki. Sama konstrukcja mecha-
niczna jest dość prosta, nie było z nią proble-
mów. 

– Taki projekt to także wydatki…
– Bardzo pomogła mi uczelnia. Dostałem 

grant rektorski (1700 zł) i dofinansowanie
z Katedry Automatyzacji Procesów (1300 zł). 
Te kwoty wystarczyły na zakup wszystkich 
elementów.  

– Jakie postawiłeś sobie założenia? Co 
chciałeś osiągnąć?

– Przyjąłem, że urządzenie będzie ukła-
dem czterech elektrycznych jednostek napę-
dowych, w skład których wchodzi silnik i po-
łączone z nim śmigło, sterowanych za 
pomocą pilota. Chciałem, by czterośmigło-
wiec mógł zawisnąć w powietrzu i przenosić 
niewielki ładunek, np. zamontowaną kamerę, 
która pozwoli na obserwację miejsc trudno 
dostępnych dla człowieka, jak komin albo 
podpora mostu. Można w ten sposób spraw-
dzać, czy w takich obiektach wszystko jest 
w porządku. 

– Jak wyglądała pierwsza próba urucho-
mienia maszyny? Byłeś pewny, że to co wy-
myśliłeś będzie działać zgodnie z założenia-
mi?

– Były emocje, bo nawet jeśli wszystko jest 
teoretycznie dopracowane, nigdy do końca 
nie wiadomo, jak zachowa się model. Pierw-
sze testy robiłem w laboratorium, na uwięzi. 

FOT. ANDRZEJ BANAŚ, POLSKAPRESSE (GAZETA KRAKOWSKA)

Promotor Sławka i opiekun koła 
naukowego: – Pomysły naszych 
studentów są czasem szalone, ale bez 
nutki szaleństwa nie rozwijałaby się 
nauka. Przyjęliśmy założenie, że nie ma 
u nas projektów nierealnych, nie znamy 
pojęcia „tego nie da się zrobić”. 
Eksperymentujemy, wykorzystujemy 
nowinki techniczne, szukamy nowych 
obszarów współpracy, np. w ramach 
Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii 
Biomedycznej pracujemy nad układami 
sterowania, które mogą usprawnić 
działania urządzeń do rehabilitacji. Taki 
typ nowatorskiego myślenia 
zademonstrował w swojej pracy Sławek. 

DR ANDRZEJ KOT

•  moc każdego z silników: 100 W
•  średnie obroty: 6000 na minutę
•  akumulatorki: lidowo-polimerowe 
•  czas latania: do 12 minut
•  waga urządzenia: 1,5 kg
•  udźwig: 0,5 kg

PARAMETRY 
CZTEROŚMIGŁOWCA

Latająca praca magisterska



Na Wydziale Zarządzania AGH realizowane są 
studia stacjonarne (dzienne), niestacjonarne 
(zaoczne) i podyplomowe.
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AN
IA AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Więcej o kierunkach studiów: 

Wydział Zarządzania to ponad 35 lat działalności, czołowe miejsca 
w rankingach uczelni wyższych, 190 pracowników, prawie 3700 
studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych.

www.zarz.agh.edu.pl
Szczegółowe informacje: 
Dziekanat studiów stacjonarnych (0-12) 637 39 59
Dziekanat studiów niestacjonarnych (0-12) 617 42 94, 617 43 53

WYDZIAŁ 
ZARZĄDZANIA

KIERUNEK  ZARZĄDZANIE
• studia I stopnia (licencjackie) 3-letnie
• studia II stopnia (magisterskie) 2-letnie 
o specjalnościach:
- informatyka w zarządzaniu,
- inżynieria zarządzania,
- marketing,
- zarządzanie finansami,
- zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa,
- zarządzanie międzynarodowe,
- zarządzanie systemami produkcyjnymi.

KIERUNEK   ZARZĄDZANIE 
                 I INŻYNIERIA PRODUKCJI
• studia I stopnia (inżynierskie) 3.5-letnie
• studia II stopnia (magisterskie) 1.5-roczne 
o specjalnościach:
- informatyka w zarządzaniu,
- inżynieria zarządzania,
- zarządzanie innowacjami,
- zarządzanie jakością,
- zarządzanie logistyczne,
- Logistics Management,
- zarządzanie produkcją.

KIERUNEK    INFORMATYKA 
                  I EKONOMETRIA
• studia I stopnia (licencjackie) 3-letnie
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STUDIA STACJONARNE

Automatyka i Robotyka

Elektronika i Telekomunikacja

(także w języku angielskim)

Elektrotechnika

Informatyka
Informatyka Stosowana

STUDIA NIESTACJONARNE

Automatyka i Robotyka

Elektronika i Telekomunikacja

Elektrotechnika

Informatyka

Każdy absolwent naszego Wydziału, bez trudu znajduje 

zatrudnienie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom, 

w kraju i za granicą.

Naszym studentom oferujemy pomoc socjalną, stypendia 

naukowe oraz możliwość  zakwaterowania w akademikach.

Wydział uzyskał akredytację dla kierunków: 

– Informatyka (z wyróżnieniem); 

– Automatyka i Robotyka  (z wyróżnieniem); 

– Elektrotechnika;

– Elektronika i Telekomunikacja (z wyróżnieniem).

Dziekanat studiów stacjonarnych:

(12) 617-28-87 parter, paw. B-1, pok. 29

Dziekanat studiów niestacjonarnych:

(12) 617-28-05 parter, paw. B-1, pok. 26

Sekcja studiów doktoranckich i podyplomowych:

(12) 617-39-16, paw. B-1, pok. 1S

Sekcja socjalno-bytowa:

(12) 617-28-44 parter, paw. B-1, pok. 1, fax (12) 633-59-95

Kryterium przyjęcia:

na studia stacjonarne 

I stopnia jest wynik 

matury z matematyki 

lub fizyki i języka 

obcego.

STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE

W zakresie prowadzonych podstawowych kierunków 

kształcenia i uprawianej tematyki badawczej.

Należy do ścisłej czołówki w ogólnopolskich 

rankingach uczelni.

Od wielu lat posiada najwyższą kategorię wśród jednostek 

naukowo-badawczych w kraju.

– Elektronika i Telekomunikacja (z wyróżnieniem).

doktoranckich i podyplomowych:

(12) 617-28-44 parter, paw. B-1, pok. 1, fax (12) 633-59-95
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Chociaż nie spotkaliśmy się nigdy wcze-
śniej rozpoznają mnie od razu. – Nie-
wiele jest dziewczyn na AGH – tłuma-

czą. Marcin Okarma i Mariusz Kaczmarek, 
studenci IV roku automatyki i robotyki na 
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki AGH, to dwu-
krotni złoci medaliści zawodów moblinych 
robotów w Wiedniu. Ich dzieło – Hurricane 
– zdeklasowało w tym roku rywali w dwóch 
kategoriach: line follower i line follower 
z przeszkodami. W rywalizacji wzięło udział 
prawie 300 robotów z 17 krajów.

Najważniejszy pomysł
– Line follower to konkurencja, w której ro-
bot śledzi czarną linię na białym tle – tłuma-
czy Mariusz. – Linia ta nie jest magnetyczna, 
robot sam rozpoznaje kontrast, różnice mię-
dzy kolorami. Wygrywa ten, który najszybciej 
przejedzie trasę. W line follower z przeszko-
dami robot musi pokonać dodatkowe utrud-
nienia, przejechać przez tunel, ominąć prze-
szkodę.

– Roboty są w pełni autonomiczne – za-
znacza Marcin. – Muszą wykorzystać własną 
inteligencję do pokonania trasy. I są bardzo 
posłuszne, wystarczy im tylko w odpowiedni 
sposób przekazać co mają robić i one słucha-
ją. Na ogół – kończy ze śmiechem.

Na pytanie, co jest najważniejsze w kon-
strukcji robota zgodnie odpowiadają, że po-
mysł. – Później z takimi szczegółami jak zro-
bienie elktroniki w akademiku nie ma już 
problemu. Koszt wybudowania robota to kil-
kaset złotych.

Przyssany do podłoża
Studenckie Koło Naukowe „Integra”, którego 
są członkami, w zawodach krajowych repre-
zentuje zazwyczaj kilka osób. Do Wiednia 
Marcin z Mariuszem pojechali jednak sami, 
na własną rękę, prywatnym samochodem. 
Pozostali zrezygnowali z powodu zbyt wyso-
kiej opłaty kwalifikacyjnej. Pytam więc, czy 
nagrody zrekompensowały im poniesione 
koszty. – Dostaliśmy dyplomy. I statuetki. 
Dwie! – mówi Marcin.

– Zawodnicy są ambitni. Kiedy widzą, że 
dany robot jest lepszy od razu starają się pod-
patrzeć pewne rozwiązania i na nastepne za-
wody zbudować coś podobnego albo lepsze-
go. Mam dużą satysfakcję, jeśli uda mi się 
pokonać robota, który kiedyś był szybszy, 
bardziej skuteczny. Hurricane zwyciężył, bo 
był najlepszy – wyjaśnia Mariusz. – Można 

Jak w Formule 1

FOT. DAWID JACH, KRAKOWSKA STUDENCKA AGENCJA FOTOGRAFICZNA AGH  

robota puszczać coraz szybciej i szybciej, ale 
w pewnym momencie następuje zerwanie 
przyczepności i poślizg. Nie da się go już bar-
dziej przyspieszyć bez dodatkowych rozwią-
zań. My zastosowaliśmy naped tunelowy, któ-
ry przysysa robota do podłoża. Tak się robi 
w Formule 1. Wtedy można uzyskać dużo 
większą prędkość, bo robot nie wypada z za-
krętów.

Sumo i mysz
Studenci rywalizują w kilku różnych katego-
riach. – Największa konkurencja jest w mini-
sumo – mówi Mariusz. – Mężczyźni lubią tro-
chę powalczć. A tu przynajmniej nikt nie robi 
krzyku z tego powodu, że ktoś kogoś pobił. 

Zawodnicy stawiają swoje roboty na ringu 
i znak sędziego wprawiaja je w ruch. Te zaś po 
odczekaniu regulaminowych 5 sekund rusza-
ją do ataku. Wygrywa ten robot, który pierw-
szy zepchnie przeciwnika z ringu. 

– Zdarza się, że walka trwa jedynie pół se-
kundy – opowiada Marcin. – Są tak szybkie 
roboty, że od razu rozpoznają przeciwnika 
i ruszają w jego kierunku. Ale są też takie, 
które potrafią zrobić unik przed rywalem, za-

jechać go od tyłu. Wtedy walka wygląda cie-
kawiej i może trwać dłużej. 

Mysz w labiryncie to konkurencja, w któ-
rej robot musi samodzielnie pokonać szereg 
krętych ścieżek i jak najszybciej, w zależności 
od modyfikacji, wyjść z labiryntu albo zna-
leźć jego środek. Dla tych, którzy nie lubią 
dostosowywać się do twardych reguł regula-
minu wymyślono konkurencje freestyle. Tutaj 
panuje całkowita swoboda, bywają nawet ro-
boty tańczące. Wygrywa ten, który najbar-
dziej spodoba się jury.

Tele inspiracje
Jak pewnie każda, także ich historia ma gdzieś 
początek. 

– Kiedy byłem w liceum zobaczylem 
w „Teleexpressie”, że roboty z AGH coś tam 
zrobiły. I to było fajne – opowiada Mariusz. – 
Teraz realizuję marzenia z przeszłości. To, co 
robimy wykorzystuje się potem w przemyśle, 
tylko pod inną postacią. Dziś prawie wszyst-
ko wyposażone jest w układy sterowania. I ta-
ki układ jest na przyklad… w twoim dyktafo-
nie! –  kończy Marcin.
Justyna Sapeta

Mariusz Kaczmarek i Marcin Okarma 
z podwójnym złotym medalistą z Wiednia, 

robotem Hurricane

Studenci AGH bezkonkurencyjni w zawodach mobilnych robotów
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ją pasję zainwestował dziesiątki tysięcy zło-
tych. Zbudował specjalne pomieszczenie do 
produkcji, wyposażył je w profesjonalne wło-
skie urządzenia, ogrodził teren winnicy przed 
zającami, sarnami i ptakami (siatki nad owo-
cującymi krzewami). Duże stado szpaków 
potrafi w mig ogołocić hektar krzewów, co 
przytrafiło się znanemu muzykowi. 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski 
z Politechniki Krakowskiej

jów. To musiało pozostawić ślad w tej spo-
łeczności – mówi profesor. – Nigdy nie czu-
łem się tu obcym. 

Ludzie we wsi z szacunkiem odnoszą się 
do tego, że jest pracowitym gospodarzem go-
dzinami krzątającym się wśród winorośli. 
Nawet ksiądz na mszy, mówiąc o winnicy 
Pańskiej, życzliwie nawiązał do widocznej 
z kościoła „Zadory”. 

Jednak największym wrogiem winiarzy są 
wiosenne przymrozki, zwłaszcza majowe. 
W tym okresie temperatury poniżej minus 3 
stopni C mogą całkowicie zrujnować plony. 

Krzewy wymagają troskliwej pielęgnacji: 
dokładnego przycinania, formowania, zrzu-
cania nadmiaru owoców. Same zbiory i pro-
dukcja zawsze mają w sobie posmak tajemni-
cy – nigdy nie wiadomo, jaki będzie 
ostateczny efekt współpracy słońca, ziemi 
i człowieka. 

– W winiarstwie nie da się wszystkiego 
przewidzieć. Ścisły umysł pomaga, ale czasem 
pewne rzeczy trzeba zostawić przypadkowi – 
wyznaje z pokorą profesor.

Pierwsze wino z rocznika 2008 zdobyło 
główną nagrodę w konkursie potraw regio-
nalnych nas Uniwersytecie Rolniczym w Kra-
kowie. Ubiegłoroczne nosi lekkie piętno desz-
czowego lata. By ochronić krzewy przed 
pleśniami profesor po raz pierwszy musiał się-
gnąć po chemiczne środki, ale to wyjątek od 
zasady: w tym gospodarstwie rządzi natura.  

*
Swoją winnicę nazwał „Zadora”, od staro-

francuskiego herbu przypisanego do rodziny 
Chrząstowskich, którzy przez prawie 400 lat 
byli właścicielami Szczepanowic. Jest w niej 

Praca w winnicy ma w sobie coś osobli-
wego, przy winorośli człowiek prawie 
się nie męczy. I wszystko jest tu frapu-

jące, od sadzenia szczepu aż po korkowanie 
butelek – mówi prof. Stanisław Michałowski, 
były dziekan Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Krakowskiej, obecnie kierownik Ka-
tedry Maszyn Roboczych i Transportu Bli-
skiego.

W tygodniu profesorską głowę zaprzątają 
zagadnienia dynamiki maszyn, redukcji 
drgań i aktywnej wibroizolacji, systemów ste-
rowania maszyn roboczych ciężkich i urzą-
dzeń transportowych, i podobne, czysto inży-
nierskie sprawy.

W weekendy i podczas urlopu profesor 
przenosi się w inny świat, którego granice 
wyznacza winnica w Szczepanowicach nad 
Dunajcem, niedaleko od Tarnowa (polski 
biegun ciepła), w której rośnie około 2000 
krzewów winorośli. Świat pełen tajemnic 
i niezwykłych procesów, w których pierwsze 
skrzypce grają słońce i pogoda. Jeśli będą 
sprzyjać, profesorska piwniczka może wzbo-
gacić się w tym roku o sporą ilość litrów wina, 
wyłącznie wytrawnego.

– Naukę i wino bardzo wiele łączy. Celem 
naukowca jest dążenie do poznania prawdy, 
a już starożytni odkryli, że „In vino veritas”. 
Pomyślałem: może więc poszukam prawdy 
także na tym polu – śmieje się profesor. 
I przyznaje rację Plutarchowi, który mawiał, 
że wino jest najszlachetniejszym napojem 
i najsmaczniejszym lekarstwem.

Pierwsze wino profesor zrobił z przemro-
żonych owoców głogu i dzikiej róży, które 
nazbierali z żoną podczas górskiej wycieczki. 
Produkcja z domowego gąsiorka zdaniem 
przyjaciół miała tylko jedną wadę – była zbyt 
mała. 

O winnicy pomyślał wiele lat później. 
W 2003 roku kupili z żoną w Szczepanowi-
cach zaniedbany domek z 30-arowym ogro-
dem. Tam odkrył, że w miejscowym dworze 
była kiedyś winnica, czyli klimat i ziemia 
sprzyjały uprawie winorośli. 

Drugie źródło inspiracji pochodziło zza 
granicy. Syn profesora, inżynier pracujący 
w Szwajcarii, często opowiadał o znajomych 
konstruktorach, którzy hobbystycznie zajmu-
ją się winiarstwem. 

W 2006 roku profesor zdecydował iść tą 
drogą. Dokupił ziemi na południowym zbo-
czu i posadził pierwsze 600 krzewów w kilku 
odmianach odpornych na niskie temperatu-
ry. Sprowadził je ze Staatliche Weinbauinsti-
tut we Freiburgu.

Powiększanie winnicy o kolejne setki 
krzewów szło w parze z nauką enologii i prze-
kształcaniem zaniedbanego gospodarstwa 
w kwitnący ogród botaniczny. Duża w tym 
zasługa żony, która po przejściu na emeryturę 
całkowicie poświęciła się tej pracy. 

– Winnica to przyjemność, ale także duże 
koszty i ryzyko – opowiada profesor. W swo-

Winnica  profesora

symboliczne nawiązanie do lokalnych winiar-
skich tradycji i ukłon w stronę przeszłości. 

– Szczepanowice są ciekawą miejscowo-
ścią, spotkałem tu życzliwych i otwartych lu-
dzi. Myślę, że jakiś wpływ na ich stosunek do 
innych mają historyczne doświadczenia. Kie-
dyś protestanci mieli tutaj bardzo prężnie 
działający ośrodek. Szczepanowice przez wie-
le lat były zborową stolicą Małopolski za-
chodniej. Tu kształcili się w szkole synowie 
szlachty polskiej i uczniowie z różnych kra-

OD TEJ STRONY GO NIE ZNACIE

Produkcja wina w Polsce wciąż skrępowa-
na jest wieloma przepisami. Wprawdzie od 12 
maja 2011 producent–amator, taki jak profe-
sor, nie musi już zakładać firmy, by sprzeda-
wać swoje wino, ale cały proces technologicz-
ny podlega ścisłemu nadzorowi, m.in. Urzędu 
Celnego. Najpierw trzeba powiadomić Urząd, 
kiedy będzie zbiór i zaprosić celnika, by zwa-
żył owoce i spisał stosowny protokół. Obec-
ności celnika wymagają także kolejne etapy 
produkcji, łącznie z butelkowaniem. 

Przed wprowadzeniem partii do obrotu 
należy jeszcze wysłać próbki do laboratorium 
w Poznaniu, gdzie sprawdzane są wszystkie 
parametry wina i ich zgodność z tym co jest 
na etykiecie. 

Wykupienie znaczka akcyzy kończy ten 
bieg z przeszkodami, o ile żadna z kilku in-
stytucji, które mogą kontrolować winiarza, 
nie przyśle swoich inspektorów. 

Cóż to wszystko jednak znaczy wobec 
przyjemności, jaką daje łyk zdrowego wina 
zagryzany chlebem z własnego pieca w pięk-
nej scenerii, w gronie bliskich i przyjaciół. 
Syn profesora przez lata zarzekał się, że nie 
wróci na stałe do Polski. Patrząc jak rozwija 
się winnica, zaczyna zmieniać zdanie. 
Leszek Rafalski

Prof. Stanisław Michałowski z żoną – winnica 
stała się ich wspólną pasją. W tle jednoroczne krzewy

W weekendy profesor zamienia się w pracowitego 
gospodarza i godzinami krząta się wśród winorośli

Trzyletnie, owocujące krzewy 
pod siatką chroniącą je przed ptakami

ZDJĘCIA SEWER MICHAŁOWSKI 

•  CZERWONE: 
RONDO, REGENT, 
DORNFELDER

•  BIAŁE: 
SOLARIS, 
JOHANNITER, HELIOS, 
PHOENIX

GATUNKI WINOROŚLI, 
KTÓRE DOMINUJĄ 
W WINNICY „ZADORA”:

•  Sadzonka (wina przerobowe): 
ok. 10 zł

•  Sadzonka (wina deserowe): 
do 30 zł

•  Ogrodzenie terenu ok. 1 ha: 
20 tys. zł

•  Rusztowania w winnicy o pow. 
0,5 ha: 15 tys. zł

•  Ciągnik do prac w winnicy: 
30 tys. zł

•  Dwa zbiorniki 600 litrowe 
z osprzętem: 15 tys. zł

• Dwa zbiorniki 320 litrowe: 8 tys. zł
•  Prasa hydrauliczna do tłoczenia: 

7 tys. zł
•  Młynek do mielenia winogron 

i odszypułkowania: 6,5 tys. zł
•  Filtr i dozownik do napełniania 

butelek: 4 tys. zł
• Butelka: 1,25 zł
• Korek naturalny: 1,25 zł

KOSZTY
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WAKACYJNY STAŻ

Kilka miesięcy temu wysyłałam swoje 
CV do różnych firm z pytaniem o moż-
liwość wakacyjnego stażu. Pomyślałam 

o miejscach, w których naprawdę chciałabym 
pracować, w tym również o RMF FM.

Kiedy pierwszy raz weszłam do radiowego 
newsroomu, żeby napisać test kwalifikacyjny,
to zanim zdążyłam usiąść przy biurku, przed-
stawiono mnie dyrektorowi informacji. No to 
ja uśmiech, jakieś zdawkowe „dziń dobry, 
dziń dobry”. Ale szczerze mówiąc, gdy usły-
szałam słowo „dyrektor”, to już nic więcej do 
mnie nie dotarło. Myślałam tylko o tym, żeby 
czegoś nie chlapnąć, jak to ja potrafię. Sama
się już do tego przyzwyczaiłam, i nawet moi 
znajomi też, ale dyrektor to może nie być taki 
wyrozumiały.

Zaczynam pisać. I od razu zastanawiam 
się, ilu ludzi w Polsce umiałoby powiedzieć, 
na jakich dystansach Justyna Kowalczyk zdo-

była medale na MŚ w Oslo w 2011 roku. Ja – 
gwoli ścisłości – nie umiałam. Nazwisko ame-
rykańskiego ministra obrony – Roberta 
Gatesa – wpisałam poprawnie, bo kilka dni 
wcześniej, bez celu szperając po Wikipedii, 
trafiłam na informacje o gabinecie Baracka
Obamy. Gatesa zapamiętałam, bo skojarzył 
mi się z Billem, twórcą Microsoftu. Oprócz
tego musiałam m.in. wykazać się znajomością 
nazwisk polskich ministrów infrastruktury 
czy spraw zagranicznych, rozwinąć kilka 
skrótów (np. TK), przetłumaczyć krótki test 
z języka angielskiego i napisać parę leadów do 
dłuższego artykułu.

Oczywiście, staram się maksymalnie sku-
pić, ale to nie takie łatwe. Ten dyrektor zaga-
duje: – A co Pani pisze? – A taki teścik, żeby 
się tu dostać na staż. Cała ta sytuacja z dyrek-
torem i te pytania tak mnie rozbawiły, że wró-
ciła zwykła pogoda ducha.

– A są trudne pytania? – dociekał dyrek-
tor. – No są, np. o nowy system emerytalny. – 
Ale to chyba trzeba wiedzieć…? – Eee tam, 
mnie to nie interesuje, bo ja jeszcze nawet stu-
diów nie skończyłam – ledwo wypowiedzia-
łam to zdanie, pomyślałam, że teraz to się 
popisałam. 

Za chwilę ktoś przyszedł po marker leżący 
koło mnie, ktoś inny zagadnął dyrektora, po-
tem on do kogoś zadzwonił i wyszedł na pa-
pierosa. Cały czas mnie coś rozprasza, a czasu 
coraz mniej… Ale udało się! Zaproszono 
mnie na bezpłatny staż! 

Od tej pory 5, a czasem i 7 razy w tygo-
dniu przez 7-8 godzin jestem w radiu, reda-
guję wiadomości z PAP lub od reporterów na 
naszą stronę internetową, często tłumaczę też 
teksty z anglojęzycznych portali. Tematyka? 
Różnobarwna. Od powodzi w najdalszych za-
kątkach Polski poprzez takie ciekawostki jak 
uprany w pralce kot z Aberdeen (przeżył!) aż 
do najnowszych odkryć naukowców.

Jak nie piszę, to robię fotogalerie, wrzucam 
krótkie filmy z najważniejszych wydarzeń
w Polsce i na świecie. I jako stażystka jestem 
odpowiedzialna za podcasty. Są to wycięte 
z codziennego programu serwisy informacyj-
ne umieszczane na głównej stronie rmf24.pl, 
dostępne tuż po ich emisji na radiowej ante-

RMF FM, czyli Radio Mnie Fascynuje!

Naduszanie  
enterów

nie. Dzięki temu o każdej porze dnia i nocy 
można posłuchać wiadomości z dowolnej go-
dziny.

Od początku traktowano mnie partner-
sko. Luźna i miła atmosfera z pewnością 
sprzyja wydajności pracy, ale nie tylko tym 
wyróżnia się RMF FM. Pierwszego dnia ja-
dłam kanapkę w naszym barku i nieźle się 
zdziwiłam, gdy nagle radio przemówiło 
w osobie postawnego mężczyzny! Oczywi-
ście, szybko zdałam sobie sprawę, że to jeden 
z DJ-ów, tak często słyszanych na antenie, 
rozmawiał z kimś przez telefon. Jednak efekt 
„zobaczenia radia” pozostał niezatarty.

Wyjątkowość tego miejsca najlepiej czuje 
się w newsroomie, w jego klimacie pełnym 
żartów, powiedzonek i docinków. Kilka z nich 
to „naduszać entery” czyli pisać teksty, „pan-
demonium” używa się, gdy zostały 2 minuty 
do wiadomości, a serwis ciągle nieprzygoto-
wany. Natomiast „luz Maria” to inny sposób 
na powiedzenie „dobrze, dobrze, luz”. Tutaj 
nie ma cichych i bezbarwnych osób. Pracow-
nicy RMF FM to ludzie obdarzeni nieprze-
ciętnym poczuciem humoru.

Warto mieć dystans do siebie, bo żartuje 
się tu ze wszystkiego i wszystkich, a nierzad-
ko dowcipy mogłyby być określone jako te 
„dozwolone od lat 18”! Chłonę to środowisko 
pracy wszystkimi zmysłami, codziennie śmie-
ję się do ekranu komputera i, ku mojemu za-
dowoleniu, coraz częściej teksty, które reda-
guję są umieszczane w Internecie bez żadnych 
poprawek!

 

Kasia Nowak

Autorka tekstu studiuje na 
Uniwersytecie w Kingston w Anglii. 
Jej korespondencje z Londynu oraz 
z Nowej Zelandii i Hiszpanii, gdzie 
przebywała na stypendiach, są na 
www.magazynsmsm.pl. Na tym 
portalu przeczytać można także 
relacje Kasi z Paryża, gdzie zaraz po 
maturze przez kilka miesięcy 
szlifowała język francuski 
i pracowała jako opiekunka do 
dzieci.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Autorka tekstu 
przed głównym 
wejściem do 
radia RMF FM na 
Kopcu Kościuszki 
w Krakowie
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WAKACYJNY STAŻ

•  Stypendium w wysokości 900 euro 
i bilet na samolot ufundowała 
firma Burson-Marsteller

•  Wynajęcie pokoju: 370 euro
•  Bilet miesięczny: 40 euro
•  Żywność: ok. 300 euro 

(lunch: 4-15 euro, 
piwo w klubie: 4 euro, pudełko 
belgijskich pralinek: 5 euro) 

Muzea: 40 euro

MONEY, MONEY…

Autorka tekstu, Karolina Suślik 
(studentka politologii na UJ) jest 
laureatką VIII edycji ogólnopolskie-
go konkursu „PRaktykuj za granicą”. 
Za strategię promocji w Internecie 
dla Fundacji Dzieci Niczyje jury 
przyznało jej II miejsce oraz 
nagrodę w postaci miesięcznego 
stażu w firmie konsultingowej 
Burson-Marsteller w Brukseli.

DOSTAŁA NAGRODĘ

Stażowa codzienność: własny boks, 
kubek z kawą i sporo pracy do zrobienia

Z Haroldem Bursonem, założycielem jednej 
z pierwszych agencji PR na świecie
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Gdy zbliżają się wakacje, w głowach 
studentów pojawiają się pytania: Jak 
spędzić wolne miesiące? Szukać pra-

cy za granicą? Wybrać się na jakiś staż? A mo-
że odwiedzić nieznane miasta? Mnie udało 
się połączyć to wszystko, a tradycyjne stu-
denckie „3 razy z” zamieniłam na: zwiedzić, 
zarobić, zdobyć doświadczenie. I to gdzie? 
W stolicy europejskiej biurokracji znanej 
z najlepszej czekolady i wielkiego atomu kró-
lującego nad miastem. To właśnie w Brukseli 
odbyłam miesięczny staż w firmie konsultin-
gowej Burson-Marsteller. 

Zaraz po przyjeździe poczułam między-
narodowy klimat miasta. Ulice przypominają 
wieżę Babel – mieszają się języki i ludzie 
o rozmaitych karnacjach, a nad nimi unosi 
się zapach egzotycznych potraw. Mimo typo-
wo kobiecej orientacji w terenie (czyt. Prawo? 
Lewo? Daj mi się chwilę zastanowić!), bez 
problemu znalazłam siedzibę firmy. Połysku-
jący w słońcu biurowiec idealnie wpasował 
się w nowoczesną europejską dzielnicę.

Rozmiary biura są imponujące: trzy po-
kaźne piętra, kilka sal konferencyjnych, po-
nad osiemdziesięciu pracowników z różnych 
stron świata. Trafiłam pod opiekę Sylwii, dy-
rektor nadzorującej główny projekt, w któ-
rym brałam udział: obsługę Polskiej Prezy-
dencji w Radzie UE. I od razu wrzucili mnie 
na głęboką wodę! Na początku lipca odbył się 
Rodzinny Piknik zorganizowany dla Polaków 
pracujących przy instytucjach europejskich. 
Event na ponad 900 osób, więc każda para rąk 
była wykorzystana do pomocy. Ja zajęłam się 
organizacją loterii, w której dzieci wygrywały 
gadżety ufundowane przez przedstawiciel-
stwa regionów polskich. Byliśmy bardzo za-

Mój miesiąc w Brukseli
dowoleni, że pogoda dopisała i przyszło na-
prawdę sporo ludzi! 

Potem zaczęła się żmudna praca stażysty: 
wyszukiwanie informacji, określanie poten-
cjalnych partnerów, tworzenie baz danych. 
Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących 
nowych mediów, lobbingu i funkcjonowania 
UE, a dzięki firmowym znajomościom udało 
mi się nawet zwiedzić Parlament. Poznałam 
też specyfikę pracy w korporacji i wszystkie 
biurowe zasady. Niektóre wydawały się absur-
dalne! Przykład? Ludzie pracujący na tym sa-
mym piętrze, oddaleni zaledwie o kilkanaście 
metrów, dzwonią do siebie (!) aby omówić bie-
żące sytuacje. Jest to szczególnie ciekawe zja-
wisko, gdy siedzi się na środku biura, a obie 
strony słychać naprawdę wyraźnie… 

Mimo to dbałość o relacje w firmie zrobiła 
na mnie spore wrażenie. Raz w miesiącu pra-
cownicy spotykają się na all office drink, pod-
czas którego mogą porozmawiać w luźnej at-
mosferze, posłuchać muzyki i delektować się 
lokalnymi trunkami. Dodatkowo co roku or-
ganizowane jest firmowe barbecue. Miałam 
szczęście, że było akurat w lipcu! Pracownicy 
cateringu przygotowali kilka rodzajów grillo-
wanego mięsa, rewelacyjne krewetki, egzo-
tyczne owoce i pyszne desery! A wszystko na 

przedmieściach Brukseli, wśród domów, któ-
re przypominają małe zamki i dwory rodem 
z epoki elżbietańskiej. 

Staż w lipcu okazał się trafiony nie tylko ze 
względu na firmowe imprezy. Podczas swoje-
go tourne po siedzibach firmy, Brukselę od-
wiedził założyciel pierwszego biura B-M 
w USA, Harold Burson. Guru Public Rela-
tions! Człowiek legenda! A do tego fanta-
styczna osoba z inteligentnym poczuciem 
humoru. I nie byłoby w tym może nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że pan Harold ma już 
dziewięćdziesiąt wiosen za sobą! Na firmo-
wym lunchu, zorganizowanym na jego cześć, 
przywitał nas słowami: „Cieszę się, że tu je-
stem. W moim wieku to właściwie cieszę się, 
że jestem gdziekolwiek!”. 

Ja również cieszyłam się, że tam byłam. Na 
lunchu, na pikniku, na stażu. I chociaż muszę 
przyznać, że miesiąc to niewiele, wzięłam 
udział w kilku ciekawych projektach i pozna-
łam interesujących ludzi. Z Brukseli została 
mi masa wspomnień, nowe kontakty, ciekawa 
pozycja w CV i… pół walizki czekolady! 
Karolina Suślik



PRACA

Wakacyjna praca
Godzina dziewiąta rano. 

Najwyższy czas, aby iść 
spać. O wcześniejszej 

porze nie ma mowy – 40 waka-
cyjnych nocy przeznaczyłem na 
pracę, którą zaproponowano mi 
już wiosną. 

Pod koniec czerwca zjawiłem 
się w Karwi, małej miejscowości 
niedaleko Władysławowa nad 
Bałtykiem. Moje obowiązki pole-
gały głównie na pilnowaniu baru 
typu fast food i smażalni ryb od 
godz. 23 do 9 rano. Cały obiekt, 
zlokalizowany blisko plaży, może 
obsłużyć na raz 80 osób i funk-
cjonuje tylko w sezonie.

Przez pierwsze cztery godziny 
miałem luz, mogłem sufrować 
po Internecie i rozmawiać ze 
znajomymi na Fb. Potem przy-
chodził czas na najgorsze zada-
nie, czyli obieranie 24 kg ziem-
niaków. Około piątej zabierałem 
się za zamiatanie i szorowanie 
podłóg w kuchniach. Po szóstej 
zwalczałem senność szatkowa-
niem kapusty i zamiataniem 
baru. Od siódmej czekałem już 
tylko z niecierpliwością na dzie-
wiątą.

Bywało, że nocną monotonię 
przerywali podchmieni goście, 
którzy za wszelką cenę chcieli 
dostać się do zamkniętego baru 
i coś zjeść. Takie spotkania róż-
nie się kończyły, czasami nawet 
drobnymi usterkami w konstruk-
cji baru, np. zerwaną plandeką. 
Groźba telefonu na policję sku-
tecznie likwidowała wszelkie 
problemy. 

Bar był  na otwartym powie-
trzu, posiadał jedynie zadasze-
nie, więc odwiedzały nas także 
różne zwierzątka, od komarów, 
przez żaby (dużo żab), ślimaki, 
aż po koty i psy. Kiedyś przed 
świtem zaniepokoił mnie głos 
brzmiący jak płacz dziecka. Tro-
chę się przestraszyłem, lecz oka-
zało się, że to jakiś biedny kot 
przysiadł w kącie baru i żało-
snym głosem domagał się śnia-
dania. 

Przez wakacje pracuję jako 
kelner w restauracji, 
w centrum Krakowa. Tra-

fiłem tam w najprostszy z możli-
wych sposobów – rozniosłem 
swoje CV do lokali przy Rynku 
i czekałem na telefon. Następnego 
dnia otrzymałem zaproszenie na 
dzień próbny. Polega on na tym, 
że po krótkiej rozmowie rekruta-
cyjnej (pytania o doświadczenie 
i znajomość języków obcych) roz-
poczyna się obsługiwanie gości. 
Następnie menedżer decyduje 
o przyjęciu lub też nie.

Pracę kelnera umożliwia mi 
zarobienie pieniędzy na przyszły 
rok akademicki. Moim najważ-
niejszym obowiązkiem jest obsłu-
ga klientów restauracji. W dobie 
społeczeństwa konsumpcyjnego 
i zasady „klient - nasz Pan” muszę 
zrobić wszystko, aby nasi goście 
wychodzili zadowoleni, a co waż-
niejsze, z chęcią powrotu i pole-
cenia tej restauracji znajomym. 
Dodatkowo muszę sprzątać lokal, 
szczególnie nienawidzę soboty, 
kiedy mamy generalne porządki.

Zarabiam 6 zł na godzinę. Do 
tego dochodzą napiwki, które za-
leżą od dnia, klienteli oraz pogo-

Ogłoszenie na popular-
nym portalu zachęcało: 
dom towarowy w Krako-

wie poszukuje pracownika 
ochrony osób i mienia. Podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej dyrek-
tor agencji ściskając w gratula-
cyjnym geście moją dłoń stwier-
dził, że ta praca to „najlepsze co 
mogło mnie do tej pory spotkać”. 

Wkrótce w skromnym po-
mieszczeniu socjalnym sklepu 
założyłem ochroniarski mundur 
i odnotowałem początek zmiany 
w tzw. dzienniku zdarzeń. Zapi-
suje się w nim godziny przyjścia 
i wyjścia z pracy, złapanych zło-
dziei oraz znaleziony przy nich 
towar, interwencje innych służb 
mundurowych itp. Przede mną 
11 godzin dreptania po hali 
i uważnego lustrowania klientów 
w poszukiwaniu potencjalnych 
złodziei. 

Po kilku dniach przekonałem 
się, że do kradzieży zdolny jest 
prawie każdy człowiek – niezależ-
nie od grupy wiekowej czy stanu 
posiadania. Większość tych nie-
uczciwych klientów zwykle nie 
przejmowała się ani mną, ani ka-

dy. W dobrym miesiącu jestem 
w stanie wyciągnąć około 1500-
-2000 zł z samych napiwków. 
Pracuję sporo, 5-6 dni w tygo-
dniu po 13-14 godzin. Praca jest 
powtarzalna i monotonna. Zda-
rzają się jednak zaskakujące sytu-
acje. Raz obsługiwałem małżeń-
stwo, które wybierało się do 
teatru. Niestety, gołąb zabrudził 
nie tylko fryzurę pani i ubrania 
państwa, ale także ich jedzenie. 
Jak zawsze w takiej sytuacji kel-
nerzy mówią „to na szczęście”, 
a na zapleczu jest mnóstwo śmie-
chu. 
Kamil Wiatr 
(V rok dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej na UJ)

Najgorsze w tej pracy było 
przestawienie się na tryb nocny 
i odsypianie w ciągu dnia, ale re-
kompensowały to zarobki. Za 40 
nocy spędzonych na wybrzeżu 
przywiozłem do Krakowa ok. 
2400 zł. Wyżywienie oraz zakwa-
terowanie miałem gratis. 
Wojciech K. Markiewicz 
(III klasa, X LO, w Krakowie)

 PLUSY:
+ dość dobre wynagrodzenie
+  możliwość nawiązania 

nowych kontaktów
+ wolny czas od godz. 9 do 23

 MINUSY:
-  konieczność przestawienia 

zegaru biologicznego na 
życie nocne

-  męczące wizyty pijanych 
wczasowiczów

-  system pracy bez dnia 
przerwy

merami, pakując towar prosto do 
siatek lub kieszeni. Ze sklepowych 
półek znikały najczęściej kosme-
tyki i... słodycze. W ciągu tygo-
dnia na gorącym uczynku przyła-
pywałem kilku złodziei. Nierzadko 
miałem wyrzuty sumienia przy 
zatrzymywaniu bezdomnych, 
chcących się po prostu najeść.

Do fizycznego zmęczenia 
można się przyzwyczaić, mimo 

TU LICZĄ SIĘ NAPIWKI

11 GODZIN MILCZENIA

Patrycja Figura, studentka 
zarządzania zasobami ludz-
kimi na UJ, podczas waka-

cji pracowała w Holandii, w Alme-
re niedaleko Amsterdamu. 

– Zajęcie przy pielęgnacji 
kwiatów pomogła mi zdobyć 
przyjaciółka, która wyjeżdża tam 
co rok. Powiedziała, że jestem jej 
kuzynką i że mam doświadczenie 
w tego typu pracy – uśmiecha się 
Patrycja. – Miała chyba na myśli 
podlewanie kaktusów w moim 
pokoju, które i tak więdną!

Do pracy jeździła na 6 rano ro-
werem. Na początku zajmowała 
się patyczkowaniem (wbijaniem 
przez 8-10 godzin dziennie paty-
ków do doniczek i spinaniem ich 
klipsami). – Obowiązkową normę 
stanowiło 120 doniczek na godzi-
nę. Po dwóch tygodniach doszłam 
do wprawy i moja norma wynosi-
ła 150. To był błąd – twierdzi Pa-
trycja. – Dostałam awans w dziale 
pakowania kwiatów w celofany. 
Zadanie nie wydawało się trudne, 
ale trzeba było wykazać się nie-
zwykłą delikatnością i ostrożno-
ścią. Każdy rodzaj orchidei pako-

KWIATY PACHNĄCE PIENIĘDZMI

wało się w inny sposób: inne 
etykiety, różny rozmiar celofanu, 
oddzielne miejsca w magazynie 
itd. Nie było łatwo. 

Patrycja podkreśla, że cały czas 
motywowaly ją zarobki. – Myśl, 
że pracuje się za 7 euro/h i że po 
2 miesiącach przywiezie się do 
Polski ok. 6-7 tys. zł dodawała 
wszystkim sił. Niestety, tam gdzie 
pracowałam Polacy byli trakto-
wani jak osoby najgorsze i naj-
głupsze – wspomina Patrycja. 

Ale mimo ciężkiej pracy i nie-
miłego traktowania, przywiozła 

z Holandii więcej pozytywnych 
wspomnień niż tych złych, przede 
wszystkim ze względu na wy-
cieczki. – Miałam wolne weeken-
dy, które spędzałam jeżdżąc na 
rowerze po okolicy. Zwiedziłam 
też cały Amsterdam. 
Agata Olejniczak

że nie wolno tu nawet na chwilę 
oprzeć pleców, choćby o regał. 
Bardziej martwiło mnie, że przez 
cały czas obsługa nie odzywa się 
do siebie, wyłączając krótkie 
i szorstkie komendy dotyczące 
spraw służbowych, takie jak „ob-
serwuj tego w zielonej koszulce”, 
lub „podaj mi te niebieskie pa-
pierosy”. 

Pracownicy są bezosobowi, 
mechanicznie wykonują swoje 
czynności, jakby wyłączali pro-
ces myślenia. Codziennością były 
też niechętne spojrzenia i niewy-
bredne komentarze kupujących.  

W godzinach nocnych inten-
sywnie wzrastała liczba nietrzeź-
wych i agresywnych, skłonnych 
do wszczynania awantur klien-
tów. 

Psychiczne obciążenie związa-
ne z podejmowaniem interwencji 
wobec ludzi, którzy ukradli chleb, 
lub ryzykowne konfrontacje z pi-
janymi klientami były dla mnie 
niewarte 7 zł/h. Po miesiącu zre-
zygnowałem. Zarobiłem 1200 zł 
za 170 godzin pracy. 
Marcin Świebocki
(student politologii na UJ)

NOCE W NADMORSKIM BARZE

 PLUSY:
+  wysokie zarobki
+   ćwiczenie znajomości 

języka angielskiego
+  poznawanie nowych ludzi
+  wycieczki

 MINUSY:
– męcząca i monotonna praca
– złe traktowanie Polaków
–  praca bez możliwości 

zdobycia doświadczenia 
związanego ze studiowanym 
kierunkiem

 PLUSY:
+ nie zauważyłem

 MINUSY:
– umowa zlecenie
– zarobki
–  stałe narażenie się na 

obelgi, a nawet na 
uszczerbek zdrowia

–  praca dwuzmianowa po 11 
godzin

 PLUSY:
+  dobre zarobki, szczególnie 

z napiwków
+  ćwiczenie znajomości 

języka angielskiego
+ poznawanie nowych ludzi
+ trening cierpliwości

 MINUSY:
–  powtarzalna i monotonna 

praca
– męczący i niemili klienci
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Zapraszamy na nasz portal 

www.
magazynsms.pl 
Znajdziesz tam między
innymi:

•  Studenckie wspomnienia 
znanych artystów. I liczne 
anegdoty z czasów, gdy życie 
kręciło im się w trójkącie: 
akademik – klub studencki – 
uczelnia.

•  Relacje studentów, którzy 
wyjechali na stypendia 
zagraniczne (Erasmus i inne) lub 
studiują za granicą. Mamy 
korespondencje z wielu krajów 
europejskich, a także z obu 
Ameryk i Azji. Podajemy koszty 
takiego wyjazdu i wiele 
użytecznych informacji o samych 
studiach i życiu studenckim.

•  Reportaże studentów-
podróżników z egzotycznych 
miejsc na kilku kontynentach. 
Autorzy przemierzali 
australijskie pustynie, islandzkie 
bezdroża, azjatyckie dżungle, 
afrykańskie piaski, walczyli 
z syberyjską rzeką, podróżowali 
stopem po Europie. 

•  Sylwetki wybitnych profesorów, 
ale od nieznanej strony, z ich 
pozanaukowymi pasjami. 

•  Pełne humoru polsko-angielskie 
teksty profesora Bella.

Autorką i administratorką strony 
www.magazynsms.pl jest Joanna 
Nowak „Asiah” (www.asiah.pl), 
absolwentka informatyki, 
z zamiłowania grafik i fotograf, 
na co dzień zajmująca się 
tworzeniem stron internetowych. 
Jej wielką pasją jest 
fotografowanie ludzi – 
profesjonalna fotografia ślubna 
i portretowa oraz kreatywne 
zdjęcia plenerowe. Jej sesje 
zdjęciowe mają w sobie coś 
poetyckiego, w mistrzowski 
sposób uwieczniają klimat, nastrój 
chwili i urodę świata.  

WWW.MAGAZYNSMS.PL

„ASIAH”



Tuzin koncertów, Oktoberfest, Juwenalia i spontaniczna 
rekonstrukcja historyczna tego, jak żyli ludzie 
jaskiniowi. Gdyby nie te cztery filary, Przystanek
Woodstock nie byłby tym, czym jest. A jest wszystkim 
tym, co zarzucają mu jego przeciwnicy i pewnie dlatego, 
to taki fajny festiwal.

Zważywszy na stan polskich dróg asfaltowych 
i żelaznych jazda pod naszą zachodnią granicę na pewno 
nie jest szczytem marzeń. Ale z jakiegoś powodu co 
najmniej 600 tysięcy ludzi postanowiło poświęcić od 
kilku do kilkunastu godzin na podróż i kilka litrów potu, 
aby dotrzeć do celu. Czyli pola namiotowego wielkości 
małego miasteczka, wielkiej sceny, kilku mniejszych 
scen i tragicznych warunków sanitarnych. Na tyle 
tragicznych, że nie do przyjęcia na trzeźwo, czego 
dowód większość uczestników Przystanku dawała przez 
cały czas jego trwania. I oczywiście, ci, którzy chcieli 
zamienić Przystanek w nieustające święto ku czci 
Dionizosa mieli ku temu doskonałe warunki.

Ale Przystanek to tak naprawdę więcej niż jedna 
impreza i więcej, niż modły do boga wina. Każdy 
znajdzie tam coś dla siebie. Oczywiście każdy, kto na 
wstępie jest w stanie zaakceptować wybitnie polowe 
warunki całej imprezy i towarzystwo ludzi, którzy 
przyjechali głównie po to, żeby ze swoich umęczonych 
ramion zrzucić ciężkie brzemię człowieczeństwa. 
Różnorodność zaczyna się już na etapie muzyki. Do 
wyboru były naprawdę różne rytmy i różny format 
gwiazd, choć niestety największe gwiazdy zachowały 
się zdecydowanie zbyt po gwiazdorsku. 
Wybór był też na etapie atrakcji, którymi można umilić 
sobie czas. Rdzeń to zabawa w ludzi pierwotnych. Ale 
i zwolennicy czegoś więcej, niż walki o ogień nie mogli 
się nudzić. 

Nie zabrakło spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy 
przyjeżdżają na Woodstock nie tylko po to, by 
przemawiać ze sceny. Nietuzinkowe postaci, m.in. prof. 
Marka Belkę, można było spotkać przechadzając się 
w pyle między alejkami. 
Każdy mieszkaniec miasteczka namiotowego to inna 
historia, często są one do siebie podobne, ale nigdy nie 
takie same. Bachanaliowa atmosfera festiwalu, czyli 
wpisana w niego otwartość, pozwala przełamać lody 
i łatwiej rozmawiać z innymi. To jest chyba 
najważniejsze. 
Oczywiście, że rozmowy na Przystanku toczą się na 
różnym poziomie, niekiedy – delikatnie mówiąc – mało 
subtelnym intelektualnie. To jednak zależy od samych 
uczestników, z kim rozmawiają i o czym. Klimat na 
Woodstocku to nie tylko pył w powietrzu. I chyba to ta 
atmosfera każe przystankowiczom przyjeżdżać tu co 
rok, od lat.

PRZYSTANEK 
WOODSTOCK 2011

Marcin 
Chmielowski

FELIETON

ZRZUCIĆ BRZEMIĘ 
CZŁOWIECZEŃSTWA

Jak wzbogacić studencką kieszeń dzięki własnej pasji? Można się 
przekonać wpisując w wyszukiwarkę internetową „Book Me 
a Cookie”. Pod tą tajemniczą nazwą Asia Mentel już od 4 lat, 

dzięki miłości do wypieków, osładza życie wszystkim czytelnikom 
swojego kulinarno–literackiego bloga.

Asia jest nie tylko kuchmistrzynią, ale też studentką dwóch kierun-
ków – dziennikarstwa i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Angażuje się w działania Koła Naukowego Studentów Dziennikar-
stwa, współpracuje z prasą współtworząc dodatek „Palce lizać” do 
„Gazety Wyborczej”, organizuje kucharskie konkursy, pochłania kilka-
naście książek w miesiącu, a latem pracuje w warszawskiej kawiarni. 
Dodatkowo kiedy tylko może wsiada do pociągu i rusza na podbój 
świata, a to do ukochanego Paryża, a to odwiedzić znajomych za 
wschodnią granicą lub w Dublinie szuka niedostępnych w Polsce ksią-
żek kucharskich. 

*
– Czas nie jest z gumy. A ja nie jestem robotem zaprogramowanym 

na działanie non stop, muszę spać. Ale uwielbiam to co robię i radości 
jest więcej niż zmęczenia – tłumaczy Asia.

W każdej możliwej chwili piecze wspaniałe ciasta, ciastka 
i ciasteczka. O dowolnym kształcie i smaku. Z każdego prze-
pisu potrafi stworzyć dzieło sztuki. Niczym rzeźbiarz dopra-
cowuje wypieki do perfekcji. 

– Swoimi wyrobami wspiera koło naukowe, co roku piecze 
przysmaki dla kilkuset osób na Bal Dziennikarza. Jej ciastecz-
ka są też ozdobą bankietu kończącego plebiscyt MediaTory 
– mówi studentka dziennikarstwa Anna Oborska.

Po zakończeniu prac nad ciasteczkami Asia fotografuje 
je i umieszcza na blogu. Każdy dodany przepis okrasza kil-
koma zdaniami na temat tego wypieku i ostatnio przeczyta-
nej książki. 

– Na Book Me a Cookie można nie tylko znaleźć łatwe do 
przygotowania przepisy, ale także przyjemnie się go czyta. 
Krótkie historyjki i komentarze autorki zbliżają ją do swoich 
odbiorców – mówi studentka geografii, Karolina Kokoszka.

*
Zaczęło się niewinnie od ciastek upieczonych dla mamy. 
– Były pyszne i chciałam gdzieś zapisać przepis. Założyłam bloga. 

To miał być zbiór moich prywatnych eksperymentów, tylko dla mnie. 
Z czasem doszły do tego książki, zaczęłam coraz więcej piec, kupiłam 
profesjonalny sprzęt. Wszystko potoczyło się samo – wspomina Asia.

Prowadzenie takiego bloga nie jest łatwe. Trzeba mieć coś do po-
wiedzenia i do pokazania. Trzeba mieć też oryginalny pomysł, żeby 
stworzyć coś niepowtarzalnego.

– W moim przypadku było to połączenie książek i słodkości – wy-
jaśnia Asia. Dodatkowo jej przepisy nie są standardowe. Wszystkie 
wypieki są zrobione ze zdrowych składników. Zamiast cukru daje 
miód, zamiast sztucznych barwników używa naturalnych. – Lubię 
zdrową kuchnię, naturalne składniki są lepsze, a wypieki z nich smacz-
niejsze – dodaje Asia. 

Zanim spróbuje się tych pyszności, uwagę przykuwa ich wygląd. 
Poczucie estetyki Asi i jej nieprawdopodobną cierpliwość w dbaniu 
o szczegóły widać w każdym ciasteczku. – Ma być zdrowo, kolorowo 

i z pomysłem. Jedzenie interesuje mnie nie tyl-
ko ze względu na smak, doceniam też jego walo-

ry artystyczne. Cieszy mnie dekorowanie potraw.
*

– Najbardziej ze wszystkiego lubię czytać, pisać i gotować. Często 
po całym dniu, od rana do wieczora spędzonym na pieczeniu, jestem 
tak zmęczona, że obiecuję sobie, że przez parę dni będę trzymać się 
z daleka od kuchni. Po czym następnego dnia znowu mieszam, za-
gniatam ciasto, wstawiam do piekarnika, bo to uwielbiam – wyznaje 
Asia.

Nic dziwnego, że jej pasja wzbudziła zainteresowanie nie tylko 
amatorów kuchni ale też ogólnopolskich mediów, a co za tym idzie 
reklamodawców. Dwa lata temu otrzymała pierwsze propozycje 
umieszczenia reklam produktów spożywczych i kuchennych na swo-
im blogu. – Na początku pieniądze z reklamy były bardzo małe i spo-
radyczne. Teraz co miesiąc mam stałe źródło dochodów, od 200 do 
1100 zł – przyznaje Asia, a zarobione pieniądze w większości przezna-
cza na książki.

 

Anna Kokoszka

Asia z krainy  
SŁODKOŚCI
W każdej wolnej chwili piecze wspaniałe 
ciasta, ciastka i ciasteczka

STUDENCKIE PASJE

FOT. MACIEJ GRZYMEK
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U podnóża Atlasu Wielkiego wznoszą się 
czerwone mury Marrakeszu nazywanego 
„Perłą Południa”. W samym centrum mia-

sta tętni życiem Plac Dżamaa al-Fina, miejsce ma-
giczne. Jego charakter i atmosfera zmieniają się 
w zależności od pory dnia – zmieniają się zapachy 
unoszące się w powietrzu, dźwięki muzyki, a także 
kolory i tempo życia. Dawna stolica Maroka uwodzi 
wszystkie nasze zmysły. 

O poranku – suszone żaby
Poranek na placu najlepiej zacząć przy jednym 
z licznych straganów od szklaneczki soku wyciska-
nego na miejscu z pomarańczy. Chyba nigdzie na 
świecie nie jest on tak słodki i aromatyczny. Po 
orzeźwieniu można wybrać się na spacer w labiryn-
cie wąskich uliczek i ponad 12 tysięcy stoisk. 
Wszystkie barwne i pachnące, kuszące różnorod-
nością. Na dłużej warto się zatrzymać przy sklepi-
kach z przyprawami i herbatami oraz w naturalnych 
aptekach. Tu znaleźć można panaceum na wszyst-
ko, nawet suszone żaby na nowotwory i zęby kroko-
dyli na ból głowy. 

W południe – ciepła whisky
Upał staje się coraz bardziej dokuczliwy. Na szczę-
ście wiele uliczek posiada specjalne zadaszenie 
z luźno poukładanych desek, które zapewniają cień 
kupującym i sprzedawcom. Gdy znudzą nam się za-
kupy najlepiej zatrzymać się w jednej z ulicznych 
kawiarenek na szklaneczkę berber whisky, czyli cie-
płej, bardzo słodkiej herbatki miętowej. Piją ją tu 
wszyscy z obowiązkową przekąską w postaci suszo-
nych owoców i daktyli. To niemal rytuał. 

Po południu – taniec kobry
Rośnie gwar na placu, znikają stragany z sokami 
i daktylami, a ich miejsce zajmują zaklinacze węży 
i muzycy. Dźwięki bębnów i śpiewów słychać z dale-
ka. Do ich rytmu tańczą kobry i grzechoczą grze-
chotniki. Węże zahipnotyzowane są spektaklem tak 
samo jak zgromadzeni wokół nich gapie. Aby ochło-
dzić gorącą atmosferę pomiędzy turystami przeci-
skają się kolorowo ubrani, obwieszeni dzwoneczka-
mi sprzedawcy wody. Niestety, woda przechowywana 
w tradycyjny sposób, w worku z koziej skóry, ma 
okropny smak. 

Wieczorem – żywioł życia
Po zachodzie słońca szybko zapada zmrok i plac po-
nownie zmienia swoje oblicze. Wszędzie rozkładają 
się mini-restauracje. Zapach dymu i smażonych po-
traw wędruje z wieczornymi powiewami wiatru. 
Ciemność rozjaśniają dziesiątki tysięcy maleńkich 
światełek – w ich blasku migotają postacie  kucha-
rzy i serwowane dania. Teraz plac pełen jest nie tyl-
ko turystów ale i mieszkańców miasta. Żywioł życia 
ogarnia wszystko, nawet uliczne teatry wyłaniają się 
z ciemności potęgując magię miejsca. 
tekst i zdjęcia: dominika kustosz

24-godzinny kalejdoskop smaków, dźwięków i kolorów

Cztery pory  
Marrakeszu

PODRÓŻE, PRZYGODY

•  Lot z Krakowa do Marrakeszu: 2250 zł
•  Nocleg: 20 zł
•  Świeży sok z pomarańczy: 1,50 zł
•  Tajin (tadżin), czyli tradycyjne danie 

marokańskie i smażone ryby: 15 zł

KOSZTY
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– Czy to prawda, że jako student założył 
Pan pierwszy samorząd na swojej uczelni? 
Pamięta Pan w ogóle jeszcze swoje lata stu-
denckie?

– Oczywiście, że pamiętam. To przecież 
nie było dawno. Chciałem bardzo, aby stu-
denci się lepiej zorganizowali, byśmy mogli 
być równorzędnym partnerem dla władz 
uczelni i innych organizacji studenckich 

w Krakowie. Dlatego powołaliśmy na ówcze-
snej PAT pierwszy samorząd studencki. Póź-
niej wybrano mnie jego pierwszym przewod-
niczącym. 

– A jak Pan wspomina lata swoich stu-
diów?

– Bardzo miło. To był wyjątkowy czas. 
Chwilami chciałoby się być znowu studen-
tem.

– Ma Pan opinię człowieka, który otacza 
się młodymi ludźmi.

– To prawda, bo bardzo lubię z nimi 
współpracować. Imponuje mi ich niezwykła 
chęć do działania. Dlatego też jeszcze jako 
przewodniczący Bieńczyc doprowadziłem do 
powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
XVI, a już jako poseł aktywnie uczestniczę 
w realizacji programu budowy tzw. orlików, 
z których korzystają przede wszystkim mło-
dzi ludzie. 

– Czy mijająca kadencja parlamentu 
była dobrym czasem dla krakowskiego śro-
dowiska akademickiego?

– Zdecydowanie tak. To w tym czasie 
przecież zwiększyliśmy o ponad 200 mln zł 
dotację przeznaczoną z budżetu państwa na 

rozbudowę kampusu UJ. Natomiast na innej 
krakowskiej uczelni - Akademii Wychowania 
Fizycznego powstaje obecnie zespół nowo-
czesnych basenów krytych wraz z zapleczem 
dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-
-rozwojową. To w końcu również w Krakowie 
uruchomiona została tak ważna dla środowi-
ska akademickiego instytucja, jak Narodowe 
Centrum Nauki. Kraków niewątpliwie zyskał 
w obecnej kadencji jako ośrodek uniwersy-
tecki, co cieszy posłów tego miasta.

– Czy w nowej kadencji parlamentu 
młodzi ludzie także będą mogli liczyć na 
takie zainteresowanie ze strony rządzą-
cych?  

– Platforma Obywatelska to gwarantuje. 
Bo my zawsze uważaliśmy, że kluczem do 
sukcesu Polski na arenie międzynarodowej 
jest stworzenie młodym Polakom odpowied-
nich warunków do rozwoju. Mamy niezwykle 
zdolnych studentów, którzy mogą konkuro-
wać z najlepszymi na świecie. To potencjał, 
który musimy wykorzystać i właśnie z tego 
powodu uważam, że najlepiej wydane pienią-
dze to te zainwestowane w młodych ludzi.
Rozmawiała Anna Kalinowska

Najlepiej wydane pieniądze to te 
zainwestowane w młodych ludzi
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Rozmowa z posłem  
Ireneuszem Rasiem
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W przedbiegach odpadli tak znakomici zawodnicy jak Rotun-
da, Carpe Diem i Kino pod Baranami. Nie poszczęściło się 
Lizard Kingowi ani Kwadratowi. Zwyciężyły trzy zupełnie 

różne miejsca: Miasteczko Studenckie AGH, Skałki Twardowskiego 
i Żaczek. Łączy je jedno: to żelazne punkty na mapie studenckiego 
Krakowa. 

Nowy Wspaniały Świat
Żaczek wrósł w krajobraz Krakowa w latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku, szybko stając się lokalną, jazzową mekką. Jeszcze w począt-
kach dziewiątej dekady klub słynął z jazzowych wtorków, podczas 
których na żywo występowały młodzieżowe zespoły. Jak wspomina dr 
Maciej Miżejewski z UJ: „Po koncercie zaczynała się dyskoteka do bia-
łego rana, a przy Armstrongu tańczyło się naprawdę znakomicie”. Każ-
dą taką imprezę kończyło „What a Wonderful World”, a zmęczeni 
uczestnicy częstokroć odpuszczali sobie środowe zmagania z uczel-
nią.

Pod koniec XX stulecia klub przeszedł metamorfozę, zmienił wy-
strój na mniej siermiężny i rozbudował się. Dziś Żaczek to przede 
wszystkim obiekt koncertowy. 

– Nie ma tygodnia, żeby nie można było u nas usłyszeć muzyki na 
żywo. Wciąż wprowadzamy na scenę młodych wykonawców w ramach 
cyklu „Niepokorni” – deklaruje Aleksandra Buczek, menadżer lokalu. 
W tym roku klub był jasnym punktem na mapie krakowskich Juwena-
liów. To wówczas na jego deskach wystąpili m.in. Vavamuffin, Muchy,
T–Love, czy Strachy na Lachy.

Co przyciąga do Żaczka kolejne już pokolenie?

– Bliskość do obiektów uczelni i bliskość do centrum. Poza tym – 
jak na mój portfel – jest tu całkiem przyzwoicie – odpowiada Łukasz 
Filipiak, student III roku stosunków międzynarodowych UJ.

Niebagatelne znaczenie ma też rola obiektu w animacji kultury. Jest 
on gospodarzem przeglądów kina offowego i studenckich teatrów.

A! Twardowski; witam bracie!
Legenda głosi, że do powstania Skałek Twardowskiego przyczynił się 
sam legendarny alchemik, którego eksperymenty pewnego dnia dały 
iście wybuchowy rezultat. I choć mało prawdopodobne, by mistrz 
przed wylotem na Księżyc prowadził na Zakrzówku szkołę czarno-
księstwa – jest to miejsce rzeczywiście magiczne. Trudno nie zakochać 
się w tej unikalnej scenerii, jaskiniach i widocznych z góry panora-
mach miasta. Entuzjaści wspinaczki mają tu wspaniałe warunki. 

– Skały są w centrum, mają zróżnicowany poziom trudności i bar-
dzo dobrze ubezpieczone drogi – ocenia Grzesiek Kita, na co dzień 
wspinający się w centrum ReniSPORT.

Choć zwykłym zjadaczom chleba kąpiel jest zakazana, w tutejszym 
zalewie prowadzone są kursy nurkowania. Zresztą woda, która wypeł-
niła stary kamieniołom wapienia, skrywa w sobie prawdziwe skarby – 
od starych samochodów, po tablicę upamiętniającą Jana Pawła II. Ka-
rol Wojtyła pracował tu podczas II Wojny Światowej. 

– Jest tu równowaga pomiędzy parkiem i miejscem do rekreacji na 
łonie natury, a lokalizacją typowo ogniskową, na imprezy dla grupek 
ludzi – stwierdza Łukasz Hejduk, student Uniwersytetu Ekonomicz-
nego i bywalec Zakrzówka. Jak jednak zaznacza – nawet tu dociera 
oko Wielkiego Brata. – Czasem zdarzają się patrole, prawdopodobnie 
w wyniku denuncjacji przez borsuki.

Gdzie diabeł nic nie mówi i boli go głowa
Zwycięzca może być jednak tylko jeden. Pośród uczestników przepro-
wadzonej przeze mnie sondy nie znalazł się nikt, kto nie wspomniałby 
o tym krakowskim Eldorado. Szklanych Domach, których mieszkańcy 
niejednokrotnie rzucali wyzwanie grawitacji ciskając przez okna tele-
wizory i lodówki. Sercu i wątrobie studenckiego Krakowa. To tutaj 
w dni pogodne setki żaków uczestniczą w słynnym grillowaniu, by 
w deszczowe bawić się w niemniej sławnych akademikach.  

Miasteczko Studenckie AGH to największy w kraju kampus uni-
wersytecki. Pierwsze obiekty oddano do użytku w roku 1965, a dziś – 
po licznych rozbudowach – osiedle jest domem dla około 10 000 ża-
ków ze wszystkich krakowskich uczelni. W jego obrębie działają klub 
Studio oraz studenckie radio Radiofonia, są też kręgielnia, basen i bo-
iska do gry. 

Tutejsi mają swoje dziwactwa i zwyczaje. Czasem, gdy wybije pół-
noc, z okien akademików płynie motyw przewodni kultowego „Jano-
sika”, a mieszkańcy akompaniują muzyce na patelniach i garnkach. 
Miasteczko Studenckie to także dowód na solidarność krakowskich 
żaków. Gdy kilka lat temu władze uczelni zagroziły usunięciem sieci, 
przez którą wymieniano (fakt, że było to alternatywnie legalne) filmy
i programy – studenci w ramach protestu zorganizowali wielki marsz 
na Rynek. Po śmierci papieża w 2005 roku – światła w oknach akade-
mików ułożyły się zaś w ogromne krzyże. 

200 000 studentów nie może się nudzić
Oczywiście wcale nie wyczerpuje to potencjału Krakowa. Miejsc przy-
jaznych żakom jest tutaj o wiele więcej i niemal 200 tys. studentów nie 
może się w stolicy Małopolski nudzić. Pięcioletni cykl jest zdecydowa-
nie za krótki, by je wszystkie poznać, ale warto podjąć tę rękawicę. Bo 
w końcu – jak mawiał ks. Twardowski (nie mylić z TYM Twardow-
skim) – młodości sam Bóg folguje... 
Mateusz Witczak

Kraków, student, dwa bratanki...

Skałki Twardowskiego – magiczne miejsce, także na imprezy

Miasteczko 
Studenckie AGH,  

czyli wielka 
grilloprzestrzeń
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Kraków to miasto na wskroś studenckie, 
a student jaki jest, każdy widzi. Młode to, płoche, 

ale rozerwać się lubi. A gdzie? – zapytacie, 
a – choć to pytanie pojemne – ci, którym je 

zadawałem, okazywali się zaskakująco zgodni.

Entuzjaści wspinaczki mają na Zakrzówku wspaniałe warunki 

JUBILEUSZ 
STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO UP

Maturzysta też może studiować

Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia. 
Uczelnia ściśle współpracuje z krakowskimi redakcjami, 

kładąc silny akcent na praktyczną naukę dziennikarstwa.
– W ciągu 30 lat nasze dyplomy otrzymało 900 absolwentów, 

spośród których wielu realizuje swoje aspiracje zawodowe w me-
diach, zwłaszcza regionalnych i lokalnych. Wśród wykładowców są 
znani i cenieni medioznawcy oraz dziennikarze-praktycy – mówi 
dr Edward Chudziński, kierownik Studium.

Od minionego roku akade-
mickiego w SD UP obowiązuje 
nowy, trzysemestrowy pro-
gram, a w zajęciach mogą 
uczestniczyć także maturzyści. 

Edytorską wizytówką Studium 
jest wydawana wspólnie z Towa-
rzystwem Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych Universitas  
seria wydawnicza „Dzienni-
karstwo i świat mediów”, w ra-
mach której ukazał się podręcz-
nik o tym samym tytule (trzy 
wydania, 20 tysięcy sprzedanych 
egzemplarzy, lektura na studiach 
dziennikarskich w Polsce).  (K)
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Jedna z najstarszych agencji modelek w Polsce, 
Rores Models, prowadzi stały nabór kandydatek 
na modelki. – Szukamy wśród licealistek 
i studentek nowych twarzy, nowych 
kandydatek na gwiazdy – mówi dr Zygmunt 
Fura. – Mamy w agencji znakomite uczennice 
i studentki prestiżowych kierunków. Nasze 
modelki studiują w Anglii, Holandii, 
Francji i Australii. Co je łączy, oprócz tego że 
są pięknymi i zgrabnymi dziewczętami? 
Wszystkie wiedzą, że ważne jest zdobywanie 
wiedzy, poznawanie obcych języków, bo bez 
tego nie osiągnie się sukcesu. 
Top modelki z Rores pracowały w największych 
światowych centrach mody. Wiele z nich osiąga 

Ania Piechota, tegoroczna absolwentka 
wysoko stojącego w rankingach II LO 
w Krakowie od października rozpocz-

nie studia na krakowskiej AWF, na kierunku 
fizjoterapia.

– Lubię biologię i chemię, były to moje 
wiodące przedmioty w liceum, a są one bazą 
dla tego kierunku. Przede wszystkim jednak 
lubię kontakt z ludźmi. Współpraca z nimi 
i pomaganie im w powrocie do zdrowia może 
sprawiać ogromną radość i satysfakcję – tłu-
maczy Ania swój wybór. – Myślałam również 
o biotechnologii, ale uważam, że fizjoterapia
stwarza większe szanse na samodzielną dzia-
łalność.

Wśród wielu innych zainteresowań Ani, 
m.in. malarstwo, sport i literatura faktu, jest 
także modeling. Przed niespełna rokiem zo-
stała modelką agencji Rores Models, wystę-
powała już w wielu prestiżowych pokazach. 
A na sierpień i wrzesień została zaproszona 
do Szanghaju przez współpracującą z Rores 
chińską agencję TI Models.

– Szanghaj w azjatyckiej modzie znaczy 
tyle co Mediolan w europejskiej. Jest wy-
znacznikiem nowych trendów. A azjatycki 
rynek jest szansą dla wielu naszych niewyso-
kich dziewcząt, takich jak Ania (170 cm) – 
mówi dr Zygmunt Fura, szef Rores Models.

Program dwumiesięcznego pobytu Ani 
w Chinach jest wypełniony castingami i se-

sjami zdjęciowymi, których efektem może 
być zaproszenie do jakiejś kampanii reklamo-
wej.

– Patrzę na to jak na wielką przygodę i cie-
szę się, że chińska agencja zdecydowała się 
zafundować mi takie wakacje. Tym bardziej 
że udział w pokazach mody i castingach spra-
wia mi dużą przyjemność – dodaje Ania.  (A)

Wakacje w Szanghaju

Dziewczyna Roku – Mister Roku

sukcesy w innych dziedzinach, np. Marzena 
Słupkowska zapowiada pogodę TVP, filmową
karierę w Chinach robi Karolina Starzyńska, 
a do dyplomacji trafiła Anna Niechciał, była 
Miss Krakowa.  
O światowej karierze w modelingu może marzyć 
nastolatka, która ma ciekawą osobowość, min. 
175 cm wzrostu, jest zgrabna, inteligentna, 
prowadzi zdrowy tryb życia, nie sięga po używki. 
Niższe dziewczyny (170 cm) mają szansę na 
pracę na azjatyckich na wybiegach. Agencja 
zaprasza również kandydatów na modeli 
(od 183 cm). 
Więcej informacji i zgłoszenia na  
www.rores.pl (A)

Chcesz zostać modelką?
Rores szuka nowych twarzy

DZIEWCZYNA Z OKŁADKI

Trwa kolejna edycja konkursu Dziewczyna Roku i Mister Roku, w którym internauci 
z całego świata wskazują zwycięzców. W pierwszym etapie zgłaszają kandydatów 
i wybierają laureatów w rytmie miesięcznym. Współorganizatorem konkursu jest 
magazyn „SMS”. Szczegóły na stronie www.miss-mister.pl.

Pierwszy raz o byciu akto-
rem pomyślałem w VIII 
klasie podstawówki. Robi-

liśmy akademię poświęconą Wła-
dysławowi Broniewskiemu, pa-
tronowi szkoły. Aktor, który nas 
przygotowywał namawiał mnie, 
żebym zdawał do liceum, w któ-
rym prowadził kółko teatralne. 
Chciał mnie przyuczać do szkoły 
teatralnej. Nie potraktowałem 
tego poważnie i żeby mieć pewny 
zawód, poszedłem do zawodów-
ki, a potem do technikum.

Zaprzyjaźniona dziennikarka 
nieistniejącego dziś „Echa Kra-
kowa” zabierała mnie na pre-
miery do Starego Teatru. Pa-
miętam przede wszystkim 
przedstawienia Krystiana Lupy, 
których nie rozumiałem, ale 
poddawałem się ich magii. 
Dzięki Dorocie trafiłem do
Teatru KTO. W technikum 
założyliśmy też mały teatrzyk, 
nasze przedstawienia nawet 
nagradzano. Wiosną 1986 r. 
wziąłem udział w konkursie 
recytatorskim, wygrywałem 
kolejne etapy i zająłem dru-
gie miejsce w Polsce. Wtedy 
postanowiłem zdawać do 
szkoły teatralnej.

Egzamin wstępny był oczywi-
ście bardzo stresujący, ale byłem 
opanowany i dzisiaj myślę, że 
najbardziej pomógł mi brak 
świadomości. Ewa Lassek, która 
była według mnie najwspanial-
szą aktorką Lupy, powiedziała po 
egzaminie: „Poniedziałek bardzo 
zdolny, ale dlaczego taki drob-
ny?”. Bo byłem wtedy chudziutki. 
Pamiętam swój okrzyk radości, 
gdy zobaczyłem listę przyjętych. 
Zawsze byłem skromny, cichy, 
nieśmiały, a tu zacząłem krzy-
czeć, podskakiwać. Biegłem ulicą 
Bohaterów Stalingradu (dzisiej-
szą Starowiślną), gdzie była sie-
dziba szkoły i po prostu skaka-
łem z radości. To w moim życiu 
rzecz niezwykła.

Człowiek, który ma dwadzie-
ścia lat jest bardzo kruchy, dlate-

kim nie jest i przede wszystkim – 
żeby nie zdradzał samego siebie. 
To są istotne narzędzia aktora, 
a nie techniczne drobiazgi jak 
stylowe siadanie. Uważam, że nie 
ma potrzeby uczenia w szkole 
chodzenia z laseczką lub kłania-
nia się w ten czy inny sposób. To 
są bzdury, odruchy, których moż-
na się nauczyć bardzo szybko, 
gdy będzie taka potrzeba.

Niestety, nie każdy uczący ma 
umiejętność budowania. Niektó-
rzy zamiast rozwijać – zamykają, 
zamiast wzmacniać – gnębią. Tym 
bardziej doceniam zajęcia z emisji 
głosu z Olgą Szwajgier, które nie 
polegały na sztywnym staniu przy 
pianinie z ręką na brzuchu i na 
czysto fizycznej walce z samym

go szkoła powinna go wzmocnić, 
kształtować wrażliwość, dać po-
czucie sensu i zgody z samym 
sobą. By nigdy nie udawał kogoś, 

Jacek Poniedziałek:  
Nie zdradzić siebie

Aktor Nowego Teatru 
w Warszawie. 
Najsłynniejsze kreacje 
sceniczne stworzył 
w przedstawieniach 
Krzysztofa Warlikowskiego, 
w tym tytułowe role 
w „Hamlecie” (1999) 
i „Krumie” (2005). Szerszej 
publiczności znany z ról 
w serialach „M jak miłość” 
i „Magda M.”. Zajmuje się 
również reżyserią („Enter” 
w Nowym Teatrze) oraz 
tłumaczeniem dramatów.

JACEK PONIEDZIAŁEK

sobą, lecz były duchową niemal 
przygodą z głosem jako fenome-
nem. Odkrywanym przez kon-
centrację i poznanie intencji. 
Podobnie ludzkie metody mieli 
Jan Peszek i Krystian Lupa, z któ-
rymi miałem zajęcia ze scen 
współczesnych i którym bardzo 
wiele zawdzięczam.

Z Lupą przygotowaliśmy na 
trzecim roku „Kalkwerk” Tho-
masa Bernharda, w którym gra-
łem rolę Konrada. To było kilka 
lat przed legendarną inscenizacją 
z Andrzejem Hudziakiem i Mał-
gorzatą Hajewską-Krzysztofik,
która jest grana do dziś. To jedno 
z moich najsilniejszych i najbar-
dziej udanych przeżyć teatral-
nych. Pierwszy przebłysk ilumi-
nacji – coś więcej niż stanie na 
scenie i wypowiadanie kwestii.

Drugim ważnym doświad-
czeniem było przedstawienie 
warsztatowe Krzysztofa Warli-
kowskiego – „Łysa śpiewaczka”. 
Oddałem się tej inscenizacji, po-
dobała mi się tkwiąca w niej 
energia. Niemal organicznie 
wkomponowywałem się w two-
rzony przez Krzyśka świat. On 
sam silnie się wśród nas wyróż-
niał – wcześniej studiował we 
Francji, inaczej się ubierał, czy-
tał filozofów, mówił trochę in-
nym językiem. Jego sposób pa-
trzenia na teatr był zupełnie 
odmienny i – jak się okazało – 
sprawdził się. Nasza współpraca 
trwa do dziś.

Z okresu studenckiego naj-
bardziej brakuje mi wolności od 
pieniędzy. Nie mieliśmy ich wte-
dy, były poza naszym zasięgiem, 
ale nikt z tego powodu nie cier-
piał. Nie wiem, czy to kwestia 
komuny czy wieku, ale pienię-
dzy się nie kumulowało, nie za-
biegało o nie, nie myślało o nich 
tyle i nie drżało się z powodu ich 
braku. Wszędzie chodziliśmy 
pieszo, na wakacje jeździliśmy 
na gapę w przepełnionych po-
ciągach, jadaliśmy w barach 
mlecznych, ciuchy dawaliśmy 
sobie nawzajem albo przerabia-
liśmy stare. I nic więcej do życia 
nie było potrzebne. Dopiero 
później inni ludzie mi uświado-
mili, że nie mam pieniędzy – 
sam sobie z tego nie zdawałem 
sprawy. Dziś rozumiem, że to 
był jeden z najważniejszych ele-
mentów mojej wolności.
Wysłuchał i zebrał  
Daniel Lis

STUDENCKIE WSPOMNIENIA

poleca
Człowiek w białym kombinezonie
Zna go ponad 350 mln 
widzów popularnego 
programu motoryzacyj-
nego Top Gear. Przez 
wiele lat współpracował 
z Jeremy Clarksonem. 
Przejechał tor Dunsfold 
szybciej niż gwiazdy 
Formuły 1 – Nigel 
Mansell, Lewis Hamilton 
i Jenson Button. Uczył wyścigowej jazdy 
setki gwiazd, w tym Toma Cruise’a 
i Lionela Richiego. Ścigał się z przegubow-
cami za kierownicą piętrowego autobusu.
Teraz Człowiek w Białym Kombinezonie 
zdjął swój kostium i snuje zapierającą 
dech w piersiach opowieść...
Ben Collins „Człowiek w białym kombinezonie”. 
Wydawnictwo: Insignis Media. Cena 39.99 zł
 
Steve Jobs: Sztuka prezentacji. 
Jak świetnie wypaść przed  
każdą publicznością

Międzynarodowy bestsel-
ler, biblia dla wszystkich, 
którzy występują publicz-
nie. Książka odkrywa 
sekrety leżące u podstaw 
technik, jakich Steve Jobs 
używa, by porwać swoją 
widownię. Uczy nas, jak 
zastosować te techniki do 
własnych prezentacji, jak 

trzymać słuchaczy w napięciu. Zwraca 
uwagę na błędy, jakie popełniamy przy 
tworzeniu slajdów w PowerPoincie. 
Zdradza nawet, jak za pomocą szklanki 
z wodą przestać wtrącać do swoich 
wypowiedzi irytujące przerywniki „yyyy”, 
„hmmm” i „prawda?”. 
Carmine Gallo „Steve Jobs: Sztuka prezentacji. 
Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością”. 
Wydawnictwo: Znak. Cena 59.90 zł.  
W sprzedaży od 26.09.

Steve Jobs: Sekrety innowacji. 
Zupełnie inaczej – reguły 
przełomowego sukcesu
Steve Jobs zmienia świat 
i bezustannie zaskakuje 
nowymi pomysłami. 
Kierowana przez niego 
firma Apple to jedna
z najbardziej innowacyj-
nych firm świata. Jej
hasło reklamowe – 
„Pomyśl inaczej” („Think 
Different”) – to nie 
slogan, ale przepis na sukces. Carmine 
Gallo sformułował siedem zasad, które 
stosuje Steve Jobs. Podążając ich tropem, 
odnajdziesz w sobie potencjał, którego 
nawet nie podejrzewasz. Ta książka powie 
ci, jak uruchomić swój mózg, jak mówić 
„nie” tysiącu niepotrzebnych rzeczy.
Carmine Gallo „Steve Jobs: Sekrety innowacji. 
Zupełnie inaczej – reguły przełomowego 
sukcesu”. Wydawnictwo: Znak. Cena 59.90 zł. 
W sprzedaży od 26.09.

FOT. KAMILA ISAKIEWICZ
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ANTARKTYDA – Badacze polarni 
z istniejącej od 40 lat stacji Sobral 
donoszą, że w dalszym ciągu 
w promieniu tysiąca mil nie ma niczego 
oprócz lodu. 

MAJORKA – Międzynarodowa 
Organizacja Szachowa, pragnąc 
wyrównać szanse grających 
w turniejach, wprowadziła zasadę, że 
kolejne partie obie strony grają naraz 
figurami tego samego koloru,
a losowanie decyduje, czy zaczynają 
rozgrywkę białymi, czy czarnymi. 

WARSZAWA – Episkopat Polski, 
rozważając kwestię rozwodów, 
zdecydował, że księża będą mogli 
udzielać ich tylko parom 
homoseksualnym.

PŁOCK – Gwałtowny wzrost cen 
benzyny spowodował nieopłacalność 
dowożenia jej z rafinerii do stacji
benzynowych. 

WARSZAWA – Chcąc zapobiec 
zwiększaniu ilości dziur na polskich 
drogach, rząd skłania się do rezygnacji 
z budowy autostrad. 

KATOWICE – Śląskim naukowcom 
udało się określić wiek kopalni 
„Wieczorek” metodą rozpadu węgla 
14-C. 

ROZRYWKA

Większość studentów Wydziału Jał-
mużny Stosowanej, rzeszowskiej 
Wyższej Szkoły Praktycznej, po 

pierwszym roku postanowiła przenieść się na 
inny kierunek.

– Uczono nas posługiwania się wyłącznie 
kartą kredytową – opowiada student, Damian 
Kieja. – Pozwalało to w kontaktach z proszą-
cymi o jałmużnę zachować czyste sumienie. 
Jednak od momentu, gdy biedacy zaczęli sto-
sować czytniki do kart magnetycznych, ten 
sposób okazał się nieskuteczny, podobnie jak 
wpajana nam zasada asertywnego zachowa-
nia w rozmowach z żebrzącymi wobec ich 
metod aktywnej negocjacji.

Jak twierdzi Kieja, do dawania minimalnej 
jałmużny trzeba mieć smykałkę. 

– Z tym się trzeba urodzić. Mój kolega 
z roku zdał wszystkie egzaminy na pięć, ale 
potem, jak tylko wyszedł na miasto, zanim 
się obejrzał, przepuścił na jałmużnę pięć-
dziesiąt złotych – mówi Kieja. – Ja egzaminy 
też zdałem, ale dwumiesięcznej praktyki 
w przejściu podziemnym pod dworcem nie 
udało mi się już ukończyć i dlatego zmuszo-
ny jestem zmienić kierunek studiów. Chyba 
wybiorę Zaciąganie kredytów na poczet spła-
ty długów krótkoterminowych albo Fakulta-
tywne warianty rozwiązywania aspektu ko-
morniczego. 

Jak wydać najmniej na jałmużnę

Po przeprowadzeniu badania z użyciem 
przycisku „uchod” komisja postanowiła 

kontynuować eksperyment. W celu odtwo-
rzenia takich samych warunków z lotniska, 
podawano fałszywe dane, a także obniżono 
maksymalnie wysokość lotu, doprowadzając 
do ścinania przez samolot czubków drzew 
i zniszczenia kawałka skrzydła.

Mimo tych okoliczności drugi tupolew 
zdołał jednak odlecieć na drugi krąg i unik-
nąć katastrofy. 

Jak stwierdził jeden z członków komisji, 
żeby eksperyment był pełni wiarygodny, 
musiałby odbyć się nad lotniskiem w Smo-
leńsku i z Jarosławem Kaczyńskim na pokła-
dzie.

Podczas eksperymentu z drugim tupolewem  
udało się doprowadzić do utraty części skrzydła

 Uporządkuj wymieszane kwadraty 
tak, by utworzyły sensowną całość.  

Jak zauważyli kapitanowie 
przepływających statków, znikł 
trójkąt bermudzki. Potwierdzają 

to piloci samolotów. Według ich 
oświadczeń trójkąt znikł w połowie 
kwietnia. – To niewiarygodne, ale po 
prostu go nie ma – powiedział Giovani 
Busola, kapitan samolotu włoskich linii 
lotniczych Alitalia. – Czułem, że kiedyś 

to może nastąpić, ale dalibóg, nie 
przypuszczałem, że tak prędko. Śladu 
po nim nie pozostało – kręcił z niedo-
wierzaniem głową. – Przepadł jak te 
pięć bombowców w czterdziestym 
piątym. Myślę, że teraz ci różni 
sceptyczni prześmiewcy uwierzą 
nareszcie, że w tym rejonie wszystko 
ginie – zakończył wypowiedź Busola.

ZNIKŁ TRÓJKĄT BERMUDZKI!
Mapa zach. Atlantyku  
z trójkątem bermudzkim

Mapa zach. Atlantyku  
bez trójkąta bermudzkiego
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