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Od redakcji
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to był dla nas naprawdę wyjątkowy rok akademicki! „Kwadrans Studencki” rośnie w siłę
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zjeść smacznie i tanio.
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dr Elżbietą Pieńkowską oraz wywiad z analitykiem Pogoni Szczecin, Sławomirem Rafałowiczem. Tradycyjnie piszemy też o podróżach, jednak tym razem publikujemy
rozmowę z osobami, które na cel swojej wyprawy wybrały… nasze miasto! Podjęliśmy
także zagadnienia naukowe i wiele innych
interesujących tematów!
Wszystkim studentom życzymy pomyślności podczas sesji egzaminacyjnej oraz
wspaniałych wakacji! Zapraszamy również
do współpracy z nami – redakcją czasopisma
„Kwadrans Studencki”!
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ: Erasmus+

Zagraniczni studenci
w Szczecinie
S

emestr letni to czas kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.
Jedni czekają na wyniki testów językowych, drudzy przymierzają się do kwalifikacji dodatkowej, jeszcze inni zastanawiają
się, o co chodzi?
Oddajmy głos tym, którzy podjęli już decyzję, spakowali plecaki i przyjechali z Czarnogóry, Gruzji i Ukrainy do Szczecina, aby
studiować na Uniwersytecie Szczecińskim
w ramach programu Erasmus.
DSM: Dlaczego zdecydowaliście się wyjechać na studia za granicę?
Ana: Studiowanie za granicą było moim marzeniem odkąd zaczęłam liceum. Interesują
mnie nowe kraje, języki i ludzie.
Vladyslav: Jest wiele powodów. Wyjazd to
szansa, aby poznać nową kulturę, poprawić
swoje umiejętności, zdobyć przyjaciół z innych krajów, poduczyć się angielskiego, poznać język polski, a także – zobaczyć różnice
między systemem studiowania w Polsce i na
Ukrainie.

DSM: A dlaczego wybraliście Szczecin?
Ana: Mogłam wybierać między Turcją, Polską i Austrią. Polska zawsze wydawała mi
się krajem bogatym kulturowo i gościnnym,
który i tak pewnie kiedyś odwiedzę. To była
szybka decyzja.
Elisabed: Miałam już jakieś informacje o Polsce zanim przyjechałam i zawsze mi się wydawało, że to ciekawy kraj do mieszkania
i studiowania. Poza tym – w porównaniu
z innymi europejskimi krajami – jest tu stosunkowo bezpiecznie i niedrogo.
Nino: A ja nie miałam innego wyboru…
DSM: Czego się najbardziej obawialiście
przed rozpoczęciem wymiany?
Elisabed: Nie wiedziałam, jak się zaadaptuję
w nowym środowisku. Na szczęście udało się
bez problemów.
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fot. archiwum prywatne uczestników programu Erasmus

Tanja: Z jednej strony martwiłam się, czy studiowanie nie będzie dla mnie za trudne, czy
wykładowcy i studenci mnie zaakceptują.
Z drugiej strony zastanawiałam się, czy znajdę tu znajomych, z kim będę spędzać wolny
czas, kto będzie mieszkał ze mną w pokoju
i jak w ogóle wygląda życie w akademiku.
Karyna: Przede wszystkim martwiłam się,
że moja znajomość języka angielskiego albo
ekonomii, którą studiuję, okaże się niewystarczająca.

my. Na początku było trudno, ale teraz jest
znacznie łatwiej.
Tanja: Językiem Erasmusa jest angielski, ale
na pewno warto jest poznać trochę słów lokalnego języka.

DSM: Gdybyście mieli wymienić najlepsze
doświadczenie z wymiany, to byłoby to…
Vladyslav: Stałem się bardziej pewny siebie.
Elisabed: Polskie metody nauczania i możliwość poznania innych krajów poprzez relacje z innymi studentami.
DSM: Co was najbardziej zaskoczyło po Karyna: Niesamowici ludzie, których miałam szczęście poznać.
przyjeździe do Szczecina?
Tanja: Najbardziej zaskoczyłam sama siebie! Alie: WOW, czyli Welcome Orientation
Okazało się, że jestem elastyczna i niezależ- Week organizowany przez ESN Szczecin.
na. Każdy dzień jest pełen nowych przeżyć,
DSM: Co byście zmienili, gdybyście wiedzieza które jestem wdzięczna.
Karyna: To, jak dużo jest świateł sygnalizacji li przed wyjazdem to, co wiecie teraz?
Ana: Nie denerwowałabym się już tak barulicznej!
dzo przed wyjazdem, zdecydowanie nie było
DSM: Jak radzicie sobie z barierą językową? powodu.
Vladyslav: Czasem używam tłumacza w te- Tanja: Trochę lepiej zarządzałabym czasem
lefonie albo staram się znajdować synoni- i pieniędzmi.
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fot. archiwum prywatne uczestników programu Erasmus
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fot. archiwum prywatne uczestników programu Erasmus

DSM: Czy macie jakieś dobre rady dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego zastanawiających się, jak będzie i czy warto
wyjechać?
Elisabed: Myślę, że wszyscy polscy studenci,
którzy mogą jechać na Erasmusa, powinni to
zrobić. To świetna okazja, aby żyć niezależnie,
studiować, podróżować i poznawać świat.
Alie: Nie martw się, podjąłeś dobrą decyzję!
Erasmus to najlepszy sposób, aby spotkać
studentów z całego świata i poznać ich podejście do życia.
Karyna: Nie bój się jechać na Erasmusa, ale
pamiętaj, że będziesz wizytówką swojego
kraju i uczelni!
Ana: Podejdź do tego z otwartą głową i pozwól, żeby Erasmus Cię zmienił.
Vladyslav: Uwierz w siebie i nie bój się spróbować czegoś nowego!
Elisabed: Nie wstydź się i nie martw się
o swój angielski.

Alie: Nie wybieraj kraju, tylko uniwersytet – najlepiej taki, który wspiera studentów Erasmusa.
Tanja: Zgłoś się na Erasmusa i jedź! Bądź
sobą, próbuj nowych rzeczy, poznawaj ludzi, poczuj wolność, ucz się i ciesz się nowymi przyjaciółmi i nowym krajem. Nie
pożałujesz!
Nino: Otwórz się na nowe rzeczy!
Karyna: Nie bój się!
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Uczestnicy rozmowy:
• Vladyslav Zaitsev z Politechniki
Charkowskiej (Ukraina), studiuje na
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki
Usług US;
• Alie Kurtbedinova z Kiev National
University of Trade and Economics
(Ukraina), studiuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US;
• Karyna Samoilenko z National University of Food Technologies (Ukraina), studiuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US;
• Tanja Mijuskovic z University of
Montenegro (Czarnogóra), studiuje

w Instytucie Filologii Germańskiej na
Wydziale Filologicznym US;
• Ana Knezevic z University of Montenegro (Czarnogóra), studiuje na Wydziale Nauk o Ziemi US;
• Elisabed Diasamidze z Shota Rustaveli State University (Gruzja), studiuje
w Instytucie Politologii i Europeistyki
na Wydziale Humanistycznym US;
• Nino Tskitishvili z Grigol Robakidze
State University (Gruzja), studiuje na
Wydziale Prawa i Administracji US.
Wypowiedzi studentów zebrała i opracowała Małgorzata Kopalska z Działu
Spraw Międzynarodowych US.

Gabriela Pawłowska
Wydział Filologiczny US

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ: Erasmus+

Polak, Węgier – dwa bratanki.
Erasmus w Budapeszcie
D

rodzy Studenci, jeżeli nadal wahacie się,
czy wziąć udział w programie wymiany studenckiej Erasmus, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się do następnej podróży.
W tym numerze wyruszamy na Węgry! Czy
wymagana jest znajomość węgierskiego? Czy
trudno jest się zaaklimatyzować? Na te i inne
pytania odpowiedzi udzieli moja rozmów-

czyni – Martyna Rakowska, studentka public
relations w Uniwersytecie Szczecińskim.
Gabriela Pawłowska: Martyno, na początku
klasyczne pytanie: co skłoniło Cię do wyjazdu z programem Erasmus?
Martyna Rakowska: Zdecydowałam się
na wyjazd dlatego, że zawsze interesowały

8

w większości były to testy: zadania otwarte,
zamknięte, krótkie eseje. Z każdego przedmiotu były po dwa egzaminy: jeden w połowie semestru (midterm exam), drugi – na
zakończenie (final exam). W międzyczasie
zdarzały się też prezentacje. Jeśli chodzi
o naukę, to cały czas miałam, co robić. Jeden
midterm się kończył, drugi zaczynał, następG. P.: Gdzie miałaś okazje polecieć w ramach nie prezentacja i zaraz final exam!
programu?
M. R.: Mój Erasmus odbył się na Węgrzech, G. P.: Na szczęście nie samymi egzaminami
w Budapeszcie. Semestr zaczyna się tam człowiek żyje. Powiedz, proszę, czy widziawcześniej, bo już we wrześniu, ale sesja dla łaś jakieś ciekawe miejsca?
Erasmusów też jest wcześniej, dzięki czemu M. R.: Szczerze mówiąc, oprócz wspaniałych
zabytków Budapesztu, tego, że na każdej ulicy
w połowie grudnia miałam już ferie.
czuć klimat starego miasta, co osobiście bardzo
G. P.: Węgry – to brzmi bardzo ciekawe, ale mnie zachwyca, to niewiele mnie zauroczyło.
zastanawiam się, jak dałaś sobie radę z języ- Ale muszę przyznać, że z chęcią tam wrócę.
Pod koniec byłam szczęśliwa, że wracam, ale
kiem? Potrafisz mówić po węgiersku?
M. R.: Język węgierski jest na tyle trudny, wewnątrz było też jakoś troszkę żal…
że nauczyłam się właściwie tylko: dzień
dobry, do widzenia, dziękuję i przepraszam. G. P.: Co zyskałaś dzięki wyjazdowi?
I jeszcze egészségre (na zdrowie). Na co dzień M. R.: Zyskałam dużo. Przede wszystkim –
posługiwałam się językiem angielskim. Po- język, naprawdę o wiele łatwiej jest mi się tejechałam na jedną z najlepszych uczelni na raz porozumieć z obcokrajowcem i minął ten
Węgrzech, gdzie wymagany był zaawan- wewnętrzny strach. Przecież każdy musiał
sowany poziom angielskiego. Niestety, mój się kiedyś języka obcego nauczyć, dlatego
taki nie do końca był, ale nie stwarzało mi każdy popełnia błędy. Uważam to za bardzo
to większych problemów. Wykładowcy duże doświadczenie w życiu.
byli naprawdę mili i wyrozumiali. Kiedy
mówiłam, że nie wszystko rozumiem w od- G. P.: Czy chciałabyś powiedzieć jeszcze kilpowiedzi otrzymywałam: To nic, staraj się, ka słów naszym Czytelnikom? Polecić proprzychodź na zajęcia, będzie dobrze. To mnie gram, dodać odwagi?
bardzo pocieszało, bo początki były dla M. R.: To naprawdę świetna – i właściwie
jedyna taka – okazja podczas studiów, aby
mnie trudne.
zobaczyć, jak funkcjonuje inne państwo,
G. P.: Jak przebiegały egzaminy na zagra- poznać jego kulturę „od wewnątrz”. Poza
tym poznasz mnóstwo ludzi z całego świata!
nicznej uczelni?
M. R.: Jeśli chodzi o egzaminy, to dużo za- Lubię obserwować ludzi i naprawdę, mimo
leżało od wykładowcy – tak jak u nas. Ale pewnych różnic, wszyscy jesteśmy bardzo
mnie obce kultury. Właściwie już w technikum słyszałam o programie i ciągle o nim
pamiętałam, idąc na studia. Mój chłopak był
wcześniej na Erasmusie w Portugalii, wrócił
bardzo zadowolony i do tej pory wspomina
wyjazd z wielkim uśmiechem. To on pomógł
mi podjąć decyzję o wyjeździe.
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fot. www.erasmusu.com/en/erasmus-budapest/erasmus-experiences

podobni. Widać to choćby podczas oczekiwania na egzamin. Każdy się boi. Tak samo
Polak jak Pakistańczyk czy Meksykanin.
Przypomniał mi się pierwszy dzień zajęć.
Pojechałam na uczelnię wcześniej, czekałam w sali, przyszedł chłopak – chyba Niemiec, o ile dobrze pamiętam – i zaczął ze mną
rozmawiać, jakbyśmy już dawno się znali:
Co tam? Jak się czujesz? Jak minął weekend?
Dużo masz dziś zajęć? Nigdy tam nie będziesz
sam, musiałbyś tych ludzi siłą odpychać! Odwagi! Nie ma się czego bać!

G. P.: Martyno, dziękuje za rozmowę. Mam
nadzieję, że wielu studentów odważy się,
tak samo jak Ty, wyjechać na wymianę
międzykulturową, która jest świetnym
doświadczeniem.
M. R.: Również dziękuje, to była świetna
zabawa.
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KULTURA MUZYKA

WARSZTATY WYSTAWY SPEKTAKLE EVENTY

Dołącz do
Strefy Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Szczecińskiego

www.sks.usz.edu.pl
tel. 91 444 26 14
Grasz w zespole, śpiewasz, tańczysz
a może masz ciekawy pomysł na event?
Chcesz zrealizować swój projekt i pokazać go innym?
Jesteśmy dla Ciebie!
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Katarzyna Lewandowska
Wydział Filologiczny US

STUDENCKIE ŻYCIE

Jak znaleźć
i wynająć mieszkanie?
T

ematem artykułu będzie wynajem studenta. Spokojnie! To nie Ciebie chcemy
wynająć, ale zapewne Ty chcesz wynająć
mieszkanie lub pokój. W związku z tym
musisz znać swoje prawa i wiedzieć, jakich
zapisów w umowach się wystrzegać.
Kolejne etapy poszukiwania mieszkania
Szukanie mieszkania to niełatwa sprawa.
To zazwyczaj mozolny proces złożony z kilku etapów. Najpierw długie godziny przed
komputerem, nieustanne przewijanie i odświeżanie stron z ofertami. Pamiętaj, że warto w pierwszej kolejności szukać ofert prywatnych – w ten sposób unikniesz prowizji,
którą pobierają agencje nieruchomości (jej
wysokość będzie wynosiła zwykle równowartość jednego czynszu, jednak może być
różna w zależności od agencji). Zawsze możesz ją negocjować i nie daj sobie wmówić, że
jest inaczej!
Kolejnym etapem jest wykonywanie
telefonów z nadzieją, że odbierze miła i kontaktowa osoba. I tutaj kolejna rada – każdą
rozmowę zaczynaj od podania dokładnych

informacji o ofercie (np. numer oferty, jeśli
jest wystawiona przez biuro nieruchomości,
nazwa ulicy, metraż, szczegóły, które widzisz
na zdjęciach) i pytania czy jest aktualna.
Szkoda tracić czas na wspólne weryfikowanie, o której ofercie mowa, by na końcu dowiedzieć się, że jest już nieaktualna…
Oglądanie mieszkania – na co zwrócić
uwagę?
Gdy znajdziesz to, czego szukasz, zawsze
obejrzyj mieszkanie przed podpisaniem
umowy najmu. Jeśli to ,,biurowa’’ oferta, tuż
przed obejrzeniem musisz podpisać umowę
zobowiązującą do wpłaty prowizji w przypadku najmu tej konkretnej albo innej nieruchomości (zaproponowanej lub pokazanej
przez tego samego pośrednika nieruchomości). Do jej podpisania potrzebny będzie
jedynie dowód osobisty. Nie bój się tej umowy – to tylko zabezpieczenie dla pośrednika.
Pokazywanie nieruchomości jest bezpłatne,
umowa obowiązuje tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na wynajęcie. Mimo wszystko
zawsze czytaj to, co podpisujesz.

12

Panorama Szczecina
fot. Agnieszka Szlachta

Przy oglądaniu lokalu zwróć uwagę
na jego stan techniczny, śmiało otwieraj
wszystkie szafki i włączaj sprzęty. Nie kupuj
kota w worku!

•

informacje o wysokości czynszu i dodatkowych opłatach (np. za telewizję lub Internet), terminy, w jakich
muszą być uiszczane (lepiej się nie
spóźniać, bo za rogiem czyhają karne
odsetki),
informacja o kaucji (która musi być
kaucją zwrotną) lub zapis, że przy
zakończeniu umowy jest opłatą za
ostatni miesiąc najmu (pamiętaj, że
kaucję też można negocjować),
czas trwania umowy,
warunki wypowiedzenia umowy
(ten zapis jest bardzo ważny!).

Umowa najmu – jakich zapisów się wy•
strzegać?
Stało się. Mieszkanie, które oglądałeś, to
strzał w dziesiątkę! Co dalej? Teraz należy
podpisać umowę najmu. Jakich zapisów się
wystrzegać, a które są niezbędne?
•
W umowie muszą być zawarte następu•
jące punkty:
• oświadczenie, że wynajmujący jest
właścicielem lokalu, a sam lokal nie
jest obciążony prawami osób trze- Warunki wypowiedzenia umowy najmu
cich (to w ramach formalności, po co W odniesieniu do ostatniego punktu – warto
mieć miesięczny okres wypowiedzenia, bo
Ci problemy?),
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nigdy nie wiadomo, kiedy takie prawo Ci
się przyda. Wiem, że zamierzasz studiować
długie lata, a lokal wydaje się nie mieć wad,
ale – jak to się mówi – wszystko wychodzi
w praniu.
Już po kilku dniach może się okazać,
że nad Tobą mieszka rodzina z pięciorgiem
dzieci i tupot ich stóp doprowadza Cię do
szewskiej pasji bądź po prostu uniemożliwia
naukę w skupieniu. Albo okaże się, że Twój
z pozoru idealny współlokator chrapie całymi nocami, przez co komfort Twojego snu
spada do poziomu zero. Możesz też wykorzystać ten zapis, gdy okaże się, że nieznany
krewny zostawił Ci w spadku apartament
w centrum miasta i będziesz chciał tam
zamieszkać (ale to bardziej optymistyczna
opcja, choć możliwa!). Zapis musi być!
Pamiętaj też, że wypowiedzenie najmu
trzeba wysłać przed końcem miesiąca listem poleconym z poświadczeniem odbioru
(w najgorszym wypadku takie zaświadczenie będzie jedynym dowodem). I uwaga –
jeśli składasz wypowiedzenie przykładowo
20 kwietnia, to jego okres trwa do końca następnego miesiąca – maja.
Czym są postanowienia dodatkowe?
Przed podpisaniem umowy najmu sprawdź
czy protokół zdawczo-odbiorczy jest zgodny
ze stanem faktycznym (jeśli jest napisane, że
w kuchni stoi czajnik elektryczny marki X,
to on ma tam rzeczywiście stać i być w pełni
sprawny).
W postanowieniach dodatkowych możesz zawrzeć swoje propozycje zapisów dotyczących innych istotnych dla Ciebie kwe-

stii, np. jeśli masz zwierzaka i wynajmujący
zgodził się na jego obecność, to warto napisać o tym choćby jedno zdanie, by potem
nie było żadnych niejasności (bądź uczciwy
– labrador to pies rasy dużej, nie mały ,,ujadacz’’). W umowach najmu często występuje zapis o tym, że nie można podnajmować
mieszkania, dlatego warto zaznaczyć, że od
czasu do czasu odwiedzi Cię np. mama (dobry słoik nie jest zły, a domowe pierogi zawsze w cenie!).
Uwaga na usterki i awarie!
Pierwszego dnia zrób zdjęcia (takie, na których widać całe mieszkanie i kilka dokładniejszych, które obrazują usterki np. oderwaną tapetę czy lekko pęknięte lustro). To
bardzo ważne przy zdawaniu mieszkania
(po co tracić kaucję?).
Przed zgłoszeniem usterek zawsze napisz do wynajmującego wiadomość sms lub
e-mail, potem zadzwoń albo odwrotnie (wtedy zacznij wiadomość od ,,w nawiązaniu do
rozmowy telefonicznej...”). Będzie to ślad, że
zgłaszałeś awarie.
Czas zamieszkać w wynajętym mieszkaniu!
Umowa podpisana? Sukces! Teraz tylko pamiętaj, że wynajmowane mieszkanie nie jest
gorsze i należy traktować je z należytym szacunkiem – tak, jak swoje własne!
I życzymy dobrego mieszkania,
Studencie!
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Tinder. Przesuniesz w prawo?
T

inder – obecnie jedna z najbardziej popularnych aplikacji randkowych, znana zarówno za granicą, jak i w Polsce. Jedni szukają tam nowych znajomości, inni
– prawdziwej miłości. Zasady są proste: na
podstawie zdjęć i krótkiego opisu dobieramy się w pary.

Czy selfie prawdę Ci powie?
Zdecydowanie nie jest to rozrywka dla
osób, które uważają, że wygląd nie ma znaczenia. Nie oszukujmy się – w tym przypadku ma i to ogromne. Nasze społeczeństwo do perfekcji opanowało umiejętność
robienia sobie słynnego selfie, tworząc
w ten sposób ogromną liczbę zdjęć profilowych, wszechobecnych na portalach
społecznościowych i randkowych. Zdjęć
niezwykłych, lecz często… bardzo odbiegających od prawdy. Zjawisko to może mieć
nie najlepsze konsekwencje i prowadzić do
rozczarowania naszą randką (i potencjalną
drugą połówką).
Tinder stanowi swoistego rodzaju katalog osobowości. Oprócz standardowych profili, które nie wyróżniają się od reszty, możemy natrafić na „perełki”.

Katalog osobowości i… osobliwości
Wśród mężczyzn króluje styl macho, czyli
pozujących bez koszulek młodzieniaszków
(w wielu przypadkach ze zdecydowanie
zbyt wysokim ego). Przekonani o tym, że
nie ma lepszego od nich, polują na partnerkę na różne, aczkolwiek często dość prymitywne sposoby.
Oczywiście nie może tu zabraknąć „klasyki gatunku”, czyli znanych, lecz mało lubianych sposobów na podryw. Niestety,
rozpoczynanie rozmowy na poziomie słynnego: „Hej, mała, bolało jak spadałaś z nieba?” jest normą… Całe szczęście nie wszyscy
bywają tak szalenie kreatywni. Zazwyczaj
następnym etapem jest oklepany i niezbyt
ambitny komentarz na temat figury lub
ubioru pań. Nie wspominając już o często
niemoralnych i niecenzuralnych propozycjach (tak, kobiety z pewnością ustawiają się
w kolejce, by być traktowane przedmiotowo
i stać się chwilową przygodą…).
Chociaż mogłoby się wydawać, że cała
aplikacja nie sprzyja romantycznym historiom, to jednak każdemu z nas zależy na szacunku.
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Jednak skoro już o kobietach mowa – one
również potrafią pokazać to i owo. Jeśli nie
za dużo ciała, to ciekawy charakterek. Spotkamy tu współczesne księżniczki szukające prawdziwego księcia naszych czasów…
Tylko priorytety trochę inne niż kiedyś.
W pewnym momencie nie dziwią już opisy
w stylu: „Tylko najlepsze restauracje. Tylko
faceci z klasą. Nie znoszę impertynencji. Nie
dostaniesz nic na talerzu”.
Elementem równie mocno rzucającym
się w oczy jest czasem istne błaganie o atencję. Najwyraźniej pisanie miliona wiadomości
z nadzieją na odpowiedź lub śledzenie każdego ruchu mężczyzny jest dla niektórych kobiet idealnym sposobem na poprawienie sobie
samooceny. Problemy pojawiają się, gdy panie
tej – jakże pożądanej – uwagi nie dostają…
Podoba Ci się? Przesuń w prawo!
Nie? Przesuń w lewo!
Wydawać by się mogło, że skoro sami dobieramy kogoś do pary, to jesteśmy w stanie

wyeliminować nieatrakcyjne dla nas osoby.
To łatwe! Podoba Ci się? Przesuń w prawo!
Nie? Przesuń w lewo!
Jednakże – jak wszyscy wiemy z własnego doświadczenia – Internet to specyficzne
miejsce. Nigdy do końca nie wiadomo, co
nam się przytrafi lub… z kim sparuje nas
aplikacja.
Na całe szczęście wymienione przeze mnie
przykłady są skrajnymi przypadkami, a na
Tinderze możemy porozmawiać również
z mniej intensywnymi w odbiorze osobami.
Nie traćmy nadziei – prędzej czy później
każdy z nas spotka swoją wymarzoną drugą
połówkę.
Przyszła już do nas wiosna, może i miłość
przyjdzie…?
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Poradnik wakacyjny
S

esja tuż, tuż... a zaraz po egzaminach
długo wyczekiwane wakacje! Warto
już teraz zastanowić się, gdzie i jak najlepiej spędzić słoneczne dni laby. Oto kilka
niezbędnych „tipów”, by przeżyć niezapomniane i – przede wszystkim – niedrogie
wakacje!

jak np. www.booking.com czy www.trivago.
pl. Dzięki nim nie tylko łatwo i szybko znajdziemy hotel, który sprosta naszym oczekiwaniom, ale również – zapłacimy za niego
mniej niż rezerwując go bezpośrednio przez
stronę hotelu. Wyszukiwarki oferują wiele
dodatkowych rabatów oraz możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji. Na stronach
można również ocenić hotele i hostele oraz
Nie na ostatnią chwilę!
Mimo że spontaniczne wyjazdy są zazwy- podzielić się swoją opinią z innymi. Dzięki
czaj pełne przygód i uroku, możemy je moc- temu wiemy czy np.: zdjęcia pokoi odzwierno odczuć… w naszym portfelu. Warto za- ciedlają ich rzeczywisty stan.
tem zaplanować wyjazd dużo wcześniej.
Ja preferuję podróżowanie po kraju po- Razem raźniej!
ciągami. Oprócz tego, że stają się one coraz Wakacje to czas odpoczynku i możliwość
wygodniejsze (nowe składy są wyposażone spotkania się z osobami, z którymi dawno się
w wi-fi, gniazdka elektryczne oraz klima- nie widzieliśmy. Dają nam one również spotyzację), studenci mają zniżkę aż 51%! A je- sobność do zaplanowania wspólnego wyjazśli kupimy bilet miesiąc przez wyjazdem, du. Im więcej ludzi tym… nie tylko raźniej,
dostajemy dodatkowo jeszcze 40% zniżki! ale – co dla studenta najważniejsze – taniej!
Przykładowo: jadąc ze Szczecina do Krako- Któż z nas nie marzy o wypoczynku w zawa na majówkę i kupując bilet na początku cisznym drewnianym domku w górach czy
kwietnia, zapłaciłam niecałe 25 zł. Aż żal nie nad morzem? Warto więc zebrać swoich
przyjaciół i wynająć domek, w którym nie
skorzystać!
płaci się za osoby, ale za sam domek. Teraz
tylko uszykować strój kąpielowy lub buty
Nie bójmy się Internetu!
Noclegu w kraju i za granicą najlepiej szukać do chodzenia po górach i w drogę!
w wyszukiwarkach internetowych, takich
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Kraków
fot. Kamil Worona

Berlin
fot. Paulina Kampert

Polska czy wielki świat?
Wielu z nas marzy również o wspaniałych
wycieczkach za granicę! Grecja, Włochy,
Hiszpania, a może Francja? Taka eskapada to
już niemały wydatek i planowanie jej trzeba zacząć znacznie wcześniej niż wyjazd na
Mazury. Warto poświęcić nieco energii oraz
czasu i samemu zaplanować taki wyjazd. Podobnie jak PKP również linie lotnicze oferują
swoim klientom liczne rabaty i zniżki. Warto ściągnąć aplikacje różnych przewoźników
i na bieżąco obserwować ich oferty. Bilety
do wymarzonego kraju można zdobyć już za
kilkanaście złotych!
Jeśli jednak najdzie nas ochota na nagłe
wakacje, warto skorzystać z usług biur podró-

Grążawy
fot. Emilia Olszańska

Islandia
fot. Wiktoria Olszewska

ży i ofert last minute. Dzięki temu mamy opiekę polskich koordynatorów za granicą, którzy
pomogą nam w poznawaniu nowych kultur.
Zanim jednak wyruszymy w wielki
świat, warto poznać swój rodzimy kraj, który jest pełen pięknych zabytków i zachwycającej przyrody. Nie trzeba wcale daleko
jechać i dużo wydawać, aby przeżyć niezapomnianą przygodę.
Pojedź do babci, do przyjaciela, który
mieszka w innym mieście. Przejdź się uliczkami i zachwyć się tym, co najbardziej ulotne – zachodzącym słońcem, powiewem gorącego, sierpniowego wiatru.
Najpiękniejsze wspomnienia najczęściej
nic nie kosztują.
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Pomysł na wakacje:
#UstkaNaFali
P

iękne morze, plaża i wspaniała pogoda...
Komu z nas nie marzyły się tak miło
spędzone wakacje? A jeśli dodamy do tego
ciekawe miejsca do zwiedzania, odrobinę
rozrywki dla każdego i dużo pysznego jedzenia – czy nie brzmi idealnie?
Problem pojawia się wtedy, gdy musimy znaleźć miejsce, które będzie niezwykłe,
ale również – nie pozbawi nas wszystkich
oszczędności... Zwłaszcza, gdy jest się studentem, bo – jak wszyscy wiemy – nie każdy
z nas ma smykałkę do oszczędzania. Moi Drodzy, chętnie Wam pomogę. Jest takie jedno
magiczne miejsce, które zaczarowało już niejedną osobę. Mam ogromne szczęście pochodzić z Ustki i z chęcią opowiem, jak spędzić tu
niedrogie, a i nie byle jakie wakacje!
Poszukiwanie noclegu i pysznej rybki
Bez względu na to, jaki budżet przeznaczycie na swoją wyprawę, dla każdego
znajdzie się tu coś dobrego. Ze względu
na popularność miasta ma ono szeroki
wybór noclegów. Mieszkam tu od lat i zawsze wśród moich znajomych znajdzie

się osoba, której rodzina ma do zaoferowania tanie pokoje, nawet w środku sezonu letniego. Można oczywiście wybrać
czterogwiazdkowy hotel, aczkolwiek z całego serca polecam kwatery prywatne (np.
wspaniałe pokoje „U Elżbiety”). Dla tych, którzy wolą jednak bardziej campingowe klimaty, znajdzie się niejedno pole namiotowe
z miejscem na grill lub ognisko.
A jeżeli już jesteśmy przy temacie jedzenia, to zbrodnią byłoby nie zjeść nad
morzem pysznej rybki na obiad. Wybór
restauracji, przeróżnych knajpek czy też tawern jest bardzo duży. Jednak nic tak nie
ukoi studenta, jak dobre jedzenie w niskiej
cenie! Tutaj idealnie sprawdzi się restauracja „Pod strzechą”– klimatyczne miejsce,
z którego nikt nigdy nie wychodzi z pustym
brzuchem. Jej dodatkowym plusem jest lokalizacja, gdyż nieważne czy robicie zakupy
na pięknym deptaku przy ul. Marynarki
Polskiej, czy też spacerujecie promenadą –
zawsze szybko i łatwo znajdziecie drogę ku
smakowitym zapachom wydobywającym
się z tego uroczego domku w kratę.
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Nadmorskie atrakcje dla każdego
Gdy już znajdziecie swoje cztery kąty do spania i najecie się do syta, wypadałoby odrobinkę pozwiedzać, a w tej dziedzinie Ustka ma
wiele do zaoferowania. Przez kilka ostatnich
lat ten letni kurort zmienił się nie do poznania – oczywiście na lepsze. Piękna odnowiona promenada z deptakiem, wspaniały port
i nieodłączny element nadmorskiej miejscowości, czyli latarnia morska kuszą turystów,
bez względu na pogodę i porę dnia.
Martwisz się egzaminami?
Odwiedź syrenkę
Szczerze zachęcam do wejścia na balkon widokowy latarni nawet tych, którzy – tak jak
ja – mają lęk wysokości. Widok na molo, szeroką plażę i nasze polskie morze zapiera dech
w piersiach, a przy okazji można odetchnąć
świeżym i zdrowym jak nigdzie powietrzem.
Studentom, którzy mają przed sobą trudne egzaminy, polecam wyprawę na molo do

pomnika Usteckiej Syrenki, gdyż każdemu
przynosi ona szczęście. Nawet tym, którzy
szykują się na wrześniowy maraton nauki
i zaliczeń…
Co zaplanować na wieczór?
Myślę, że niejeden student zada sobie wieczorem krótkie, aczkolwiek ważne pytanie:
do jakiego pubu można by się wybrać? Każdy zapytany na ulicy mieszkaniec Ustki bez
wahania odpowie: Ramydada Pub&Cafe!
Jest to miejsce, które polecam absolutnie
każdemu. Dlaczego? Powody są banalnie
proste. Bar znajduje się w podziemnej części kina, co zdecydowanie dodaje mu uroku.
Ściany z cegieł, na których możemy zobaczyć
plakaty muzyczne, kinowe, a nawet – prace
Witkacego, zaczarują każdego. Wspaniała
muzyka, koncerty na żywo, stand-upy, wieczorne jam session – to wszystko składa się
na niespotykany klimat i staje się zapowiedzią niezapomnianego wieczoru.
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Jednak Ramydada nie miałaby takiego
uroku, gdyby nie społeczność. Charakterystyczną cechą małych miejscowości jest to,
że zna się prawie wszystkich – jeżeli nie osobiście, to chociaż z widzenia. Sprawia to, że
ludzie przychodzący do baru stanowią swego rodzaju rodzinę, która – na całe szczęście
– z chęcią przyjmuje nowych członków.
Jest to miejsce, w którym powstają niezwykłe wspomnienia i przyjaźnie na całe
życie. A z praktycznego punktu widzenia
trzeba dodać, że menu pubu jest bogate i różnorodne.

Dla fanów sportu i mocniejszych wrażeń:
• Extreme Bike Tour (21.07)
• Formoza Challange (29.07)
• Ustecka dziesiątka z hakiem (18.08)
Dla fanów kultury i sztuki:
• Festiwal Sztuki Ulicznej (4–5.08)
• Bursztynowy weekend (10–12.08)
• Dożynki rybne (14–15.08)
• Promenada Rzemiosł (18.08)

Warte zobaczenia bez względu na upodobania:
• Festiwal Wiatru (28.06–1.07)
• Dni Morza (7–8.07)
Wakacyjny terminarz, czyli kiedy warto
• Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce
przyjechać
(13–15.07)
Gdybym chciała opisać wszystkie możli• Uliczny pokaz mody (28.07)
we wakacyjne wydarzenia w Ustce, to powstałaby mała książka turystyczna. Dlatego – jako Wasz przewodnik – pozwoliłam Z mojej strony to już wszystko. Mam nadziesobie na wybranie najważniejszych z nich ję, że pomogłam w podjęciu decyzji o wyboi podzielenie ich na grupy, aby łatwiej było rze miejsca wakacyjnej podróży. Życzymy,
Wam znaleźć to, co rzeczywiście Was inte- aby każdy z Was spędził niezapomniane
i oczywiście bezpieczne wakacje!
resuje.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie internetowej:
www.ustka24.info.
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Gdzie zjeść smacznie i tanio?
Polecane miejsca w Szczecinie
P

odczas studiów wielu z nas musi godzić
pracę, wykłady i ćwiczenia, samodzielną naukę oraz życie towarzyskie. Często
jesteśmy tak zabiegani, że nie starcza nam
już czasu na przygotowanie posiłku ani
nawet na chwilę odpoczynku nad kubkiem ulubionego napoju. Dlatego polecamy
Wam kilka miejsc w sam raz na studencką
kieszeń.
„Ze smakiem”, bar przy ul. Szwoleżerów
znajdujący się pomiędzy dwoma ulicami
z domami studenckimi, jest miejscem, które
idealnie spełnia oba tytułowe warunki. Bar
nie jest duży, ale dość popularny. Można tam
zjeść porządny dwudaniowy posiłek za 14,00
zł (4,00 zł – zupa, 12,00 zł – drugie danie, a studenci mają 10% zniżki). To naprawdę się opłaca, zwłaszcza gdy wykupi się abonament. Możemy wtedy w dowolnym dniu zamówić lub
wziąć na wynos zestaw lub jedno z dań z listy
spośród dziesięciu – piętnastu posiłków, które
są w ofercie baru. To świetna opcja, gdy sami
nie mamy czasu zająć się gotowaniem. Można
zamawiać dania z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, a obsługa jest naprawdę miła.

www.starapaczkarnia.pl

Innym miejscem wartym polecenia jest
„Stara Pączkarnia”. Jest to sieć punktów
gastronomicznych, których znakiem rozpoznawczym jest wypiekanie pączków na
miejscu. Oferują one ok. 43 smaków w cenie 2,50 – 3 zł za sztukę. Cena mniejsza niż
w markecie (Tłusty Czwartek się nie liczy,
wtedy wszędzie są przecenione) i ze znacznie lepszą jakością. Sklepy znajdują się na
placu Rodła i Bramie Portowej. Przy odrobi-
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nie szczęścia będziemy mieli okazję trafić na
pączki wyjęte prosto z pieca!
Jednym z ciekawszych miejsc, które
może odwiedzić student, jest również kawiarnia Coffee Point obok Książnicy Pomorskiej. W tym miejscu panuje przyjemna, ciepła atmosfera, która zachęca, by tam
posiedzieć. Kawiarnia znajduje się niemal
naprzeciwko wejścia do biblioteki, co umożliwia studentom oraz innym odwiedzającym odpoczynek od studiowania literatury
przedmiotowej przy ciepłej kawie i smacznym cieście. Przeglądając menu kawiarni,
zauważymy, że najniższa cena to 5,00 zł,
a najwyższa – 16,00 zł. W ogólnym rozrachunku wychodzi taniej niż w znanych sieciach kawiarni, więc możemy odwiedzić to
miejsce raz na jakiś czas.
Ostatnia – ale oczywiście nie najgorsza
– jest „Karmelowa Stacja”, restauracja dość
popularna wśród podróżujących. Zdecydowanie warto się tam wybrać, gdy czekacie

na pociąg i chcecie się napić gorącej herbaty.
Dostępne są nie tylko napoje, ale także dania
obiadowe i desery. Wszystkie ceny mieszczą się w przedziale między 3,50 zł a 15,00
zł. Niestety, punkt nie oferuje zniżek dla
studentów. Osoby często podróżujące mogą
jednak otrzymać kartę gwarantującą 10%
zniżki oraz ósme danie gratis. Kawiarnia
znajduje się na dworcu, co jest jej dużym atutem. Można ich również znaleźć w mieście
w formie rowerowej kawiarenki, a wkrótce
– także na Wyspie Grodzkiej.
W Szczecinie jest jeszcze wiele ciekawych, ale mało znanych miejsc. A czy wy
macie jakieś ulubione restauracja lub kawiarnie? Podzielcie się z nami informacjami
na Facebooku, a na pewno o nich napiszemy!
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Adrian Moszczyński
Wydział Filologiczny US

NA STUDENCKĄ KIESZEŃ

Przepis na domową pizzę
P

izza – danie wywodzące się ze słonecznej Italii – jest dzisiaj dostępna na całym
świecie i stanowi nieodzowny element wielu spotkań czy domówek. Istnieje wiele rodzajów pizzy: od klasycznej margherity po
pikantną pizzę macho, więc każdy znajdzie
swój ulubiony smak.
Jeśli mamy odrobinę wolnego czasu, możemy pokusić się o zrobienie domowej pizzy.
Przepis jest bardzo prosty, a potrzebne nam
będą następujące produkty:
• 2/3 kostki drożdży,
• 2 szklanki mąki,
• szklanka ciepłej wody,

Przygotowany zaczyn

•
•
•
•
•

łyżka cukru,
łyżeczka soli,
łyżka oleju,
oregano
dodatki według uznania (sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, salami,
kurczak, owoce, oliwki itp.)

Koszt takiej pizzy może być różny w zależności od dodatków, ale przy doborze klasycznych składników można zmieścić się nawet
w przedziale 10–12 zł. Przygotowanie pizzy
zajmie ok. godziny.

Poprawnie wyrośniety zaczyn
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Proces wyrastania

Poprawnie wyrośnięte ciasto

Przygotowana pizza

Pizza gotowa do spożycia

brze wymieszać, aby drożdże się rozpuDanie należy sporządzić według nastęściły. Całość przykrywamy ściereczką
pującego przepisu:
i odstawiamy na ok. 20 minut do wyro1. Przesiewamy 2 szklanki mąki przez sitko
śnięcia.
(dzięki temu ciasto będzie pulchniejsze).
2. Do mąki wsypujemy płaską łyżeczkę soli, 4. W międzyczasie można przygotować
dodatki, czyli zetrzeć ser na grubych
całość można wymieszać i odstawić na
oczkach, drobno posiekać oraz przysmachwilę.
żyć pieczarki, a szynkę lub salami pokroić
3. Najważniejszym elementem jest zaw drobną kostkę.
czyn. Aby go przygotować, należy rozkruszyć do miski 2/3 kostki drożdży, 5. Czas zabrać się za sos pomidorowy. Aby
go przygotować, wlewamy do garnka pół
dodać łyżkę cukru, łyżkę mąki i całość
szklanki przecieru pomidorowego, dodazalać wodą. Woda nie może być ani
jemy 2 łyżeczki ketchupu oraz 2 płaskie
zbyt zimna, ani zbyt gorąca. Powinna
łyżeczki oregano. Całość gotujemy na mamieć ok. 40–45 stopni (jeśli woda będzie
łym ogniu przez ok. 5 minut, od czasu do
miała niewłaściwą temperaturę, zaczyn
czasu mieszając.
może nie wyrosnąć). Zaczyn trzeba do-
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6. Wyrośnięty zaczyn wlewamy do miski
z mąką, delikatnie łączymy składniki,
mieszając łyżką. Dodajemy łyżkę oleju,
ciasto wyrabiamy ręcznie, podsypując
delikatnie mąką przez ok. 4–5 minut.
Wyrobione ciasto przekładamy do dużej
miski, którą przykrywamy folią spożywczą (jeśli jej nie mamy, zwykła ściereczka
też zda egzamin). Ciasto należy odstawić
w ciepłe miejsce na ok. 30 minut, aby
wyrosło (gdy pomieszczenie jest zbyt
chłodne, wyrobione ciasto można wstawić do piekarnika rozgrzanego do ok. 50
stopni).
7. Z wyrośniętego ciasta należy uformować
kulkę, ugniatając je nie dłużej niż minutę.
Następnie przenosimy je na blachę, formując okrągły bądź prostokątny kształt.

Ciasto smarujemy sosem pomidorowym,
układamy na nim dodatki i posypujemy
całość serem. Przygotowaną pizzę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200
stopni na ok. 12 minut.
Nie należy zrażać się, jeśli nie wszystko wyjdzie za pierwszym razem! Choć przepis jest
prosty, potrzeba odrobiny cierpliwości i samozaparcia, aby nauczyć się robić dobrą domową pizzę. Jeśli nie uda się za pierwszym
podejściem, to za drugim – powinno już być
lepiej, bo trening czyni mistrza. A na pewno
warto się tego nauczyć, bo taki przysmak
jest idealny na domowe spotkania w gronie
znajomych. Możemy również pokazać swoje
kulinarne umiejętności, a – jak mówi przysłowie – przez żołądek do serca.

Urszula Pilarczyk
Koło Naukowe Zoologii Kręgowców „Wąsatka”
Wydział Biologii US

W ŚWIECIE NAUKI

Wiosna Biologów
W

iosna Biologów już po raz siódmy
odbyła się na Wydziale Biologii (11
maja 2018 roku). Pracownicy i studenci wydziału przygotowali szereg interesujących
wykładów, pokazów, warsztatów oraz zajęć
laboratoryjnych.
Podczas naukowego spotkania można
było lepiej poznać fascynujący świat roślin i zwierząt, a nawet obejrzeć Herbarium

Stetinensis – pierwszy w dziejach Szczecina
zielnik, w skład którego wchodzą kolekcje:
zielnik roślin naczyniowych SZUB, zielnik
porostów SZUB-Lichen, zielnik grzybów
SZUB-F oraz historyczne zbiory niemieckie
(1837–1939). W zasobach Herbarium Stetinensis znajduje się obecnie ok. 55 tys. okazów.
Po raz drugi odbyła się prezentacja, zorganizowana przez Izbę Administracji Skar-

26

Pamiątkowe zdjęcie z uczniami SP 21 na warsztatach
„Rośliny zamknięte w szkle”, podczas których robili mikropropagację
rosiczek i rozpoznawali nasiona roślin użytkowych
fot. Koło Naukowe PlantX

Próba nielegalnego przewozu kawioru ryb jesiotrowatych
fot. Urszula Pilarczyk

Straszyk olbrzymi
fot. Urszula Pilarczyk

Muchołówka amerykańska w trakcie pożerania owada
fot. Urszula Pilarczyk

bowej w Szczecinie, obejmująca chronione
gatunki zwierząt i roślin CITES, nielegalnie
przewożone (jak choćby kapelusz ozdobiony zębami i skórą krokodyla, Załącznik I/II,
Aneks A/B czy plastry tradycyjnej medycyny chińskiej, zawierające kości lamparta,
Załącznik I, Aneks A).
Przybyli goście mieli również okazję dowiedzieć się, jak naukowcy ratują zagrożone
wyginięciem gatunki na przykładzie raka

szlachetnego. W laboratorium kultur in vitro mogli samodzielnie przenieść eksplanty
roślinne na różne pożywki w sterylnych
warunkach. W programie znalazła się także
wystawa pajęczaków i owadów egzotycznych oraz roślin owadożernych (zwiedzający mogli zakupić niektóre rośliny).
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Alicja Rogala
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Filorom”
Wydział Filologiczny US

W ŚWIECIE NAUKI

Język francuski
nowocześnie? Żadorka!
J

ak po francusku powiedzieć: „Dwa
razy espresso na wynos”? Jak wyrazić
sympatię dla świeżaków, opowiedzieć
o planach wytatuowania jednorożca czy
skomentować usłyszane w radiu „Despacito”? Uczestnicy warsztatów „Myśleć po
francusku”, które odbyły się 17 maja 2018
roku na Wydziale Filologicznym US już
to wiedzą!
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Filorom” postanowiło zaprosić do Szczecina wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego –
Jacka Mulczyk-Skarżyńskiego, który wśród
studentów romanistyki znany jest jako „Pan
od francuskiego”.
Każda osoba, która zaczyna swoją przygodę z tym językiem, z pewnością natrafiła
w Internecie na ciekawie lekcje i materiały
przygotowane przez „Pana od francuskiego”
w postaci filmów na youtube, codziennej
porcji snapchatów z użytecznymi sformułowaniami czy też gotowych zestawów zadań i opisów francuskich konstrukcji, które
wzbudzają najwięcej wątpliwości.

fot. Mgr Monika Karcz-Napieraj

Nowatorskie podejście do nauki języka obcego, polegające na wykorzystaniu
różnych kanałów komunikacji z uczniami,
porzucenie nudnych i nieżyciowych, „podręcznikowych” przykładów, doskonałe przygotowanie do zajęć i wreszcie – duża charyzma i poczucie humoru – to wszystko składa
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fot. Mgr Monika Karcz-Napieraj

się na fenomen i niesłabnącą popularność
„Pana od francuskiego”.
Tym razem studenci Uniwersytetu
Szczecińskiego mogli spotkać się z nim osobiście i razem zgłębić problem nadmiernego
używania polonizmów podczas posługiwania się językiem francuskim. A okazji do
popełnienia błędów jest mnóstwo: Francuzi
nawet by powiedzieć, że „wracają” używają
odpowiednio trzech różnych czasowników!
Dla tych, którzy do tej pory nie dostrzegali
różnicy między apporter i emporter czy też
nie wiedzieli, kiedy użyć Ça, a kiedy il, była
to wspaniała okazja, aby rozwiać te i wszelkie inne wątpliwości.
W warsztatach brali udział przedstawiciele wszystkich lat studiów, poziom

znajomości języka francuskiego wśród
uczestników był zróżnicowany, jednak
zdecydowanie każdy nauczył się czegoś nowego i użytecznego. Jeszcze przed końcem
zajęć studenci dopytywali o kolejną okazję
do wspólnej nauki – być może następnym
razem postawimy na francuski dla niegrzecznych i poszerzanie zasobu słownictwa
potocznego! Jedno jest pewne – inicjatywa
organizowania warsztatów na tak wysokim
poziomie powinna być (i mamy nadzieję będzie) kontynuowana!
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Alicja Rogala
Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Filorom”
Wydział Filologiczny US

W ŚWIECIE NAUKI

Beaujolais nouveau
nad Wisłą – Francja
i Francuzi w Polsce
T

rzyosobowa reprezentacja Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Filorom”
wzięła udział w studenckiej konferencji
naukowej „Beaujolais nouveau nad Wisłą –
Francja i Francuzi w Polsce”, organizowanej
przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe
Romanistów „Tetatet” (25 maja 2018 roku.)
Nasza ekipa wygłosiła referat nt. francuskich śladów w Szczecinie.
Podróż pełna przygód
Sama podróż przysporzyła wielu emocji –
aby zdążyć na uroczyste rozpoczęcie konferencji, musieliśmy wyjechać ze Szczecina
o godzinie… 4 rano. Niestety, okazało się, że
nasz pociąg jest opóźniony na tyle, że nie
ma szans, abyśmy zdążyli na naszą przesiadkę w Poznaniu i… utknęliśmy! Na szczęście
dzięki przesympatycznej pani z PKP udało
nam się wspólnie zaplanować naszą dalszą
podróż. Co prawda jechaliśmy bardzo długo

fot. Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Filorom”

i na dodatek w upale, a przebranie się w stroje galowe wymagało istnych akrobacji, ale
dojechaliśmy w wyśmienitych humorach
i bardzo dobrze przygotowani.
Tematyka wystąpień podczas konferencji była bardzo zróżnicowana – mogliśmy

30

fot. Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Filorom”

m.in. poznać preferencje Polaków w wyborach francuskich marek, usłyszeć historię
sloganu firmy L’Oréal: „Bo jesteś tego warta!” czy też dowiedzieć się, które z nowoczesnych narzędzi warto stosować podczas nauki języka francuskiego.
Ciekawostki o francuskich śladach w Szczecinie
Nasz referat dotyczył obecności Francuzów
w Szczecinie w XVII, XVIII i XIX wieku.
Niewielu mieszkańców Szczecina wie, że
na terenie miasta istniała gmina francuska,
która nie dość, że rządziła się swoimi prawami, które dziś można uznać za fascynujące;
to również miała dość duży wpływ na rozwój gospodarczy miasta w tamtym okresie.
Nasze wystąpienie jako jedno z nielicznych
było przygotowane wyłącznie w języku
francuskim – możecie wyobrazić sobie, jak
wiele zabawy towarzyszyło wynajdowaniu
słów takich jak „krochmalnia” czy „pończosznik”! Nie było to łatwe, ale z pomocą mgr
Moniki Karcz-Napieraj (opiekunki naszego

koła), dra hab. Pierre’a-Frédérica Webera
(Katedra Filologii Romańskiej) oraz Ryszarda
Kotli (przewodnika turystycznego i znawcy
historii Pomorza Zachodniego) sprostaliśmy
temu wyzwaniu.
Kłódka na znak miłości… do języka francuskiego
Po zdecydowanie udanej prezentacji i wielu
rozmowach na temat naszych kół naukowych i uczelni udaliśmy się na zwiedzanie
Wrocławia. Na Ostrowie Tumskim, czyli
w najstarszej zabytkowej część miasta, znajduje się słynny Most Tumski, do którego
zakochani – zgodnie z tradycją – przypinają
kłódki ze swoimi imionami, co ma być symbolem wiecznej miłości, a klucze wrzucają
do Odry. Jako prawdziwi FILOROManiacy
postanowiliśmy również przyczepić naszą
kłódkę – na znak naszego zamiłowania do
języka francuskiego i wyjątkowej współpracy w ramach naszego koła!
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Marcin Galiński
Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”
Wydział Prawa i Administracji US

W ŚWIECIE NAUKI

V Karnistyczne
Spotkania Naukowe
O

gólnopolska konferencja naukowa
Karnistyczne Spotkania Naukowe
„Okoliczności wyłączające przestępność
czynu w ujęciu interdyscyplinarnym” odbyła się w dn. 23–24 maja 2018 roku w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Była to już piąta
konferencja z cyklu. W tym roku spotkanie
przybrało charakter interdyscyplinarny.
Czynny udział wzięli w nim nie tylko prawnicy i studenci prawa, ale również – przedstawiciele innych nauk.
Pierwszego dnia obrady rozpoczęły się
otwarciem konferencji przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską, prof. US, prodziekan ds. nauki
i jakości kształcenia WPiA US. Po otwarciu
konferencji głos zabrali prelegenci.
Jako pierwszy referat wygłosił dr hab.
Zbigniew Jędrzejewski, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego, który mówił
o funkcjach i materialnych podstawach
rozróżnienia między kontratypami a okolicznościami znoszącymi zawinienie. Kolejnym prelegentem był dr hab. Przemysław

Dr Piotr Zakrzewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
fot. Marcin Galiński

Konieczniak z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił referat na temat najniepotrzebniejszego kontratypu nowoczesnej
Europy, jakim jest kontratyp eksperymentu,
o którym mowa w art. 27 polskiego Kodeksu
karnego. Pierwszego dnia konferencji referaty wygłosili również dr Piotr Zakrzewski
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (temat wystąpienia: „Okoliczności wyłączające karalność
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Prof. dr hab. Łukasz Pohl z Uniwersytetu Szczecińskiego
fot. Marcin Galiński

Mgr Dominika Boniecka z Uniwersytetu Szczecińskiego
fot. Marcin Galiński

Mgr Adrian Kalinowski z Kancelarii Prawnej Lexitus
fot. Marcin Galiński

Mgr Łukasz Buczek z Uniwersytetu Szczecińskiego
fot. Marcin Galiński

– zagadnienia ogólne”), dr Paweł Mazur
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (temat wystąpienia: „Kompetencje moralne sędziów a rozstrzyganie o kontratypach”), a także – prof. dr hab. Łukasz
Pohl z Uniwersytetu Szczecińskiego (temat
wystąpienia: „O różnicy między legalnością
pierwotną a legalnością wtórną”).
Drugiego dnia konferencji referaty
wygłosili m.in. dr Bartosz Wojciechowski
z Uniwersytetu Szczecińskiego (temat wystąpienia: „Stan silnego wzburzenia – perspektywa psychologiczna”), dr Mariusz
Nawrocki z Uniwersytetu Szczecińskiego
(temat wystąpienia: „Błąd wyrażającego
zgodę dysponenta dobrem”), dr Magdalena
Kowalewska-Łukuć z Uniwersytetu Szcze-

cińskiego (temat wystąpienia: „Anormalna
sytuacja motywacyjna jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną”), dr Konrad Burdziak z Uniwersytetu Szczecińskiego
(temat wystąpienia: „Kilka uwag na temat
istoty tzw. błędu co do prawa – rozważania
na tle polskiego prawa karnego”), dr Małgorzata Żbikowska z Uniwersytetu Szczecińskiego (temat wystąpienia: „Charakterystyka
przesłanek procesowych określonych w art.
17 par. 1 pkt. 1 i 2 k.p.k.”), mgr Dominika Boniecka z Uniwersytetu Szczecińskiego (temat
wystąpienia: „Wybrane aspekty związane
z problematyką umorzenia postępowania
w sprawach nieletnich ”), mgr Adrian Kalinowski z Kancelarii Prawnej Lexitus (temat
wystąpienia: „Przestępstwo oszustwa na
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przykładzie GetBack S.A. a błąd co do bezprawności”), mgr Bartosz Jastrzębski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(„Ustalenia alternatywne w zakresie okoliczności wyłączających przestępność czynu”),
a także – mgr Łukasz Buczek z Uniwersytetu Szczecińskiego (temat wystąpienia: „Brak
możliwości przewidzenia następstwa czynu
zabronionego kwalifikowanego przez to następstwo jako przyczynek do rozważań nad
tym, co bezprawne”).
Każdy panel kończył się dyskusją. Na
zakończenie konferencji głos zabrał opiekun

Koła Naukowego Nauk Penalnych „Ultima
Ratio”, mgr Łukasz Buczek, który podsumował przebieg V Karnistycznych Spotkań Naukowych.

Konferencję zorganizowało Koło Naukowe
Nauk Penalnych „Ultima Ratio” i Katedra
Prawa Karnego WPiA US.

Marcin Galiński, Przemysław Pietrzak
Wydział Prawa i Administracji US

W ŚWIECIE NAUKI

Z finansami na ty!
F

inanse, zwłaszcza te osobiste, są jednym
z najważniejszych aspektów naszego życia codziennego. Każda niewłaściwa decyzja dotycząca zasobów finansowych może
mieć wpływ na nasze życie codzienne.
Z tego też powodu bardzo istotna jest umiejętność właściwego zarządzania finansami
osobistymi.
Nie jest to zadanie łatwe z powodu wielu zawiłych mechanizmów ekonomicznych
i jeszcze bardziej skomplikowanych regulacji
prawnych.

Chcielibyśmy pomóc młodym ludziom
we właściwym gospodarowaniu ich finansami osobistymi i dlatego w ramach konkursu „Zwolnieni z Teorii” powstał projekt o nazwie „Z finansami na ty!”.
Prawnicy z zamiłowaniem do finansów
Projekt „Z finansami na ty!” tworzy grupa
studentów prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wszyscy działamy w kołach naukowych
i zajmujemy się różnymi gałęziami prawa
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(w szczególności prawem finansowym i prawem karnym). Mimo różnych zainteresowań łączy nas zamiłowanie do finansów
osobistych i publicznych. Taka różnorodność
pozwala nam wnosić więcej w nasz projekt,
aby jego beneficjenci mogli odnieść realne
korzyści.
Projekt adresowany jest głównie do osób
młodych (w wieku 15–24 lata). Większość
ludzi w tym przedziale wiekowym korzysta
z Internetu. Dlatego też nasza działalność
w znacznej mierze realizowana będzie w formie elektronicznej, ale nie tylko – chcemy
działać również w „realu”.
Jak zarządzać finansami osobistymi?
Naszym głównym zadaniem jest przekazanie beneficjentom szeroko rozumianej
wiedzy dotyczącej finansów osobistych.
Obejmuje to w szczególności zapoznanie się
z kryteriami, na które należy zwracać uwagę
przy korzystaniu z produktów bankowych,
pozabankowych, a także – wiedzę na temat
zarządzania domowym budżetem.
Nie zabraknie również wskazówek, jak
unikać błędnych decyzji związanych przy-

kładowo z inwestowaniem nadwyżki budżetowej czy też jak zabezpieczyć się w kontaktach finansowych z osobami trzecimi (np.
przy udzielaniu pożyczki znajomemu czy
zawieraniu umowy najmu). W ramach projektu poruszane będą również ważne zagadnienia z zakresu tematyki podatkowej (np.
rozliczanie PIT). Jest to o tyle istotne, że za
ewentualne nieprawidłowości może grozić
nie tylko odpowiedzialność administracyjna,
ale też – w skrajnych przypadkach – karnoskarbowa.
Gdzie szukać informacji o projekcie?
Zapraszamy do polubienia naszego fanpage’a na Facebooku oraz obserwowania strony internetowej. W tych miejscach będą
regularnie pojawiać się wpisy oraz bieżące
informacje o naszych działaniach.
Zostańcie z nami!

Więcej informacji znajdziecie na:
www.zfinansaminaty.prv.pl

35
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W ŚWIECIE NAUKI

Wszystko, co zrobisz lub
powiesz, jest public relations.
Koło Naukowe „PRemium”
W

raz z początkiem trwającego jeszcze
semestru studiów na naszej uczelni ruszyło Koło Naukowe „PRemium”. Inicjatywa powstała dzięki studentom. To
właśnie oni chcieli rozwijać swoje zainteresowania związane z public relations i doradztwem wizerunkowym. Chcesz do nich
dołączyć? To naprawdę proste!
Działające na Wydziale Humanistycznym US koło naukowe „PRemium” tworzą
głównie studenci drugiego roku menagementu instytucji publicznych i PR. Opiekunem koła jest dr Dorota Kowalewska, a prezesem – Jagoda Borówczak.
To prężnie rozwijające się koło naukowe
zaczyna stawiać przed sobą coraz większe
wyzwania. „PRemium” wzięło także udział
w Biegu Nocnym podczas tegorocznych juwenaliów. Ponadto grupa uczestniczyła w
„Wielkim pikniku pasji”, który odbył się na
Jasnych Błoniach.

– Chcemy promować Wydział Humanistyczny i cały Uniwersytet Szczeciński. Planujemy jeszcze w tym roku zorganizować:
wykłady dotyczące tematyki SEO (optymalizacja stron internetowych pod wyszukiwarki) i kreowania wizerunku, które będą
prowadzone przez specjalistów – opowiada
Marlena Janaczek, członkini koła.
„PRemium” zaprasza do współpracy!
Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką public relations, nie czekaj i zgłoś swoją chęć
działania, wysyłając e-maila pod adres:
premiumkn@gmail.com. Koniecznie odwiedź również profil koła na Facebooku:
„PRemium” Koło Naukowe US.
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WYKŁADOWCA Z PASJĄ

Skuteczny psycholog jest
spójny w tym, co mówi,
robi i czuje. Rozmowa
z dr Elżbietą Pieńkowską
C

hyba każdy z nas – studentów marzy
o tym, aby zawód, w którym się kształcimy, sprawiał nam w przyszłości satysfakcje
i radość. O to, niestety, nie zawsze jest łatwo.
Najważniejsze jednak, aby się nie poddawać
i wkładać w nasze działania wiele serca.
Wykładająca na naszym uniwersytecie
psychologię dr Elżbieta Pieńkowska (Wydział Humanistyczny US) w swoim „fachu”
zakochała się w trzeciej klasie liceum. Po
latach pracy w zawodzie z dumą przyznaje,
że psychologia ją fascynuje! Pani doktor opowiedziała nam o problemach, z jakimi zmagają się młodzi ludzie, edukacji seksualnej
w Polsce i… spełnieniu marzenia koleżanki.
Zapraszam do lektury rozmowy z naszą wykładowczynią z pasją!

Elżbieta Pieńkowska: Tak, psychologia,
a szczególnie psychologia rozwoju człowieka jest moją pasją. Naukowo i praktycznie
fascynuje mnie zagadnienie czynników
wspierających prawidłowy rozwój dziecka
od narodzin (a nawet wcześniej) oraz tych,
które mogą temu rozwojowi zagrażać. Niezmiennie ważnym dla mnie wyzwaniem
w tym obszarze jest również jednoznaczne
określenie roli rodzica/opiekuna w towarzyszeniu młodemu człowiekowi podczas realizacji zadań rozwojowych i trudności z nich
wynikających w cyklu jego życia.

B. N.: Skąd zainteresowanie tą dziedziną
i kiedy się pojawiło?
E. P.: Moje zainteresowanie psychologią zaczęło się w trzeciej klasie liceum w dość nieBartosz Nowak: Czy psychologia to Pani typowy sposób. Przez cztery lata edukacji
w tej szkole siedziałam w ławce z koleżanpasja?
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ką, która od pierwszej klasy marzyła o studiowaniu psychologii. Budziło to wówczas
moje szczere zdziwienie (co to za kierunek
do studiowania?), ponieważ – określając
siebie jako tzw. „umysł ścisły” i osiągając
z przedmiotów ścisłych bardzo wysokie oceny – byłam przekonana, że nasycony matematyką, fizyką i chemią kierunek studiów
jest moim przeznaczeniem. Cóż, w trzeciej
klasie byłam już przekonana, że jedynym
kierunkiem, jaki mogłabym studiować
jest psychologia (i tak uważam do dziś).
Koleżanka z ławki skończyła zarządzanie
i marketing – zapomniała o psychologii, ale
– niewątpliwie niechcący – natchnęła mnie
swoim marzeniem…
B. N.: Jakie cechy charakteru – według Pani
– powinien posiadać dobry psycholog?
E. P.: Moim zdaniem dobry psycholog to człowiek, który po prostu lubi oraz szanuje ludzi
i – przede wszystkim – nie boi się ich i ich
problemów. To osoba, która wie, że pracując
z drugim człowiekiem w kontekście różnych

form pomocy psychologicznej (psychoterapia, poradnictwo, rewalidacja, interwencja
kryzysowa, psychoedukacja, profilaktyka
i promocja zdrowia) nie wolno jej – nawet na
chwilę – zapominać o wysokich standardach
etycznych związanych z wykonywaniem
tego zawodu. Nie wolno jej zapominać, że
pracuje niejednokrotnie z człowiekiem pogubionym w swoim życiu, skrzywdzonym
i cierpiącym, który ufa swojemu psychologowi, że ten będzie się starał kompetentnie
pomóc lub/i nie zaszkodzić.
Uważam, że dobry psycholog to profesjonalista dość wąsko wyspecjalizowany,
a nie osoba znająca się na wszystkim. Kompetentny psycholog ma odwagę przyznać
się, że są obszary w praktycznej psychologii,
w których może nie być skuteczny i kieruje
klientów do specjalistów w danej dziedzinie.
Skuteczny psycholog jest spójny w tym,
co mówi, robi i czuje. Z kolei problemem nieskutecznego psychologa nie jest to, że ma on
trudności czy wątpliwości, ale to, że ich nie
chce sobie uświadomić i przepracować do
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tego stopnia, aby nie zaburzały one jego pra- i rówieśniczych. Rodzice przyzwalają na
wiele, zwalniając tym samym siebie z zacy z klientem.
angażowania i wrażliwości na potrzeby
B. N.: Pracowała Pani na stanowisku psy- i uczucia własnego potomstwa. Albo skrajchologa w szkole podstawowej czy w szkole nie inaczej: nadmiernie kontrolują każdy
średniej. Z jakimi kłopotami, trudnościami krok własnego dziecka, nazywając siebie
zmagają się najczęściej młodzi ludzie na w chwilach słabości nadopiekuńczymi – uzależniając dziecko od siebie i nie pozwalając
tych etapach życia?
E. P.: Po skończeniu studiów pracowałam mu stawać się stopniowo niezależnym, saw szkole podstawowej, gimnazjum, liceum modzielnym i autonomicznym we własnym
oraz szkole zawodowej. Mam również kil- życiu.
Młody człowiek w okresie dorastania,
kuletnie doświadczenie w pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pozbawiony mądrej asysty dorosłego w swodziećmi w wieku przedszkolnym. Tak więc im rozwoju, gubi się we własnych emocjach,
miałam przyjemność poznawać zawodowo nie potrafi zbudować stabilnej tożsamości,
młodego człowieka w „różnych odsłonach”. obawia się bliskości z drugim człowiekiem
I na każdym etapie swojego rozwoju zmaga oraz jest przerażony odpowiedzialnością za
się on z różnymi trudnościami, ale bywają własne decyzje i wybory. Efektem tego jest
i takie, które są wspólne dla wszystkich grup to, co ostatnio dość często obserwuję w swojej pracy z młodzieżą: ogromny smutek w ich
wiekowych.
Młodsze dzieci w wieku przedszkolnym życiu oraz poczucie samotności odreagoi szkolnym mają problem z niewystarczającą wywane w samookaleczeniach, odurzaniu
lub nieadekwatną dostępnością rodziców się różnymi substancjami lub zatracaniu się
w trudnych dla nich sytuacjach szkolnych w świecie wirtualnym.
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Dr Elżbieta Pieńkowska (pierwsza z prawej)
fot. archiwum prywatne

Niestety, obecnie coraz więcej młodych
ludzi już od wczesnych lat swojego życia
leczy się farmakologicznie i jest bywalcami
gabinetów psychoterapeutycznych. A rodzice – obsesyjnie dążąc do sukcesu zawodowego, powiększenia dóbr, uzyskania
upragnionej pozycji społecznej czy też tworzenia kolejnych związków – nie zauważają
problemów swoich dzieci, a jak nie mogą
już ignorować ich cierpienia, to oddają je do
„naprawy”. Szkoda, bo nie wiedzą, jak wiele
zależy od nich i dobrych zmian, jakie mogliby wprowadzić do swojego życia i życia
swoich dzieci.
B. N.: Co jest najtrudniejsze w pracy z młodzieżą?
E. P.: To trudne pytanie. Dlatego, że pracując
z młodym człowiekiem – przede wszystkim
– uruchamia mi się refleksja o tym, że za każdym razem podejmuję się wysoce odpowiedzialnego i satysfakcjonującego wyzwania.
A tak się dzieje, ponieważ młody ufnie zaprasza mnie do swojego świata z nadzieją, że

wspólnie uda nam się sprawy ujrzeć w lepszym, optymistycznym świetle.
A odpowiadając konkretnie na pytanie,
myślę, że najtrudniejsze dla mnie jest to, kiedy na pierwszym spotkaniu widzę, że dziecko (niezależnie, w jakim jest wieku) straciło
już nadzieję.
B. N.: Jakie dałaby Pani rady młodym osobom, przed którymi stoją bardzo ważne
decyzje życiowe związane z podjęciem studiów lub zrobieniem kolejnego kroku po
studiach?
E. P.: W swojej pracy z młodszą i trochę starszą młodzieżą kieruję się tym, aby nie dawać
rad, ponieważ mogłoby to być odebrane jako
protekcjonalne – przynajmniej przez niektóre osoby. Myślę, że lepiej nie mówić, co
młody człowiek ma robić, tylko wskazywać
na to, co umożliwia dokonywanie słusznych
wyborów i podejmowanie właściwych decyzji.
Kiedy człowiek zna samego siebie, ma
adekwatną samoocenę i poczucie własnej
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wartości, a co za tym idzie – potrafi sobie stawiać realne cele i skutecznie je realizować,
to o wiele łatwiej mu tworzyć indywidualne
strategie konstruowania własnej przyszłości.
Warto pamiętać, że każdy wybór czy decyzja niesie ze sobą ryzyko, że może okazać
się błędna. Ale błędy i porażki są wpisane
w nasze życie. Dlatego ważne jest, aby właściwie interpretować ich przyczyny i wyciągać wnioski, które pozwolą uniknąć powtarzania ich w przyszłości.
B. N.: W kręgu Pani zainteresowań znajduje
się m.in. seksualność człowieka. Jak wygląda edukacja seksualna w naszym kraju?
E. P.: W naszym kraju mamy – przede
wszystkim – problem z tym, że nie ma wypracowanej jednoznacznej, stabilnej i spójnej
koncepcji seksualności oraz zdrowia seksualnego. Tak więc trudno stworzyć optymalny model edukacji seksualnej. Dlatego
oddziaływania edukacyjne w tym zakresie
są niejednokrotnie fragmentaryczne, niekonsekwentne i zmienne.
W Polsce jest to obszar nadal silnie
ideologizowany, a powinien być opracowywany interdyscyplinarnie (i konsekwentnie, jako taki, promowany), integrując dziedziny takich nauk, jak: biologia,
psychologia, socjologia i antropologia. A to
sprawia, że seksualność i rozwój seksualny
mają być poddawane rzetelnej, obiektywnej analizie naukowej, a ich ideologizacja
powinna być wyłącznie efektem indywidualnej decyzji oraz świadomej akceptacji
wzorów socjalizacyjnych z własnego środowiska rozwoju.
Funkcjonowanie seksualne człowieka,
które jest efektem rozwoju seksualnego od
momentu narodzin (a nawet od poczęcia),

ma stanowić wyłącznie źródło przyjemnych doznań w relacji z drugim człowiekiem – i przyjemność ta nie może być osiągana kosztem własnego dobrostanu lub
innych osób. Nieuporządkowanie i przypadkowość w tym temacie – i konsekwentnie w edukacji seksualnej – przyczynia się
do tego, że seksualność wnosi do indywidualnej egzystencji często silne lęki, frustrację, uzależnienie oraz cierpienie.
B. N.: Jest Pani również magistrem filologii
angielskiej ze specjalnością literaturoznawstwo. Czy rozwija się Pani też w tym kierunku?
E. P.: Przyjaciółka chciała rozpocząć drugi
kierunek i poprosiła mnie, abym towarzyszyła jej na egzaminach wstępnych na filologię angielską. Zgodziłam się i poszłyśmy razem na te egzaminy. Przewrotność losu była
zaskakująca, ponieważ koleżanka nie dostała
się, a ja tak.
Gdyby nie to, że zakochałam się namiętnie w poezji i prozie anglojęzycznej (pracę
magisterską napisałam z literatury amerykańskiej), myślę, że zrezygnowałabym
na pierwszym roku z tego – otrzymanego
w przypadkowej promocji – studiowania.
Ale zostałam i dziś wiem, że to była bardzo
dobra decyzja.
Po skończeniu studiów początkowo
pracowałam równocześnie jako psycholog
i nauczyciel języka angielskiego młodszych
dzieci. Jednak później skupiłam się naukowo
i praktycznie na psychologii. Nie zapomniałam o filologii angielskiej, ponieważ uważam,
że studia filologiczne wzbogacają moją pracę
psychologa w obu wymiarach: naukowym
i praktycznym.
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B. N.: Jakie są Pani marzenia zawodowe?
E. P.: Największa satysfakcja w zawodzie
psychologa pojawia się wówczas, gdy klient
przychodzi i mówi, że już go nie potrzebuje, bo jest lepiej i wie jak dalej samodzielnie
tworzyć własne szczęście. I tego właśnie

chciałabym najbardziej, aby jak najwięcej
młodych ludzi, po okresie wspólnej pracy,
przychodziło pewnego dnia i mówiło, że
moja rola w ich życiu się skończyła, ponieważ oni sami potrafią czuć się prawdziwie
szczęśliwi.

Emilia Olszańska, Bartosz Nowak
Wydział Filologiczny US

CIEKAWE WYDARZENIA

Studenci przejęli Szczecin!
J

uwenalia 2018 za nami! Po raz kolejny
studenci szczecińskich uczelni pokazali,
jak wspaniale potrafią się bawić. Oprócz
niezapomnianych koncertów nie zabrakło
miejsca m.in. na bieg nocny ulicami miasta.
Chciałoby się to przeżyć raz jeszcze!
Studenci jak zawsze hucznie obchodzili
swoje święto, które w tym roku miało miejsce od 23 do 27 maja. Tegoroczne juwenalia
rozpoczęły się jedynym w Polsce Biegiem
Nocnym, który wystartował spod Rektoratu
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Następnego dnia ulicami miasta przeszedł Korowód Studencki. Pod Urzędem Miasta Szczecin odbyło się symboliczne przekazanie żakom kluczy do miasta przez zastępcę
prezydenta Szczecina, Krzysztofa Soskę.
Po tym wydarzeniu impreza przeniosła
się na Łasztownię, gdzie koncerty zagrali:
Lao Che, Agnieszka Chylińska i Gromee.

W piątek na scenie wystąpili: Tragarze,
Krzysztof Krawczyk, Dżem i Bass Astral x
Igo. W sobotę – podobnie jak w latach ubiegłych – szczecińską sceną zawładnęli artyści
hip-hopowi. Zagrali: Paluch, O.S.T.R., Dwa
Sławy, Otsochodzi i Bonson.
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Nie pozostaje nam nic innego niż czekać
Szczecińskie Juwenalia to jednak nie tylko możliwość wysłuchania na żywo swoich na kolejną tak udaną imprezę studencką
ulubionych wykonawców. Studenci mogli w naszym mieście!
uczestniczyć również m.in. w turnieju piłki nożnej czy w tzw. „szybkich randkach”
w klubie Schemat. Tegoroczne świętowanie
zakończył niedzielny piknik rodzinny na JaPrzekazanie studentom kluczy do miasta
snych Błoniach.
fot. Filip Kacalski

fot. www.facebook.com/juwenalia.szczecin
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fot. www.facebook.com/juwenalia.szczecin
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Maciej Wlazło, Adrian Moszczyński
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CIEKAWE WYDARZENIA

Festyn rodzinny
na Jasnych Błoniach
Ś

więto Uniwersytetu Szczecińskiego,
którego obchody – jak informowaliśmy
w poprzednim numerze „Kwadransu Studenckiego” – rozpoczęły się w maju, zostało
zwieńczone 3 czerwca 2018 roku rodzinnym festynem na Jasnych Błoniach, podczas którego każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Organizatorem i koordynatorem
wydarzeń w ramach Święta US jest Biuro
Promocji i Informacji US. W działania zaangażowało się również bardzo wielu studentów naszej uczelni!
Na terenie całych Jasnych Błoni swoje
stoiska rozstawiły wydziały Uniwersytetu
Szczecińskiego, prezentując szeroki zakres
atrakcji edukacyjnych (i nie tylko) skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i – nieco
starszych mieszkańców Szczecina.
Każda jednostka uczelni zaprezentowała to, w czym jest najlepsza. Na stoisku
Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji
Zdrowia można było m.in. zmierzyć ciśnienie, zbadać skład ciała, sprawdzić siłę swojego uchwytu, a także – uzyskać porady
dotyczące zdrowego trybu życia. W pobli-

skich stacjach sprawnościowych czekały
na odwiedzających kręgle terenowe, trampoliny, ścianki wspinaczkowe i ergometry
wioślarskie. Wiele osób wybrało aktywny
wypoczynek.
Wydział Humanistyczny reprezentowały trzy instytuty: psychologii, pedagogiki
i archeologii. Dzieci mogły m.in. wziąć udział
w wykopaliskach archeologicznych w piaskownicy. Zorganizowano również spotkanie z Pluszowym Misiem z możliwością zrobienia pamiątkowych zdjęć.
Wydział Prawa i Administracji zaproponował najmłodszym uczestnikom festynu
m.in. udział w konkursie rysunkowym pt.
„Moje prawa” oraz quizie „Po co komu dowód
osobisty?”. Można było również zrobić sobie
zdjęcia w strojach prawników.
Piñata – tradycyjna zabawa z krajów latynoskich – była jedną z atrakcji oferowanych przez Wydział Filologiczny. Tutaj co
godzinę mogliśmy uczyć się – z wykorzystaniem różnych gier językowych – podstaw innego języka z oferty edukacyjnej
wydziału: hiszpańskiego, rosyjskiego i cze-
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skiego, norweskiego, francuskiego, angielskiego i niemieckiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty chińskiej
kaligrafii. Studenci kulturoznawstwa przygotowali pokaz mody z różnych epok oraz
zajęcia z grupą rekonstrukcyjną – walki
w strojach rycerzy.
Tajemnicze zwoje i pieczęci prezentował
Wydział Teologiczny i zapraszał do zabawy
w archeologa biblijnego. Na stoisku tej jednostki można było stworzyć własną pieczęć.
Wykładowcy i studenci italianistyki przygotowali z kolei zabawy związane z językiem
włoskim: naukę nazw zwierząt, zadanie plastyczne związane z… pizzą oraz puzzle Italia.
Zorganizowano również punkt doradczy dla
rodziców.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oferował… specjalistyczne badanie
mózgu i uzyskanie certyfikatu „istoty myślącej”! Ponadto można było ułożyć puzzle
-banknoty i zagrać w warcaby ogrodowe.
Z kolei na stoisku Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług trwał konkurs związany
z malowaniem palet, a także – zabawy związane m.in. z układaniem wielkich puzzli czy

rozwiązywaniem logistycznych krzyżówek.
Można było również zakręcić kołem fortuny
i wylosować pytanie o tematyce ekologistyki.
Ponadto na wszystkich zainteresowanych
czekał konkurs segregacji śmieci z wykorzystaniem kolorowych kubełków.
Niezwykłe doświadczenia przygotował Wydział Matematyczno-Fizyczny.
Na stoisku tej jednostki odbywały się
m.in. prezentacje iluzji optycznych oraz
mrożący pokaz z ciekłym azotem. Widzów
przyciągnęły również warsztaty origami
modułowego.
Obserwacje mikroskopowe i laboratoria
pozwalające m.in. na izolację DNA z ludzkiego nabłonka zagościły tradycyjnie na
stoisku Wydziału Biologii. Ponadto można
było wziąć udział w zabawie „Czyja to melodia” polegającej na rozpoznawaniu głosów
ptaków oraz w wycieczkach połączonych
z konkursami na odgadywanie gatunków
drzew. Atrakcją było również Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu
Środowiska.
Wydział Nauk o Ziemi prezentował
m.in. piaski plaż i pustyń świata. Na stoisku
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fot. www.facebook.com/WPiAUS

fot. Agnieszka Szlachta

można było również wziąć udział w warsztatach paleontologicznych, czyli wykonać
odlewy gipsowe skamielin. Ciekawym zadaniem było również budowanie makiety miasta z klocków. Dodatkowo zorganizowano
pokazy ratownictwa medycznego WOPR.
Swoją lokalizację miały również Strefa
Kultury Studenckiej i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Na stoisku można było m.in. skorzystać z jazdy na „rock rowerze”.
Ponadto większość wydziałów oferowała dodatkowe atrakcje, takie jak: malowanie twarzy dzieci czy robienie zwierząt
z baloników.
Ciekawe pokazy i prezentacje odbywały
się również na scenie głównej festynu. Występy rozpoczęto od doświadczeń z implozją
beczek oraz półkulami magdeburskimi przygotowanych przez Wydział Matematyczno-Fizyczny. Pierwszy z eksperymentów
polegał na zgnieceniu 200-litrowej beczki
poprzez rozgrzanie jej palnikiem, a następnie – gwałtowane schłodzenie. W drugim

doświadczeniu złączono dwie kule i uszczelniono poprzez odpompowanie powietrza
przez zawór. Następnie uczestnicy eksperymentu – po kilkanaście osób z każdej strony
– starali się je rozłączyć.
Po tych ciekawych prezentacjach przenieśliśmy się do świata bajek. Po przedstawieniu „Czerwony Kapturek” w języku
rosyjskim, przygotowanym przez koło naukowe „Słowianie – język, kultura, tradycja” (Wydział Filologiczny), studenci z Koła
Naukowego Nauk Penalnych „Ultima Ratio”
(Wydział Prawa i Administracji) przeprowadzili symulację rozprawy sądowej nad… wilkiem, czarnym charakterem z bajki. Wydział
Filologiczny przygotował ponadto występ
artystyczny pod hasłem: „Muzyczna podróż
dookoła świata”, podczas którego pracownicy i studenci jednostki wykonali utwory
w różnych językach. Z kolei studentki kulturoznawstwa zorganizowały pokaz mody
z różnych epok, prezentując wspaniałe, samodzielnie wykonane stylizacje. Cały czas
odbywały się także konkursy z nagrodami.

47

fot. www.facebook.com/wzieu
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Gdy na scenę główną wkroczyli członkowie Ligi Superbohaterów, natychmiast
wzbudzili zainteresowanie najmłodszych
uczestników festynu. Trening ze Spidermanem oraz możliwość zrobienia sobie zdjęć
z Ironmanem czy szturmowcem z „Gwiezdnych wojen” były nie lada gratką!
Występy na scenie głównej zakończył
koncert zespołu Lee Monca.
Równolegle można było wziąć udział w Uniwersyteckiej Grze Biegowej (pod hasłem:
„Śladami architektury Uniwersytetu Szczecińskiego”), wymagającej oprócz sprawności,
także – orientacji w terenie. Bieg poprzedziła
krótka rozgrzewka prowadzona przez Piotra Szumiło, trenera przygotowania motorycznego. Każdy uczestnik otrzymał przed
startem formularz, w którym – niczym student w indeksie – zbierał pieczątki za wykonane zadania w punktach kontrolnych
mieszczących się przy wydziałach i innych
jednostkach Uniwersytetu Szczecińskiego.
Start gry obwieścił wystrzałem z pistoletu

fot. Agnieszka Szlachta

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego. Po zaliczeniu wszystkich punktów
kontrolnych uczestnicy gry mogli zgarnąć
atrakcyjne nagrody.
W tym roku podczas festynu Uniwersytetu Szczecińskiego dopisała wspaniała
pogoda, będąca świetnym dodatkiem do tej
przyjaznej inicjatywy skierowanej do mieszkańców Szczecina.
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CIEKAWE WYDARZENIA

Przegląd najbliższych
wydarzeń
C

hciałbyś przenieść się w czasie i poznać
odrobinę szczecińskiej historii? Teraz
masz okazję to zrobić! Od 16 czerwca 2018
roku ruszają Szczecińskie Spacery Miejskie, których organizatorzy poprowadzą
Was śladami PRL-u. Wędrówki będą prowadzone przez wykwalifikowanych przewodników i potrwają od ok. 2 do 3 godzin.
Ostatnia trasa odbędzie się 22 września
2018 roku. Wstęp wolny!
Jeżeli lubisz sport i świeże powietrze,
to mam coś dla Ciebie! Zapraszamy na bezpłatne zajęcia „Trenuję, bo lubię”. Zajęcia
są na poziomie podstawowym i zostaną
poprowadzone przez wykwalifikowanych
trenerów. Treningi będą się odbywały co
niedzielę aż do 1 lipca 2018 roku.
Akademia Kompetentnego Pracownika
to cykl szkoleń zorganizowanych dla szczecińskich studentów zaocznych. Szkolenie
będzie poruszało tematy odnoszące się do
pozyskania zatrudnienia przez przyszłych
absolwentów. Wstęp bezpłatny!
Wooded City Szczecin 2018 to festiwal,
na którym na pewno nie zabraknie najpo-

pularniejszych polskich i zagranicznych zespołów muzycznych, takich jak: The Dumplings, Ryan Elliott i Answer Code Request
oraz Mira. Cena biletu od 109 zł.
Kurs samoobrony bez ograniczeń wiekowych – czemu nie! Zajęcia trwają od
końca maja, jednak my nadal zapraszamy
każdego zainteresowanego do zapoznania
się z podstawowymi zasadami samoobrony. Kurs jest bezpłatny, odbywa się w każdy czwartek i potrwa aż do końca września.
Serdecznie zapraszamy!
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STREFA KULTURY: DEBIUTY

Nowe życie (opowiadanie)
–T

o tylko mały test – przypomniał
Dave, gdy cała czwórka zagłębiała
się w las. – Chyba chcesz należeć do paczki?
Dave miał bujne rude włosy i piegowatą
twarz. Przypominał chłopaka z kreskówek.
Takiego, który robił głupie kawały innym
dzieciakom.
Tylko test – uspokajał się Tommy. Nowe
życie, nowa szansa. Gdy on i jego mama
przeprowadzili się tu około miesiąca temu,
postanowił, że nie będzie już tym nielubianym wyrzutkiem klasowym, któremu
banda najpopularniejszych dzieci w szkole
nakłada na głowę wypełniony odpadkami
kosz, tylko dlatego, że nie potrafił się obronić.
Nowe życie, nowa szansa. To, co było, zostało
już daleko w tyle – powtarzał jak mantrę.
– Hej, to chyba wiewiórka – wyrwał
się Bobby, celując procą w małe, płochliwe
stworzenie przemykające wysoko po gałęziach drzew.
– Zostaw ją – Dave rzucił koledze pełne
zażenowania spojrzenie, które zdawało się
mówić: jeszcze z tego nie wyrosłeś? Wszyscy mieli już po jedenaście lat. Tylko Tommy,
który urodził się w grudniu, wciąż czekał, by
dumnie wkroczyć w wiek kończący się na
„-naście”. Bobby schował procę, robiąc naburmuszoną minę.

– Trafiłbym ją – odparł z przekonaniem
pogromcy bezbronnych wiewiórek.
– Mamy ważniejsze rzeczy na głowie,
prawda, Tommy? – Dave zawiesił rękę na
barkach kolegi, obejmując go niemal jak najlepszy kumpel. – Każdy musi przejść próbę.
Dobrze mówię, chłopaki? Bobby, pamiętasz
swoją?
Wciąż z ręką przewieszoną przez Tommy’ego Dave obejrzał się w stronę pozostałych, którzy szli gęsiego, przedzierając się
przez krzaki.
– Wolałbym nie – zarechotał Bobby, rzucając ukradkowe spojrzenie w stronę Steve’a i Ethana. Bracia Cournles uniknęli jego
wzroku, rozglądając się wkoło. Obaj mówili
niewiele. Ethan niósł najwyraźniej ciężki
plecak, bo przytrzymywał szelki tak mocno,
aż zbielały mu dłonie.
Cała szóstka wyglądała jakby szli po dobrze sobie znanej, choć wąskiej ścieżce, której tylko Tommy nie potrafił dostrzec. Wszędzie były wysokie drzewa, krzaki, mchy
i leśne runo. Bobby kilka razy zadrapał się
w odsłonięte łydki.
Na samym końcu, ledwo powłócząc
nogami, szedł Carlos. Zdecydowanie najgrubszy z całej paczki. Prawdopodobnie
również największy dzieciak w szkole,
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trzymał w pulchnej dłoni nadgryzionego
Snickersa.
Tommy wyswobodził się z uścisku
Dave’a, wykorzystując konieczność odsunięcia spróchniałej, nadłamanej gałęzi.
– Słyszeliście to? Przystanął na chwilę
tak, że Dave musiał balansować ciałem, żeby
na niego nie wpaść.
– Co takiego? – niemal natychmiast zapiszczał Carlos. Na prawym policzku miał
kawałek orzecha i czekolady.
– Przesłyszało ci się – burknął Dave
i z nieukrywaną pogardą obrócił się w stronę
Carlosa.
– Nie, nie, posłuchajcie. Tam chyba coś
jest – Tommy wskazał palcem na gęstwinę,
którą mieli już za plecami. – Słyszę to już
jakiś czas, ale wcześniej myślałem, że mi się
zdaje.
– I dalej ci się zdaje – rzucił Dave.
– Naprawdę nic nie słyszeliście? To chyba
coś większego, bo patyki się łamały.
– Stary, czy ty siebie słyszysz? Patyki się
łamały, trzymajcie mnie, bo nie ogarniam.
Chodzimy po tych lasach od dzieciaka.
– Dave wie, co gada – powiedział Ethan,
na którym odkrycie Tommy’ego nie robiło
najwyraźniej żadnego wrażenia. – Poza tym
czy jakaś sarenka może zrobić ci krzywdę?
– Nie, chyba nie. – Tommy czuł jak się
czerwieni. – A co jeżeli ktoś po prostu za
nami idzie? Nie wiadomo, kogo można spotkać w takim lesie.
– Ja tam widzę jedynie mnóstwo wiewiórek i przestraszoną dziewczynkę o imieniu Tommy – zarechotał Steve, na co Ethan
natychmiast dał mu kuksańca.
Nowe życie, nowa szansa.
Tommy ponownie zabrał się do powtarzania w myślach swojej mantry. Droga zda-

wała się być coraz bardziej dzika, jakby poza
owadami i wężami nie zapuszczało się tam
nic więcej. Szybkim ruchem strzepnął z koszulki pająka.
– Stary, czy to kapsel? Dave wyciągnął
rękę w kierunku dłoni Tommy’ego, którą ten
natychmiast zacisnął. – Pokaż!
Tommy zastanawiał się przez chwilę,
po czym otworzył dłoń. Dave, który miał
całkiem pokaźną kolekcję, wpatrywał się
w kapsel jak zahipnotyzowany. – Nie mogę,
Tommy ma kapsel z Kiss.
– I co z tego, też mam – rzucił Carlos, sapiąc, bo cały czas z trudem starał się nadążyć
za kolegami.
– To z tego – odparł natychmiast Dave –
że ten jest żółty, a ty masz co najwyżej czarny. Za ten kapsel dałbym sobie uciąć palec.
– Mój najcenniejszy – Tommy uśmiechnął się blado. W głębi ducha bał się, że może
na zawsze rozstać się ze swoim żółtym kapslem z Kiss. Nie chciał go wymieniać, nawet
za palec Dave’a.
Dave obracał kapsel w dłoni, oglądając
z każdej strony jak najcenniejszy skarb. –
Długo zbierasz?
– Ponad rok, ale takich jak ten nie ma
wiele.
– To prawda – przytaknął Dave i z nieukrywaną zazdrością oddał kapsel.
Tommy’emu nieco ulżyło.
Przez następną godzinę wszyscy niewiele rozmawiali. Każdy koncentrował się na
tym, by nie wpaść w pajęczynę lub w porę
uchylić głowę przed opadającą gałęzią. Tommy’ego nie opuszczało przeczucie, że ktoś
podąża ich śladem, ale tym razem wolał zostawić te spostrzeżenia dla siebie.
Wyprawa przeszła niemal w marsz przetrwania i nikt nie zwrócił uwagi, że z minuty
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na minutę Carlos zaczął zostawać w tyle. Na
początku kilka kroków, później kilkanaście,
aż wreszcie ledwo dostrzegał pomarańczowy plecak Ethana.
– Zaczekajcie – krzyknął i z ulgą stwierdził, że cała grupa przestała maszerować.
– Jesteśmy – oznajmił Dave.
Przed nimi znajdowała się ogromna skała, w niej nie szersza niż pół i nie wyższa niż
półtora metra szczelina, z której wyrastała
jedynie nieprzenikniona ciemność. – Pamiętasz, co masz zrobić?
Tommy poczuł jak żołądek podchodzi
mu do gardła. Czuł też, że mięśnie jego nóg
wykonują mimowolne ruchy, które jednak
za wszelką cenę starał się ukryć.
– Jasne – rzucił jakby bez namysłu i sam
zdziwił się dźwiękiem swojego głosu.
Nieważne, co czujesz. Ważne, co pokazujesz – pomyślał. I tak musisz to zrobić, Tommy.
I tak. Nowa szansa, nowe życie.
Zrobił krok w kierunku jaskini, po czym
odwrócił się w stronę nowych kolegów i wyciągnął dłoń, w której tkwił ciepły, niemal
mokry od potu kapsel z Kiss.
– Nie chciałbym go zgubić. Jakby co to
późnej go tam nie znajdę.
– Jasne – odparł Dave, ustawiając stoper.
– Popilnuję.
Tommy nerwowo przełknął ślinę i – zanim
strach sparaliżował go zupełnie – jego stopy
przestępowały już linię zupełnej ciemności.
Przez chwilę chciał się odwrócić i krzyknąć
do chłopaków coś w stylu „trzymajcie za mnie
kciuki”, ale szybko stwierdził, że przez to jedynie wyczują jego strach, a nowy Tommy nie
okazywał przecież strachu. To tylko pięć minut
– powtarzał sobie. Pięć minut w ciemnej, zimnej jaskini to chyba niewielka cena za przynależność do najlepszej paczki w szkole.

Chłopcy czekali w skupieniu. Sekundy
dłużyły się niczym minuty.
Nagle Dave odwrócił się w stronę, z której przyszli.
– Wiem, że to ty, tato – rzucił w gęstwinę
lasu. W tym momencie gałęzie rozsunęły się
i wysoki, potężny mężczyzna wyszedł spomiędzy nich, otrzepując się z liści i pajęczyn.
– Wolałem was przypilnować – odezwał
się sucho, obrzucając spojrzeniem każdego
po kolei, po czym zatrzymał wzrok na ciemnej szczelinie w jaskini. – Na rok powinno
wystarczyć.
– Tato, myślisz, że… – zaczął Dave, ale
zimne oczy ojca zniechęciły go do dokończenia pytania.
Czy to go bolało? – dokończył w myślach.
– Pora wracać, już po wszystkim – rzucił gwałtownie tonem głosu nieuznającym
sprzeciwu. – Co tam masz, Dave?
Dave nerwowo zaciskał w dłoni kapsel.
– To jego – odparł.
– Nie możemy tego zabrać.
– Ale tato, to tylko kapsel. Jest jedyny
w swoim rodzaju – nalegał jeszcze przez
chwilę, po czym obrócił go w dłoni, wziął
zamach i wrzucił do jaskini. Przez chwilę
wszyscy słyszeli, jak z brzękiem uderza o kamienie, po czym w jednej chwili cichnie.
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Jesteśmy kumplami
realizującymi swoją pasję
– Lee Monca
M

ożna by rzec, że chłopaków połączyła wspólna miłość do muzyki. Zaczynali od koncertów garażowych granych
dla znajomych, a obecnie mają za sobą występy w Teatrze Współczesnym czy Piwnicy Kany w Szczecinie. O sukcesach, marzeniach i o tym, dlaczego nigdy nie pojechali
na Woodstock – poznajcie bliżej grupę
Lee Monca!
Początki zespołu
W skład kapeli Lee Monca wchodzą: Dominik Wastowski, Patryk Prokurat i Maciej
Hordziejewicz. – Z Maćkiem znaliśmy się już
wcześniej i kiedyś wspólnie należeliśmy do
innego zespołu. Dominika poznaliśmy dopiero na studiach – tłumaczy Patryk. Dominik
i Maciek to studenci prawa na Uniwersytecie Szczecińskim.
Zespół powstał rok temu, a jego obecny
skład wykrystalizował się w październiku.
Główny wokal należy do Dominika, ale tak
naprawdę śpiewaniem zajmują się tu wszyscy. Ponadto Maciek gra na perkusji, Domi-

nik na gitarze, a Patryk jest w zespole wirtuozem basu.
Jaką muzykę wykonuje Lee Monca?
Zespół tworzy muzykę z pogranicza rocka
alternatywnego i popularnego. Nie brakuje też u nich elementów punku. Tekstami
w zespole zajmuje się Dominik. – Nie czuję
potrzeby pisania o tym, co mnie zadowala.
Smutki lepiej przelewa się na papier – opowiada Dominik. W repertuarze kapeli znajdziecie więc raczej „chmurne” piosenki. Ale
nie tylko! – Jeden z naszych numerów opowiada o trudnych powrotach z imprezy – dodaje ze śmiechem. Niestety, Lee Monca nie
ma jeszcze nagrań studyjnych, bo brakuje na
to funduszy. Ale za to możecie ich posłuchać
na Youtube oraz na facebookowym fanpage’u zespołu: www.facebook.com/lee.monca.
Koncertowanie, sukcesy i wsparcie
Mimo niewielkiego stażu, chłopaki mogą
już pochwalić się występami na dużych
scenach. Lee Monca grała m.in. w Teatrze
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fot. Zetjot Fotografia

Współczesnym, Domach Kultury: 13 Muz
i Słowianin, Piwnicy Kany oraz w studenckim klubie Pralnia. Wystąpili również w internetowym programie „Na salonach”.
Za nimi bardzo pracowity okres. Lee
Monca wzięła również udział w Przeglądzie

Studenckich Kapel w klubie Schemat, zagrała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, dała koncert na Jasnych Błoniach, a także – w Słody-Multitap & Bistro
w Szczecinie. – Cieszymy się, że na swojej
drodze spotykamy przyjaznych nam ludzi.
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fot. Zetjot Fotografia

Fantastycznie układa się nam współpraca
ze Strefą Kultury Studenckiej. Są bardzo
pomocni i dobrze zorganizowani – chwalą
członkowie zespołu.
Czego chłopaki słuchają na co dzień?
– W kręgu naszych muzycznych inspiracji
bez wątpienia znajduje się polska muzyka
rockowa, którą uwielbiamy. Jednak tak naprawdę każdy z nas słucha czegoś innego. Ja
uwielbiam metal i ciężkie brzemienia – tłumaczy Maciej.
Muzyczne plany i marzenia
– Na pewno marzy nam się płyta oraz choćby nieduża trasa koncertowa – zdradza Lee
Monca. – To zabawne, ale nikt z nas nigdy
nie był na Woodstocku. To chyba nie do

końca nasze klimaty i nie mam tu na myśli
muzyki (śmiech) – mówi Patryk. Jednak na
koniec naszej rozmowy chłopaki zgodnie
przyznali, że występ na PolAndRock Festival
(tak od tego roku będzie nazywać się festiwal Woodstock) zapewne byłby dla zespołu
niezwykłym wydarzeniem.
Warto śledzić rozkręcającą się karierę
tych ambitnych chłopaków – studentów naszego uniwersytetu. Koniecznie zaglądajcie
na ich stronę na Facebooku i szukajcie tam
informacji o kolejnych koncertach zespołu
Lee Monca!
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Koncertowe lato
– kalendarium
J

uż za chwilę nadejdą upragnione wakacje! Jak co roku to właśnie w tym okresie
odbywają się w Polsce najlepsze koncerty
i festiwale muzyczne. Tym razem w naszym
kraju gościć będziemy m.in. Beyonce, Bruno Marsa i Martina Garrixa. Macie ochotę
na gorące koncertowe lato? Studenci, jeżeli udało się Wam trochę zaoszczędzić na
wakacje, to koniecznie zapoznajcie się z naszym kalendarium. A potem rezerwujcie
wolny czas i w drogę!

29 lipca 2018 roku – Scorpions w Łodzi na
Atlas Arenie.
2–4 sierpnia 2018 roku – Kostrzyn nad Odrą, PolAndRock Przystanek Woodstock
2018, wstęp wolny! Wystąpią m.in. Goo Goo Dolls, Big
Cyc, Krzysztof Zalewski.
11–12 sierpnia 2018 roku – Ed Sheeran na
dwóch koncertach w Warszawie na Stadionie Narodowym.

30 czerwca 2018 roku – Beyonce i Jay-Z
w Warszawie na Stadionie Narodowym.
Wspólna trasa koncertowa jednego z najsłyn- 17–18 sierpnia 2018 roku –
Muzeum Lotnictwa, Kraków
niejszych muzycznych małżeństw!
Live Festival 2018. Wystąpią
m.in. Kendrick Lamar, Mar4–7 lipca 2018 roku – Gdytin Garrix.
nia, Open’er Festival 2018.
Wystąpią m.in. Bruno Mars,
29 sierpnia 2018 roku – Thirty Seconds To
D ep e che Mo de, Years&
Mars w Krakowie na TAURON Arena.
Years, Arctic Monkeys.
8 lipca 2018 roku – The Rolling Stones Uwaga! Bilety na wszystkie wydarzenia dostępne (w chwili zamykania naszego numew Warszawie na Stadionie Narodowym.
ru) na stronach internetowych takich jak:
11 lipca 2018 roku – Wakacyjny koncert www.ebilet.pl czy www.stubhub.pl.
gwiazd w Szczecinie, Teatr Letni (Amfiteatr).
Wystąpią: Sławomir i Akcent.
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Wywiad ze Sławomirem
Rafałowiczem, analitykiem
Pogoni Szczecin
O

bok jego zaangażowania w rozwój piłki nożnej w Polsce (szczególnie na Pomorzu Zachodnim) nie można przejść obojętnie. Sławomir Rafałowicz jest związany
z piłką nożną od najmłodszych lat. Najwięcej lat spędził w szczecińskiej Pogoni. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pełnił szereg
funkcji w różnych klubach. Obecnie jest
analitykiem w I zespole „Portowców”.
Maciej Wlazło: Dlaczego piłka nożna?
Sławomir Rafałowicz: Wychowałem się
w latach 80., w czasach gdy nie było praktycznie innych rozrywek niż sport. Każdy
z nas garnął się do sportu, szukał wolnego
skrawka na podwórku i wszyscy graliśmy
w piłkę. Gdy była taka możliwość i dopisywała pogoda, wszyscy wychodzili na
zewnątrz. Na podwórku czy fragmencie
boiska tworzyło się zespoły i grało się na
okrągło – od rana do wieczora. Przed lekcjami i po lekcjach. To było nasze dzieciństwo.
Zimą jeździło się na łyżwach i grało na hali,
a wiosną i latem – grało się w piłkę. Także

piłka od zawsze mnie fascynowała, tak jak
każdego chyba chłopaka w tamtych czasach.
I tak już zostało do dziś.
M. W.: Grał Pan na pozycji pomocnika. Czy
inne pozycje też były przez Pana brane pod
uwagę?
S. R.: Ze względu na moje skromne warunki
fizyczne zawsze byłem ustawiony w formacjach ofensywnych, najczęściej na lewym
skrzydle. Później – pod koniec mojej przygody z piłką – grałem jako cofnięty napastnik, zawsze więc byłem w ofensywnych
formacjach. Mi to nie przeszkadzało, dobrze
się z tym czułem i zawsze ta pozycja była mi
bliska.
M. W.: Najwięcej spotkań rozegrał Pan
w Szczecinie. Były również epizody w Amice Wronki i Stali Rzeszów. Czy oferty z innych klubów spoza Szczecina także się pojawiały?
S. R.: Pochodzę z Wałcza i jestem wychowankiem Orła Białego Wałcz. Wyjechałem
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w wieku 15 lat do Szczecina i zostałem już
tutaj na stałe. Następnie była Stal Stocznia,
później Pogoń. Wiele lat spędziłem w Pogoni jako zawodnik i jako trener. Miałem
epizod w Amice Wronki, do której byłem
wypożyczony. Spędziłem tam cały sezon i –
mówiąc „po sportowemu” – odbudowałem
się po kontuzji. Później wróciłem do Pogoni
Szczecin. Faktycznie miałem również epizod
w Stali Rzeszów. To była nietrafna decyzja.
Nie powinienem się znaleźć w tym miejscu
i w tym czasie. Nie było wtedy takiej komunikacji, nie było menadżerów. Wszystko się
odbywało „pocztą pantoflową”. Nie byłem
też absolutnie piłkarzem takiej marki, że
rozchwytywały mnie inne kluby. Pokornie
do tego podchodziłem i tak się potoczyła
moja przygoda. To nie były też czasy, kiedy
zawodnicy tak często wyjeżdżali za granicę.
Mi to nie było dane, aczkolwiek jestem zadowolony z tego, co przeżyłem.
M. W.: Pełnił Pan w polskim futbolu rozmaite funkcje. Które z nich były najtrudniejsze?
S. R.: Pełniłem wiele funkcji, szukałem różnych rozwiązań i muszę powiedzieć, że od
zawsze starałem się być w profesjonalnej
piłce. Byłem asystentem trenera w Wiśle
Płock, w Ekstraklasie. Pełniłem funkcję trenera rezerw Pogoni. Teraz zajmuje się bardzo
mocno analizą gry naszego zespołu i analizą
gry przeciwnika. Zajmowałem się również
piłką młodzieżową. Byłem koordynatorem
Akademii Młodych Orłów przy projekcie
PZPN-u. Sporo przeżyłem w piłce, ale to co
w tej chwili robię w Pogoni sprawia mi dużą
satysfakcję, pracuję z wielką przyjemnością
i pasją.

M. W.: Dużo pracy to także dużo wspomnień. Jakie sportowe chwile pozostaną
w Pana pamięci?
S. R.: Wszystkie sprawy związane z Ekstraklasą. To są wspaniałe chwile zarówno gdy
występowałem jako zawodnik, jak i – jako
trener. Grałem w latach 90., to była inna infrastruktura, inne realia. Dzisiaj mamy XXI
wiek. Ale każda chwila spędzona na boisku czy na ławce rezerwowych jako trener
w Ekstraklasie, to duże wyróżnienie i satysfakcja. Były też smutne chwile –gdy spadliśmy w 1996 roku z Ekstraklasy. Pomagałem
również jako analityk reprezentacji Polski
U-20 czy U-21 na Mistrzostwach Europy.
Miałem tę możliwość, aby stać przy ławce
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zespołowi w wygraniu meczu, to sprawia to
wielką radość. Ale oczywiście wykonawcą
tych wskazówek jest zawodnik na boisku.

rezerwowych, gdy grali „Mazurek Dąbrowskiego”. To była wspaniała chwila. Trzeba też
zauważyć, że sport – piłka nożna niesie za
sobą także przygodę w postaci zwiedzenia
świata.
M. W.: Obecnie jest Pan analitykiem I zespołu Pogoni Szczecin. Jest to zawód, który wymaga odpowiedzialności i cierpliwości. Czy
czuje się Pan najbardziej odpowiedzialną
osobą za wyniki „Portowców”?
S. R.: Nie, absolutnie. Trzeba powiedzieć od
razu z pełną stanowczością, że dla Pogoni
pracuje sztab ludzi. Każdy dokłada swoją
cegiełkę. Każda osoba, która jest w sztabie,
jest istotna: od pierwszego i drugiego trenera, asystentów, analityków, fizjoterapeutów,
trenerów przygotowania motorycznego
i trenera bramkarzy. Po to jest właśnie szeroki sztab, żeby każdy w swojej dziedzinie był
najlepszy. Na pewno jest to odpowiedzialna
funkcja, zdecydowanie. Informacje, które
przekazuję, to są takie małe detale, które dla
zwykłego kibica często są niezauważalne.
Jak rozwiążę jakąś boiskową zagadkę oraz
mogę podpowiedzieć szczegół, który pomoże

M. W.: Jaki powinien być analityk, aby był
przydatny dla drużyny?
S. R.: To jest praca, która polega na wyszukiwaniu szczegółów związanych z grą naszego
zespołu czy zespołu przeciwnika, które mają
później pomóc we wdrażaniu istotnych elementów do naszej gry lub weryfikowaniu
zachowań naszych piłkarzy na boisku. Tak
jak powiedziałem kiedyś: nie ma zespołu,
drużyny, formacji czy zawodnika, których
nie da się rozłożyć na czynniki pierwsze.
Tylko to jest zawsze kwestia czasu. Możemy temu poświęcić 15 minut, godzinę, jeden
dzień, tydzień...
M. W.: Czy w zawodzie analityka istnieje
podział na trudniejsze i łatwiejsze zespoły
do rozkodowania?
S. R.: Oczywiście. Obserwuję Ekstraklasę już
parę lat i trzymam pod kontrolą to, co się
dzieje w zespołach. I są faktycznie zespoły,
które mają bardziej czytelną taktykę, ustawienie, strategię. Zdecydowanie funkcjonuje podział na zespoły łatwiejsze do rozszyfrowania i zespoły, którym trzeba poświęcić
więcej czasu, ponieważ grają piłkę kombinacyjną, stosują dużą wymienność funkcji
czy rotację na boisku. W tych przypadkach
te klocki trzeba troszeczkę dłużej poukładać,
żeby wyłapać pewne szczegóły.
M. W.: Kiedyś powiedział Pan, że Dumie
Pomorza i reprezentacji się nie odmawia. Te
słowa są nadal aktualne?
S. R.: Tak. Duma Pomorza to największy
klub na Pomorzu Zachodnim. Spędziłem tu-
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taj wiele lat jako zawodnik i jako trener, do
tej pory tutaj funkcjonuję. A reprezentacja
– to wiadomo. Jeżeli pojawia się możliwość
współpracy z reprezentacją, to jest to szczególne wyróżnienie.
M. W.: Radosław Majdan w studiu przedmeczowym Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin
(28.02) stwierdził, że w meczu rozegranym
dzień wcześniej, Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, widzieliśmy tegorocznego
Mistrza Polski. Jaka jest Pana odpowiedź na
taką tezę?
S. R.: Minęły kolejne miesiące, tabela nie
kłamie. Między Legią, Lechem a Jagiellonią
szanse rozkładają się po jednej trzeciej. Myślę
jednak, że – po rozegranych meczach – Legia
wyrasta w tej chwili na kandydata numer
jeden. Jest to zespół zahartowany i najlepiej
znoszący presję. Legia może obecnie nie gra
wielkiej piłki, ale jest najbardziej skuteczna.
M. W.: Prezes Pogoni Jarosław Mroczek zapewnił o trwaniu kontraktu trenera Kosty
Runjaica do końca przyszłego sezonu, jeśli
Granatowo-Bordowi utrzymają się w ekstraklasie. Jak zareagował Pan na tę wiadomość z perspektywy kibica?
S. R.: Trener Kosta przyszedł do klubu jako
osoba z zewnątrz, obcokrajowiec. Wszedł do
klubu ze świeżym spojrzeniem i zaszczepił
– w tym bardzo trudnym momencie – dużą
dozę optymizmu. Dzięki niemu w zespole pojawiła się nowa wiara, że uda się uratować
Ekstraklasę. Trener Kosta mocno odmienił
cały zespół i w tej chwili gramy dobrą piłkę.
M. W.: Jak ocenia Pan obecny sezon w wykonaniu Pogoni i nie tylko? Kto zaskoczył?
Kto rozczarował?

S. R.: Trzeba powiedzieć, że Wisła Płock –
klub, w którym byłem rok temu – zrobił bardzo mocny progres. I teraz są w ścisłej czołówce. To jest dla mnie zaskoczenie na plus.
Górnik Zabrze to drugi zespół, który jako
beniaminek wszedł z przytupem i bardzo
dobrze prezentował się, szczególnie w pierwszej fazie sezonu. Patrząc na możliwości, Lechia Gdańsk na pewno jest największym
rozczarowaniem. My teraz ratujemy twarz,
ale trzeba niestety przyznać, że przez pierwszą część sezonu też byliśmy rozczarowaniem. Myślę, że tą końcówką uratowaliśmy
sezon w oczach kibiców i mam nadzieję, że
taka sytuacja się już nigdy nie powtórzy.
M. W.: Czego powinno się życzyć klubowi
z okazji 70-lecia istnienia?
S. R.: Będziemy mieli w najbliższym czasie nowy stadion. I myślę, że będzie to początek budowania nowej Pogoni. Stadion
to taki dom klubu i teraz ten dom będzie
z prawdziwego zdarzenia. Na tej podwalinie będzie można budować coś trwalszego. To jest najlepszy prezent na 70-lecie.
A przede wszystkim chcielibyśmy, żeby
taka rzesza kibiców, jaka przyszła na urodzinowy mecz Pogoni z Sandecją Nowy
Sącz, także w kolejnych meczach odwiedzała i wspierała „Portowców”.
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