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Od redakcji
Drodzy Studenci,
Koleżanki i Koledzy,
„Jesień trwa, rdzawych liści czas, kaloszy, peleryn i mgły” – tak śpiewa w jednej
ze swoich piosenek Katarzyna Nosowska
w zespole Hey. Na szczęście zima powoli
wypiera najsmutniejszą porę roku i już niebawem nadejdzie upragniony czas świąt
Bożego Narodzenia. A że ze świętami nieodzownie kojarzą się prezenty, my oddajemy
w Wasze ręce czwarty numer czasopisma
uniwersyteckiego „Kwadrans Studencki”.

wiedzy” czy Strefie możliwości zorganizowanej przez Strefę Kultury Studenckiej. Zajrzeliśmy również do… kotów na Wydziale
Biologii. Poznacie naszych utalentowanych
studentów: studentkę mikrobiologii zajmującą się malarstwem oraz dziewczynę, która
rozkocha Was w swoim śpiewie. Ponownie nie zabrakło miejsca na podróże, sport
i ciekawe wywiady. Tym razem w ogniu
naszych pytań stanął m.in. Tobiasz Madejski
(Radio Szczecin). Piszemy również o pomysłach na świąteczne prezenty i przepisach
na imprezowe przekąski.

Zachęcamy do współpracy z naszym
W naszym świeżutkim numerze przeczytacie m.in. o sposobach na znalezienie czasopismem, życząc jednocześnie wesołych
pracy czy życiu w szczecińskich akademi- świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nokach. Dowiecie się, co działo się na uczelni wego 2019 roku!
w ostatnim czasie – piszemy o otrzęsinach
Redakcja
US, wykładach w ramach cyklu „Eksplozja
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Camp America:
To life! To life! L’chai-im!
Z

a życie! Za życie! L’chai-im!” – te słowa dają
„
początek kultowej piosence z musicalu
„Skrzypek na dachu’’, w którym możemy
zobaczyć, jak wyglądało kiedyś życie w kulturze żydowskiej. Zdradzę wam, że nie musicie być jak Tewje Mleczarz, zgadywać, czy
życie według zasad jest ważniejsze niż życie
szczęśliwe, ponieważ jedno drugiego nie wyklucza.

trzy miesiące w najbardziej restrykcyjnym
miejscu na Ziemi, gdzie szczęście wcale się
nie pozostawało w opozycji z przestrzeganiem zasad. Zapraszam!

Program Camp America był moim marzeniem. Któż nie marzy o słonecznej Kalifornii lub klimatycznym Nowym Jorku?
Marzenia zaczęły powoli popychać mnie do
przodu: złożyłam aplikację, byłam na kilku
W jednym z poprzednich numerów spotkaniach informacyjnych i oﬁcjalnie rozmogliście zapoznać się z wywiadem, który poczęłam swoją przygodę życia.
przeprowadziłam z Krzysztofem FlorczyNa początku nie wiedziałam, czego się
kiem – interviewerem programu studenckiego Camp America. Mogliście poczytać spodziewać i jak wyszukać potencjalnego
o mieście, które nigdy nie śpi, czyli o cu- pracodawcę. Przecież to była decyzja na najdownym Nowym Jorku, oraz o przygodach, bliższe trzy miesiące, więc musiała być przektóre spotkały Krzysztofa podczas pracy na myślana. Chciałam, aby warunki pracy były
campie. A co jeżeli powiem wam, że po wy- w miarę komfortowe – tak, aby pracować
wiadzie postanowiłam… spakować walizki z uśmiechem na twarzy, a nie depresyjnym
i wyruszyć w podróż życia z programem zmęczeniem. Za radą mojego interviewera
wybrałam pierwszy camp, który zaintereCamp America? Uwierzycie?
sował się moją aplikacją. Odbyłam rozmowę
Oto moja historia. Historia o tym, jak z szefem całego ośrodka na Skype i… okazapokochałam kulturę żydowską i spędziłam ło się, że jest to camp żydowski, na dodatek
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– ortodoksyjny. Odrobinę przerażona różni- miejscu, jednak pomyślałam sobie, że to
cą kulturową początkowo byłam nastawio- może nauczyć mnie wielu nowych i ciekana sceptycznie do pomysłu pracy w takim wych rzeczy. Nie myliłam się.
0DJGDLMDZGURG]HQDFDPSIRWDUFKLZXPSU\ZDWQH

1DV]HPLHMVFHSUDF\IRWDUFKLZXPSU\ZDWQH
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Wylot z Warszawy do Nowego Jorku, na lotnisko JFK miał miejsce 18 czerwca. Trzęsłam się jak galareta na samą myśl
o dwunastogodzinnym locie, który –
w przypływie emocji – widziałam w czarnych barwach. Na szczęście nie byłam sama,
bo w mojej podróży towarzyszyła mi poznana na lotnisku Madzia, która – jak się okazało (zbieg okoliczności) – leciała na ten sam
camp co ja! Sama nie mogłam wyjść z podziwu, jaki ten świat jest mały, a rozpoznałam
ją tylko po koszulce z logo Camp America.
To było szczęście, bo z Madzią rozmawiało
mi się najlepiej na świecie i wspólnie mogłyśmy się wspierać. Ku mojemu zdziwieniu lot
minął bardzo przyjemnie, a dwanaście godzin zleciało w mgnieniu oka. Pewnie dlatego, że ciągle serwowali jakieś przekąski i na1DV]DSLHUZV]DLQWHJUDFMDSUDFRZQLF]DIRWDUFKLZXPSU\ZDWQH

poje, więc można było odwrócić uwagę od
pewnych nieprzyjemności (jak turbulencje
czy płaczące dzieci...). Ponadto można było
przykryć się kocem i pójść spać, oglądając
ulubiony ﬁlm.
Idealnie zrelaksowane wylądowałyśmy
na JFK, skąd odebrały nas dwie dziewczyny
– pracownice campa. Muszka i Rivka – tak
nazywały się dziewczyny – zawiozły nas
prosto do miejsca naszej pracy przez następne trzy miesiące, opowiadając sporo o tym,
co będzie się działo w wakacje. Przez całą
drogę przygrywała nam muzyka żydowska,
co nadawało niesamowitego klimatu na obcej ziemi.
Ciąg dalszy relacji – w kolejnym numerze!
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Akademik – czy warto?
A

kademik lub inaczej dom studenta nie
jest – jak niektórzy myślą – takim złym
rozwiązaniem. Chociaż trzeba przyznać, że
przyda nam się tutaj trochę szczęścia, ponieważ jakość naszego życia w akademiku
może się znacząco zmienić w zależności od
tego, jaki nam się traﬁ pokój i/lub współlokator.

IRWZZZVWXGHQFLXV]HGXSOGRP\VWXGHQFNLHJDOHULD

Trudno ocenić, czy akademik jest lepszy
czy gorszy od stancji lub mieszkania, jednak
jest na pewno dobrym wyborem dla osób,
które nie chcą pozostawać w mieście na stałe. Akademik ma ustalone stawki za każdy
pokój, a wynajmujemy go zwykle na (mniej
więcej) okres roku akademickiego. Zdecydowanie ułatwia to studiowanie osobom, które
chcą mieć możliwość powrotu w rodzinne
strony. Do wyboru są pokoje od jedno- do
czteroosobowych.
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Pewien problem może sprawić przygotowanie stosownych dokumentów. W przypadku pierwszej rekrutacji należy dostarczyć oświadczenia majątkowe o dochodach
członków rodziny oraz podanie o wybrany
przez nas wariant pokoju w akademiku.
W kolejnych latach wystarczy już samo podanie.
Pierwszego dnia musimy zameldować
się w recepcji, zaś po wniesieniu bagaży
– udać się do kierownika z dokumentami
(wypełnione wnioski o kartę mieszkańca,
co sprowadza się do podania podstawowych
danych na karcie studenta i karcie informacyjnej). Dokumenty te można dostać w porIRWZZZVWXGHQFLXV]HGXSOGRP\VWXGHQFNLHJDOHULD

tierni, wystarczy ładnie poprosić. Miejsca
do wypełnienia będą oznaczone ołówkiem.
Na karcie informacyjnej należy podać swoje dane, a w miejscu zamieszkania wpisać
dwa razy: Szczecin. Należy także mieć ze
sobą dwa zdjęcia w formacie do dowodu
osobistego (jedno do dokumentów, drugie do
karty mieszkańca). Numer konta, na które
trzeba regularnie wpłacać czynsz, jest wywieszony na tablicy, zwykle obok portierni.
Numer kontrahenta otrzymacie pod koniec
października – przy wydawaniu kluczy. Należy go wpisywać w miejscu na dane osoby
płacącej. Miesięczna opłata wynosi średnio
od 295 do 430 zł.
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Podobnie jak w „zwyczajnym” mieszkaniu student sam rozporządza swoją przestrzenią życiową (choć większe usterki
zgłaszane są do konserwatora). Pokój wyposażony jest w podstawowe meble. Jeśli
chcecie skorzystać z akademikowej kuchni
(wspólnej dla mieszkańców), to radzę jednak
uzbroić się w cierpliwość zarówno wobec
kolejki innych osób gotujących posiłek, jak
i czasem… wobec samej kuchenki. A propos
kuchni, jest ona wyposażona tylko w najprostszy sprzęt do gotowania, reszta udogodnień pozostaje zaś po stronie studenta, co
często wiąże się z gruntownym przemeblowaniem pokoju, aby pomieścić nasze AGD.

Najbardziej nieprzewidywalni są jednak… współlokatorzy z boksu. Aż do dnia,
w którym wprowadzimy się do akademika,
nie wiadomo, na jaką osobę się traﬁło. A jak
wiadomo ludzie są naprawdę różni. Możemy
mieć szczęście i traﬁć na całkiem spoko gościa albo wręcz przeciwnie...
Osobiście uważam akademik za warty
polecenia. Mieszkanie w nim jest całkiem
fajne i daje możliwość bliższego poznania
wielu nowych ludzi. A pozostałe kwestie
musimy już sami między sobą wypracować.

DOMY STUDENCKIE
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

DOM STUDENTA NR 1 „BAKAŁARZ”
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 75
71-061 SZCZECIN
tel. 91 448 94 32, 91 444 26 74

DOM STUDENTA NR 2 „BELFEREK”
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 74
71-061 SZCZECIN
tel. 91 433 04 28, 91 444 26 76

DOM STUDENTA NR 3 „KORDECKI”
UL. KORDECKIEGO 15
71-066 SZCZECIN
tel. 91 444 38 68

DOM STUDENTA NR 4 „PORTOWIEC”
UL. PODGÓRNA 26
70-205 SZCZECIN
tel. 91 434 15 67

Szczegółowe informacje na stronie: www.studenci.usz.edu.pl/domy-studenckie
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Student na rynku pracy?
No problem!
d października wielu nowych studentów rozpoczęło swoją przygodę na naszej uczelni. Studia to często czas opuszczenia
rodzinnych stron i usamodzielnienia się.
W tej sytuacji kwestia naszych finansów
jest istotna, szczególnie dla przyjezdnych
studentów I roku, którzy nie poznali jeszcze Szczecina i możliwości, jakie oferuje to
miasto. W artykule zawrę moje osobiste
doświadczenie związane z szukaniem pracy.
Jestem co prawda osobą miejscową, ale myślę, że moje wskazówki okażą się pomocne
dla wszystkich pierwszorocznych, do których w szczególności kieruję te informacje
dotyczące jednej ze szczecińskich agencji
pracy. Moim zdaniem jest ona bardzo fajnym
start-upem i ciekawą alternatywą dla ofert
w Internecie.

O

Jak zacząć poszukiwania pracy?
Po wypełnieniu formularza dla nowych
członków i podpisaniu umowy możecie szukać pierwszych ofert pracy. Agencja dysponuje stroną internetową, a także fanpage’em
na Facebooku, dzięki czemu wszędzie, gdzie
macie możliwość, możecie bez problemu zapisać się na interesujący Was termin. Oczywiście możecie również pojechać do biura
i tam dowiedzieć się, czy pojawiły się ciekawe oferty pracy. Co do wypełniania wszelkich formularzy, to nie musicie się krępować
i śmiało zadawajcie pytania sekretarkom. Są
to bardzo miłe i uprzejme osoby. Pamiętajcie jednak, aby czytać dokładnie wszystko,
co jest zapisane w umowach, gdyż odpowiedzialność jest w tym przypadku bardzo
ważna.

Z pomocą przychodzi agencja pracy
tymczasowej „grupanoproblem”, do której
należę już ponad półtora roku. Będzie to pośrednik pomiędzy Wami a potencjalnym
pracodawcą. Jej siedziba mieści się w kamienicy przy ul. Małopolskiej 5/11 (obok sklepu
z klockami „LEGO”).

Jaką pracę można znaleźć w agencji pracy?
Nie musicie się też martwić brakiem
książeczki sanepidowskiej. Często pojawiają się informacje odnośnie pracy, gdzie nie
jest ona wymagana. Warto jednak taką
książeczkę posiadać, bo zapewnia Wam ona

10

więcej możliwości. Ja wyrobiłem ją w przychodni medycznej „Pramed”, która znajduje
się niedaleko agencji (jest to opcja płatna, lecz
cena jest dogodna, a i cały proces przebiega
szybciej niż w państwowych placówkach).
Teraz już możecie pracować jako ekspedient
w dziale mięsnym czy wykładacz nabiału.
Zawody może i brzmią komicznie, ale obec-

na stawka godzinowa „na rękę” dla osób
uczących się wynosi 11,70 zł i prezentuje się
zachęcająco. Nierzadko pojawiają się wyższe
stawki i sięgają czasem nawet 15 zł netto lub
wyżej. Sam pracowałem już na inwentaryzacji w sklepie spożywczym za stawkę godzinową wynoszącą 15,50 zł „na rękę”.

IRWZZZSL[DED\FRP

Co do ofert – jest ich bardzo dużo. Pojawiają się codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach porannych (zwykle
około godz. 9.00) i popołudniowych (zwykle około godz. 13.00 lub 14.00). Roznosiciel
ulotek oraz magazynier, kasjer, ekspedient
w największych szczecińskich hipermarketach i supermarketach, ale też w innych
ﬁrmach współpracujących z „grupanoproblem” – to zawody, spośród których student
możne wybierać. W przypadku np. prac inwentaryzacyjnych zwykle zapewniany jest
prowiant na przerwę. Na zmianach dziennych najczęściej sami musicie sobie takowy
zapewnić. Pracujecie tak długo, jak chcecie.
Oferty są zarówno jednodniowe, jak i kilkumiesięczne. Te dłuższe zwykle mają ustalony
termin minimalny (np. min. 10 dni lub min.
miesiąc). Najczęściej oferty pojawiają się

w ferie lub wakacje. W przypadku niektórych prac wymagane jest szkolenie BHP, które realizuje się w agencji. Tam również wytłumaczą Wam, jak dojechać do nowej pracy
i gdzie dokładnie należy się zgłosić pierwszego dnia. Potem wystarczy powiedzieć, że
jesteście z „grupanoproblem” i przyszliście
do pracy w takim czy innym dziale. Następnie pokierują Was i poinstruują, co należy
do Waszych zadań.
I najważniejsze – kiedy będzie wypłata?
Wypłatę otrzymujecie dziesiątego dnia
następnego miesiąca lub w najbliższy dzień
powszedni w stosunku do tego z góry określonego terminu, którego solidnie się trzymają. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji,
abym nie otrzymał pieniędzy na czas. Musicie posiadać własne konto, gdyż to tam będą
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one przelewane i poproszeni zostaniecie
o jego podanie we wstępnej fazie rekrutacji.
Przez dwa tygodnie ciągłej pracy (w przypadku płacy minimalnej) jesteście w stanie
zarobić ponad 1200 zł. W lutym następnego roku współpracy z agencją otrzymujecie
rozliczenie PIT w formie dokumentu pdf.

waż chciałem podzielić się z Wami moimi
własnymi doświadczeniami. Pamiętajcie, że
każda opcja jest warta rozpatrzenia, a „grupanoproblem” z pewnością jest jedną z nich.
Jeśli jesteście właśnie bez pracy, w trakcie
szukania zatrudnienia na dłużej czy po prostu chcecie sobie dorobić, to agencja pracy
tymczasowej jest idealnym rozwiązaniem.
Zdaję sobie sprawę, że jest to subiektyw- Może ona otworzyć Wam drzwi na dłuższą
ny artykuł, ale taki właśnie miał być, ponie- współpracę z wybranym pracodawcą.
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Młodzi na start!
– warsztaty dla studentów
S

tudenci poszukujący wskazówek, które ułatwią im wejście na rynek pracy,
mogą skorzystać z różnego rodzaju wsparcia
Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach
współpracy Wydziału Filologicznego US
z Fundacją Talent & Kariera zorganizowano
warsztaty pod hasłem #MłodziNaStart, które
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

przydatne rady dotyczące tworzenia CV czy
udziału w rozmowach kwalifikacyjnych,
co w przyszłości pozwoli im uniknąć stresu
i otrzymać atrakcyjną ofertę pracy.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się również m.in.:
•

Warsztaty miały charakter praktyczny i pozwalały zdobyć informacje istotne
z punktu widzenia osób szukających zatrudnienia. Studenci poszerzyli swoją wiedzę na
temat szczecińskiego rynku pracy, uzyskali

•
•

jak wyglądają nowoczesne procesy
rekrutacyjne,
jak budować markę osobistą kandydata w sieci,
w jakiej branży opłaca się obecnie
pracować.
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z instytucjami zewnętrznymi, mające na
celu wyposażenie studentów w umiejętności przydatne w kontaktach z przyszłymi
pracodawcami. O takiej potrzebie przekonuje przede wszystkim frekwencja podczas
spotkania oraz zainteresowanie studentów
Organizatorka spotkania – dr Nina Piela- podejmowanymi zagadnieniami.
cińska, prodziekan ds. studenckich WydziaInformacji o kolejnych wydarzeniach
łu Filologicznego US – zapewnia, że nie jest
to na pewno ostatnie spotkanie w ramach szukajcie na stronie Wydziału Filologicznewspółpracy Wydziału Filologicznego US go US: www.wf.usz.edu.pl .
Dodatkowo na studentów czekały oferty
pracy za granicą (Wielka Brytania), na które
można aplikować od zaraz, a pierwsi zrekrutowani pracownicy będą mieli możliwość
wyjazdu już w grudniu tego roku.

IRWPDWHULDÊ\RUJDQL]DWRUµZ
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Czarna plama
nad niegłosującymi
M

łodzi nie głosują, bo ich nie interesuje to, co się tutaj dzieje. Dla młodych
nie ma czegoś takiego jak Polska – z takimi opiniami w stosunku do młodych ludzi
możemy się spotkać. Brakuje do tego jeszcze
ostentacyjnie dużego napisu z ulotki solidarnościowej – Nie śpij, bo cię przegłosują. A jak
jest naprawdę?

absencji młodych nabiera niewyobrażalnego rozmiaru. Słyszy się, że z roku na rok coraz więcej młodzieży postanawia nie oddać
swego głosu, ponieważ nie ma odpowiedniego kandydata. Opinia przytacza głosy: po co
będę szedł na wybory, przecież jeden głos niczego nie zmieni. Nadeszła chyba pora, żeby
zadać bardzo istotne pytanie: czy to wszystko jest prawdą? Przyjrzyjmy się tej sprawie
Młodzież ponoć nie chce chodzić na wy- z perspektywy nas, młodych ludzi.
bory. Podobno tendencja do coraz wyższej

IRW6KXWWHU6WRFN
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Można stwierdzić, że oczywiście czasem
tak jest, jeśli weźmiemy pod uwagę pojedyncze, wyalienowane jednostki, które nie
miały z wyborami nic wspólnego. Jednak
ogólnie rzecz ujmując, nie należy się nam
wśród społeczeństwa opinia, że nie głosujemy (niezależne od tego, której orientacji
politycznej młodzi wyborcy dali przewagę
podczas wyborów).

dzialna pani! Żyjemy w odmiennych standardach oraz realiach. Brak zainteresowania
polityką nie jest jednoznaczny z brakiem
zainteresowania krajem i brakiem poczucia
więzi z nim. Wiąże się przede wszystkim
z innymi priorytetami i mentalnością generacji „multitaskingowej”.
Na przestrzeni lat można zauważyć, że
my – młodzi ludzie zawsze o coś walczyliśmy. A dziś? Trudno nie zauważyć, że niektórzy z nas walczą już chyba tylko o „lajki” na Facebooku. Zadajemy sobie pytanie,
czy to na kogo zagłosujemy będzie miało
znaczenie. A co jeśli nasz kandydat wygra
i nie spełni swoich postulatów, nie dotrzyma
danych obietnic? Co, niestety, często się zdarza… Przykład idzie z góry, a młodzież nie
jest ślepa i głucha.

I choć prawdą jest, że obecnie polityka
nie cieszy się wśród wielu młodych ludzi
tak dużym zainteresowaniem jak gry PlayStation czy rundka w LoL-a, to arbitralne
ocenianie nas wszystkich również nie jest
na miejscu. To prawda, nie jesteśmy zaangażowani w tak intensywny sposób jak nasi
rodzice czy dziadkowie w różne organizacje polityczne lub związki zawodowe. Może
i czasem można nam zarzucić bezideowość
Zawsze znajdą się ludzie – również lui brak inwencji. Ale warto również pamiętać, że czasy się zmieniły.
dzie młodzi – zarówno idący na wybory,
jak i stroniący od polityki. Powody są oczyW tym miejscu mogłaby pojawić się wiście różne, ale na pewno nie kategoryzowstawka jakiejś starszej, umoralniającej ko- wałbym tego w kontekście problemu spobiety, która mnie poprawia: „Czasy zawsze łecznego. I jestem zdecydowanie przeciwny
się zmieniają, ale wy powinniście walczyć kreowaniu w mediach wizerunku młodzieo dobra narodowe!”. Otóż nie, droga niewi- ży jako grupy niechodzącej na wybory.
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Jak studenci spędzają
Halloween?
H

Najstarszym i najbardziej klasycznym
alloween (lub inaczej All Hallows’ Eve)
to obecnie dosyć skomercjalizowane sposobem spędzenia czasu podczas Halloświęto przypadające w wigilię katolickiego ween jest zbieranie cukierków z kolegami
lub… współlokatorami. Tak właśnie zrobili
dnia Wszystkich Świętych.
w tym roku rezydenci domu studenckiego
Sama tradycja wywodzi się z anglosa- „Bakałarz”, choć nie płatali psikusów za brak
skiego święta zmarłych – dnia, w którym fantów.
zmarli mieli powracać do świata żywych,
gdzie witali ich darami poprzebierani ludzie. Halloween na imprezie lub w kinie
Wiele klubów urządza tematyczne imDziś Halloween to głównie okazja do wygłupów i zabawy z kolegami. Myślę, że wbrew prezy i zachęca do odwiedzin upominkami
niektórym opiniom nigdy nie jest się za sta- i zniżkami dla przebranych gości. Atmosfera
rym na taką zabawę. Studenci mają własne grozy nie omija również kin, które w tę noc
organizują specjalne maratony horrorów,
sposoby na dobry nastrój w tym dniu.
IRW$OHNVDQGUD=XEU]\FND
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thrillerów i innych przyprawiających o gę- Co o Halloween sądzą studenci?
sią skórkę ﬁlmów.
I chociaż poglądy na temat Halloween
są różne, to wśród studentów pojawiają się
Domówki w mrocznym klimacie
raczej pozytywne opinie o takich atrakcjach.
Jednak większość z nas decyduje się Większość biletów na imprezy zostaje wyna różnego rodzaju domówki, imprezy or- przedana w ciągu kilku dni. Ludzie mogą się
ganizowane w prywatnym gronie. Osoby wyluzować, powygłupiać, a przede wszystmarzące o spokojnym wieczorze wybierają kim – odpocząć. Jednak studenci najbardziej
programy telewizyjne, wśród których tego chwalą sobie towarzystwo, w którym spęwieczora można znaleźć sporo mniej lub dzają czas, gdyż nie liczy się miejsce, ale lubardziej znanych klasyków, a jeśli to Was dzie, z którymi się bawisz. A poza tym w tę
nie interesuje, w rezerwie zawsze zostaje jedną noc nawet najgorszy wygląd jest mile
ulubiona książka – oczywiście w tematyce widziany, a wręcz pożądany.
duchów, magii i potworów (na ten wieczór
szczególnie polecam dzieła Stephena Kinga).
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Poradnik
przedświątecznych zakupów
W

okresie przygotowań do świąt Bożego
Narodzenia wielu z nas staje przed
wyzwaniem, jakim jest kupno prezentów
dla rodziny i bliskich nam osób. Jednak zakupowy szał nie dla każdego z nas jest czymś
przyjemnym, a poszukiwania wymarzonego
podarunku mogą okazać się dosyć męczące.
Myślę, że nie raz zadaliśmy sobie pytanie:
„Ale co ja mam kupić?”. Jak w takim razie
kupować z głową, nie dać się zwariować
i dobrać odpowiedni upominek? Oto kilka
prostych rad.

Miejsce poszukiwań
Większość osób standardowo wybiera
duże galerie handlowe, co jest dobrym pomysłem, ze względu na liczbę sklepów. Aby
jednak nie stracić w nich zbyt wiele czasu,
trzeba wiedzieć, czego szukamy.
Wśród moich ulubionych miejsc do
kupowania prezentów są: Empik (niesamowity potencjał), sklepy „domowe” typu
Home&You, Homla, Duca, a następnie NanuNana oraz Flying Tiger – także ze względu na wybór materiałów do pakowania prezentów i tworzenia ich samemu.
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Oczywiście warto zwrócić uwagę również na sklepy z biżuterią typu YES, APART
(diamenty najlepszymi przyjaciółmi kobiet!),
herbaciarnie, sklepy ze świeczkami i akcesoriami dekoracyjnymi, stoiska regionalne,
gdzie produkty są ręcznie robione i niepowtarzalne.
Kogo chcemy obdarować?
Na samym początku musimy zastanowić
się nad tym, kim jest dla nas osoba, którą
chcemy obdarować i jaka łączy nas z nią
relacja. Być może poszukujecie prezentu dla
babci, a może po prostu dla kolegi z pracy,
którego wylosowaliście na mikołajki. W obu
przypadkach będziemy szukać czegoś zupełnie innego. Przykładowo: nie kupilibyście
tego samego prezentu na urodziny koleżance z klasy i nauczycielowi, prawda? Gdy
już to ustalimy, kolejnym krokiem będzie
skupienie się na zainteresowaniach, potrzebach i gustach, czyli – co kto lubi i co jest mu
potrzebne?

.RORURZ\SOHFDF]HNGODQDMPÊRGV]\FK
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Prezentowe klasyki
Jednak bywają sytuacje, w których nie
za bardzo potraﬁmy znaleźć odpowiedzi na
powyższe pytania. Wynika to z wielu róż- itp.) lub nawet gadżety domowe.
nych czynników.
Zacznijmy od dwóch pierwszych. OczyByć może po prostu nie znamy tej osoby wiście, nie zawsze mamy wiedzę na temat
zbyt dobrze lub nie widzimy się z nią zbyt ulubionych gatunków czy autorów, jednak
często, na przykład gdy chodzi o naszych w każdej księgarni, sklepie muzycznym
dalszych krewnych. W takich przypadkach czy po prostu Empiku jesteśmy w stanie
należy sięgnąć do kategorii prezentów do- znaleźć ponadczasowe pozycje, które każdy
brych i jednocześnie bezpiecznych, które na z nas chciałby (czy nawet powinien) mieć
pewno spodobają się i przydadzą każdemu. w domu, mimo że sami byśmy sobie ich nie
Dodatkowo nadają się one również na pre- kupili. Wiadomo, zawsze jest coś nowego, na
zenty dla osób, które znamy lepiej, bo bez topie, jakaś kolejna część książki czy kolejna
problemu możemy wtedy te przedmioty płyta, które zwracają naszą uwagę. Dużą
spersonalizować. Są to prezentowe klasyki, popularnością cieszą się również gry planczyli: książki, muzyka (różnego rodzaju płyty szowe. Coraz częstszym prezentem stają się
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także karty podarunkowe, za pomocą których możemy przekazać określoną kwotę do
swobodnego wykorzystania w późniejszym
terminie.

Home&You czy Homla, jesteśmy w stanie
znaleźć ogrom praktycznych prezentów,
które na pewno nie skończą rzucone w kąt
zapomnianej szuflady. Ten typ podarunku
wymaga już od nas minimum wiedzy o styCo do gadżetów domowych – wiem, że lu życia danej osoby, ale zdecydowanie ratumoże się to wydawać trochę dziwne, ale za- je nas od zakupów w rozpaczy i na ostatnią
ufajcie mi. Wchodząc do sklepów w stylu chwilę.
IRW=HVWDZGRNDZ\+RPH <RX

Bardzo ciekawym pomysłem jest kupienie komuś na przykład specjalnego dzbanka
chłodzącego do wina, a w zestawie można
dodać do tego eleganckie kieliszki. Skoro już
jesteśmy w temacie alkoholu – podobnym
prezentem może być karafka i oczywiście jakiś gustowny trunek. Bardzo dobrze
sprawdzają się również takie propozycje jak:
zestawy do picia herbaty, młynek do kawy,
przybory winiarskie, moździerz czy nawilżacze powietrza (ostatnio bardzo modne i łatwo można znaleźć takie, które wpasują się
idealnie w każdy wystrój). Jestem również
pewna, że nikt nie pogardzi miękkim w dotyku i ciepłym kocykiem.

le. Istnieją punkty turystyczne, w których
można kupić na prezent vouchery na wiele
atrakcji.
Może być to wizyta w pijalni czekolady
lub w SPA. Osobom lubiącym szalone przygody możemy podarować skok ze spadochronem lub przejażdżkę luksusowym sportowym samochodem po profesjonalnym
torze. Wybór jest przeogromny, więc tak
naprawdę można by znaleźć coś dla każdego
członka rodziny, bez względu na wiek.

To co najlepsze jest w nas
Mimo wszystko żaden ekskluzywny prezent nie zastąpi tego, który zrobiliśmy sami,
poświęcając na to swój bezcenny czas. Jeżeli
A gdy to zawiedzie...
W takiej sytuacji proponuje podarować nie mamy czasu zrobić całego prezentu, to
bliskim wspaniałe chwile i nie mam tu na dodajmy do niego coś od siebie. Nawet jeżeli
myśli tych spędzonych przy wigilijnym sto- miałaby to być zwykła laurka dołączona do
paczuszki pod choinką.
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Pamiętajcie, że jeżeli – mimo moich propozycji – niczego nie znajdziecie, to podczas
świąt najlepszym darem zawsze będzie Wasza miłość, więc obdarujcie nią bliskich i po
prostu podziękujcie im za to, że są.
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Sylwestrowe plany
S

To może pójdziemy do jakiegoś lokalu?
Pomysł interesujący i ma wiele zalet. Panie mają okazję do włożenia wspaniałych
(aczkolwiek rzadko kiedy dopasowanych
do pory roku) kreacji, a panowie mogą zabłysnąć w eleganckich garniturach. Można
zarówno dobrze zjeść (miejmy taką nadzieję), jak i potańczyć, a przy okazji poznać
W niektórych przypadkach po tym py- nowych ludzi. Wyobraźnia podsuwa nam
taniu następuje burza mózgów wszystkich wspaniały obraz.
znajomych i ostatecznie pada kilka propoJednak realia mogą być „odrobinkę”
zycji. W skrócie – jest z czego wybierać.
Jednak bywają też sytuacje odwrotne, kie- inne. Zacznijmy od tego, że niestety, ale nie
dy to po zadanym pytaniu następuje długa, każdego studenta stać na taką przyjemność
naprawdę długa cisza... I teraz zaczyna się (często cenowo nie jest ona na studencką
kombinowanie – jak się zabawić, nie wydać kieszeń), więc – planując wyjście większą
za dużo pieniędzy i… nie poświęcić swojego grupą – trzeba mieć świadomość, że niektórzy z nas będą mogli jedynie pomachać
mieszkania.
bawiącym się ludziom przez restauracyjną
witrynę. Starajmy się jednak myśleć pozy-

ylwester jest jednym z tych dni w roku,
kiedy wszyscy chcemy się po prostu dobrze bawić. Być może niektórzy mają już stałe miejsce i sposób spędzania tego czasu, ale
większość z nas prędzej czy później zostaje
postawiona przed prostym, ale jakże ważnym pytaniem: Co robimy na sylwestra?
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tywnie – udało się, jesteśmy. Tak samo jak
sporo innych, nieznanych nam osób. Niech
więc nie zdziwi nas obraz typowego Janusza narzekającego na prowadzącego imprezę
i Grażyny pakującej jednocześnie do torebki
przekąski ze szwedzkiego stołu albo awantura stworzona przez typową „madkę”, której
dziecku ktoś zwrócił uwagę, że nie powinno
krzyczeć i biegać po sali. Panie i Panowie –
prawdziwa sielanka.
Hej, a może zrobimy domówkę?
Zdradliwe pytanie puszczone w eter.
„Zrobimy”! Ha! Nic bardziej mylnego! Imprezę w mieszkaniu organizuje jego właściciel,
a część „my” zostaje uznana przez nielicznych, którzy przyniosą coś do jedzenia albo
pomogą posprzątać po imprezie. Nie ukrywajmy, dla niektórych domówki działają na
zasadzie: przyjdę, zjem, popiję, zakręcę piętą
i lecę!

IRWZZZSL[DED\FRP

No to zaczynamy! Podział obowiązków
teoretycznie równy, bo każdy coś kupi,
ale nie oszukujmy się. Koniec końców gospodarz narobi się jak rolnik podczas żniw
i wyda miliony monet (oby tylko na jedzenie, a nie na mandat po wizycie policji).
Po prostu dobrze się bawmy!
My, Polacy, już tak mamy, że lubimy narzekać, więc czego bym nie napisała, to i tak
znajdzie się jeszcze mnóstwo wad i zalet
wymienionych przeze mnie sposobów na
przywitanie nowego roku.

Zawsze pojawia się jeden podstawowy
problem, który wywołuje pytanie: To u kogo
robimy imprezę? I tu czas staje w miejscu...
Ania nerwowo spogląda na zegarek, do
Krzycha dzwoni nagle mama (od mamy zawsze trzeba odebrać), Kasia już szykuje się
Jednak bez względu na to, czy będzie to
do ucieczki, a wszyscy oni mają w głowa
jedno: Nie u mnie, nie u mnie, błagam, nie kolacja w restauracji, szalona studencka dou mnie!
mówka, tańce w klubie, na Bulwarach czy
w domowym zaciszu – po prostu dobrze się
Ostatecznie znajduje się jakiś bohater bawcie! Nie pozwólcie, by małe sytuacyjne
w ciemnym majestatycznym szalu (pamię- wady popsuły Wam nastrój, uśmiechnijcie
tajmy, nie wszyscy noszą peleryny) i ratuje się i z tym właśnie uśmiechem wejdźcie we
tłum z opresji, rzucając w przestrzeń zdanie, wspaniały 2019 rok!
które jest lekiem na całe zło świata: Zrobimy
u mnie, jest miejsce i mam wolne mieszkanie od współlokatorów.
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Poradnik kuchni survivalowej:
Kąski na przekąski, czyli wielkie
propozycje małych potraw
Z

500 g mięsa mielonego,
bliża się wielka impreza, na której ma być
1 małe jajko,
mnóstwo znajomych, a Twoja studencka
5 łyżek bułki tartej
kieszeń świeci pustką i ledwo wiążesz kokilka ogórków kiszonych,
niec z końcem? Mamy na to rozwiązanie,
sałata,
a jest nim: Poradnik kuchni survivalowej,
sos (opcjonalnie można wymieszać
czyli jak przetrwać jako student w kuchni.
ketchup z majonezem),
Zapraszamy!
przyprawy: sól, pieprz, papryka
Naszą dzisiejszą propozycją są miniburostra i słodka,
gery lub burgerowe koreczki imprezowe,
olej,
a ich wykonanie jest banalnie proste. Co
więcej nie będziesz potrzebować wielu
składników, bo – jak sama nazwa wskazuje Przepis:
1. Mąkę, cukier, drożdże i sól przekła– burgery są malutkie, więc dużo się do nich
damy do miski, mieszamy. Dodajemy
nie zmieści.
mleko, rozpuszczone i ostudzone masło. Jajko dokładnie roztrzepujemy,
A oto przepis:
do ciasta dodajemy 1 łyżkę, resztę zoSkładniki:
stawiamy do smarowania. Ciasto wy2 szklanki mąki pszennej,
rabiamy, odstawiamy do wyrośnięcia
1 łyżeczka suszonych drożdży,
na ok. 1 godzinę.
½ szklanki ciepłego mleka,
2. Ciasto ponownie wyrabiamy, formu1 łyżka soli,
jemy małe kulki, które lekko spłasz1 jajko,
czamy. Smarujemy jajkiem, posypu1 łyżka masła,
jemy sezamem. Pieczemy przez około

22

15 minut w temperaturze 160 stopni.
Studzimy.
3. Mięso mielone łączymy z jajkiem,
przyprawami i bułką tartą. Formujemy malutkie kotleciki o średnicy
podobnej do upieczonych bułek.
Smażymy na złoty kolor na rozgrzanym oleju.

IRW*RRJOH

4. Sałatę rwiemy na małe kawałki,
ogórka kroimy w plastry. Bułeczki
kroimy na pół, smarujemy musztardą, po czym nakładamy kolejno:
kotlecik, ketchup, ogórka, sałatę.
Przykrywamy drugą częścią bułki,
przebijamy wykałaczką. Smacznego!
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REDAKCJA CZASOPISMA STUDENTÓW
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

składa wszystkim studentom, doktorantom
i pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego
życzenia zdrowych pogodnych i rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia,
niezapomnianej zabawy sylwestrowej
oraz
szczęścia i spełnienia marzeń
w nadchodzącym 2019 roku!
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Eksplozja wiedzy
– uniwersyteckie spotkania z nauką

Z

a nami trzy wykłady otwarte, które odbyły się w ramach cyklu zorganizowanego przez Uniwersytet Szczeciński oraz Miasto
Szczecin pod hasłem „Eksplozja wiedzy – uniwersyteckie spotkania z nauką”.

Wykłady mają na celu „przybliżenie szerokiej publiczności najciekawszych zagadnień ze świata nauki”. A zatem jakie tematy
zostały poruszone dotychczas podczas wykładów na naszej uczelni?

Jaka jest idea spotkań? „Gościć będziemy wyjątkowe osoby, które zachęcą nas do
dyskusji nad wszystkim, co pozostaje często
tajemnicze lub ledwo dostrzegalne, a jednocześnie żywo obecne w naszym życiu” – zapewniają organizatorzy na stronie internetowej wydarzenia.

Rozpoczęliśmy od zagadnienia terapii genowych opartych na mRNA – o nadziejach
i wyzwaniach związanych z nimi mówił dr
hab. Jacek Jemielity, prof. UW z Centrum
Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik Laboratorium Chemii Bioorganicznej (15 października 2018
roku).
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Ostatni wykład w tym roku kalendarzowym dotyczył z kolei m.in. obrazowania
biomedycznego. Wystąpienie prof. dr. hab.
Macieja Wojtkowskiego z Instytutu Chemii
Fizycznej PAN, kierownika Zakładu Chemii
Fizycznej Układów Biologicznych zostało
zatytułowane: „Od komórki do mózgu – jak
obrazowanie biomedyczne pomaga nam zroPodczas kolejnego spotkania – zdecydo- zumieć świat” (10 grudnia 2018 roku).
wanie różniącego się podejmowaną tematyWykłady odbyły się w auli Wydziału
ką – prof. dr hab. Maria Lewicka z Katedry
Psychologii WH Uniwersytetu im. Mikołaja Matematyczno-Fizycznego US, był nagryKopernika w Toruniu, kierownik Zakładu wane i emitowane na stronie internetowej:
Psychologii Społecznej i Środowiskowej
www.wyklady.usz.edu.pl
wprowadziła słuchaczy w temat pamięci
i tożsamości podczas wykładu „OdzyskiZapraszamy zarówno do obejrzenia relawanie pamięci. Rola pamięci w tożsamości
cji z dotychczas zaprezentowanych wykłamiejsca” (26 listopada 2018 roku).
dów, jak również – do śledzenia informacji
o kolejnych interesujących spotkaniach
z wybitnymi naukowcami!
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Kolonia badawcza jerzyków
W

szystko zaczęło się, gdy inwestor budujący hotel Dana przy al. Wyzwolenia zniszczył zamieszkującą tam kolonię
jerzyków. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska nakazał inwestorowi odtworzenie zniszczonych siedlisk. Inwestor zwrócił
się więc do Wydziału Biologii US i – po załatwieniu wszystkich formalności – na dachu
budynku wydziału przy ul. Felczaka powstała nowa kolonia.

szone zostały w 2013 roku nad salą gimnastyczną i początkowo było ich ok. 20–30,
obecnie jest ich już 40.

W 2014 roku miała miejsce stymulacja
w celu zachęty do zagnieżdżenia się. Wabienie odbywało się od świtu do nocy. Budki
z numerem 1 oraz 11 zostały zamieszkane
przez ptaki. W budce nr 1 pojawiły się dwa
pisklaki, a rodzice zostali zaobrączkowani. Znaleziono również dwa rozbite jaja, co
Aby kolonia jerzyków mogła zostać świadczy o tym, że najprawdopodobniej dostworzona, pracownicy Wydziału Biologii szło do walki pomiędzy rodzicami. W budce
US, musieli nauczyć się … wabienia ptaków, nr 11 znajdowały się dwa porzucone jaja.
by mogły się one zalęgnąć. Budki powie-

-HU]\N]Z\F]DMQ\ $SXVDSXV IRW,QWHUQHW
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W 2015 roku zaobserwowano tę samą
parę, która lęgła się wcześniej w budce
nr 1 i dalej ją zamieszkiwała, pojawiły się
dwa pisklaki. Pozostałe budki były puste.
W 2016 roku budka nr 1 była zamieszkiwana przez tę samą parę. W tym samym
roku nastąpiła zmiana partnera, jednak nie
było wiadomo, czy zmieniła się samica czy
samiec. Pojawiły się dwa pisklaki, oprócz
nich jeden martwy i dodatkowo trzy jajka.

Ponownie zajęta została budka nr 11, a para,
która ją zamieszkała, wydała dwa pisklaki.
W 2017 roku budki nr 1 i 11 były zamieszkiwane przez te same pary. W obu pojawiły się po dwa pisklęta.
Następne wabienie zaplanowane jest na
przyszły rok.

%XGNLOÇJRZHMHU]\NµZSRZLHV]RQHQDGZ\G]LDÊHPIRW8UV]XOD3LODUF]\N
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Targi Ochrony Środowiska
POL-EKO SYSTEM
J

ak co roku jesienią odbyły się w Poznaniu
największe w Polsce Targi Ochrony Środowiska POL-EKO SYSTEM (23–25 października 2018 roku).

Podczas targów można było zobaczyć
m.in. kompleksowy aplikator do kropelkowego podlewania drzew czy termokompostowniki służące do gromadzenia bioodpadów domu i ogrodu oraz przerabiania
ich pod wpływem ciepła i wody w pełnowartościowy nawóz kompostowy. Ponadto 1DSLVQDNWµU\PPR×QDE\ÊRZ\F]\WDÅZLHOHFLHNDZ\FKLQIRUPDFML
uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie QDWHPDW/DVµZ3DÌVWZRZ\FKIRW8UV]XOD3LODUF]\N
pt. Czym jest dla mnie ekologia oraz czyste
powietrze organizowanym przez BOŚ Bank Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
czy zobaczyć wystawę zdjęć z akcji gaszenia Badawczy, BOŚ Bank, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Biomasy, Główny
lasów w Szwecji.
Inspektorat Ochrony Środowiska, Polska
Wśród wystawców byli również przed- Izba Ekologii, Polska Izba Odzysku i Recystawiciele instytucji takich jak: Krajowa klingu Opakowań, Krajowa Izba Biopaliw,
Izba Gospodarki Odpadami (KIGO), Izba Izba Gospodarcza Metali Niezależnych i ReGospodarcza Energetyki i Ochrony Środo- cyklingu (IGMNiR).
wiska (GEOS), Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ),
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Instytut
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Oprócz części wystawienniczej podczas
Nowością będzie pojawienie się na początku przyszłego roku „kjosków”, początko- Targów Ochrony Środowiska odbywały się
wo w Warszawie, które będą umożliwiały również konferencje i warsztaty.
wypożyczenie powerbanku za niewielką
kwotę. „Kjoski” te będą działały podobnie
jak rowery miejskie (zwrot powerbanku
w innym „kjosku”).

ì.MRVNëIRW8UV]XOD3LODUF]\N
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Kongres IKONA 2018
W

dniach 16–18 listopada w Warszawie odbył się 2. Interdyscyplinarny
Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego
IKONA 2018. Kongres ten stanowił dobrą
okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz
kontaktów, warto więc zrelacjonować jego
przebieg.

uczestników kongresu dotyczące nowej
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Tego dnia mogliśmy wysłuchać
dr Zofii Sawickiej, dyrektor Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA),
przedstawiającej ofertę NAWA dla studentów oraz doktorantów i dra Tomasza Rożka, prowadzącego program SONDA2, który
mówił o nowych wyzwaniach dla popularyzatorów nauki. Następnie dr hab. Jacek
Wasilewski przeprowadził warsztaty na temat tego, jak opowiadać o swoich badania
szerokiemu gronu odbiorców.

Kongres IKONA odbył się po raz drugi.
Jego celem jest m.in. zintegrowanie środowisk związanych z organizacjami studenckimi oraz doktoranckimi, a także – promowanie działalności tych organizacji. Był to
kongres interdyscyplinarny, więc uczestniczyli w nim przedstawiciele większości Szkolenia dla studentów i doktorantów
Drugiego dnia odbywały się trzy bloki
nauk (m.in. medycyny, biologii, socjologii
szkoleń tematycznych (zarządzenie projekczy prawa).
tem, pozyskiwanie środków finansowych
i prezentacja wyników badań naukowych).
Najważniejsze zagadnienia kongresu
Kongres otworzyli: prof. Wiktor Jędrze- Ja wybrałem blok związany z pozyskiwajec – prorektor Akademii Sztuk Pięknych niem środków ﬁnansowanych, gdzie uczyw Warszawie, Agnieszka Żyra – wice- liśmy się, jak pisać wnioski o dofinansoprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji wanie projektów ze środków Narodowego
Doktorantów, Robert Pawłowski – prezes Centrum Nauki oraz czym jest crowdfunFunduszu Pomocy Studentom, a także – Wi- ding i jakie są jego zalety. Warsztaty miały
ceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter praktyczny, bowiem trzeba było
Piotr Müller, który odpowiadał na pytania przygotować zadania w grupach, co także
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pozwalało poznać nowych i ciekawych ludzi. Wieczorem mogliśmy posłuchać referatów uczestników kongresu, a po wystąpieniach zadawać pytania prelegentom.
Gala Środowiska Akademickiego
Trzeciego, a zarazem ostatniego dnia
odbyła się uroczysta Gala Środowiska Akademickiego, podczas której podsumowano
kongres i wręczono nagrody dla uczestników konkursów StRuNa 2018 (najogólniej
mówiąc konkurs na najlepszych młodych
naukowców), ProDok 2018 (konkurs na najbardziej prodoktorancką uczelnię) i ProPan

/RJRNRQJUHVXIRW0DUFLQ*DOLÌVNL
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2018 (konkurs na najbardziej prodoktorancką jednostkę Polskiej Akademii Nauk). Wysłuchaliśmy także koncertu gitarowego duetu Woch&Guzik Duo. I na tym tegoroczna
IKONA się skończyła.
Podsumowując, Kongres IKONA 2018
stanowił świetną możliwość zdobycia nowej
wiedzy, poznania nowych ludzi, stał się platformą wymiany wiedzy o funkcjonowaniu
kół naukowych w różnych ośrodkach. Nadto kongres umożliwił uczestnikom promocję swoich ośrodków akademickich, w tym
Uniwersytetu Szczecińskiego.

:\NÊDGGUD7RPDV]D5R×NDIRW0DUFLQ*DOLÌVNL
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Mruczący przyjaciele
na Wydziale Biologii US
M

ało kto wie, przychodząc na Wydział
Biologii US, że odwiedzają go dwa koty.
Nie są to jednak zwykłe koty, które tak po
prostu są i tyle. Ale zacznijmy od początku…

cujących na portierni, tuż przed wydziałem.
Bardzo długo dochodziła do siebie po amputacji ogonka. Do dzisiaj jest bojaźliwa, jednak
normalnie reaguje na swoje imię, gdy się ją
zawoła na jedzonko. Nie przychodzi się łasić
Była jesień 2010 roku. To właśnie wte- czy prosić o „mizianie”, za to nie boi się prody pojawiła się na wydziale malutka Felka. sić, by wypuścić ją na dwór.
Została uratowana przez jedną z osób pra-

)HONDIRW8UV]XOD3LODUF]\N
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Wiosną 2011 roku na wydział przybył
Felek. Podobno wślizgnął się któregoś dnia
do budynku przy ul. Felczaka i pozostał do
dzisiaj. W przeciwieństwie do Felki – pieszczoch z niego okropny! Ma swoje ulubione
miejsca, jak na przykład krzesła na drugim
piętrze, a także – lubi wskakiwać na stół
w holu budynku przy ul. Felczaka. Nie raz
napędził wszystkim stracha, znikając na jakiś czas, czy przebywając w izolatce. Pamię-

7DNLHRWRRJÊRV]HQLHSRMDZLÊRVLÇZXELHJÊ\PURNXZEXG\QNX
SU]\XO)HOF]DNDIRW8UV]XOD3LODUF]\N

tam, że gdy pierwszy raz nie było go przez
kilka dni, ktoś powiedział, że szczęśliwie się
odnalazł, jednak traﬁł do szpitala z powodu
„rozerwanego” pyszczka. Na szczęście za każdym razem wszystko się dobrze kończyło.
Oba koty bywają w budynku przy
ul. Felczaka, jednak Felkę spotkać można też
czasem w drugim budynku, przy ul. Wąskiej.
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Przyroda i magiczne stworzenia
– rozmowa z Adrianną Winiarczyk

W

środowisku studenckim jest wiele
wspaniałych młodych ludzi, o których warto dowiedzieć się czegoś więcej. Te
osoby są obecne w naszym życiu codziennym. Każdy z nas ma różne zainteresowania, które mogą stać się inspiracją dla innych. Jedną z osób, która może podzielić się
z nami swoją pasją, jest studentka Uniwersytetu Szczecińskiego – Adrianna Winiarczyk.

Oktawia Jaworska, Zuzanna Pawłowska:
Czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie?
Adrianna Winiarczyk: Jestem na pierwszym roku mikrobiologii, jednak w wolnym
czasie bawię się rysunkiem i graﬁką komputerową. Jestem miłośniczką przyrody,
magicznych stworzeń i komiksów internetowych.
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O.J., Z.P.: Co skłoniło Cię do wyboru takiego
kierunku?
A.W.: Cóż... Mikrobiologia nie była moim
pierwszym wyborem. Na początku chciałam
się dostać na graﬁkę projektową do Akademii Sztuki w Szczecinie. Niestety, nie prze-

szłam pierwszego etapu. Drugim wyborem
była ﬁlologia angielska, jednak tam także się
nie dostałam… Ostatecznie dostałam się na
mikrobiologię. Od zawsze interesowałam się
również biologią i lubię pracę z mikroskopem, tak więc myślę, że to dobry wybór.

O.J., Z.P.: Od jak dawna rozwijasz swoje zainteresowania związane z rysowaniem?
A.W.: Rysuję od kiedy pamiętam. Oczywiście wcześniej moje prace nie były na tym
samym poziomie co teraz. Rysowanie to
umiejętność, którą rozwijamy przez całe nasze życie. Człowiek może mieć talent, jednak
to nie wystarcza. Ważne jest także ciągłe
szlifowanie swoich umiejętności. W Internecie poznałam wielu ludzi, którzy zainteresowali mnie graﬁką, programami i tabletami
graﬁcznymi. Zaczęłam oglądać tutoriale na
YouTube i poznane techniki wykorzystywałam w swoich dziełach. Rysuję niemal

codziennie. Nawet jeśli jest to szybki szkic.
Mój styl nieustannie się zmienia. Uczymy
się przez całe nasze życie, a sztuka nie ma
granic.
O.J., Z.P.: Czy miałaś okazję zaprezentować
swoje umiejętności w konkursach?
A.W.: Brałam udział w niewielu konkursach. Zawsze były to małe konkursy
organizowane przez szkoły czy domy kultury. Zwykle zajmowałam drugie lub trzecie
miejsca, ale zdarzały się i pierwsze. Ostatni
konkurs, w jakim brałam udział, był organizowany przez liceum, do którego chodziłam.
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Zajęłam tam pierwsze miejsce za rysunek o wiele łatwiejsze. Jest to także świetny spowykonany czarnymi markerami przedsta- sób na ćwiczenie rysowania.
wiający znane zabytki Kamienia Pomorskiego.
O.J., Z.P.: Gdzie znajdujesz inspiracje do tworzenia tak wspaniałych rysunków?
O.J., Z.P.: Czy masz jakieś inne zainteresowaA.W.: Inspiracje czerpie właściwie ze
nia?
wszystkiego. Mogą to być ﬁlmy, książki, otaA.W.: Rysowanie nie jest moim jedynym czający mnie świat. Często jest to muzyka. To
zainteresowaniem. Od dziecka interesuję się dzięki niej mam najwięcej pomysłów. Dużą
przyrodą. Jako dziecko miałam dużo atlasów inspiracją są także inni artyści wystawiajązwierząt. Lubię także legendy i fantastycz- cy swoje prace w Internecie. Oglądanie ich
ne istoty. W podstawówce przesiadywałam dzieł jest dla mnie świetną motywacją do rydługie przerwy w bibliotece i przeglądałam sowania, gdy dopada mnie brak weny.
jedną książkę o magicznych stworzeniach
z różnych zakątków świata. Hobbystycz- O.J., Z.P.: Dziękujemy za podzielenie się
nie zajmuję się także tworzeniem komik- z nami swoją pasją. Życzymy powodzenia
sów internetowych. Moja głowa jest pełna w dalszym tworzeniu!
pomysłów na postaci i ich historie. Nigdy
nie umiałam pisać książek. Przedstawianie
opowieści za pomocą ilustracji jest dla mnie
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Oprócz nauki oraz innych obowiązków warto znaleźć czas
na rozwój swoich zainteresowań!
W artykule zaprezentowano wybrane prace
autorstwa Adrianny Winiarczyk.
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Nasze wielkie
greckie otrzęsiny
O

trzęsiny Uniwersytetu Szczecińskiego żym” studentom na łatwe zaadaptowanie się
odbyły się 18 października 2018 roku i spokojne wejście do akademickiego świata.
w klubie studenckim „Pinokio”. Motywem
była starożytna Grecja – na wszystkie przePierwsze, co rzucało się w oczy po przybrane osoby czekały upominki.
byciu do znanego wszystkim studentom klubu „Pinokio”, to ogromna liczba ludzi wchoNauka na studiach jest oczywiście naj- dzących na imprezę. Chętnych do wspólnej
ważniejsza. Jednak sprawą, której również zabawy nie brakowało! Dobry humor
nie można pominąć, wkraczając w uniwer- uczestników, świetna atmosfera, odpowiednio dobrana muzyka – wszystko to mieliśmy
syteckie życie, jest integracja.
zagwarantowane.
Otrzęsiny to idealne wydarzenie sprzyjające zawiązaniu nowych znajomości. Taka Serdecznie polecam imprezy tego typu, bo
forma integracji stała się już tradycją, impre- w jaki sposób można lepiej zacząć życie stuza organizowana co roku, pozwala „świe- denckie, jeśli nie od świetnej zabawy?

Organizatorem wydarzenia była Uczelniana Rada
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Informacji o kolejnych wydarzeniach szukajcie na Facebooku URSS US:
www.facebook.com/samorzadus
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Strefa możliwości – otwórz się
na możliwości!
S

trefa możliwości to wydarzenie, którego celem było zaprezentowanie różnych
pomysłów na rozwój studentów oraz organizacji studenckich działających w Uniwersytecie Szczecińskim. Spotkanie odbyło się
29 listopada 2018 roku, zostało zorganizowane przez Strefę Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wśród zaproszonych do udziału w Streﬁe możliwości organizacji można wymienić
m.in. Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego US, Strefę Kultury Studenckiej US, ESN
US Szczecin, redakcję czasopisma studentów

Uniwersytetu Szczecińskiego „Kwadrans
Studencki”, grupy teatralne oraz koła naukowe i organizacje studenckie.
Promocja organizacji studenckich
– W Strefie Kultury Studenckiej mieliśmy możliwość organizacji wydarzenia
promującego działalność organizacji działających na naszym uniwersytecie – mówi
Paweł Cichecki, kierownik SKS, organizator
wydarzenia. – Dziękujemy organizacjom za
zaangażowanie i wzięcie udziału w tej inicjatywie, natomiast odwiedzającym za tak
liczne przybycie.
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Do zupełnie innych aktywności zachęPodczas „Strefy możliwości” prezentowało się kilkanaście organizacji, które zaprasza- cali członkowie Koła Naukowego Zoologii
ły studentów do wstąpienia w ich szeregi. Kręgowców „Wąsatka” (Wydział Biologii).
Na ich stoisku można było obejrzeć m.in.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie!
ﬁlmy z obrączkowania ptaków. – Braliśmy
Czym można zajmować się w kole nauko- udział w monitorowaniu bociana białego,
wym?
inwentaryzacji sów i ptaków szponiastych
Koło Naukowe Marketingu działające – wylicza Urszula Pilarczyk. – W kręgu zaprzy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Za- interesowań członków koła znajdują się jedrządzania zapraszało na warsztaty, konkur- nak nie tylko ptaki.
sy i eventy dla studentów m.in. w ramach
projektu „I love marketing”.

IRW$OLFMD5HPLV]HZVND
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Koło Naukowe Hydrobiologów działające w ramach tego samego wydziału zapraszało m.in. do zapoznania się z projektem
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
i Monitoringu Środowiska PotamON. –
Większość członków koła zajmuje się organizmami związanymi z dnem zbiorników
wodnych – informowały Katarzyna Kulczyńska i Daria Nazdrowicz. – Aktualnie
prowadzimy cztery projekty związane
z bentosem – podkreślał Wiktor Wańczyk.
– Dotyczą one m.in. wpływu odnowy dna

rzeki na bentos, zasiedlania koryta rzeki
przez bezkręgowce wodne czy oceny unikatowości zbiorników wodnych.
Popularyzowanie kultury skandynawskiej w Szczecinie (i nie tylko) to podstawowe zadanie Koła Naukowego „Viking”
z Wydziału Filologicznego. – Podczas spotkań dyskutujemy o książkach i ﬁlmach –
wyjaśniają Weronika Kunicka. – Wydajemy
również własne czasopismo – dodaje Jakub
Szostak.

IRW$OLFMD5HPLV]HZVND

Na pytanie: jak ulepszyć przedsiębiorstwo odpowiedzi szukają studenci zrzeszeni w Kole Naukowym „Lean & Smart”
(Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług).
W kręgu ich zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z logistyką i produkcją.

Koło Naukowe Logistyków LogUS, działające
na tym samym wydziale, zajmuje się praktycznym i naukowym wymiarem logistyki.
– Organizujemy konferencje, wykłady oraz
spotkania z praktykami – mówią Dominika
Terka i Paweł Szal.
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Jak studenci mogą działać na rzecz innych
studentów?
W pokoju Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów US czekali jej przedstawiciele gotowi, aby udzielić wszystkich niezbędnych
informacji na temat tego, czym zajmuje się

samorząd i w jaki sposób pomaga studentom uczelni. To również dzięki działalności samorządu studenci mogą brać udział
w licznych wydarzeniach, m.in. w tym,
o którym właśnie piszemy!

IRW$OLFMD5HPLV]HZVND

Na stoisku ESN US Szczecin można było
poznać działalność tej organizacji. – Opiekujemy się „Erasmusami”, dbamy o ich życia
– od życia w akademikach po studenckie
imprezy – wyjaśnia Małgorzata Gmyrek.
– Nasze spotkania są również świetną okazją do podszkolenia znajomości języka angielskiego, ponieważ odbywają się właśnie
w tym języku. Do naszej organizacji należą
również obcokrajowy z wymiany.
Podczas takiego wydarzenia nie mogło
oczywiście zabraknąć redakcji czasopisma
„Kwadrans Studencki”! Zorganizowaliśmy
dzień otwarty w naszej redakcji, podczas

którego można było zapoznać się z nami
i naszą działalnością, otrzymać archiwalne numery czasopisma oraz wziąć udział
w konkursie na… temat dla „Kwadransu
Studenckiego”. Każda osoba odwiedzająca
naszą redakcję podczas „Strefy możliwości” mogła podzielić się z nami informacją,
o czym chciałaby przeczytać w kolejnych
numerach czasopisma, jakie zagadnienia – jej
zdaniem – powinniśmy podjąć lub… o czym
sama chciałaby napisać do „Kwadransu Studenckiego” (podczas spotkania można było
dołączyć do naszej redakcji!). Najciekawsze
pomysły nagrodziliśmy gadżetami z logotypem Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Ten pełen wrażeń dzień zakończył spek- ma” oraz koncert zespołu Tragarze, w który
takl „Gra o love” w wykonaniu Teatru „nie odbył się w klubie studenckim Pralnia.
IRW$OLFMD5HPLV]HZVND
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Przegląd najbliższych
wydarzeń
G

rudzień to czas bardzo wyjątkowy. To
w tym miesiącu mamy chwilę, by odpocząć i wraz z rodziną usiąść do jednego stołu,
porozmawiać i spędzić razem trochę czasu.
W tym roku grudzień jest szczególny również dla nas, redakcji „Kwadransu Studenckiego”, ponieważ tym numerem kończymy
pierwszy rok funkcjonowania naszego czasopisma!
Abyście mogli świętować nie tylko podczas Bożego Narodzenia, zrobiliśmy rozpiskę
wydarzeń, które umilą Wam przygotowania
do świąt! Na które wydarzenie wybralibyście się z przyjemnością?
15 grudnia 2018 roku – Wielka
Bitwa Szczecińska to najstarsza coroczna
bitwa freestylowa w Polsce. Na scenie pojawiają się najlepsi gracze z całego kraju,
aby walczyć o tytuł mistrza. Informacje od-

nośnie biletów wkrótce pojawią się na stronach internetowych.
16 grudnia 2018 roku – Szczeciński Bazar Smakoszy to świetna okazja, żeby
spróbować nowych dań – wyrobów eko!
Nie zabraknie również pysznych win oraz
żywności sezonowej. Pojawią się produkty
z upraw, będzie można spróbować chleba
bezglutenowego, zdrowego nabiału czy ekologicznego mięsa i wędlin. Szczeciński Bazar
Smakoszy odbywać się będzie co niedzielę
w OFF Marinie. Zapraszamy!
17 grudnia 2018 roku – Sugerancja
to teatr improwizacji grupy „Pod Pretekstem”, który umożliwia każdemu chętnemu
wzięcie udziału we wspólnej zabawie. Jeśli
chciałbyś „wyreżyserować” przedstawienie,
wystarczy, że zaproponujesz miejsce, bohaterów lub sytuacje, a nasi aktorzy wcielą się
w Twoje sugestie. Nie czekaj i pozwól im
zrealizować swoją wyobraźnię!
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19 grudnia 2018 roku – Czy Wy
również pamiętacie małą rudowłosą dziewczynkę z piegami? To była moja ulubiona
bajka z dzieciństwa i dziś ponownie zagości
na scenie. Tym razem mamy możliwość bli-

skiego spotkania z Anią w Teatrze Współczesnym w Szczecinie! Polecamy spektakl
w reżyserii Marka Pasiecznego opowiadający o przygodach Ani z Zielonego Wzgórza.
Wstęp płatny.

IRWZZZZVSROF]HVQ\V]F]HFLQSODQLD]]LHORQHJRZ]JRU]D

Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszamy!
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Gdzie warto złożyć dokumenty?
W

tym numerze mamy dla Was kolejną
porcję nowości z praktyk naszych
studentów. Tym razem pomiędzy zajęciami
udało mi się porozmawiać z Patrycją Borkowską, studentką kierunku ekonomiczno-prawnego, która czas swoich praktyk wspomina bardzo dobrze. Pracodawca, u którego
Patrycja dostała możliwość przygotowania
się do zawodu, to ﬁrma, która swoją siedzibę
ma w Wiedniu, ale jej oddziały znajdują się
w wielu miastach Europy! Jeżeli tak jak ja jesteście ciekawi, co to za miejsce, to zapraszam
do czytania, a wkrótce – może i do aplikowania.

ekonomiczno-prawny, trzeci rok, I stopień.
Do piątego semestru musiałam wyrobić 160
godzin praktyk, więc w sumie cały miesiąc
pracy.

A.B.: Czy rozważałaś kilka miejsc praktyk
czy może od początku wiedziałaś, gdzie
chcesz przyuczyć się do zawodu?
P.B.: Gdy dowiedziałam się, że musimy odbyć praktyki do piątego semestru, to
wiedziałam, że chcę zrobić je w wakacje,
w przerwie od nauki. Zaczęłam rozważać
kilka miejsc – od praktyk w Urzędzie Pracy,
przez ZUS aż do różnych kancelarii podatkowych. Wszystkie jednak były nieodpłatAgnieszka Boszko: Powiedz nam, co stu- ne. Szukając na OLX-ie różnych propozycji,
diujesz, na którym jesteś roku i ile godzin natraﬁłam na ofertę Strabag i właśnie tam
ostatecznie miałam praktyki. Bardzo zachępraktyk miałaś do wyrobienia?
Patrycja Borkowska: Studiuję kierunek ciła mnie informacja, że praktyka jest odpłatna.
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A.B.: Ile trwały Twoje praktyki i jak wyglądały? Czym się tam zajmowałaś? Jakie
zadania należały do Twoich obowiązków?
P.B.: Moje praktyki trwały 160 godzin.
Praktykę odbyłam w lipcu. Jeżeli chodzi
o godziny, to pracowałam – jak pozostali pracownicy firmy – od poniedziałku do
czwartku po 9 godzin, a w piątek krócej – 5
godzin. Moja praktyka obejmowała przede
wszystkim konstruowanie umów dla kontrahentów (umowa sprzedaży, umowa konsorcjum, umowa wynajmu, umowa podwykonawcy, umowa dzierżawy itd.). Zostałam
przeszkolona, jak taka umowa powinna wyglądać, co powinna koniecznie zawierać (np.
warunki podwykonawstwa, kary umowne,
rękojmia za wady i gwarancje). Zajmowałam się także fakturami, robiłam zestawienia
dla firmy. Obsługiwałam różne programy
księgowe, w tym m.in. PUMA. Spędziłam
też jeden dzień w archiwum, gdzie zapoznawałam się z rejestrem korespondencji
ﬁrmy. Oprócz praktyk za biurkiem brałam
też udział w rozstrzyganiu przetargu oraz
byłam z wizytą na budowie.

A.B.: Czy trudno było się dostać do Twojego
miejsca praktyk?
P.B.: Aplikowałam przez OLX, stąd nie
wiem czy miałam dużą konkurencję, ale
w czasie rozmów z moim przełożonym
dowiedziałam się, że zostałam wybrana ze
względu na mój kierunek studiów, który
łączy w sobie ekonomię i prawo, a oni właśnie tego poszukiwali. Biorąc pod uwagę to,
że w tamtym czasie byłam dopiero studentką drugiego roku, byłam zaskoczona tym,
jak wiele rzeczy, których się nauczyłam, wykorzystałam na praktykach. Przełożony był
również mile zaskoczony, że znam tak wiele
pojęć i potrafię nimi operować przy konstruowaniu umów, posiadam wiedzę i przydatne umiejętności. W sytuacji, gdy miałam
do czynienia z czymś po raz pierwszy (np.
fakturowanie, split payment czy VAT odwrócony), miałam szkolenia merytoryczne,
a później wykorzystywałam to w praktyce. Mają świadomość, że nie wszystko jest
omawiane na studiach i w każdym sektorze niektóre aspekty w zakresie księgowości
wyglądają inaczej.

A.B.: Czy ﬁrma, w której byłaś zatrudniona,
umożliwiała Ci dogodny wybór dnia i godziny praktyk? Czy może były określone
terminy?
P.B.: Nie było żadnego problemu, żeby
zmienić godziny i pracować np. po 8 godzin
od poniedziałku do piątku. Firma bardzo
elastycznie podchodzi do wyboru dni czy
godzin praktyk. Dla firmy ważne jest, aby
ogólna liczba godzin się zgadzała, a czas ich
realizacji jest zależny od praktykanta. Pracują tam osoby, którym zależy na pomocy młodym praktykantom. Niektórzy z nich sami
niedawno skończyli studia na Uniwesytecie
Szczecińskim i odbywali tam praktyki, po
których postanowili kontynuować swoją
karierę w tej ﬁrmie.

A.B.: Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby
ta ﬁrma przyjęła kandydata?
P.B.: Musiałam dostarczyć swoje CV, porozumienie w sprawie odbycia praktyki
programowej między uczelnią a ﬁrmą oraz
kopię ubezpieczenia NNW. Ponadto firma
podpisuje z praktykantem indywidualną
umowę w oparciu o umowę zlecenie i kieruje nas na badania lekarskie dla pracowników. Wyniki tych badań jesteśmy zobowiązani dostarczyć do firmy przed podjęciem
praktyki.
A.B.: Czy zaliczasz to doświadczenie do udanych czy raczej nie? Gdybyś miała możliwość, to czy podjęłabyś pracę w tej ﬁrmie?
P.B.: Z pewnością zaliczę to doświadcze-
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nie do udanych! Praktyki w ﬁrmie Strabag
uświadomiły mi, co chcę robić w życiu, że
interesują mnie finanse, rachunkowość
i chcę się dalej rozwijać w tym kierunku.
Ponadto pracują tam osoby, które chcą naprawdę pomóc praktykantowi, nauczyć go
i zachęcić do odbywania praktyk oraz do
dalszego rozwoju. Wybrałabym praktykę
w tej ﬁrmie ponownie!

działań firmy. Strabag jest właśnie takim
miejscem, dlatego bardzo polecam odbycie
praktyk w tej ﬁrmie. Zgodziłam się na ten
wywiad, żeby zachęcić studentów, aby wybrali tę firmę na miejsce swojej praktyki.
Siedziba w Szczecinie zajmuje się budowaniem dróg, ale Strabag ma wiele działów,
które specjalizują się m.in. w budowie dróg,
budynków, inwestycjach kolejowych itd.
Ponadto firma gwarantuje wynagrodzenie
za odbytą praktykę, co nie jest powszechnie
spotykane. Zadania przydzielane studentowi do realizacji są wykorzystywane w funkcjonowaniu ﬁrmy, przez co student czuje się
częścią ﬁrmy.

A.B.: Czy polecasz podjęcie praktyki w tym
miejscu innym studentom?
P.B: Myślę, że praktyki to bardzo ważny
krok w karierze zawodowej młodego studenta, dlatego warto traﬁć do miejsca, które
będzie wspierało rozwój osobisty i wykorzystywało zdobytą wiedzę do realizowania A.B.: Dziękuję za rozmowę!

Mateusz Macierakowski
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Dziennikarstwo od kuchni
– rozmowa z Tobiaszem
Madejskim
D

laczego bycie reporterem jest sztuką
zaradności? Co jest największym wyzwaniem dla dziennikarza? Dlaczego warto
podążać za obecnymi trendami w świecie
mediów? O tym wszystkim, a także o wielu

innych sprawach, opowiedział Tobiasz Madejski, reporter Radia Szczecin.
Mateusz Macierakowski: Zacznijmy nieco
swobodniej. Jak się czujesz w roli przepy-
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tywanego? Zawsze to ty zadajesz pytania.
Czy miałeś już okazję udzielać komuś wywiadu?
Tobiasz Madejski: Czuję dobrze z tego
względu, że jak czytam wywiady, to zawsze sobie myślę: no, fajnie to powiedział,
ale ja bym to powiedział inaczej (śmiech).
Aktualnie znajdujemy się w naszej „kuchni
radiowej”. Dyskutujemy w niej na bieżące
tematy polityczne, społeczne, sportowe, analizujemy tu również różne sytuacje ze świata
mediów. Ja w tym często uczestniczę, lubię
dyskutować, więc czuję się znakomicie.
M.M.: Jak powszechnie wiadomo, trudno
zdeﬁniować zawód dziennikarza, zwłaszcza
w dzisiejszych czasach. Stąd moje pytanie:
za co ty jesteś odpowiedzialny w swej pracy i jaką rolę w niej pełnisz?
T.M.: Pracuję tutaj sześć lat i jestem reporterem. Ja i moi koledzy z działu miejskiego zajmujemy się wszystkim tym, czym
żyje Szczecin oraz cały region, czyli: Stargard, Świnoujście, Goleniów itd. Bierzemy
udział w konferencjach prasowych polityków bądź instytucji kulturalnych. Szukamy
tematów ważnych z punktu widzenia regionu. Mogą być to tematy dotyczące budowy
aquaparku w Szczecinie, nowych połączeń
z lotniskiem czy tego, że nowy piłkarz przechodzi do Pogoni Szczecin. Generalnie my te
wszystkie tematy musimy śledzić, a następnie „rozliczać” z nich naszych rozmówców.
To jest podstawowa gałąź mojej pracy, natomiast praca w redakcji to jest rzecz bardzo
płynna i okresowo są mi zlecane inne zadania. Przykładowo współpracowałem przy
tworzeniu programu lifestylowego „Potyczki Moniki Pyrek”. W trakcie kampanii wyborczej prowadziłem „Samorządową przeplatankę”, to znaczy przeprowadzałem serie
rozmów z politykami oraz kandydatami do
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samorządu. Zdarzyło mi się czytać wiadomości czy wiadomości sportowe. Wydaję również program RS NEWS – to jest taki nasz
względnie nowy kontent, czyli wiadomości
w wersji video.
M.M.: Czyli można powiedzieć, że potraﬁsz
odnaleźć się w każdej dziedzinie dziennikarstwa?
T.M.: Nie, tak nie można powiedzieć.
Oczywiście wymieniłem różne działania,
które mi odpowiadały, natomiast przez te
kilka lat zdarzały się również zadania, które mi zupełnie nie odpowiadały. I tak jest
w tej pracy, że jedni nadają się do pewnych
dziedzin dziennikarstwa, a drudzy nie.
Niektórzy bardzo dobrze czytają serwisy
informacyjne, inni dobrze czytają program,
a w życiu nie zrobili żadnego newsa. Kiedyś zaproponowano mi, abym wydawał
program „Wszystko na gorąco”, czyli przygo-
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towywał program publicystyczny, zapraszał
gości, wymyślał tematy itd. Zupełnie mi się
to nie podobało, po prostu czułem, że nie jestem do tego stworzony.

wiersz do nauczenia na pamięć. Tak, stałem
przed lustrem i wyobrażałem sobie możliwe scenariusze, utrwalając pewne kwestie.
Lepiej nie da się przygotować, ponieważ jest
to praca na „żywym organizmie”, na żywo.
A jeśli pytasz o stres, to uważam, że działa tu metoda małych kroków. Miewałem
stres uprzednio, w innych sytuacjach: na
pierwszym zebraniu, gdy jako młody chłopak musiałem przy całej redakcji zgłosić temat, podczas pierwszego wejścia na żywo
lub pierwszego prowadzenia programu. To
są kolejne stresujące zadania. Nie jest tak, że
po tygodniu od rozpoczęcia pracy w radiu,
masz mega stresującą sytuację i musisz prowadzić debatę.

M.M.: A czy masz jakieś swoje sprawdzone
sposoby na prowadzenie wywiadu, którymi chciałbyś się podzielić?
T.M.: Jedynym moim założeniem jest,
aby prowadzona rozmowa była ciekawa.
Zawsze staram się pytać o to, o co – według
mnie – zapytałby dany słuchacz. Przykładowo: idę do prezydenta Szczecina i mam
z nim zrobić rozmowę. Zapytam go o nierówny chodnik albo dlaczego jest opóźniona
budowa stadionu Pogoni, bo mam wrażenie,
że wielu słuchaczy – mieszkańców Szczecina chciałoby o to zapytać. Nie zapytam go M.M.: Czy stres cię kiedyś pokonał podczas
natomiast o sprawy polityczne, o których pracy?
T.M.: Tak, przypominam sobie sytuację,
mógłbym porozmawiać z racji moich zainkiedy stres mnie pokonał. Miałem przeczyteresowań.
tać serwis sportowy, a w nim trzy inforM.M.: Prowadzenie ostatniej debaty prezy- macje. Czułem, wchodząc na antenę, jak
denckiej w studiu Radia Szczecin wydawa- tylko zapaliła się czerwona lampka, że jest
ło się dla ciebie łatwym zadaniem. W jaki to dla mnie duży stres. Nie poradziłem sobie
sposób przygotowałeś się do pełnienia tak z tym. Przeczytałem tylko dwie informacje
ważnej funkcji?
do końca i machnąłem realizatorowi ręką,
T.M.: Miło to słyszeć, bo wiadomo, że aby skończył. Po prostu czułem, że zacznie
jest to trochę stresujące. Ale to nierozłączna mi drżeć głos. No ale to się zdarza.
część mojej pracy: opanować nerwy, nie dać
po sobie poznać, że jest się zdenerwowanym M.M.: A co było największym dotychczasolub niepewnym. Ludzie siedzący na sali, słu- wym wyzwaniem, z którym się zetknąłeś
chacze, a tym bardziej politycy nie mogą podczas sześciu lat pracy?
tego zauważyć. Czy się przygotowywałem?
T.M.: Zdecydowanie to był wyjazd na
Nie, nieszczególnie, z tego względu, że bar- zamach terrorystyczny w Brukseli w mardzo późno się dowiedziałem o prowadze- cu 2016 roku. Wtedy przechodziła fala zaniu debaty, ale oczywiście przygotowujemy machów terrorystycznych w Europie. Po
sobie treść, scenariusz. Jednak nie czytamy zamachu w Londynie duża część redakcji
tego z kartki, tylko wszystko jest przez nas uważała, że jest to takie ważne wydarzenie
mówione. Przećwiczyliśmy to, zrobiliśmy w Europie, że my po prostu musimy tam popróbę, powtórzyłem sobie wszystko parę jechać. Wtedy się na to nie zdecydowaliśmy,
razy w głowie, niczym w szkole, gdy był natomiast pół roku później miał miejsce za-
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mach terrorystyczny w Brukseli. Ponieważ
studiowałem ﬁlologię romańską i mówiłem
trochę po francusku, redakcja doszła do
wniosku, że mnie tam wyślą. Było to zupełnie inne wydarzenie niż to, z czym spotykam się na co dzień w Szczecinie. Nie tylko
z powodu liczby dziennikarzy, ale przede
wszystkim – ze względu na świadomość, że
jestem w miejscu, gdzie kilkadziesiąt godzin
temu wybuchały bomby. Świadomość tego,
że to jest ważny temat globalnie, nie tylko
lokalnie. Było to najtrudniejsze, ale zarazem
najbardziej satysfakcjonujące dziennikarskie wyzwanie, jakie sobie przypominam
w przeciągu tych kilku lat.
M.M.: Czyli można by rzec, że sprawdzasz
się w każdych warunkach, niezależnie od
sytuacji?
T.M.: Nie mam wyboru. Mam taką refleksję, że praca reportera jest sztuką zaradności. Zawsze musisz sobie poradzić, bo
słuchacza nie interesuje, że ciebie boli noga,
głowa czy masz jakikolwiek inny problem.
Po prostu na antenie masz brzmieć, jakbyś
był uskrzydlony i miał mnóstwo „powera”.
A czy ja sobie radzę, niech oceniają przede
wszystkim słuchacze, a także – kierownictwo redakcji.
M.M.: A czy dziennikarstwo jest dla ciebie
powołaniem czy tylko wykonywaną profesją? Od zawsze wiedziałeś, że chcesz zostać
dziennikarzem?
T.M.: Raczej przede wszystkim jest to dla
mnie praca, a później pasja. A czy od zawsze
chciałem być dziennikarzem? Myślę, że tak,
od kiedy pamiętam chciałem zostać dziennikarzem sportowym. Wiadomo, komentowanie z bratem meczów na komputerze lub
w telewizji, robienie prowizorycznego studia meczowego. Zawsze myślałem, że będę
dziennikarzem.

M.M.: Czy panujący stereotyp na temat
pracy dziennikarzy – że muszą być zawsze
na wyłączność i nie mają dla siebie czasu –
jest prawdziwy? Czy tobie udaje się znaleźć
zdrowy balans pomiędzy domem a pracą?
T.M.: Jeśli chodzi o dziennikarza newsowego, to na pewno jest jakaś część prawdy
w tym, że nie jest to praca, gdzie kończysz
o godz. 16.00, zamykasz drzwi, gasisz światło i dopiero interesujesz się ponownie pracą
następnego dnia o godz. 8.00. Tak na pewno
nie jest. A jeśli ktoś chce tak żyć, to na pewno nie sprawdzi się w mediach. Ale również
bym tego nie demonizował, wielu ludzi pracujących w radiu ma swoje rodziny, pasje
i sobie radzą. Wskaż mi dzisiaj zawód, który
nie wiąże się z pracą po „zamknięciu drzwi”.
Ale myślę, że w dobie dzisiejszych social mediów, warto sobie przeglądać po pracy, co się
dzieje w Szczecinie oraz na świecie, obejrzeć
wieczorem serwis informacyjny itp. Trzeba
być na bieżąco, ale naprawdę mam jeszcze
czas po pracy, aby pójść pograć dwie godziny
w piłkę i nikt mi za to głowy nie urywa.
M.M.: Dziennikarstwo w dzisiejszych czasach to nie tylko siedzenie w redakcji, ale
także uprawianie PR. Czy ty jako młody
dziennikarz, próbujesz dostosować się do
panujących trendów w social mediach?
T.M.: Tak, uważam, że to bardzo ważne.
Twitter jest taką platformą, gdzie można
wypromować swoją osobę i wykreować
wizerunek. Wystarczy pomyśleć, że ja – jako
dziennikarz lokalnego radia – mogę śmiało
podglądać dziennikarzy z Radia Opole, Radia Lublin lub Radia ZET. Jest to olbrzymia
wartość. Natomiast odpowiadając na pytanie, uważam, że tak – trzeba iść za trendami,
patrzeć, co jest na topie i podążać w tym
kierunku. Jeśli ktoś w 2018 roku mówi, że
Twitter bądź Facebook jest zagrożeniem dla
dziennikarstwa, jest w głębokim błędzie.
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M.M.: Idąc z duchem czasu: jak – twoim
zdaniem – będzie wyglądało dziennikarstwo za dwadzieścia lat? Czy masz jakąś
swoją wizję?
T.M.: Na pewno dziennikarstwo będzie
stało przed kryzysem. Jeśli dzisiaj słyszę, że
roboty w Ameryce piszą teksty, to może to
budzić niepokój. Albo że gazety zwalniają fotoreporterów i redaktorzy sami muszą robić
zdjęcia, to również może niepokoić. Piętnaście, dwadzieścia lat to jest bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o technologię. Przypomnijmy
sobie, co było dwadzieścia lat temu, w 1998
roku. Internet nie istniał w takim stopniu
jak dzisiaj, ludzie zamiast słuchania radia czy
oglądania telewizji nie wybierali Internetu.
Więc nie podejmę się próby przewidzenia,
jak będą wyglądały media za dwadzieścia
lat. Natomiast może zabraknąć miejsc pracy na rynku dla wielu dziennikarzy, ale nie
jesteśmy w stanie tego dokładnie przewidzieć. Może dziennikarstwo pójdzie w stronę nowoczesnych technologii, może będzie
bardziej cyfrowe. Nie wiem czy gazety sobie
z tym poradzą, istnieje taka możliwość, że
przeniosą się całkowicie do Internetu. Ale
z drugiej strony może dojdzie do renesansu
prasy. Może ludzie za dwadzieścia lat stwierdzą, że postęp technologiczny jest za duży
i będą uważać za piękniejsze to, co jest wydrukowane.

że, kursy, naukę języków. Jeśli studenci planują pracę w Szczecinie, to język niemiecki
jest bardzo istotny. Ale pierwszą i podstawową radą jest jak najszybsze pójście do
mediów, do pracy w mediach: do Głosu
Szczecińskiego, Radia Szczecin, współpraca z portalami, realizowanie się w pisaniu
i mówieniu. Gdy ktoś skończy studia, będzie
miał dwadzieścia parę lat i dopiero wtedy zechce zacząć pracę w mediach, to jego
CV może być rozpatrzone różnie. Drugą,
równie ważną radą jest interesowanie się
wszystkim tym, co się dzieje dookoła. Nie
tylko tym, co się najbardziej lubi – to znaczy
gram w piłkę, to interesuję się tylko Ligą
Mistrzów. To nie tak. Trzeba interesować
się polityką, ekonomią, tym, co się dzieje na
świecie.

M.M.: Co rozumiesz pod pojęciem: dziennikarstwo? Masz swoją indywidualną deﬁnicję?
T.M.: Dziennikarstwo to po prostu opowiadanie historii, opowiadanie ważnych
i ciekawych historii. To jest taka trochę kalka naszego codziennego zachowania. Jeśli
zderzą się dwa samochody pod twoim blokiem, to co robisz? Idziesz do swojego brata,
mamy, taty i mówisz, że był wypadek. Interesujesz się tym, czy komuś coś się stało,
z czyjej winy itd. I to jest dokładnie to, co
robią media: odpowiadają na zapotrzebowaM.M.: Jako doświadczony, nieco starszy nie ludzi. Jeśli był wypadek w Szczecinie, to
kolega, co poradziłbyś młodym studentom my też pytamy, co się stało, z czyjej winy itd.
To jest właśnie opowiadanie ważnych i ciedziennikarstwa?
T.M.: Robić jak najwięcej na różnych kawych historii.
płaszczyznach. Angażować się w różne sta-
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Oko w oko, głos w głos
– spotkanie z Krystyną Czubówną
podczas Festiwalu Czytania

C

zytała Krystyna Czubówna – wielu z nas
bez trudu przypomina sobie w tym momencie barwę głosu lektorki. Mamy przed
oczami swoje dzieciństwo i czas spędzony
na oglądaniu dokumentów przyrodniczych.
Skala i wielobarwność głosu Krystyny Czubówny nastrajała – i nastraja nadal – akustykę naszych domów rodzinnych.

konaniu najsłynniejszej polskiej lektorki.
Nikt z nas nie skupiał się na wymowie czy
barwie głosu Krystyny Czubówny, każdy
był wewnętrznie uczestnikiem wydarzeń
owej książki.

Dzieci, młodzież w każdym wieku oraz
dorośli po wypowiedzeniu ostatnich słów
przez lektorkę, ostentacyjnym ruchem,
Fenomen lektorki nie jest jednak zwią- zgodnie, w jednym tempie wstali i podzięzany wyłącznie z jej skalą głosu. Sztuka kowali za niezapomniane widowisko.
nieabsorbowania widza i słuchacza swoim
Krystyna Czubówna to osoba znana nie
głosem wynika ze zdolności intonacyjnych
oraz umiejętnego gospodarowania talentem tylko ze swego głosu, ale także z gołębiego
oratorskim. Czyni to z Krystyny Czubówny serca. Te słowa potwierdziły się i tym razem,
najbardziej rozpoznawalną lektorkę i spi- gdy podczas oczekiwania w kolejce dzieci
prosiły lektorkę o autograf, wspólne zdjęcie
kerkę radiową w Polsce.
lub podchodziły przybić piątkę. Lektorka odMiałem możliwość „wtopienia się” w tło wzajemniała się pytaniem o samopoczucie
głosu Krystyny Czubówny podczas VI edycji oraz – ze szczerym uśmiechem na twarzy –
Festiwalu Czytania w Szczecinie. Mogliśmy robiła sobie zdjęcia z każdym z rodziców.
wysłuchać fragmentu biograﬁi „Sendlerowa.
W ukryciu” autorstwa Anny Bikont w wy-
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Otrzymałem nie tylko maksymę, która
Kolejka czekających ludzi wydawała się
nie kończyć, ale gdy nadszedł czas wpisywa- będzie mi towarzyszyła przez całe studia, ale
nia dedykacji dla mnie, przedstawiłem się także komplement na temat mojej barwy
jako student dziennikarstwa i poprosiłem głosu.
o złotą myśl do mojego zeszytu wykładowego.
IRW0DWHXV]0DFLHUDNRZVNL

Krystyna Czubówna – spikerka radiowa, dziennikarka, lektorka ﬁlmów dokumentalnych, jeden z bardziej rozpoznawalnych głosów.
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FESTIWAL CZYTANIA W SZCZECINIE
„Festiwal Czytania Odkrywcy Wyobraźni już za nami.
Po raz szósty przekonaliśmy się o sile i magii słowa pisanego.
Od 19 do 21 października w ramach festiwalu odbyły się 53 wydarzenia. Gościliśmy 70
wykonawców, wśród których znaleźli się uznani aktorzy, pisarze, dziennikarze oraz
edukatorzy artystyczni.
W doskonałych interpretacjach aktorskich usłyszeliśmy ponad 16 tekstów literackich
zarówno z klasyki, jak i literatury współczesnej”.
Fragment informacji ze strony: WWW.FESTIWALCZYTANIA.PL
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Zamienili garaż na scenę –
Festiwal Garaże
N

a koniec tegorocznych wakacji (31 sierpnia 2018 roku) w szczecińskim Teatrze
Letnim odbył się Festiwal Garaże. Wydarzenie to miało na celu promowanie młodych
wykonawców muzycznych. Obok debiutantów sceną zatrzęśli: Daria Zawiałow, Fisz
Emade Tworzywo oraz zespół Chorzy.

Na wydarzenie złożyły się dwa etapy.
W pierwszym, dzięki facebookowej ankiecie, wyłonionych zostało ośmiu finalistów.
Zaprezentowali się oni na scenie, walcząc
o nagrody główne w etapie drugim. Jury,
w którego skład weszli: Przemysław Kazaniecki – wokalista zespołu Tragarze, Bartłomiej Orłowski – gitarzysta szczecińskiej
To było muzyczne zakończenie lata!
grupy Chorzy oraz Kacper KAC Kosiński
– szczeciński perkusista, nagrody pieniężne
Za nami Festwial Garaże, w którym mo- przyznało zespołom:
gły wziąć udział zespoły oraz artyści z całego naszego kraju w wieku od 18 do 35 lat.
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I miejsce – Sigals (3000 zł),
II miejsce – Vintage Love (2000 zł),
III miejsce – Green Hill (1000 zł).

Szczeciński, Samorząd US oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organiztorem festwialu była Strefa KulPozostali finaliści to: Division, PARA, tury Studenckiej US i Stowarzyszenie AcaERELES, Kamil Kempiński i Kuba Zaborski. demia. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się
Sponsorami imprezy byli m.in. Uniwersytet kolejna edycja tak dobrze przyjętego eventu!
IRWPDWHULDÊ\RUJDQL]DWRUµZ
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Talent po kaszubsku
– rozmowa z Wiktorią Felską
20-letnia studentka naszego uniwersytetu,
Wiktoria Felska w muzyce zakochała się
dzięki... „niechcianej gitarze”. Brzmi intrygująco? Czasami potrzebujemy przecież jakiegoś impulsu wskazującego nam kurs, którym powinniśmy podążać. Znajomi mówią
o niej „polska Adele”, a ona sama marzy

o występie z Marylą Rodowicz. Poznajcie
dziewczynę o niezwykłym talencie!
Wiktoria Felska jest studentką drugiego
roku animacji kultury oraz pierwszego roku
pedagogiki o profilu ogólnoakademickim.
Dziewczyna pochodzi z kaszubskiej miejscowości Brzeźno Szlacheckie.
IRWDUFKLZXPSU\ZDWQH
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„Moja muzyczna pasja zaczęła się od
momentu, w którym mój brat kupił sobie
gitarę, ale nie chciał na niej grać, więc to ja
postanowiłam się nauczyć. W międzyczasie chodziłam na zajęcia muzyczne na keyboardzie” – opowiada Wiktoria. Prawdziwa
przygoda z muzyką rozpoczęła się jednak
dla niej w szóstej klasie szkoły podstawowej. To właśnie wtedy zapisała się na zajęcia muzyczne i… język kaszubski. Wiktoria
od dziecka należała do chóru kościelnego,
a później założyła nawet własną scholę przy
parafii. „Od zeszłego roku prowadzimy też
scholę tutaj, w Szczecinie” – dodaje.
Utalentowana studentka ma w swoim

IRWDUFKLZXPSU\ZDWQH

dorobku kilka płyt z kaszubskimi coverami,
płyty z kolędami oraz występ w kaszubskim Idolu (konkurs orgaznizowany przez
Radio Kaszëbë). „Od jakiegoś czasu można
mnie usłyszeć na szczecińskim karaoke,
gram również na ślubach” – wyjaśnia Wiktoria. Do swoich marzeń zalicza występ na
jednej scenie z królową polskiej piosenki –
Marylą Rodowicz.
My na pewno będziemy bacznie obserwować rozwijającą się karierę naszej studentki! A o tym czy Wiktoria znaczy zwycięstwo przekonamy się wkrótce!
Trzymamy kciuki!
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Jesteśmy w domu,
czyli niezwykły koncert
w ﬁlharmonii
K

oncert zatytułowany „TERAZ | Stańczyk|
Zamilska | LAB 2_El-Polska” odbył się 9
listopada o godz. 19.00 w Filharmonii im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Było
to premierowe wykonanie utworu zamówionego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
Przed zgromadzoną publicznością wystąpili artyści z grupy Ensemble Musikfabrik,
jednego z czołowych zespołów współczesnej
muzyki oraz Marcin Stańczyk (kompozytor
i laureat licznych nagród), Natalia Zamilska
(księżniczka polskiego techno) i Maciej Walczak, który zajął się wizualizacją.
W wydarzeniu wzięło udział wielu młodych ludzi, bo – co warto podkreślić – dla
studentów zorganizowano promocję – bilet
na ten koncert kosztował jedyne 10 zł.
Muzyczna podróż w czasie
Koncert odbył się w holu budynku,
a jego tematyka nawiązywała do podróży

0DUFLQ6WDÌF]\NIRW'DULXV].XOHV]D
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w czasie. Cofnęliśmy się o 100 lat, oglądając najważniejsze wydarzenia, jakie miały
miejsce przez ten okres historii Polski. Na
początku z jednych głośników słychać było
donośny śpiew kibiców, z innych – mecze
bokserskie Andrzeja Gołoty. Dźwięki celowo mieszały się tak, aby z każdego głośnika słychać było coś innego. Jednocześnie
na wielkiej ścianie holu były wyświetlane
zniekształcone postacie kibiców. Wraz z cofaniem się w czasie kolejne zdeformowane
obrazy odpowiadały danemu okresowi.
Bezkształtne zdjęcia nakładały się na siebie
chaotycznie.

Historia w rytmie techno
Gdy rozpoczęliśmy naszą wspólną podróż w przeszłość, dołączyła do nas Natalia
Zamilska, nadając rytm typowy dla muzyki
techno, dosłownie przeszywając powietrze
basami. Przyglądaliśmy się najważniejszym
wydarzeniom ostatnich 100 lat, które kształtowały nasz kraj: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, strajki studenckie, wybór papieża – Polaka, stan wojenny,
upadek komunizmu, początki kapitalizmu
w Polsce. Wsłuchując się w głośniki, można było usłyszeć charakterystyczne dla tych
różnych okresów komunikaty (np. ogłosze-

IRW0DUFLQ=DERURZVNLZZZĆOKDUPRQLDV]F]HFLQSO

nie stanu wojennego przez gen. Wojciecha kowanej formie, spoglądaliśmy na splecione
Jaruzelskiego albo formułę Habemus Papam kawałki ﬁlmów i zdjęć, na które nałożono
efekty deformujące obrazy przeszłości. Możi słowa św. Jana Pawła II).
na było w tym dostrzec coś hipnotyzującego, widzowie wpatrywali się w te obrazy
Hipnotyzujące obrazy przeszłości
Ujrzeliśmy to wszystko w nieuporząd- przez długi czas. Po ostatniej scenie, przed-
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stawiającej salutującego marszałka Józefa Kontrast historii i nowoczesności
Piłsudskiego, który cofał się, wracał i znów
Gdybym miał opisać cały koncert w kilsalutował, obraz zaczął przedstawiać morską ku słowach, brzmiałyby one tak: koncert był
nieuporządkowanym cofaniem się w czasie
wodę.
w atmosferze niepokoju i szaleństwa sztuki
Wtedy z różnych stron sali wyszli człon- awangardowej. Spodziewałem się, że polska
kowie grupy Ensemble Musikfabrik, zaczy- historia zostanie ukazana inaczej. Było to
nając swoją część koncertu. Nie grali oni jed- przedstawienie sztuki nowoczesnej z wątnak rytmicznej, harmonijnej muzyki, raczej kami polskiej historii.
nazwałbym to pojedynczymi ciągami dźwięków, które nie współgrały ze sobą. Można
Strona techniczna była doskonale zgrabyło poczuć niepokój i odrobinę – wydawać na, jednak – moim zdaniem – treść i forma
by się mogło – szaleństwa.
nie szły ze sobą w parze. Z prostego powodu: muzyka techno i sztuka współczesna
Koncert zakończył się wraz z niknącymi są bardzo odległe od tematyki historycznej.
dźwiękami instrumentów, gdy muzycy od- Prawdopodobnie jednak właśnie taki był zadalali się od widowni, zmierzając na szczyt miar twórców koncertu.
schodów.
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Dawid Podsiadło,
„Małomiasteczkowy”
M

am dobrą wiadomość! Jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich płyt
tego roku nie zawodzi! Dawid Podsiadło powrócił z materiałem spójnym i przemyślanym, udowadniając przy okazji, że muzykę
pop można „ugryźć” w sposób ambitny.

Paradoksalnie, smutne teksty o nieudanych związkach i samotności idealnie łączą
się z przebojowym brzmieniem refrenów
i zwrotek.
Jeżeli szukacie lekarstwa na jesienną
chandrę, to wystarczy kubek gorącej herbaty i 40 minut z tymi melancholijnymi
opowieściami. To prawdopodobnie najlepsze
muzycznie momenty końcówki tego roku.

'DZLG3RGVLDGÊRì0DÊRPLDVWHF]NRZ\ë
6RQ\0XVLF(QWHUWDLQPHQW3RODQG
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Behemoth,
„I Loved You at Your Darkest”
T

Przemyślana, pełna nawiązań do różhe Satanist” to fenomenalny album,
„ który ugruntował pozycję Behemotha nych wierzeń warstwa liryczna idealnie
w metalowym świecie. Sam zespół jednak współgra z monumentalnym, ostrym grastanął przed trudnym zadaniem – wydanie niem.
nowej płyty, która nie uniknie porównań
z magnum opus sprzed 4 lat. Tym bardziej
cieszy kierunek obrany na „ILYAYD”.
Zespół, zamiast zrobić „to samo, tylko lepiej”, tworzy po prostu inny album, który –
choć z poprzednikiem ma sporo wspólnego
– stanowi odrębne dzieło. Zamiast na „więcej, szybciej, mocniej” postawiono na atmosferę. Cały album ma bardzo podniosły styl,
który uwydatniają także klimatyczne chórki: męskie i dziecięce. Mimo tego nowemu
albumowi daleko do metalu symfonicznego,
jest ekstremalnie i mocno, ale jednocześnie
– ﬁnezyjnie i poetycko, co widać chociażby
w tekstach.

%HKHPRWKì,/RYHG<RXDW<RXU'DUNHVWë
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Nick Cave,
„Pieśń torby na pawia”
T

eksty napisane na samolotowych torbach na wymiociny – tym jest omawiana książka, stąd kontrowersyjny tytuł.
„Pawiowy” epizod w żadnym stopniu nie
umniejsza jednak treści dzieła.

Osią historii jest trasa koncertowa autora
po Stanach Zjednoczonych, w czasie której
przelewa on swój strumień myśli na papier
wspomnianych toreb. Każda „torebka” to zapis reﬂeksji z konkretnego miasta. Właśnie
– reﬂeksji. Opisy miast, relacje z koncertów
czy historia zespołu to znikoma część książki. Nie jest to ani zapis trasy, ani przewodnik.
Wspomniane elementy są jedynie pretekstem do pojawienia się poezji, szkiców piosenek, przypowieści czy retrospekcji.
1LFN&DYHì3LHÐÌWRUE\QDSDZLDë
WÊXP7DGHXV]6ÊDZHN%LXUR/LWHUDFNLH6WURQLHÏOÃVNLH
Pozornie chaotyczne, abstrakcyjne elementy składają się w opowieść o tęsknocie
i miłości, o ludzkich słabościach i walce
To opowieść drogi, ukazująca życie arz nimi. Lektura, choć krótka, wymaga sku- tysty poza sceną, reﬂektorami i wywiadapienia, otwartego umysłu oraz cierpliwości, mi, a także – psychodeliczna przypowieść
która przyda nam się w nierównej pogoni o sztuce, życiu i uczuciach.
za myślami Nicka.
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„Venom”
– moje wielkie rozczarowanie
O

czywiście nie jestem ekspertem filmowym i możecie mieć inne zdanie na temat tej produkcji, jednak moich oczekiwań
„Venom” nie spełnił.

Zacznę od tego, że ﬁlmy z superbohaterami, potworami czy nadprzyrodzonymi zjawiskami ogólnie „nie leżą” mi jako odbiorcy.
Ale postanowiłem przemóc swoją niechęć
do tego rodzaju kinematograficznego rzemiosła. Po sporej promocji (mam tu na myśli
reklamy telewizyjne, plakaty oraz zapowiedzi) liczyłem na to, że zostanę zaskoczony
pozytywnie i dodam produkcję Rubena
Fleischera do ulubionych, a niepoliczalna
ilość pieniędzy włożona przez producentów
w realizację ﬁlmu zwróci się natychmiastowo.
Zanim wyjaśnię, dlaczego jestem rozczarowany, przejdę do ogólnego zarysu głównego bohatera.
Eddie Brock to dziennikarz gazety „Daily Bugle”, jego życie nie jest usłane różami,
a dodatkowo nienawidzi Petera Parkera

ZZZPHGLDPXOLWNLQRSO
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Moim zdaniem twórcy za bardzo skupili
i wini go za wszystkie swoje niepowodzenia, głównie – wyrzucenie z redakcji, utratę się na życiu prywatnym głównego bohatera,
a zupełnie zlekceważyli wątek przerodzenia
domu, zdrowia itd.
się Brocka w Venoma, co skutkuje pewnym
Po tym wszystkim natraﬁa na symbion- niedosytem. Sama postać nie jest straszna,
ta, którego Spider-Man chciał usunąć za a momentami wręcz śmieszna w niezamiewszelką cenę. Eddie Brock, nie mając wybo- rzony sposób. Scenariusz całej produkcji jest
ru, stał się automatycznym żywicielem. Od tak dziurawy, że trudno odnaleźć w nim
tego momentu rozpoczyna walkę ze Spider- sens, a dialogi okazały się drętwe i sztuczne.
-Manem, a zarazem swoim byłym kolegą
redakcyjnym – Peterem Parkerem.
Całą produkcję ratuje obsada aktorska
z m.in. Tomem Hardym, Michelle Williams
Problem polega jednak na tym, że kon- czy Rizem Ahmedem na czele. Na plus możﬂiktu Parker – Brock czy też Venom kontra na jeszcze dorzucić w miarę klimatyczną
Spider-Man nie uświadczymy. Dlaczego? muzykę, ale na tym koniec pozytywów.
Człowieka – pająka nie ma nawet w jednej
sekundzie ﬁlmu. Jeśli chodzi o całą produkPodsumowując, jeżeli czekaliście
cję, mam wrażenie, że reżyser nie był zde- na ﬁlm, który będzie przeniesieniem komikcydowany w kwestii kontekstu: czy zrobić sowych i animowanych przygód Eddiego
horror dla widzów dorosłych, czy film „fa- Brocka na duży ekran, to musicie uzbroić
mily friendly”? Jedna scena jest jak z horro- się w cierpliwość. Nie oferuje on żadnego
ru, druga – łudząco podobna do kadru z ko- zaskoczenia ani grozy, a serię nietraﬁonych
medii romantycznej.
żartów oraz pomieszanie dwóch niezwiązanych ze sobą gatunków. Myślę, że nawet
Sytuacji nie ratuje sam symbiont, którego dla osoby nieobeznanej ze światem Marvela
w ﬁlmie jest mikroskopijna ilość, a widz na- produkcja nie okaże się wyjątkowo interesuwet nie ma pojęcia, skąd on się wziął. Jakim jąca.
cudem przeniesiono go na Ziemię? Na to pytanie nie otrzymamy odpowiedzi.
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Bariera miesiąca, czyli jak
zacząć ćwiczyć na siłowni
O

d przyszłego roku idę na siłownię – to
chyba jedno z najczęstszych postanowień, wypowiadanych szczególnie podczas
sylwestrowej zabawy. Jednak noworocznych postanowień nie dotrzymuje większość
z nas. Dlaczego tak się dzieje?

Powodów może być kilka: od braku
motywacji i samozaparcia po chwilowy
przypływ mocy (np. wywołany napojami
wysokoprocentowymi) i obniżenie tego zapału z dniem następnym. Z niektórymi postanowieniami nie warto czekać aż nastanie
nowy rok i podejmować decyzji pod wpływem emocji i chwili. Tak jest niewątpliwie
w przypadku siłowni.
Spora część ludzi rezygnuje z tego postanowienia nawet przed upływem miesiąca.
Siłownia niesie ze sobą jednak wiele korzyści i by osiągnąć sukces trzeba wszystko
dokładnie przemyśleć, rozplanować i odpowiednio się przygotować. Jak zatem zacząć,
by wytrwać?

Nie bój się być początkującym
Wielu młodych ludzi boi się iść na siłownię z powodu swoich kompleksów, słabej
budowy ciała czy nadwagi. Wielu też obawia się, że przy wysportowanych ludziach
czy tzw. „koksach” ich budowa ciała będzie
wyglądała po prostu śmiesznie.
To jest bardzo złe myślenie, które często
potraﬁ spowodować, że rezygnujemy nawet
z próby zmienienia naszego życia. Zaczynając na siłowni należy pamiętać, że każdy
wysportowany człowiek, którego się tam
spotka, też musiał kiedyś przyjść pierwszy
raz i zaczynać od zera. Nikt nie urodził się
wysportowany, każdy osiągnął to po prostu
ciężką pracą.
Dlatego nie bój się być debiutantem
i pytać o radę, gdy nie wiesz jak masz coś
zrobić. Jest to zupełnie naturalne i u nikogo
nie wywoła zdziwienia, a w wielu klubach
ﬁtness panuje bardzo przyjazna atmosfera,
więc poproszenie o radę nie będzie problemem. Dodatkowo przed wyborem odpowiedniej placówki warto zadzwonić lub
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nawet przejść się do kilku siłowni, rozejrzeć
się, popytać m.in. w jakich godzinach jest
największy ruch, jakie są ceny itd. Niektóre
kluby ﬁtness oferują coś w rodzaju „startera”, gdzie za niską opłatą można korzystać
z usług siłowni przez kilka dni, co upewni
cię czy dana placówka jest dla ciebie odpowiednia.

razy w tygodniu, mniej więcej 1,5 godziny
dziennie. Oczywiście z biegiem czasu i wyższym zaawansowaniem można zwiększyć
liczbę dni w tygodniu, pamiętając, że mięśnie też potrzebują odpoczynku i regeneracji. Moim zdaniem trening 4–5 razy
w tygodniu jest jak najbardziej optymalny
i wystarczający.

Warto również poszukać partnera do
wspólnych ćwiczeń. Może to być absolutnie
każdy: kolega/koleżanka z roku, rodzeństwo, parter/partnerka. Ważne, aby była to
osoba, która – tak samo jak ty – chce zmienić
coś w swoim życiu. We dwójkę o wiele łatwiej jest zacząć, można się wzajemnie motywować czy podnosić na duchu w chwilach
zwątpienia, a dodatkowo będzie to miła
okazja do spędzenia razem wolnego czasu.

Trzymaj się planu treningowego, który
ustalił trener, wykonuj ćwiczenia dokładnie
i spokojnie. Nie bierz na start zbyt dużego
obciążenia, lepiej jest zrobić więcej powtórzeń z mniejszym ciężarem i dokładnie niż
na odwrót. Pamiętaj też o robieniu przerw
pomiędzy seriami i odpowiednim oddychaniu.

Skorzystaj z pomocy trenera personalnego
Aby sprawnie osiągnąć swój cel, należy
dokładnie rozplanować indywidualny plan
treningowy. Nie radziłbym tutaj korzystać
z planów rozpisanych w Internecie czy aplikacjach na telefon.
Warto, a nawet trzeba zasięgnąć fachowej porady od trenera personalnego. Pamiętaj, że to, co przeczytasz w Internecie, często
ma się nijak do rzeczywistości i bez fachowej pomocy zrobisz sobie więcej krzywdy
niż pożytku. Zanim przejdziesz do ćwiczeń
trener zrobi z tobą wywiad, będzie wiedział,
jaki dokładnie cel chcesz osiągnąć, zrobi odpowiednie pomiary, dzięki czemu określi,
jaki stan wyjściowy ma twoja sylwetka i na
podstawie tego ułoży odpowiedni trening.

Odpowiednio się odżywiaj
Dieta jest bardzo ważna, gdyż nieodpowiednie odżywianie się może popsuć efekty, na które ciężko pracujesz. Należy ustalić
sobie odpowiedni balans, ponieważ dieta
nie może być zbyt kaloryczna, ale trzeba też
pamiętać, by nie jeść za mało.
W przyroście tkanki mięśniowej najważniejsze jest białko i to o nie szczególnie
należy zadbać w jadłospisie. Warto również
jeść regularnie i pilnować ustalonego harmonogramu.
Ilość potrzebnych kalorii można bez problemu wyliczyć na specjalnych kalkulatorach dostępnych w Internecie. Jednak jeśli
chce się to zrobić bardziej profesjonalnie,
można zasięgnąć porady dietetyka.

Odpowiednie nastawienie i oczekiwania
Rozplanuj sobie swój trening
Odpowiednie nastawienie i oczekiwaWarto rozplanować sobie tydzień z góry. nia to często niemal połowa sukcesu i od
Powinno się ćwiczyć minimum raz lub dwa nich jest zależne czy uda nam się osiągnąć
sukces, czy odpuścimy sobie na samym po-
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czątku.

osiągnąć, by po prostu się nie poddać.

Pokonanie bariery miesiąca
I tu dochodzimy do wyjaśnienia tytułu, czyli tzw. „bariery miesiąca”, bo najtrudniejszy będzie właśnie pierwszy miesiąc.
To wtedy będziemy przeżywali największy
stres związany z pierwszym pojawieniem
się na siłowni, odczujemy największy ból
i zakwasy przez pobudzoną pracę mięśni,
w tym czasie pojawi się nowa organizacja
dnia wolnego i wrażenie że siłownia zajmuje sporą część naszego czasu, bo wcześniej
ten czas zajmowały inne aktywności, które
nie wymagały wysiłku i ruchu jak kompuMam wrażenie, że część młodych ludzi ter czy telewizor.
rezygnuje z siłowni, nie widząc efektów np.
Ale jeśli będzie się miało odpowiednie,
po miesiącu chodzenia. Oczywiście można
mieć oczekiwania typu zrobienie sylwetki czyli rozsądne i realne, nastawienie i przejak superbohater, czy zrzucenie zbędnych trwa się pierwszy miesiąc, to i przetrwa się
kilogramów i osiągnięcie wyglądu model- pół roku, rok, dwa lata, aż się osiągnie swój
ki. Ba, taki cel może cię nawet motywować cel. Oczywiście przetrwanie miesiąca nie
w chwilach zwątpienia. Ale przy takim celu oznacza, że później nie pojawią się chwile
należy się nastawić na jedno: będzie ciężko, zwątpienia. Ale wtedy pojawi się przy nich
szczególnie na początku. Będzie również również przeświadczenie, że skoro przerwatrzeba poświecić temu sporo czasu i wy- ło się już cały miesiąc, to jednak szkoda jest
siłku. I cały czas myśleć o tym, co chce się z tego rezygnować i znowu zaczynać od
zera. Poczujecie, że macie dużą szansę, by
osiągnąć sukces.
Jedną z gorszych rzeczy, którą można
zrobić na samym początku, to nastawić się,
że będzie łatwo, szybko się osiągnie zamierzony cel i stanie się nowym bohaterem siłowni. Z takim nastawieniem często można
nie wytrzymać nawet dwóch tygodni. Otóż
nie będzie łatwo, bezboleśnie i szybko, bo
sylwetki rodem z ﬁlmu o superbohaterach
nie osiąga się w tydzień, miesiąc czy nawet
pół roku. Po pół roku często można zobaczyć
dopiero jakieś pierwsze zmiany i postępy,
a to dopiero początek.
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Regionalne talenty sportowe
– rozmowa z Mateuszem
Ogrodowskim
N

B.P.: Jak to się dzieje, że spośród tak licznej
grupy regionalnych talentów, póki co tylko
ty masz szansę na większą karierę. Jaki jest
na to złoty środek?
M.O.: Myślę, że cierpliwość, robienie
swojego po cichu, systematyczność w tym,
co się robi, a także – wyznaczanie celów,
które można osiągnąć w najbliższym czasie. Naturalne przełamywanie ich to według
Bartosz Perkowski: Powiedz nam coś o so- mnie podstawa jakiegokolwiek sukcesu.
bie.
Mateusz Ogrodowski: Mam 22 lata i sta- B.P.: Czy gdyby nie kilka złych decyzji,
ram się grać się w piłkę nożną. Obecnie je- mógłbyś być w innym miejscu, chociażby
w Ekstraklasie?
stem w klubie Stargard.
M.O.: Odpowiedź na to pytanie jest
B.P.: Jak doszło do tego, że tutaj trafiłeś? trudna, gdyż nie wiem, co by było gdyby…
Dlaczego akurat Stargard, co miało na to Może gdybym wiedział o pewnych rzeczach
wcześniej, mogłoby być inaczej. Ale najwpływ?
M.O.: Od najmłodszych lat chciałem grać widoczniej miało być właśnie tak i jestem
w piłkę, więc konsekwentnie do tego dążę. z tego powodu zadowolony.
Nie mam nawet innych pomysłów na siebie
(śmiech). Stargard to raczej przypadek. Klub B.P.: Czy szczęście i tak zwane „kontakty”
mnie chciał, a jak chcę się rozwijać, więc je- mają duże znaczenie?
M.O.: Oczywiście. Zagrasz jedno, dwa dostem.
ajważniejsze to chcieć coś zrobić – przekonuje Mateusz Ogrodowski, zawodnik
drugoligowego Stargardu Szczecin i dodaje,
że można pogodzić naukę, treningi, a nawet – jeszcze inne pasje. Jaki jest jednak na
to złoty środek? Jakich rad piłkarz udzieliłby młodszym kolegom? O tym przeczytacie
w poniższym wywiadzie ze sportowcem.
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bre spotkania, ktoś cię zobaczy, pojawia się gdzie jest kilka tysięcy osób, więc czuć pomanager. I to wszystko zaczyna wyglądać wiew prawdziwej piłki. Ale to jeszcze nie do
końca to.
zupełnie inaczej.
B.P.: Jak podchodzisz do zasady hard work
– trenuj ciężko?
M.O.: Poza treningami staram się dbać
o siebie ze względu na „sportowe ADHD”.
Mimo wszystko trzeba robić to z głową, ale
również nie należy zapominać, że musisz dać
z siebie coś więcej, aby coś osiągnąć.

B.P.: Czy masz jakieś rady dla młodszych
osób, które chcą grać w piłkę?
M.O.: Wiele zależy od osoby, zaplecza
ﬁnansowego itd. Jeśli dobrze wszystko poukładasz, jesteś w stanie trenować, uczyć się
i rozwijać na innych polach. Najważniejsze
to chcieć coś ze sobą zrobić.

B.P.: Czy masz idola, na którym się wzorujesz?
M.O.: Raczej nie, nawet nie mam ulubionego zawodnika, gdyż aktualnie zmieniłem
pozycję. Generalnie nie chcę, aby to źle zabrzmiało, ale… to ja chciałbym być wzorem
dla innych w przyszłości.

B.P.: Gdzie widzisz siebie za rok, może dwa
lata?
M.O.: Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Ekstraklasa, oczywiście to mój cel
i marzenie. Po to gram, żeby je zrealizować.
Wiara zawsze jest, ale to odległy temat, na
razie bez podstaw do rozmawiania o nim.

B.P.: Pytanie z kategorii śmiesznych: co się
z tobą dzieje? Czy w końcu przestaniesz rosnąć? (śmiech)
M.O.: Nie wydaje mi się, że jeszcze rosnę.
Mam trochę ponad 190 cm i jest idealnie.
Jest jeszcze możliwość, że to ty się kurczysz
(śmiech).

B.P.: Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się
w innych barwach i okolicznościach.
M.O.: Ja również dziękuję. To był świetnie spędzony czas. Mam nadzieję na powtórkę niedługo.

B.P.: Przeszedłeś ostatnio z trzeciej do drugiej ligi. Czy odczuwasz różnicę pod względem poziomu ﬁnansów i rozpoznawalności
na szczeblu regionalnym?
M.O.: Tak, to jest spory przeskok, jeśli
chodzi o szczebel centralny ligi jest różnica. Natomiast jeśli idzie o zawodników, jak
wszędzie, patrzysz na niektórych i myślisz:
Wow, co on jeszcze tutaj robi? A reszta zwyczajnie trzyma poziom. Większej różnicy nie
odczuwam, choć było kilka okazji do podpisania zdjęcia czy koszulki. Z pewnością
mentalność osób jest inna – dwa treningi
dziennie to jak praca. Grasz na stadionie,
IRW7ZLWWHU

DOŁĄCZ DO NAS!
Lubisz pisać? Robisz zdjęcia? A może jesteś grafikiem?
Zgłoś się do nas!
Redakcja czasopisma „Kwadrans Studencki” zaprasza do współpracy
zainteresowanych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego!
Adres redakcji czasopisma „Kwadrans Studencki”:
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ul. Szwoleżerów 18A, 71-062 Szczecin
Kontakt:
kwadrans@usz.edu.pl

Polub nas na Facebooku:
Czasopismo uniwersyteckie „Kwadrans Studencki”

