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od redakcji
Naprawdę dobrze jest mieć brata. Nawet takiego oddalonego o 260 km.
Piątkową podróż pokonywałam z niecierpliwością. Mój brat jest pianistą. Muzyka
uspokaja moje zestresowane i wypadające włosy. Jednak aby posłuchać dźwięków pianina wcale nie trzeba być u mnie
w domu podczas sobotnich porządków.
Wystarczy trafić na wyjątkowe spektakle
DKF-u, gdzie filmy oprawione są muzyką
na żywo.
Na Politechnice funkcjonuje około
190 organizacji studenckich, które przygotowują dla nas niecodzienne wydarzenia. Warto się zaangażować. Przepis na
korzyści zeń płynące (również materialne) w naszym numerze. Nie podajemy

w numerze

przepisu na to, jak stać się życzliwym,
ale przypominamy o Dniu Życzliwości.
Warto być dobrodusznym szczególnie
podczas Dnia Studenta. Warto też zajrzeć
na koniec Żaka, jeśli jest się „fantastycznie zakręconym”. Zresztą – nie rozpisuję
się – sami zobaczcie, co przygotowaliśmy
w nowym semestrze.
Życzę powodzenia w zmaganiach
z nauką, a na jesienną chandrę polecam
babkę mandarynkową.
Paulina Mosiołek
Redaktor NaczelnY
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AKTUALNOŚCI

Wrocławskie Święto Nauki
15 listopada obchodzone jest Święto Politechniki Wrocławskiej. Ale wielu studentów PWr może się
zaskoczyć (i z wzajemnością), że dla niektórych jest to Święto Uniwersytetu Wrocławskiego, Święto Uniwersytetu Ekonomicznego lub Przyrodniczego. Tak naprawdę jest to Wrocławskie Święto
Nauki, czyli święto wrocławskich uczelni wyższych.

15 listopada jest tradycyjną datą
Wrocławskiego Święta Nauki. Tego dnia,
będącego również datą cesarskich imienin, w 1702 roku inaugurowała swoją
działalność pierwsza wrocławska uczelnia – Akademia Leopoldyńska. Jej patronem i fundatorem został właśnie cesarz
Leopold I Habsburg, którego upamiętnia
słynna Aula Leopoldina.
Również 15 listopada 1945 roku
odbyły się pierwsze polskie wykłady na
wrocławskich uczelniach, wygłoszone
przez Ludwika Hirszfelda na Uniwersytecie, i Kazimierza Idaszewskiego na Politechnice. Wykłady odbyły się osobno,
jednak w pierwszych latach po wojnie
funkcjonowała jedna uczelnia – Uniwersytet Wrocławski – będąca przedłużeniem
bytu wyższych uczelni lwowskich i która
łączyła różne jednostki dydaktyczne. Jej
pierwszym rektorem został profesor Stanisław Kulczyński, który przed wojną był
rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. W kolejnych latach od Uniwersytetu odłączały się kolejne wydziały,
tworząc nowe uczelnie – Akademię Medyczną i Wyższą Szkołę Rolniczą. W 1951
roku powstała również Politechnika Wrocławska, stanowiąc od tej pory odrębny od
Uniwersytetu organizm.
I właśnie śladem po wspólnych,
powojennych początkach jest Wrocławskie Święto Nauki. Niestety, studenci nie
odczuwają tej jedności a uczelnie tak
naprawdę osobno upamiętniają obchody. Najlepszym na to przykładem jest to,
że ja, studentka Uniwersytetu (może nie
powinnam się przyznawać), od 4 latach
obchodząca 15 listopada Święto Uniwersytetu, zdziwiłam się, usłyszawszy
ostatnio o Święcie Politechniki. Z kolei reszta redakcji zaskoczyła się, gdy im
powiedziałam o Święcie Uniwersytetu.
Jedyną pamiątką po uczelnianej jedności
jest wspólne rozpoczynanie obchodów
mszą w intencji środowiska akademickiego, w tym roku o godzinie 8.00 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego na
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Fot. www.europarl.europa.eu

Paulina Mańka

pl. Grunwaldzkim. Po mszy już tradycyjnie nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich, którzy zostali rozstrzelani przez
hitlerowców w 1941 roku i pod tablicami
na ul. Sądowej i ul. Kleczkowskiej, upamiętniającymi krakowskich uczonych,
którzy w drodze do obozu Saksenhausen
w 1939 roku byli więzieni we Wrocławiu.
Dalsze uroczystości odbywają się osobno
na poszczególnych uczelniach.
W tym roku Politechnika rozpoczyna swoje obchody o godzinie 11.00
w Auli Politechniki Wrocławskiej. Wystąpi na nich rektor uczelni, profesor Tadeusz Więckowski, zostaną również wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Jednak
bohaterem uroczystości będzie profesor
Jerzy Buzek, który jako pięćdziesiąta piąta
osoba w historii PWr zostanie uhonorowany tytułem doktora honoris causa. Jerzy
Buzek jest znany szczególnie ze swej politycznej działalności, najpierw jako działacz opozycji w szeregach NSZZ Solidarność, potem jako Prezes Rady Ministrów,
w końcu jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Mało kto zna naukową
karierę byłego Premiera, będącego absol-
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wentem Politechniki Śląskiej, na której
zdobywał kolejne stopnie naukowe jako
specjalista w obszarze energetyki i inżynierii chemicznej. W ramach pracy naukowej współpracował m.in. z Wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej
w zakresie badań procesów wymiany
masy, zajmował się też problemami energetyki i ochrony środowiska. Działał także w różnych organizacjach naukowych,
m.in. w ramach Konsorcjum Ochrony
Powietrza, Międzynarodowej Agencji
Energetycznej, polsko-niemieckiej sieci
nauki INCREASE. Również sprawując
funkcję Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego działa na rzecz nauki, ponieważ m.in. za sprawą jego ogromnego
zaangażowania zwiększono dofinansowanie nauki ze środków unijnych. Jerzy Buzek zostaje więc uhonorowany zarówno
za działalność społeczną i polityczną, jak
i, a może przede wszystkim, za działalność
w dziedzinie i na rzecz nauki.
Uroczystość ma uświetnić występ
Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiehy-Muzioł. Serdecznie zapraszamy!

AKTUALNOŚCI

Drogi Studencie

-wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta!
15 listopada jest świętem wrocławskich uczelni wyższych. Jednak my, czyli społeczność stanowiąca o ich bycie, również mamy swoje święto – Międzynarodowy Dzień Studenta obchodzony 17
listopada.
Paulina Mańka
że nad potrzebą uchwalenia Europejskiej
Karty Praw Studenta. Obchody zgromadziły ponad 100 reprezentantów różnych
organizacji studenckich z ponad 30 europejskich krajów.

Fot. Profimedia.cz

Międzynarodowy Dzień Studenta stracja, choć jej uczestnicy byli nastawie(International Students’ Day), w Polsce ni pokojowo, o czym świadczyły kwiaty
mało znany, na świecie obchodzony jest rozdawane policjantom, została brutalnie
od 1946 roku. Został powołany przez spacyfikowana. W nocy ogłoszono strajk
IUS (International Union of Students) dla studentów, do którego następnego dnia
upamiętnienia wydarzeń z listopada 1941
roku. Podczas antynazistowskich protestów zorganizowanych przez studentów
w Pradze został zastrzelony jeden z nich
– Jan Opletal. Parę dni później, czyli 17 listopada, doszło do ogromnej demonstracji pokazującej sprzeciw zarówno wobec
tego brutalnego aktu, jak i okupacji Czechosłowacji przez nazistowskie Niemcy.
Podczas tej manifestacji zastrzelono dziewięciu studentów, a około 1200 zostało
wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Zamknięto również wszystkie szkoły wyższe w Czechosłowacji.
Nie był to jedyny rok, w którym
17 listopada stał się datą pokazującą społeczne zaangażowanie studentów. Był to
również tragiczny dzień w Grecji w 1973
roku, gdy w Atenach studenci zorganizowali strajk i wystąpili przeciw wojskowej
dyktaturze junty czarnych pułkowników. przyłączyli się aktorzy. Stało się to motoNa teren uczelni wjechały czołgi a protest rem dla kolejnych wydarzeń i początkiem
został krwawo stłumiony.
aksamitnej rewolucji, która doprowadziła
Obchody 50. rocznicy zabicia do obalenia władz komunistycznych.
praskiego studenta również zapisały się
Obecnie tylko w niektórych kraw historii wystąpień studenckich. W tym jach, np. w Czechach, Grecji, i na Słowacji,
dniu czechosłowackim studentom w Pra- dzień ten jest oficjalnym świętem, często
dze udało się uzyskać zgodę na pokojo- wolnym od zajęć. Wiele międzynarodowy
przemarsz
wych organizacji
dla upamiętniestudenckich walnia śmierci Jana
czy o rozpowszechOpletala. Do wienienie go, starając
cu
przyłączyło
się między innymi
się wielu ludzi,
o patronat ONZ.
zaczęto
wzno- Wiele międzynarodowych
Ubiegłoroczna,
sić
antykomu- organizacji studenckich
70. rocznica była
nistyczne hasła.
oficjalnie obchowalczy o rozpowszechnienie
Przeniesiono się
dzona w Brukseli.
na plac Wacława, Dnia Studenta, starając się
Podczas trzech dni
na którym m.in. między innymi o patronat ONZ
przedstawiono hiw 1968 doszło
storię ruchów studo tragicznych wydarzeń po wkroczeniu denckich i ich rolę w przeciwstawianiu się
wojsk Układu Warszawskiego. Demon- autorytarnym rządom, dyskutowano tak-

Jak już wspomniałam, święto to
nie przyjęło się w Polsce, ale coraz częściej można o nim usłyszeć i coraz więcej
uczelni chce je włączyć do swojego kalendarza. Między innymi samorząd studencki Politechniki Wrocławskiej planuje
jego obchody w tym roku. Szczegółów nie
chcą lub nie mogą na razie zdradzić, jednak niedługo będzie można je poznać na
ich stronie. Myślę, że nie możemy mieć
nadziei na dzień wolny od zajęć, tym
bardziej że już 15 listopada mamy wolne
z okazji Święta Politechniki (lub jak to
zwą gdzie indziej – Święta Uniwersytetu).
Tak czy inaczej, Studencie, tego dnia raduj
się i uczcij swój dzień!
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STUDIA

MSSPR, czyli Mały Słownik
Studenta Pierwszego Roku
Jesteś tu nowy, na dodatek w obcym mieście i ciągle masz problem
z politechnicznym żargonem pełnym skrótów, akronimów i podobnych do siebie nazw? Nie musisz się martwić. Już wkrótce nie
pomylisz eStudenta z e-portalem ani nie będziesz próbować kupić
biletu na Octopusa zamiast na Urbancard. Pomoże Ci w tym nasz
mały słownik!
Ewelina Pawlus
Edukacja Cl – Jednolity System Obsługi Studentów Politechniki Wrocławskiej,
umożliwiający rekrutację, elektroniczny
zapis na zajęcia dla studentów czy wprowadzanie ocen przez prowadzących.
Egzamin – gruntowne sprawdzenie wiedzy studenta, głównie w formie pisemnej,
otwartej lub testowej, rzadziej ustnej. Egzamin odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnej (w semestrze zimowym – w drugiej
połowie lutego). Zwykle prowadzący ogłasza jego dwa terminy, przy czym drugi jest
często nazywany poprawką. Zdają go tylko osoby, które nie zaliczyły przedmiotu
w pierwszym terminie, czasem także te,
które nie są zadowolone z oceny uzyskanej w pierwszym podejściu. Prowadzący może też zaproponować przedtermin
(termin zerowy), który odbędzie się jeszcze w czasie semestru, przed zaplanowaną
datą egzaminu.
e-kolokwium – czyli kolokwium (patrz:
koło, kolokwium) pisane przez Internet
z wykorzystaniem e-portali. Kolokwia te
odbywają się w salach komputerowych
PWr pod czujnym okiem prowadzących.
e-portale – interaktywne tablice ogłoszeń,
miejsce umieszczania dodatkowych materiałów do zajęć oraz komunikacji między
prowadzącymi a studentami. Umożliwiają
również przeprowadzanie e-kolokwiów.
Poszczególne wydziały mają swoje własne e-portale. Aby zacząć z nich korzystać
należy aktywować swoje konto (nazwa
konta to numer indeksu, pierwszym hasłem zwykle jest PESEL, zaś po zmianie
jest ono jednocześnie hasłem do poczty
studenckiej).
eStudent – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny dla Studentów, przygotowywany
przez Samorząd Studencki PWr. Co tydzień można w nim znaleźć informacje
o najważniejszych wydarzeniach na PWr
i we Wrocławiu. eStudenta można czytać
bezpośrednio pod jego adresem interne6

towym lub subskrybować i otrzymać na
swoją pocztę studencką.
Koło, kolokwium – sprawdzenie postępów studenta w czasie, głównie w formie
pisemnej – otwartej lub testowej. Kolokwia z danego przedmiotu odbywają
się zwykle dwa razy w ciągu semestru,
pierwsze ok. ósmego tygodnia zajęć (w semestrze zimowym - koniec listopada/początek grudnia), drugie – piętnastego (styczeń/luty). W zależności od przedmiotu i/
lub prowadzącego należy zdać oba kolokwia, aby zaliczyć przedmiot.
LUZ – akademickie radio Politechniki Wrocławskiej. Działa 24h przez 7 dni
w tygodniu, przekazując aktualne informacje o mieście i uczelni. Oprócz tego
organizuje bardzo fajne imprezy. LUZu
można posłuchać na 91,6 fm lub w internecie.
Octopus – system zapisów, m.in. na kursy
ogólnouczelniane. Dzięki niemu można
np. na bieżąco monitorować swoją bazę
ocen, zapisywać się na zajęcia czy dokonywać korekt zapisów. Każdy student po
zakończeniu semestru ma wyznaczoną
godzinę oraz miejsce zapisów na kolejny
semestr. Obecnie tylko studenci Wydziału
Chemicznego mają możliwość samodzielnego zapisywania się na zajęcia. Studenci
innych wydziałów dokonują zapisów za
pośrednictwem osób zapisujących w wyznaczonych laboratoriach.
Poczta studencka – każdy student PWr
po otrzymaniu numeru indeksu ma zakładane własne konto e-mailowe w domenie
Politechniki Wrocławskiej. Login do tego
konta to numer indeksu, zaś pierwsze
hasło to PESEL. Warto jak najwcześniej
aktywować swoje konto oraz zmienić hasło, później zaś często korzystać ze swojej poczty studenckiej, ponieważ często
wysyłane są na nią ważne informacje od
prowadzących zajęcia, a także Działu Studenckiego czy organizacji studenckich.
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Ważne adresy
www.estudent.pwr.wroc.pl
www.radioluz.pwr.wroc.pl
ww.sjo.pwr.wroc.pl
www.tvs-styk.pwr.wroc.pl
www.swfis.pwr.wroc.pl
www.zak.pwr.wroc.pl

Proxy – serwer umożliwiający zdalne
korzystanie z bazy elektronicznych zasobów (czasopism naukowych, książek
elektronicznych) Politechniki Wrocławskiej. Warunkiem uzyskania dostępu do
serwera jest posiadanie konta w poczcie
studenckiej oraz wypełnienie specjalnej
deklaracji.
SJO – Studium Języków Obcych. Zajmuje się koordynacją kursów językowych
(układa plan zajęć, przeprowadza egzaminy). Jego siedziba to H-4 (ul. Wybrzeże
Wyspiańskiego 27), tam też odbywają się
zajęcia językowe. Więcej informacji na
stronie Studium.
STYK – telewizja akademicka – do oglądania w akademikach oraz w Internecie.
Przekazuje relacje z wydarzeń na uczelni,
wiadomości, wywiady ze studentami, pracownikami uczelni oraz wieloma ciekawymi osobami.
SWFIS – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Zajmuje się koordynacją
kursów z wychowania fizycznego. Jego
siedziba to P-2 (poza kampusem głównym PWr, ul. Chełmońskiego 16). Zajęcia
z w-fu, w zależności od wybranej aktywności fizycznej, obywają się w różnych
miejscach (informacje na ten temat znajdują się w opisie poszczególnych kursów).
W ramach SWFIS działają także sekcje
sportowe oraz organizowane są wyjazdy
na obozy. Więcej informacji na stronie.
Urbancard – karta miejska, która po zakodowaniu jest biletem autobusowym, biletem do wrocławskiego Aquaparku oraz
do ZOO. Kartę można wyrobić w specjalnych punktach lub zakodować na legitymacji studenckiej. „Doładowuje” się
ją w automatach znajdujących się najczęściej przy przystankach autobusowych lub
przez Internet i telefon.
ŻAK – pismo Studentów Politechniki
Wrocławskiej, które właśnie trzymasz
w rękach. Wolna prasa akademicka, której członkiem może zostać każdy student,
który ma coś do przekazania światu. Dane
do kontaktu z nami znajdziesz w stopce
redakcyjnej lub na stronie. Serdecznie zapraszamy!

STUDIA

fot. Filip Mazurek

Wyciągnąć kasę
Z czym kojarzy się Wam K2? Z drugim co do wysokości szczytem na Ziemi? Ewentualnie z preparatami do pielęgnacji samochodu? A K3? Z jednym z modeli telefonu? Może spróbujmy jeszcze raz – K1?
Czyżby chodziło o sport walki? Wcale nie twierdzę, że to złe odpowiedzi, ale rasowemu aktywiście
z Politechniki Wrocławskiej nazwy te kojarzą się raczej z pieniędzmi. Czasami z naprawdę dużymi
pieniędzmi.
Marysia Pogrzebska
Powyższe tajemnicze skróty oznaczają kategorie finansowania projektów –
pierwszą, drugą i trzecią. Kolejno zaliczają się do nich: sprawy wymagające dużych
nakładów finansowych – skomplikowane
i trwające dłużej niż semestr; znacznych
nakładów finansowych – średnio skomplikowane o czasie realizacji powyżej
2 miesięcy; oraz niewielkich - na bieżące, nieskomplikowane sprawy, których
realizacja zajmie około miesiąca. Każda kategoria ma osobny wzór wniosku,
który można znaleźć na stronie działu
studenckiego. Oczywiście, żeby nie było
żadnych wątpliwości, nie każdy kto ma
pomysł może złożyć wniosek. Projekty
mogą być realizowane jedynie w ramach
działalności kół naukowych, stowarzyszeń, związków, organizacji studenckich,
agend kultury, mediów studenckich podlegających i działających przy PWr. Mając
więc coś ciekawego do zaproponowania
warto zgłosić się do którejś z jednostek,
która mogłaby pomóc w przedsięwzięciu.
Wnioski rywalizują w konkursie, rozstrzyganym przez komisję ds. finansowania, która została utworzona na początku
tego roku kalendarzowego. Komisja spotyka się przynajmniej raz w tygodniu, nie
ma więc obawy, że złożony wniosek bę-

dzie nabierał mocy urzędowej leżąc gdzieś
w Dziale Studenckim, bądź w skrzynce e-mailowej (bo można je również składać
przez Internet).
Na szczęście, konieczność składania wniosków nie dotyczy oczywistej
działalności danego podmiotu (jak np. coczwartkowe pokazy w DKFie), czyli podstawowych zadań mediów studenckich
oraz agend kultury studenckiej, środków
niezbędnych do pokrycia kosztów stałych (np. opłaty za lokale czy telefon) oraz
amortyzacji środków stałych i ważnych
dla Uczelni projektów bieżących, finansowanych z rezerw na działalność studencką.
Co jakiś czas są organizowane specjalne szkolenia dla studentów, na których można poznać szczegółowo tajniki
przyznawania pieniędzy. Terminy należy
śledzić na stronie działu studenckiego lub
czytać uważnie eStudenta, gdzie zawsze
znajdzie się informacja o zbliżającym się
szkoleniu (do subskrypcji eStudenta można dopisać się za pośrednictwem strony).
Przy okazji warto wspomnieć o ekcji Wspierania Aktywności Studenckiej
działającej we wspominanym już Dziale
Studenckim. Na Politechnice działalność
żaków jest szczególnie rozbudowana,

Ważne adresy
http://dzialstudencki.pwr.wroc.pl/doc/
aktywnosc.php
http://estudent.pwr.wroc.pl/

z czego każdy z przyszłych inżynierów
powinien być dumny, jakkolwiek doniośle to nie brzmi. Jak czytamy na stronie
działu, sekcja zajmuje się: współpracą
z organami Samorządu Studenckiego
oraz innymi podmiotami studenckimi,
przyjmowaniem i prowadzeniem dokumentacji organizacji studenckich, przyjmowaniem i opiniowaniem wniosków
finansowych oraz pomocą w rozliczaniu
środków finansowych przeznaczonych na
działalność studencką, wspomaganiem
działalności kulturalnej, społecznej oraz
naukowej studentów Politechniki Wrocławskiej. Ich siedzibę znajdziecie w budynku A1 na parterze.
Skoro możliwości są szerokie, to
warto z nich skorzystać, o czym zresztą
niejednokrotnie zdarzało mi się pisać. Na
studiach nie nauczycie się tyle, ile nauczyć
się możecie w ramach aktywności studenckiej na naszej uczelni.
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Stypendia
Wydawałoby się, że o stypendiach wiemy wszystko – socjalne i naukowe. Tymczasem na Politechnice mamy ich dużo więcej. Warto się starać przez cały rok, wykazując się nie tylko w nauce, ale także
w sporcie czy organizacjach studenckich. Dobrze jest być świadomym oferty, jaką kieruje do nas
Uczelnia. Spróbujmy to rozjaśnić.
Paulina Mosiołek
Fundusz własny Politechniki
Wrocławskiej
Stypendia z tego funduszu przyznawane są na okres jednego semestru
w wysokości od 800 zł do 1600 zł. Dla
kogo? Dla niebywale aktywnych studentów, którzy działają w organach Samorządu, organizacjach bądź kołach naukowych i którzy swój wolny czas poświęcają
aranżowaniu wyjątkowych przedsięwzięć,
które możemy obserwować w ciągu roku
akademickiego. Także dla osób wyróżniających się osiągnięciami naukowymi
(np. przez udział w pracach naukowo-badawczych, konferencjach, konkursach),
tworzących publikacje, dzieła artystyczne,
posiadających certyfikaty potwierdzające
znajomość języków obcych, wystawione
przez inne placówki niż uczelnie. Nie
każdy może ubiegać się o to stypendium.
Najpierw nasze starania muszą dostrzec
osoby opiekujące się naszą działalnością.
Wnioski mogą składać: dziekani, opiekunowie kół naukowych, zarząd Samorządu
Studentów, uczelniane zarządy organizacji studenckich – w ciągu dwóch tygodni
od rozpoczęcia semestru w Sekretariacie
Prorektora ds. Studenckich.
Rada Miasta Wrocławia
Na podstawie uchwały Rady Miasta Wrocławia (Uchwała Nr XVII/486/08
z dnia 17 stycznia 2008) studenci, którzy
w kolejnym semestrze podejmą naukę na
uczelniach zagranicznych mogą starać
się o dofinansowanie dla wyjeżdżających
za granicę, które wynosi około 100 Euro
i jest przyznawane na okres nie dłuższy
niż 9 miesięcy. Z wnioskiem występuje
uczelnia w imieniu studenta. Rada Miasta
Wrocławia może przyznać również inne
stypendium – dla laureatów olimpiad.
Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
W tej kategorii możemy wyróżnić stypendium ministra za osiągnięcia
w auce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Organem wnioskującym jest Rada
8

fot. Filip Mazurek

Wydziału oraz Rektor. Student nie może
przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie – składa go od 1 lipca do 7 października w swoim dziekanacie. Stypendium przyznawane jest za wysoką średnią
ocen (nie niższą niż 4,7) i działalnością
naukową (również poza Uczelnią) lub za
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym bądź międzynarodowym.
Uwaga. Wszystkie nagrody są przeznaczone dla studentów, którzy uzyskali
wpis na kolejny rok studiów, nie powtarzali roku w okresie zaliczonych lat nauki
i wzorowo wypełniają obowiązki studenta
określone w regulaminie studiów.
Fundusz Pomocy Materialnej
W tej grupie wyróżniamy kilka
form pomocy studentom. Stypendium
socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie zaplanowano dla
osób w trudnej sytuacji materialnej, gdzie
dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza 602 zł netto. Wysokość stypendium socjalnego waha się od 230 zł do
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350 zł, jednak od marca 2011 roku kwoty
te ulegną zmianie. Stypendium mieszkaniowe (od 180 zł do 385 zł) przyznawane
jest, jeśli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia
lub utrudnia studiowanie. Stypendium za
wyniki w nauce jest dostępne dla wszystkich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Wyjątkiem są studenci pierwszego
roku studiów II stopnia - mogą oni otrzymać stypendium za ostatni rok studiów
I stopnia, pod warunkiem, że rozpoczęli
studia II stopnia nie później niż rok od
ukończenia studiów I stopnia. Kwota
stypendium wynosi od 200 zł do 360 zł
w zależności od średniej ocen. Stypendium sportowe (od 200 zł do 360 zł) jest
przyznawane za osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które można otrzymać na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności. Zapomoga jest jednorazową formą pomocy, którą przyznaje
się żakom będącym przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej ze
zdarzenia losowego. Zapomogę można
otrzymać do dwóch razy w ciągu roku
akademickiego.
Wnioski o stypendia i zapomogę
z Funduszu Pomocy Materialnej można
składać przez cały rok akademicki w swoim dziekanacie.
Szczegółowe kryteria oraz wzory
wniosków do pobrania na stronie działu
studenckiego w zakładce „stypendia”.

WYDARZENIA

Prestiż, władza, kobiety
W dniach 22-24 października 2010 roku miał miejsce 30. Zjazd Forum Uczelni Technicznych. Tym razem organizatorem imprezy był Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej z Kamilem Nawirskim na czele. FUT tworzony przez Samorządy Studenckie Polskich Uczelni Technicznych, aktualnie zrzesza aż 25 uczelni.
Patrycja Trębacz
Wrocławskiej”, opowiedział o „Zdrowym
rozsądku i jego granicach”. Wszyscy mówcy podejmowali sprawę obecności kobiet
w środowiskach stereotypowo uważanych za męskie, a także ukazali zawód inżyniera jako zawód prestiżowy w dzisiejszych czasach.
Oprócz licznych wykładów, miały
też miejsce szkolenia z zakresu zajmowania stanowisk kierowniczych, zarządzania
projektami oraz pracy w zespole.
30. Zjazd FUT-u zapoczątkował
bardzo ważną dyskusję na temat roli kobiet w profesjach zdominowanych przez
mężczyzn. Nie można zapominać o tym,
że coraz więcej kobiet rozpoczyna naukę
na uczelniach technicznych i nie mogą
one czuć się gorsze od mężczyzn. Ponadto
udowodniono, że zawód inżyniera staje
się zawodem prestiżowym i bardzo pożądanym. Dlatego też należy jak najczęściej

mówić o tego typu sprawach i promować
studiowanie na kierunkach technicznych.
Dzięki takim spotkaniom widać, że polskie umysły ścisłe mają szansę na zrobienie wielkich karier, zatem bardzo ważne
jest to, by uzyskały odpowiednie wsparcie
i zostały należycie pokierowane.

fot. Krzysztof Mazur PRYZMAT

Tegoroczny zjazd odbywał się pod
hasłem „Prestiż, władza, kobiety”. Wszystkie spotkania, wykłady i dyskusje dotyczyły tych tematów. Całe wydarzenie uświetniły prezentacje gości specjalnych, którzy
podczas Konferencji Otwarcia wygłosili
bardzo ciekawe wykłady. Głównymi motywami w ich wystąpieniach były hasła
Zjazdu. Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM w Polsce mówiła o „Wspieraniu kobiet w ich rozwoju
osobistym i zawodowym”. Prof. Jan Koch,
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii zajął się tematem „Tendencji w kształceniu inżynierów”. Herbert
Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź S.A.
przedstawił „Pozycję inżyniera na stanowisku kierowniczym” oraz omówił strategię KGHM. Prof. Andrzej Radosz, który
jest Koordynatorem projektu „Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki
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Konferencja

Tele-Creativa 2010

3-4 Grudnia 2010

szczegóły: http://wireless-group.pwr.wroc.pl
Koło naukowe Wireless Group
zaprasza na studencką konferencję Tele-Creativa. W programie cykl wykładów
m.in. o LTE-A, Cognitive Radio. Konferencja jest przewidziana dla wszystkich
studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami komunikacji radiowej.
Tematyka obejmuje telekomunikację ruchową, a w szczególności najnowsze
systemy telekomunikacyjne, tj.: UMTS;
HSPA(+); LTE; WiMAX (802.16d/e/m);
WiFi (802.11b/g/n); IMS; jak również:
Software Defined Radio (SDR); Cognitive
Radio; Mesh Networks; Dynamic Spec-

trum Access (DSA); MiMO; Femtocells.
Organizatorem jest koło naukowe
Wireless-Group, które tworzy grupa studentów oraz doktorantów Politechniki
Wrocławskiej. Zadaniem koła jest pozyskiwanie i propagowanie wiedzy o wymienionych systemach, splatanie nauki
z przemysłem, poszukiwanie firm, ośrodków R&D oraz uniwersytetów nie tylko w
Polsce, lecz także na całym świecie w celu
współpracowania z nimi na poziomie
prac magisterskich, wakacyjnych praktyk,
prelekcji czy też wyjazdów.
Konferencję rozpoczynamy cyklem
wykładów w dniu 3 grudnia 2010 roku,

BIT jest the BEST

w sali 2.17 budynku C-13 Politechniki
Wrocławskiej.
Start o godzinie 11.15.
Dokładna agenda oraz więcej informacji
na naszej stronie.
Wstęp wolny!
Mateusz Garbacz
Paulina Mosiołek

10-11 Grudnia 2010

szczegóły: http://www.best.wroclaw.pl
Organizacja studencka BEST Wrocław już po raz drugi organizuje konkurs
BIT – Best Information Technology Festival. Zeszłoroczna edycja cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród studentów (ponad 100 uczestników), dlatego
postanowiliśmy zorganizować BIT-a ponownie, rozszerzając całe przedsięwzięcie
o nowe wydarzenia. Ale po kolei.

fot. BEST Wrocław

Tegoroczna edycja odbędzie się
w dniach 10-11 grudnia na Politechnice Wrocławskiej. Celem jest stworzenie
24-godzinnej imprezy dla studentów, dla
których komputer jest nieodłącznym elementem życia.
Festiwal, także w tym roku, został
podzielony na dwie główne części. W ciągu dnia odbędą się konkursy, programi10

styczny oraz graficzny, podczas których
uczestnicy będą mieli do rozwiązania parę
zadań. Ta część ma na celu propagowanie
wśród młodych, zdolnych ludzi twórczego
myślenia oraz wiedzy z zakresu języków
programowania lub aplikacji graficznych.
To nie tylko konkurs, ale także świetna
zabawa, w trakcie której można sprawdzić
siebie, swoją wiedzę i umiejętności. Oczywiście dla wszystkich
uczestników przygotowaliśmy miłe upominki, a dla zwycięzców nagrody.
Druga część
odbędzie się nocą.
To ona cieszy się
największym
zainteresowaniem
zarówno wśród samych uczestników,
jak i zgromadzonej
publiczności, która
dopinguje drużyny.
Będzie to turniej Counter-Strike’a – wszystkim dobrze znanej
gry FPS. Rozgrywka będzie się opierała na
walce sieciowej pięcioosobowych drużyn
terrorystycznych z pięcioosobowymi grupami antyterrorystów. Drugim tytułem,
w którym będzie można się zmierzyć z rywalami, będzie Starcraft – klasyczna strategia, w którą zagrywają się miliony ludzi
na całym świecie. Zdrowa rywalizacja,
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super zabawa, świetne gry, a to wszystko
w doborowym towarzystwie. Ciekawostką
jest, że w ubiegłym roku w turnieju CS’a
zagrała drużyna, w której skład wchodzili
wykładowcy z naszej uczelni. W tym roku
oprócz reprezentacji kadry akademickiej,
będzie można zmierzyć się z gościem
specjalnym – aktualnym menadżerem
drużyny Poland.CS – Damianem “cZuk”
Radomskim.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do odwiedzania naszej strony internetowej lub profilu na Facebooku, gdzie
wkrótce pojawią się szczegółowe informacje na temat tego festiwalu.
Marlena Żurawska

WYDARZENIA
Wrocławski Dzień Życzliwości

znajdź się wśród życzliwych!

21 Listopada 2010

szczegóły: http://www.terazwroclaw.pl
Krasnal Życzliwek pragnie poinformować, iż 21 listopada został ustanowiony Wrocławskim Dniem Życzliwości.
W związku z tymi zacnymi obchodami
zaplanowano szereg wydarzeń, których
większość obywać się będzie na terenie
Browaru Mieszczańskiego (ul. Hubska
44-48). W programie m.in.: koncerty na
żywo, występy teatralne, show kulinarne,
warsztaty ceramiczne i plastyczne (prowadzone m.in. przez znanego wrocławskiego rysownika – Andrzeja Tylkowskiego),
spotkanie ze zwierzętami wrocławskiego
ZOO, promocja pozytywnego myślenia, a
także możliwość spędzenia czasu w leżakowni z książkami z Biblioteki Miejskiej.
Życzliwek pragnie również dodać, że warto wybrać się na obchody Wrocławskiego

Dnia Życzliwości po to, by na własne oczy
przekonać się, że Wrocław to miasto ludzi otwartych i chętnych do działania, z
mnóstwem pozytywnej, twórczej energii.
Co więcej będzie to okazja, żeby w ramach
prowadzonej akcji charytatywnej wspomóc Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Z racji, iż bycie życzliwym nic nie
kosztuje, wstęp na wszystkie wydarzenia
towarzyszące obchodom Dnia Życzliwości jest bezpłatny.
Ewelina Pawlus

TROPICIEL PO RAZ PIĄTY

19-20 Listopada 2010

szczegóły: http://www.tropiciel.org
Piąta edycja Przygodowego Rajdu
na Orientację TROPICIEL odbędzie się
w Kątach Wrocławskich w nocy z 19 na
20 listopada 2010 r.
Rywalizacja w rajdzie rozgrywa się
o miano TROPICIELA. Zdobywają je osoby, które w limicie czasowym 12 godzin
przejdą całą trasę rajdu – to jest około 40
km – zaliczając przy tym wszystkie punkty kontrolne. Zespoły składające się z 4-5

osób wychodzą z bazy rajdu co kilkanaście
minut. Nie ma konieczności tworzenia ich
przy zgłoszeniach, gdyż w razie potrzeby
uczestnicy zostaną połączeni w grupy
tuż przed startem. W rajdzie mogą wziąć
udział również niepełnoletni, pod opieką
osób powyżej 21 roku życia.
Uczestnicy rajdu działają w kilkuosobowych zespołach, które nazywają
wedle ich własnej inwencji twórczej. Można tu spotkać np. grupy „Wolałbym Rowerem” czy „Rzut do Celu Gumofilcem”.

Do dyspozycji mają mapę, kompas i własny rozsądek. Przed nimi osiem punktów
kontrolnych i około 40 km do przebycia
w ciągu 12 godzin marszu.
A nie jest wcale łatwo. Samo minięcie punktu kontrolnego nie jest równoznaczne z jego zaliczeniem. Uczestnicy
zmagają się z różnymi zadaniami. Przyda
się sokole oko, bo może się zdarzyć, że
trzeba będzie znaleźć „igłę w stogu siana”
i sprawny umysł,
będący w stanie
poradzić sobie z zagadkami podobnymi do tych, jakie
zadawał
mitologiczny Sfinks.
Do datkowe
niespodzianki zgotowała sama natura.
To ona dyktuje warunki podczas rajdu.
Niekończące się pola, łąki, lasy czy rzeki
i góry, które trzeba pokonać, to wyzwanie, jakie może zniechęcić niejednego. Do
tego dołącza jeszcze pogoda, która niekoniecznie musi być sprzyjająca. Czasami,
aby dotrzeć do mety, trzeba parę godzin
brnąć przez błoto.
Każdy zaliczony punkt to kolejna
godzina marszu i coraz większe zmęczenie, ale też coraz większy apetyt na na-

stępne „przystanki” na trasie. Czy uda się
dotrzeć do mety w wyznaczonym czasie
i zyskać miano TROPICIELA? Nawet jeżeli nie będzie się pierwszym, tutaj i tak
jest się zwycięzcą. Najważniejsza jest
przecież wygrana z własnymi słabościami
– zmęczeniem, zniechęceniem, strachem.
Liczy się też współpraca z innymi. Znów
okazuje się, że największe sukcesy osiągamy wtedy, kiedy pracujemy w zgranym
zespole.
Planowany start piątej edycji rajdu:
19 listopada 2010 r. o godzinie 20.00. Organizatorem rajdu jest: CIRS – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz gmina Kąty Wrocławskie
w ramach kampanii „Created to Move”.
W organizację rajdu czynnie włączyło się
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej i Związek Harcerstwa Polskiego oraz
klub kajakowy „Tratwa”.
Zapisy drogą internetową zostaną
uruchomione w październiku na stronie
www.tropiciel.org.
Można się też zapisać bezpośrednio
przed startem.

Październik/Listopad 2010 Żak

Maciej Gaczoł

11

KALENDARIUM

KALEN D A R IU M
22.11.2010

18.10.-21.11.2010
Wernisaż Pawła Jakubowicza „Malowane listy”

Szlachetna Paczka

Muzeum Poczty i Telekomunikacji

22.11.2010 – otwarcie bazy rodzin akcji Szlachetna
Paczka. Od tego dnia darczyńcy (także studenci) mogą
na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl wybrać
rodzinę, której chcieliby pomóc i obdarować paczką.

06-28.11.2010
Jazztopad 2010

23.11-23.12.2010

Siódma edycja festiwalu Jazztopad

Jarmark Bożonarodzeniowy 2010
15.11.2010

Rynek Wrocławski
ul. Świdnicka

Święto Wrocławskich Uczelni Wyższych
godz. 19:00, 25.11.2010
17.11.2010

Po prostu czeski film! - „Rok diabła”
„Rok diabła” 2002
reż. Petr Zelenka
Politechnika Wrocławska
sala 329, budynek A1

Międzynarodowy Dzień Studenta
http://www.samorzad.pwr.wroc.pl

zgłoszenia do 18.11.2010
25-26.11.2010

Konkurs „Pomysł na Biznes”
dla społeczności akademickiej

Lifelong Learning Programme

http://www.pomyslnabiznes.edu.pl

http://www.eutrainingsite.com/llp.php

noc z 19 na 20.11.2010

27-29.11.2010

Piąta edycja Rajdu na Orientację TROPICIEL

VIII Wrocławski Festiwal Form Muzycznych

Kąty Wrocławskie
http://www.tropiciel.org

http://www.swiatowid.net.pl

01.12-31.12.2010

19-28.11.2010
13. Wrocławski Festiwal Gitarowy – Gitara 2010

Wystawa
Poczta opozycji we Wrocławiu w latach 1981-1989
Pałac Królewski – Muzeum Miejskie
ul. Kazimierza Wielkiego 35

21.11.2010
Wrocławski Dzień Życzliwości
http://zyczliwosc.terazwroclaw.pl/
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godz. 19:00, 02.12.2010
Po prostu czeski film! - „Słoneczne miasto”
„Słoneczne miasto” 2005
reż Martin Sulik
Politechnika Wrocławska
sala 329, budynek A1

KALENDARIUM

Festiwale
Konferencje
KONCER T Y

Wystawy

POKAZY

godz. 11:15, 03.12.2010

godz. 20.00, 10.12.2010

Konferencja Tele-Creativa

Zdenek Bina Acoustic Project – Koncert

Konferencja o nowoczesnych technologiach komunikacji radiowej

Łykend Klub Muzyczny
ul. Podwale 37/38

Politechnika Wrocławska
sala 2.17 budynek c-13
wstęp wolny
http://wireless-group.pwr.wroc.pl

godz. 20.00, 11.12.2010
Yann Tiersen – Koncert
05-06.12.2010

Klub Kultowa (dawna Strefa W-Z)
pl. Wolności 7

Festiwal Ambientalny
Promocja ambitnej muzyki elektronicznej
Klub Włodkowica 21

godz. 19.00, 06.12.2010

godz. 18.00, 17.12.2010
Acid Drinkers + TSA + Lipali – Koncert
Eter (dawny XO Klub)
ul. Kazimierza Wielkiego 19

Giulia y los Tellarini – Koncert
godz. 20.00, 18.12.2010

Eter (dawny XO Klub)
ul. Kazimierza Wielkiego 19

Kazik i EL Dupa – Koncert

06.12.2010-31.01.2011

Klub Kultowa (dawna Strefa W-Z)
pl. Wolności 7

Meblowy salon gier – Wystawa

27.12.2010-03.01.2011

Muzeum Narodowe
pl. Powstańców Warszawy 5

Ukryte historie.
Fotografia – wystawa Patrycji Dołowy
09-10.12.2010

Centrum Sztuki Impart
ul. Mazowiecka 17

VI Forum Studentów Transportu i Logistyki
“TransLogistics 2010”
Politechnika Wrocławska
Koło Naukowe LOGISTICS
http://www.galma.pl/KNL/

14.02.2011
III Ogólnopolski Konkurs – Młodzi Innowacyjni 2011

10-11.12.2010
Best Information Technology Festival

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe: doktorskie,
magisterskie, inżynierskie i licencjackie z dziedziny
automatyki, robotyki i pomiarów.
Składanie dokumentów do 14.02.2011 r.
http://www.piap.pl/aktualnosci_konkurs_prac_dyplomowych_mlodzi_innowacyjni_2011.php

Politechnika Wrocławska
http://www.BEST.wroclaw.pl
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REPORTAŻ

Ciężkie czasy dla palaczy
czyli zakaz palenia od połowy listopada
Od 15 listopada w Polsce znacznie zaostrzą się przepisy odnoszące się do zakazu palenia
w miejscach publicznych. Nie będzie można palić między innymi na przystankach MPK, na
terenie uczelni czy w klubach, które nie zapewnią odpowiednich ku temu warunków. To
właśnie właścicieli lokali, w których studenci tak chętnie spędzają swój wolny czas, czekają największe zmiany.
Tekst: Magda Frankiewicz
Zdjęcia: Filip Mazurek
Na początek przeanalizujmy nową
ustawę. Jako wyroby tytoniowe rozumiemy „wszelkie wyprodukowane z tytoniu
wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne,
zawierające tytoń lub jego składniki,
z wyłączeniem produktów leczniczych
zawierających nikotynę”. Do tej pory
wszystkich wspomnianych produktów
nie można było palić tylko w zakładach
opieki zdrowotnej i na terenie placówek
oświaty; teraz ma się to zmienić. Palący
studenci mogą czuć się zawiedzeni tym, że
nie zapalą na terenie uczelni, w lokalach
gastronomiczno-rozrywkowych i w zakładach pracy, w innych miejscach niż
wyznaczone do tego i specjalnie przygotowane palarnie. Całkowity zakaz palenia
będzie obowiązywał w pomieszczeniach
obiektów kultury i wypoczynku publicz14

nego, środkach pasażerskiego transportu,
na przystankach oraz pomieszczeniach
obiektów sportowych i na placach zabaw.
Właściciele lub zarządzający obiektem, w którym będzie obowiązywał zakaz
palenia, będą zobligowani do umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych.
Dym będzie mógł unosić się tylko w palarni, jednak nie będą to palarnie jakie
dotychczas znaliśmy. Przez palarnię rozumie się całkowicie wyodrębnione od
innych pomieszczeń miejsce, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych
i zaopatrzone w wywiewną wentylację lub
system filtracyjny w taki sposób, aby dym
nie przenikał do innych pomieszczeń.
Wynika z tego zatem, że we wszystkich
jednoizbowych lokalach gastronomiczno-rozrywkowych obowiązywać będzie
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całkowity zakaz palenia. Dwuizbowym
lokalom ustawa daje możliwość, ale nie
nakazuje zakładania palarni lub zamkniętych sal dla palących. Jest to decyzja dobrowolna.
Nowe prawo na pewno jest uciążliwe dla właścicieli klubów. Z przeprowadzonej we wrocławskich klubach sondy
wynika, że zdania pracowników i klientów są podzielone.
– Nie popieram tego zakazu. Wygodnie
jest móc zapalić w klubie. Są przecież oddzielne lokale dla niepalących albo wydzielone palarnie, więc powinno zostać
tak jak było do tej pory – uważa jedna
z kelnerek.
Szersze badania wykazują jednak,
że obsługa pubów w większości jest zadowolona z zakazu palenia.
– Jestem osobą palącą, ale mimo to

REPORTAŻ
wszechobecny dym jest uciążliwy w pracy
– potwierdza barman jednego z lokali dla
palących. – Dla nas, jako pracowników,
jest to na pewno zmiana na lepsze.
Z sondaży organizatora kampanii
społecznych „lokalbezpapierosa.pl” wynika, że znaczna większość Polaków (ok.
74%) popiera ustawę. Palenie kosztuje nie
tylko zdrowie, ale i średnio 16 milionów
złotych rocznie. Według badań Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo zdrowie” stężenie dymu papierosowego w polskich
pubach i restauracjach w ciągu dnia przekracza piętnastokrotnie, a wieczorami ponad dwustukrotnie dopuszczalną normę
zdrowotną. Przyczyną poparcia nowego
prawa jest też względnie nieduża liczba
palących – codziennie lub okazjonalnie
pali tylko 30% Polaków.
– Popieram ten zakaz, mimo że palę. Palenie szkodzi i jest to zrozumiałe. Nie
przestanę odwiedzać klubów z powodu
tego zakazu. Nie widzę problemu w wyjściu na papierosa na zewnątrz – uważa
klient jednego z mniejszych, ale bardziej
kameralnych klubów. – Nie chcemy, żeby
po każdym wyjściu do klubu nasze ciuchy śmierdziały fajkami. Nie chcemy być
biernymi palaczami. Palący czują się zbyt
swobodnie!

uważa także, że puby, w których nie będzie można zapalić, stracą swój urok.
– Knajpa to nie jest miejsce gdzie mieszkasz. Bez dymu nie byłoby tego kameralnego klimatu. Słyszałam, że w Anglii po
zakazie palenia kluby, w których wcześniej palono cuchnęły jeszcze gorzej.
To prawda, że lokale będą wymagały
odświeżenia wyposażenia. Meble tapice-

Wśród odwiedzających lokale
rozrywkowe można znaleźć także sporo
przeciwników zakazu. Często przeciwne
są też osoby niepalące.
– Zakaz palenia to jakiś chory pomysł. Zamiast wydawania pieniędzy na wdrożenie
nowych przepisów i pilnowanie, aby ich
przestrzegano, powinno się dofinansować
lokale dla niepalących, których jest coraz
więcej – proponują klienci. Wielu z nich

rowane, drewniane, zasłony i ściany, które
przesiąknęły dymem, mają nieprzyjemny,
kwaśny i stęchły zapach. Jeżeli właściciel
zechce mieć w swoim lokalu palarnię,
będzie musiał zainwestować w wentylatory i wyciągi. Koszt takiego urządzenia to
minimum 4 tysiące zł. Postawienie ściany,
aby oddzielić sale dla palących i niepalących to koszt kilkunastu tysięcy, a profesjonalna kabina dla palaczy, którą można

ustawić w dowolnym miejscu, to nawet 40
tysięcy zł.
Oprócz tego, w ramach akcji „Lokal
bez papierosa” rozesłano 10 tysięcy broszur informacyjnych. Inspektorzy w sanepidzie przechodzą szkolenia, aby zdobyć
uprawnienia kontrolne. Od 15 listopada
będą mogli wypisać mandat właścicielom
lokali, którzy nie wywieszą informacji
o zakazie palenia oraz klientom, którzy
będą palić w niedozwolonych miejscach.
Wartość mandatu jest niemała, bo do
2000 zł dla właściciela obiektu i do 500 zł
dla palącego w miejscu zakazu.
Jednak czy rzeczywiście od połowy
listopada nikt nie zapali papierosa w jeszcze dzień wcześniej zadymionym pubie?
– Jeżeli klienci będą palić to przecież ich
nie wyrzucę – mówi jeden z właścicieli.
Ustawa nie jest zbyt precyzyjna, jeżeli chodzi o palenie w ogródkach przed
lokalami. Bywalcy wrocławskich klubów
zapytani, czy będą przestrzegać nowego
przepisu, wykazują się raczej uczciwym
podejściem do sprawy i akceptują nowe
prawo.
– Oczywiście będziemy przestrzegać
i myślę, że właściciele też. Chociaż mogą
szukać jakiegoś obejścia tego problemu
– mówi jeden z klientów. – Zobaczymy,
może niedługo zalegalizują marihuanę
i to będziemy palić w klubach.
Jedni uważają to za kolejny zakaz,
pomniejszanie zakresu wolności i zbyt
dużą kontrolę państwa. Drudzy uznają to
za postęp, bo Polska dołącza do państw
chroniących obywateli przed dymem tytoniowym, a to standard we wszystkich
rozwiniętych krajach. Posłowie apelują do
przeciwników, że nie jest to delegalizacja
palenia. Wyroby tytoniowe nadal będzie
można kupić w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych (za wyjątkiem automatów
samoobsługowych). Po wprowadzeniu
zakazu palenia dochody lokali np. w Nowym Jorku wzrosły o prawie 9%, a liczba
gości pubów w Nowej Zelandii zwiększyła
się o 16%. Z drugiej strony, we Włoszech
zyski lokali spadły o 35%. Wiele zatem
zależy od podejścia obywateli i tego jak
palenie zakorzeniło się w naszej kulturze
narodowej. Warto mieć na uwadze, że
wolą Parlamentu Europejskiego jest aby
wszystkie kraje do 2012 roku wprowadziły całkowity zakaz palenia w miejscach
publicznych.
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KULTURA

RECENZJA POWIEŚCI

TULA Jurgisa Kuncinasa
Natalia Dudkowiak

Tula Jurgisa Kuncinasa nie jest nowością, od pierwszego wydania minęło
już ponad 17 lat, napisano na jej temat
wiele przychylnych recenzji, a autorowi
wręczono kilka nagród. Niemniej jednak
dla wielu odbiorców pierwsze spotkanie
z tą powieścią jest przypadkowe. Jest to
pozycja wyjątkowa i przełomowa – tak dla
rodzimego kontekstu kulturowego krajów
bałtyckich, jak i dla wszystkich czytelników z kręgu państw postsocjalistycznych
– dlatego warto się przy niej zatrzymać.
Punktem wyjścia akcji jest literacko
niespełniona miłość pomiędzy narratorem – nie znanym z imienia, a Tulą – która przedstawia się imieniem fałszywym.
Burzliwy i namiętny związek trwa tylko
tydzień i staje się zaczynem pod analizę
socjalistycznej, zdehumanizowanej rzeczywistości, w której się narodził i umarł.
Główne wątki powieści, rozrywającej się
w Wilnie, koncentrują się na Zarzeczu
– małej dzielnicy nad rzeką Wilenką, zamieszkałej przez bohemę. Malarze, muzycy, literaci, byli studenci, miłośnicy sztuki
są obrazem przegranego pokolenia – to
bezdomni, degeneraci, prostytutki i alkoholicy, skrzywdzeni przez komunistyczną

szarość, tęskniący za wolnością, której
nigdy nie doświadczyli i nie doświadczą.
Upragniona wolność nie zawęża się do
aspektu politycznego, to także wolność
sumienia, emocji, sztuki, wolność do miłości.
Utrata stała się dla bohaterów synonimem codzienności, była naturalna
dla kogoś, kto nie miał nic do stracenia,
ale stała się przekleństwem, kiedy okazało się, że nie można już mieć niczego na
własność. Tula odwołuje się do uniwersalnych prawd – sami jesteśmy za siebie odpowiedzialni, posługujemy się, być może
w miernym stopniu, ale wolną wolą i zawsze będziemy się nad sobą użalać. Pomaga dostrzec różnicę między przeciwnościami losu a własną niemocą. I pomimo
surowej oceny kondycji człowieka, zostawia nadzieję, pogodę, obiecuje, że można
znaleźć sens.
Współczesna literatura litewska
nie ma w naszym kraju szerokiego kręgu
odbiorców. Jej obecność na europejskim
rynku jest wybiórcza, dotyczy przede
wszystkim najnowszych, czy najbardziej
popularnych pozycji. Kontekst kulturowy, historia kraju, a wreszcie język są obce

przeciętnemu czytelnikowi. Ze szkodą.
Zasługuje ona na zainteresowanie i odkrycie, zwłaszcza przez nas, ponieważ
otwiera miejsca wspólne między Polską
a Litwą, uświadamia nam równoległość
historii naszych krajów, ukazuje, że wszyscy jesteśmy w takim samym stopniu dotknięci przez dziejowe, jak i osobiste wypadki.
Tula Jurgisa Kuncinasa to powieść
trudna, wymagająca. Na płaszczyźnie
świata przedstawionego plastyczna, wyraźna, dosłowna, zaś w narracji poetycka, pełna metafor, lawirująca między językiem literackim a bełkotem pijaka. Ta
oniryczna opowieść częstokroć ociera się
o mistykę i za jej pomocą ilustruje, czym
dla przeciętnego, apolitycznego człowieka
mogła być miłość w czasach sowieckich.
To także pean na cześć Wilna – pięknego, świętego miasta, w którym mieszają
się kultury, języki, w którym każda, nawet
najbardziej nieprawdopodobna historia
mogłaby się wydarzyć. Jest to proza godna uwagi każdego dojrzałego czytelnika,
a zwłaszcza tych, którzy cenią literaturę
niebanalną, kontrowersyjną, czy nawet
surową.

Luźna Lista Akademickiego Radia LUZ
Możesz zagłosować na dowolną ilość kawałków raz dziennie na stronie
http://www.radioluz.pwr.wroc.pl/luzna-lista/
To od Ciebie zależy, który utwór awansuje, który spadnie, a którego w piątkowy wieczór na
Luźnej nie uświadczysz. Czterema słowami: kolejność zależy od Ciebie.

Słyszymy się w piątki po 19:00
Pierwsza trzydziestka:

1.Futuristen – Ciemna Strona Marsa
2.Massive Attack – Paradise Circus
3.Janelle Monae – Cold War
4.Flying Lotus – Do The Astral Plane
5.Brodka – W pięciu smakach
6.Hurts – Wonderful Life
7.Sufjan Stevens – I Walked
8.Bonobo – Eyesdown
9.Abradab – Mamy Królów Na Banknotach
10.DJ Shadow – I’ve Been Trying
11.The Roots – How I Got Over
12.Tinie Tempah – Pass Out
13.Muchy – Przesilenie
14.Blur – Fool’s Day
15.Indigo Tree – iamthecar
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16. Näääk – Hur Högt?
17. Karen Elson – Truth Is In The Dirt
18. The Hangovers – Nails Against Glass
19. Iowa Super Soccer – My World
20. Familjen – Det var jag
21. Kamp! – Heats
22. Caribou – Odessa
23. Summer Camp – Veronica Sawyer
24. Les Savy Fav – Let’s Get Out Of Here
25. No Age – Forever Dreaming
26. Someone Still Loves You Boris Yeltsin – Banned (By The Man)
27. Fever Ray – Mercy Street
28. Miike Snow – Animal (Mark Ronson Remix)
29. British Sea Power – Zeus
30. Antony The Johnsons – Thank You For Your Love

RELAKS

Dziedzictwo prasłowiańskie
Zasób słownictwa współczesnej polszczyzny jest bardzo bogaty. Najpełniejszy i najlepiej opracowany do końca XX wieku Słownik języka polskiego Witolda Doroszewskiego liczy około 125 tysięcy
haseł, a zawiera jedynie słownictwo ogólne. Przeciętnie wykształcony Polak posługuje się na co
dzień około 8 tysiącami wyrazów. Ile wśród tego ogromu jest słów rodzimych? Tylko około 1700!
Paulina Mańka
Tę najdawniejszą warstwę słownictwa polskiego odziedziczyliśmy z prasłowiańszczyzny. Mówiące tym językiem
plemiona początkowo zamieszkiwały teren między Odrą a Bugiem i Bałtykiem
a Karpatami. W V w. n.e. rozpoczęła się
wielka ekspansja Prasłowian na wschód
i południe, w wyniku czego na przełomie VI i VII w. n.e. doszło do rozpadu tej
grupy i jej języka na trzy dialekty: zachodnio-, wschodnio- i południowosłowiańskich. Z nich wykształciły się znane nam
dziś języki słowiańskie.
Oczywiście, słów tych w epoce
przedpiśmiennej (do połowy XII wieku) musiało być znacznie więcej, jednak
wiele z nich w ciągu tysiącletniej historii
polszczyzny wyszło z użycia, jak np. cielesieństwo «stosunek płciowy», żeńszczyzna
«kobieta», urępny «piękny», używane jeszcze do przełomu XV i XVI wieku. Te, które przetrwały do dziś, uległy wielu przekształceniom fonetycznym, wynikłym ze
zmian, jakie zachodziły na gruncie języka
polskiego .
Wyrazy odziedziczone z prasłowiańskiego odnosiły się do najważniej-

szych i najbliższych, a więc codziennych
dla człowieka spraw. Jedną z najważniejszych rzeczy dla ludzi tamtego czasu był
kult religijny, stąd słowa odnoszące się do
wierzeń, życia moralnego, np.: bóg, czart,
grzech, prawda, modły; ale też duchowego
życia człowieka: duch, dusza, rozum, czucie, miłość, nienawiść, gniew, strach; poglądów na życie i świat: byt, życie, śmierć,
początek, koniec. Także słownictwo określające samego człowieka: dobry, zły, mądry, głupi, szczodry, leń.
Jednak o wiele więcej wyrazów
prasłowiańskich odnosi się do świata
materialnego i fizycznego życia człowieka. Wiąże się to z określaniem budowy
ciała: głowa, ręka, noga, itd.; stosunków
przestrzennych i ukształtowania ziemi:
góra, dół, ziemia, pole, woda, rzeka; nazywaniem fauny i flory: wilk, niedźwiedź,
dąb, buk, brzoza; pojęciami astrologicznymi i meteorologicznymi: dzień, noc,
południe, północ, miesiąc, doba, słońce,
gwiazda, księżyc, nazwy pór roku; życiem
rodzinnym i społecznym: ojciec, matka,
wuj, sąsiad, wróg, przyjaciel. Sporo jest
też słów dotyczących życia gospodarcze-

go, jak i określeń właściwości fizycznych
ludzi, elementów przyrody, przedmiotów.
Ciężko byłoby się też obejść bez czasowników określających najważniejsze czynności, jak np.: być, mieć, jeść, pić.
Długo by tak jeszcze wymieniać,
jednak już po tej małej próbie możemy
stwierdzić, że są to słowa bez których
trudno się obejść, związane zarówno
z duchowym, jak i materialnym życiem
człowieka lub które były kiedyś szczególnie ważne ze względu na ówczesne realia,
a które korespondują z naszym współczesnym życiem.
Resztę naszego słownictwa stanowią zapożyczenia, mające różne źródła.
Większość z nich jest tak dawnych lub tak
mocno przyswojonych, że nie pomyślelibyśmy, że są to wyrazy obcego pochodzenia. Najdawniejsze zostały zaczerpnięte
z języka czeskiego lub innych języków,
jednak za pośrednictwem czeskim, jeszcze w epoce przedpiśmiennej. O tym jednak w kolejnym numerze.

SUDOKU – rozgrzej szare komórki
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DODATEK SPECJALNY DO MIESIĘCZNIKA ŻAK
W tym numerze:

Kronika Policyjna
Ktokolwiek widział
Ktokolwiek wie...

HARD RETRO KORNER
CZYLI NEWSY NIEZBYT NOWE
Na początek prezentujemy państwu grę
Inner Worlds, której główna bohaterką jest Nikita.
Gra, mimo że wydaje się klasyczną platformówką
fantasy pochodzącą z czasów końca ery dwóch
wymiarów, posiada bogaty system rozwoju postaci
zaczerpnięty wprost z cRPGów...

cd. str.2

Listopad 2010

Inne
Sfery

Lider Niebezpiecznej
organizacji przestępczej
aresztowany w Rumunii

....

Czytaj na str.2

ZOMBIE

...

ATAKUJĄ !!!

Marzyliście o tym, żeby czasami poczuć
tę ogromną adrenalinę jaka towarzyszy
scenom grozy w amerykańskich filmach.
Uciekacie i w zasadzie nie wiecie czy jest
sens. A może opanowały już cały świat.
Może nie ma ucieczki... Gdy czujecie już
oddech Pietii na plecach, gdy Stiopa jest
tuż za nim, a Wania i Borys ich
doganiają. Z pomocą przyjdzie ci KGB.
Zarośnięty Władek nie jest jednak taki
głupi. Zgarnia martwego już człowieka
z ziem... i używa go jako tarczy. Ale
u was nie jest jeszcze tak źle. Jeden
strzał. Trafiony! Człowiek spada! Drugi
strzał. Trafiony! Mołotow. I Władek pada
martwy. Ale oto z cmentarza wychodzi
postrach wszystkich - groźny Iwan.
Snajperzy nie pudłują, ale czy to
wystarczy. Tuż obok jest stacja
benzynowa. Wylewacie paliwo na ulicę
i podpalacie. Ups. Amerykański shit. Uda
się, nie uda... Nadzieja zawsze jest. Do
pomocy zombiakom przychodzi zawsze
dzielna Matuszka. Skąd one się tutaj
wszystkie wzięły! A z nimi ciągle twardy
Iwan! Jeszcze jakaś uszkodzona linia
wysokiego napięcia. 220 V - padają jak
muchy. A Iwan wpada ostatecznie
w odwiert jaki zostawili po sobie
pracownicy ZDiK. Amunicja się kończy...
cd. str. 4
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Gazeta niepoprawna fantastycznie

.

FESTIWA
L
.
TO BRZMI POWAZNIE
W nadęty sposób obwieszczamy wam zakończenie Trzeciej
Edycji Wielkiego Festiwalu. Tutaj następuje długa, nudna,
długa, nudna, długa, nudna relacja...
STOP. Festiwal to brzmi poważnie, ale
nie dla nas. Chcemy robić coś fajnego,
coś fantastycznego, coś dla każdego,
coś taniego, coś nowego.
STOP. To już wszystko było. Nuda,
bzdura,
plepleple.
Zrobiliśmy trzy
festiwale. To fakt. Robimy czwarty.
To fakt.
STOP. Robisz coś fajnego, lubisz
organizować ciekawe wydarzenia, czy po
prostu ci się nudzi? My dajemy
ci możliwość zrobienia tego czegoś. Czy
będzie nowe, fantastyczne, nowatorskie
zależy ode mnie, od ciebie, od nas.

www.is.wielosfer.pl

Zaginęła Danka. To nocny marek. Ma
zdecydowane problemy ze wstawaniem.
Sierota, jej cała rodzina nie żyje. Zawsze
dba o swój styl. Nie poddaje się
przelotnym sezonowym trendom. Dla
niektórych nieco staroświecka, ale tak
naprawdę po prostu ekscentryczna.
Ostatnio widziano ją przy wyjściu
z cmentarza grabiszyńskiego. Szukała
pana młodego. Ubrana była w białą
suknię ślubną, nieco ubrudzoną ziemią.
Ktokolwiek ją widział proszony jest
o kontakt z miejscowym grabarzem.
Danka nie lubi czosnku i drewnianych
kijów od szczotek. Potrafi wtedy wpaść
w niekontrolowany atak złości.

str.1

To kupa roboty, dużo stresu,
odpowiedzialność. Ale też satysfakcja
i cios dla naszej skromności – czyli
dobry punkt w CV. Chwalimy się na
lewo i na prawo. Ty też możesz.
Wystarczy,
że
odwiedzisz
albo
wpiszesz
www.is.wielosfer.pl
w goglach „Inne Sfery”. Łatwo też nas
znaleźć przez Żaka.
STOP. Festiwal ma brzmieć wesoło,
a nie poważnie. STOP.

Stowarzyszenie Wielosfer
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fantastyczne dezaktualności

Reżyser na Scenie?

Czy to możliwe? HARD RETRO

Przesiadując w kinie, teatrze czy przed
telewizorem zawsze się zastanawiałem
co by było gdyby Basia pocałowała Kasię, albo
gdyby Romek kupił większy domek? Czasami
troskliwy scenarzysta dostarczał mi odpowiedzi na
nurtujące mnie wątpliwości. Jednak najczęściej moje
życzenia
i
pragnienia
były
bezwstydnie
i z premedytacją lekceważone. A przecież jak każdy
przedszkolak wie, widz nasz pan.

Kronika Policyjna
Lider Niebezpiecznej organizacji
przestępczej aresztowany w Rumunii
Rumuński Hrabia D. podziękował za szybką reakcję
europejskich służb porządkowych i schwytanie
bandytów nawiedzających jego rodzinny zamek.
Niejaki Pan Gustav van H. połamał krzesła hrabiego,
następnie
kierując
się
iście
rasistowskimi
uprzedzeniami zaatakował zaostrzonymi palikami
zaprzyjaźnionych z panem zamku Cyganów. Dama
właśnie przebywająca na włościach hrabiego została
uprowadzona i cudem uniknęła śmierci z rąk
oprawców. Ci barbarzyńcy oblali ją zimną wodą,
rozebrali i szykowali się do przebicia jej ciała
zaostrzonym drewnem. Na szczęście policja okazała
się szybsza. Wobec Pana Gustava van H. zostały
postawione zarzuty próby morderstwa, kradzieży,
wystąpień
rasistowskich,
oraz
kierowania
zorganizowaną grupą przestępczą o nazwie „łowcy
wampirów” . Hrabia D. podziękował służbom
porządkowym za szybką interwencję i stwierdził
z pełnym optymizmem, że wreszcie może spoczywać
w spokoju.

RUBRYKA

Niezrażony porażkami w podziwianiu
Kasi, Basi i Romka postanowiłem
znaleźć
medium
dla
mnie
najodpowiedniejsze. Opuściłem teatr
– bo tam sami goli faceci, a tego sobie
bynajmniej nie życzyłem. Pozbyłem się
telewizora – bo Kasia, Basia, Romek
dorobili się własnego talk show o kotach
i polityce i nie miałem co liczyć na
całuski, domki i takie tam wynalazki. Kino
stało się drogie, niby 3D, ale jeszcze
droższe, niby 4D, ale nie we Wrocławiu.
Zanurzyłem się w Internecie i szukałem
latami i zimami. Serfowałem po chatach,
stronach, portalach, forach, blogach,
reklamach,
ankietach,
klasach,
facebookach i w końcu trafiłem na ślad.
W spływających wiosennymi roztopami
Czechach zagościć mieli tajemniczy
Skandynawowie. Pamiętam to jak dziś,
choć minęło już pół roku. Wysoki
okularnik Frederik i szerokooki okularnik
Tobias. Dwaj goście i nasza czwórka.
Wzięli hotelowy dzwonek i wrzucili nas
na scenę. Wreszcie poczułem się Kasią,
to znaczy Romkiem. No i zagraliśmy,
z buta, na twarz, bez roli, ale z celem
i entuzjazmem szczerym w sercu.
Zabiłem ją, zabiłem siebie, a pomimo
tego uciekłem. Przez bite dwie godziny,
byłem aktorem i reżyserem, łatwo,
przyjemnie i na żywo. Nie wierzycie? To
wpadnijcie
na
naszą
scenę
www.wielosfer.pl. Ja tez nie wierzyłem.
No chyba że wolicie pAlityczne koty.

TOWARZYSKA

Milena, lat 333
Dla Mileny prawdziwa miłość jest najważniejsza.
Dla niej straciła ucho, pół twarzy i kilka palców.
Jeżeli do niej zadzwonisz może
odda ci swoje serce?
Tylko nie strać dla niej mózgu
kochaniutki...
Dzwoń na 333-333-333

KORNER
Inner Worlds
Sleepless Software | 1996

Nikita, bohaterka Inner
Worlds to godny konkurent dla
Simon'a Belmont'a. Gra, mimo, że
wydaje
się
klasyczną
platformówką fantasy pochodzącą
z czasów końca ery dwóch
wymiarów, posiada bogaty system
rozwoju
postaci
zaczerpnięty
wprost z cRPGów. Moc bohaterki
rośnie wraz z pokonywaniem
kolejnych
maszkar
oraz
odkrywaniem sekretów, które kryje
27 poziomów zamków, jaskiń oraz
lochów. Do dyspozycji gracza
zostaje oddana bogata zbrojownia
średniowiecznego oręża, które
można wzmocnić magią oraz
wachlarz zaklęć,
z których
najważniejszym jest możliwość
zamiany w wilka. Nikita pod tą
postacią
jest
pozbawiona
możliwości
korzystania
z uzbrojenia, lecz zyskuje na
szybkości i zwinności co poważnie
zmienia charakter rozgrywki.
Developer Inner Worlds
zdecydował
się
na
bardzo
oryginalny sposób produkcji tego
tytułu. Ekipę nie tworzył zespół
ludzi pracujących w jednym
budynku lecz grupa zapaleńców
skrzykniętych w internecie. Zespół
był rozsiany pomiędzy dziewięć
różnych
krajów
oraz
trzy
kontynenty. Cały proces tworzenia
gry
musiał
bazować
na
komunikacji poprzez sieć. Nawet
klimatyczna ścieżka dźwiękowa
nie
jest
dziełem
jednego
kompozytora , a
laureatów
konkursu zorganizowanego
przez developera.

Zainteresowanych tym i innymi ogłoszeniami prosimy o kontakt z redakcją www.wielosfer .pl

www.ekspresja.pwr.wroc.pl

www.wielosfer.pl
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Uzupełni sentencje zawartą w haśle i wyślij na adres innesfery@wielosfer.pl
Pierwsze trzy osoby otrzymają ...

KĄCIK LITERACKI
W dobie kryzysu myślowego zdobycie pracy było dla każdego sporym
problemem. Dlatego niezmiernie ucieszyłem się, gdy w końcu udało mi się
znaleźć konkretne stanowisko i to nie byle gdzie, a w miesięczniku. Kto by
pomyślał, że świeżo upieczony pismak zajdzie od razu tak daleko. Nie był to
byle jaki dziennik jakich mnóstwo, czy nawet tygodnik, a miesięcznik
z prawdziwego zdarzenia. Bo przecież co to za sztuka pisać o zwyczajnym
jutrzejszym dniu, kiedy można wybiec w przyszłość odległą na miesiąc. Cały
kraj zaczytywał się gazetą, a właściwie magazynem, w którym właśnie
rozpoczynałem swoją dziennikarską karierę. Dzięki miesięcznikom władcy
mogli stłumić zawczasu zamieszki, a zwykli obywatel uniknąć
najstraszniejszego nawet losu. Przy wejściu przywitała mnie filigranowa
damulka w wielkim brązowym berecie. Grzecznie się jej przedstawiłem, na
co ona odparła:
- Kawa!
Nieco speszony bezpośredniością starszej pani, odparłem.
- Z cukrem, czy też bez. - Przyjrzała się uważnie mojej młodej twarzy,
mruknęła coś pod nosem i rzekła:
- Bez, jestem w końcu na diecie, za to z mlekiem, pół na pół. - ucieszyłem
się, ze tak łatwo poszło mi już na progu mojej nowej kariery. Szybko
przeszedłem do rzeczy i już po godzince, to znaczy dwóch kawach, byłem
przy swoim biurku. Cóż to był za mebel! Zupełnie niepozorny, odrapany,
sporządzony z jakiejś taniej sklejki. Pośród stosu zabazgranych papierów
stał najstarszy komputer jaki w życiu widziałem. Z zachwytu osłupiałem, aż
w końcu ktoś klapnął mnie w ramię:
- Synku, nie stercz tak tylko zrób mi małą czarną, trzy łyżeczki cukru, biała
filiżanka. - Jak się okazało był to sam Pan Kierownik mojego działu.
Z uśmiechem popędziłem do kuchni i po jakiejś półtorej godziny, to znaczy
trzech kawach, rozmawialiśmy całkiem swobodnie.
- Dobrze zaczynasz synku. Przyznaję, że kawę robisz wybornie – pochwalił
mnie kierownik. Nie wypadało mi nie skomentować komplementu, dlatego
odparłem
- Ależ taką kawę przygotować to przyjemność. - Kierownik na te słowa
uśmiechnął się od ucha do ucha, uścisnął moją dłoń serdecznie i pozostawił
samego przy biurku. To był dobry początek dnia, polubiła mnie zarówno
portierka jak i bezpośredni przełożony. Z rozrzewnieniem spojrzałem na
najstarszy komputer w moim życiu. Ostatni krzyk mody, z zielonym ekranem
i zakurzonymi przyciskami, nie miał nawet zainstalowanej myszy, nie miał
nawet portu do którego mógłbym ją nieopatrznie podłączyć. A przecież inni,
jak mój kierownik, dysponowali jeszcze starszymi modelami. Do mojego
...........................
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Sprawdź swoją wiedzę
w dziedzinie
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Poziomo:

1. zdobył Nike w 1997
2. kontynuacja Hyperiona
3. gra
4. pisarz sf w Przekroju
5. bóg nie tylko komiksowy
6. wniebowzięcie... w Wojnie,
rzezi i rąbance
7. knur z Tracę ciepło
8. Krogulec z...
9. satelita planety Tartar
10. autor Conana Buntownika
11. miecz Shigeru, właściciela
słowiczej podłogi
12. zabójcze w kwaidanie
13. świata
14. powieść Philipa K. Dicka

A

Pionowo:

1. skrzywdzony Túrin
2. barbarzyńca
3. thriller Dana Browna
z 2004
4. w mieście Breslau
5. wam...
6. Edward ze Zmierzchu
7. twórca Amberu
8. pierwszy człon
nazwiska laureata Zajdla
9. zniszczyła raj
w Kraterze Coopera
10. srebrny
w opowiadaniu Glena
Cooka
11. wampir z powieści
Anny Rice
12. chmara Takashi’ego
13. ... ogień, opowiadanie
J. Londona
14. przeklęta,
z purpurowego srebra

M A G I C Z N A R E D A K C J A
cz. 1 – K A W A
komputera nie sposób było się włamać, a każde wstukane weń słowo było
nie do przewidzenia przez podłych konkurentów. Mniej więcej w połowie dnia
podeszła do mnie ONA. Na pierwszy rzut oka rozpoznałem dziewczynę
z klasą. Miała niewiele więcej lat ode mnie, a już nosiła wełniany szal.
- Kochaniutki, jaką kawę lubię? - spytała filuternie lustrując mnie wzrokiem.
Udałem nieśmiałość i trochę jąkając się dla niepoznaki rzekłem.
- Myślę, że nie będzie to zwykła czarna kawa, na pewno nie rozpuszczalna –
pokiwała głową ze zrozumieniem, mój wywód jej się spodobał – mleko
czasami, ale nie dzisiaj, cukier i owszem, trzeba sobie osłodzić życie, może
w takim razie mokka? - Westchnęła zachwycona. - Wołają na mnie Liza
kochaniutki, szoruj po kawę dla mnie. - Z radością spełniłem jej życzenie.
W podlizywaniu się nie miałem sobie równych. I tak czas nam mijał na
pogawędce, aż zupełnym przypadkiem moja piękna rozmówczyni
napomknęła – A widziałeś się już z szefem? - No tak, nie było go cały dzień,
to jak się miałem z nim zobaczyć? Ona jak zwykle kiwnęła głową ze
zrozumieniem i dodała – On wraca za 5 minut. Ważne żeby zrobić na nim jak
najlepsze wrażenie. Inaczej nie wiadomo co się może stać – i odeszła gdzieś
do swojego biurka. Przyznaje, że wpadłem w panikę. Jak można w pięć
minut odgadnąć co zrobi najlepsze wrażenie na samym szefie? W jaki
sposób dowiedzieć się jaką pija kawę. Czas mijał a ja kręciłem się
bezwiednie po kuchni. Leżało tam mnóstwo słoików z kawą, ziarnistą, sypką,
białą, szarą... Nie wiedziałem co zrobić. W końcu zacząłem wykluczać różne
możliwości. Mój umysł działał na najwyższych obrotach. Skoro był szefem to
na pewno wiedział co piją jego pracownicy. Skoro był szefem to nie mógł
pokazywać się z tym samym kubkiem. Szybko zlustrowałem kuchnię
i odkryłem graala – wielki czerwony kubek z napisem „Jestem twoim
Szefem”. Poczułem, że może mi się udać, że musi mi się udać. Została tylko
kwestia kawy. Skoro portierka nie słodziła wcale, ale piła mleko i skoro Liza
słodziła i piła mokkę, a kierownik działu pił małą czarną to szef musiał pić nic
innego jak zwyczajną, gorzką kawę zbożową. Olśniło mnie. Natychmiast
włączyłem czajnik elektryczny. Jak się okazało w samą porę, bo szef właśnie
zatrzasnął drzwi w swoim gabinecie. Nie minęła nawet minuta a z wnętrza
rozległ się donośny głos – NOWY DO MNIE!. Szybko zamieszałem kawę
i wkroczyłem pewnym krokiem do gabinetu. Szef był potężny, zajmował trzy
czwarte swojego biura. Z trudem znalazłem miejsce dla siebie. Spoglądał
w moje papiery skupiony, po czym odwrócił się w moją stronę i spytał:
- NO TO CO MI TERAZ POWIECIE? - Używając swojego najmilszego tonu
głosu odparłem – Przyniosłem szefowi kawę...- On machnął ręką i odparł
- DZIĘKUJĘ, ALE PIJĘ HERBATĘ – To koniec pomyślałem.
cdn.
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różności

o Zombie

FAKTY

FAKT 7. Mick Jaeger
FAKT 1. Przeciętnej masy
postanowił śpiewać także
Zombie musi zjadać do dwóch mózgów tygodniowo inaczej
po śmierci. Muzyk ma trasy koncertowe zaplanowane aż do
grozi mu utrata kończyn.
roku 2080. Zresztą w 2064 odwiedzi Wrocław (spieszymy z tą
FAKT 2. Zombie noszący hełm ma 90 % większą szanse na informacją już teraz, będzie to jego pierwszy koncert
w naszym mieście). Media wciąż się jednak zastanawiają czy
postrzelenie niż zombie z goła głową.
Mick nie zaczął już teraz swojej pośmiertnej trasy
FAKT 3. Siedem zombie ma mniejszą szansę niż dwa koncertowej. Oficjalny lekarz muzyka milczy.
zombie na zjedzenie mózgu. Dlaczego? To proste w dwóch
FAKT 8. Podczas remontu wrocławskiego dworca odkryto
zombie nie opłaca się strzelać z bazooki.
owiane legendą przedwojenne metro z pogrzebanymi
FAKT 4. Najstarszymi zombie na ziemi są egipskie mumie. żywcem nazistami. Władze miasta postanowiły otworzyć
Pomysłowi faraonowie by się ich pozbyć zbudowali piramidy podziemne zombinarium, licząc na przypływ niemieckich
turystów.
na środku pustyni.

FAKT 5. Po ostatnim zamachu z użyciem Zombie władze FAKT 9. Ile zombiaków zmieści się w maluchu? Żaden.
amerykańskie wprowadziły dodatkowe ograniczenia na Po śmierci jeździ się karawanem.
lotniskach. Od 1 stycznia pasażerowie nie mogą latać
FAKT 10. Ile w Łodzi jest zombiaków? Zależy od ilości
w grupach.
karetek na mieście.
FAKT 6. W następnych wyborach samorządowych prawo
głosu otrzymają także umarli. Warunek to powstanie z grobu
przed zamknięciem urn.

ZOMBIE

I tym niesmacznym żartem kończymy
i pozdrawiamy twój MÓZG

czyli ZOMBIAKI II ATAK NA MOSKWĘ LIVE

Amunicja się kończy, a na horyzoncie pojawia się Siergiej.
Biegnie, biegnie... Ale oto nastaje świt... Wykończeni całonocną
walką padacie na ulicę. Zwyciężyliście, ale czy to na pewno
koniec...
Zapraszamy 13 i 14 listopada do auli Centrum Dwóch graczy, trzech "kierowców" i 5 zombich
Naukowo-Dydaktyczneg Uniwersytetu Przyrodniczego potrzeba do jednej rozgrywki. Przebrani mają
Konieczna
obecność
widzów
(Pl. Grunwaldzki 24a). O godzinie 14 odbędzie się pierwszeństwo!
niezwykła rozgrywka "Zombiaki II Atak na Moskwę" dopingujących graczy!! Tego jeszcze nie było!!! Tego
nie możecie przegapić!!! Więcej szczegółów na stronie
LIVE!!! Liczba miejsc ograniczona.

ATAKUJĄ !!!

www.gratislavia.pl

www.ekspresja.pwr.wroc.pl

Urban Karta
dla studenta
Koło koło koło
To listopad się kręci
w urnach po miejskim bilecie
na wybory samorządowe
do grudnia przedłużone
Wszystkie Urban automaty
działają
tramwaje się nie spóźniają
stancje wszędzie są niedrogie
tylko rachunki coś srogie
Z urban kartą pójdziesz
w zimie
na basen i zoo odwiedzisz
w kolejce też posiedzisz
poznasz WBK w klimie
A jak ci się skończy
studencka legitymacja
na egzamie szmata cię
wykończy
pozostanie zimowa rekrutacja
Koło, koło, koło
to listopad się kręci
daleko jeszcze do sesji
nie bój się uczelnianej presji
Jak ci Urban Card nie leży
zawsze zostają ci spacery
na laborki, projekty, imprezy
hip hop przez remonty i
objazdy

www.wielosfer.pl

Repertuar
listopad 2010
18 cz.
19 pt.
			
26 pt.
			
27 so.
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19:00
21:00
19:00
21:00
19:00
21:00

POZOR! SMEŠNE LÁSKY! czyli Figlarne miłości Kundery (60 min.)
POZOR! SMEŠNE LÁSKY!
POZOR! SMEŠNE LÁSKY!
POZOR! SMEŠNE LÁSKY!
POZOR! SMEŠNE LÁSKY!
POZOR! SMEŠNE LÁSKY!
POZOR! SMEŠNE LÁSKY!

grudzień 2010
3 pt.
			
4 so.
			
10 pt.
		
11 so.
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18 so.
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21:00
19:00
21:00
19:00
21:00
19:00
21:00
20:00
19:00
21:00
19:00
21:00

PREMIERA: Związek Otwarty (50 min.)
PREMIERA: Związek Otwarty
Związek Otwarty
Związek Otwarty
Związek Otwarty			
PREMIERA: Duszno (50 MIN.)
Związek Otwarty			
PREMIERA: Duszno
NOWA WERSJA: Mrożek (60 min.)
Duszno
Mrożek
Duszno
Mrożek

