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StUdenci

partyzanckie  pUblic 
relatiOnS  w inter-
necie

Jednym z najpopular-
niejszych seriali animo-
wanych...
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pUblicyStyka

mój kraj taki pięk-
ny

Moim ulubionym 
świętem jest Wszystkich 
Świętych. Uwielbiam 1 
listopada. Idealnie wręcz 
oddaje...
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SpOrt

młOdOść pełna 
paSji
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recenzje

bogowie czy może szaleńcy?
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Maestro. Historia milczenia – to reporterska opowieść o 
milczącym Poznaniu. Autor – Marcin Kącki nazywa go 

miastem zasłoniętych firanek. Jest to nawiązanie do tego, że 
wielu...  Więcej przeczytacie na www.gs.uni.opole.pl  

SZLACHETNA PACZKA 2014 już się zaczęła! Razem z Kami-
lem Stochem i drużyną skoczków wskakujemy na wyższy 

poziom pomagania i szukamy jeszcze 10 Wspaniałych na Opolsz-
czyźnie... Więcej informacji  na stronie www.gs.uni.opole.pl

Sięgam ręką by wyłączyć nieznośny budzik – oczywiście w telefonie. 
Wylegując się leniwie jednym okiem zerkam na facebooka, w końcu 

podczas sześciu godzin mojego snu ktoś na pewno napisał coś interesującego 
i ciekawego. Dowiedz się więcej z tekstu Aleksandry Markiw.

fOtOrepOrtaż
kari
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O życiU z...
Nowy miesiąc, nowy cykl. Grudniowe wydanie gazety uzupełniamy o dziesięć pytań na temat ży-
cia, na które jako pierwszy odpowiedział nam ks. Marek Lis, filmoznawca z Wydziału Teologicz-
nego UO oraz członek jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

PAulinA jAry
PAtrycjA PłAczek

Ostatnio czytałem...
 
Ostatnio czyta-

łem kilka rzeczy. Przeczyta-
łem „Zahir” Paula  Coelho i 
sięgnąłem po pisarza, któ-
rego bardzo lubię - Sandora 
Maraia. Węgierski pisarz, sa-
mobójczą śmiercią zmarł w 
1989 roku, właściwie przez 
całe życie emigrant, tworzył 
głównie za granicą. To jest 
taka literatura, którą dopiero 
odkrywam, różne powieści i 
przecudowne opowiadania, 
które napisał. Rzecz, na któ-
rą w tej chwili, niestety tylko 
dorywczo, w przerwie między 
zajęciami, mam czas to „Krew 
św. Januarego”. Taka sympa-
tyczna powieść usytuowana 
w południowych Włoszech, w 
miejscach, które są mi bliskie. 
Natomiast z jego poprzed-
nich książek: „Żar”, „Dziedzic-
two Estery”, „Pierwsza mi-
łość”  - historie niesamowicie 
ciekawe, pokazujące człowie-
ka, jego psychologię. 

Dokończenie str. 3
ks. marek lis, filmoznawca i członek jury na międzynarodowym festiwalu filmowym w cannes. 

żródło: opole.gosc.pl

kUchnia

dania na StUdenc-
ką kieSzeń

Zbliża się koniec 
miesiąca, a Twój portfel 
chudnie w oczach? Nie 
przejmuj się. Smaczne 
jedzenie wcale nie musi 
kosztować dużo. 
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Ukraina nadal podzielona
Sytuacja na wschodzie Ukrainy wciąż pozostaje skomplikowana – bojownicy nie dotrzymują ustalonych w Mińsku 
porozumień, a ukraińscy politycy już od kilku tygodni próbują utworzyć koalicję. Poza tym Putin przekonuje, że 
rosyjskich żołnierzy na Ukrainie nie ma, a mimo tego Unia Europejska nie zamierza odwoływać sankcji nałożonych 
wcześniej na Rosję.
DeniS ViniicHuk

niedawno na ukra-
inie odbyły się wy-
bory parlamentar-

ne, w których zwyciężyła 
partia Arsenija jaceniuka, 
Front ludowy. niedługo po 
tym wydarzeniu postano-
wiono stworzyć koalicję, do 
której ma wejść pięć partii z 
sześciu, które przekroczyły 
minimalny próg wyborczy: 
Blok Petra Poroszenki, Front 
ludowy, Samopomoc, Bat-
kiwszczyna oraz Partia rady-
kalna Ołecha laszki. Ostat-
nia, szósta partia, czyli Blok 

Opozycyjny, z przyczyn 
oczywistych (składa się bo-
wiem z ludzi należących do 
byłej władzy) nie została za-
proszona do koalicji.

z wizytą do kijowa 
przyjechał obecny wice-
prezydent uSA. joe Biden 
ostrzegł ukraińców, że za-
chód będzie nadal udzie-
lał pomocy, ale tylko wte-
dy, gdy zobaczy reformy i 
postęp w walce z korupcją. 
„ukraińcy prawdopodob-
nie chcieli usłyszeć, że Stany 
zjednoczone są gotowe po-
móc. Stany zjednoczone od-
powiadają: pomóżcie nam i 

my pomożemy wam. jeste-
śmy gotowi do pomocy, po 
prostu zróbcie coś, walczcie 

z korupcją, ponieważ istnie-
je ryzyko, że stracicie kraj, je-
śli nie zaczniecie działać.”

 z wizytą do kijowa przy-
jechała także prezydent li-
twy, Dalia Grybauskaite, któ-
ra wypowiedziała podobne 
słowa: „codzienne życie poli-
tyków [ukrainy] jest poświę-
cone sprawom wojennym, 
ale nie można przekładać 
reformy na później. to jest 
moje przesłanie zarówno 
do rządu, jak i dla prezyden-
ta. Wszystko powinno robić 
się jednocześnie. Ponieważ 
wasz największy wróg jest w 
środku, a nie na zewnątrz.”

 Wracając do problemów 
społecznych, sytuacja jest 
poważna. niestety wybuchy 

zdarzają się nie tylko na oku-
powanych terytoriach Don-
basu i ługańska. W dniach 
9, 20 i 22 listopada w char-
kowie odnotowano wybu-
chy w różnych miejscach: 
najpierw w jednym z pubów, 
później dwa razy na ulicach 
miasta. Policja nie wyklucza, 
że bomby były podkładane 
ze względu na motywacje 
polityczne. Przemawia za 
tym fakt, że – dla przykładu 
– właściciel pubu jest zna-
nym wolontariuszem, który 
pomaga ukraińskim żołnie-
rzem. na szczęście, w skutek 
tych ataków, nikt nie zginął.

iii opolski festiwal Gór
 Prawdziwa gratka dla górskich zapaleńców jak i tych, którzy preferują nieco niższe szczyty! Narodowe Centrum Pol-
skiej Piosenki organizuje III Opolski Festiwal Gór, który odbędzie się w dniach 17.12-19.12.2014r.

jeżeli ożywczy marsz w 
górach i oddychanie peł-
ną piersią jest dla ciebie 

przyjemnością lub po prostu 
interesują cię góry, a historie 

wspinaczkowe czytasz z wy-
piekami na twarzy-nie MOŻĘ 
ciĘ zABrAknĄĆ!. Poruszane 
będą tematy takie jak:

- Wydolność w górach-pre-

lekcję w oparciu o badania, 
które zostały przeprowadzone 
na grupie alpinistów kW Opole  
wygłoszą Aleksandra Skomu-
dek oraz Henryk racheniuk

-Przemysław Supernak opo-
wie o trekkingu na Annapurnę-
(szczyt Ameryki Południowej 
zaliczany do korony ziemi),

- Będzie można również po-

rozmawiać z Marcinem kacz-
kanem, polskim himalaistą, 
zdobywcą m.in. Broad Peak, 
nanga Parbat oraz k2,

-Odbędzie się premiera fil-

mu  pt:,,A short story about 
the bad winter” ,Bartek Sibig i 
Marcin Pośpiecha  opowiedzą 
o tym jak przejechali ponad 
20.000 km w 80 dni, abyzna-
leźć śnieg i nie tylko,

-nastąpi  przyjęcie kW Opo-
le w poczet Polskiego związ-
ku Alpinizmu oraz spotkanie 
z januszem Onyszkiewiczem, 
polskim taternikiem, uczestni-
kiem wypraw m.in. w Himalaje 
i  karakorum. Pierwszego dnia 
festiwalu będzie miała miejsce 
premiera filmu pt:,,everest-po-
za krańcem świata” opowia-
dający o pierwszym zdobyciu 
najwyższego szczytu na kuli 
ziemskiej  przez edmunda Hil-
larego, połączony z ujęciami w 
technologii 3D. iii Opolski Fe-
stiwal Gór będzie znakomitą 
okazją do spotkania z ludź-
mi, dla których niemożliwe 
nie istnieje. Serdecznie za-
praszamy.
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O życiu z...
PAulinA jAry
PAtrycjA PłAczek

Ludzi, którzy w jakiś spo-
sób zmagają się z rzeczywisto-
ścią, z własnymi problemami, 
natrafiają na jakieś okrucień-
stwa innych ludzi. Chociażby 
„Dziedzictwo Estery”, które 
opowiada o strasznym uwi-
kłaniu wobec człowieka, który 
co jakiś czas zjawia się znikąd 
po to, by wszystkim zrujno-
wać życie. Czy też „Żar”, który 
jest wielkim rachunkiem su-
mienia, powrotem do wyda-
rzeń z młodości, do przyjaźni, 
która kiedyś istniała między 
dwójką młodych ludzi i po-
tem, za sprawą małżeństwa 
i romansu przyjaciela z żoną 
drugiego, to wszystko obraca 
się właściwie w popiół. To jest 
takie moje pasmo lektur, do 
których lubię wracać.

 
Ostatnio oglądałem...
Dużo. Natomiast film, któ-

ry zrobił na mnie bardzo duże 
wrażenie, dopiero wchodzi na 
ekrany - „Leviatan” Andreya 
Zvyagintseva . To jest właści-
wie czwarte dzieło tego twór-
cy, który jest troszeczkę ta-
kim następcą  Andrieja Tar-
kowskiego, bo jego powrót, 
niedawne „Wygnanie” i „Ele-
na”, a teraz „Leviatan” to jest  
bardzo surowa wizja tego, co 
dzieje się w Rosji. To jest przy-
kład człowieka, który potra-
fi w ogromnie krytyczny, a  

równocześnie w zawoalowa-
ny sposób  wyrazić niezgodę 
na rzeczywistość. Myślę, że 
on jest podobny nie tylko do 
Tarkowskiego, ale również 

do Kieślowskiego przez to, że 
Zvyagintsev staje oko w oko z 
rzeczywistością, staje po stro-
nie człowieka.

Film, który też miałem oka-
zje zobaczyć, a dopiero wej-
dzie na ekrany, to najnowsze 
dzieło Krzysztofa Zanussiego 
- „Obce ciało”. To takie spoj-
rzenie na naszą polską rze-
czywistość, w której człowiek 
musi mieć bardzo mocny krę-

gosłup, bardzo wiele sił, żeby 
dochować wierności sobie, 
nie dać się stłamsić przez ja-
kąś niesprawiedliwość, prze-
szłość, struktury wielkiej kor-

poracji. To są filmy mówiące o 
człowieczeństwie, i takie filmy 
lubię.

 
Ostatnio słuchałem...
Na muzykę mam mało cza-

su i właściwie to są słuchania 
dorywcze, radiowe. Chociaż-
by dzisiaj w nocy odwoziłem 
siostrę na lotnisko, no i w ta-
kich sytuacjach lubię słuchać 
„Dwójki” i twórczości, której 

za bardzo nie znam, na przy-
kład Tadeusz Baird „Suita w 
dawnym stylu”. To są takie 
odkrycia, których na pewno 
spróbuję poszukać w sklepach 
muzycznych.

Z rzeczy bardziej popular-
nych, które są dla mnie spóź-
nionym odkryciem, jest Chris 
Botti. Przyznam się, że kupi-
łem od razu trzy albo cztery 
płyty. Ciekawa postać, two-
rząca wspaniałe klimaty.

 
Ostatnio byłem...
W Zamościu. Miasto, któ-

re bardzo lubię, a którego nie 
znałem przez wiele lat. Poje-
chałem tam pierwszy raz w 
2011 roku na festiwal „Sacro-
film”. To było takie odkrywa-
nie miasteczka zupełnie nie-
zwykłego na skalę chyba nie 
tylko Polską, ale i pewnie jak 
na owe czasy światową. Mia-
sto  wymyślone i zaprojek-
towane przez Jana Zamoy-
skiego, wybudowane na go-
łej ziemi jako miasto idealne. 
Pojawił się w głowie projekt, 
nadano mu nazwę pochodzą-
cą od nazwiska i ten przepięk-
ny renesansowy Rynek, ka-
mieniczki, ratusz, synagoga 
miały spełniać wszystkie cele i 
zadania, jakie człowiekowi są 
potrzebne. To co dzisiaj pró-
buje się tworzyć, budując Eu-
ropę, Zamoyski umiał zrobić 
już dawno.

 

w życiu ważne dla mnie 
jest...

Wiele rzeczy jest dla mnie 
ważnych. Zależy czy myślę o 
sobie, czy o innych ludziach. 
Ważna jest lojalność, uczci-
wość, troska, wzajemność i 
umiejętność rozmowy.

 
moja największa wada i 

zaleta...
To pewnie innych trzeba by 

zapytać, bo samemu jest trud-
no mówić, ale pewnie wadą 
jest to, że trochę za dużo na 
siebie biorę. Potem ileś rzeczy 
naraz zaczyna się krzyżować. 
Z drugiej strony nie bardzo 
potrafię odmawiać ludziom, 
którzy o różne rzeczy proszą, 
i trzeba mocno pilnować ka-
lendarza, znajdować czas, w 
którym udaje się spełnić te 
oczekiwania. Może nie jest to 
chwytanie wielu srok za ogon, 
ale najzwyczajniej w świe-
cie nieumiejętność odmówie-
nia. Czyli brak asertywności, 
to jest na pewno wadą, ale z 
różnych punktów widzenia na 
pewno też zaletą.

 
chciałbym …
Odpocząć. Ale właśnie pa-

radoksalnie … odpocząć, bo 
mam trochę projektów, które 
chciałbym zrealizować. Czu-
ję, że w tej chwili nie jestem w 
stanie im podołać, bo za dużo 
naraz się dzieje.

 

Osoba, którą podzi-
wiam...

Przecież nie powiem, że Pa-
pież Franciszek, chociaż w ja-
kiejś mierze tak. Patrzę na to, 
co się we mnie zmienia przez 
to półtora roku od pojawie-
nia się tego Argentyńczyka, 
mówiącego kiepskim wło-
skim, z mocnym akcentem, 
źle wymawiającego końców-
ki. Podziwiam go za prosto-
tę i normalność, umiejętność 
podchodzenia do ludzi, acz-
kolwiek nie jest to aż tak nie-
zwykłe, bo paradoksalnie lu-
dzi, którzy są wrażliwi, czuli i 
otwarci na innych, na szczę-
ście nie brakuje.

 
motto...
Nie mam, ale podoba mi się 

motto, które można znaleźć u 
Kieślowskiego: „bądź uważny 
na drugiego człowieka, żyj tak 
aby nikomu nie robić krzywdy 
i dostrzegać drugiego czło-
wieka”. To jest motto, które 
gdybym mógł wybrać, to bym 
przejął.

 
Gdybym nie był tym, 

kim jestem, byłbym...
Znajomi mówią, że powi-

nienem zostać kucharzem. 
Natomiast jedno drugiemu 
nie przeszkadza. Inni mówią, 
że byłbym dobrym ojcem, bo 
mam ponoć fajne podejście 
do dzieci. Akurat tego nie zre-
alizuję. Kucharz jest bezpiecz-
niejszy.

żródło: kultura.wiara.pl
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profesor zdzisław pentek w Opolu
9 grudnia 2014 r. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Studenckie Archeologiczne Koło Naukowe oraz Semi-
narium Naukowe Badaczy Przeszłości i Kultury będą gościć prof. Zdzisława Pentka. 
AlekSAnDrA MOrAWiAk

Wykład absolwenta i 
pracownika nauko-
wego instytutu Hi-

storii uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu 
wpisuje się w projekt drugiej 

edycji Seminarium naukowe-
go Badaczy Przeszłości i kultu-
ry. Polski historyk wygłosi refe-
rat pt.: różne punkty widzenia 
wypraw krzyżowych - chrześci-
janie i muzułmanie. Poznański 
mediewista jest wybitnym 
znawcą cesarstwa Bizantyj-

skiego epoki komnenów. in-
teresuje się kronikarstwem 
wypraw krzyżowych, dzie-
jami cesarstwa łacińskiego 
oraz historią Arabów w śre-
dniowieczu. zajmuje się tak-
że zagadnieniami genealo-
giczno-heraldycznymi.

jest autorem kilkudziesię-
ciu prac naukowych, do naj-
ważniejszych należą: Geof-
froy de Villehardouin - kroni-
karz iV wyprawy krzyżowej 
(1996), cesarstwo łacińskie 
1204-1261. kolonialne pań-
stwo krzyżowców czy neobi-

zancjum? (2004) oraz teodor 
tyc (1896-1927). Biografia 
(2012). Prof. zdzisław Pentek 
przełożył dwie starofrancu-
skie kroniki o takim samym 
tytule – zdobycie konstan-
tynopola roberta de clari 
(1997) oraz Geoffroy’a de Vil-

lehardouin (2003).
Więcej szczegółów doty-

czących wykładu znajdziecie 
na plakatach rozwieszonych 
w miasteczku akademickim 
oraz na:  http://snbpik.blog-
spot.com.

jak to się dzieje, że coś się dzieje
Dlaczego ulegamy modzie na ubrania, programy telewizyjne, samochody i wszelkiego rodzaju przedmioty czy pro-
dukty towarzyszące nam na co dzień? Jak można wytłumaczyć fakt, iż to, co było do tej pory nudne, brzydkie, byle 
jakie staje się nagle modne i pożądane? Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć Malcolm Gladwell – autor 
książki Punkt przełomowy, która w ostatnim czasie zrobiła na mnie największe wrażenie.
MAłGOrzAtA GóreckA

„epidemia” to słowo, które 
kojarzy się przede wszyst-
ko z powstaniem i roz-

przestrzenianiem się jakiejś 
groźnej dla zdrowia, i życia 
choroby. Oczywiście jest to 
prawda, ale z pewnością nie-
całkowita. jak przekonuje au-
tor omawianego dzieła może 
ona dotyczyć wszelkich prze-
jawów życia społecznego: od 
marki butów po spadek prze-
stępczości, książki stającej się 
niezwykle poczytną i zmniej-
szenia się intensywności zja-
wiska narkomanii. kluczem 
do zrozumienia jej fenomenu 
oraz tego dlaczego mogą się 
nią „zarazić” nawet najbar-
dziej odporne osobowości jest 
koncepcja tytułowego Punk-
tu. Pisarz omawia jej wszyst-
kie aspekty w jasny i przejrzy-
sty sposób, co pozwala nawet 
najbardziej opornym na wie-
dzę zrozumieć jej poszczegól-
ne etapy. Ma to miejsce już na 
pierwszych stronach Wpro-
wadzenia do zasadniczej czę-
ści recenzowanej przeze mnie 
pozycji literackiej. to właśnie 
z nich można dowiedzieć się, 
iż o epidemiach społecznych, 
które zostają przedstawione 
w oparciu o konkretne przy-
kłady. każda z nich ma jednak 
taki moment, zdarzenie mogą-
ce zmienić całą sytuację o 180 
stopni. tym zdarzeniem jest 
właśnie  punkt przełomowy. 
jak każda koncepcja społecz-
na ma on swoje wyznaczniki, 
które pozwalają wyodrębnić 
go spośród innych zjawisk ma-
jących miejsce w świecie. każ-
dej z tych reguł został poświę-
cony osobny rozdział, aby jak 
najdogłębniej wyjaśnić to, co 
towarzyszy ludziom nieomal 
w każdej dziedzinie życia, a z 
czego większość nie zdaje so-
bie sprawy. czytelnik dowia-
duje się więc czym jest: pra-

wo garski, reguła przyczepno-
ści i jaką siłę ma siła wpływu 
środowiska. kolejne rozdziały 
poświęcone zostały omówie-
niu przykładów, które dowo-
dzą, że te wydawać by się mo-
gło abstrakcyjne pojęcia mają 
swe autentyczne praktyczne 
zastosowanie.

Pierwszy rozdział zatytuło-
wany „Prawo garstki” uświa-
damia, że żadna zmiana jakie-
gokolwiek aspektu życia nie 
mogłaby zaistnieć bez udzia-
łu ludzi. to właśnie oni dają 
początek wszelkim innowa-
cjom. Mowa tu przede wszyst-
kim o konkretnych osobach, 
którzy swoimi cechami cha-
rakteru potrafią wpływać na 
losy innych, a co za tym idzie 
także przyczynić się do prze-
obrażeń istotnych dla całego 
gatunku ludzkiego. na po-
szczególnych kartach tej czę-
ści książki czytelnik pozna-
je zatem łącznika, mawena i 
sprzedawcę – trzy postacie, 
które z pozoru nie wyróżniają 
się niczym szczególnym, ale 
są niezbędne do rozwoju epi-
demii społecznej. Pierwszy z 
nich ma rozliczne kontakty, 
co pozwala mu swobodnie 
przekazywać informacje na 
temat produktu, urządzenia 
czy tego co dzieje się na świe-
cie. Obdarzony jest również 
wyczuciem i kulturą osobistą, 
które pozwalają na swobodne 
poruszanie się w przeróżnych 
grupach, nierzadko zupełnie 
odmiennych od tych, do któ-
rych sam należy. z kolei ma-
wen i sprzedawca to ludzie 
posiadający ogromną wiedzę 
zarówno na temat poszcze-
gólnych produktów i proce-
sów zachodzących nieustan-
nie w świecie, jak i skompli-
kowanej na temat zawiłości 
natury ludzkiej. Pierwszy z tej 
dwójki to doskonały doradca, 
gdyż posiada ogromny zasób 
informacji na przeróżne tema-

ty czym chętnie dzieli się z in-
nymi, aby nieść pomoc w kło-
potliwych sytuacjach. z kolei 
sprzedawca to człowiek do-
skonale manipulujący innymi 
w sposób nieomal niezauwa-
żalny, jednakże prowadzący 
do zmiany postaw i przeko-
nań osób, z którymi pozostaje 
w kontakcie. niezwykle istot-
ne jest to, iż jak podaje Mal-
colm Gladwell tacy ludzie są 
wśród nas i każdy zna, co naj-
mniej jednego przedstawicie-
la tejże „garstki” jednak nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, 
gdyż z pozoru są to osoby 
przeciętne i niewyróżniające 
się z tłumu.

czynnik przyczepności to 
kolejna z reguł punktu prze-
łomowego, która stanowi 
niezbędny element rozwo-
ju każdej epidemii. najkrócej 
rzecz ujmując jest to po pro-
stu to „coś”, co nie pozwala 
nam zapomnieć o tym co zo-
baczyliśmy, spróbowaliśmy, 
doświadczyliśmy. Wydawać 
by się mogło, iż musi to być 
coś niezwykle skomplikowa-
nego i niezwykłego, nic bar-
dziej mylnego. zwykle to, co 
pozwala nam zwrócić bacz-
niejszą uwagę na produkt 
jest w istocie jedynie małym 
szczegółem większej całości. 
Przykładami omówionymi w 
niniejszej książce są niezwy-
kle popularne programy dla 
dzieci: „ulica Sezamkowa” i 
„Podpowiedzi suczki Blue”. 
Autor prezentuje nam histo-
rię każdego z nich, omawiając 
poszczególne etapy skompli-
kowanego procesu tworze-
nia programu edukacyjnego 
dla najmłodszych. celem, któ-
ry postawili sobie ich twór-
cy było zachęcenie dzieci do 
nauki czytania, pogłębiania 
swojej wiedzy. Pomimo, iż 
oba przyciągały uwagę kolo-
rowymi obrazami, ciekawy-
mi postaciami i tekstem tylko 

jednemu z nich udała się trud-
na sztuka dotarcia do mało-
letniego widza i pozostawie-
nia w nim śladu na tyle istot-
nego, aby wywołać zmianę 
zachowania, a co za tym idzie 
zachęcenia do nauki czytania. 
na tym właśnie polega głów-
na idea czynnika przyczep-
ności. jest to wprowadzenie 
takiego elementu, który w 
efekcie doprowadzi do trwa-
łego zapisania się w pamięci 
zarówno programu telewizyj-
nego, prezentowanego pro-
duktu oraz wszelkich innych 
przejawów życia społeczne-
go. niezwykle istotne jest tu 
doświadczenie innowato-
rów wprowadzających dany 
produkt, zdobywane zwykle 
znaną metodą prób i błędów. 
tylko wnikliwa analiza i obser-
wacja skutków swych działań 
pozwoli na wprowadzenie 
niezbędnych ulepszeń, które 
doprowadzą do osiągnięcia 
zamierzonego celu, sukcesu 
w danej dziedzinie.

W kolejnych rozdziałach 
książki „Punkt przełomowy” 
zostaje omówiona kwestia 
wpływu środowiska na nasze 
poglądy, przekonania czy po-
stawy. jak wiadomo kontakty 
międzyludzkie kształtują cha-
rakter człowieka i to jakim sta-
nie się on w przyszłości. ten 
oczywisty fakt nie wzbudza 
wielkiego zdziwienia, gdyż 
procesowi socjalizacji podle-
ga każda jednostka ludzka już 
od pierwszych chwil istnienia. 
jednak to, jak wielki wpływ 
mają wydarzenia w otacza-
jącym człowieka środowisku 
nawet gdy nie jest ich bezpo-
średnim uczestnikiem bywa 
czasami naprawdę zaskakują-
ce. Historia Bernie’go Goetza 
doskonale pokazuje jak po-
stawa jednego człowieka w 
jednej konkretnej chwili może 
stać się symbolem konkretne-
go zjawiska jakim była epide-

mia przestępczości w nowym 
jorku. z kolei teoria wybitej 
szyby stworzona przez ame-
rykańskich kryminologów, 
którzy w wyniku dogłębnych 
analiz i przemyśleń, doszli do 
wniosku, że pozostawienie 
skutków aktu przestępczego 
doprowadzi w krótkim cza-
sie do eskalacji tego zjawi-
ska, gdyż przestępcy mogą 
poczuć swoiste przyzwolenie 
na przemoc. kolejny przykład 
wpływu społecznego jest nie-
zwykle istotny dla przedsię-
biorców, choć w moim odczu-
ciu wnioski płynące z tegoż 
fragmentu utworu literackie-
go, mogą okazać się pomoc-
ne dla przedstawicieli róż-
nych grup społecznych czy 
zawodów. Magiczna liczba 
150 to optymalne maksimum 
członków przedsiębiorstwa, 
swoista granica, której prze-
kroczenie może skutkować 
poważnymi konsekwencjami 
dla prawidłowego funkcjono-
wania firmy.

Malcolm Gladwell w swej 
intrygującej książce porusza 
wiele istotnych kwestii życia 
społecznego. zjawisko mody 
na dany produkt, ideę czy po-
wiedzenie zostało przez nie-
go omówione wnikliwie i nie-
zwykle dogłębnie. Podobnie 
jak proces manipulacji, które-
mu podlega każdy, kto choć 
raz włączył telewizor lub prze-
czytał gazetę. Wiele z nich ni-
gdy nie było tematem do roz-
ważań, gdyż ludzie nie zdawa-
li sobie sprawy z ich istnienia. 
nie da się jednak zaprzeczyć, 
iż dotykają one każdego, bez-
ustannie wkradając się w po-
szczególne momenty życia. 
W związku z tym warto, choć 
przez chwilę pochylić się nad 
nimi. Doskonały przyczynek 
do tego rodzaju przemyśleń 
stanowi omawiana przeze 
mnie proza. nie jest ona by-
najmniej jedynie zbiorem za-

sad czy „złotych” rad jak po-
winno się postępować, aby w 
pełni kontrolować swoje życie 
i nie dać wciągnąć się w pu-
łapki mediów masowych, pro-
ducentów czy reklamodaw-
ców. Przeciwnie – po lekturze 
„Punktu przełomowego” na-
biera się pewności, iż przed 
pewnymi zjawiskami po pro-
stu nie da się uciec. Można jed-
nak, a nawet jest to konieczne, 
dysponować wiedzą pozwala-
jącą unikać pewnych sytuacji i 
niwelować niekorzystne skut-
ki z nich płynące. jakie kroki 
należy powziąć? Odpowiedź 
nie jest prosta, gdyż kluczowe 
znaczenie mają okoliczności 
ich zaistnienia. tym niemniej 
przykłady zaprezentowane w 
książce obrazują omawiane 
kwestie na tyle, iż czytelnik 
bez trudu może odnieść je do 
własnego życia.

W czym zatem tkwi sekret 
Punktu przełomowego i czy 
można uznać tę pozycję li-
teracką za swoisty podręcz-
nik radzenia sobie we współ-
czesnym świecie rządzonym 
przez media i przedsiębior-
stwa? Według mnie zdecydo-
wanie tak, lecz to nie walory 
edukacyjne są jego najmoc-
niejszą stroną. jego siła to 
przede wszystkim ciekawie 
opowiedziane historie, które 
po prostu świetnie się czyta i 
niemal pochłania nie mogąc 
się od nich oderwać. niewąt-
pliwa zasługa w tym autora, 
dziennikarza z wieloletnim do-
świadczeniem, którego „lek-
kie pióro” sprawia, że książka 
„Punkt przełomowy” nie jest 
tylko kolejnym poradnikiem, 
ale przede wszystkim intere-
sującą lekturą. A przez to, iż 
nie narzuca się ona ze swoim 
edukującym przesłaniem, w 
rzeczywistości poszerza wie-
dzę czytelników bardziej niż 
niejedna encyklopedia. 
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partyzanckie public relations w internecie 
SylWiA cHrASt
AGnieSzkA jArOń

jednym z najpopularniej-
szych seriali animowa-
nych w latach 60. w Sta-

nach zjednoczonych była bez 
wątpienia kreskówka the Fa-
mous Adventures of Mr. Ma-
goo. Opisuje ona przygody 
ekscentrycznego, lekko zwa-
riowanego milionera, którego 
największą wadą jest krótko-
wzroczność. nie chodzi tutaj 
o krótkowzroczność, którą 
można skorygować przy po-
mocy soczewek, ale o pro-
blem dużo większy, bowiem 
główny bohater nie był w 
stanie odróżnić mężczyzn od 
kobiet, węży strażackich od 
akwizytorów i psa od własne-
go siostrzeńca. Sympatyczny 
staruszek starał się za wszel-
ką cenę ukryć swoją przy-
padłość, przez co przeżywał 
niezwykłe przygody, ale rów-
nie często popadał w kłopo-
ty. Autor książki Partyzanckie 
Public relations w internecie 
wysnuwa na jej kartach teorię 
o zmniejszonej przejrzysto-
ści informacyjnej istniejącej 
współcześnie, którą nazywa 
efektem Pana Magoo.

„jako społeczeństwo sta-
liśmy się wielką masą Panów 
Magoo pędzących to tu, to 
tam w swoich zabytkowych 
samochodzikach, trąbiąc na 
policjantów drogowych, któ-
rych bierzemy za wieże ci-
śnień i starając się sobie przy-
pomnieć, gdzie właściwie 
chcielibyśmy dojechać.”

Michael levine w jednym 
z rozdziałów szerzej rozpisu-
je się na temat tego, jak Pan 
Magoo opanował świat. Otóż 
efekt Pana Magoo to nic in-
nego jak konsekwencja szu-
mu informacyjnego, o którym 
rozpisywała się już prof. Bo-
gusława Dobek-Ostrowska w 
swoich pracach dotyczących 
teorii komunikowania. Współ-
cześnie jesteśmy zalewani tak 
ogromną ilością informacji, że 
zaczynamy cierpieć na „krót-
kowzroczność informacyjną” 
– błędnie odczytując informa-
cje, nie potrafiąc zhierarchizo-
wać docierających komunika-
tów pod względem ważności, 
aż do mylenia faktów. czy nie 
zdarza ci się, że przypominasz 
sobie jakąś informację, ale nie 
możesz skojarzyć, gdzie ją 
usłyszałeś i czego dokładnie 
dotyczyła? to właśnie efekt 
Pana Magoo, szczególnie 
uciążliwy dla początkujących 
przedsiębiorców. 

jak wybić się w tłumie 
wszechobecnych reklam, aby 
zostać zauważonym i zapaść 
w pamięć tak dokładnie, że 
odbiorca naszego przekazu 
nie doświadczy efektu Pana 
Magoo? tego właśnie nauczy 

nas levine w swojej książce 
o Partyzanckim Public rela-
tions w internecie, chociaż już 
na pierwszych stronach jasno 
określa tematykę i przezna-
czenie książki, aby wyprowa-
dzić z błędu wszystkich myl-
nie pojmujących ją jako po-
radnik instruujący jak zrobić 
to krok po kroku.

„nie ulegnij dezorientacji: 
ta książka nie jest o tworzeniu 
i prowadzeniu własnej witry-
ny internetowej, choć wspo-
minamy również i o tym. nie 
chodzi o prowadzenie P.r. w 
samym tylko internecie. cho-
dzi o to, jak używać interne-
tu, żeby przyciągnąć uwagę 
innych witryn, telewizji, radia 
i prasy. W ten sposób chcemy 
przenieść te tradycyjnie dro-
gi i powolny proces w dwu-
dziesty pierwszy wiek, choćby 
nam się bardzo opierał.”

książka o nieco tajemni-
czo brzmiącym tytule okazu-
je się być niczym innym, jak 
zbiorem wyjątkowo cennych 
porad i wskazówek, dzięki 
którym możemy wybić się na 
szczyt popularności w sieci i 
nie tylko. A nawet jeśli nie od 
razu zapewni nam sławę i po-
wodzenie naszego biznesu, to 
praktycznie przygotuje nas do 
skutecznej eliminacji konku-
rencji. Bo tej, jak wiadomo, na 
rynku wcale nie brakuje. tak 
samo, jak nigdy nie zabraknie 
przeszkód na drodze do osią-
gnięcia finansowego sukcesu. 
na szczęście główną ideą tej 
książki jest właśnie zwrócenie 
uwagi czytelnika na istotne 
wątki internetowego public 
relations, które można porów-
nać do wojny. już na pierw-
szych stronach publikacji wid-
nieje dosadna przestroga:

„koncepcja Partyzanckie-
go Public relations poważnie 
traktuje taktykę militarną, po-
nieważ warunki, w jakich dzia-
łamy, to prawdziwa dżungla, 
pełna jadowitych węży, lot-
nych piasków i szarżujących 
nosorożców. Biznes to środo-
wisko, które charles Darwin 
rozpoznałby od razu – cza-
sem nawet silni nie potrafią tu 
przetrwać.”

Dlatego pozbawieni wszel-
kich złudzeń, że może być ła-
two i przyjemnie, z pomocą 
autora-specjalisty musimy 
uzbroić się w cierpliwość i od-
powiednią wiedzę, by w przy-
szłości móc kreatywnymi po-
mysłami strzelać jak z karabi-
nu. tylko dzięki temu mamy 
szansę zostać zwycięzcami w 
tym internetowym pojedynku 
na rozgłos.

tajniki partyzanckich dzia-
łań w internecie odkrywa 
przed czytelnikiem osoba, z 
całą pewnością właściwa na 
swoim miejscu. Amerykański 
dziennik uSA today nazwał 

go „jednym z najinteligent-
niejszych i najbardziej uzna-
nych menadżerów Hollywo-
odu”. Michael levine to bez-
sprzecznie prawdziwy ekspert 
w dziedzinie public relations. 
ten amerykański publicysta to 
jednocześnie założyciel oraz 
właściciel jednej z najlepszych 
firm w Ameryce zajmujących 
się Pr w świecie rozrywki – le-
vine communications Office. 
jest odpowiedzialny za stwo-
rzenie kampanii Pr dla takich 
gwiazd, jak np. Michael jack-
son, Demi Moore, czy Barba-
ra Streisand. na swoim koncie 
ma kilkanaście książek, z cze-
go kilka okrzyknięto bestsel-
lerami. jedną z nich jest Party-
zanckie Public relations, które 
w roku 1993 okazało się być 
punktem przełomowym w 
karierze autora. Przekonany o 
sukcesie wspomnianej publi-
kacji, po niespełna dziesięciu 
latach, pokusił się o kontynu-
ację rozważań, której efektem 
jest właśnie ten omawiany ty-
tuł.

Mimo, iż Partyzanckie Pu-
blic relations w internecie. 
Prowadzenie skutecznej kam-
panii medialnej w internecie, 
poza internetem i wszędzie 
gdzie się da (pełny tytuł pu-
blikacji) to książka wydawana 
przed dwunastoma laty, nie 
ulega wątpliwości, że nadal 
jest aktualna. Śmiało można 
podążać za radami udzielany-
mi przez levine’a, ale jedno-
cześnie zachowując w pamię-
ci fakt, że świat w 2002 roku, 
mimo iż bardzo interaktywny 
i nowoczesny, różnił się zna-
cząco od dzisiejszego. tak, 
więc jeśli czytamy wzmian-
ki o Michaelu Speierze, który 
twierdził, że „nie widzi w in-
ternecie przyszłej konkuren-
cji dla kina, telewizji czy gier 
telewizyjnych” to musimy so-
bie uświadomić, że zapewne 
zmienił już zdanie. Siła komu-
nikacji internetowej i ogólnie 
rzecz biorąc całej globalnej 
sieci wirtualnej jest dziś kil-
kukrotnie większa niż 12 lat 
temu. jedno jest jednak nie-
zmienne.

„nawet w tym okablowa-
nym, podłączony do interne-
tu, i przesyconym informacją 
świecie, miejsce w mediach 
jest dobrem rzadkim. ilość 
do podziału jest ograniczo-
na, więc jeśli chcemy wyrwać 
trochę dla siebie, będziemy 
musieli wyeliminować kogoś 
innego.”

na szczególną aproba-
tę zasługuje forma, w jakiej 
przekazane są czytelnikowi 
informacje. liczne wypunk-
towania, ciekawe nagłówki, 
ramki i wyróżnienia czynią 
książkę przejrzystą i łatwą w 
odbiorze. to wyjątkowo istot-
ne, gdy ma się do czynienia z 

praktycznym przewodnikiem, 
w którym aż roi się od przy-
datnych porad, wartych za-
pamiętania. i tym sposobem, 
jeden z tytułów rozdziałów 
krzyczy w stronę czytelnika i 
motywuje go słowami „roz-
wiń skrzydła!”, zaś kiedy in-
dziej mała ramka przypomina, 
że: „Pierwsze wrażenie robi się 
tylko raz.” Dodatkowo, każdy z 
rozdziałów wieńczy pytanie: 
„czego się nauczyliśmy?” to 
właśnie wyróżnienie najistot-
niejszych wiadomości w bar-
dzo wygodnej formie. Oprócz 
tego, publikacja wzbogacona 
została o „Partyzancki Quiz”, 
który jak autor z humorem 
podkreśla: „Możesz uważać 
za egzamin kończący two-
ją edukację na uniwersytecie 
Partyzanckiego P.r. w inter-
necie.” Ponadto, książka ta nie 
jest wyłącznie zbiorem prze-
pełnionym naukowymi mą-
drościami. to swego rodzaju 
opowieść o tym, jak skutecz-
nie promować swoją firmę, 
a co szczególnie ważne, jest 
podparta prawdziwymi przy-
kładami. te pomagają lepiej 
zrozumieć mechanizmy funk-
cjonujące w świecie public re-
lations. Michael levine na sam 
koniec przygody z publikacją, 
obdarowuje nas dwoma wy-
wiadami przeprowadzonymi 
z redaktorem naczelnym ty-

godnika entertainment We-
ekly oraz współ-scenarzystą 
i współ-reżyserem filmu the 
Balir Witch Project. Doświad-
czenia jego rozmówców, to 
dla nas również kolejna dobra 
lekcja, z której możemy wy-
ciągnąć wiele wskazówek do 
wykorzystania w promowaniu 
wizerunku własnego przed-
siębiorstwa.

najważniejszą zasadą Par-
tyzanckiego Pr jest powta-
rzanie niczym mantry słowa 
prawda. Michale levine za-
znacza wielokrotnie, że „mą-
dry partyzant wie, że nie wol-
no kłamać”, a „chyba najbar-
dziej rażącym błędem jaki 
można popełnić starając się 
o rozgłos jest kłamstwo.” teo-
retycznie wydaje się to logicz-
ne, ale wielu jest takich, któ-
rzy wolą podkoloryzować nie-
co rzeczywistość, bo uważają, 
że kłamstwo sprzeda się lepiej 
niż mało atrakcyjna prawda. 
nic bardziej mylnego. jedynie 
rzetelnością, prawdomówno-
ścią i szczerością wobec klien-
ta możemy zdobyć jego uwa-
gę i zainteresowanie. Miejmy 
to na uwadze, ale jednocze-
śnie pamiętajmy o niebezpie-
czeństwach, które czyhają na 
niedoświadczonych marketin-
gowców w sieci.

„internet zawiera w sobie 
ten rodzaj sprzeczności, któ-

ry zazwyczaj zarezerwowany 
jest dla wyborów prezydenc-
kich. z jednej strony jest to 
najdoskonalsza technicznie, 
najszybsza, najprostsza i naj-
tańsza metoda komunikacji. 
z drugiej, tak łatwo jest zostać 
w internecie źle zrozumia-
nym, że całe tomy poświęco-
no temu jak używać go do ko-
munikacji.”

W Partyzanckim Public re-
lations w internecie zawarta 
została instrukcja, jak prze-
nieść taktykę i technikę Pr 
do internetu i uniknąć popeł-
nienia błędów, które mogą 
skreślić nasze szanse na za-
istnienie w sieci. każdy może 
wyciągnąć własne wnioski i 
zdecydować się na to, czy woli 
prowadzić politykę rzetelne-
go informowania na swojej 
witrynie i oferowania klien-
tom atrakcyjnych promocji, 
czy też wywróci do góry no-
gami całą strategię Pr tak, jak 
zrobili to producenci filmu the 
Blair Witch Project reklamując 
wszystko, co z filmem związa-
ne, ale nie wspominając o nim 
samym ani słowa. jak to zro-
bili? tego wszystkiego, i wiele 
innych ciekawostek ze świata 
reklamy, możesz się dowie-
dzieć biorąc do ręki książkę 
autorstwa Michaela levina.
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kari / Opole Songwriters festival 2014 – 21/11/2014
Pierwsze słowa zapisuję świeżo po koncercie. Zakochałam się - tak można powiedzieć, ale to banalne. Ja powiem, że 
poczułam się jakby ukazała mi się nimfa i zabrała mnie w podróż do swojego zaczarowanego jeziora. Otumaniona 
dźwiękami musiałam skupić się na robieniu zdjęć, ale byłam jednocześnie oszołomiona pięknem i prostotą, które 
buchają z muzyki Kari. Trochę jakby objawiła mi się Regina Spektor w nieco młodszym i świeższym wcieleniu. Boję 
się iść spać, bo wydaje mi się, że jak zasnę i się obudzę to cudowny czar tego koncertu pryśnie. Kari oczarowałaś mnie 
i już za Tobą tęsknię.
AGAtA PAtOłA

to nie jest muzyka, której 
słucha się tak po prostu. 
te dźwięki to uderzenia 

do najciemniejszych zakamar-
ków twojego ciała i duszy, o 
których nie miałeś pojęcia. 
Wysublimowana, delikatna, 
taka właśnie jest kari, a każ-
dy kto był lub będzie na jej 

koncercie jest niesamowitym 
szczęściarzem. Dlaczego?

kari Amirian to wokalist-
ka, która zabierze cię pod-
czas koncertu w podróż po 
nieznanych ci dotąd galak-
tykach i gdy tylko wyłączysz 
swoje myśli, poczujesz, jak de-
likatnie unosisz się nad ziemią 
oczarowany jej delikatnym 
uśmiechem i zniewalającym 

głosem. Doskonale wyważo-
ne dźwięki muzyki elektro-
nicznej, z wokalem przypo-
minającym odrobinę reginę 
Spektor czy lykke li, dają ci 
poczucie spełnienia.

na koncercie w opolskim 
ncPP nie było inaczej, przez 
chwilę znaleźliśmy się w in-
nym wymiarze, wybraliśmy 
się w podróż, podczas któ-

rej kAri była naszym echem i 
myśl, że jest doskonale nie od-
stępowała nas na krok. Poza 
tym uczuciem, że człowiek nie 
miał ochoty odwracać wzroku 
od niesamowitej wokalistki, 
na scenie rozwijała się sztu-
ka. Wspaniałe wizualizacje, 
doskonale wpisujące się w kli-
mat utworów dopełniały ca-
łości. Dzikie zwierzęta i głębie 

oceanu zasysały widza w inny 
wymiar. W tym wszystkim ob-
jawiają się nam inspiracje ar-
tystki muzyką etniczną, bo 
gdzieś w oddali słychać było 
okrzyki, a jej niemalże rytual-
ny taniec z dzwoneczkami do-
pełniał całości swego rodzaju 
spektaklu.

 całość to genialny plan 
artystyczny, który moim zda-

niem udało się zrealizować w 
stu procentach. Gra świateł, 
specjalnie przygotowane wi-
zualizacje, idealnie dobrany 
zestaw piosenek i aranżacje... 
to był naprawdę niesamowity 
koncert, który ciężko jest opi-
sać w prostych słowach.

kari już za tobą tęsknie, 
mam nadzieję, że niedługo 
zobaczymy się ponownie.
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psychologia szczęścia
Jesień raczej niewielu osobom kojarzy się ze szczęściem. Dni stają się coraz krótsze, pogoda zachęca jedynie do za-
barykadowania drzwi wejściowych, o magnetycznych właściwościach łóżka nie wspominając. Z pomocą  przychodzi 
jednak psychologia szczęścia.
kAtArzynA DuDA

ciężko jednoznacz-
nie określić, czym jest 
szczęście, bo dla każ-

dego może być to zupełnie 
coś innego. jest to szczególny 
rodzaj emocji. Według Harta 
to po prostu „dowolny stan 
świadomości, który człowiek 
stara się osiągnąć lub pod-
trzymać”. nie ma jednej usta-
lonej hierarchii - co daje wię-
cej szczęścia, a co mniej. Psy-
chologia pozytywna próbuje 
naukowo wytłumaczyć, czym 
tak naprawdę jest szczęście. 

jedną z propozycji jest 
cebulowa teoria szczęścia. 
koncepcja ta traktuje szczę-
ście jako konstrukt złożony z 
trzech warstw o  różnorod-
nym stopniu wrażliwości. 
Składa się z: woli życia rozu-
mianej jako najgłębszy i naj-
stabilniejszy poziom, war-
stwy pośredniej, która określa 
zadowolenie z życia jako ca-
łości, oraz warstwy satysfak-
cji cząstkowych, którą tworzą 
sądy i odczucia odnoszące się 
do poszczególnych dziedzin. 
Skoro już wiadomo, z czego 
się składa szczęście, warto się 
także zastanowić jak można 

je osiągnąć. Według badań, 
dla ogólnego poczucia szczę-
ścia ważniejsze są sprawy 
osobiste, mniej istotne są na-
tomiast sprawy otaczających 
nas ludzi (czapiński, 2004).

Skoro „ja” jest tak istotne 
dla ogólnego dobrostanu, 
dobrze byłoby od czasu do 
czasu zrobić coś wyłącznie 
dla siebie. Dobrym ćwicze-
niem jest trening pozytyw-
nego myślenia. Wiadomo, 
że każdemu z nas zdarzają 
się życiowe wpadki. jednak 
rozpamiętywanie ich i setki 
prób analizowania swojego  
zachowania, nic nie zmienią. 
naukowcy twierdzą, że zdol-
ność do rozmyślania nad ne-
gatywnymi zdarzeniami wy-
kształciła się ewolucyjnie. 
Więc zanim zaśniesz, pomyśl 
o jednej pozytywnej rzeczy, 
którą udało ci się zrobić w da-
nym dniu, nawet jeżeli było 
to odnalezienie skarpetek do 
pary. W końcu od czegoś trze-
ba zacząć.

kolejną rzeczą, która może 
nas uchronić przed jesienną 
stagnacją jest hobby. jedna 
z teorii głosi, że elementem 
szczęścia jest umiejętność 
zaangażowania. Mihály csík-

szentmihályi twierdzi, że lu-
dzie są najszczęśliwsi, gdy 
podejmują interesujące dzia-
łania odpowiadające pozio-
mowi ich umiejętności. udo-
wodniono także, że ludzie, 
którzy często doświadcza-

ją stanu zaangażowania, są 
zwykle bardziej szczęśliwi. A 
jak wiadomo, ludzie szczęśli-
wi często się uśmiechają. za-
równo uśmiechanie się, jak 
i obserwowanie uśmiechu, 
wpływa korzystnie na ludzi.

Można także pokusić się o 
tzw. trening uśmiechu reko-
mendowany przez doktora 
Diamonda. Polega on na tym, 
że podnosimy jeden kącik ust 
przynajmniej przez jedna mi-
nutę. z początku można igno-

rować grymas, lecz z czasem 
zacznie nam on się wydawać 
dość komiczny. tym nieco-
dziennym sposobem grymas 
zaczyna przeradzać się w 
uśmiech (Vera F.Birkenbihl).

 istotną dla zrozumienia 
szczęścia jest teoria zakresu 
częstości Allena Parduccie-
go, według której negatywne 
wydarzenia służą nam jako 
punkt odniesienia pozwalają-
cy docenić wydarzenia pozy-
tywne (czapiński, 2004). co 
ciekawe, optymalny dla trwa-
łego poczucia szczęścia roz-
kład doświadczeń charakte-
ryzuje się bardziej wydłużo-
ną negatywną niż pozytywną 
skalą przeżyć emocjonalnych, 
a także większą ilością prze-
żyć umiarkowanie pozytyw-
nych (czapiński, 2004).

 nie ma jednej recepty na 
szczęście, ale istnieją metody, 
które mogą dać nam odrobi-
nę szczęścia. jak mawiał  Dale 
carnegie: „to nie to, co masz, 
ani to, kim jesteś, ani to, gdzie 
jesteś, ani co robisz czyni cię 
szczęśliwym bądź nieszczę-
śliwym. chodzi o to, o czym 
myślisz”.

zanim schrupiesz wafla
Bycie fit jest w modzie. Wszystko, co ma chociażby drobnym druczkiem na swojej etykiecie wypisane magiczne słowo 
zaczynające się na „f ” i kończące na „t”, staje się złotym biznesem. Pulsometry, opaski monitorujące naszą aktywność 
w ciągu dnia i fazy snu w nocy, sportowe buty, kijki do nordic walkingu, miliony gadżetów pozwalających być praw-
dziwym wyznacznikiem sportowego ducha, spalacze tłuszczu czy wafle ryżowe.
DAMiAn WeSOłOWSki

nie rozwodząc się nad 
skutecznością tych 
pierwszych, któ-

re bardziej lub mniej mogą 
przyczynić się do poprawy 
naszej kondycji fizycznej, czy 
to przez faktycznie działanie, 
czy przez aspekt psycholo-
giczny (moim zdaniem wła-
śnie on ma kluczowe zna-
czenie), chciałbym skupić się 
na ostatniej z wymienionych 
kwestii - waflach ryżowych. 
zauważyłem, że bardzo wie-
le osób chcących zrzucić kilka 
zbędnych kilogramów tłusz-
czu, sięga właśnie po ten pro-
dukt. nie jest to mój bezpod-
stawny osąd, bo jakiś czas 
temu sam, wiedząc mniej niż 
teraz, średnio dwa, do trzech 
razy w tygodniu odwiedza-

łem Biedronkę i stałem w ko-
lejce z paczką wafli ryżowych 
musli. Słodkie, smaczne, die-
tetyczne. często jednak na 
półce zwyczajnie ich brako-
wało. Wtedy tylko utwierdza-
ło mnie to w przekonaniu, że 
to jest naprawdę dobry pro-
dukt, skoro tak wiele osób 
go kupuje. nie jestem pew-
ny, z jakiego powodu tak się 
dzieje, czy to przez ich wagę, 
bo de facto dwa lub trzy wa-
fle są dość lekkie, co kojarzyć 
się może z ich cechą „fit” (całe 
opakowanie, czyli 100 g, waży 
tyle, co torebka nieugotowa-
nego ryżu), czy raczej przez 
wszechobecny mit, że wafle 
ryżowe są na odchudzanie, ot 
tak. Po jakimś czasie, zorien-
towałem się jednak, że te wa-
fle, to wcale takie dietetyczne 
nie są. Swoje wątpliwości po-

głębiłem, czytając kilka war-
tościowych artykułów. chęt-
nie podzielę się z Wami garst-
ką faktów. 

Ostrzegam, że dla niektó-
rych, kilka kolejnych zdań 
może zawierać treści na tyle 
szokujące i nieprawdopodob-
ne, że po przeczytaniu ich na-
stąpi trwała awersja do prze-
tworzonego ryżu w postaci 
lekkich krążków. Wafle ryżo-
we nie są dobrym produktem 
przy odchudzaniu. Mogą być 
alternatywą dla któregoś z 
posiłku, ale nie mogą stano-
wić fundamentu diety. Fak-
tem jest, że posiadają błonnik, 
który jest przyjacielem naszej 
przemiany materii, ale nadal 
to za mało, żeby oznaczyć je 
etykietą „dietetyczne”.Wafle 
ryżowe nie wspomagają bez-
pośrednio utraty wagi. Wafle 

ryżowe to przetworzony ryż, 
który ma gorsze właściwo-
ści, jeżeli chodzi o uwalnianie 
węglowodanów, niż jego na-
turalny odpowiednik. 

Sprawcą całego zamiesza-
nia jest indeks glikemiczny 
(iG). Poprzez przetworzenie 
ryżu do postaci wafli, staje 
się on łatwiej przyswajalnym 
przez nasz organizm. Prowa-
dzi to do bardziej gwałtow-
nego wzrostu poziomu cu-
kru w naszym organizmie. 
Współczynnik glikemiczny, 
w dużym uproszczeniu, to 
wskaźnik określający wzrost 
poziomu cukru we krwi po 
około dwóch godzinach od 
spożycia produktu w porów-
naniu ze wzorcem, którym 
jest glukoza.

 iG glukozy - 100.
 iG wafli ryżowych - około 

85. 
Gdy w naszym organizmie 

poziom glukozy jest wyso-
ki, następuje wyrzut insuli-
ny. częste wahania poziomu 
insuliny wydzielanej przez 
trzustkę prowadzą do szere-
gu niebezpiecznych reakcji 
organizmu. najgroźniejsze z 
nich to zaburzenia gospodar-
ki hormonalnej, które mogą 
prowadzić do chorób ser-
ca, czy wzmożona produkcja 
kortyzolu, nazywanego po-
wszechnie „hormonem stre-
su”. Gdy kortyzol długotrwa-
le, nieprzerwanie gości w na-
szym organizmie, ma na nas 
destrukcyjny wpływ. 

Pamiętajmy więc, że naj-
ważniejsza jest zbilansowa-
na dieta, w której możemy 
uwzględnić różne źródła wę-
glowodanów. jednak warto 

zwrócić uwagę, które z nich 
rzeczywiście mogą być okre-
ślane mianem fit i właśnie te 
włączyć do fundamentów na-
szego żywienia. Wafle ryżowe 
mogą być alternatywą dla po-
siłku, którego przygotowanie 
może wymagać nieco czasu, 
a my akurat spieszymy się na 
kolokwium i nie mamy czasu 
na gotowanie, ale niech nie 
stanowią podstawy naszego 
codziennego żywienia. 

jeżeli dotarliście do tego 
miejsca, a może zaciekawi-
ła Was kwestia iG , zachęcam 
do zagłębienia się w litera-
turze bardziej specjalistycz-
nej, bo wszystko to, co udało 
mi się tutaj dla Was napisać, 
jest przedstawione w sporym 
uproszczeniu. 

żródło: sm-daszrade.pl
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homo studentus a homo sapiens ajlawiu zagranico!

mój kraj taki piękny
Moim ulubionym świętem jest Wszystkich Świętych. Uwielbiam 1 listopada.  Idealnie wręcz oddaje cały nasz 
polski mental, polską modę i generalne podejście do życia Polaków. I właśnie na cmentarzu (lokalnej nekropo-
lii), patrząc na zmęczonych życiem Januszów i słuchając jeszcze bardziej zmęczonych życiem Grażyn, zaczęłam 
poważnie zastanawiać się nad Polakami. Lubię być Polką, kocham swój piękny kraj – czysty patriotyzm. Ale czy 
lubię Polaków jako naród? Ta ciężka rozkmina w mojej głowie zainspirowana była tekstami, które podsłuchałam 
(nieuniknione!) przy okazji nabożeństwa „na grobach”. Oto top hity tego dnia:
MOnikA MitullA

„ten duży znicz chyba od 
Grażyny, a chryzantemy 
Halina dokupiła. Dej te 2 

białe do tyłu a stroik na śro-
dek, tu postaw 3, a resztę zo-
staw, bo jeszcze trzeba do 
babci postawić… jezusmaria! 
patrzcie! córka Władzia w cią-
ży, ile ona ma? 17? pewnie na-
wet nie wie z kim… Patrzcie, 
jak krycha przytyła, już chyba 
do śmierci kawalera nie znaj-
dzie, taka gruba…Widzieliście 
jaką furą rysiek przyjechał? 
Pewnie kradnie w tej koksow-
ni, bo inaczej skąd by wziął, 
jak oni kredytów na dom po-
nabierali, że ledwo zipią?… 
Ale ten czas leci… już 1 listo-
pada… a dopiero my w egip-
cie z Andrzejem byli, zara wi-
gilia i znowu rok strzelił…tego 
dużego tu nie stawiaj, to na 
Doroty postawisz…Po ile ku-
pywaliście te chryzantemy? 
my w kerfurze po 11, promo-
cja była! ładnie tu żeście tym 
grysikiem posypali…Widzia-
łaś? Ojcowiznę przepił, a teraz 
nawet na grób ojca nie przyje-

dzie znicza postawić…”
Po tym incydencie, jakim 

było bliskie spotkanie z Polską 
A, B czy G,  właśnie na cmen-
tarzu, chciałam podejść do 
tych Andrzejów z wąsem, w 
prawilnych dresach, sanda-
łach i skarpetach. chciałam 
pogratulować Halinie w fatal-
nym makijażu,  jeszcze gor-
szym odzieniu i weselnej fry-
zurze. chciałam uściskać ich 
wszystkich i uroczyście wrę-
czyć ordery Virtutti cebularri. 
Bowiem ten właśnie moment 
mojego życia uświadomił mi, 
że typowy Polak to cebulak. i 
ja takiego cebulaka-biedaka 
uwielbiam. Bycie nim jest jak 
dziedzictwo. Fascynuje mnie 
to, że mieszkamy w kraju, 
gdzie cebulactwo to kultura 
narodowa.

Słowiańskie korzenie? ze-
spół Mazowsze? kultura gó-
ralska, śląska? ruskie i bigos? 
Wcale nie! Prawdziwy pol-
ski folklor to disco polo, orta-
lionowy dres, znicz w dum-
nie zwisającej reklamówce z 
tesco, wata cukrowa do ku-
pienia w budzie na cmenta-

rzu. janusz Andrzej nowak 
to prawdziwy Polak.  kocham 
wszystkich januszów. zachły-

śniętych amerykańską kulturą, 
innymi krajami, zakompleksio-
nych, histerycznych patriotów, 

płytkich katolików, wiecz-
nie oszczędzających, zazdro-
snych, kombinatorów… Dalej 

uważam, że bycie cebulakiem 
to obciach. Ale w końcu, bez 
obciachu mogę powiedzieć, 

że nie wstydzę się i lubię takie-
go Polaka. co więcej, mogę z 
czystym sercem przyznać się, 
że parę dobrych razy w życiu 
zdarzyło mi się popełnić cebu-
lactwo. Wydawać się może, że 
wszyscy mamy to we krwi.

każdemu z nas zdarzyło 
się kupić coś tylko dlatego, że 
było najtańsze, albo żałować 
złotówki na bilet autobusowy. 
cebulak na wszystkim chce 
oszczędzić, wszystko kupiłby 
najtaniej, a jak się da to najle-
piej za darmo, dla takiego za-
wsze jest za drogo. nie dlate-
go, że jest biedny i nie ma co 
do gara włożyć. taka zasada: 
byle najtaniej, byle za dar-
mo. co cebulak robi, jak mu w 
domu zabraknie, powiedzmy, 
papieru toaletowego? Albo 
mydła? Podprowadzi z pracy! 
A co?! Polakowi nie wolno? 
Długopisy, zszywacze, kartki, 
segregatory, tusze, wszystko 
można wynieść. Autentyk. za-
łożę się, że znasz to z autopsji.

Poza tym Polak-cebulak na 
wszystkim się zna. kolejna za-
sada: nie znam się, to się wy-
powiem. na pewno chociaż 

raz każdemu się to zdarzyło. 
temat jest nieważny. Można 
nie spróbować sushi, ale być 
święcie przekonanym, że to 
obrzydlistwo. typowe cebu-
lactwo. tak samo jak klaska-
nie w samolocie, rękoczyny w 
lidlu, kolejki przed otwarciem 
hipermarketu, przeklejanie 
metek i tak dalej…

jako naród mamy masę 
wad, ale tacy już jesteśmy. i 
czas się z tym pogodzić. czas 
polubić takiego Polaka, jakim 
on jest, z wszystkimi jego wa-
dami.  nie udawać, że jest lub 
będzie inaczej, bo każdy ma w 
sobie coś z cebulaka. choćby 
nie wiem jak bardzo chcieliby-
śmy być amerykańscy. Możesz 
nie nosić dresów, nie nazywać 
się Andrzej, ale na pewno zda-
rzyło ci się być cebulakiem. 
nie ma w tym nic złego, taka 
nasza natura. nie zachęcam 
do pokochania cebulaczanej 
natury Polaków,  mam nawet 
nadzieję, że wkrótce wyple-
ni się to cebulactwo, ale nie 
wiem, czy jest sens, skoro i tak  
zawsze zostają jeszcze buraki, 
ziemniaki…

AlekSAnDrA MOrAWiAk

listopad - taki sobie zwy-
kły miesiąc: brzydki, po-
nury, ciemny, dołujący. A 

jednak obfituje w dni dla nas 
ważne. takim przykładem jest 
17 listopada, który jest dniem 
czczonym na całym świecie. 
Dzień Studenta, pogodny i 
traktowany trochę z przymru-
żeniem oka, swe początki wy-
wodzi z krwawo stłumionego 
protestu czechosłowackich 
studentów przeciwko okupacji 
wojsk nazistowskich.

W Protektoracie czech i Mo-
raw 28 października 1940 r. cze-
ski ruch oporu zorganizował 
w rocznicę powstania niepod-
ległej czechosłowacji wielkie 
demonstracje polityczne i an-
tyniemieckie w Pradze, Brnie, 
Morawskiej Ostrawie i kładnie. 
Pierwsze poważniejsze wystą-
pienie czeskiego narodu za-
kończyło się jednak dotkliwym 
ciosem. Manifestacje spotkały 
się z brutalną reakcją policji i 
oddziałów niemieckich. W Pra-
dze strzały raniły ciężko 9 osób, 

z których dwie zmarły. Wśród 
ofiar był student uniwersytetu 
karola, jan Opletal. jego po-
grzeb  stał się okazją do kolej-
nych manifestacji praskich stu-
dentów. to doprowadziło 17 li-
stopada do obsadzenia przez SS 
i gestapo domów studenckich i 
gmachów wszystkich praskich 
uczelni. następnie okupant za-
mknął wszystkie czeskie szkoły 
wyższe, 9 działaczy studenckich 
rozstrzelał bez wyroku sądowe-
go. niemcy, realizując swoją 
politykę „piernika i bicza” (zuc-
kerbrot und Peitsche), zamknę-
li na trzy lata wszystkie praskie 
uczelnie, dając w ten sposób do 
zrozumienia, że wszelkie próby 
walki będą tępione z całkowitą 
bezwzględnością.

O wydarzeniach tych, tak 
dramatycznych i ważnych, pa-
miętano w 1941 r.  podczas kon-
gresu international Students 
council, kiedy to 17 listopada 
obwołano Międzynarodowym 
Dniem Studenta. jest to czas, 
podczas którego studenci gło-
śniej niż zazwyczaj przypomi-
nają o swoich prawach do wol-

ności, swobody wyrażania po-
glądów, religii i równego prawa 
do edukacji. tymczasem na 
naszym uniwersytecie…cisza. 
Dzień ten przeszedł bez echa: 
nie wystosowano żadnych pe-
tycji, nie zorganizowano kon-
certu, czegokolwiek. Ot, dzień 
jak co dzień. Widocznie stu-
denci czują się tutaj jak w raju 
i niczego im nie potrzeba, ani 
igrzysk, ani chleba…nie wyklu-
czam jednak, że tkwię w błę-
dzie. Być może coś się jednak 
działo, a ja tego po prostu nie 
zauważyłam. 

i tu dochodzimy do sedna 
kolejnej ważnej sprawy, miano-
wicie do zaobserwowania faktu, 
że w świecie, w którym człowie-
ka wyręczają maszyny, homo 
sapiens ma coraz mniej czasu, a 
tempo życia znacznie przyśpie-
szyło. W pośpiechu żyją wszy-
scy i wszędzie. Aż dziw bie-
rze, że miałam kiedy nad tym 
się trochę zastanowić. no cóż, 
niby jesteśmy homo sapiens…
ale coraz częściej jednocześnie 
„homo ledwo sapiens”.

 

KRZYSZTOF KUBICA
RAFAŁ RĘCZMIN

„janusz, może czas naj-
wyższy wyjechać do tej 
Anglii?” - i janusze jadą. 

Ale jadą i Andrzeje, i wszyscy 
nowakowie i kowalscy. co pią-
ty w Polsce to nowak, ale z ko-
lei co piąty Polak już nie miesz-
ka w naszym kraju. Bo po co? 
Spotykając niektórych zna-
jomych, szybko orientuję się, 
że spora część z nich nie wią-
że przyszłości z naszą ojczy-
zną. każdy wie, jak jest – zdo-
bądź wykształcenie, odbębnij 
praktyki dla przypadkowego 
prywaciarza i ciesz się bezro-
bociem. jedyna taka oferta na 
rynku globalnym – od siód-
mego roku życia zasuwasz 
codziennie po sześć godzin, 
żeby po dwudziestu latach 
usłyszeć tylko „w tym kraju 
nie ma pracy dla ludzi z pana 
wykształceniem”.  no tak, bo 
w końcu doświadczenie prze-
chodzi w genach. tatuś jest 
prezesem? ty również nim bę-
dziesz! Ale co z tymi, którzy nie 

mogą liczyć na szczyptę ne-
potyzmu, a jedynie na swoją 
ciężką pracę i zaangażowanie? 
Dla nich polecamy biuro linii 
lotniczych Biedronka Airlines, 
aby jak najszybciej odlecieli 
w stronę Wysp – bynajmniej 
nie będą to ani karaiby, ani Se-
szele. Wielka Brytania – wiel-

kie możliwości. Szczególnie 
dla młodego, ambitnego Po-
laka, któremu przedwcześnie 
podcięto skrzydła. tam każ-
dy jest równy – zaczynasz od 
podstaw, ale dzięki sumienno-
ści możesz osiągnąć szczyty. 
W przypadku Polski, byłby to 
niestety szczyt rozpaczy.

Źródło: volovique.blogspot.com

Źródło: demotywatory.pl
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co? Gdzie?
kiedy?

5 grudzień
20.00  - Gaba kUlka / ncpp

6 grudzień
10.00 - Słodkie warsztaty taneczne - Studenc-

kie centrum kultury
beSideS + prąd / piekarnia

8 grudnia
kulturalia (początek) - Studenckie centrum 

kultury

9 grudnia
20:30 - QUiz filmOwy pub Ostrówek

10 grudnia
20:00 - polskie filmy krótkometrażowe – lamy 

2014 kino medUza

11 grudnia
18.00 - śpiewający aUtOrzy ncpp

12 grudnia
20:00 - ffO lamy poleca – film o jerzym ku-

kuczce. / / kino medUza
20.00 - lUXtOrpeda - ncpp

13 grudnia
20:00 - ffO lamy poleca – film o jerzym ku-

kuczce kino medUza
19:00 - 2Xl ncpp

20:00 -  zimowe hardkorowanie/ fOOd nOt 
bOmbS / piekarnia

16 grudnia
20:30 - QUiz filmOwy pub Ostrówek

17 grudnia
20:00 - polskie filmy krótkometrażowe – lamy 

2014 / kino medUza
iii feStiwal Gór ncpp

18 grudnia
iii feStiwal Gór ncpp

19 grudnia
iii feStiwal Gór ncpp

20 grudnia
20:00 - film: Sen zimowy kino medUza

MAłGOrzAtA GóreckA

World Press Photo 
to najważniejszy 
konkurs dla osób 

zajmujących się fotografią 
prasową. jego adresatami są 
fotografowie z całego świa-
ta. W tegorocznej, pięćdzie-
siątej siódmej edycji wzięło 
udział 5754 artystów, zapre-
zentowano 98671 zdjęć. Mię-

dzynarodowe jury przyzna-
ło nagrody w następujących 
kategoriach: contempora-
ry issues, Daily life, Gene-
ral news, nature, Observed 
Portraits, Sports, Spot news, 
Staged Portraits. W każdej z 
nich nagrodzono pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce. Wy-
niki World Press Photo 2014 
zostały ogłoszone 14 lutego.

choć zdjęcie roku zosta-

ło wykonane przez Amery-
kanina john’a Stanmeyera to 
w konkursie nie zabrakło też 
polskich akcentów. Fotore-
porter Polskiej Agencji Pra-
sowej – Andrzej Grygiel zajął 
zaszczytne drugie miejsce w 
kategorii pojedyncze zdjęcie 
sportowe. Maciek nabrdalik 
z prestiżowej amerykańskiej 
agencji Vii Photo zdobył dru-
gą nagrodę w kategorii con-

temporary issues, a kacper 
kowalski - specjalizujący się 
w fotografiach z lotu ptaka, 
zdobył drugą nagrodę w ka-
tegorii natura.

Wystawę składającą się ze 
wszystkich nagrodzonych w 
tym roku prac będzie można 
oglądać od 29 listopada do 
21 grudnia br. w Galerii Sztu-
ki Współczesnej w Opolu.

Galeria wypełni się zdjęciami
Zdjęcia to coś, co potrafi wzbudzić wiele emocji. Czasem prezentują dramaty, tragicz-

ne wydarzenia, a czasem zwyczajnych ludzi. Pomimo, iż są nieożywioną formą sztuki 

dysponującą jedynie obrazem, mogą dotrzeć do najgłębszych zakamarków ludzkiej 

duszy. Te najbardziej niezwykłe, nagrodzone w prestiżowym konkursie WORLD 

PRESS PHOTO 2014 będzie można już wkrótce podziwiać w Opolu.

warto znać nowości wydawnicze
Zapraszamy i zachęcamy Czytelników do lektury książek znajdujących się w zbio-

rach Międzyinstytutowej Biblioteki Politologii, Filozofii i Socjologii UO.

luigi Geninazzi, czer-
wona Atlantyda. upadek 
komunizmu w europie 

Wschodniej, przekł. Agnieszka 
Gołębiowska, Społeczny insty-
tut Wydawniczy znak, kraków 
2014.

luigi Geninazzi - włoski 
dziennikarz, publicysta, ekspert 
ds. polityki międzynarodowej. 
relacjonował przez ponad 30 
lat wydarzenia w Polsce i w ca-
łej europie Wschodniej. za pu-
blikacje na temat Solidarności 
został odznaczony krzyżem Ofi-
cerskim Orderu zasługi rzeczy-
pospolitej Polskiej .

Autor „czerwonej Atlanty-
dy” przedstawił proces upadku 
komunizmu w europie Wschod-
niej, który rozpoczął się na pol-
skim Wybrzeżu, gdzie historia, 
jak pisze l. Geninazzi, odzyski-
wała bieg i zmieniała dzieje tam-
tego świata. na uwagę zasługu-
je, zaprojektowana przez Alek-
sandra czyża, okładka książki, 
która za pomocą symbolicz-
nych obrazów (upadek Muru 
Berlińskiego, demontaż po-
mnika Dzierżyńskiego, rozpo-
częcie obrad Okrągłego Stołu) 
wskazuje na zawartość książki 
oraz zachęca do lektury długiej i 
trzymającej w napięciu opowie-
ści, jakiej nie wymyśliłaby nawet 
najbardziej wybujała wyobraź-
nia pisarska. i tę historię warto 
opowiadać(…) następnym po-
koleniom i ją poznać (s. 23.).

Dział w MBPFiS: Historia

alexandre dupeyrix, zro-
zumieć Habermasa, przekł. Mar-
ta natalia Wróblewska, Oficyna 
naukowa, Warszawa 2013.

Alexandre Dupeyrix - filozof, 
wybitny znawca współczesnej 
filozofii niemieckiej i tłumacz 

prac jürgena Habermasa na ję-
zyk francuski.

A. Dupeyrix zaprezentował 
najważniejsze elementy myśli 
wybitnego współczesnego fi-
lozofa i socjologa niemieckie-
go - jürgena Habermasa, przed-
stawiciela teorii krytycznej. j. 
Habermas w swoich pracach 
głównie zajmuje się przestrze-
nią publiczną i filozofią języka. 
Wydawca podkreśla, że A. Du-
peyrix precyzyjnie wyjaśnił naj-
ważniejsze punkty zwrotne fi-
lozofii Habermasa. Wykład au-
tora książki, to nie tylko dialog 
z dawnymi teoriami, ale także 
propozycja spojrzenia na no-
woczesność przez pryzmat my-
śli Habermasa. Podręcznik kie-
rowany jest do wykładowców 
i studentów filozofii, socjologii, 
kulturoznawstwa oraz historii.

Dział w MBPFiS: Filozofia 
współczesna

 
antoni dudek, reglamen-

towana rewolucja. rozkład dyk-
tatury komunistycznej w Polsce 
1988-1990, Społeczny insty-
tut Wydawniczy znak, kraków 
2014.

Antoni Dudek - politolog i 
historyk, profesor nauk huma-
nistycznych. Pracownik uniwer-
sytetu kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i członek rady iPn. 
Autor i współautor kilkunastu 
książek, m.in. Historia politycz-
na Polski 1989-2012; Państwo 
i kościół w Polsce 1945-1970. 
(Mat. wydawcy)

nowe wydanie reglamen-
towanej rewolucji, zdaniem nie 
tylko wydawcy, ale i wielu czy-
telników oraz miłośników pióra 
A. Dudka, odpowiada na szereg 
pytań, związanych z procesem 
transformacji systemowej w 

Polsce. Głównym celem publi-
kacji jest odtworzenie najważ-
niejszych aspektów procesu 
destrukcji dyktatury komuni-
stycznej w Polsce oraz określe-
nie czynników, które przyspie-
szały lub hamowały ten proces. 
Podstawową bazę źródłową, 
na której opiera się prezento-
wana praca A. Dudka, stano-
wią zachowane materiały archi-
walne wytworzone m.in. przez 
PzPr oraz służby specjalne Prl. 
Okładka autorstwa Witolda Sie-
maszkiewicza zwraca uwagę na 
tematykę książki i zaprasza do 
lektury. książka z pogranicza hi-
storiografii i politologii, skiero-
wana jest do czytelników intere-
sujących się najnowszą historią 
Polski oraz do tych osób, które 
poszukują literatury naukowej 
do studiów nad przebiegiem 
zmiany ustrojowej w Polsce.

Dział w MBPFiS: Historia 
Polski

 
 zdzisław najder, nadgonić 

czas… wywiad rzeka ze zdzi-
sławem najderem, rozm. jan 
Pawelec, Paweł Szeliga, Świat 
książki, Warszawa 2014.

 zdzisław najder – filozof, 
krytyk i historyk literatury, pro-
fesor nauk humanistycznych, 
publicysta, działacz opozycji an-
tysystemowej. Wybitny znawca 
twórczości josepha conrada. 
W 1976 r. założył opozycyjne 
ugrupowanie - Polskie Porozu-
mienie niepodległościowe. W 
latach 1982-1987 pełnił funk-
cję dyrektora rozgłośni Polskiej 
radia Wolna europa. W 1983 r. 
oskarżony o szpiegostwo, zo-
stał zaocznie skazany przez sąd 
wojskowy w Warszawie na karę 
śmierci i pozbawiony polskiego 
obywatelstwa. Wyrok uchylono 

w 1989 r. i w lutym 1990 r. z. naj-
der powrócił na stałe do Polski. 
W latach 1997-1998 pracownik 
naukowo-dydaktyczny w insty-
tucie Filologii Angielskiej uni-
wersytetu Opolskiego. Autor i 
współautor publikacji zwartych 
i artykułów w czasopismach na-
ukowych oraz w dziennikach i 
tygodnikach.

Wywiad-rzeka ze zdzisła-
wem najderem, jedną z najbar-
dziej znanych postaci opozycji 
antysystemowej w Prl. Publi-
kacja prezentuje wspomnienia 
i poglądy zdzisława najdera 
na temat ii rzeczypospolitej, 
Prl, iii rP i kierunku jej rozwoju 
oraz polityka zaangażowanego 
w działalność opozycji antyko-
munistycznej. Skazany na karę 
śmierci i przymusowy pobyt na 
emigracji politycznej za działal-
ność na rzecz zmiany niby-Pol-
ski w Polskę oraz za walkę pió-
rem i na falach radiowych o wol-
ną Polskę. Polityk współtworzył 
polska scenę polityczną po 
1989 roku. na szczególne pod-
kreślenie zasługuje fakt, że z. 
najder zawsze zwracał uwagę 
na konieczność edukowania ca-
łego polskiego społeczeństwa, 
żeby przygotować Polaków do 
pełnego udziału w zmieniającej 
się rzeczywistości polityczno-
społecznej i w tworzącym się 
społeczeństwie obywatelskim. 
z pewnością książka zainteresu-
je osoby otwarte na przygodę 
intelektualną oraz pasjonatów 
biografii i najnowszej historii 
Polski.

Dział w MBPFiS: Biografie
 

Jadwiga Kotulska
Międzyinstytutowa Biblioteka 

Politologii, Filozofii 
 i Socjologii
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bogowie, czy może szaleńcy?
Obejrzane: „Zbyszek, dobrze wiesz, że serce w naszym kraju jest relikwią” – to zdanie, które pada w najgłośniejszej 

produkcji filmowej ostatnich tygodni, jest kwintesencją wszystkiego,  czemu w transplantologii musiał przeciwsta-

wić się prof. Religa.  Nie było mowy o przeszkodach technicznych, nie było mowy o przeszkodach medycznych, nie 

można też było powiedzieć, że brakowało osób z zapałem. Ale jednego brakowało ludziom na pewno – odwagi. Łu-

kasz Palkowski w przemyślany sposób pokazuje w Bogach, że wystarczył jeden człowiek z wizją, aby odmienić świat 

transplantologii na dobre. Przeszczepiając tę właśnie polską relikwię.

Sempiternal
Przesłuchane: W pewnym momencie mojego życia ponownie 
wzrosło zainteresowanie “mocnym brzmieniem”. Jednak nie 
było to już takie niezdrowe, byle jakie zainteresowanie jak w 
gimnazjum. Zostało poddane selekcji. Nie jestem koneserem, 
ale wiem co lubię. A jeśli ktoś lubi grać ostro, to musi być miłe 
dla mojego ucha. W ciągu ostatniego półtora roku znalazło się 
parę takich kwiatków. Jednak TEN jest jedyny w swoim rodza-
ju i pozostanie moim ulubionym.
AGAtA PAtOłA 

Gdzieś w historii mo-
jego życia, w czasach 
gimnazjum dokładnie, 

byłam zakochana w Olivierze 
Syksie. Musiałam jednak być 
ze sobą szczera i pogodzić 
się z faktem, że z niektórych 
rzeczy się wyrasta. Obecnie 
stare płyty BMtH są dla mnie 
raczej nie do przesłuchania 
(poza kilkoma kawałkami np. 
Blessed With A curse). cza-
sem jednak zdarza się tak, że 
zespoły (a raczej ich muzyka) 
dorastają z tobą. jakie było 
moje miłe zaskoczenie, kiedy 
po namowach kolegi odsłu-
chałam tę płytę. Poczułam się 
wspaniale i kiedy słyszałam 
cAn yOu  Feel My HeArt!? 
to miałam ochotę krzyczeć 
yeS! yeS! yeS!

Szczerze? nie znam się 
na tych klimatach, lubię, ale 

patrząc na moich kolegów... 
wiem, że się nie znam. także 
nie jestem w stanie powie-
dzieć co takiego jest w tej 
płycie. czy to inne nastawie-
nie tekstów? (Dalej smutne i 
okraszone bólem, ale nie ma 
już w nich tyle żalu do świa-
ta) czy to sekcja gitar? A może 
Ollie wypada lepiej? choć tu-
taj mogę odpowiedzieć, że 
wypada. to tak na prawdę nie 
wiem co technicznie mogło 
się zmienić. niektórzy mogą 
mówić, że jest dużo bardziej 
spokojniejsza i na pewno 
mniej corowa, niż poprzednie, 
ale moim zdaniem to po pro-
stu muzyczna ewolucja chło-
paków, coś do czego dorośli i 
wspólnie doszli - dorastanie/
wyrastanie. Wokół wszyst-
kich kawałków tworzy się nie-
samowity, a przy tym bardzo 
spójny klimat. Bardzo żałuję, 
że nie było dane mi dotrzeć 

na Orange Warsaw i zoba-
czyć tego na żywo. Żeby od-
robić straty kupiłam oryginał 
i kocham ją jeszcze bardziej i 
choć niektórym dźwięki, jak 
i sama muzyka mogą wyda-
wać się piekielne - ja czuję się 
jak w siódmym niebie.

Sempiternal niezaprze-
czalnie jest niesamowite, ma 
w sobie tO cOŚ, czego po-
przednie płyty - moim zda-
niem - już nie mają. za teksty, 
za muzykę, za wszystko poko-
chałam w całości. każdemu, 
kto znudził się już indie rocko-
wą, nawołującą do wewnętrz-
nego spokoju papką polecam 
tę płytę. Dajcie wprowadzić 
do waszego życia odrobinę 
chaosu, który nawet jeśli nie 
brzmi pozytywnie, to gwa-
rantuję wam... pozwoli uspo-
koić się wewnątrz. Mi się przy 
tym dobrze myśli.

telefon od anioła
Przeczytane: Jakie tajemnice skrywa Twój telefon? Co od-
kryłby w nim przypadkowy znalazca? Na to pytanie pozna-
ją odpowiedź bohaterowie powieści Guillame’a Musso.
DARIA RAK

Historia rozpoczyna się 
fatalną w skutkach 
pomyłką - oto dwo-

je ludzi: kwiaciarka z Paryża 
Madeline i właściciel restau-
racji jonathan przypadkowo 
zamieniają się telefona-
mi na lotnisku. ten sam 
model, kolor, z pozo-
ru to samo urządzenie, 
jednak zawartość dia-
metralnie inna. Gdy już 
się orientują w tej fatal-
nej pomyłce, chcą ko-
niecznie odzyskać swo-
je okno na świat. Szyb-
ko zdają sobie jednak 
sprawę, że oprócz mu-
zyki i listy kontaktowej 
komórki skrywają ich 
sekrety: zablokowany 
hasłem folder, nieprzy-
zwoite zdjęcia. tajem-
nice, o których woleliby 
nikomu nie wspominać.

W przypływie cieka-
wości Madeline i jonathan 
przeglądają wszystkie pliki 
znajdujące się na zamienio-
nych telefonach. Mężczyzna 
odkrywa mroczne życie spo-
kojnej kwiaciarki, poznaje jej 

wszystkie słabości i przede 
wszystkim zagłębia się w jej 
przeszłość. Dlaczego porzu-
ciła swoje dawne życie i ucie-
kła? co ma wspólnego z po-
rwaniem 17-letniej Alice?

z kolei kobieta dowiadu-
je się, że ten z pozoru zwy-

kły Amerykanin był jednym 
z najzdolniejszych kucharzy 
na całym świecie, mającym 
sieć swoich restauracji i hote-
li. Próbuje dociec jak to moż-
liwe, że czołowy kuchmistrz 

jest dziś właścicielem jednej, 
skromnej restauracyjki. Gdzie 
podziało się jego królestwo? 
Dlaczego zakończył karierę, 
gdy ta wynosiła go na naj-
wyższy szczyt?

książki Guillaume Musso-
’a wzbogacone są cytatami 

z różnych dzieł kultury, 
które znajdują się przed 
każdym rozdziałem. ta 
maniera pisarza niewąt-
pliwie uwodzi czytel-
nika, sprawia, że przed 
zaczęciem kolejnej fazy 
opowieści stawiana jest 
przed nami tajemnica, 
którą poznajemy, gdy 
rozdział dobiega końca.

jak los się splecie 
drogi bohaterów? co łą-
czy tych dwoje, mimo 
dzielących ich setek ty-
sięcy kilometrów? Po-
wieść początkowo spra-
wia wrażenie opowieści 
obyczajowej z lekką nutą 

romansu, ale ta z pozoru 
spokojna książka przeniesie 
nas w krwawe pościgi, skry-
wane przez lata tajemnice i 
wiele morderstw – okaże się 
najlepszym w swoim rodzaju 
thrillerem.

SYLWIA CHRAST

Film chciałam obej-
rzeć odkąd zobaczy-
łam pierwszy zwiastun. 

Wchodząc do kina miałam 
rozbudzone nadzieje, a jed-
nocześnie bałam się. jesz-
cze przed wejściem rzuciłam 
okiem na fotografie i opisy 
zaprezentowane na wysta-
wie poświęconej dokona-
niom profesora. zrodziła się 
we mnie obawa, że szkoda 
byłoby, gdyby właśnie ten 
film okazał się klapą kinową, 
ponieważ tematyka jest na-
prawdę ważna. transplanto-
logia nadal budzi wiele obaw, 
a porażka reżysera byłaby ko-
lejnym argumentem do roz-
poczęcia dyskusji na temat 
przeszczepów. Wystarczyłoby 
przekoloryzować lub umie-

ścić w filmie nieprzemyślane 
sceny, aby zrodziła się po-
lemika na temat moralnych 
aspektów transplantacji.

tak samo jak prof. zbi-
gniew religia dowiódł, że 
trzeba poruszać tematy tabu, 
przekraczać granice i otwie-
rać się na nowe horyzonty, 
tak samo Palkowski nie bał 
się wziąć na tapet tak trud-
nego tematu, i udało mu się. 
już po pierwszych kilku mi-
nutach filmu wiedziałam, że 
moje obawy były zbędne. 
Okazuje się, że da się zrobić 
lekkie, przyjemne, a zarazem 
ambitne kino, które nie jest 
ani sztampowe, ani koturno-
we. Wybitna kreacja tomasza 
kota zdecydowanie dodaje 
smaku i niebywałego reali-
zmu przedstawionej histo-
rii. Przygarbiona sylwetka, 

soczyste przekleństwa i pa-
pieros przyklejony niemal na 
stałe do ust daje pełen ob-
raz bohatera, który ożywa na 
ekranie za sprawą znakomitej 
gry aktorskiej. 

to, co zaskoczyło mnie 
najbardziej, to koncepcja, 

według której zrealizowano 
film. nie jest on bowiem na-
puszony, ani przesadnie pa-
tetyczny. Owszem, są sce-
ny poważne, wymagają-
ce chwili skupienia, które 
skłaniają do myślenia, ale 
zrównoważone są momen-

tami niemal komediowymi, 
w których możemy się roz-
luźnić. Nagle okazuje się, 
że da się sprawić, że bę-
dziemy się wzruszać, kie-
dy trzeba się wzruszać, bę-
dziemy wstrząśnięci, kiedy 
mamy tacy być, i będzie-
my śmiać się w głos, kiedy 
mamy się śmiać. Nie wiem 
czemu mnie to zaskoczyło. 
Może wynika to z tego, że 
w mojej opinii spora część 
filmów realizowanych w 
Polsce jest po prostu słaba. 
W tym przypadku nie prze-
sadzone będzie stwierdze-
nie, że Bogowie zasługują 
na Oscara albo co najmniej 
Złoty Glob.

Ku uciesze miłośni-
ków ambitnego kina warto 
wspomnieć, że to rzeczy-
wiście rzetelna biografia. 

Nie ma bowiem tutaj he-
roizacji głównego boha-
tera. Profesorowi Relidze 
nie da się odmówić zasług, 
ale błędem byłoby kreowa-
nie wizerunku narodowe-
go bohatera. Takich mamy 
wielu i żadnemu z nich nie 
wyszło to na dobre. Reży-
ser zdawał sobie sprawę 
z cienkiej granicy między 
rzetelną biografią a przesa-
dzoną laurką. Pozostaje on 
obiektywny, a każdy z nas 
ma możliwość postawienia 
indywidualnej oceny. Sce-
nariusz oparto na zasadzie 
opowieści o istotnych fak-
tach, które okraszone zo-
stały zapadającymi w pa-
mięć anegdotami. Nikt nie 
odpowiada na pytanie, czy 
profesor Religa był bohate-
rem, czy szaleńcem.

Źródło: film.onet.pl
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dania na studencką kieszeń, czyli coś z niczego
Zbliża się koniec miesiąca, a Twój portfel chudnie w oczach? Nie przejmuj się. Smaczne jedzenie wcale nie musi kosz-
tować dużo. Największym błędem, jaki możemy popełnić w kuchni, jest wyrzucanie resztek jedzenia. Nie jesteśmy w 
restauracji, gdzie coś, co zostało już raz położone na talerzu, nie może na niego wrócić. Moja mama zawsze powtarzała 
mi, że wszystko da się wykorzystać ponownie. Postaram się przybliżyć dwa przepisy, które są tego odzwierciedleniem.

SYLWIA CHRAST

riSOttO

Pasjonaci sytnych i treści-
wych zup wiedzą, że najlep-
sze są te gotowane na mię-
sie. nieważne, czy będą to 

udka, skrzydełka, czy pod-
udzia kurczaka. tylko co zro-
bić z mięsem, które zosta-
je po ugotowaniu zupy? nie 
każdy lubi mięsne „wkład-
ki” w zupie, ale nie ma z tym 
żadnego problemu, bowiem 
z pozostałego mięsa może-
my zrobić risotto.

Będziemy potrzebowali:
- 1 torebki ryżu,
- 1 kostki rosołowej,
- 1 marchewki,
- 1 cebuli,
- 1 puszki groszku konser-

wowego,
- mięsa z zupy (można je 

zastąpić piersią z kurczaka 
lub parówkami),

- 2 łyżek oliwy (choć 
smaczniejsze będzie masło).

Sposób przygotowania:
Mięso oddzielamy od ko-

ści i kroimy na drobne kawał-
ki. nie musi to być idealnie 
równa kostka – nie bądźmy 
pedantyczni. W przypadku 
użycia parówek wystarczy 
pokroić je w plasterki lub 
półplasterki. jeśli wolimy do 
risotto dodać świeżą pierś z 
kurczaka to musimy pokroić 
ją w drobną kostkę i usmażyć 
na oleju tak, aby lekko się za-
rumieniła. cebulę obieramy 

i siekamy w drobną kostkę. 
Obraną marchewkę trzemy 
na tarce o grubych oczkach. 
jeśli nie posiadacie tarki – a 
przypuszczam, że studenci 
mogą jej nie mieć – możecie 
marchewkę pokroić w drob-
ną kosteczkę, ale starajcie się 

wówczas, żeby była napraw-
dę drobna – wtedy marchew-
ka szybciej zmięknie i nie bę-
dzie surowa. na patelni roz-
grzewamy oliwę lub masło 
(polecam to drugie, bo nada-
je lepszy smak potrawie). na 
rozgrzany tłuszcz wrzucamy 
marchewkę i cebulę. Smaży-
my do momentu zmięknięcia 
i zarumienienia się warzyw 
(3-4 minuty). W tym czasie 
rozpuszczamy kostkę rosoło-
wą w szklance gorącej wody. 
Do usmażonych warzyw do-
dajemy pokrojone mięso lub 
parówki, a następnie wsypu-
jemy suchy (!) ryż. Oczywiście 
bez torebki. całość zalewa-
my bulionem i zostawiamy 
pod przykryciem, na małym 
ogniu. co jakiś czas miesza-
my, aby nie przypalić dania. 
Żeby ryż napęczniał i zro-
bił się wystarczająco miękki 
potrzeba 15-20 minut. kilka 
minut przed końcem goto-
wania dodajemy odcedzony 
groszek konserwowy. Pamię-
tajmy, aby dania nie solić, 
ponieważ kostka rosołowa 
jest wystarczająco słona. je-
śli lubimy bardziej wyraziste 
smaki możemy użyć pieprzu 
lub ostrej papryki.

klUSki ziemniaczane

ugotowane ziemniaki mar-
nują się w kuchni równie czę-
sto jak mięso. Do tradycyj-
nego kotleta zazwyczaj go-
tujemy ziemniaki, ale kiedy 
zostaje ich trochę, bo ugoto-

waliśmy za dużo, to wyrzuca-
my je do kosza. no, bo co niby 
zrobić z zimnych ziemniaków, 
które za chwilę się zeschną 
bez przykrycia? Ano można! 
kluski ziemniaczane, ale nie 
takie zwykłe, bo z „mięsnym” 
nadzieniem.

Będziemy potrzebowali:
- ugotowanych ziemnia-

ków,
- 1 jajka,
- mąki ziemniaczanej,
- 2 łyżek mleka (opcjonal-

nie),
- kawałka pasztetu (może 

być też pasztetowa, a nawet 
metka).

Sposób przygotowania:
ugotowane ziemniaki lek-

ko podgrzewamy w mikrofa-
lówce lub na patelni (na odro-
binie oliwy). chyba, że dopie-
ro je ugotowaliśmy i są ciepłe, 
wówczas musimy je już tyl-
ko ugnieść. ugniatamy tłucz-
kiem, praską do ziemniaków, a 
dla bardziej kreatywnych wy-
starczy tylko widelec i nieco 
więcej umiejętności. Postaraj-
my się ubić z ziemniaków de-
likatne purée, ponieważ jeśli 
ziemniaki nie będą dokładnie 
ugniecione, będziemy mieli w 
kluskach grudki. nie wpłynie 

to na ich smak, ale jeśli już coś 
robimy, to róbmy to dobrze! 
Do ugniecionych ziemniaków 
dodajemy całe jajko i mąkę 
ziemniaczaną. Opcjonalnie 
możemy dolać jeszcze dwie 
łyżki mleka – ciasto będzie 

delikatniejsze. teraz część 
najważniejsza (i najbardziej 
brudząca), czyli ugniatanie 
ciasta. ciężko jest powie-
dzieć w tym momencie, ile 
mąki ziemniaczanej musimy 
dodać, bo to zależy od ilo-
ści ziemniaków. Ważne jest, 
żeby ziemniaczane ciasto do-
brze się kleiło w rękach i nie 

rozpadało. jeśli przy lepieniu 
klusek będą się one rozsypy-
wały, to warto dodać jeszcze 
nieco mąki. z wyrobionego 
ciasta lepimy kluski: do ręki 
bierzemy trochę ciasta, le-
pimy kulkę, którą następnie 

spłaszczamy, na środek kła-
dziemy łyżkę pasztetu (met-
ki lub pasztetowej, ale ta 
ostatnia będzie po ugotowa-
niu bardziej rzadka) i stara-
my się tak zalepić nadzienie 
ciastem, żeby powstała okrą-
gła kluska. Przyznaję, że to 
może być mission impossible 
dla początkującego kucha-

rza, ale wierzę w studenckie 
umiejętności. Podgrzewamy 
w garnku sporą ilość oso-
lonej wody. kiedy zacznie 
wrzeć, delikatnie wrzuca-
my do niej kluski. co jakiś 
czas lekko mieszamy, aby nie 

przykleiły się do siebie i do 
dna garnka. Gdy kluski wy-
płyną na wierzch, gotujemy 
je jeszcze przez 2 minuty. 
Wyciągnięte z wody prosto 
na talerz możemy podawać 
polane ze smażoną na złoto 
cebulką, skwarkami lub so-
sem do pieczeni (o ile mamy 
ambicje, aby go zrobić).

ODPOWIEDŹ WYŚLIJ NAM NA FACEBOOK.COM/GAZETASTUDENCKAUO

KTÓRE URODZINY 
OBCHODZI W TYM ROKU

NA KAWĘ I CIASTKO
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młodość pełna pasji
19 listopada 2014 r. odbyły się wybory do Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Opolskiego. Sze-
regi klubu zasiliły nowe osoby, które zapowiedziały, że z zapałem będą promować sport na Uniwersytecie Opolskim.  
MARTA ZAJĄC

nowy zarząd to w dużej 
mierze osoby związa-
ne z klubem już wcze-

śniej. Prezesem na kolejną ka-
dencję została ewelina Wróbel. 
zeszła kadencja była dla niej 
owocna. nie tylko otrzyma-
ła prestiżowe stypendium im. 
eugeniusza Pietrasika, ale rów-
nież została członkiem zarzą-
du Głównego Akademickiego 
związku Sportowego. to dzię-
ki niej sport na uniwersytecie 
Opolskim zyskał na znaczeniu. 
jak sama przyznaje, nie zamie-
rza spocząć na laurach i ten 
rok będzie równie pracowity.

Ale na sukces, jaki nie-
ustannie odnotowuje AzS 
i jego członkowie, wpływ 
miały również inne osoby z 
zarządu. Anna chojnowska, 
Marta Wójcik, Maria Świę-
cicka, Wojciech imiela, to 
oni byli odpowiedzialni za 
organizację wielu imprez 
sportowych, jakie odbywa-
ły się na uO, a z AzS-em są 
związani od wielu lat. ich 
doświadczenie i zaangażo-
wanie zaowocowało tym, 
że będą tworzyć zarząd 
AzS uO kolejną kadencję. 
z poprzedniego składu wy-
brani zostali również Dawid 
Gurbierz, Magda Piwińska i 
Marta zając.

Świeża krew w zarzą-
dzie to ela Skręta, Agniesz-
ka kamińska oraz Mateusz 
cichoń. Pierwszy spraw-
dzian już za nimi – AzS uO 
był współorganizatorem 
ii Opolskiej Doby Spor-

tu, podczas której czuwa-
li, by wszystko przebiega-
ło zgodnie z planem. jakie 

są ich pierwsze wrażania i 
oczekiwania?

ela: Z AZS-em jestem zwią-
zana od pierwszego roku stu-
diów.  Przez to, że poznałam 
ludzi z zarządu, zobaczyłam, 
co robią i to mi się spodobało, 
postanowiłam zostać wolon-
tariuszem. Pomagałam przy 
AMP-ach  w tenisie, które or-
ganizował AZS. Teraz, kiedy 
jestem w zarządzie, chciała-
bym, by jak najwięcej osób 

do nas dołączyło i wyrobiło 
legitymacje, co pozwoli na 
udział w wielu sekcjach spor-

towych, nie tylko po to, żeby 
osiągać wyniki sportowe, ale 
też żeby dobrze się bawić.

Agnieszka: Moja przygo-
da z AZS-em rozpoczęła się 
w listopadzie 2013 roku, kie-
dy to pierwszy raz startowa-
łam w zawodach organizo-
wanych przez Akademicki 
Związek Sportowy. Startując 
w powracających na arenę 
sportową Akademickich Mi-
strzostwach Polski w karate, 

zobaczyłam pracę Akade-
mickiego Związku Sporto-
wego także od drugiej strony, 

aktywnych działaczy, któ-
rzy z pasją tworzą ten Zwią-
zek. Dlatego chciałam w tym 
roku spróbować swoich sił 
nie tylko jako zawodnik, ale 
i osoba, która pomaga two-
rzyć te zawody. Doskona-
łą okazją do zrealizowania 
tego celu okazały się wybory 
do AZS UO.

Jako członek AZS UO 
chciałabym aktywnie uczest-
niczyć w strukturach akade-

mickiego sportu, rozwijać 
sport na Uniwersytecie Opol-
skim, pomagać w realizowa-

niu życiowych pasji zawod-
nikom oraz osobom, dla któ-
rych sport jest czymś więcej 
niż tylko przykrym obowiąz-
kiem, i promować Uniwersy-
tet Opolski na arenie ogólno-
polskiej i międzynarodowej.

Ludzie tworzący ten zwią-
zek wkładają wiele pracy w 
realizowanie nowych zadań 
i ciągle chcą być jak najlepsi 
w tym, co robią, dlatego nie-
zmiernie jest mi miło, że zo-

stałam wybrana i w tym roku 
także ja będę mogła być czę-
ścią zarządu Akademickiego 
Związku Sportowego Uni-
wersytetu Opolskiego.

Wybór nowego zarzą-
du skomentowała również 
prezes, ewelina Wróbel 
-Uważam, że ludzie z któ-
rymi współpracuję to moja 
największa zaleta i duma. 
Bez Nich AZS nie miałby pra-
wa bytu, a ja sama nie miała-
bym tak dużej chęci do dzia-
łania. Nowe twarze AZS to 
gwarancja, że sport na UO 
dalej będzie się rozwijał po 
ukończeniu studiów przez 
większość Członków Zarzą-
du za rok.

Przed nowym zarządem 
więc wiele wyzwań. na po-
czątek Gala Sportu, która 
pozwoli podsumować dwa 
lata działań AzS uO. na-
stępnie przygotowania do 
organizacji półfinału B Aka-
demickich Mistrzostw Pol-
ski w badmintonie,  cham-
pionsleague oraz Dzień 
Sportu podczas Piastona-
liów.

Mimo wyboru zarządu 
AzS jest otwarty na stu-
dentów. Anna chojnow-
ska, wiceprezes AzS: -za-
chęcamy również osoby, 
które nie mogły być na wy-
borach a chciałyby działać, 
mają milion pomysłów lub 
po prostu wolny czas, aby 
przyszły do nas do biura i 
wspomogły nas jako wo-
lontariusze.

akademickie mistrzostwa polski w Opolu
W tym roku studenci reprezentujący naszą uczelnię mogą powalczyć o najwyższe medale również w Opolu. Aż pięć 
półfinałów AMP odbędzie się w naszym mieście.

Obecna kadencja będzie trwała zaledwie rok z racji tego, że większość członków zarządu kończy studia. dlatego 
celem eweliny wróbel jest zarażenie miłością do azSu i sportu innych studentów. 
źródło: azS UO

MARTA ZAJĄC

Akademicki związek 
Sportowy uO jest or-
ganizatorem jednego 

z półfinałów. jest to półfinał 
B w badmintonie, natomiast 
pozostałe cztery półfinały 
organizuje AzS Politechniki 
Opolskiej. jednak powierze-
nie organizacji takich wyda-
rzeń świadczy o całym śro-
dowisku sportowym. Suk-
cesy jakie odnoszą zarówno 
nasi studenci, jaki i studenci 
Politechniki Opolskiej spra-
wiają, że Opole może być 
organizatorem tych najważ-
niejszych zawodów.

ewelina Wróbel Prezes 

AzS uO mówi -Wspiera-
my się z ku AzS PO przy 
wielu wydarzeniach, wiec 
i tym razem nie zabrak-
nie tej współpracy. nasi 
wolontariusze pomaga-
ją przy AMP organizowa-
nych na Politechnice, a 
działacze AzS PO nigdy 
nie odmówili nam  pomo-
cy. chętnie służą swoją 
wiedzą, bo są bardziej do-
świadczeni przy organiza-
cji tego typu imprez.

Akademickie Mistrzo-
stwa Polski to dla wielu 
sportowców szansa na 
pokazanie swoich umie-
jętności. Oto lista tylko 
niektórych z nich:

Badminton
półfinał – Opole
finał – Warszawa

Siatkówka kobiet     
      półfinał – cieszyn

finał – Wrocław

Siatkówka mężczyzn
półfinał - Opole

Futsal kobiet 
półfinał – Opole
finał – Gdańsk

Futsal mężczyzn
półfinał – Opole

Piłka nożna 
półfinał – Opole

Piłka ręczna kobiet
półfinał – Gdańsk

Piłka ręczna mężczyzn
półfinał – Opole

koszykówka kobiet
półfinał – katowice

koszykówka mężczyzn
półfinał - katowice

Piłka plażowa kobiet
półfinał – katowice
finał – Gdańsk

Piłka plażowa mężczyzn
półfinał – katowice

Brydż sportowy

Warszawa

ergometr wioślarski
Warszawa

karate 
Wrocław

judo 
katowice

Szachy 
katowice

lekka atletyka 
łódź
 


