wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko

Sesja, sesja, sesja...
Kilka porad dla naszych ¿aków, na przyk³adzie Karola Kowalskiego
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Wielkimi krokami, st¹paj¹c cicho i bezlitoœnie zbli¿a siê sesja. Zatrwo¿eni studenci ju¿
dzwoni¹ ze strachu zêbami, bo czego, jak czego, ale sesji to oni raczej nie lubi¹. A wizja
zarwanych nocy, które z koniecznoœci trzeba przeznaczyæ na naukê i mnóstwo egzaminów u
straszliwie wygl¹daj¹cych profesorów raczej nie jest zachêcaj¹ca.
Nasza Redakcja postanowi³a pomóc Ci, drogi Karolu Kowalski, w tych trudnych dla Ciebie
chwilach. Oczywiœcie nie myœl sobie, ¿e bêdziemy zdawali za Ciebie egzaminy, a¿ tak daleko nie
siêgnie nasza pomoc. Ale zatrudniliœmy specjalistów, którzy na ³amach naszej gazety bêd¹
publikowaæ porady jak (bez bólu) przetrwaæ sesjê. W dzisiejszym numerze pierwsza czêœæ
porad.
Jeœli zbli¿a siê czas egzaminów, które maj¹ sprawdziæ Twoj¹ wiedzê, zdobyt¹ w ci¹gu
semestru, mo¿na wzi¹æ nogi za pas. Schowaæ siê do mysiej dziury lub w piwnicy babci.
Zapomnieæ o bo¿ym œwiecie i w ca³oœci poœwiêciæ siê rêcznym robótkom. To te¿ jest jakieœ wyjœcie
z sytuacji (i to nawet dos³owne), choæ raczej nie polecane przez œwiatowych ekspertów. Ucieczka,
choæ jest zachowaniem ludzkim i przez to najzupe³niej zrozumia³ym, uniemo¿liwi Ci, Karolu,
kontynuacjê studiów. A przecie¿ nie po to poszed³eœ na uczelniê, ¿eby za jakiœ czas ju¿ na niej nie
studiowaæ.
Wyjœciem z sytuacji mo¿e byæ prze³o¿enie wszystkich egzaminów na miesi¹ce jesienne.
Tylko zastanów siê, czy chcesz spêdzaæ wakacje ze œwiadomoœci¹, ¿e gdzieœ we wrzeœniu,
zamiast spacerów wœród opad³ych, kolorowych liœci czeka Ciê mnóstwo egzaminów. Nasi
eksperci przypuszczaj¹, ¿e nie chcesz.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest, jak s¹dz¹ nasi specjaliœci, odwa¿ne uczestnictwo w sesji. Twoja
odwaga Karolu mo¿e zostaæ doceniona (mo¿e siê zdarzyæ i zupe³nie inaczej, ale nasi eksperci
zak³adaj¹ wariant optymistyczny).
Skoro ju¿ wybierasz siê na egzaminy, watro pamiêtaæ o studenckiej zasadzie Czterech Zet
(zakuæ, zaliczyæ, zapiæ i zapomnieæ). Jak mówi miejska legenda, to jedna z zasad wymyœlonych
przez znakomitego wynalazcê, Einsteina. Cwany myœliciel nie upubliczni³ jej za ¿ycia, boj¹c siê o
morale studentów. Einstein umar³, pozostawiaj¹c tê wspania³¹ zasadê, do której stosuje siê z
ka¿dym rokiem coraz liczniejsza gromada ¿aków.
Zasada Czterech Zet pomaga bezboleœnie (lub w miarê bezboleœnie) przetrwaæ czas sesji. W
skrócie polega na tym, ¿e student szybko uczy siê jakiegoœ materia³u (zakuwa); idzie mê¿nie do
jaskini lwa i stawia czo³o pytaniom egzaminatora (zalicza); z radoœci, ¿e uda³o mu siê zdaæ
egzamin, zaprasza wszystkich swoich znajomych na piwo i wspólnie z nimi czci Bachusa (zapija).
Ostatecznie okazuje siê, ¿e w dwa dni po egzaminie ¿ak nie pamiêta ju¿ niczego, o czym czyta³
kilka dni temu (zapomina).
Inn¹ studenck¹ regu³¹, chêtnie stosowan¹ przez ¿aków podczas sesji, jest Zasada „Panda Trzy”.
Polega ona mniej wiêcej na tym, ¿e delikwent idzie na egzamin, nie ucz¹c siê wczeœniej,
nieudolnie odpowiada na pytania egzaminatora po czym bierze go na litoœæ przewraca oczami,
sk³ada rêce i cieniutkim g³osem mówi: Panda Trzy…
Jakkolwiek pod wzglêdem etycznym porady naszych ekspertów pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia,
bywa, ¿e siê sprawdzaj¹. A przecie¿ o to podczas sesji chodzi. Kolejna porcja porad ju¿ za tydzieñ.
Karolu Kowalski trzymamy za Ciebie kciuki.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

