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Tobie,
któremu wymyka si¦ to
wszystko ju» spod kontroli...

1

Od autora

Tekst ten, diariusz z pewnego gor¡cego, acz zimowego, okresu mojego dziewi¡tego semestru na studiach, napisaªem wtedy u±wiadomiwszy sobie, »e
czego± takiego, co wówczas prze»ywaªem, nie chc¦ ju» nigdy prze»ywa¢. Dlatego postanowiªem to do±wiadczenie "eksplozji zaj¦¢" wtedy unie±miertelni¢,
by o tym nie zapomnie¢, by nie pozwoli¢ na deja vu. Do dzisiaj si¦ sobie
dziwi¦, »e przez wªasn¡ krótkowzroczno±¢, daªem si¦ w co± takiego wci¡gn¡¢
i jednocze±nie jak to si¦ staªo, »e wylazªem z tego prawie bez szwanku.
To mój drugi z tekstów, po Autostradniku pisanych w konwencji "na gor¡co"
(znamienne, tamto te» sko«czyªo si¦ szcz¦±liwie), by¢ mo»e nie tak egzotyczny, a jednak dotykaj¡cy tym razem nas wszystkich. To autentyzm takiego
"reporterskiego" przekazu zwabiª mnie po raz kolejny i... popeªniªem to, na
czym si¦ nie znam  napisaªem dªu»szy tekst.
Je»eli jednak Ty, czytelniku, wyci¡gniesz z niego dla siebie jak¡± namiastk¦
pokrzepienia, zarezonujesz w duszy, mój wyrzut sumienia b¦dzie mniejszy,
a prymitywizm warsztatu i ogólna ordynarno±¢ j¦zyka mniej dla mnie wstydliwa.

Imiona i nazwiska osób przewijaj¡cych si¦ w tekscie, ze wzgl¦du na ochron¦ prywatno±ci, zostawiªem do wiadomo±ci swojej i osób domy±lnych zwi¡zanych z wydziaªem
jednym i drugim.

Przekle«stwa zostawiªem w oryginalnej formie, a niech tam!

I

tak j¦zyk tego przekazu jest do bólu pospolity, niech wi¦c pozostanie do ko«ca autentyczny. Postaram si¦ za to, w ramach rekompensaty, mniej przeklina¢ prywatnie.
Poprawiªem, w miar¦ mo»liwo±ci, to co razi, a nie poprawia przekazu, literówki itp.
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7 stycznia, pi¡tek

Nareszcie ªikend! Mo»na w spokoju si¡±¢ do pracy dyplomowej. Siadam
koªo 14-tej. Walcz¦ z grak¡, do tej pory udaªo mi si¦ jedynie wy±wietli¢ obrazek. Mam te» par¦ klas, ±wietnie oddaj¡cych model, którego
realizacj¦ sobie przedsi¦wzi¡ªem, ale co z tego, skoro nie mo»na tego
odpali¢. Pisz¦. Okoªo 2-giej w nocy uzyskuj¦ oczekiwany efekt. Na
razie bohaterowie biegaj¡ losowo, ale graka jest git. Nie mam ju» siªy.
Zwalam si¦ na wyro.

8 stycznia, sobota

Tak si¦ wci¡gn¡ªem, »e od rana, ledwie tylko wstaªem, otwieram laptop. Pi¦¢, osiem okien edytora, okoªo 600 linii kodu, który wczoraj
napisaªem, ale orientuj¦ si¦ w tym ±wietnie. Caª¡ noc miaªem go przed
oczami, wiem, gdzie jeszcze ulepsza¢ grak¦, idzie mi sprawnie. Java
to jednak fajny j¦zyk, oczywi±cie dopóki nie pojawi si¦ jaki± wredny
problem. Wtedy i tak wszystkie ksi¡»ki s¡ niczym. Poprawiam jeszcze
plansz¦  ±wiat mojego wkrótce inteligentnego bohatera, któremu na
imi¦ Boo. Czemu tak? Nie wiem. Gdzie± takie imi¦ (a mo»e nazw¦?)
widziaªem ostatnio. Jest nie¹le, robota idzie, s¡ efekty. O 14.00 »oª¡dek
daje zna¢ o braku wczorajszej kolacji, troch¦ ju» zdr¦twiaªem z tym
kompem na kolanach. Do tego jaki± kole± zadzwoniª po korepetycje z
analizy. Od razu si¦ z nim umówiªem, na dzisiaj po poªudniu, »eby go
mie¢ z gªowy. W ko«cu cztery dychy piechot¡ nie chodzi. Mam cztery
godziny. Zrobi¦ jakie± zakupy na tydzie« nadchodz¡cy. Jak zwykle w
pobliskim markecie. Byle tylko nie zastanawia¢ si¦, co i gdzie kupi¢. A
tam wszystko w jednym miejscu. Po kiego grzyba zastanawia¢ si¦ czy
kupi¢ co± za 2.99 czy 3.99 skoro dzisiaj zarobi¦ 40? Za niewiele dªu»szy
czas ni» to wyj±cie do sklepu? Nie chce mi si¦ tego nie±¢, jestem w
ogóle jaki± sªaby, oddech mi si¦ rwie. Wzi¡¢ samochód? Wrzuci si¦
wszystko do baga»nika i po sprawie... Ostatecznie id¦, musz¦ si¦ przespacerowa¢. Ci¡gle tylko kontroluj¦ jakie± wska¹niki, dane, obserwuj¦
zmiany. Jeszcze gap si¦ tu w zegary, czy ci±nienie oleju nie spada, czy
woda w chªodnicy... Po drodze kupiªem ciastka, a co i waln¡ªem si¦
nad bulwarami Odry. Kurcz¦, gdzie ja tak goni¦? A tu zapach wody i
ciepªe popoªudnie, chocia» stycze«. Robi¦ zakupy, bior¦ fur¦ i jad¦ do
go±cia. Troch¦ za szybko, agresywnie. W drodze powrotnej my±lami
jestem ju» przy Javie. Dzisiaj nadam mojemu Boo inteligencj¦. Cho¢by
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nie wiem co. Wreszcie znowu mam edytor w r¦ku. Mniej wi¦ce wiem,
co robi¢, ale czuj¦ dreszczyk, problem nie jest trywialny, mniej wi¦cej
wiem, jak do niego podej±¢. Uda si¦. A zawsze jak mam takie przeczucie, to si¦ udaje. Trzeba by jeszcze dorobi¢ t¦ cholern¡ baz¦ danych
 bo to jest potrzebne na projekt. Ostatni. Niestety nie wiem, jak
robi si¦ permanentne poª¡czenie, bez tego to jest bez sensu. Ale kolesie
u mnie trzaskali takie rzeczy. Trzeba w poniedziaªek dorwa¢ ich na
jakiej± przerwie, bo samemu to bez sensu, czªowiek straci czas, a si¦
nie doszuka. Zrobi¦ to na zwykªej tabelce, niech tylko zacznie my±le¢.
Póªnoc. Niby powinno dziaªa¢, ale s¡ jakie± bª¦dy. Kompilator nie
wychwytuje. Przekierowuj¦ wyj±cie na konsol¦. Aha! Poprawiam. Ci¡gle to nie to, wreszcie... Zaczyna biega¢, topornie, ale biega! Cholera,
biega! Pokazuj¦ Pa., odrywa si¦ od projektu. On te» nie pójdzie pewnie
spa¢ wcze±niej ni» o drugiej. Podoba mu si¦. Ja jestem wniebowzi¦ty.
Profesor mówiª mi na seminarce w poniedziaªek, »e jak ju» to zrobi¦,
to b¦dzie sukces. A przecie» wªa±nie zrobiªem! No patrz¦ w kod i zachowaªem ogólno±¢ problemu! My±li niezale»nie od ±wiata! Nie mam
siªy znowu zje±¢ kolacji, ale jednak robi¦ j¡. Siªy wracaj¡, rado±¢. Ale
na krótko, zm¦czenie daje zna¢ o sobie, zwalam si¦ nieprzytomny na
ªó»ko. Jutro trzeba b¦dzie si¦ rozsta¢ z Boo. Pi¦tna±cie innych rzeczy
do zrobienia. I to takich, »e odªo»enie ich wygeneruje trzy razy tyle
roboty. No trzeba je zrobi¢ jutro i ju». A wªa±ciwie dzisiaj, w niedziel¦.
Cholerne niedziele. Ludzie sobie siedz¡ przed TV, a ty nap....dalasz.
9 stycznia, niedziela

Budz¦ si¦ koªo 11-tej. O 12-tej korki. Nie rozwieszaªem ostatnio
ogªosze«, ale w sesji to si¦ nie op¦dzisz. Spod ziemi ci¦ wyci¡gn¡, a jak
trzeba kasy, to pies z kulaw¡ nog¡ nie przyjdzie. A ty »ebrzesz o 10
zª. Id¦. Zawsze id¦. Ju» si¦ nauczyªem, »e jak jest kasa do wyrwania,
to si¦ wyrywa, bo potem nie b¦dzie. Zanim zjadªem ±niadanie zrobiªo
si¦ pó¹no. Na tramwaj nie b¦d¦ leciaª, bior¦ fur¦. Gaz jeszcze jest.
W póª drogi silnik zaczyna przerywa¢. Przechodz¦ na benzyn¦ i jest
OK. Koniec gazu? Niemo»liwe... Za chwil¦ na benzynie d¦tka... No
i w chu...wym miejscu. No nie da rady, ani na ssaniu, trzeba wysi¡±¢
i zepchn¡¢ t¦ kolumbryn¦, 1.4 tony. Na szcze±cie kto± pomaga. No i
klops. A przez rok nic si¦ nie dziaªo. W ko«cu miaªo prawo. Tylko
czemu teraz? A kiedy? I tak nie jest najgorzej. Jest niedziela przy4

najmniej parkingi free. Ale zaraz, dzi± jest Wielka Orkiestra i b¦dzie
mój klub motorowy na rynku, a to dwa kroki, cholera dawno u nich
nie byªem. A tam zawsze kto± si¦ znajdzie, kto zholuje. Maªo to razy
ja ich miaªem na lawecie? Id¦. Faktycznie, s¡. Impreza, baloniki,
haªas, dzieciarnia, rozpoznaj¦ prezesa, kilku innych, zamieniam par¦
kurtuazyjnych zda«, pytam si¦ pierwszego z brzegu, którego ±ci¡gaªem
w zeszªym roku te» na Orkiestrze. miech, »arciki. Ale jest motocyklem, nie poradzi. Chocia» jakby chciaª, to by i poradziª. Ale ja
wiem, do kogo i±¢. Kto tu jest pewnym go±ciem. Mówi mi: o 14.30.
We¹mie samochód. Zgadzam si¦. Mam godzin¦. Mo»e pójd¦ piechot¡
na te korki? Szkoda tej kasy. Ale za maªo jest czasu. Kurcz¦, pewnie
aparat zapªonowy szlag traª. Gor¡czka my±li, przelatuj¡ mi wszystkie
podejrzane ukªady przed oczami, znowu kasa, ale kasa to nic, kas¦ na
razie mam. Tylko znowu mam dzie« w plecy. Trzeba zawie±¢, odebra¢, laweta. LAWETA. Zimno, miaªem jecha¢ samochodem w ko«cu.
Wracam do domu po swetr. Dzieciarnia biega, krzyczy, ±mieje si¦. A
ja? Pracoholik. W ko«cu holujemy, ale udaªo si¦ odpali¢ fur¦, ¹le
chodzi, ale chodzi. I co? Reguluj¦. Zastanawiamy si¦, co jest. No
niby nic. No co? Zostawi¦ j¡? Wracam do chaty. Dzwoni kole± od
korków. Przekªadamy na 15-t¡. Ciesz¦ si¦. Jest kasa i fura te» OK.
Tylko znowu póª dnia w plecy. Ale zd¡»¦ zrobi¢, co miaªem zrobi¢.
Wracam do chaty. My±l¦ o edytorze, który miaªem poprawi¢, ale czuj¦
do tego wstr¦t. Nie mog¦ si¦ op¦dzi¢ od mojego inteligentnego zawodnika. Trzeba mu poprawi¢ pªynno±¢ ruchu. Wiem nawet jak. Siadam,
ale tylko na dwie godzinki. Lec¡ cztery, ju» 21-sza, 22-ga. No nie, co±
musz¦ zrobi¢, chocia» troszeczk¦, z innych rzeczy. Robi¦, nie wychodzi.
Pieprz¦, id¦ spa¢. Jutro trzeba wsta¢  poniedziaªek.
10 stycznia, poniedziaªek

Rano laborka z Javy. To nawet lubi¦, gdyby nie te trywialne i sztuczne zadania z tego, w ko«cu klawego, j¦zyka. No ale zawsze mo»na
si¦ zapyta¢ o par¦ rzeczy. Potem seminarka  czy»by moja wielka
chwila? Tydzie« temu mówiªem, co by¢ mo»e uda mi si¦ zrobi¢, profesor mówiª, »e to b¦dzie co±, a tu mija tydzie« i mam to gotowe!
Przeszedªem sam siebie. Wszystko inne przestaje si¦ liczy¢. Ma. mówi
co± o relacyjnych bazach danych i pojemno±ci informacyjnej. Próbuj¦
si¦ skupi¢. Na koniec wyci¡gam kompa i mówi¦ szelmowsko: "Zrobiªem
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to, co zapowiedziaªem tydzie« temu." Profesor chce zobaczy¢. Siadamy
wszyscy. On patrzy i si¦ u±miecha. Nigdy, cholera, nie dowiem si¦, czy
ci kolesie robi¡ to z politowaniem, czy podziwem. Jak tu pie¢ lat studiuj¦, nikt mnie jeszcze za nic nie pochwaliª. Ale i tak mam dzisiaj
wielki dzie«. Gn¦bi¦ kolesi o to poª¡cznie permanentne. Mówi¡ do
mnie informatyczn¡ kmin¡, a ja my±l¦ o obiedzie. Na ±niadanie, jak
zwykle nie byªo czasu. Przed wykªadem o 15-tej jeszcze zrobi¦ to czy
tamto. Wykªad dokªadnie o tym, co nadaje si¦ do mojego Boo! Ju»
widz¦ siebie, jak to implementuj¦. Wszystko mam przed oczami. To
ma sens. Zaczynam zadawa¢ ni st¡d ni zow¡d pytania. Grupa patrzy
na mnie dziwnie, ostatni wykªad, ka»dy kªadzie lask¦. Po wykªadzie
jad¦ na Prusa na labork¦, ale wcze±niej kto± jeszcze chce zobaczy¢ t¡
gr¦. Mówi¦: pó¹niej b¦dzie w necie. Na laborce niewiele kumam, ale
na zaliczenie ju» swoje zrobiªem. Sprawdzam poczt¦. Czy promotor,
co± odpisaª. Ale nic, tylko mejle z Allegro. Kurde, ci kolesie nie potra¡ przeczyta¢ tre±ci aukcji, a ja musz¦ do nich pisa¢, by zarobi¢ 6
zª. Bzdura i nonsens. Siedz¦, bo prowadz¡cy napisaª kod do portalu
autostopowego, którym si¦ teraz zajmuj¦. On mo»e mi co± powiedzie¢,
co tam jeszcze nie dziaªa. Aha, ten wybór daty. A... popatrz¦ w kod.
Loguj¦ si¦ na serwer. On nie widzi, bo jest tyªem do monitora. Kurcz¦,
wiem co. Widz¦. O dziaªa! He, he, a tyle nad tym siedziaªem. On
po laborce mówi mi, »e najwa»niejsza jest promocja. Daje mi mejla do
jakiego± prezesa. Pisze mi go na ekranie. Nie chce mi si¦ ju» logowa¢
na poczt¦, zapami¦tuj¦. W domu musz¦ jeszcze nauczy¢ na dwa koªa.
Z mechaniki pªynów na jutro, a z termy na ±rod¦, bo jutro nie b¦dzie
czasu. Co innego w planach. Ucz¦ si¦. Na szcz¦±cie niewiele tego. Bo
mam niewiele notatek. Przynajmniej mam czyste sumienie. Wieczór
schodzi, term¦ zostawi¦ sobie na jak¡± przerw¦. Dzwoni G. z jak¡±
caªk¡. Chce, »eby mu rozwi¡za¢. Umawiam si¦ z nim na dziesi¡t¡
rano przed koªem. Id¦ spa¢. Aha, jeszcze wy±l¦ esemesa do T., bo
mi nie odpisaª, co z tym Perlem i t¡ cholern¡ list¡ trzecia. Ale nie
odpisuje. Wkurzyª si¦ czy co? Na szcz¦±cie na tym trzecim roku, gdzie
robi¦ Perla, mam jeszcze dwóch znajomych. Pisz¦ do nich mejle. Na
pewno który± bedzie wiedziaª. Sam tego, cholera, nie wymy±l¦ skoro w
ksi¡»ce tego nawet nie ma. Pisze T. esemesa. Napisaª, ale nic z tego nie
rozumiem. Mo»e komórka przekr¦ciªa jakie± znaczki w kodzie? Cholera
jasna. On pisze, »ebym nie odpisywaª, bo jutro ma koªo o 7.30 i wªa±nie
idzie spa¢. Na szcz¦±cie umówiªem si¦ z nim jutro na 14.40 przed wykªa6

dem. Pisze A. Chce, »ebym jej wytªumaczyª mechanik¦. Odpisuj¦, ale
nie pasuj¡ jej »adne z moich okienek, umawiamy si¦ wst¦pnie na ±rod¦
po kole z termy. Kima.
11 stycznia, wtorek

Jad¦ policzy¢ G. t¦ caªk¦. Wcze±niej podrzucam na poczt¦ paczk¦ z
Allegro. Przede mn¡ jaka± babcia pªaci rachunki z caªego kwartaªu, a
mo»e nawet roku. No có», jej prawo. Stoj¡c na przystanku czuj¦, »e
b¦d¦ chory. Troch¦ za lekko si¦ ubraªem. ykam Gripex i zakªadam
czapk¦. Caªka G. jest z tych wrednych. Nie mog¦ jej ugry¹¢ z »adnej
strony. Czuj¦, »e zaczyna mi brakowa¢ teorii i praktyki. Dobrze, »e
nie napisaªem mu wczoraj, »e na pewno j¡ zrobi¦, w ko«cu prowadz¦
¢wiczenia z tego przedmiotu. Gªupio by wyszªo. I tak czuj¦ si¦ jak
winowajca. Przed koªem ludziska mówi¡, »e w tamtej grupie zdaªa
jedna osoba. Jak zwykle pieprz¡ od rzeczy i dramatyzuj¡. Je»eli tak,
to w tej grupie t¡ osob¡ b¦d¦ ja. Koªo faktycznie jest troch¦ przekombinowane. Po co, cholera, pi¦¢ rurek w zadaniu, skoro pomysª ten sam,
co dla dwóch? Ale wychodz¦ zadowolony. Obiadek. My±l¦ o moim
Boo. B¦dzie musiaª poczeka¢ do nast¦pnego ªikendu, nie ma siªy, sze±¢
kolokwiów w tym tygodniu. Ale najgorszy jest ten Perl. Czeski lm.
Mam godzin¦ do wykªadu. Trzeba j¡ dobrze spo»ytkowa¢. Na szcz¦±cie mam ksi¡»k¦ z kryptograi. Poczytam sobie o RSA, nie mog¦ tego
zapami¦ta¢, a jest to nawet fajne. Id¦ do instytutu na czwarte pi¦tro,
tam s¡ fajne fotele. Pojawia si¦ P., gadamy. Daj¦ mu perdnie t¡ caªk¦,
bo chciaª zobaczy¢ zadania, które dam na swoim kolokwium. To oczywi±cie »art, ale zaskoczyª. Dobrze, jak wymy±li, zejdzie mi to z gªowy.
Ale nie wymy±liª. Za to proponuje wbi¢ to do Mathematica. Idziemy
na labork¦. Ja tego j¦zyka nie znam. Aha! Wbija to do kernela i
evaluation cell. Mo»e si¦ kiedy± przyda¢. Jak mnie kto± z mojej grupy
b¦dzie gn¦biª. Pokazuj¦ mu moj¡ prac¦, któr¡ umie±ciªem wczoraj ju»
z laptopem w ªó»ku na serwerze. Ale, skubana, tylko w mojej przegl¡darce chodziªa i to do poªowy. Wbijam. Mam jeszcze dziesi¦¢ minut do
spotkania z T. Jego musz¦ zªapa¢, bo informacja z tego Perla jest ±ci±le
taktyczna. Bez niej nic nie zrobi¦. Ale dobrze, »e chocia» ta moja gierka
hula w jednym miejscu na polibudzie. Id¦ do A-1. T. jest. Mówi mi
co i jak, pisze ten kod w notatniku, ja wysyªam. Takie czasy, szkoda
przepisywa¢, wysyªa si¦ do domu w mejlu. Chc¦ mu pokaza¢ moj¡
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prac¦, ale w tej pracowni akurat nie chodzi. Tu pop-up'y s¡ wyª¡czone
 mówi T. Drukuje sobie list¦ z ªa«cuchów Markowa, ale co± mu lipnie
drukuje. Irytuje si¦. Dobrze, »e ja to ju» mam za sob¡! Narzekamy
na K.  K. to kole± od Perla, psychopata jeden. Kto± si¦ przyª¡cza
do rozmowy, ech lubimy ponarzeka¢, zreszt¡ jest na co. Go±¢ w jeden
przedmiot wtªoczyª cztery j¦zyki programowania. Jest k...a stycze«, a
ja dopiero wgryzªem si¦ w dwa. A uªomkiem pod tym wzgl¦dem znowu
nie jestem, programowaªem ju» chyba w siedmiu. Tomek musi lecie¢,
»egnamy si¦. Ja id¦ na ostatni wykªad z szyfrowania. Za tydzie« koªo,
dobrze posªucha¢, co b¦dzie. Na spotkanie w klubie motocyklowym
ju» nawet nie id¦, dawno ju» tam nie byªem, ale naprawd¦ nie mam
ju» na to czasu. Przez trzy pierwsze lata studiów miaªem, ale teraz
ju» nie. Nie mog¦ ju» sªucha¢ tego gªupiego pieprzenia o tym, jak to
znowu kto± co± gªupiego powiedziaª i co klub wobec tego. Albo w jakim
banku klub ma sobie zaªo»y¢ konto. I dyskusja na li±cie mejlowej przez
dwa tygodnie, a ty czytaj codziennie dwadzie±cia mejli jeden bardziej
idiotyczny od drugiego. No i wypisaªem si¦ z tej listy, mam nadziej¦,
»e moje akcje nie spadn¡ zanadto z tego powodu. Siadam do Perla,
na szcz¦±cie odpisaª spec S., ªau! to jest faktycznie spec, dwie wersje,
wyczerpuj¡cy opis. Co ja bym bez tego kolesia zrobiª. Pisz¦, dziaªa!
Wreszcie, ale to dopiero jedno zadanie z czterech... A tyle zachodu. K.
to bez w¡tpienia psychopata. Bior¦ si¦ za to z katalogami, czytam w
ksi¡»ce, ale dupa, readdir nie dziaªa, wyrzuca wszystko hurtem, a nie
pojedynczo. I znowu stoimy, kurna kolejny wieczór i póª zadania do
przodu. Pozostaje znowu napisa¢ do S. I spa¢. Jutro koªo z humana
(to si¦ nie ucz¦, naucz¦ si¦ rano, zreszt¡ to jest nieszkodliwe) i z termy
po poªudniu. Tu b¦dzie co robi¢, ale chodziªem na ¢wiczenia, wi¦c
przypominam sobie tylko wykres IS. Spa¢!
12 stycznia, ±roda

Wstaj¦ jak zwykle o takiej godzinie, »e pozostaje tylko wsi¡±¢ w tramwaj.
Ale spoko, human pierwszy, koªo miaªo by¢ pod koniec zaj¦¢, to si¦
naucz¦ na pierwszej godzinie. No i si¦ nauczyªem. Za dwie godziny
moje ostatnie (mo»e?) prowadzone ¢wiczenia z analizy, ale trzeba
jeszcze zrobi¢ co± do koªa za tydzie«. Mam okienko, poczytam troch¦
przykªadów, »eby nie odwala¢ chaªy. Normalnie nie przygotowuj¦ si¦
do prowadzenia zaj¦¢  mam je jakby w gªowie, ale czasem trzeba co±
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sprawdzi¢. Id¦ do baru, ledwo otwarªem ksi¡»k¦ idzie An. z klubu i
dosiada si¦. Do ¢wicze« mam jeszcze godzin¦, zd¡»¦. Gadamy o klubie i w ogóle. Mówi¦ mu, co my±l¦ o ostatnim biciu piany. Mówi¦
nie jemu pierwszemu i nie pierwszy raz. Ale bez specjalnych rezultatów. Dlatego ju» tam nie chodz¦. Obiecuj¦ An. katan¦, któr¡ mieli
przysªa¢ mi rodzice, bo zapomniaªem wzi¡¢ po sylwestrze z Katowic.
Rozstajemy si¦. Id¦ na obiadek. Wcze±niej, »eby si¦ nie spieszy¢. W
ogóle nienawidz¦ si¦ spieszy¢. A tu masz ci los. Taka gonitwa. Mam
jeszcze póª godziny do moich ¢wicze«. Id¦ do instytutu, zawsze si¦
tam kogo± znajomego spotka  no i pozna jak¡± taktyczn¡ informacj¦! Wie±¢ o mojej gierce "dyplomowej" niesie si¦ szybko. Ju» kto±
chce, »eby mu napisa¢ linka, chocia» jeszcze nie mo»na tam wej±¢ przez
stron¦. Na ¢wiczeniach próbuj¦ jako± pod±wiadomie wtªoczy¢ moim
studentom przed koªem ogóª wszystkich rzeczy niewypowiedzianych.
Opami¦tuj¦ si¦. Po co si¦ produkowa¢? I tak puszcz¡ to mimo uszu,
bo ka»dy chce ju» i±¢ do domu. Koªo z termy. Jak zwykle ±mierdz¡ca
sala po poprzednich zaj¦ciach nachalnie wietrzona zimnym, nieprzyjemnym powietrzem. Zadanka nie s¡ proste. Jedno z trzech zwalczyªem
po dªugim czasie  to byª standardzik. Jedno poderzane, trzeciego w
ogóle nie umiem zrobi¢, chocia» sam udowadniaªem co± podobnego na
¢wiczeniach. Po godzinie koniec. Tak jakby nie mo»na byªo pisa¢ tego
kwadransa dªu»ej. O co chodzi? Miny kolesi niet¦gie. To podejrzane
wszystkich zbiªo z tropu. Zostaj¦ z A. tªumaczy¢ jej mechanik¦. Jutro
koªo, jest to w ko«cu jaka± metoda nauczenia si¦. Na angielski na pewno
si¦ spó¹ni¦. Prosi mnie, »ebym jej jutro wytªumaczyª co± z matmy. Nie
potra¦ jej odmówi¢. Czyli oznacza to, »e b¦d¦ musiaª odda¢ Perla
w póª godziny. Przy K. to niewykonalne. Oj, jutro si¦ co± posypie!
Id¦ na angielski. Wchodz¦ w poªowie, ±miech w grupie, ale mnie ju»
takie rzeczy nie ruszaj¡ (o zgrozo?), najwa»niejsze, »e prowadz¡cy jest
OK. Wieczorem jak zwykle czytam poczt¦ od S. Oczywi±cie jest wyczerpuj¡ca odpowied¹. Sam z wszystkimi ksi¡»kami nigdy bym na to nie
wpadª. Walcz¦ do pó¹na. Na szcz¦±cie tydzie« nieparzysty i nie ma
jutro laborki z elektry. Zostaªo mi jeszcze tylko jedno zadanie z tej
listy. Ale jutro si¦ jeszcze dwie godziny rano znajd¡.
13 stycznia, czwartek

Niestety musz¦ rano lecie¢ na uczelni¦  umówiªem si¦ z kolesiem na
9

oddanie poprawionego projektu z wytrzymaªo±ci. Kole± go nie czyta,
tylko ka»e przyj±¢ po niego pó¹niej. Obiadek, co± tam jeszcze zaªatwiam, id¦ na koªo z mechaniki. Tego brakuj¡cego zadanka nie zrobiªem. Ci¡gle brak mi pomysªu. Koªo niby OK. Id¦ na K. Dorwaªem
jakich± kolesi. Wy±piewali jak zrobi¢ to pierwsze, nawet dali mi do
zgrania, ale na szybko, bo gdzie± si¦ spieszyli. Ka»dy, cholera, gdzie±
biegnie... Ale ju» wiem. Hasze ! Oczywi±cie, »e hasze! Oddaj¦ K. A K.,
qrwa ma¢, nawet nie popatrzyª na to pierwsze i czwarte, które robiªem
przez ostatnie dwa dni, tylko przyczepiª si¦ do kompresora, »e powinien
te» kompresowa¢ cyfry i tyld¦. Zaczynam si¦ z nim kªóci¢. Tego nie
byªo w tre±ci zadania. Na nic. Czas mam ograniczony. A. co prawda
zapomniaªa o spotkaniu ze mn¡, wi¦c mam jeszcze czas, ale o 20-tej
umówiªem si¦ na korki ze statystyki. Walcz¦. Podpowiedziaª mi P.
Zrobiªem, oddaªem, z gªowy. Popatrzyªem w papiery K.  P. ma tam
prawie same paªy! A najspokojniej rozmawia z K. o pisaniu u niego
pracy in»ynierskiej. O co chodzi??? Mo»e to ze mn¡ jest co± nie tak?
Jad¦ do domu jeszcze co± zje±¢ przed korkami. W drzwiach dostaj¦ esemesa, »e on dzisiaj nie mo»e, co± mu tam wypadªo. Oddycham z ulg¡.
Oznacza to, »e zrobi¦ sobie w spokoju, przed póªnoc¡, sprawko z elektroniki na jutro. Zreszt¡ wcale mu si¦ nie dziwi¦. Biedak pracuje do 19tej a potem jeszcze wkuwa ze mn¡ statystyk¦, »eby sko«czy¢ te swoje
cholerne, rozbabrane w poªowie, studia. Pewnie byª ju» dzisiaj tak
wyko«czony, »e wymy±liª jak¡± ±ciem¦. Rozumiem go. Robi¦ sprawko
 ostatnie, na szcz¦±cie. Zepsuªa mi si¦ chyba komórka, nie dziaªa
d»ojstik w praw¡ stron¦.
14 stycznia, pi¡tek

Rano elektronika, potem j¦zyk. Dzisiaj jeszcze poprawka kartkówek
z ¢wicze« z szyfrowania. Ale na szcz¦±cie wieczorem. Jeszcze si¦
troch¦ poucz¦. Zawsze si¦ jeszcze jakie± punkty wyrwie, bo zaliczenie
niepewne. Poprawka jest dla ch¦tnych, ale przychodzi literalnie caªy
rok. Po drodze sprawdzam wyniki z mechaniki z ¢wicze«. Oblaªem.
Dzisiaj umówiªem si¦ z promotorem, »eby mu pokaza¢ moj¡ gierk¦.
Ciekawe, czy przyjdzie. Napisaª mi mejla wczoraj wieczorem, odpisaªem
mu, ale czy przeczytaª? Siedz¦, czekam, kurcz¦, jak nie przyjdzie znowu
si¦ wszystko odwlecze, kolejny stracony pi¡tek. Na szcz¦±cie jest. Ogl¡damy. Ja jestem jak zwykle podekscytowany. On podchodzi do tego
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chªodno. A literatura? A ksi¡»kowe przykªady? Wie pan, bez tego
nikt nie podejdzie do tego powa»nie... Ot, presja. Wie pan tu jest taka
masówka, »e nikt nie zagª¦bia si¦ w to, co zrobiª kto± poni»ej doktora.
Wychodz¦, ale przynajmniej nie b¦dzie mi ju» wstyd prosi¢ o wpis z
pracy dyplomowej nic nie zrobiwszy. Mam ju» wszystko, co potrzebuj¦, »eby odpali¢ moj¡ gierk¦ na bazach danych. Chocia» dziaªa na
zwykªej tabelce, to musz¦ tam na razie sztucznie wtªoczy¢ baz¦ danych,
»eby odda¢ trzeci projekt z baz danych. Musz¦. Mam wszystko, tzn.
zaplecze teoretyczne, par¦ przydatnych funkcji od . (poci¡ªbym si¦,
jakbym miaª je sam napisa¢) do ª¡czenia si¦ z baz¡ danych Jav¡ no i
dobrze skongurowany system  oj, walczyli±my z tym par¦ tygodni.
Teraz tylko trzeba tego u»y¢ w mojej gierce. Ale z tym sobie ju» poradz¦. Jad¦ po obiadku prosto do chaty. Siadam i walcz¦. Poszªo
bez wi¦kszych problemów, cho¢ oczywi±cie caªy wieczór i popoªudnie
do tego zu»yªem. Chwila wytchnienia i do spania. Sprawdz¦ jeszcze
poczt¦. B. zaprasza mnie jutro na jak¡± mega imprez¦. W sesji (sic!).
Ale jutro mog¦ i±¢. Zasªu»yªem sobie.
15 stycznia, sobota

Wstaj¦ jak zwykle pó¹no, organizmu nie da si¦ oszuka¢. Dzisiaj mam
korki w trzech ró»nych punktach miasta. Ale nie bior¦ samochodu.
Lubi¦ sobie tak od czasu do czasu poskaka¢ po tramwajach. Na ±niadanie jak zwykle nie byªo czasu. Kupuj¦ na rogu, dwa rogaliki z
makiem. Standardowo. Standardowo te» pani uprzedza mnie, »e s¡
ci¦»kie i drogie. miej¦ si¦. Mówi¦, »e co z tego, skoro je lubi¦. Drugie
korki s¡ na ulicy Pi¦knej. Zapomniaªem popatrzy¢ na map¦, ale I. tªumaczyªa mi jak tam dojecha¢, wi¦c mniej wi¦cej wiem, gdzie to jest.
Dopytam si¦. Po godzinie ju» trzecia osoba pewna, »e wie, co mówi,
prowadzi mnie w sprzeczno±ci do tamtych w jeszcze innym kierunku.
Jestem ju» wkurzony, zwªaszcza, »e sam co± pokr¦ciªem, bo mi si¦ ¹le
wydawaªo. W ko«cu l¡duj¦ na ... licznej. Wrrr.... Okazuje si¦, »e
Pi¦kna jest co prawda w okolicy, ale trzeba jeszcze podrepta¢ kilometr. Mam ju» po±lizg póªtorej godziny i jestem ju» godzin¦ spó¹niony.
Nawet jakbym chciaª, to nie zarobi¦ ju» tyle, ile miaªem dzisiaj zarobi¢. Ciekawe, czy zd¡»¦ zje±¢ obiad przed trzecimi korkami? NIE.
Obiad zjem cho¢by nie wiem co. Trzeba si¦ szanowa¢. Napisaªem
esemesa kolesiowi, »e si¦ spó¹ni¦. Adres: Wyszy«skiego 27/ile±. Zªa11

paªem tramwaj na Wyszy«skiego, ale dojechaªem w okolice numeru sto
dwadzie±cia ile±, wrrr.... Zaczyna mi dokucza¢ dotkliwe zimno. No i
ta nie zaleczona grypa. Cholera wie, ile b¦d¦ musiaª drepta¢ po tym
±cinaj¡cym g¦b¦ mrozie. Zacznam »aªowa¢, »e nie wzi¡ªem samochodu.
Wreszcie dolazªem spó¹niony od przewidzianego spó¹nienia. Jak ja tego
nienawidz¦. Siadam, u.. ciepªa herbatka, to jest to. Powoli wracam
do u»ywalno±ci. Ale chyba i tak b¦d¦ znowu chory, no nie! To jest
w takim cholernym okresie prawdziwa tragedia. Bo wiem, »e i tak do
ªó»ka si¦ nie poªo»¦, za du»e plecy i odbije si¦ to znowu na moim organi¹mie. On wyci¡ga notatki, zeszyty, kolokwia i mówi to, co tak mnie
zawsze dobija: ZACZNIJMY WSZYSTKO OD POCZTKU. Wrrrr.....
Ale si¦ szybko otrz¡sam. W ko«cu nie robi¦ tego od dzi±. Niejednego
si¦ ju» kolesia od tego "zera" wyci¡gn¦ªo. Koniec. Do B. spó¹ni¦ si¦
tak czy owak, cho¢ on prosiª, »ebym byª punktualnie o 19-tej. Wrrrr...... Po drodze kupuj¦ znowu Gripex, jakie± czekoladki i wal¦ do B.
W drzwiach.... no nie! Gªowa przy gªowie, kurtki le»¡ na podªodze.
40 osób w M3 !!! Gdzie mnie tu przywiaªo? Chªodnym wzrokiem oceniam: caªkiem tu du»o fajnych panien. artuj¦ z B., »e powinien mnie
tu wszystkim przedstawi¢. On bierze to serio, wchodzi na kanap¦ i
mówi: To jest Wojtek. Wojtek jest matematykiem. Konsternacja w
pokoju... Ale mnie jest ju» wszystko jedno. B. gratuluje mi mojego
samoucz¡cego si¦ algorytmu. Potem oni jad¡ na miasto, wsiadam z
nimi do tramwaju, ale ju» nie wysiadam. Mam do±¢. D. mówi¦, »e
jestem pochorowany, co zreszta jest prawd¡, ale D. my±li pewnie co±
innego i te» ma racj¦. Na szcz¦±cie oni to szanuj¡. Pod tym wzgl¦dem
mnie rozumiej¡. Chocia» tyle dobrze. W domu bª¡kam si¦ z k¡ta w
k¡t. Ta impreza miaªa potrwa¢ troch¦ dªu»ej. Nie wiem, co ze sob¡
zrobi¢, jestem rozbity. Komórk¦ mi ju» zupeªnie szlag traª. Nie da
si¦ ju» nic zrobi¢. Wyci¡gam bateri¦ i wkªadam j¡ do szuady. No to
klops. Koniec z kas¡, bo to mój jedyny kontakt na ogªoszeniach. A
niech tam! Przynajmniej b¦dzie troch¦ spokoju, nie b¦d¡ mnie m¦czy¢
esemesami.
16 stycznia, niedziela

Jeszcze zd¡»yªem si¦ umówi¢ na jedne korki, jad¦. Daj¦ go±ciowi mojego mejla, on na szcz¦±cie zna jeszcze I., bo s¡ razem na roku. I Ar.,
tego z Wyszy«skiego znaj¡ te». To znaczy, »e mam jeszcze trzech klien12

tów. Jest OK. Jaki± obiad po drodze. Po powrocie okazuje si¦, »e moja
kolej sprz¡tania caªej chaty. I co? I nic, zakasuj¦ r¦kawy i bior¦ si¦ do
roboty. Wreszcie siadam do mechaniki. Trzeba si¦ nauczy¢. A tu jedna
wielka rotacja, pochodna, macierz. Pierwszy raz patrz¦ na wykªad z
caªego semestru. Mam na jego nauczenie si¦ póª dnia. Ale w ko«cu
jestem matematykiem. Nie ma strachu, nauczyªem si¦ ju» niejednego
przedmiotu w jeden dzie« z tego mechanicznego. No ale troch¦ to jednak trwa.
17 stycznia, poniedziaªek

Rano koªo z mechaniki. Zadania z liceum. miech. Za mn¡ kolesie szepcz¡: kosmos! Nie wiem, czy si¦ ±mia¢, czy pªaka¢. I do tego
wykªadowca w stopniu profesora mówi do go±cia patrz¡c w jego prac¦:
"co± si¦ panu chyba POPIERDOLIO..."(!) Wychodz¦ z tego cyrku.
Zd¡»¦ jeszcze na póª laborki z Javy, mo»e si¦ co± odda. Odda¢ by
si¦ mo»e i oddaªo, ale nie zd¡»yªem tego poprawi¢. Id¦ wi¦c z A. po
skserowane testy z mechaniki pªynów, które udaªo mi si¦ zdoby¢. A, id¦
jeszcze na t¡ Jav¦, chocia» zostaªo póª godziny. Co b¦d¦ marzn¡ª przed
insytutem. Poprawiªem jeden program i nawet udaªo si¦ go odda¢.
Potem seminarka, wykªad z data miningu. Mam troch¦ wolnego czasu,
id¦ do serwisu z komórk¡. W serwisie paniusia mówi, »e tutaj nie da
rady. W serwisie drugim sªysz¦, »e tu te» nie, bo to nie jest serwis, gdzie
kupiªem. Mówi¦, »e ten, gdzie kupiªem, ju» zburzyli. Rozkªada r¦ce,
patrzy w papiery, mówi, »e brakuje faktury i bez tego b¦dzie trudno.
Mówi¦, »e nie dostaªem. Znowu rozkªada r¦ce. W trzecim serwisie
na peryferiach miasta przyjmuj¡. Uprzedzaj¡, »e zostanie wyczyszczona caªa pami¦¢. Wzruszam ramionami. Na szcz¦±cie mam wrodzon¡ nieufno±¢ do elektroniki i trzymam zapasowy spis telefonów na
kartce. O 18-tej s¡ jeszcze dodatkowe ¢wiczenia z kryptograi przed
jutrzejszym egzaminem. Ten przedmiot to nie »arty. Grupa specjalnie umówiªa si¦ z ¢wiczeniowcem, »eby si¦ jeszcze podszkoli¢. Jad¦,
cho¢ ju» wieczór. Siadam niby o wªa±ciwej godzinie, ale oni zacz¦li ju»
wcze±niej. Powieki mi si¦ klej¡, ale jeszcze co± z tego wyªapuj¦. Wieczorem dylemat. Jutro trzy koªa. Ucz¦ si¦ do tego rano. Na szcz¦±cie
to termodynamika wykªad. Mam gotowe, opracowane pytania.
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18 stycznia, wtorek

Rano koªo z termy, powtarzam jeszcze przed wyj±ciem pytania. Przychodz¦, na poczatku pisze pierwsza grupa, na raty. Pozostaje siedzie¢
pod ±cian¡ i czeka¢. I siedz¦ taki zmarnowany. O! Idzie mój student.
Ale mnie nie zauwa»yª. Po kole z termy id¦ rzuci¢ okiem na wyniki z
pªynów z ¢wicze«. Patrz¦ na list¦, dwie osoby zdaªy  norma. S¦k w
tym, »e mnie w±ród nich nie ma, chocia» niby wszystko napisaªem. Patrz¦, go±¢ ma akurat konsultacje. Znajduj¦ go w laboratorium. Co± majstruje przy jakim± modelu ruroci¡gu. Ogl¡dam swoj¡ prac¦ i wª¡cza
mi si¦ agresor. Kole± nawet nie czytaª tego, co napisaªem. Nie pasowaªo mu do szabloniku, to wpisaª 0 pkt. Zaczynam mu udowadnia¢,
»e to, co napisaªem, jest dobrze, chocia» inaczej. Kole± chce mnie zby¢,
irytuje si¦. Nie daj¦ za wygran¡. Robi si¦ zbiegowisko, bo ludzie pisali
tam jak¡± poprawk¦. W ko«cu go±¢ przyznaje mi racj¦ i wpisuje 3.0. O
wi¦cej nie chce mi si¦ ju» kªóci¢. Wychodz¦ zniesmaczony. Mam jeszcze
cztery godziny na obiadek i denitywne przygotowanie si¦ do szyfrowania. To szyfrowanie poczytuj¦ sobie w wolnych chwilach, okienkach,
gdzie± od poªowy semestru. Ale jak przychodzi co± zrobi¢, to dopiero
ukazuje sie moja niemoc. Co z tego, »e na egzaminie mo»na mie¢ notatki? Nawet nie zda»ysz przeczyta¢ i zrozumie¢, »eby zbli»y¢ si¦ do
problemu. Na sali jest ju» sporo ludzi. Stale przychodz¡. Ciekawe,
jak si¦ tu pomieszcz¡, niektórych widz¦ pierwszy raz na oczy. Maj¡
nawet... sªowniki angielskie. Cholera, listy byªy po angielsku, ale koªo
chyba nie b¦dzie? Przychodzi profesor w towarzystwie jeszcze dwóch
prowadz¡cych. Jeden psuje mi zupeªnie humor. Na szcz¦±cie niewiele
ma tu do gadania. Jest tylko zwykªym pilnuj¡cym. Wychodz¦ zupeªnie zrezygnowany, zrobiªem niecaªe dwa zadania na osiem. Nawet
nie musz¦ sprawdza¢ wyników. Paªa murowana. Ale có», »ycie toczy
si¦ dalej. Jeszcze dzisiaj koªo z Javy, ale za dwie godziny. Uczy¢ mi si¦
ju» nie chce, ten przedmiot akurat chyba umiem. . proponuje wykªad
z USB otwarty dla wszystkich. Có», id¦, co b¦d¦ si¦ snuª po nocy po
uczelni. Wykªad zaczyna si¦ z opó¹nieniem, siedzimy na sali. . radzi
mi zmodernizowa¢ Knopp'a. Mówi, »e to, co kiedy± u mnie instalowali±my, to ju» jest rupie¢. Sªucham go jednym uchem, troch¦ mnie dobiªa
ta kryptograa. Zreszt¡ ja nie mam nawet kiedy ustawi¢ sobie graki,
a co dopiero kompilowa¢ j¡dro. Wykªad zaczyna si¦. Jemy wae, które
kupiªem przed koªem. Jestem w ogóle jaki± gªodny. Wychodz¦ po
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kwadransie. Chc¦ jeszcze zajrze¢ w notatki. Wertuj¦ slajdy, ale literki
lataj¡ mi przed oczami. Zamykam teczk¦ i id¦ na to trzecie koªo. Ka.
pyta mnie o kryptogra¦. Mówi¦ co i jak. Ona mówi, »e jak kto± ma
czwórk¦ z ¢wicze«, to cho¢by dostaª 2.0, to ma 3.0 z obu. Przynajmniej tak sªyszaªa. Koªo z Javy nie jest za proste. Takich szczegóªów, to
sorry, ale ja nie pami¦tam. Wychodz¦ troch¦ niepewny. Miaªo by¢ bez
wi¦kszych problemów. Dzisiaj jad¦ jeszcze do klubu na Biskupin. Tak
czy owak umówiªem si¦, »eby odebra¢ jakie± listy, co przyszªy na moj¡
star¡ chat¦. W klubie An. pyta o kamizelki, ale rodzice ich co± nie
przysªali. Sam jestem wkurzony. O 22-giej wykr¦cam jeszcze z¦batk¦ z
zapasowego silnika do wycieraczek. Obiecaªem j¡ wysªa¢ jednemu kolesiowi z Katowic ju» tydzie« temu. Wieczorem, czytam jeszcze slajdy
od K.  jutro koªo, ale pierwszy termin i tak spisaªem ju» na straty.
19 stycznia, ±roda

Dzisiaj wyniki z humana. Postanowiªem si¦ spó¹ni¢. I tak si¦ to pewnie
przeci¡gnie, co b¦d¦ tam kiblowaª w sali, przyjdzie si¦ na koniec i ju».
Przychodz¦ pó¹no, ale i tak jeszcze wszyscy siedz¡. Zastanawiam si¦,
do którego indeksu wzia¢ wpis. B¡d¹ tu m¡dry i przewid¹, co b¦d¡
chcieli w dziekanacie. Za dwie godziny musz¦ sam zrobi¢ koªo, a chciaªem si¦ jeszcze pouczy¢ K., my±laªem, »e ten wpis si¦ zaªatwi szybko.
Ok, zaªatwione. Id¦ do pracowni, otwieram przegl¡dark¦, ale wykªady
K. nie chc¡ si¦ otwiera¢. W ko«cu ±ci¡gam je na dysk i jest OK, ale
jest ich cholernie du»o. Kiedy on to wszystko zrobiª? Jak mnie nie
byªo ostatnimi czasy? Có», zamykam Acrobata i id¦ na obiad. Inaczej
ju» dzisiaj nie zjem. Potem koªo. Rozdaj¦ zadania, chwila spokoju.
Wyci¡gam sobie ksi¡»k¦ do Perla, ale szybko chowam. Chc¦ mie¢ chocia» chwil¦ spokoju. Koªo u K. trwa godzin¦, jeszcze zd¡»¦ na ko«cówk¦
termy ¢wicze«. Wezm¦ sobie wpis. W poniedziaªek dowiedziaªem si¦,
»e dostaªem na koniec pi¦¢, za aktywno±¢. K. si¦ spó¹nia na koªo. I
do tego nie zabraª pyta«. Co za cymbaª. Poszedª na dóª do pracowni
±ci¡gn¡¢ je z serwera. Wraca, ale mówi, »e tam ich nie ma, zapomniaª
sobie zgra¢. W ko«cu dyktuje pytania z zeszªego roku. Póª godziny
w plecy, na sali 120-osobowej sto osób. K. si¦ irytuje. Co za idiota!
eby nie wzi¡¢ sobie pyta« na koªo. Ciekawe, o czym on my±laª caªy
dzie«. Nie wiele mi to wszak pomaga. Nie mam kompilatora czterech
1

1 Teraz,

ju» po studiach, zastanawiam si¦ czasem, czy to nie byªo celowe, takie "perskie
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nowych j¦zyków w gªowie i nie b¦d¦ pisaª fragmentów kodu. Wychodz¦
po póª godzinie. Przynajmniej zd¡»¦ na wpis z termy. W sali jak
zwykle ±mierdzi, po chwili oswajam si¦. Cholera, mo»na byªo poczeka¢
na korytarzu. Babka robi jeszcze jakie± zadanko na wykres IX. Po kiego
grzyba? Daªaby spokój na ostatnich ¢wiczeniach. Bior¦ wpis i id¦ na
angielski. Zatrzymuje mnie A. Pyta o co± z analizy. Pisz¦ jej jakie±
pochodne pod latarni¡. Znowu spó¹ni¦ si¦ na angielski. Na angielskim
mam uªo»y¢ jak¡± historyjk¦. Siedz¦ jak zwykle koªo Ag. Tyle chocia» z tego przyjemno±ci. Wpatruj¦ si¦ t¦po w obrazki. Niby wiem, co
zrobi¢, ale nie mog¦ si¦ zmusi¢ do wysiªku wyduszenia z siebie jakiej±
my±li. Mam ochot¦ powiedzie¢ do Ag., »eby zrobiªa to za mnie. Ale
ona uprzedza mnie. Mówi, »e nie ma ju» siªy. Oblaªa jakie± koªo i
chce do domu. Kto jak kto, ale ja j¡ rozumiem. Wieczorem musz¦ zrobi¢ labork¦ z elektry, cholera, poprzepadaªy te czwartki i zostaªa masa
tego gówna na koniec. Do K. jutro si¦ nie wybieram  i tak nic nie
mam. Postanawiam sprawdzi¢ dzisiaj te kolokwia. Mówiªem co prawda
im, »e wyniki b¦d¡ jutro wieczorem, ale co za ró»nica i tak to musz¦
sprawdzi¢ jak najszybciej. To akurat idzie mi sprawnie, po dwóch godzinach prace s¡ poprawione. Trzeba jeszcze zrobi¢ drobn¡ poprawk¦ w
systemie do wy±wietlania wyników, który zreszt¡ napisaªem niedawno
na bazy danych. eby si¦ tylko nic nie posypaªo, bo szkoda by byªo zako«czy¢ ten mój pierwszy kurs takim fatalnym akcentem. Tak cholera
my±laªem! Co± przestaªo chodzi¢. Za du»o jest tego kodu, »eby si¦
teraz w nocy w niego wgryza¢. Ale szukam troch¦ po omacku. Jest!
Na szcz¦±cie! Zbª¡kany slash. O póªnocy tego samego dnia umieszczam
wyniki.
20 stycznia, czwartek

Po laborce mam troch¦ czasu, jad¦ odebra¢ komórk¦ z serwisu. Odbieram, sprawdzam, ale, kurde, co± jest nie tak. D»ojstik jak nie dziaªaª
tak nie dziaªa. Pytam si¦, o co chodzi. Babka, troch¦ podirytowana,
mówi, »e zgªosiªem usterk¦ klawiatury, a nie d»ojstika. Opadaj¡ mi
r¦ce. Znowu pisz papiór, jed¹ na to zadupie i kolejny dzie« w plecy.
Na szcz¦±cie przychodzi kole± z serwisu i obiecuje zrobi¢ na poczekaniu.
Czekam jeszcze godzin¦. Jest w miar¦ OK, tylko wy±wietlacz si¦ jakby

oko" do studentów: "przeczytajcie sobie pytania z zeszªego roku". Ten materiaª byª
naprawd¦ nie na na jeden przedmiot.
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przyciemniª. Kit. Wsiadam w autobus. Jutro koªo z elektroniki 
trzeba wyry¢ testy. Dobrze, »e to chocia» tylko testy. Czytam:

...pomiar charakterystyki cz¦stotliwo±ciowej czwórnika biernego wymaga:
a) generatora o przestrajanej cz¦stotliwo±ci
b)...

Ki ch.j wpakowaª to do programu mechaniczno-energetycznego? I do
tego kole± z laborki chce jeszcze zrobi¢ kartkówk¦ z laborek, jakby jedno
koªo w ci¡gu dwóch godzin to byªo maªo. A wªa±ciwie to mam trzy,
bo w tym samym czasie leci wytrzymaªo±¢ wykªad, ale przecie» si¦ nie
rozdwoj¦.
21 stycznia, pi¡tek

Dzisiaj wa»ny dzie«. Ta pieprzona elektronika rano, potem wyniki z
testu z angola, a na ko«cu trzeba odda¢ trzeci projekt z baz danych.
Koªo z tych laborek jest mocno przekombinowane. Ale jako± pisz¦,
potem w samochód i na polibud¦ (elektronika jest na Prusa  to w
innej cz¦±ci miasta). Angol poszedª mi dobrze, ale tam angol. To
najmniej wa»ne ze wszystkiego. Potem znowu samochód i na Prusa z
baz¡ danych. No, to ta przyjemniejsza cz¦±¢ dnia. Wszystkim podobaªa
si¦ moja gierka, wi¦c powinna si¦ te» podoba¢ pani z baz danych. Jest
tylko jeden problem. Ta baza jest tam sztuczna, to tylko jest jedna
tabelka, niepotrzebna, no ale có». Rozwin¦ to dopiero w przyszªym
semestrze. Miejmy nadziej¦, »e nie b¦dzie problemu. Ale jest OK,
dostaj¦ pi¡tk¦ pakuj¦ laptopa i z powrotem na polibud¦. Kolesie pytaj¡
si¦ babki, kiedy jest dead line. Ha, ha! Chyba wszyscy maj¡ ten
sam problem. Teraz spokojnie obiadek, potem wpisy da si¦ grupie.
Jad¦ do domu, bo zapomniaªem syropku na kaszel i mnie m¦czy. Nie
b¦d¦ przecie» mówiª: gratulu.. ehe, khe... j¦! Zabieram syropek i
chc¦ zabra¢ pióro, ale spostrzegam si¦, »e oba s¡ popsute. No tak,
zapomniaªem. Caªe studia pisaªem sobie piórem (przynajmniej, no,
ostatnie trzy lata) i teraz b¦d¦ musiaª da¢ pierwsze w swoim »yciu
wpisy do indeksów jakim± ordynarnym jednorazowym dªugopisem, albo
jeszcze do tego p¦kni¦tym. W ko«cu wypompowuj¦ czerwony atrament
z mojego trzeciego pióra, napeªniam czarnym. No có», pisze troch¦ na
oletowo, ale trudno. Wracam na uczelni¦. Przed samym instytutem
dzwoni mi komórka. Dzwoni Ad., z którym siedziaªem dzisiaj na bazach
danych. Mówi, »e walczy o 5.5, ale nie dostanie, jak mu powiedziaªa
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babka, póki mnie nie ±ci¡gnie i ona nie wpisze mi te» 5.5, bo moje
projekty byªy równie dobre. No i co? Trzeci raz na Prusa. Ale id¦.
Zostawiam fur¦ i id¦. Niech tam go±¢ przynajmniej nie musi biega¢
za takimi duperelami. Mam jeszcze du»o czasu do wpisów. Pytam
si¦ go, sk¡d wzi¡ª mój numer. On wylicza mi ªa«cuszek telefonów, po
których doszedª do mojego, ª¡cznie z moimi rodzicami w Katowicach!
Chc¦ jeszcze podej±¢ do biblioteki mikrosystemów przed wpisami, ale
jest ju» zamkni¦ta. Wyci¡gam gum¦ do »ucia i snuj¦ si¦ po polibudzie.
Rozkoszuj¦ si¦ chwil¡, o której nie my±laªem, »e tak szybko nadejdzie.
Po wpisach przychodzi do instytutu A. Umówiªem si¦ z ni¡ znowu na
analiz¦. Dzisiaj ma koªo o 19-tej. Wieczorem ju» nic nie robi¦, w ko«cu
na dwie godziny wolnego mog¦ sobie chyba pozwoli¢...
22 stycznia, sobota

Umówiªem si¦ wczoraj z A., »e si¡dziemy ekip¡ nad pªynami (wykªadem). Jad¦ na ulic¦ Skwierzy«sk¡. Wyci¡gamy, ka»dy co tam ma i
zaczynamy. Po paru pytaniach zaczyna si¦ czeski lm. Nic nie mo»emy
znale¹¢, a jak co± znajdziemy, to tysi¡c w¡tpliwo±ci. Czytam:
Pozioma skªadowa naporu (w danym kierunku) na ±cian¦ zakrzywion¡
równa jest:
a) iloczynowi rzutu powierzchni na pªaszczyzn¦ prostopadª¡ do danego
kierunku przez ci±nienie w ±rodku ci¦»ko±ci tego rzutu
b) ci¦»arowi sªupa cieczy zawartej mi¦dzy...

albo:

Wspóªczynnik proporcjonalno±ci napr¦»e« stycznych do pr¦dko±ci deformacji jest równy:
a) podwojonemu dynamicznemu wspóªczynnikowi lepko±ci
b)...

Ta«cz¡ miliony pól wektorowych, rotacji, dywergencji.. Oni pytaj¡ si¦
mnie, co to jest dywergencja. W ko«cu jestem matematykiem. No to im
odpowiadam: suma pochodnych cz¡stkowych poszczególnych wspóªrz¦dnych pola wektorowego i sam staczam si¦ w otchªa« beznadziei tego
wszystkiego. Co z tego, »e jestem matematykiem, skoro nie tylko nie
mam czasu udowodni¢ tych wszystkich zale»no±ci, ale nawet ich sobie
jako tako wyobrazi¢? Jestem podwójnie przybity. Po paru godzinach
zaczynamy si¦ rozchodzi¢. Nastroje s¡ niet¦gie. Id¦ na jaki± obiad.
Po powrocie siadam ju» do tego na spokojnie, ale niewiele posuwam
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si¦ naprzód. Znowu przyjdzie wyry¢ te testy. Musz¦ jeszcze dzisiaj
nauczy¢ si¦ do koªa z data miningu, ale to czysta formalno±¢. Jutro
bezwarunkowo siadam do K. i tych jego pieprzonych list.
23 stycznia, niedziela

Miaªem si¦ wzi¡¢ za K., ale wiem, »e jak otworz¦ laptop, to ±niadania ju» przed pi¦tnast¡ nie zjem. Spoko, K. troch¦ poczeka. Mam w
ko«cu na to caªy dzie«. Jad¦ zatankowa¢ samochód, jakie± zakupy. niadanie. Dobra, bior¦ si¦ za K. Nie na dªugo. Od razu problem, jak to z
listami K. Nie pomagaj¡ wszelkie przykªady jakie przysªaª mi Ku. i T.
Natomiast ksi¡»ka, któr¡ kupiªem do tego przedmiotu na Allegro, nie
doszªa. Wªa±nie kole± napisaª mi mejla, »ebym mu przysªaª potwierdzenie przelewu, który zrobiªem. wietnie, a bank jest wyª¡cznie internetowy. Có», trzeba K. odªo»y¢. Na nic pªacze, na nic krzyki, siedzenie
przy tym dalej, to strata czasu. Bior¦ si¦ za wytrzymaªk¦. W ko«cu
¢wiczenia trzeba zda¢ i to dobrze, bo pierwszy termin z wykªadu ju»
mi przedwczoraj przeleciaª. Ech...

24 stycznia, poniedziaªek

Dzisiaj dwa koªa. Norma. Rano laborka z Javy  ostatnia. Niby
nic, ale znowu 30 osób b¦dzie chciaªo odda¢ ostatni program. ebym
tylko, cholera, nie musiaª czego± poprawia¢, to sobie potem spokojnie
wezm¦ wpis z mechaniki. Poszªo OK. Wpisik, chªopaki ju» ostro kuj¡
pªyny. Ja pisz¦ w drugiej zmianie, tzn. o 12-tej. Wchodzimy, kurcz¦, jak w wi¦zieniu  pod ±cian¦, mo»e jeszcze r¦ce na kark, co?
Te±cik niby znajomy, w ko«cu kuªo si¦ te gotowce, ale spora cz¦±¢ pyta« to chyba nowo±¢. Strach zakre±la¢, ujemne punkty. Teraz koªo z
data miningu. Tu ju» mniejsze emocje. Prowadz¡cy uspokaja, »e je±li
b¦dzie trzeba, zrobimy poprawk¦. Ale te koªa... Z pierwszego wycisn¡ªem maksa. Musz¦ dosta¢ 0 pkt, »eby zaliczy¢, to chyba zalicz¦...
Tylko troch¦ gªupio wyj±¢ z 3.0. By potem pracowa¢ jako "in»ynier
wiedzy"? Poj¦cie mam nader blade o tym, co pisz¦, raz tylko przejrzaªem te slajdy i to par¦ dni temu, na szcz¦±cie to jest test. Obiadek,
do domciu i siadam do K. Kurcz¦, najgorsza kiªa. Nic nie chce dziaªa¢, przegl¡dam przykªady od kumpli i nic. No nie da rady. Liczyªem,
»e dzisiaj b¦d¦ miaª najpó¹niej t¦ ksi¡»k¦ kupion¡ na Allegro (min¡ª
ju» prawie tydzie«). W mord¦, jak trzeba co± szybko wysªa¢ poczt¡,
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to jest po prostu bankowe, »e b¦dzie co najmniej tygodniowa obsuwa.
A tu kole± pisze, »e nie dostaª kasy, chocia» przelew zrobiªem onlajn
jeszcze tego samego dnia. I wy±lij mu teraz potwierdzenie z wirtualnego
banku, skoro metody kryptograczne u nas w powijakach! Trudno, nic
si¦ dzisiaj nie pchnie z tego K. Siadam do ostatniej laborki z elektry,
trzeba si¦ przygotowa¢.
25 stycznia, wtorek

Zawijam jeszcze rano fur¡ na Prusa po wpis z elektroniki. Akurat jest
mój laborant, id¦ do niego. Pokazuje mi ostatni¡ kartkówk¦, gdzie±
tam si¦ sypn¡ªem w rachunkach. Mówi mi co±, »e ¹le zaokr¡gliªem.
Czªowieku, gadasz z matematykiem, daj, cholera, ten wpis i nie truj
wi¦cej, a moja noga tu ju» nie postanie. A wszystko to po to, »eby
sobie doskroba¢ na tym pieprzonym wydziale trzy punkty do trzystu
(sic!), które mam mie¢ za pierwsze studia. No dobra, wyci¡gn¡ª listy.
4.5 wychodzi  mówi  ale... nie mam tu pana na listach, nie mog¦
da¢ wpisu, trzeba to wyja±ni¢ z wykªadowc¡. No tak, zajebi±cie, akurat nie¹le namieszaªem u tego kolesia na pocz¡tku semestru, bo tamci
z dziekanatu zlikwidowali jedyn¡ pasuj¡c¡ mi grup¦. Przez te cholerne
3 punkty ju» si¦ min¡ªem z jednym terminem z wytrzymaªki. Wykªadowc¦ gdzie± wci¦ªo, wreszcie przyszedª po godzinie. Kolejeczka si¦ ju»
ustawiªa. Kole± zacz¡ª pyta¢ jak¡± lask¦ i to o rzeczy, o których nawet
ja wiem, »e ona ich nie umie. Rany boskie daªby nam wpis i mieliby±my
go z gªowy. Kombinujemy z kolesiami, co by tu zrobi¢, »eby go wybi¢
z ferworu pytania. Wpadam na pomysª, »eby nasªa¢ na niego laboranta, to taka sierota, »e jak mu powiem, »e wykªadowca przyszedª,
to on zaraz do niego poleci wyja±nia¢ spraw¦. Tak te» jest w istocie.
Niestety wykªadowca nie daª si¦ wybi¢ z rytmu. Ale przynajmniej z
laborantem sprawa zaªatwiona, jeden typ mniej do m¦czenia. W ko«cu
wykªadowca si¦ opami¦tuje i daje nam te wpisy. Jad¦ na polibud¦,
jeszcze mam nadziej¦ uda si¦ skoczy¢ do R. przed labork¡. R., to kole±
z mechaniki i wytrzymaªki. R. ostatnio zacz¡ª kr¦ci¢. Najpierw zwolniª mnie z ¢wicze«, kazaª zrobi¢ projekt, a jak przyniosªem projekt, to
kazaª przyj±¢ na koªo. I b¡d¹ tu m¡dry i przyjmij jak¡± strategi¦. Chocia» zobacz¦, co z tym projektem. Oczywi±cie do R. jak zwykle wielka
kolejka. Ale jako± si¦ zaªapaªem przed labork¡. Id¦ po laborce standardowo do K. Jeszcze nie zrobiªem tego, co trzeba, ale zawsze znajdzie
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si¦ na tej laborce kto±, kto co± doradzi i posunie sprawy naprzód. Tak
te» jest i dzisiaj. Pojawia si¦ T. Pytam si¦ go jak mu idzie u K. Mówi,
»e ju» wszystko oddaª i dostaª wpis. Prosz¦ go o programy, »ebym
mógª sobie chocia» popatrze¢. Podaje mi pami¦¢ ash, ale mój laptop
jej nie wykrywa. Zgrywamy na kompie laboratoryjnym. On musi ju»
lecie¢. Wszyscy na tym kierunku, ba! w tej caªej instytucji ci¡gle tylko
gdzie± biegn¡. Ale mam ju» chocia» kanw¦, na której mog¦ zacz¡¢ co±
tworzy¢. Jest OK. Jad¦ w chat¦ i siadam na serio do listy siódmej.
K. zapytany przez mnie przed wyj±ciem, twardo utrzymywaª, »e trzeba
odda¢ wszystkie dziewi¦¢ list. I tak mu nie wierz¦. Kole± musi zmi¦kn¡¢
inaczej trzeba b¦dzie obla¢ 90% roku. Do klubu nie jad¦, szkoda czasu.
Jestem wkurzony, sypie ±nieg, maªo widz¦ przez szyb¦, jeszcze si¦ gdzie±
rozbij¦. No i jeszcze ta obsuwa z tymi kamizelkami. Dzisiaj w klubie
mnie nie b¦dzie. Co sobie o mnie pomy±li An.? Zadzwoni¦ do matki,
ona nie b¦dzie tak beznadziejna jak ojciec. Jak mógª mnie tak zawie±¢. Napisa¢, »e wy±le, a potem nie wysªa¢ i napisa¢, »e uznaª to za
"niewa»ne". Na matk¦ wylewam wszystkie moje frustracje. Chyba za
to, »e nakªaniaªa mnie do ci¡gni¦cia dalej tego mechanicznego. Siadam
do DTD i XML-a. Nawet udaªo mi si¦ zrobi¢ t¦ siódm¡ list¦ z pomoc¡
programów T. Id¦ spa¢.
2

26 stycznia, ±roda

Dzisiaj miaªem denitywnie zrobi¢ tego K. (denitywnie! ha, ha, K.!),
ale napisaª do mnie wczoraj Ku., »e nie wie, co z tym Perlem i chciaªby
si¦ ze mn¡ dzisiaj spotka¢. W porz¡dku, mo»e si¦ jeszcze co± dowiem.
Pisa¢ bez szczegóªowego rozeznania w temacie cokolwiek do K., to czas
z góry stracony. Bior¦ znowu kompa i na polibud¦. Przy okazji wpadam
na ostatni angielski. A tu "¢wiczymy, dzieci, gramatyk¦..", 140 zda«
do przeksztaªcenia. Cholera jasna, wzi¡ªem ten ostatni j¦zyk, »eby si¦
jeszcze troch¦ rozgada¢ za free, a tu taka n¦dza! Dobrze, »e to ostatni ju» angielski w tym semestrze, w tym roku, na studiach, w »yciu.
Dobrze. Ku. umówiª si¦, ale nie przyszedª. Nie wiem, co jest grane,
ale co to! Idzie (a w zasadzie biegnie) Kar., która teoretycznie miaªa
siedzie¢ w Danii od póª roku. Zrobi¦ jej psikusa i przestrasz¦ j¡, nie
zauwa»yªa mnie na razie. Buch! Zaczynamy pospiesznie rozmawia¢,

2 Nie mogªem niestety wiedzie¢, »e minie póª roku i ju» te kamizelki i tak nie b¦d¡ nam
potrzebne, bo denitywnie ±ci¡gniemy barwy.
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wymienia¢ czuªo±ci. Ona biegnie gdzie± do dziekanatu z jakimi± bzdurami, ale siadamy na ªawce. Wyci¡gam kompa, pokazuj¦ jej moj¡
prac¦ dyplomow¡. Ona patrzy troch¦ beznami¦tnie, jest pochªoni¦ta
swoimi problemami. A gdzie tu jest jaka± matematyka?  pyta. "Nie
ma »adnej"  my±l¦ sobie, ale odpowiadam: "wiesz, zastosowania
logiki, rozumowania", cho¢ logiki w tym nie ma nawet za grosz. Null,
zwykªa tabelka i dziaªa. Czemu dziaªa? Dobre pytanie. Wymieniamy telefony. Ona obiecuje, »e napisze do mnie esemesa i leci. A
niech leci  my±l¦ sobie. Wszyscy tu, cholera, gdzie± lec¡. Por¡bany
±wiat. Akurat idzie K. do pracowni. Hmm, mam kompa, mo»e by
tak odda¢, to co zrobiªem? Zawsze to troch¦ z gªowy, jutro przecie»
ostatnia laborka. Oddaj¦ dwie listy bez »adnych problemów, ª¡cznie z
zalegª¡ pierwsz¡, któr¡ oddawaªem przez pierwsze dwa miechy. Taki
jest wªa±nie K. Nieobliczalny. apie mnie Ku., jednak przyszedª. Pyta
mnie o Perla. Mówi, »e u niego w grupie te» kolesie twardo wszystko
egzekwuj¡, chocia» niewiele z tego kumaj¡. I pomy±le¢, »e na poczatku
semestru proponowali mi prowadzenie tej laborki! Z oary staªbym si¦
drapie»nikiem! Szkoda tylko, »e w takim »aªosnym cyrku. Ku. prosi
mnie o przesªanie pierwszej listy, któr¡ ostatecznie udaªo mi si¦ dzisiaj
wcisn¡¢ K. Potem korki. Kole± okazuje si¦ z matmy z pierwszego roku.
Fajnie, troch¦ rozruszam szare komórki. Ale dupa. Pyta o zadania ze
skryptu. I do tego te, które najcz¦±ciej tªumacz¦. Powtarzam prawie
jak automat. Go±¢ zwierza mi si¦, »e n¦ci go ta matematyka nansowa.
Trzeba »eby sobie pogadaª z Kar. i zapytaª si¦ jej, przez co przeszªa.
Przez co wszyscy tutaj przeszli±my. A on przed drugim koªem u Z. nie
umie najprostszych caªek. Jad¦ do chaty. Dzisiaj dead line. Musz¦
sko«czy¢ te listy do K., bo jutro ostatnie zaj¦cia. Jest przera¹liwie
zimno, okrutnie, a ja dzisiaj nie wzi¡ªem samochodu. Nie chciaªo mi
si¦ go od±nie»a¢ trzeci dzie« z rz¦du. Bo sypie od trzech dni. Przyje»d»am troch¦ pó¹no, za dwie godziny jestem umówiony jeszcze na korki (po nocach, no niestety) ze statystyki tam gdzie ostatnio, do jednego
pracuj¡cego go±cia. Zd¡»¦ tylko co± zje±¢. Dochodzi 20-ta. Dreptam po
tym mrozie. Na jego klatce u±wiadamiam sobie jakim jestem wrakiem.
Po paru schodach i kwadransie marszu robi mi si¦ sªabo i gor¡co na
przemian. A mo»e znowu jestem chory? On wita mnie ciepª¡ zup¡. To
zawsze takie miªe z jego strony, cwaniaka zreszt¡. Sam dopiero wró3

3 nigdy

nie napisaªa, po takich obietnicach
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ciª z roboty. Chce co± zje±¢, ale nie b¦dzie tak jadª na moich oczach,
wi¦c jemy razem. Potem zaczynam mu tªumaczy¢ statystyk¦, chocia»
nie ma specjalnie, jak si¦ okazuje, poj¦cia o prawdopodobie«stwie. Po
godzinie zaczynaj¡ mu si¦ klei¢ powieki i to tak perdnie, »e musimy
sko«czy¢. Pytam si¦ go, czy nie mo»emy si¦ umówi¢ o jakiej± ludzkiej
godzinie. Nie mo»emy. W tygodniu pracuje do pó¹na, a w ªikendy musi
gdzie± je¹dzi¢. Por¡bany, kurna, ±wiat. Biedak nawet nie mógª i±¢ na
egzamin, bo wyl¡dowaª w szpitalu na jakiej± operacji. Wracam jest 22ga. Mnie te» ju» si¦ klej¡ powieki, ale nic z tego, mój kochany, czeka
ci¦ dªuga noc. Walcz¦. Lista ósma przechodzi bez wi¦kszego problemu
dzi¦ki przykªadom od T. Z dziewi¡t¡ zaczyna si¦ problem. Kole± kazaª
napisa¢ parser z LaTeX-a do MathML-a. Na szcz¦±cie zmi¦kª i pozwoliª na ±ci¡gni¦cie czego± z sieci i tylko zademonstrowanie jak dziaªa.
Nawet to jest problemem, niewiele tego, a jak ju» to pªatne. Wreszcie natraam na co± po UNIX-a, freeware'owego. ci¡gam. Niestety
trzeba sobie samemu skompilowa¢. Dwa tysi¡ce pi¦¢set linii kodu. A
Krzywy na pocz¡tku chciaª, »eby±my to napisali sami!!! Jako jedno
zadanie, na jednej z dziewi¦ciu list... Mój Bo»e, to jest psychopata...
Kompiluj¦, ale s¡ jakie± bª¦dy w 1546 linii. Odruchowo patrz¦ w ¹ródªo,
ale nic nie umiem poradzi¢. Niby C, ale jakie± takie dziwne, z dziwnymi
znaczkami. Okoªo drugiej udaje mi si¦ znale¹¢ parser onlajn. Kiepski,
bo kiepski, ale jako± tam dziaªa. Zwalam si¦ w wyro.
27 stycznia, czwartek

Rano sprawdzam poczt¦. Pisze roz»alony Ku., pisze o godzinie 6.48, »e
nie wysªaªem mu tej pierwszej listy. Cholera, zapomniaªem... Przepraszam go esemesem, ale on uspokaja, »e wªa±nie ju» zaliczyª. Dzisiaj z
ra«ca na elektr¦ odda¢ ostatnie sprawozdanie. Jest problem, ciekawe,
czy M. ªyknie to ostatnie. Skonstruowali±my tam dosªownie perpetuum
mobile, takie bzdury wyszªy. Co± nie ª¡czyªo na stykach i pomiar diabli wzi¦li. Je»eli nie ªyknie, trzeba b¦dzie od razu si¡±¢ i odrabia¢,
dzisiaj ostatnie zajecia, bo te» ostatni dzie« semestru. I±¢ wcze±niej do
niego do pokoju? Kto± mówi, »e przyjdzie do pracowni, no to czekamy.
Jaki± kole± pyta si¦ mnie, jakie wnioski napisa¢ w ¢wiczeniu trzecim.
Mówi¦ mu: "napisz co± o tym ekstremum krzywej Lissajous, jak je
znalazªe±...". "Ale jakie wnioski?" on nie daje mi spokoju. "No, »e
ekstremum jest wyznaczone z dokªadno±ci¡ do s¡siednich pomiarów..."
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"Jak? Ekstremum jest wyznaczone..." Bo»e, czemu tu tylu póªgªówków
na tym mechanicznym, nie wiedz¡ nawet, co zmierzyli... Jest kole±.
Mówi, »e nie wzi¡ª papierów z pokoju i »eby±my przyszli za godzin¦,
jak sko«czy te pieprzone odróbki. I zajebi±cie. On sko«czy odróbki,
a za godzin¦ mi powie, »ebym odrobiª to ¢wiczenie... w przyszªym
semestrze!!! No nie ma tu co sta¢, spadam. Id¦ na wyniki pªynów. Zaliczyªem jednym punktem. Czysty totolotek, jak te pytania. Chc¦ wzi¡¢
wpis, ale babka nas wyprasza, bo musi uporz¡dkowa¢ jakie± papiery.
wietnie, za póª godziny M. sko«czy te odróbki i zniknie, a ja zostan¦
z tym cholernym ostatnim sprawozdaniem. Rozmawiam z kolesiami,
mówi¡ o egzaminie z wytrzymaªki, którego poprawka jest jutro. e tak
ªatwo nie byªo. Rzucaj¡ jakimi± dziwnymi poj¦ciami i to z metaloznawstwa. Pieprz¦, nie id¦ jutro. R. mówiª, »e si¦ zaªatwi t¦ czwórk¦
(»eby byªo zwolnienie) "na twarz". Kurna, nie ufam mu ju», ale nie
pozostaje nic innego jak si¦ nauczy¢ na t¡ rozmow¦ z R. Bior¦ w ko«cu
wpis i wracam do M. Jeszcze nie sko«czyª. No to id¦ po wpis z data
miningu. Kole± jest, ale te» biega jak poparzony gdzie± po instytucie.
Ka»e zaczeka¢. Wszyscy, qrwa, gdzie± biegn¡. Wracam po raz drugi
do M. Sko«czyª. Siedzi w swoim pokoju i oczywi±cie kolejczka. Przede
mn¡ ten kole± od krzywych Lissajous oddaje cztery zalegªe sprawozdania (na sze±¢ wszystkich). Siadam na posadzce. Wpada jaki± zawodnik
i pyta si¦, czy my do Si. Nie, my do M. Bo on nie wie nawet jak ten
Si. wygl¡da. Jeszcze dwa lata temu to bym wy±miaª kolesia, ale w tym
semestrze sam miaªem podobny problem. Wreszcie wchodz¦, M. nie
robi problemów, wychodz¦ z wpisem. Chciaªem jeszcze i±¢ na obiad,
ale wªa±nie zaczynaj¡ si¦ laborki K. K. to jest dzisiaj w ogóle problem
numer jeden. Wi¦c id¦, tym bardziej, »e o 15-tej umówiªem si¦ z tym
przyszªym nansist¡ na caªki. Akurat leci laborka ze wst¦pu do programowania. Na szcz¦±cie K. jest wszystko jedno, kto siedzi. Brakuje
ju» co prawda miejsc przy kompach, ale jako± siadªem. Niby mam
laptopa, ale potrzebuj¦ net, »eby mu zademonstrowa¢ ten pieprzony
parser. K. mnie ignoruje, ale OK, w ko«cu to jeszcze nie moja laborka.
Jaka± dziewczyna prosi mnie, o wytªumaczenie jej programu. Jest na
pierwszym roku matmy. Kurcz¦, gdyby wiedziaªa, co j¡ czeka. Patrz¦ w kod, przecieram zm¦czone oczy. Po dªu»szej chwili zaskakuj¦
dopiero o co tam chodzi. No tak, to jest wªa±nie K. Tylko on potra
wymy±le¢ taki dziwol¡g, "wysumuj tablic¦ rekurencj¡". Zaczynam jej
tªumaczy¢. Nic. Za trzecim razem dalej nic nie rozumie, ale ju» co±
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zapami¦taªa, zaczyna bezwiednie powtarza¢. Wida¢, »e si¦ boi, walczy
o zaliczenie. Wargi jej dr»¡. Pyta si¦, czy to dobrze powiedziaªa. le.
W taki sposób K. ona nie przeskoczy. K. jest szczwany lis. W okoªo
zreszt¡ podobna sytuacja. Zaczynam jej tªumaczy¢ goª¡ rekurencj¦
na prostym przykªadzie. Ale te» mizernie. Obok K. pyta inn¡ lask¦.
Po czym chamsko otwiera jej przed oczami na pulpicie kalkulator i
wylicza ±redni¡. Wychodzi paªa. Na sali zaczyna si¦ robi¢ tªoczno,
wchodz¡ po kolei kolesie, których g¦by kojarz¦ z ró»nych grup. Co
drugiemu na szyi dynda pami¦¢ ash, kurde, sztych z epoki. K. zaczyna ich wyprasza¢. Po chwili wchodzi... no nie, mój student i prosi
o wpis. K. zaczyna go wyprasza¢, go±¢ mówi, »e przyszedª do mnie po
wpis. K. nie rozumie. W ko«cu mówi¦ go±ciowi, »eby zostawiª indeks
i poczekaª chwil¦ na zewn¡trz, to mu przynios¦. Wpisuj¦ mu ocen¦.
Dziewczyna robi du»e oczy. Ze studenta przeobraziªem si¦ w jednego
z nich, tych zza drugiej strony barykady. Po chwili K. podchodzi do
mojej. Na szcz¦±cie nie pyta si¦ jej o rekurencj¦, chyba z lito±ci, tylko
o jakie± proste rzeczy. Wychodzi caªa szcz¦±liwa, ale roztrz¦siona z
trój¡. Laborka dobiega ko«ca, Krzywy idzie na przerw¦. Wróci za póª
godziny. Musz¦, cholera, poczeka¢. Kole± z korków te» b¦dzie musiaª
poczeka¢, uprzedzaªem. Niestety to K. jest tutaj na szczycie ªa«cucha
pokarmowego. Wreszcie wraca, ostentacyjnie patrzy na zegarek i czeka
do 15 po. Chce nam pokaza¢, »e trzyma porz¡dek na zaj¦ciach, chocia» robi si¦ niemiªosierny mªyn. Wpada kumpel z angola i wydziaªu
zarazem i bªaga mnie, »ebym mu wydrukowaª sprawozdanie. Wtyka
pami¦¢ ash do gniazda USB. Wreszcie podchodzi do mnie ªaskawie
po dwóch godzinach K. i ... nie podoba mu si¦ ostatnie zadanie. To
najgorsze. Ka»e mi na piechot¦ napisa¢ dokument o kilkudziesi¦ciu
liniach w j¦zyku, którego w ko«cu si¦ nie nauczyªem. Jestem bliski
rozpaczy. Rozbiªem si¦ na ostatniej prostej! Chce mi si¦ pªaka¢. Zªo±¢
poª¡czona z bezsilno±ci¡ z»era mnie od wewn¡trz. Nagle przypominam
sobie o li±cie od Ku., w którym... byª... no wªa±nie! zaª¡cznik! Rzucam si¦ do poczty. Tak jest! Lagrange w MathML! Jestem uratowany!
eby tylko K. nie popatrzyª w kod i nie dr¡»yª tematu... Próba ognia...
Ale... spoko. Ju» wyci¡gn¡ª list¦ i patrzy na oceny. Jestem zbawiony, uratowany. Ostatnie pieprzone gówno na tym kursie, ostatnia
taka poj...ana laborka na tych studiach, chocia», o ironio! nieobowi¡zkowa. Mój Bo»e, jak ja nisko upadªem, uwikªaªem si¦ w taki podªy
stosunek zale»no±ci, mea culpa... Ty debilu! Na korytarzu najtwardsze
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mózgi gapi¡ si¦ w laptopy, walcz¡ z parserami, laborka u K. trwa...
Ale ja znikam, mo»e jeszcze zaªapi¦ si¦ na jaki± obiad, chocia» ju»
ciemno...(kole± z korków nie przyszedª). Jutro  nirwana. Pierwszy
dzie« sesji.
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