
Program Erasmus + niesie za
sobą wiele korzyści, możliwość
studiowania na zagranicznej
uczelni, poznanie innej kultury,
nawiązanie nowych znajomości.
Jednak wszystko to kończy się po
kilku miesiącach albo roku. Wte-
dy wiele takich studentów wra-
cających do kraju zastanawia się
co dalej? Jak poradzić sobie w
normalnej rzeczywistości? Na
szczęście jest na to lekarstwo!

Kto nie był nigdy na Erasmusie, może
nie zrozumieć jak ciężki jest powrót do
kraju po jego ukończeniu. Dzięki prze-
różnym inicjatywom łatwiej odnaleźć się
w normalnej rzeczywistości. Okazuje się,
że Erasmus nie musi się kończyć wraz
z ostatnim dniem, jaki został wpisany
w naszym Learning Agrement, bowiem
wielu miastach w Polsce znajdują się set-
ki, jak nie tysiące zagranicznych studen-
tów. Do Poznania w tym roku przyjechało
ich około 400, także z łatwością można
ich znaleźć. Trzeba tylko wiedzieć gdzie
ich szukać.

Zapisz się do ESN-u

Z pomocą przyjdzie z pewnością ESN,
czyli Erasmus Student Network – orga-
nizacja zajmująca się organizacją wszela-
kich eventów dla Erasmusów, wycieczki,
spotkań z najmłodszymi w szkołach, czy
po prostu wieczorne zabawy, gdzie
głównym celem jest integracja Erasmu-
sów. Działają one przy większości poz-
nańskich uniwersytetów. Stając się jed-
nym z członków ESN-u ma się okazję or-
ganizować owe wydarzenia, a co za tym,
idzie z łatwością poznaje się wielu Eras-
musów. Wśród członków tej organizacji
znajdziesz wielu byłych Erasmusmuw-
ców, którzy też doświadczyli bolesnego
powrotu i razem z nimi kolejny semestr
w Polsce będzie przyjemniejszy.

Projekt Mentor

Nie trzeba należeć do ESN-u, żeby
wziąć udział w kolejnym projekcie. Jest

nim program mentor i może być on
pierwszą inicjatywą, jaką wykonasz po po-
wrocie do kraju. Bycie mentorem ozna-
cza, że zostanie Ci przydzielony Erasmus,
jeśli chcesz może być ich nawet kilku.
Głównym zadaniem jest opieka nad nim,
głownie w początkowych tygodniach po-
bytu. Na pewno doskonale zdajesz sobie
sprawę, jak ciężkie mogą być pierwsze dni
w nowym państwie, dlatego z pomocą
przyjdziesz Ty! Pierwszym zadaniem jest
odbiór Erasmusa z dworca/lotniska i za-
wiezienie go do swojego akademika bądź
mieszkania. Kolejnymi są: zapłacenie za
akademik, legitymacje studencką, zapro-
wadzenie do wydziałowego koordynato-
ra i oprowadzenie po mieście. Później to
już tylko czysta przyjemność, wspólne wy-
jścia, integracje, czyli generalnie za-
wiązywanie nowej znajomości. Wtedy
też od Ciebie zależy, czy chcesz się z nim
spotykać i jak bardzo się zaprzyjaźnicie.

Integracje na Gwarnej

Poznać nowych Erasmusów z łatwoś-
cią można w Tandem Pubie, w którym co
środy spotykają się zagraniczni studenci
na evencie zwanym „CS Language Ex-
change”. Biorąc udział w tym wydarze-
niu, można pograć w różne gry, ale prze-
de wszystkim jest możliwość spotkania
Erasmusów i porozmawiania w języku an-
gielskim, hiszpańskim, włoskim albo jesz-

cze innym. W ciągu tygodnia prowadzo-
nych jest wiele ciekawych warsztatów
i spotkań niemieckich, czy francuskich,
na których nie brakuje zagranicznych stu-
dentów. Także możliwości na integracje
jest bardzo wiele.

Darmowy bowling

CS Language Exchange przeważnie
raz w miesiącu organizuje wieczór z dar-
mowym bowlingiem, głównie dla Eras-
musów, ale tak naprawdę dla każdego, kto
chce zintegrować się zagranicznymi stu-
dentami. Żeby móc zagrać wystarczy tyl-
ko zapisać się na liście na Facebooku i po-
tem przyjść do lokalu w momencie roz-
poczęcia wydarzenia w celu rezerwacji
toru. Później można cieszyć się z godzin-
nej gry w doborowym towarzystwie.

Poniedziałki tylko tam

Jeśli natomiast masz wolny ponie-
działkowy wieczór, a przede wszystkim
wtorkowy poranek, to warto udać się do
Cuba Libre, czyli dyskoteki charaktery-
zującą się tłumem Erasmusem oraz mu-
zyką latino. Jeśli Twoja karta esn-owska
(którą pewnie wyrobiłeś, będąc na swoim
Erasmusie) ciągle jest ważna (możesz też
ją ponownie wyrobić w Polsce) czekają
miłe promocje na barze. Mimo że ciągle
jest tam bardzo tłoczno i momentami

ciężko jest przedostać się z jednego koń-
ca sali na drugi, to co poniedziałek Eras-
musi tłumnie odwiedzają to miejsce.
Dzięki muzyce latino, można poczuć się
trochę jak na swoim wyjeździe i poczuć
ten erasmusowy klimat.

Pierwszy nie musi być ostatni!

Jeden wyjazd na Erasmusa wcale nie
oznacza, że nie może się już on powtó-
rzyć. Wskazane jest aby ponownie spró-
bować swoich sił na studiach za granicą.
Może też to pomóc w wyleczeniu naszej
posterasmusowej depresji. Jak to mówią,
klin klinem. Taka okazja może się więcej
nie powtórzyć, więc należy z niej skorzys-
tać. Jadąc na pierwszego Erasmusa,
z pewnością towarzyszył nam strach oraz
niepewność jak to będzie wyglądać, pod-
czas drugiego towarzyszy nam tylko czys-
ta radość z wyjazdu oraz z możliwości dal-
szego poprawiania znajomości języka ob-
cego. A jeśli jakimś cudem jeszcze nie
spróbowałeś jak smakuje Erasmus, to nie
zastanawiaj się, tylko wyjeżdżaj. Przeko-
nać do tego może erasmusowe życie tu na
miejscu, gdzie z łatwością można spotkać
zagranicznych studentów oraz zobaczyć
jak wygląda Erasmus w praktyce. Wtedy
też o wiele łatwiej będzie podjąć decyzję
o własnym wyjeździe.

Michał KONWICKI
michalkonwicki@o2.pl
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Marzec w większości przypadków kojarzony
jest głównie z nadejściem wiosny. Po krótkiej
przerwie, uczelniany miesięcznik wraca ze
zdwojoną siłą.

W tym numerze proponujemy Wam krótką podróż po
Japonii, dzięki której poznacie miejsca, o których do tej
pory mogliście nie słyszeć. Zaznajomicie się również
z wszelkimi nieuniknionymi formalnościami, bez jakich
wyjazd do kraju Kwitnącej Wiśni byłby niemożliwy.
Nie zapominamy również o bliższej nam kulturze
i zachęcamy do zapoznania się z historią odkrywczych
Poznaniaków, podróżującym Zielonym Busem.
Dla fanów sportu prawdziwą gratką będzie tematyka
Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce,
historyczny comeback Barcelony, czy też smutny
przypadek Wengera w Arsenalu. Czytelnicy preferujący
nieco mniej aktywny wypoczynek z książką w dłoni
z pewnością zainteresują się kwestią polskich pisarzy
kryminalnych. Poszukiwaliśmy także odpowiedzi na
pytanie – co tak naprawdę przyciąga nas do konkretnych
książek? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań,
znajdziecie w najnowszym numerze BUCa!

Zapraszamy,
Daniel Lewandowski i Patryk Domagała
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Zastanawialiście się kiedyś,
jak szybko biegnie czas na
studiach? Zanim za-
uważycie, będziecie już
pisać magisterkę!

Wyszłam dziś z ostatniego, OSTAT-
NIEGO wykładu ever na dziennikar-
stwie. Gdy zdałam sobie z tego sprawę, to
się załamałam! Jak ten czas mógł tak
szybko minąć?! Pamiętam początek stu-
diów, jakby to było wczoraj. Pierwszy
wykład w życiu – wstęp do nauki o ko-
munikowaniu na UKW w Bydgoszczy.
Nudny, jak flaki z olejem, do tego
wykładowca mówił tak szybko, że nie
nadążałam notować. Pomyślałam sobie
wtedy – JAK JA TO ZDAM? To uczucie,
gdy wszyscy się dopiero poznają, dowia-
dują się, kto do jakiej szkoły chodził, skąd
przyjechał. Pierwsze wspólne imprezy in-
tegracyjne w akademiku, otrzęsiny stu-
denckie, godziny spędzone na ćwicze-
niach i wykładach. Wydawało się wtedy,
że to nie ma końca, że magisterka jest od-
legła jak teraz emerytura. Niestety, czas
pędzi nieubłaganie, a wszystko co dobre,
szybko się kończy.

Do mnie nadal nie dociera fakt, że
zbliża się najprawdopodobniej ostatnia
sesja egzaminacyjna w moim życiu. A jeś-
li nie w życiu, to na pewno na dziennikar-
stwie. I wiecie co? Jest mi bardzo przykro
z tego powodu, bo mimo tego, ile się na-
wyzywam podczas nauki, to wiem, że
będę tęsknić za tym corocznym stresem
i nieprzespanymi nocami spędzonymi
nad notatkami. Nieuchronnie zbliża się
dorosłość, która z każdym kolejnym
dniem przeraża coraz bardziej. Boję się
monotonii, która może nadejść. Studia są
najlepszym okresem w życiu człowieka.
Niech żałuje każdy, kto się nie zdecydo-
wał na tych pięć najpiękniejszych lat.
Dwa razy do roku diametralna zmiana
planu, nowe przedmioty, wykładowcy, wy-
zwania. Do tego na uczelni wciąż się coś
dzieje: kolokwia, zaliczenia, eseje, na
koniec egzaminy. Codziennie są zajęcia
i wykłady, spotykasz ludzi, z którymi się
przyjaźnisz, masz czas wolny, robisz co
chcesz. Nie mówiąc już o życiu studen-
ckim, wszystkich imprezach, galach, ju-
wenaliach itp.

Niestety, kiedyś przyjdzie dzień, w któ-
rym studia przejdą do historii, a prioryte-
tem stanie się praca, zapewne od 8 do 16,
od poniedziałku do piątku, przez kolejnych
czterdzieści lat. Wtedy będziemy wspo-
minać i śmiać się, z sytuacji , które spotkały

nas na studiach, szczególnie z egzaminów,
oczywiście tych najtrudniejszych.

Do końca życia będę wspominać inau-
gurujący moje studenckie życie egzamin
sprzed równo czterech lat ze wstępu do
nauki o języku, na którym trzeba było na-
pisać wszystko słowo w słowo, dodatkowo
przepisać zasady ortografii ze słownika.
Najgorszy był ten stres unoszący się w po-
wietrzu z każdym wypowiedzianym
zdaniem „Nic nie umiem”. Jak później
się okazało, rzeczywiście wiele osób nie
umiało, bo poległa ponad połowa.
Przeżywałam ten egzamin tak bardzo, że
do dziś pamiętam, w co byłam ubrana, ja-
kim autobusem na niego jechałam i obok
kogo siedziałam. Taki był mój pierwszy eg-
zamin w życiu. Kolejne wcale nie były lep-
sze, bądź prostsze. Dwa tygodnie wyjęte
z życia, podczas których najważniejsza
była kawa z colą i nauka non stop: egzamin
co drugi dzień, miliony notatek i bieganie
z indeksem po wpisy. Najgorzej będę wspo-
minać egzaminy z tych wszystkich wstę-
pów do komunikowania, języka, ekonomii
i motywów literackich. Po pięciu latach
uważam, że jeśli zda się sesję na pierwszym
roku studiów, to zda się wszystko. Jak sobie
teraz pomyślę, jakim ja wtedy byłam prze-
rażonym świeżakiem, to dopada mnie
śmiech. Pierwszorocznych od razu można
rozpoznać na korytarzach uczelni: stoją ra-
zem, wszyscy przestraszeni, z notatkami,
kują, co jeszcze mogą i milion razy pytanie
– „jak to będzie?”. Szczerze Wam za-

zdroszczę, bo studia są według mnie naj-
piękniejszym okresem życia. Nigdy już nie
będzie takiego – można to nazwać luzem,
momentu, w którym znajdziesz czas na
wszystko, o czym zamarzysz, wybierzesz
kierunek swojej przyszłości, i sam(a) bę-
dziesz dążył(a) do tego, co chcesz robić.
Musisz się uczyć właściwie dwa razy
w roku, a reszta to przecież sama przyjem-
ność; na WNPiD wszystkie wykłady są
ciekawe, a swoich przyjaciół spotykasz
o każdej porze dnia. Z czasem będzie już
tylko trudniej zgrać całą ekipę. Najlepszą
integracją są wspólnie wykonywane pro-
jekty, jakich na naszym wydziale nie braku-
je. Niestety nadchodzi koniec mojej przy-
gody – wyjazdu na jednen z najlepszych
uniwersytetów w Polsce, z ekipą moich naj-
lepszych przyjaciół, oraz uczenie się tego,
co naprawdę kocham. To coś, czego będzie
mi bardzo brakowało i co będę wspominać
do końca życia. Po dziesiątkach godzin spę-
dzonych na różnych wykładach – tych cie-
kawych, i tych mniej ciekawych, po któ-
rych oczywiście były najtrudniejsze egza-
miny – tym ostatnim wykładem z Soft
Skills powoli kończę swoją przygodę ze stu-
diami dziennikarskimi. Na szczęście zos-
tały mi jeszcze ćwiczenia i ścieżki, ale to
już nie to samo. Pomyślcie sobie czasem,
jak wspaniale jest studiować – to tylko pięć
lat z naszego życia! Zawsze gdy wyzywam,
ucząc się po nocach do egzaminów, przy-
pominam sobie, że przecież ja kocham stu-
diować.

Nadeszła
ostatnia sesja

#Będzie smutno
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Od długiego czasu ukazują się na
światowym rynku multimediów gry
o fabule osadzonej w różnych okre-
sach historii. Wśród nich są gry z se-
rii: „Europa Universalis”, „Assassin’s
Creed”, „Call of Duty”, „Battlefield”
i wiele innych.

Zajmę się dwoma całkiem innymi
grami, tj. „Assassin’s Creed” i „Eu-
ropa Universalis”, które są sztanda-
rowymi przykładami doskonałego
powiązania historii z fabułą roz-
grywki. Pierwsza z serii gier ma wiel-
kie grono sympatyków, ale są także
krytycy. Zarzucają oni nietrzymanie
się faktów historycznych i oparcie
się twórców gry na teoriach spisko-
wych. Trudno się z tym nie zgodzić.
W pierwszej części, która dotyczyła
okresu krucjat, obecność Asasynów
była zgodna z faktami. W średnio-
wieczu na terenie Persji na łonie Isla-
mu powstała grupa Nizarytów, któ-
rzy wśród władców europejskich zna-
ni byli pod nazwą Asasyni. Trudnili
się zabójstwami na zlecenie, lecz nie
można zapominać, że Nizaryci byli
najpierw jedną z wielu istniejących
wtedy sekt islamskich. Ich obecność
w grze osadzonej w czasie krucjat
było więcej niż wskazane. Jednak

Ubisoft w następnych grach z serii
nie kontynuował wątku średnio-
wiecznego, ale przeniósł nas od razu
do czasów Renesansu. Tutaj zaczęły
już pojawiać się głosy krytyki: jak
można umieszczać Asasynów trzysta
lat później, kiedy „państwo” niza-
ryckie już nie istniało. Ten zarzut do-
tyczył także Zakonu Templariuszy,
który został zlikwidowany na mocy
Soboru w Vienne (lata 1311-1312).
Najwięcej głosów negatywnych
zebrała jednak dopiero od trzecia
część, osadzona w czasie Rewolucji
Amerykańskiej. Było to spowodowa-
ne w dużej mierze znudzeniem gra-
czy kolejną grą z serii, która do roz-
grywki nie wnosiła nic nowego,
oprócz zmiany epoki i tła historycz-
nego. Nowościami były „AC Black
Flag” oraz „Rough”, ale one również
zostały skrytykowane. Na temat tych
części gracze twierdzili, że stanowią
świetne rozgrywki o piratach (co jest
prawdą), ale zatracają koncepcję se-
rii, czyli walki Asasynów z Templa-
riuszami. Do tego wątku programiś-
ci z Ubisoft powrócili w Assassin’s
Creed Unit, zmieniając przy tym sil-
nik gry. Przedstawienie Rewolucji
Francuskiej w grze wzbudziło wielką

krytykę we Francji. Po premierze re-
publikańska opinia publiczna zarzu-
ciła twórcom stworzenie gry rojalis-
tycznej, ponieważ rewolucję przed-
stawiono poprzez krzywdzący pryz-
mat gilotyn. Należy pamiętać, że
gilotyny były tylko jednym z wielu
symboli Rewolucji Francuskiej.
Wśród innych możemy odnaleźć
także pierwsze partie polityczne czy
początek kształtowania się ideologii.

Całkiem inna historia dotyczy se-
rii „Europa Universalis”. Do tej pory
pojawiło się w niej wiele gier strate-
gicznych osadzonych w różnych
okresach historii, od starożytności aż
po XX w. Co ciekawe, nie są one tak
krytykowane jak „Assassin’s Creed”,
chociaż pozwalają dowolnie zmie-

niać historię. Grając w „Crusader
Kings” przedstawiciel dynastii Pias-
tów może zostać cesarzem Świętego
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Nie-
mieckiego, a w „Hearts of Iron” na-
zistowskimi Niemcami możemy
podbić dosłownie cały świat.

Dlaczego niektóre gry oparte na
kanwie prawdziwych wydarzeń his-
torycznych wzbudzają tak złe emo-
cje, jak „Assassin’s Creed”, a inne
nie? Przyczyną jest dotknięcie deli-
katnego tematu, czyli teorii spisko-
wych. Studio „Europa Universalis”
pozwala na dowolne kształtowanie
historii, a „Assassin’s Creed” trzyma
się jednak jasno wytyczonej i ubar-
wionej ścieżki,ale fabuła obraca się
wśród teorii spiskowych. We wszyst-

kich częściach przedstawieni są Asa-
synowie i ich walka z Templariusza-
mi, co sugeruje chęć zdobycia przez
Kościół władzy nad światem. W dru-
giej części i dodatkach ten motyw
wybrzmiewa szczególnie, ponieważ
głównym przeciwnikiem jest nie kto
inny, jak kardynał Rodrigo Borgia –
papież Aleksander VI, który przed-
stawiony jest w świetle bardzo nega-
tywnym, mimo że nie odbiegał on
swoim postępowaniem od pozos-
tałych papieży epoki. Seria „Assas-
sin’s Creed” może więc być na rynku
gier tym samym, co na rynku księ-
garskim pozycje autorstwa Dana
Browna.

Marcin TUNAK
Marcin7855@wp.eu

Gry wideo a historia

Zacznę może banalnie, ale
skąd pomysł akurat na
taką nazwę?

Nazywamy się Formacja
Prokrastynanci. Może i trudne
do wymówienia dla niektórych
osób, ale nie przejmujemy się
tym. Ktoś mi ostatnio nawet
powiedział, że z nazwą przesa-
dziliśmy. Prokrastynacja jest
przekładaniem różnych rzeczy
na ostatnią chwilę. To bardzo
do nas pasuje. Podczas pierw-
szego występu w Krzyżu Wiel-
kopolskim tłumaczyłem, że
aby do nich przyjechać na
ostatnią chwilę zjadłem śnia-
danie, na ostatnią chwilę wy-
szedłem z domu i wysiadłem
z pociągu, w przeciwnym razie
wysiadłbym w Drezdenku, czy-
li miejscowość dalej. Ogólnie
każdy ma tendencje do robie-
nia czegoś na ostatnią chwilę.
Jeśli chodzi o tę formację,
wszyscy teraz nazywają się ka-

baret to, kabaret tamto, chcie-
liśmy trochę się odróżniać, jeś-
li nie stylem i żartami, to cho-
ciaż nazwą.

Właśnie. Nie mieliście cza-
su, żeby gdzieś przetesto-
wać swój materiał, tylko
od razu na głęboką wodę.

To prawda. Mieliśmy w pla-
nach przetestować najpierw
nasze numery. W Poznaniu
jest kilka takich możliwości,
gdzie grupy kabaretowe przy-
chodzą i testują po prostu swój
nowy materiał i albo później go
wrzucają do programu, albo
już nigdy go nie grają, ponie-
waż nie spotkał się ze zbyt
dobrym przyjęciem. My nie
mieliśmy tej okazji. Napisaliś-
my kilka tekstów na 8 marca,
przygotowaliśmy się i pojecha-
liśmy sprawdzić, czy nie bę-
dziemy musieli zwijać intere-
su po pierwszym występie.

Jednak spotkaliście się
z dobrym przyjęciem.

Okazało się, że wyszło na-
prawdę dobrze. Oczywiście kil-
ka niedociągnięć było, jak ma-
wiał Wąski z Kilera, chociażby
przez to, że moglibyśmy prze-
prowadzić tylko jedną próbę
na scenie. Na szczęście, mie-
liśmy wszystko dopracowane
już podczas prób w Poznaniu.

Byliście ostrzy jak Limo
czy bardziej absurdalni
jak Potem?

Myślę, że na pewno daleko
nam do tych klasyków. Trudno
mi określić. Na pewno byliśmy
jak Formacja Prokrastynanci.
Doceniamy obie grupy, które
wiele dobrego zrobiły na pol-
skiej scenie kabaretowej. Na
pewno uważamy też, że jecha-
nie po bandzie czy jakieś kon-
trowersje nie muszą być prze-
znaczone tylko i wyłącznie dla

stand-upu. Również chcieli-
byśmy, aby kabaret mógł poje-
chać po bandzie, a przy okazji
dotknąć jakiegoś bardzo
ważnego tematu. Widzę nato-
miast ostatnio jakiś strach wś-
ród kabaretów, że zostaną zlin-
czowane za zbyt odważne nu-
mery. Zresztą jest to temat na
osobną rozmowę.

Słyszałem, że planujecie
już następne występy.

Oczywiście. Chcemy się da-
lej rozwijać. Będziemy tworzyć
nowy materiał, testować go itd.

Chcemy spróbować swoich sił
na przeglądzie kabaretów stu-
denckich Skecz-up, który od-
będzie się 30 marca w Pozna-
niu. Wysłaliśmy zgłoszenie i
czekamy. Przekonamy się i zo-
baczymy czy organizatorzy
mają trochę poczucia humoru
i wpuszczą nas na taki prze-
gląd.

Czyli uznajecie się za ka-
baret studencki?

W kabarecie jest nas dwóch.
Połowa z nas jest studentem.
Nie jestem to ja. Ja studia skoń-

czyłem już dawno, ale tak, uzna-
jemy się za kabaret studencki.

Co robisz w życiu poza ka-
baretem?

Pracuję w banku. Tam też
mam sporo roboty, jednak ja-
koś udaje mi się te dwie sprawy
połączyć. Poza tym mam
dziewczynę, która jest ze mnie
bardzo dumna. Trenuję także
futbol amerykański. Polecam
wszystkim ten sport oraz Taek-
wondo. Poznań to naprawdę
mnóstwo możliwości.

Bartek Szczudło

Prokrastynanci
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Formacja podczas pierwszego występu

„Na pewno uważamy też, że jechanie po bandzie czy jakieś kontro-
wersje nie muszą być przeznaczone tylko i wyłącznie dla stand-upu.
Również chcielibyśmy, aby kabaret mógł pojechać po bandzie, a przy
okazji dotknąć jakiegoś bardzo ważnego tematu. Widzę natomiast
ostatnio jakiś strach wśród kabaretów, że zostaną zlinczowane za zbyt
odważne numery”. Zdradził Ireneusz Woźniak – początkujący, poznań-
ski artysta kabaretowy, jeden z dwóch mężczyzn tworzących Formację
Prokrastynanci. O tym, skąd się wzięła nazwa kabaretu, o swoim
pierwszym występie i inspiracjach znanymi grupami kabaretowymi
przeczytacie tylko u nas.

Wielkimi krokami zbliża się światowa premiera filmu „Assas-
sin’s Creed”, który oparty jest na popularnej serii gier o tym
samym tytule. W związku z tym postawię pytanie: czy gry osa-
dzone w prawdziwych wydarzeniach muszą „trzymać się”
ściśle historii?
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Są takie miejsca na świe-
cie, w których zakochuje-
my się od pierwszego wej-
rzenia. Zamierzam wrócić
do Japonii na dłużej, choć
spędziłam w tym kraju nie-
cały tydzień. Szalony za-
mysł znalazł urzeczywist-
nienie w pięknym okresie
przedświątecznym. Po-
zwólcie, że podzielę się
wrażeniami w kilku
słowach.

Zanim doleciałam do wyczekanej
od dawna ziemi obiecanej, musiało
minąć trochę czasu. Trwający blisko
czternaście godzin lot obfitował
w zmiany stref czasowych, widoków za
oknem oraz zmęczenie. Trochę trud-
no jest przestawić się między strefa-
mi, zważywszy na to, że czas japoński
to aż osiem godzin do przodu w sto-
sunku do polskiego. Niemożność
przestawienia się generowała proble-
my: kiedy szłam spać w Japonii, w Pol-
sce wstawał dzień. Jeśli ktokolwiek
chciał ze mną porozmawiać – mu-
siałam odpuścić trochę snu.

Wszystko takie inne

Po kilku dniach pobytu zdałam so-
bie sprawę, że Japonię i Polskę różni
dosłownie wszystko. Pojazdy poru-
szające się po lewej, zamiast po prawej
stronie, dieta oparta na ryżu, prze-

pyszne napoje pozbawione chemicz-
nego posmaku to tylko kilka ze skoja-
rzeń, jakie przychodzą mi do głowy.
Nie wspomnę o odmienności kultu-
rowej, z jaką miałam okazję się ze-
tknąć na każdym kroku. Na szczęście
mój poziom języka japońskiego był
wystarczająco wysoki, by to złagodzić.

Mitem jest to, że Japończycy auto-
matycznie rozmawiają z obcokrajow-
cami po angielsku – w bardzo wielu
przypadkach wystarczy, że obcokrajo-
wiec zasygnalizuje znajomość japoń-
skiego, a rozmowa na pewno nabierze
tempa. Co prawda w większych mias-
tach wszelkie oznakowania występują

również po angielsku, jednak nie za-
wsze przekłada się to na stopień zna-
jomości tego języka.

Ekspresowe zwiedzanie

W ciągu kilku dni, w dużej mierze
dzięki superszybkim pociągom Shin-

kansen, zwiedziłam kilka perełek z re-
jonu Kansai. Zaliczają się do nich:
świątynia Kinkakuji (złota budowla),
zamek Nijou-jou z pięknymi repro-
dukcjami ściennych malowideł, in-
trygujące zakątki portowego miasta
Kobe z chińską dzielnicą Nankinma-
chi na czele, sześciopiętrowy zamek
w Himeji oraz malowniczy krajobraz
wyspy Miyajima pod Hiroshimą.
Choć nie udało mi się dotrzeć do
słynnego Wielkiego Teatru w Takara-
zuce pod Osaką, zadowoliłam się
miejscowymi, gorącymi źródłami,
które pozwoliły trochę rozgrzać zmar-
znięte kości i zapoznać się bliżej z lo-
kalnymi mieszkańcami. Równie
ciekawym i lekko mrożącym krew
w żyłach przeżyciem było odwiedze-
nie miejscowości Iwama, w której
przez wiele lat mieszkał twórca aiki-
do – Morihei Ueshiba.

Jeszcze raz!

Japonia jest na tyle różnorodnym
krajem, że jedna krótka wizyta nie jest
w stanie wyczerpać jego bogatych za-
sobów. Równie urocze miejsca można
odnaleźć na położonej na północy kra-
ju wyspie Hokkaido (łącznie ze słyn-
nym Sapporo), jak również na
południu, na przykład w rejonie Oki-
nawy, zwanej „japońskimi Hawajami”.
Dla chcącego nawet zawrotne ceny są
do pokonania, a i sposobów na ich ob-
niżenie jest bez liku. Jeśli dodać, że do
90 dni można w Japonii przebywać
bez wizy – nic nie stoi na przeszko-
dzie, by się tam wybrać. A warto!

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com

Światło płynie ze Wschodu

Daleka droga do domu
Ania, Magda, Piotrek,
Maniek, Dawid i Artur to
zupełni wariaci. Totalni
szaleńcy, którzy porzuci-
li praktycznie wszystko
co mieli i postanowili po
prostu... spełniać swoje
marzenia.

Kierunek Skandynawia. Na
pierwszą dalszą podróż ekipa
(choć jej skład się nieco róż-
nił od ówczesnego) wybrała
Skandynawię. Przejechali 8500
kilometrów w dwa tygodnie,
będąc między innymi na Li-
twie, Łotwie, w Estonii, Fin-
landii, Szwecji i Norwegii.
Wyprawa, prócz niezapom-
nianych chwil, przyniosła
także parę usterek, które przy-
gotowały turystów do kolej-
nych, dalszych już przepraw...

Kolejną przygodę przeżyła
tylko dwójka z nich – założycie-
le projektu Zielonym Busem.
Na mapie zaznaczyli swą obec-

ność w Czechach, na Węgrzech,
w Chorwacji, Bośni i Hercego-
winie, Czarnogórze, Serbii, Ma-
cedonii, Albanii, Grecji, Bułga-

rii, Rumunii, Mołdawii, na
Ukrainie, a także we Włoszech.
Tym samym spędzili w busie
210 dni, przejechali 30 tysięcy

kilometrów i spali w najdziw-
niejszych miejscach, jakie
można sobie wyobrazić. To na-
prawdę robi wrażenie.

Czas na Stany. Skoro przeko-
nali się już, że wszystko jest
możliwe... W kwietniu bus
sam, jeszcze bez pasażerów

przedostanie się do Ameryki,
a w maju z całą ekipą ruszy na
podbój Stanów – od Florydy aż
po Alaskę. Będzie to największa
wyprawa jaką dotychczas odby-
li. Znajomi zamierzają doś-
wiadczyć prawdziwego amery-
kańskiego życia, zatem nie obę-
dzie się bez krwistych steków,
prawdziwego kasyna w Las Ve-
gas i przejażdżki na Route 66.

Profanacją ich wielkiej przy-
gody byłoby opisywanie wszyst-
kiego nie będąc z Nimi – ograni-
czyłam się do krótkiego spra-
wozdania z wypraw, a po resztę
odsyłam do bloga – zielonymbu-
sem.pl. Możecie także nakarmić
starego zielonego Volkswagena
dorzucając się na paliwo. Przyja-
ciele założyli również konto na
polakpotrafi.pl i zapewne bardzo
liczą na nasze wsparcie. Jak się
okazuje – najlepszym momen-
tem na spełnianie marzeń nie
jest „jutro” – tylko „teraz”.
Życzymy im szerokiej drogi!

Magdalena KOPEĆ
magdalena.kope@onet.pl

Japonia na wyciągnięcie ręki
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W kinach, w marcu w zesta-
wieniu królował „Logan” oraz
„Piękna i Bestia”. Jednak koń-
cówka miesiąca i zarazem po-
czątek kwietnia będzie należeć
do kilku szczególnych tytułów.
Sprawdźcie, na co należy
odłożyć pieniądze, zaplanować
czas i wybrać się do kina.

„Ghost in the Shell”
(od 31 marca)

Hollywoodzka adaptacja
słynnej mangi od początku
wzbudzała kontrowersje. Nie
chodziło tylko o samą idee pro-
jektu, ale i obsadzenie Scarlett
Johansson w roli głównej. Jed-
nak pierwszy zwiastun filmu
wraz z coverem piosenki „Enjoy
The Silence” zainteresował nie-
jedną osobę. Od 31 marca bę-

dziemy mogli przekonać się, czy
aktorka, która wykreuję postać
Major, hybrydę człowieka i ro-
bota, sprostała zadaniu. Sama
historia skupi się na jednostce
Section 9 i próbie powstrzyma-
nia szaleńca. Na drugim planie:
Juliette Binoche, Takeshi Kita-
no, Pilou Asbaek i Michael Pitt.

„American Honey”
(od 31 marca)

Brytyjska reżyserka i scena-
rzystka, laureatka Oscara i Bafty,
Andrea Arnold powraca z nowym
filmem. Po „Fish Tank” (2009)
oraz „Wichrowych Wzgórzach”
(2011), tym razem stawia na dra-
mat obyczajowy z osiemnastolet-
nią Star, która jako młoda dziew-
czyna porzuca rodzinę i wyrusza
z paczką poznanych ludzi po

Ameryce. Wśród nowych znajo-
mych są m.in. Crystal (Riley
Keough) i Jake (Shia LaBeouf).
Kino buntu spod znaku także
drogi z muzyką The Raveonettes,
Bruce'a Springsteena, a nawet
Calvina Harrisa i Rihanny.

„Dalida. Skazana na
miłość” (od 31 marca)

Na pewno każdy z Was nucił
utwory „Bésame mucho (Em-
brasse-moi)” czy „Paroles... Pa-
roles”. Francuzka Lisa Azuelos
podjęła się nie lada wyzwania.
Po filmach „LOL” i „Pożąda-
nie”, zdecydowała się realizację
dramatu biograficznego o jed-
nej z najsłynniejszych diw fran-
cuskiej sceny. Dalida, czyli Io-
landa Cristina Gigliotti za-
chwycała nie tylko głosem, ale

inteligencją i urodą. Niejedno-
krotnie porównywana do Kleo-
patry, jej życie prywatne nie
było usłane różami, tak jak się
wydawało wielu jej fanom. „Da-
lida. Skazana na miłość” to nie
tylko pozycja obowiązkowa dla
wielbicieli twórczości piosen-
karki. Niech każdy pozna nie-
znaną historię pięknej i tragicz-
nej zarazem artystki.

„Pakt krwi”
(od 7 kwietnia)

Reżyser Steven C. Miller jest
bardzo płodnym twórcą. Do-
tychczas jego obrazy trafiały do
Polski bezpośrednio na rynek
dvd lub platformy VOD. Od hor-
rorów „Silent Night” i „Under
the Bed”, przez sensacyjne pro-
dukcyjniaki „Extraction” i „Ma-

ruderzy” z Brucem Willisem.
„Pakt krwi” (oryg. „Arsenal”)
może jednak zmienić tę passę,
ponieważ od 7 kwietnia zagości
w naszych kinach. W dzieciń-
stwie bracia Lindel mogli liczyć
wyłącznie na siebie. Jednak
z czasem ich drogi rozeszły się.
Teraz to JP (Adrian Grenier)
musi uratować brata, Mikeya
(Johnathon Schaech), przetrzy-
mywanego przez gangsterów. Na
drugim planie zobaczymy Johna
Cusacka, ulubienicę reżysera Ly-
dię Hull oraz... Nicolasa Cage'a w
roli szefa mafii, Eddiego Kinga.

„Szybcy i wściekli 8”
(od 21 kwietnia)

Pierwszy film, którego pre-
miera odbyła się w... 2001(!) roku
nie zapowiadała sukcesu i popu-

larności późniejszych kontynua-
cji. Tak się jednak stało, a losy
Dominica, Paula i familli śledzi-
liśmy przez kolejne lata. Na
premierę czeka kolejny obraz –
tym razem bohater, kreowany
przez Vina Diesela wstępuję
na przestępczą drogę w związku
z postacią tajemniczej Cipher
(w tej roli Charlize Theron). Do
serii powrócą, znani z poprzed-
nich części, aktorzy: Michelle
Rodriguez, Dwayne Johnson, Ty-
rese Gibson, Ludacris, Jason Stat-
ham czy Kurt Russell. Produkcję
wyreżyserował F. Gary Gray, autor
nagradzanego „Straight Outta
Compton”. Szybkie samochody,
nielegalne wyścigi, tuning i pięk-
ne kobiety – gwarantowane!

Adrian Warwas
film.gildia.pl

(adrian.warwas@wp.pl)

Remigiusz Mróz jest
wschodzącą gwiazdą i tego nie
można mu odmówić. Jego
książki notorycznie pojawiają
się na pierwszych miejscach
przeróżnych rankingów, a także
z zawrotną szybkością opusz-
czają półki już w dniach pre-
miery. Z wykształcenia praw-
nik, który zrezygnował z dalszej
kariery w świecie prawa i prze-
niósł cały swój czas na ciągłe
klikanie w klawiaturę i wy-
puszczanie na polskich rynek
kolejnych opasłych tomów.
A trzeba przyznać, że jest ich
całkiem sporo. W ciągu czte-
rech lat od rozpoczęcia swojej
kariery napisał siedemnaście
powieści. A kolejne trzy są za-
planowane na rok 2017. Jed-
nego można być pewnym –
Mróz to najbardziej płodny
pisarz w naszym kraju. Po-
chodzącego z Opola twórcę
trudno przypisać do jednego
gatunku. Najbardziej zasłynął
z thrillera prawniczego, a właś-
ciwe można już napisać serii,
z Joanną Chyłką i Kordianem
w rolach głównych. Warto też
wspomnieć o czterech powie-
ściach umiejscowionych w cza-
sach II Wojny Światowej (try-
logia „Parabellum” oraz wzno-
wione niedawno „Turkusowe
Szale”), kryminałach („Beha-
wiorysta” i cykl o komendan-
cie Forście) a także nazywane

polskim „House of Cards” –
„Wotum nieufności”. To tylko
te jedne z najpopularniejszych
tworów tego autora.

Natomiast Ove Løgmansbø
to pisarz z Wysp Owczych.
W połowie Polak, a w połowie
Farerczyk, który zdecydował
się zadebiutować na polskim
rynku wydawniczym powie-
ścią „Enklawa”. Był to po-
czątek cyklu, który w tym roku
ma się doczekać trzeciego
tomu.

Dlaczego o tej powieści na-
gle zrobiło się tak głośno? Bo
wystarczyło kilka elementów
niepasujących do siebie, by
cały plan się zepsuł i mistyfi-
kacja poszła na marne.

Okazało się bowiem, że
Wyspy Owcze zamieszkiwa-
ne są także przez Polaków,
którzy zwrócili uwagę na to,
że autor jak na Farerczyka po-
mylił kilka znaczących fak-
tów. Tamtejsi mieszkańcy
nigdy nie pukają do drzwi,
a imię, które pisarz dał
głównemu bohaterowi, częś-
ciej nadaje się przedstawi-
cielkom płci pięknej. Społecz-
ność jest tam też bardzo za-
mknięta i niczym w małym
miasteczku każdy zna każde-
go. Nic więc dziwnego, że
mieszkańcy rozpoczęli śledz-
two, gdy okazało się, że nikt
tego osobnika nie kojarzy.

Prawdziwe nazwisko
mrozi krew w żyłach

Dlaczego w tym artykule
poruszono sylwetki tych
dwóch panów skoro łączy ich
tylko zawód i gatunek w jakim
piszą? Ano dlatego, że jak
mogli dowiedzieć się widzo-
wie TVN-u jest to jedna i ta
sama osoba. Remigiusz Mróz
sprawił, że jego fani złapali się
za głowę i musieli dodać do
swojej listy „must read” kolej-
ne dwa, a już niedługo trzy
tomy. I wielu wciąż zadaje so-
bie jedno pytanie: Dlaczego
wschodząca gwiazda ukryła się
pod obcym nazwiskiem, by
napisać książki nieodbiegające

za bardzo od tematyki wcześ-
niejszych?

Mróz przyznał, że chciał się
sprawdzić. Zobaczyć jak sprze-
dadzą się jego powieści, gdy lu-
dzie po pierwsze nie będą wie-
dzieć, że to on, a po drugie
będą przekonani, że nie jest on
Polakiem. W końcu nie od dziś
wiadomo, że polscy autorzy
zostali zepchnięci w cień przez
tych zagranicznych, którzy
o wiele częściej brylują na
półce z nazwą bestseller.
Zresztą nie byłby pierwszym
pisarzem, który zdecydował się
wydać coś nie pod swoim na-
zwiskiem. Przecież sam Step-
hen King, który chciał odciąć
się od tytułu króla horrorów

i zmyć niemiłe wrażenie po re-
klamie kart kredytowych stwo-
rzył Richarda Bachmana. Pod
tym właśnie nazwiskiem opub-
likował chociażby „Ostatni
Bastion Barta Dawesa”, który
bardziej należałoby pod-
ciągnąć pod kategorię powieści
psychologicznych niż grozy. Na
podobny krok zdecydowała się
J.K.Rowling. Po porażce i dość
ostrej krytyce „Trafnego wybo-
ru” chciała sprawdzić, czy
książka rzeczywiście była aż tak
zła, czy to jednak oczekiwania
i jej powiązanie z magicznym
światem Harry`ego Pottera tak
bardzo zaniżyło wartość jak
niektórzy nazywali trefnego
wyboru. „Wołanie kukułki”

było debiutem Roberta Gal-
braitha, który doczekał się kon-
tynuacji. Świetny kryminał,
który tylko zyskał, gdy autorka
przyznała się do autorstwa.

Książkowy świat podzielił
się na ludzi, którzy przyjęli to
wiadomość i na tych, którzy
zarzucają młodemu pisarzowi,
że jest to jedynie zagrywka
marketingowa mająca zwięk-
szyć sprzedaż jego książek.
Trudno im się dziwić, skoro
kolejna powieść Mroza ma
swoją premierę piętnastego
marca, czyli niecałe dwa ty-
godnie po oficjalnym ogłosze-
niu tej informacji.

Kinga KOLENDA
kinga.kolenda@gmail.com

Dlaczego akurat ta książka?

Zgadnij kto to?
Wyspy Owcze to archipelag wysp wulkanicznych (o po-
wierzchni 1399 km²) na Morzu Norweskim, między
Wielką Brytanią, Islandią a Norwegią. Stanowią teryto-
rium zależne Danii. Tak brzmią dwa pierwsze zdania na
polskiej Wikipedii. Dlaczego nagle cała Polska, a przy-
najmniej ta, która czyta rocznie więcej niż jedną książkę,
zaczęła mówić o tym miejscu?

S t u d e n c i e ! M a r s z d o k i n a !
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Za oknami z dnia na dzień coraz piękniej-
sza pogoda. Powoli zapominamy o siar-
czystych mrozach, grubych płaszczach
i kożuchach. Trzeba będzie zrzucić ciepłe
nakrycia wierzchnie i zastąpić je coraz
bardziej skąpymi strojami.

Niektórzy zaczęli snuć swoje plany wakacyjne. Słonecz-
na Italia, a może nasz rodzimy Bałtyk? Niezależnie od
tego, gdzie planujesz spędzić tegoroczne lato na pewno
zechcesz wyglądać dobrze. Szczególnie jeśli przez ostat-
nie tygodnie, a może nawet miesiące nie dbałeś/aś zbyt-
nio o siebie, nie odwiedzałeś/aś siłowni, a Twój „wysiłek”
ograniczał się do drogi na przystanek tramwajowy. Kwie-
cień to najwyższy czas, by wziąć się do roboty, może jesz-
cze coś z tego będzie. Wszyscy już zapomnieli o sesji zi-
mowej, teraz już nie ma wymówek. Zanim jednak po-
biegniesz po karnet na siłownie, buty do biegania lub naj-
nowsze DVD Ewy Chodakowskiej zwróć uwagę na kilka
rzeczy. Dzięki nim możesz uniknąć kontuzji, a Twoja mo-
tywacja nie zniknie po 2 dniach.

ROZGRZEWKA

O rozgrzewce przed aktywnością fizyczną wiemy już od
wuefistów w podstawówce. Pozwala rozgrzać mięśnie i przy-
gotować się do wysiłku. Wykonanie kilku ćwiczeń rozgrze-
wających przed treningiem ma istotne znaczenie, ponie-
waż pozwala zwiększyć swoje możliwości i uniknąć kontuzji
czy chociażby zakwasów. Mogą to być np. przysiady, skłony,
skrętoskłony, podskoki, skakanie na skakance, a nawet
truchtanie w miejscu.

SŁUCHAJ CIAŁA

Drugą rzeczą, o której często zapominają osoby nie tyl-
ko rozpoczynające swoją przygodę ze sportem, ale też ta-
kie, które bardzo ambitnie podchodzą do tego tematu.
Nie można zaczynać od zbyt intensywnych treningów.
Warto słuchać swojego ciała i dostosować ćwiczenia do
swoich możliwości. Nigdy nie zmuszaj się do tego, czego
nie jesteś w stanie zrobić. Nie narzucaj też zbyt szybkie-
go tempa i rób sobie przerwy. Lepiej, by konkretne ćwi-
czenie było zrobione wolniej, lecz dokładniej. Warto zro-
bić 5 zamiast 10 powtórzeń, ale niech będą one przemyś-
lane. Jeśli nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś lub było to już ja-
kiś czas temu nie powinieneś ćwiczyć częściej niż co 3 dni.
Mięśnie potrzebują czasu, by się zregenerować.

NAWODNIENIE

Podczas treningu zawsze miej przy sobie wodę. To naj-
ważniejszy składnik odżywczy naszego ciała. Pomaga

w sprawnym działaniu mięśni, wspomaga regenerację.
Ponieważ podczas wysiłku fizycznego organizm traci
wodę, należy dużo pić, aby uniknąć kontuzji, uszkodze-
nia ścięgna, skurczy, zmęczenia, przegrzania i problemów
z trawieniem.

DIETA

Nie zapominaj, że równie ważne jak aktywność fizycz-
na(jeśli nie ważniejsze) jest zdrowe odżywianie. Bowiem
zbilansowana dieta stanowi 70% sukcesu. Bez tego nie
osiągniemy zadowalającego efektu, nawet katując się in-
tensywnymi treningami na siłowni. Przed wysiłkiem na-
leży pamiętać, by spożyty posiłek był stosunkowo ubogi
w białko, tłuszcze i błonnik. Substancje te sprawią, że
możemy odczuwać dyskomfort w czasie ćwiczeń. Znacz-
nie lepszym wyborem jest odżywczy posiłek, bogaty
w węglowodany. Są głównym źródłem energii w diecie
człowieka. Szykując się do ćwiczeń, ostatni posiłek zjedz-
my maksymalnie na dwie godziny przed nimi. Po ćwicze-
niach konieczne jest uzupełnienie utraconych kalorii. Aby
dostarczyć organizmowi substancje niezbędne do jego re-
generacji, należy spożyć wartościowy posiłek. Oczywistym
wyborem jest białko znajdujące się w chudym mięsie lub
nabiale. Warto spożyć je w połączeniu z produktem pełno-
ziarnistym. Doskonałym dodatkiem są warzywa bogate w
witaminy i składniki mineralne. Co ciekawe, po treningu
wskazane jest również spożycie tłuszczu, przy czym naj-
lepsze są nienasycone kwasy tłuszczowe. Posiłek należy
uzupełnić płynem, by skutecznie nawodnić organizm. Ja-
kość snu również ma znaczenie przy uprawianiu sportu.
Zapewnij sobie dostatecznie dużo czasu na odpoczynek,
aby rano wstać dobrą nogą!

STRETCHING

Jeśli była rozgrzewka przed treningiem, nie zapominaj-
my też o rozciąganiu po treningu. Wzmacniamy w ten
sposób stawy i mięśnie, przez co łatwiej jest uniknąć kon-
tuzji oraz zmniejsza się obolałość po treningach, mięśnie
lepiej się regenerują. Dodatkowo systematyczne roz-
ciąganie zwiększa ruchomość naszych stawów. Wykonując
je bezpośrednio po treningu wyrównujemy swój puls,
łapiemy oddech i możemy w pełni skupić się na dokład-
nym rozciągnięciu całej długości mięśni. Całość powinna
trwać około 15 minut, w zależności od wykonywanych
ćwiczeń.

Z tą podstawową wiedzą możesz już ćwiczyć i robić for-
mę na lato. Nie zapomnij, że do uzyskania efektów po-
trzebna jest regularność. Mam nadzieję, że szybko się nie
zniechęcisz, bo zaczniesz się cieszysz chociażby tym, że
biegniesz na autobus bez zadyszki.

OLIWIA LEBIEDŹ
olileb@wp.pl
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Wróć do formy z głową!

Ciężka praca popłaca

DNI TURYSTYKI
XV DNI TURYSTYKI! W dniach 4-5 kwietnia 2017 w Collegium Geographicum (UAM)
odbędą się Dni Turystyki. Po raz kolejny studencki festiwal podróżniczy otworzy
drzwi i serca dla miłośników podróży. Jak i co roku przygotowaliśmy niezwykłe atrak-
cje, wspaniałych gości, gry, prezenty, warsztaty, konkursy i dużo niespodzianek
– mówią organizatorzy, studenci Turystyki i Rekrecji Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Festiwal ma na celu przybliżenie kultury oraz geografii najróżnie-
jszych zakątków świata. Dzięki tej imprezie można poznać smak świata i poczuć się
jak w podróży. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej dniturystyki.pl
i oficjalnym fanpage Dni Turystyki. My jak zwykle polecamy, a relację z tego wydarze-
nia przeczytacie w kolejnym numerze BUCa.

Smartstudia
Na wizerunek typowego studenta

składa się wiele elementów, ale jeden
z nich wydaje się szczególnie istotny. I nie
chodzi o stos podręczników, podkrążone
oczy, kubek kawy w ręce czy o laptopa. Ob-
serwacja życia uczelnianego skłania do re-
fleksji, iż prawdziwy student XXI wieku to
taki, który nigdy nie rozstaje się ze swoim
smartfonem.

Ranek, za licznymi oknami wydziału
jeszcze ciemno, ale pierwsi nieszczęśnicy
już czekają na maraton edukacyjny. Co
zrobić z nadmiarem wolnego czasu?
Można wybrać standardową opcję nadra-
biania zaległości w spaniu i z głową opartą
o stół wpaść w objęcia Morfeusza. Część
studentów sięga po inne rozwiązanie
i, zgodnie ze świeżymi jeszcze postano-
wieniami noworocznymi, zatraca się w lek-
turze notatek i podręczników, żeby później
móc olśnić wszystkich kolegów oraz
wykładowców swoją wiedzą. Co ciekawe,
stałym elementem takiej nauki nie jest je-
dynie czytanie. Co jakiś czas student od-
rywa nos od najwidoczniej męczących kar-
tek zapełnionych rzędami słów i sięga po
swojego najwierniejszego elektronicznego
przyjaciela, jakim jest smartfon. Z chwilą
podświetlenia ekranu telefonu na twarzy
młodego człowieka maluje się ulga i łatwo
można zauważyć, że przeniósł się on do
kolorowej i najwyraźniej przyjemniejszej
rzeczywistości.

Współczesny student bardzo szanuje
Shakespeare’a, a jego dewiza życiowa to
„być albo nie być”, co oznacza mniej wię-
cej tyle, co „wstawić zdjęcie na Instagra-
ma lub nie wstawić”. Proces uczenia się
zdaje się być dużo prostszy i bardziej
efektywny, gdy zostanie uwieczniony na
zdjęciu opublikowanym później w Inter-
necie. W końcu inni użytkownicy będą
z nas dumni, gdy zobaczą, że ciężko pra-
cujemy i nagrodzą nas cyfrowymi ser-
duszkami, prawda?

Niezwykła rola smartfona nie ogranicza
się jedynie do pomocy w samodzielnej
nauce. Nie ma wykładu, na którym choć
jeden student nie sięgnąłby po telefon,
żeby uciec od rozpaczy, jaką wywołuje ko-
nieczność słuchania oraz przyswajania in-
formacji. Czas płynie szybciej, gdy można
wysłać na Snapchacie zdjęcie z prośbą
o ratunek. Wspaniale podnosi też na du-
chu rozmowa na Messengerze z przyjacie-
lem od serca. Często nie potrzeba nawet
słów, wystarczą emotikony i kilka memów
adekwatnych do sytuacji, żeby druga oso-
ba zrozumiała, co chcemy przekazać.

Student XXI wieku ma dużo szczęścia
– od samotności i zagubienia ratuje go
wierny, elektroniczny kompan. Warto jed-
nak czasami zastanowić się, czy ta przyja-
źń nie bywa zbyt zażyła i czy nie ogranicza
nam ona kontaktu z rzeczywistością, któ-
ra jest tu i teraz.

Aleksandra BRAGUN
aleksandra.bragun@gmail.com
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Przed pierwszym spotka-
niem byli faworytami, prze-
grywając ten mecz 4:0.

Piłkarski świat był pewny, że
w Lidze Mistrzów takiej straty
odrobić się nie da, szczególnie
gdy przeciwnikiem jest PSG.
Jednak dla nich niemożliwe nie
istnieje i ostatecznie FC Barce-
lona pokonała Paryżan 6:1 po
jednym z najlepszych i najbar-
dziej emocjonujących meczów
w historii tych rozgrywek awan-
sując tym sposobem do ćwierć-
finału.

Po tak wysokiej porażce
w pierwszym meczu Kataloń-
czycy musieli stanąć na
głowie, aby odrobić tak wiel-
kie straty. Patrząc na statysty-
ki przed tym spotkaniem, naj-
więksi fani gospodarzy wie-
rzyli, że po ostatnich wyso-
kich zwycięstwach w La Liga,
podopieczni Luisa Enrique są
w stanie odrobić stracone
cztery bramki, a może strzelić
ich nawet więcej. Jednak za
drużyną ze stolicy Francji
przemawiała jedna, ale za to
ogromna przewaga. Przyje-
chali z wielką zaliczką, przy
okazji wiedząc, że przez ostat-
nie dwadzieścia lat nie prze-
grali w europejskich pucha-
rach większą różnicą, niż trze-
ma bramkami. Jednak jak
wiadomo, każda statystyka się
kiedyś kończy i tutaj Duma
Katalonii „pomogła” wyśru-
bować niechlubny rekord naj-
wyższej porażki w historii klu-
bu z Paryża.

Trudny początek

Barcelona wyszła bardzo
zmobilizowana, niesiona przez
ponad dziewięćdziesiąt tysięcy
kibiców, zaś goście może byli
zbyt pewni swego i wyszli mało
zmobilizowani na ten mecz.
Równie możliwe jest to, że zbyt
duża presja, która na nich
ciążyła, związała nogi piłka-
rzom, którzy są przecież jedny-
mi z najlepszych współcześnie
zawodników. Tego się nie do-
wiemy, ale szybka bramka, już
w trzeciej minucie dodała
prądu Katalończykom, którzy
od tego momentu dominowali
przez całe spotkanie. Pod ko-
niec pierwszej połowy szczęśli-
wie piłka znowu wpadła do
bramki gości i połowa strat zos-
tała odrobiona, a kibice mogli
zacierać ręce na to, co wydarzy
się w drugiej części meczu.

Z raju do piekła

Po przerwie szybki rzut karny
dla Barcelony i zrobiło się bar-
dzo ciekawie. Gospodarze dalej
się napędzali i nie wypuszczali
już Paryżan z ich własnej
połowy. Jednak po godzinie gry
nadeszły wspaniałe minuty dla
grupki kibiców, sztabu szkole-
niowego i całej Francji. Cavani
wykończył zabójczą kontrę i wy-

dawało się, że kwestia awansu
rozwiązała się w tej chwili.
Z ulgą odetchnął trener Emery,
a Camp Nou zamilkło. Boiskowe
rządy zmieniły się o 180 stopni i
PSG chciało pójść za ciosem,
jednak po raz kolejny potwier-
dziło się to, że niewykorzystane
sytuacją lubią się mścić. I tak jak
mówi to piłkarskie porzekadło,
nadeszło siedem zabójczych, ale
też niezapomnianych minut w
historii całej Ligi Mistrzów. Od

osiemdziesiątej ósmej do piątej
minuty doliczonego czasu gry
zawodnicy Luisa Enrique doko-
nali niemożliwego i awansowa-
li do kolejnej fazy rozgrywek.
Stadion oszalał i rozpoczęło się
to, co jest najpiękniejsze w piłce
nożnej, czyli emocje, pozytyw-
ne z jednej strony i negatywne z
drugiej. Popłakali się wszyscy,
od fanów Barcelony – ze szczęś-
cia, po kibiców PSG – z żalu
i niedowierzania. Tym sposo-

bem zakończył się mecz, który
będzie wspominał każdy kibic
futbolu na świecie przez dzie-
siątki lat. I właśnie tak stolica
Katalonii dołączyła do Stam-
bułu – miasta kojarzonego z
piłkarskim cudem i kwintesen-
cją piękna tego sportu.

Spore kontrowersje

Żeby nie było tak bajkowo –
nie da się ukryć, że dużo mówi

się o poziomie sędziowania
i podjęciu kilku niezrozu-
miałych decyzji przez niemiec-
kiego arbitra Deniza Aytekina.
Jak dobrze wiadomo, gdy sę-
dzia staje się jedną z głównych
postaci w tak wielkim meczu,
to coś musi być na rzeczy. Jed-
nak patrząc na standardy sę-
dziowania i rozumienie prze-
pisów na polskim podwórku,
a na poziomie Ligi Mistrzów, to
trzeba przyznać, że jest to
znacząca różnica. Kwestią dys-
kusyjną było odgwizdanie kar-
nych dla Barcelony i niezrobie-
nie tego w drugą stronę. Nie da
się ukryć, że punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia,
kibice jednej drużyny byli bar-
dziej zadowoleni, drudzy
mniej, ale tak to w sporcie
bywa. Jedno jest pewne. Sędzia
Aytekin w najbliższym czasie
odpocznie sobie od spotkań tej
rangi, co może sugerować,
że federacja nie chce, aby w ko-
lejnych spotkaniach jedną
z gwiazd był arbiter meczu.
Podsumowując – za kilka lat
nikt nie będzie pamiętał żad-
nych kontrowersji, a wynik i to
w jaki sposób Barcelona awan-
sowała, odrabiając taką stratę
będzie budził podziw i wspa-
niałe wspomnienia z gęsią
skórką na rękach.

Daniel LEWANDOWSKI
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Dopóki piłka w grze

To nie scenariusz kolejnego
amerykańskiego dramatu, lecz
smutne realia, które dotknęły Ar-
senal i jego francuskiego szkole-
niowca. Do maja jeszcze daleko,
a "Kanonierzy" odpali już z Ligi
Mistrzów i od dawien dawna nie
liczą się w walce o mistrzostwo kra-
ju. Sytuacja z pewnością rozczaro-
wująca, ale nieszczególnie zaska-
kująca. Ostatnie 7 sezonów Arse-
nalu to dokładnie ten sam scena-
riusz – niezły początek rozgrywek,
zadyszka na przełomie roku, po-
rażka w 1/16 Ligi Mistrzów i hero-
iczna walka o pierwszą czwórkę
w ligowej tabeli. To dopiero serial.
Szkoda, że dość przewidywalny
i podwójnie frustrujący. Choć ki-
bice znają jego zakończenie, do sa-
mego końca łudzą się, że tym ra-
zem może będzie inaczej. Do tej
pory nie było i w tym sezonie rów-
nież nie będzie.

Za moich czasów...

Obecnie osoba Wengera spędza
sen z powiek nie tylko właścicie-
lom klubu, ale także kibicom. Po-

dzielili się oni na dwa obozy. Pierw-
szy już od lat jest krytycznie nasta-
wiony do francuskiego trenera
i wielokrotnie daje upust swoim
negatywnym emocjom podczas
meczów. Drugi zaś to obóz „starej
daty”, czyli sympatycy pamiętający
wspaniałe sukcesy Wengera sprzed
piętnastu lat. To oni wciąż wspie-
rają Francuza, wierząc, że to za
jego kadencji Arsenal wróci na
zwycięską ścieżkę.

Spory pomiędzy obiema strona-
mi wychodzą już poza obszar sta-
dionu. Telewizja ArsenalTV nie-
jednokrotnie publikowała kłótnie
kibiców, którzy wzajemnie próbo-
wali przekonać się do zmiany spo-
sobu myślenia. Nie byłoby w tym
nic złego, gdyby przekładało się to
na doping na The Emirates. Jest
wręcz odwrotnie. Atmosfera wro-
gości pośród kibiców Arsenalu jest
wszechobecna – zawodnicy nie
otrzymują wsparcia, w większości
słysząc tylko chóralne śpiewy kibi-
ców przyjezdnych. Przed re-
wanżowym spotkaniem z Bayer-
nem, sympatycy Arsenalu zorgani-
zowali protest przeciwko Wenge-

rowi. Pod stadionem było głośno.
Na stadionie niczym w teatrze
– cisza. Atmosfera w klubie na linii
kibice-piłkarze-trener jest już tak
napięta, że pozostaje traktować ją
jak komedię. Szkoda tylko, że bawi
ona całą Wielką Brytanię, poza ki-
bicami Arsenalu.

Wyniki, styl, atmosfera

W czasach największej świet-
ności Wengera, wszyscy nieustan-
nie wychwalali styl gry Arsenalu
oraz etykę pracy, którą Francuz
wdrożył w struktury kluby. „Kano-
nierzy” uchodzili za jeden z naj-
bardziej profesjonalnych zespołów
w całej Europie. Kolejnym kro-
kiem naprzód miała być budowa
nowego, pięknego stadionu. To
również częściowo się powiodło.
Choć The Emirates z pewnością
należy do najnowocześniejszych
obiektów piłkarskich, to wciąż
owiane jest złą sławą. Arsenal do
dziś nie wygrał żadnego poważne-
go tytułu po przenosinach na nowy
stadion. Dodatkowo ogromne wy-
datki spowodowane budową
obiektu wpłynęły na politykę
transferową klubu, którego przez
długi czas nie było stać na topo-
wych piłkarzy. Ta sytuacja uległa

zmianie dopiero trzy sezonu temu,
kiedy Wenger miał możliwość
sprowadzenia do klubu Mesuta
Ozila. W kolejnych latach płacił
równie duże pieniądze za Sanche-
za czy Xhake, ale wciąż nie przy-
niosło to efektów w postaci tro-
feów. Obecnie Arsenal pozbawio-
ny jest swojego stylu, co przekłada
się na brak pożądanych wyników.
"Kanonierzy" mają za to piękny
stadion, na którym kibice mogą
wyrażać swoją dezaprobatę dla po-
czynań Wengera.

Kozioł ofiarny

Szkoleniowiec Arsenalu po-
pełnia wiele błędów, a niektóre
jego decyzje mogą wręcz szoko-
wać. Wyjątkowym nietaktem
byłoby jednak obwinianie go
o wszystkie grzechy tego świata.

„Kanonierom” co prawda braku-
je trofeów, ale należy pamiętać, że
pomimo słabej kadry, Arsenal pod
wodzą Wengera zawsze występował
w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwa-
gę skalę trudności Premier League,
jest to naprawdę niezłe osiągnięcie.
Niestety, apetyt rośnie w miarę je-
dzenia. Dlatego też kibicom Arse-
nalu nie wystarczy już sama kwali-
fikacja do elitarnych rozgrywek –

pragną, by ich zespół grał o naj-
wyższe cele i trudno ich za to winić.

Wenger nie jest złym trenerem.
Ktoś taki nie stworzyłby drużyny,
która byłaby niepokonana przez
cały ligowy sezon, a przecież właś-
nie tego dokonał Arsenal Francu-
za w sezonie 2003/2004. Wenger
jest po prostu wypalony. Potrzeba
mu zmiany otoczenia, współpra-
cowników, a być może także naj-
prościej w świecie miasta czy kra-
ju. Niech o jego wielkości świadczy
fakt, że pomimo tylu nieudanych
sezonów, jego nazwisko wciąż łączy
się z takimi tuzami jak PSG czy re-
prezentacja Francji.

Odetnijcie pępowinę!

Najwyższa pora na odważne de-
cyzje. Koniec obecnego sezonu jest
idealnym momentem na zmiany.
Kontrakt Wengera wygasa i jest to
ostatnia szansa na polubowne za-
kończenie tej przygody. Polubowne,
bowiem żadna ze stron nie weźmie
całej odpowiedzialności na siebie.
Francuz nie przedłuży kontraktu,
a właściciele nie będą zmuszeni do
zwalniania tak zasłużonego trene-
ra. Obecna sytuacja nie służy niko-
mu. Arsenal popadł w stagnację, zaś
nazwisko Wengera przez wielu ki-

biców mieszane jest z błotem. Za-
równo klub, jak i sama osoba Fran-
cuza, zasługują na znacznie lepsze
traktowanie. Czas dostrzec, że
w tym połączeniu jest to niemożli-
we do osiągnięcia.

Smutny koniec

Arsenal wciąż może zakończyć
sezon z trofeum, bowiem w naj-
bliższym czasie wystąpi w półfi-
nale Pucharu Anglii. Zwycięstwo
w F.A. Cup z pewnością nie
pozwoliłoby odejść Wengerowi
w szczycie chwały, ale umożli-
wiłoby zatarcie plamy po całkowi-
cie nieudanym roku.

Niezależnie od sposobu pożeg-
nania z Wengerem, będzie to przy-
kry finał pięknej historii. Mało kto
będzie już pamiętał sukcesy Fran-
cuza z początku jego kadencji.
Większość będzie mu wypominać
ostatnie, suche lata, które obfito-
wały w liczne kompromitacje.

Wenger stał się bohaterem tra-
gicznym, który przez swoją upar-
tość gromadzi nam sobą coraz
ciemniejsze chmury. Nie ma możli-
wości odwrotu. Francuz musi zna-
leźć nowe otoczenie albo przygo-
tować się na burzę z piorunami.

Patryk Domagała

Nie będzie happy endu

FC Barcelona tym zwycięstwem zapisała się na kartach historii piłkarskiego świata.
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21 lat razem. Przeżyliście wspólnie wiele wzniosłych chwil.
Były sukcesy, trofea, niesamowite rekordy. Jednak od pewnego
czasu źle się dzieje. Ciągłe rozczarowanie i narastająca frustra-
cja. Przyszła pora na zmiany. Zżyliście się jednak tak bardzo, że
nie potraficie się rozstać. Tworzycie toksyczny związek, bo od
lat wzajemnie się wyniszczacie.
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„Pewniacy”

Wiadomo, że w tej walce o jak najlepszą
pozycję w klasyfikacji medalowej państw, ale
i po prostu – w walce indywidualistów
o spełnianie marzeń, liczyć mogliśmy na tych,
którzy niejednokrotnie zachwycali nas swoi-
mi występami, zdobywając kolejne z rzędu
medale. Choć i z takimi właśnie „pewniaka-
mi” nigdy do końca nie wiadomo, czy na pew-
no spełnią oczekiwania, to tym razem bez
wątpienia nie zawiedli.

Pierwszym z nich jest Konrad Bukowiecki.
Od początku sezonu w formie, wiedział, po co
tam jedzie, jednak wiedział też, że rywali nie
ma łatwych. Zapewne też ciąży na nim pres-
ja, bo Tomasz Majewski coraz mniej startuje
w takich zawodach, co też nie jest przecież ni-
czym nadzwyczajnym. Wielu pamięta wy-
czyn, kiedy ww. kulomiot pchnął na odległość
21,95 W Sztokholmie w 2009 roku (tak, to
było już prawie 8 lat temu). Przez te kilka lat
ani on, ani żaden inny Polak nie byli w stanie
poprawić lub chociaż wyrównać rekordu uzys-
kanego przez dwukrotnego mistrza olimpij-
skiego. HME w Belgradzie, rok 2017 – Konrad
Bukowiecki, 20-latek ze Szczytna, pcha na od-
ległość równą 21,97, nie tylko pobijając tym
samym dotychczasowy rekord Majewskiego,
ale i daje sobie dzięki temu szansę na zdoby-
cie złota. Jak się okazało po zakończeniu ry-
walizacji, nikt nie był w stanie przerzucić na-
szego reprezentanta. Czy raczej... przepchnąć.

Drugim z kolei, na którego mogliśmy li-
czyć, był Adam Kszczot. Do tych mistrzostw
miał w swoim dorobku cztery złota mistrzostw
Europy na średnim dystansie 800 m. Dwa
z hali, dwa ze stadionu. Dołączył do tego piąty
krążek o tej samej randze, nie dając rywalom
najmniejszych szans. Bez wątpienia można
uznać, że wygrał w cuglach – tak, jak ma to
w zwyczaju. Ze świetnym, mocnym finiszem.

Czy tego biegacza można zaliczyć do pew-
niaków w tej kategorii, ciężko stwierdzić. Na
pewno można by tak było powiedzieć, gdyby
biegł na swoim koronnym dystansie 800m,
jednak Marcin Lewandowski przerzuca się
stopniowo na bieganie na dłuższym dystansie
z tych średnich – mianowicie na 1500m. Jak
pokazały te mistrzostwa, ta decyzja nie była
zła. Wręcz przeciwnie. Przyniosła mu uprag-
nione złoto, które powinno być motorem na-
pędowym na kolejne starty naszego reprezen-
tanta.

BIEGnijmy zdobyć Belgrad

Biegnijmy, bo nas gonią. Biegnijmy, żeby
nas nie dopadli. Chyba tego trzymali się Biało-
Czerwoni na serbskiej hali. Spośród dwunas-
tu medali, aż osiem przypadło na biegaczy.
Oprócz wspomnianych wyżej średniodystan-
sowców nie można zapomnieć o tym, co do-
konała reszta.

Rafał Omelko, chyba w najlepszej formie
życiowej, wywalczył złoto na 400m, przegry-
wając jedynie z Pavlem Maslakiem z Czech.

Poza tym, do grona zwycięzców, w mniej-
szym czy większym stopniu, możemy doliczyć
Ewę Swobodę i Justynę Święty, które wybie-
gały sobie brązowe medale. Ani jednej, ani
drugiej za bardzo przedstawiać nie trzeba.
Swoboda biega lekko, ale zawsze wiedząc, po
co tak naprawdę startuje. Tak też było tym ra-
zem. Rekordzistka Polski juniorek przegrała w
Belgradzie z reprezentantką Wielkiej Brytanii
i Ukrainy, co świadczy przede wszystkim

o tym, że ten sportowiec nigdy nie odpuszcza
walki o jak najlepszą pozycję. Z zawodów na
zawody Ewa pokazuje się coraz lepiej.

Justyna Święty w swojej kategorii w Polsce
nie ma sobie równych. Zdobyła dotychczas
pięć złotych medali. Jednak arena europejska
jest bardziej wymagająca. Choć tutaj musiała
uznać wyższość dwóch innych zawodniczek –
Francuzką Florią Guei oraz Zuzaną Hejnową
– to trzecie miejsce na mistrzostwach Europy
można uznać za bardzo dobry wynik Biało-
Czerwonej.

Kolejny medal dla Polski w biegu na 1500m
zdobyła Sofia Ennaoui. Tym razem na metę
dobiegła jako trzecia. Dla 21-letniej zawod-
niczki taki wynik, który na tę chwilę może
uznać za największe osiągnięcie w swojej krót-
kiej karierze biegaczki średniodystansowej.

Sztafety na medal

Kto by przypuszczał, że doczekamy się ta-
kich czasów, kiedy znów nasze sztafety będą
walczyły o medale? Ba, medal medalem, ale tu

mowa o złotym! A nawet o dwóch złotych. Pa-
nie w składzie: Wyciszkiewicz, Hołub, Baum-
gart i Święty nie dały się pokonać nawet takiej
reprezentacji, jak Wielka Brytania. Sam ten
fakt sprawia, że w powietrzu nabieranym do
płuc czuje się dumę z dokonania polskich bie-
gaczek. Sztafety 4x400 zwykle lepiej spisywały
się od sprinterskich, ale taki wynik, jak ten, na
pewno na długo zapadnie w pamięci. Co nie
zmienia faktu, że oby tylko do kolejnych mist-
rzostw. Oprócz pań, w męskiej sztafecie na
tym samym dystansie, skład: Kozłowski, Kraw-
czuk, Waściński i Omelko, wywalczyli kolejne
złoto dla naszej reprezentacji. Z wyliczeń wy-
nika, że zostały tylko dwa. Panowie wygrali
z Belgią i Czechami.

Wielki powrót

Sylwester Bednarek. O tym skoczku wzwyż
wielu już być może zdążyło zapomnieć. Jak
widać, nawet mimo bardzo długiej nieobec-
ności spowodowanej ciężkimi kontuzjami, nie
można zapominać o nazwiskach, które na-

mieszały już kiedyś w świecie lekkiej atletyki.
Bednarek zrobił to, na co czekaliśmy od daw-
na. Właściwie od czasów Artura Partyki. Wy-
równał swój rekord życiowy sprzed ośmiu lat,
skacząc na 2,32m w pierwszej próbie, zdoby-
wając tym samym złoto w swojej konkurencji.
Sylwek ma trudnych rywali, którzy na prze-
strzeni czasu nie pozwolą o sobie zapomnieć,
to jest pewne, a największych na tych mist-
rzostwach nie było. Jednak w Belgradzie nasz
reprezentant pokonał nikogo innego, jak Bry-
tyjczyka Grabarza, który jest chociażby brązo-
wym medalistą igrzysk olimpijskich z Londy-
nu.

Tyczka znów nasza

Przez tyle lat w skoku o tyczce byliśmy...
można by rzec, że potęgą. I w żeńskiej kate-
gorii, i w męskiej. Paweł Wojciechowski, któ-
rego po zdobyciu złota na mistrzostwach świa-
ta w Daegu w 2011 roku dopadły liczne kon-
tuzje, pokazał w Belgradzie, że też jeszcze po-
trafi walczyć. Co prawda udowodnił to też

dwa lata temu, ale te mistrzostwa były dla nie-
go niczym odrodzenie Feniksa z popiołów. Tak
przynajmniej można wnioskować po jego po-
stawie. Nie przestał wierzyć w sukces. Wy-
walczył złoto. Musiał uznać wyższość Kon-
standinosa z Grecji, który w pierwszej próbie
pokonał wysokość 4,85m. Wojciechowski też
ją przeskoczył, ale dopiero w trzeciej próbie.

Zdecydowanie najlepszym w tej konkuren-
cji okazał się główny faworyt, lider tabel sezo-
nu – Piotr Lisek. Pod nieobecność króla tycz-
ki – Renauda Lavillenie oraz dwóch innych,
również niezwykle trudnych rywali – Barbera
i Da Silvy, to właśnie nasz reprezentant był
tym, którego obstawiano w roli tego, który ma
walczyć o złoto. Brak takich zawodników nie
oznacza, że rywalizacja była na niskim pozio-
mie. Do wysokości 4,80 przystąpiło aż sześciu
zawodników. Piotr Lisek wywalczył swój pierw-
szy złoty medal na zawodach tej rangi, skacząc
na wysokość 4,85m, pokonując poprzednią,
w odróżnieniu od Greka, w pierwszej próbie.

Martyna Kowalczyk
martynakowalczyk996@gmail.com

Marzec rozpoczął się pod hasłem: lekkoatletyka. Wiadomo, nie tylko z lekką mamy do czynienia, bo to i mist-
rzostwa świata w skokach, i Liga Mistrzów trwa w najlepsze, a to też na dobre rozpoczął się sezon w kolar-
stwie szosowym. Jednak halowe mistrzostwa Europy w Belgradzie miały być dla nas udanymi pod wzglę-
dem występów reprezentantów Polski. Co prawda i ranga samych mistrzostw nieco mniejsza, niż tych sta-
dionowych, a to i też nie są mistrzostwa świata, co krytycy szybko wyłapują, ale nie umniejsza to w żaden,
choćby najmniejszy sposób temu, co Biało-Czerwoni zrobili na hali w stolicy Serbii. Zdobyliśmy dwanaście
krążków, w tym aż siedem złotych.

Podbili Europę na hali

Polacy pokazali klasę. Konrad Bukowiecki;
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