
Kurt Cobain, Ernest Heming-
way, Hans Christian Andersen,
Charles Dickens, Isaac Newton,
Lew Tołstoj, Piotr Czajkowski,
Jerzy Fryderyk Handel, Victor
Hugo, Zbigniew Herbert, Mari-
lyn Monroe – to tylko kilka po-
wszechnie znanych nazwisk
osób, które w jakiś sposób przy-
czyniły się do rozwoju
współczesnej kultury, jedno-
cześnie zmagając się z proble-
mami psychicznymi czy walcząc
z nałogami. Czy istnieje jakiś
związek między ich zaburzenia-
mi a sukcesem?

Być kreatywnym
Według Słownika języka polskiego

PWN, kreatywny znaczy „tworzący coś
nowego lub oryginalnego”, dlatego
niewątpliwie można uznać wspomnia-
ne wyżej jednostki za osoby kreatywne.
W innym słowniku (dobrysłownik.pl)
przeczytamy, że ktoś kreatywny „nie
myśli schematycznie i potrafi zapropo-
nować nowy pomysł rozwiązania pro-
blemu lub stworzyć coś oryginalnego”.
Wyrazami bliskoznacznymi do krea-
tywności jest zatem błyskotliwość, po-
mysłowość, twórczość czy oryginalność.

Oczywiście kreatywność związana ze
sztuką wiąże się z innymi predyspozy-
cjami niż ta typowa dla nauk ścisłych,
stąd stwierdzenie, że Hemingway był
bardziej twórczy czy oryginalny niż
Newton, ma charakter subiektywny.

Czy zatem wszystkie te rzeczowniki,
będące niewątpliwie charakterystyczne
dla artystów, mają jakiś związek z ich
psychiką, a dokładniej – z chorobą afek-
tywną dwubiegunową?

O chorobie afektywnej
dwubiegunowej słów kilka

Choroba afektywna dwubiegunowa to
grupa nawracających zaburzeń psy-
chicznych podczas których występują

etapy głębokiej depresji, zespoły mania-
kalne i hipomaniakalne. Stany te trwają
kilka tygodni, miesięcy a nawet lat.
W różnych przypadkach te etapy są roz-
dzielane okresem bez objawów. Mówi się
też, że początek tej choroby przypada
zwykle na trzecią dekadę życia i dotyka
równie często mężczyzn i kobiety. Cho-
robie często towarzyszy nadużywanie al-
koholu czy innych substancji.

Na początku trzeba zastanowić się
nad tym, czy to sztuka daje ujście na-
gromadzonym emocjom i choroba sta-
je się impulsem do odkrycia talentu, czy
twórczość i zdolności kreatywne są wy-
nikiem choroby i to ona tworzy z ludzi
jednostki kreatywne.

Takie rozmyślania to nie nowość

Już Arystoteles zastanawiał się, dla-
czego ludzie interesujący się sztuką,
poezją i filozofią są melancholikami.

Melancholia była dla niego czymś
zbliżonym do współczesnego pojęcia
choroby afektywnej dwubiegunowej.

Dziś, patrząc na biografię wielu ar-
tystów, można stwierdzić, że bez wątpie-
nia odróżniają się oni od reszty
społeczeństwa pod względem wrażli-
wości na otaczającą rzeczywistość, co
stało się tematem wielu badań.

Za pierwszego współczesnego bada-
cza korelacji między chorobą psychiczną

a kreatywnością uznaje się Cesara Lom-
broso, który zwrócił uwagę na połącze-
nie geniuszu, zaburzeń psychicznych
i uzależnień, oraz częste występowanie
chorób psychicznych i alkoholizmu
w rodzinach osób wybitnych.

W jednej ze swoich książek również
Kay Jamison wspomniała o tym, że cho-
roby psychiczne i predyspozycje twórcze
pojawiały się w rodzinach w kilku poko-
leniach. Jedną z badanych rodzin była
rodzina ojca psychologii amerykańskiej,
Williama Jamesa.

Kolejny badacz, Felix Post, dokonał
pośmiertnej analizy życiorysów osób
znanych i zauważył, że u 72% pisarzy
występowała depresja, a uzależnienie od
alkoholu u 28% z nich.

Nancy Andreasen przez 15 lat obser-
wowała trzydziestu znanych pisarzy. Po
zakończeniu obserwacji zauważyła ob-
jawy zaburzeń afektywnych u 80% ba-
danych, a u niemal połowy rozpoznała
chorobę dwubiegunową.

Z kolei Arnold Ludwig badał grupę
59 pisarek i wykazał występowanie de-
presji u ponad połowy z nich, a stany
maniakalne u jednej piątej.

Zależność pomiędzy występowa-
niem cech kreatywnych a chorobą ma-
niakalno-depresyjną potwierdzają
także przeróżne testy kreatywności czy
test alternatywnych zastosowań przed-
miotów.

A co z trybem życia artystów?
Nie można opierać się tylko na anali-

zie biografii i obserwacji kreatywnych
jednostek. Trzeba także liczyć się z tym,
że oprócz istotnych genów i wykazane-
go w badaniach podobnego myślenia
i przetwarzania informacji do osób z za-
burzeniami psychicznymi, artyści pro-
wadzą charakterystyczny tryb życia,
związany z całkowitym zaangażowa-
niem się w swoją twórczość, często po-
święcając dla niej sen, odżywianie się czy
relacje z innymi. Więc może niejakie
całkowite poświęcenie na rzecz tworze-
nia wykształca w nich choroby psy-
chiczne?

Nie każdy wybitny artysta musi cier-
pieć z powodu choroby psychicznej, ale
warto wiedzieć, że duża reprezentacja tej
grupy się z nią zmagała. Sztuka daje ujś-
cie nagromadzonym emocjom i choroba
staje się impulsem do odkrycia talentu,
czy twórczość i zdolności kreatywne są
wynikiem choroby i to ona tworzy z ludzi
jednostki kreatywne? To, w którą stronę
postawić strzałkę, jest ciągle zagadką.
Mimo wszystko wiele odkryć i dzieł zos-
tało popełnionych właśnie w stanach ma-
niakalnych, stąd bez nich nauka, kultura
czy sztuka wiele by straciły.

Ismena LEŚNIK
ismenalesnik@gmail.com

Źródło artykułu: Janusz Rybakowski, Oblicza choroby
maniakalno-depresyjnej, Poznań 2008, Termedia
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Dlaczego artyście świeci się nad głową żarówka?
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BUC życzy
powodzenia
na #sesji!
Witam wszystkich czytelników,
w nowym 2018 roku! Mam
nadzieję, że przyniesie jeszcze
więcej sukcesów i radości. Nasi
dziennikarze od trzech
miesięcy tworzą zgraną
redakcję, dzięki czemu udało
nam się wyjść już 101 raz!
To właśnie dlatego z loga
wyglądają dalmatyńczyki. W najnowszym numerze dowiecie się,
jak wygląda praca modelki, dzięki Kindze, która przeprowadziła
wywiad ze swoją siostrą, co więcej, absolwentką WNPID.
Adrian, jak zwykle ocenia dla Was film, który spodobał mu się
w tym miesiącu, a Olek przybliży, kto ma szansę na Oscara. Julia
zrobiła research restauracji w pobliżu Moraska, dzięki czemu,
dowiecie się, gdzie zjeść, gdy znudzi Wam się wydziałowy
dewolaj. Rebecca opisała swoją przygodę, podczas podróży do
Poznania, a Paulina zrelacjonowała dla Was poznańskie obchody
święta Trzech Króli. I jeszcze nasz nowy redaktor – Krzysztof,
który napisał o swojej pasji, jaką jest taniec ludowy. Krzysztof
kontynuuje swoje opowiadanie o Pilawie, mam nadzieję, że
wciągnęła Was ta historia. Dawid za to skomentował wybór XD,
jako najsłynniejszego słowa roku 2017. Nie zabrakło również
rubryki dla studentów z zagranicy, zadbała o nią Diana. Ismena
pisze o kreatywności, a Weronika o… miodzie, jak zwykle
tematyka BUC-a jest BARDZO zróżnicowana, abyście się nigdy
nie nudzili. Dodatkowo, poniżej znajdziecie zdjęcie nowo
wybranej Rady Samorządu Studentów, do której mam ogromną
przyjemność należeć. Kończąc, życzę szczęśliwego Nowego
Roku, zdania sesji i ciekawej lektury!
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Miód jest produktem spożyw-
czym pochodzenia naturalnego,
wytwarzanym przez pszczoły.
Jest wdzięcznym elementem
wielu znanych bajek, poczynając
od legendarnej Pszczółki Mai, aż
po Kubusia Puchatka. Co można
zdziałać z dobrym miodem?

Historia niejednokrotnie nawiązywała
do niezwykłych właściwości miodu. Był
znany już w starożytności, kiedy to
uważano go za źródło sił witalnych, zdro-
wia, a także długich lat życia. Jego szero-
kie właściwości są wykorzystywane na sze-
roką skalę również w czasach współczes-
nych. Ze względu na zdrowotne i smako-
we właściwości, słodzi się nim potrawy,
wytwarza się na jego bazie alkohol; z po-
wodzeniem stosuje się go również w prze-
myśle kosmetycznym oraz farmakolo-
gicznym. Istnieją kraje, w których miód
cieszy się szczególną estymą – zalicza się
do nich na przykład Japonia. Co jest
w nim takiego, co zapewnia mu szerokie
grono smakoszy?

Nieco szerzej o właściwościach

Przede wszystkim, naturalny miód to
źródło łatwo przyswajalnych cukrów. Sko-
rzystają na tym nie tylko zwykli ludzie, ale
również… cukrzycy, którzy mogą go
spożywać bez obaw o swoje zdrowie. Co
może się wydawać zaskakujące, miód ha-
muje również rozwój bakterii sprzy-
jających powstawaniu próchnicy, ze wzglę-

du na zawartość nadtlenku wodoru. Łat-
wa przyswajalność (szybkie przenikanie
związków przez skórę) sprzyja też właści-
wościom antyseptycznym oraz regenera-
cyjnym. Miód działa szczególnie skutecz-
nie na rany ropiejące oraz oparzeniowe;
zapobiega powstawaniom blizn oraz pę-
cherzy. W sezonach chorobowych będzie
działać zarówno profilaktycznie, jak i ob-
jawowo – kiedy choroba już nas przygnie-
cie, herbata z odrobiną miodu wspomoże
nas w powrocie do zdrowia dzięki właści-
wościom wykrztuśnym i przeciwbakteryj-
nym. Dlatego na chrypkę, kaszel, proble-
my z gardłem, czy zapalenie zatok będzie
jak znalazł. Wspomoże również w stanach
zapalnych układu pokarmowego: w pro-
blemach z jelitami, żołądkiem, a nawet
dwunastnicą. Jest skutecznym remedium
na takie dolegliwości, jak biegunki, czy za-
parcia. Z jego właściwości skorzystają
także układ krążenia i układ nerwowy
– miód reguluję pracę serca, obniża ciś-
nienie krwi i pozytywnie wpływa na
krążenie. Zadziwiająco uniwersalny pro-
dukt, prawda?

Jedno zdrowie, różne smaki

Miód posiada wiele smaków, w za-
leżności od pyłku, z którego został wy-
produkowany. Do droższych należy miód
manuka pochodzący z Nowej Zelandii.
Ma on szczególnie silne działanie wzmac-
niające i przeciwzapalne. Miód spadzio-
wy, wytwarzany ze spadzi, szczególnie ko-
rzystnie oddziałuje na układ oddechowy.
Niezwykle charakterystyczny, choć spe-

cyficzny w smaku jest miód gryczany –
zawiera on dużo magnezu, żelaza, a także
różnych witamin. Z kolei miód rzepako-
wy o charakterystycznym zapachu
wyjątkowo szybko ulega krystalizacji, zys-
kując jasny odcień. Ciekawym produk-
tem jest miód z mniszka lekarskiego, nie-
przypadkowo określany jako płynne złoto
ze względu na bogactwo witamin i mine-
rałów. Miód akacjowy ma charaktery-
styczną konsystencję, słodki zapach oraz
smak; zawiera też dużo węglowodanów.
Z tego względu jest często wykorzysty-
wany jako słodzik. Za najsmaczniejszy
uznawany jest jednak miód lipowy, który
też ma sporo węglowodanów i będzie
skutecznym remedium na przeziębienie,
podobnie zresztą jak miód wielokwiato-
wy. Na rynku dostępne są także mniej
znane miody, takie jak nawłociowy czy
wrzosowy. Ten ostatni szczególnie dobrze
odnalazł się w przemyśle kosmetycznym.

Gra warta świeczki

Innymi słowy, niepozorny miodek
może sporo namieszać w naszej diecie.
Może warto się w niego zaopatrzyć, na
przykład w okolicznej pasiece? Co praw-
da, cena może mocno nadszarpnąć nie-
jeden studencki budżet, jednak zdrowie
może zyskać na takiej diecie jeszcze wię-
cej… Czy miód zawojuje polskie serca
w takim stopniu, jak stało się to za gra-
nicą? Nowy rok jest, moim zdaniem,
okazją do wykreowania nowego trendu.

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com
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Miód – słodkie lekarstwo

Chcesz powiedzieć co Ci się w BUCu
NIE PODOBA?

A może chcesz nas POCHWALIĆ?
Pisz na adres: teksty.buc@gmail.com

w temacie wiadomosci wpisując „czytelnik”.
Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy,

a może nawet odpowiemy.

Miód ma wiele właściwości leczniczych

WNPID doczekał się nowej
Rady Samorządu Studentów!



gód. Czy przypominasz sobie jakąś
szczególną?

Zdecydowanie tak. Biorąc udział w pokazach
mody nie mamy wpływu na to, jakie ubranie bę-
dziemy musiały zaprezentować. Zdarzyło się,
że dostałam za długą suknię, po której cały czas
deptałam na wybiegu – nie obyło się oczywiście
bez śmiechu. Mimo to musiałam w niej iść i wy-
kazać profesjonalizm. Innym razem podczas
prezentacji biżuterii wartej 30 mln dolarów –
dostałam za krótką sukienkę, która w dodatku
podwijała mi się z każdym kolejnym krokiem.

Branża mody posiada wiele zalet, ale
również wady. Co według Ciebie jest
najlepszą, a co najgorszą stroną w pra-
cy modelki?

Najlepszą stroną bycia modelką to liczne
podróże. Dzięki temu w ciągu tych lat miałam
okazję poznać niesamowitych ludzi. Podróże
dały mi również możliwość poznawania wielu
kultur. Codzienne życie w innym kraju powo-
duje, że mogę czerpać jak najwięcej z danej
kultury i mam okazję żyć tak, jak miejscowi lu-
dzie. Oczywiście jak każdy zawód posiada rów-
nież wady. Nieregulowana godzinowo praca,
bardzo wczesne wstawanie oraz życie na wa-
lizkach – nie należy do przyjemnych. Mimo
wszystko nie żałuję swojego wyboru i jestem
zadowolona z tego kim teraz jestem. Modeling
wiele mi dał, wiele się dzięki temu nauczyłam.
Może nie jest to zawód na całe życie, natomiast
to co zobaczyłam i miałam okazję przeżyć po-
zostanie ze mną na zawsze.

Kinga Patalas
kingapa95@o2.pl
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„Modeling to zawód, który wymaga
dużej pewności siebie oraz dojrzałoś-
ci psychicznej. Nie zawsze zostaje się
wybraną na castingach, ale mimo to
nie powinno się rezygnować...” zdra-
dza Dominika Patalas – absolwentka
WNPiD, pracująca jako modelka.
Jesteś modelką od 4 lat.Większość ludzi
kojarzy modeling z ciągłymi podróżami
oraz pracą z topowymi projektantami.
Jak z Twojej perspektywy wygląda ten
świat?

Oczywiście, modeling to przede wszystkim
wiele podróży (opłacanych przez agencje),
poznawanie nowych ludzi, praca z najlepszy-
mi projektantami, prywatni kierowcy, a także
gwarantowane miejsca VIP. Wszystko jak ze
snu.... Jednak modeling to również ciężka pra-
ca. Castingi to ciągłe oczekiwanie oraz nie-
pewność, czy zostanie się wybraną, natomiast
podczas pracy na wybiegu często cały dzień
musimy wyczekiwać na pokaz mody, który od-
bywa się wieczorem. Jest to zawód, który wy-
maga przede wszystkim dużo cierpliwości i doj-
rzałości.

Rozpoczęłaś pracę modelki w wieku
20 lat, jednak większość dziewczyn za-
czyna pracę w tej branży dużo wcześ-
niej. Czy uważasz, że powinien istnieć
konkretny wiek dla początkującej mo-
delki?

Istnieje zasada, że im wcześniej tym lepiej.
Dziewczyny, które rozpoczynają pracę model-
ki w wieku 15-17 lat mają szansę na zdobycie
większego doświadczenia. Nie ma jednak stan-
dardowego wieku, aby zaistnieć w tej branży.
Rozpoczęcie pracy w takim wieku wiąże się
jednak z zaniedbywaniem szkoły. Jeśli model-
ki wyjeżdżają na kontrakty w roku szkolnym, to
często zaniedbują edukację, a w konsekwencji
nie mają wykształcenia. Można to jednak po-
godzić podróżując w wakacje. Ja dzięki możli-
wościom, jakie zapewnia Wydział Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
mogłam pogodzić naukę z podróżowaniem. Na
szczęście ukończyłam studia, także sumien-
ność popłaca. Bardzo ważny w tym zawodzie
jest jednak charakter, ponieważ z tego biorą się
wymagane cechy w tym zawodzie. Modelka
niezależnie od wieku powinna być dojrzała,
cierpliwa oraz wytrwała. Jest to istotne szcze-
gólnie, że życie w tej branży to weryfikuje....

Mówiąc, że życie to weryfikuje masz na myś-
li odchudzanie, anoreksję oraz używki?

Myślę, że większość wyobrażeń na temat
drastycznego odchudzania się modelek to mit.
Oczywiście zdarzają się przypadki anoreksji
albo niezdrowego wyglądu modelek, ale są to
zdecydowanie wyjątki od reguły. „Dieta” mo-
delek w dużej mierze opiera się na fast foo-
dach. W pracy dostajemy zazwyczaj niezdro-
we jedzenie, przez co najlepiej jeśli modelka
ma dobry metabolizm. Wiele modelek często
przez prace nie je cały dzień, po czym objada
się wieczorem. Muszą mieć jednak zadbany
wygląd, z tego względu nieuniknione są ćwi-
czenia. Większość agencji regularnie sprawdza,
czy modelka ma odpowiednie wymiary. Jeśli
przytyje to w konsekwencji ma odbierane pie-
niądze przeznaczone na jedzenie. Zdarzały się
również przypadki, że agencja poleciła model-
ce środki przeczyszczające na schudnięcie.
Życie modelki to również imprezy i różne gru-
py znajomych... Jeśli się chce to używki zawsze
można zdobyć – nie tylko w modelingu, nato-

miast odpowiedzialność polega na podejmo-
waniu właściwych wyborów. Do tego zawodu
trzeba dojrzeć. Modeling to zawód, który wy-
maga dużej pewności siebie oraz dojrzałości
psychicznej. Nie zawsze zostaje się wybraną na
castingach, ale mimo to nie powinno się re-
zygnować, tylko iść z podniesioną głową na ko-
lejny casting i ciągle próbować.

Na castingach jest wiele modelek, a co
za tym idzie również duża konkurencja.
Czy odczuwalna jest rywalizacja po-
między modelkami?

Osobiście rzadko odczuwam rywalizację – co
nie znaczy, że jej nie ma. Najmocniejsza rywa-
lizacja jest na castingach, ponieważ każda z nas
chce dostać pracę. Słyszałam jednak wiele his-
torii o zabieraniu przez modelki butów na po-
kazie albo rzeczy prywatnych w domach mo-
delek. Wszystko zależy to od ludzi, na jakich
się trafi. Mimo wszystko zawsze trzeba być
pewnym siebie i robić swoje.

Bez wątpienia praca w tej branży nie na-
leży do łatwych. Jak zatem wygląda
standardowy dzień modelki?

Nie ma standardowego dnia, ponieważ
wszystko zależy jaką pracę się dostanie. Pewne
jest, że nie są to typowe godziny pracy – wręcz
przeciwnie. Zdarza się, że trzeba lecieć w nocy
w inne miejsce, gdzie na sen mamy jedynie trzy
godziny, po czym musimy iść do pracy. Model-
ka jest „produktem”, bez którego projektant
nic nie zrobi, dlatego też wymagany jest od nas
profesjonalizm i poważne podejście do naszych
obowiązków.

Czy taka praca daje możliwość osiągnię-
cia niezależności finansowej?

Modelki co tydzień dostają kieszonkowe, za
które – mówiąc kolokwialnie – muszą
„przeżyć”. Zależnie od tego, w jakim jest się
miejscu, czasami pieniądze te starczają. Zda-
rza się też, że trzeba kupować jedzenie z pie-
niędzy własnych. W przypadku wyjazdów za-
wsze podpisuje się kontrakt z agencją. Jeśli
z umowy wynika, że modelka posiada tzw.
„gwarant” – wtedy otrzyma umówioną kwotę
pieniędzy, niezależnie od tego ile będzie pra-
cowała. Drugą opcją jest kontrakt, który nie
przewiduje ile zarobimy – jest to zależne od
ilości pracy, jaką otrzymamy. Z zarobionych
pieniędzy 50% należy oddać agencji, a druga
połowa należy do nas. Żeby jednak nie było tak
kolorowo, z naszej puli pieniędzy musimy
spłacić „dług” agencji, czyli zapłacić za wszyst-
kie koszty, jakie agencja poniosła z naszego
względu. Są to zazwyczaj koszty za mieszkanie,
kieszonkowe, za kierowcę oraz za lot.

Czy świat mody topowych modelek
różni się od Twojego modelingu?

Oczywiście, mając znane nazwisko w tej
branży jest zdecydowanie łatwiej. Umożliwia to
zarabianie większych pieniędzy i przede wszyst-
kim wiek nie stanowi wtedy dużego ogranicze-
nia. Modelki "bez nazwiska" są zmuszone na za-
kończenie kariery przed trzydziestką, ponieważ
konkurencja ze strony młodszych modelek zde-
cydowanie nie ułatwia znalezienia pracy.

Pracując w tej branży z pewnością nie
zabrakło wielu niezapomnianych przy-

Modeling oczami modelki

Dominika Patalas
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Święta, święta i po świętach.
A wraz z nimi skończył się
czas spotkań rodzinnych
i związanym z nimi, czasem
nieco irytującym gradem
pytań. Prym wiodą zwykle
trzy kwestie: ciągłości rodu
(„Poznałaś już jakichś
chłopców?”/„Za takim przy-
stojnym kawalerem to już się
pewno panny oglądają?”),
nauki i samorozwoju („Masz
jakieś dobre oceny? A co ty
właściwie będziesz robić po
tych studiach?”) oraz żywie-
nia („Powiedz mi dziecko, nie
głodujesz tak daleko od
domu? A macie jakieś miejs-
ce, gdzie możecie coś zjeść
między zajęciami?”).

Nawet studenci, którzy są biegli w
arkanach gotowania, mogą niekiedy
nie mieć czasu lub chęci na „stanie
przy garach”. Co prawda mamy wy-
działowy bufet, ale gdyby jedzenie
tam było rutyną, szybko by się znu-
dziło. Aby zapobiec monotonii, war-
to czasem urozmaicić swoje studen-
ckie życie i dietę. Oto cztery lokale
gastronomiczne, które mieszczą się
stosunkowo blisko kampusu Mora-
sko, mają ceny „na studencką kie-

szeń” i są – moim zdaniem – warte
polecenia.

Bar Pinokio

A właściwie „Spaghetti Bar Pino-
kio”, przy czym w lokalu znaj-
dującym się pod adresem os. Stefa-
na Batorego 79u1, a więc tym naj-
bliższym WNPiD, nie miałam okaz-
ji być świadkiem sytuacji, w której
ktoś zamawiał potrawy makaronowe.
Z moich obserwacji wynika, że
dużym wzięciem cieszą się za to tor-
tille, kebaby oraz zestawy obiadowe,
na które składa się zupa i drugie da-
nie. Nie bez znaczenia jest, jak sądzę,
że te ostatnie objęte są promocją dla
studentów – za okazaniem legityma-
cji otrzymują oni 20% zniżki. Warto
też wspomnieć, że tutaj nie podaje
się wykwintnych kompozycji jak
w ekskluzywnych restauracjach,
a serwowane tu porcje w niektórych
przypadkach mogą starczyć na dwa
posiłki, co też należy do jednej z naj-
większych zalet tego lokalu. Drugą są
długie godziny otwarcia – to miejs-
ce, w którym możesz zamówić na wy-
nos obiadokolację/kolację, gdy zaję-
cia kończą ci się o 20. Bar ten cechu-
je się specyficznym klimatem – to
bardzo mały i znajdujący się blisko
pętli tramwajowej lokal, gdzie dud-
ni muzyka z gatunku disco-polo. Jeś-
li ktoś nie jest jej fanem, może sko-
rzystać z opcji zamówienia online

lub zadzwonić, gdyż w ofercie jest
również dowóz.

Bistro TESCO

Wahałam się, czy umieścić ten lo-
kal w artykule, ale stołuję się tam na
tyle często, że chyba byłoby z mojej
strony hipokryzją, gdybym o nim nie
wspomniała. A jest o czym pisać. Bi-
stro wchodzące w skład pasażu Tes-
co przy ulicy Opieńskiego 1 to świet-
na jadłodajnia, jeśli mimo głodu nie
wiesz, na co akurat masz ochotę. Za-
sady są proste: bierzesz, co chcesz i w
jakiej ilości chcesz, ponieważ obo-
wiązuje tu częściowa samoobsługa.
Częściowa, bo mięsa i ryby (ewen-
tualnie naleśniki czy jakieś wegeta-
riańskie odpowiedniki białkowego
komponentu dania) podaje personel,
natomiast bar z gorącymi i zimnymi
dodatkami obsługujemy sami.
Można też odpuścić sobie mięso
i poprosić kasjerkę o naliczenie tylko
baru, co będzie kosztować 7 złotych,
a umożliwi najedzenie się. Istnieje
również opcja zamówienia jednej
z dwóch zup, jakie przygotowywane
są danego dnia. Należy też wspom-
nieć o ofertach sezonowych oraz pro-
mocjach. Myślę, że tych pierwszych
nie trzeba szerzej tłumaczyć,
wspomnę tylko, że w ofercie
świątecznej (bożonarodzeniowej)
znalazły się na przykład takie dania
jak schab ze śliwką czy kaczka pie-

czona w jabłkach. Z promocji warto
wymienić: wielką dolewkę (płacisz
raz, a napój z maszyny możesz dolać
tak wiele razy, ile zechcesz, mecha-
nizm ten znamy np. z KFC), zestaw
frykas (kosztujący 9.99 zł zestaw
obiadowy z zabawką, skierowany do
najmłodszych) oraz rzecz najlepszą,
czyli kartę lojalnościową. W jej przy-
padku również nie ma skomplikowa-
nych reguł – przez 3 miesiące należy
zebrać 9 pieczątek, a 10 obiad otrzy-
mamy za darmo. Do jej założenia
i użytkowania wymagana jest karta
Clubcard.

Bar Karmnik

Lokalik umiejscowiony w bloku nr
14 na os. Stefana Batorego. Google-
Maps opisuje go jako miejsce spo-
kojne i przytulne. I takie właśnie jest.
Parze właścicieli przyświeca idea da-
wania klientom jedzenia domowego,
może czasem niedoskonałego, ale
smacznego. Serwowane są tu dania
proste, ale jednocześnie zapadające
w pamięć i sprawiające, że chętnie
się tam wraca. Tym, co najbardziej
wyróżnia Karmnik, są tzw. dania dnia
(wraz z zupą dnia i kompotem kosz-
tują 14 zł). Idea nie jest trudna do
pojęcia – chodzi o danie, które jest
serwowane do jego całkowitego wy-
czerpania tego konkretnego dnia.
Często są one powiązane z porą roku
– przykładowo w listopadzie można

się spotkać z zupą dyniową. Od nie-
dawna są również karty lojalnościo-
we – działają na podobnych zasa-
dach, co te z Bistro Tesco (10 obiad
gratis). Pieczątka przybijana jest przy
zamówieniu zupy i dania dnia.

Warung Sumatra

Nawet biedny student może sobie
czasem pozwolić na odrobinę luksu-
su i bynajmniej nie chodzi mi tu
o zakup alkoholu z górnej półki.
Myślę tu o czymś bardziej... egzo-
tycznym (przynajmniej dla polskich
studentów), albowiem Warung Su-
matra specjalizuje się w kuchni in-
donezyjskiej. Znajdziemy tu między
innymi potrawy z woka, ostre zupy
czy też mięso lub warzywa w tem-
purze podawane na gorącym półmis-
ku. Także i w tym lokalu porcje są
sporych rozmiarów. Ich przygotowa-
nie, dzięki otwartej kuchni, możemy
oglądać na bieżąco. Restauracja jest
niewielka i umieszczona pośrodku
blokowiska, co nie ułatwia trafienia
tam, ale zdecydowanie warto zapuś-
cić się na osiedle Bolesława Chrob-
rego (knajpka znajduje się pod nu-
merem 10), choćby po to, żeby spró-
bować czegoś nowego. Jeśli jednak
ktoś uzna taką wyprawę za zbyt wy-
magającą może skorzystać z opcji
dowozu do klienta.

A jeśli pasujesz do stereotypu le-
niwego studenta, to przy następnym
powrocie do domu możesz mamie,
babciom czy ciociom pokazać ten ar-
tykuł, zamiast po raz kolejny odpo-
wiadać na serię wtórnych pytań od-
nośnie twojego żywienia.

JULIA ŁUPIŃSKA

TANIO, A DOBRZE

Jeśli życzenia świąteczne, to
góralskie „na scynscie, na
zdrowie”, a zeszyty tylko w mo-
tywy łowickie. Jeśli muzyka,
to ta o folkowych inspiracjach,
a na monitorze wiedźmin popi-
jający piwo w słowiańskich
izbach. Są ludzie, dla których
kultura ludowa to coś więcej
niż historia i tradycja, bo raz
poznana staje się fascynacją
i stylem życia.

Nic tak nie pobudza jak dreszcz
emocji przed wejściem na scenę, gdy
słychać ostatnie szepty publiczności.
Rozbrzmiewają pierwsze takty i cały
świat staje się tańcem i muzyką. Liczą
się tylko kroki, okrzyki, rozpromienio-
ne twarze i wreszcie owacje. Z niczym
nie da się porównać satysfakcji z dzie-
lenia pasją, która w moim przypadku
trwa już pięć lat.

Zaczęła się w ZPiT „Szczecinianie”
w rodzinnym Szczecinie, gdzie od
podstaw uczyłem się tańca i śpiewu
ludowego. W Poznaniu rozwijam ją w
Zespole Folklorystycznym „Wielko-
polanie” – zespole z wieloma trady-
cjami, którego członkiem jestem
od niedawna. Powstały w roku 1962
i działający pod strukturami Woje-

wódz-kiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu
z zapałem propaguje polskie tradycje
w kraju i na licznych wyjazdach za-
granicznych. Otrzymał m.in. nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki oraz miano
Mecenasa Kultury Ludowej w Polsce,
a od 2000 roku współpracuje także z
naszym uniwersytetem. Łączy ludzi,
których celem jest pokazanie, że folk-
lor może być urzekający, modny,

a przede wszystkim pochłaniający bez
reszty.

Używka jasieńkowa

Kto raz spróbował, ten może po-
twierdzić. Rozwijanie swoich umie-
jętności wraz z osobami o tych sa-
mych zamiłowaniach, a przede
wszystkim wieńczące ciężką pracę
koncerty prawdziwie uzależniają. Do-

strzega to również kierownik zespołu
Piotr Kulka: Wystarczy raz spróbować
i od razu łapie się bakcyla, który trwa
latami. Bogactwo polskiej kultury lu-
dowej jest tak duże i tak ciekawe,
wręcz jeszcze do końca nie odkryte, że
trudno jest wyrwać się z jej „szponów”
bez poznania wszystkich tajników.

Nic więc dziwnego, że jest więcej
podobnych mi ludzi, którzy podczas
studiów poza miejscem zamieszkania
nie rezygnują z folkowych doświad-
czeń. Marta Stoltmann, pochodząca
z Brus na Kaszubach członkini ze-
społu, stawia swoją pasję na pierw-
szym miejscu: Zanim wybrałam kie-
runek studiów, szukałam zespołu lu-
dowego, do którego mogę dołączyć.
Wspaniali ludzie – tancerze, muzycy,
instruktorzy to jest grono moich naj-
bliższych przyjaciół. Jestem dumna,
że mogę pokazywać innym czym tak
naprawdę jest polski folklor, przy okaz-
ji robiąc to, co kocham.

Oboje zgadzamy się, że najbardziej
w pamięci pozostają festiwale folklo-
rystyczne – nie tylko ze względu na at-
rakcyjność podróżowania. To tam
dzieją się rzeczy niezwykłe, które
z czasem nabierają statusu prywat-
nych legend i niezapomnianych aneg-
dot. Mieszają się kultury całego świa-
ta, tworzące dopełniającą się mozaikę
dorobku całej ludzkości. W sercu zaś
po-zostaje duma z bycia jej częścią.

Występując, docieramy do coraz
szerszego grona odbiorców, czego re-
zultaty są wyraźne. Powrót kultury lu-
dowej do łask widzimy, w mniej lub
bardziej oczywisty sposób, właściwie na
co dzień. Tradycyjne stroje i zwyczaje
inspirują kolejne pokolenia. Tak kwes-
tię komentuje kierownik „Wielkopo-
lan”: Organizowanych jest wiele szko-
leń, konferencji i wykładów, które oso-
biście prowadzę na terenie Wielkopol-
ski. Coraz więcej osób widzi piękno
folkloru i dostrzega potrzebę jego kul-
tywowania. Cieszy również fakt, iż wie-
le firm i instytucji przenosi elementy
tradycyjne do życia współczesnego.
Stylizowane ubiory, meble, przedmio-
ty codziennego użytku noszą znamio-
na kultury sprzed wielu lat. Dodam, że
strój ze znajomymi motywami, ma dla
nas podobnie dopingujące znaczenie,
jak klubowy szalik dla piłkarza.

Jednak bycie częścią zespołu to prze-
de wszystkim świetna zabawa. Podczas
prób i tre-ningów zmartwienia pozos-
tają w szatni – pozostaje tylko to co po-
zytywne. Zachęcam każdego do spraw-
dzenia osobiście i dołączenia do „ro-
dziny” jako członek zespołu, lub widz.
Podpisuję się również pod słowami
Marty: Dla mnie folklor jest całym
życiem i śmiało mogę przyznać – ta-
niec ludowy niezastąpioną używką.

KRZYSZTOF DĄBROWSKI
k.det@wp.pl

Wszyscy jesteśmy Wielkopolanami

U nas najśwarniejsze dziewczyny i sami fifni chłopcy, archiwum Zespołu Folklo-
rystycznego "Wielkopolanie" (jak ujął to sam kierownik), Krzysztof Dąbrowski



Mawia się, że królowa jest tylko jed-
na, a królów ilu? Królów jest trzech
i to już od ponad dwóch tysięcy lat.
Wtedy przybyli ze Wschodu, ale w
końcu ta trasa musiała im się znudzić
lub ze względu na swe słuszne lata
długie podróże ich męczą, bo od
jakiegoś czasu Kacper, Melchior
i Baltazar przybywają do Poznania,
by wraz z mieszkańcami przemasze-
rować w uroczystym orszaku ulicą
Paderewskiego z Placu Wolności
wprost na Stary Rynek.

Dwóch skrytych, niechętnych, by odpowia-
dać na trudne pytania mediów, jeden wesoły,
towarzyski, można by rzec, celebryta. Melchior,
bo tak na imię miał ten arcyodważny władca,
gotów był zmierzyć się z tym odwiecznym py-
taniem: „Jak to jest być królem i co najważnie-
jsze, jak nim zostać?” oraz szeregiem innych,
które zadawali dziennikarze. Mnie powiedział
tak: „Bycie królem to dla mnie ogromne
przeżycie, mające także znaczenie religijne.
A jeśli chodzi o to, jak zostać królem, to spra-
wa jest prosta: królem może zostać każdy, wy-
starczy włożyć ładne szaty, np. takie jak moje,
pelerynę i przede wszystkim, koronę, bo to ona
jest najważniejsza, w końcu to ona wyróżnia
króla z tłumu.” Muszę przyznać, że Melchior
zaskoczył mnie sprytem z jakim uniknął ko-
nieczności zdradzenia sekretu monarchów.

Królem w dniu orszaku, zgodnie ze słowami
władcy, rzeczywiście w jakimś stopniu mógł po-
czuć się każdy, ponieważ już od godziny jede-

nastej, wśród delikatnych dźwięków kolęd, wo-
lontariusze rozdawali wszystkim obserwującym
przygotowania, złote korony i śpiewniki.

Po godzinie 13 orszak zaczął się formować.
Show nie skradł jednak ani Baltazar, Kacper,
a nawet wspaniały Melchior, mimo że dumnie
zasiedli na swych koniach i posyłali wszystkim
zgromadzonym uśmiechy i z gracją, właściwą
tylko dla władców, pozdrawiali wszystkich ski-
nieniem ręki. Głównym punktem programu,
wywołującym okrzyki zachwytu i lekkie prze-

rażenie najmłodszych, były diabły zionące co
chwila piekielnym ogniem.I choć mówi się, że
nie taki diabeł straszny jak go malują, to
w chwili, w której patrzyłam na osmoloną bu-
zię i te opętane złem oczy, trudno mi było się
z tym zgodzić.

Porządku pilnowali rzymscy żołnierze, a nad
tym, by droga przebiegła pomyślnie, czuwali
święci. I chyba rzeczywiście pomogli, bo aura
tego dnia była wspaniała. Słońce doskonale
podkreślało blask gwiazdy i koron, a niska tem-

peratura zachęcała wszystkich do głośnego
śpiewania kolęd i szybkiego maszerowania.

Dla jednych była to okazja do przeżycia wraz
z innymi katolickiego święta w nieco inny spo-
sób, niż ma to miejsce w kościołach, dla innych
szansa pokazania dzieciom tradycji lub zoba-
czenia barwnego widowiska teatralnego. Po-
wody są różne, jednak ja powiedziała mi jedna
z uczestniczek, pani Anna: „Tu po prostu war-
to przyjść, zobaczyć i przeżyć.”

Paulina Popek
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Hugh Jackman po raz kolejny prezentuje swoje
umiejętności w repertuarze musicalowym. Tym ra-
zem jako tytułowy król jest zupełnie inną postacią,
niż znany nam Jean Valjean z Les Misérables:
Nędznicy. Sam film świetnie prezentuje cechy hitu.
Historia i wątki w nim ukazane są dopełnione, pio-
senki i melodie chwytliwe, a choreografia przygo-
towana z dokładną starannością. I tylko lekki kicz
może być dla wielu zbyt widoczny na ekranie.

P.T. Barnum zapisał się w historii amerykańskiej kultury jako
uznany przedsiębiorca i jeden z najbardziej znamienitych pre-
kursorów w rozgrywce cyrkowej. Nie dziwi więc fakt, że Holly-
wood zdecydowano się sięgnąć po jego historię i rozpisać to w
formie musicalu. I tak zgodnie ze znaną nam chronologią, ob-
serwujemy życie bohatera z jego wzlotami i upadkami. Ależ
z jakim wdziękiem! Przekazanie pieczy nad filmem debiutan-
towi Michaelowi Gracey’owi może wydać się ryzykowne. Tym
bardziej, że mężczyzna był jeszcze zakontraktowany do nakrę-
cenia aktorskiej wersji znanej mangi Naruto czy biografii Elto-
na Johna – Rocketman. Mając jednak w obsadzie tak znamie-
nitych i utalentowanych aktorów oraz gotowy scenariusz napi-
sany przez Billa Condona (Dreamgirls, Piękna i Bestia) i Jenny
Bicks (Słowo na R, Rio 2) nie mogło wyjść z tego nic innego, jak
kolejny hit kinowy. Król rozrywki na szczęście nie popełnia
błędów znanych z ostatnich musicali filmowych, np. Nine
– Dziewięć Roba Marshalla czy Burleska Steve’a Antina. His-
torie nie są spłycone, a ilość wątków nie sprawi, że widz pogu-
bi się w seansie prezentowanego filmu. Jedynym, ale znaczącym
dla mnie mankamentem w obrazie Gracey’a jest szybki prze-
skok czasowy od dzieciństwa bohatera do dorosłości, kiedy pro-
si o rękę swoją ukochaną, Charity.

Sam Hugh Jackman jest bezkonkurencyjny! Obserwujemy nie
tylko przemianę bohatera w myśl znanego nam hasła od zera do
bohatera, ale także kibicujemy w jego dążeniu do spełnienia ma-
rzenia: by jego dzieciom niczego w życiu nie zabrakło. Nie ustę-
pują mu na krok ani Zac Efron, ani Zendaya. Jako wychowan-
kowie Disneya, którzy od najmłodszych lat szkolili swój warsz-
tat wokalno-taneczny, świetnie sprawdzają się w rolach nieco za-
dufanego w sobie Phillipa Carlyle’a i pochodzącej z niższych
warstw społecznych, akrobatki Anne Wheeler. Dopełnieniem
ich miłości jest bez wątpienia wykonanie utworu pt. Rewrite

The Stars w jednej z najpiękniejszych scen w filmie. Zaś epizod
z udziałem Rebecci Ferguson w roli szwedzkiej śpiewaki opero-
wej, Jenny Lind na długo pozostanie Wam w głowach. Tym bar-
dziej, że aktorka w ostatnich latach dała się poznać w repertua-
rze mniej tanecznym (wspominając chociażby: Hercules,
Mission: Impossible – Rogue Nation, Life, Pierwszy śnieg).

I mimo, że to musical, nie ustrzeże się przed oskarżeniami
o nasycone kolory, momentami kiczowate stroje czy zbyt pro-

ste rozwiązywanie problemów, to jednak siłą tego gatunku jest
marzyć. I obserwować jak należy dążyć do swojego – zapomi-
nając na chwilę o szarej rzeczywistości. Po seansie na pewno
będziecie nucić This Is Me, który z kolei nominowany jest do
Złotego Globu. Naprawdę, dajcie się porwać Królowi Roz-
rywki!

Adrian Warwas
Ocena: 8/10

Czas na show!
recenzja filmu Król rozrywki
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Jak zostać królem?

Dobre kino zawsze w cenie

Królów było tego dnia więcej niż trzech



Najpiękniejszy okres w roku
– dla każdego kinomana –
trwa. Chodzimy do kina, roz-
grzewamy łącza internetowe
i ani przez chwilę nie myślimy
o zbliżającej się sesji. Obser-
wujemy kolejne rozdania na-
gród i wyczekujemy na te naj-
ważniejsze – Oscary.

Choć niektóre źródła skrzętnie
podliczają kolejne statuetki przyzna-
ne poszczególnym filmom i wskazują
na faworytów, rozdanie Złotych Glo-
bów pokazało, że walka w tym roku
jest wyrównana i nie wiemy czego się
spodziewać. Film „Uciekaj” wskazy-
wano jako jeden z faworytów m.in.
w kategorii najlepszy film. Podczas
rozdania Złotych Globów został on
pominięty i nie otrzymał żadnej na-
grody spośród dwóch nominacji. Sta-
tuetki filmowi wyrwali „Lady Bird”
za najlepszą komedię lub musical
i James Franco w kategorii najlepszy
aktor w komedii lub musicalu.
Liczba zdobytych nagród i nomina-
cji przez film „Uciekaj” wprawia
mnie w osłupienie. Od nagród ocze-
kuje się nagradzania najlepszych,
a ten film mogę nazwać świetną roz-
rywką i jedynie produkcją dobrą. Czy
to koniec jego dobrej passy w oscaro-
wym biegu? Oby tak, jest przecież kil-
ka o wiele lepszych filmów niż ten.

And the Oscar goes to…

Mówi się, że Oscary są przewidy-
walne i wcale nie nagradzają najlep-
szych filmów. Mimo tych głosów na-

dal pozostają najbardziej prestiżową
nagrodą w świecie filmu, a rzesza ki-
nomanów oczekuje na nominacje
i samą galę z pewną pobożnością. Po
rozdaniu wszystko wraca do normy.
Oczywiście rzeszę kinomanów
utożsamiam z samym sobą wierząc,
że inni czują tak samo. Jak co roku
oczywiście wyłaniają się pewni fawo-
ryci, szczególnie w kategoriach ak-
torskich. I tak jak Gary Oldman

(„Czas mroku”) jest już niemal pew-
nym zdobywcą tegorocznego Osca-
ra, tak wśród aktorek trwa dosyć wy-
równany wyścig między Frances
McDormand („Trzy bilboardy za
Ebbing, Missouri”) i Sally Hawkins
(„Kształt wody”). Zdaje się, że
główna walka o najlepszy film może
rozegrać się między „Trzy bilboardy
za Ebbing, Missouri”, „Lady Bird”
i „Kształt wody”.

Polski akcent
Nie mamy szans na nominację w ka-

tegorii najlepszy film nieanglojęzycz-
ny, ale pozostaje wierzyć w najlepszy
film animowany. „Twój Vincent” to
polsko-brytyjska koprodukcja, o tyle
niezwykła, że każdy pojedynczy kadr
został ręcznie namalowany przez ar-
tystów z całego świata. Film nie otrzy-
mał Złotego Globa, przegrał z ani-
macją studia Disney Pixar – „Coco”.

Łapiąc oddech między egzamina-
mi sprawdzajcie kinowy repertuar,
ponieważ większość tegorocznych fa-
worytów dopiero zawita do polskich
kin. Warto zapoznać się z nomino-
wanymi przed ceremonią rozdania
Oscarów, która zaplanowana została
dopiero na czwartego marca.

ALEKSANDER SIKORSKI
aleksander.s.sikorski@gmail.com
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Winter is the most diversified
season of the year. December
is a time of holidays, family
meetings and presents, Ja-
nuary is the first month of
a new year with its new possi-
bilities and wishes, while
February is all about challen-
ges and examination time.

Anyway students don’t get bored
in the winter, thus it is worth telling
about celebrating holidays in the
university, student charity campa-
igns, different ways of starting the
new year as well as hard returning to
the reality after long holiday time.

Christmas Eve

December is a great time at the
university. It starts with St. Nicholas’
Day, when everyone gets little pre-
sents, gingerbread or chocolate. Ne-
vertheless, the most interesting is
left on the end. So, on the 18th of
December it was a Great Caroling
Day at the Faculty of Political Scien-

ce and Journalism. Teachers along
with students sang Christmas songs,
decorated the Christmas Tree and
wished all the best in the new year.
Besides student science club of mo-
vie lovers organized watching
“Home alone” at the assembly hall
with tangerines and chocolates. Mo-
reover, it was Christmas photo ses-
sion for teachers and students in or-
der to make warm and festive at-
mosphere at the faculty. Student or-
ganizations also had their own
Christmas Eve, where they shared
a special wafer during exchanging
Christmas greetings and being gra-
teful for a fruitful year to each other.

Be merciful, be philanthropic

Holidays is also a time of kindness
and charity, thus for the second time
it was organized a charity campaign
“Gwiazdka UAM”, which purpose
was preparing presents for small pa-
tients of the Clinic of Oncology, He-
matology and Pediatric Transplanto-
logy in Poznan. In the meanwhile,
the Councils of Student Gover-
nment of the Faculty of Geographi-

cal and Geological Sciences and the
Faculty of Modern Languages and
Literatures took care of the families
by sending them food, clothes and
other necessary stuff. The library of
the Faculty of Political Science and
Journalism gathered books, toys and
T-shirts for children from the Chil-
dren and Youth Treatment Center in
Zaborze. At the same time informa-
tion program “Flesz” together with
the foundation “Agapeanimali” un-
der the patronage of Radio Meteor,
Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
and Fenestra decided to help cats by
organizing a charity campaign
“RuszSerduszko<3”. It is important
to support people, who is in the wor-
se situation than you. Remember
you can change someone’s life!

Happy New Year!

New Year’s Eve is associated with
an expectation for a magic and San-
ta’s coming, hope for a better and
more fruitful year, and belief that all
our dreams will come true. In com-
parison with Christmas a lot of peop-
le, especially students prefer to

spend time outside home. Someone
likes traveling abroad, going to the
mountains or clubbing, while others
plan some romantic evening or ce-
lebration in immediate vicinity in
the cozy ambiance. There are some
other options such as student five-
days trip to the mountains or a New
Year’s ball. “Akademicki Sylwester”
in Karpacz and “Sylwester Studen-
cki” in Szklarska Poręba are the most
popular among students from Poz-
nan. These joint trips are full of
skiing, skating, riding on a sledge,
parties, one-day trip abroad and
many other attractions. Although
travelling is always attractive, some
people prefer to stay in the city and
celebrate New Year’s Eve accompa-
nied by friends and family members.
Poznan prepared a concert of popu-
lar stars and young performers for
those people. Moreover, instead of fi-
reworks at midnight, there was
a spectacular video-mapping show
on the facades of the tenement hou-
ses on the Plac Wolności. A lot of ho-
tels and restaurants invited to celeb-
rate a beginning of the year with
them by serving tasty food and

a glass of champagne. Anyway it do-
esn’t matter, where you meet a New
Year – it matters with whom. BUC
believes that your New Year’s Eve
was great and wishes you all the best
in the New 2018 year!

The End of Festive Season

A Christmas wafer has been eaten,
all presents have been given, carols
have been sung and on the 2nd of
the January it was time to come back
to the university. However, the Dean
of the Faculty of Political Science
and Journalism prepared the last pre-
sent by making an extra day of holi-
days. Good for us, students, since
January is the last month before
passing exams and finishing of the
semester, so deep relax was recom-
mended. Nevertheless, January
is also a time to start a new intensive
year full of new impressions,
experience and happiness. It is im-
portant to remember that every new
year is a new chance to change
the life.

Diana Stashevska
stashevska.diana@gmail.com

Magical time at the A. Mickiewicz University

Sezon Nagród Okiem Okularnika
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W naszym pięknym, ojczystym języku
nie brakuje słów dzięki którym możemy
opisać dowolną rzecz, stan, czynność
czy cokolwiek innego. Choć w zaso-
bach tej szlachetnej mowy można prze-
bierać bez liku, nie może ona się rów-
nać z modą na coraz to krótsze i szyb-
sze formy komunikacji i ekspresji.

Coś się zaczyna

W pędzie XXI wieku i związanym z nim nieu-
stannym brakiem czasu i niekończącym się wy-
ścigiem szczurów, nie ma miejsca na długie i nie-
zwykle sentymentalne wiadomości. W obecnych
czasach liczy się przede wszystkim szybkość prze-
kazania informacji. Dlatego nic dziwnego że je-
den magiczny zwrot może zastąpić naprawdę
ogromną liczbę słów, można powiedzieć, że wy-
raża więcej, niż tysiąc słów. Ale skąd wzięła się ta
moda? Gdzie szukać jej początków? Znaczny
wpływ na rozwój nieoficjalnych skrótów miał roz-
wój technologii. Ograniczone pola wiadomości
SMS (do 160 znaków w jednym dymku) czy też
liczne godziny spędzone na wszelkiego rodzaju
chatach, czy też komunikatorach internetowych
(na przykład niemal zapominane GaduGadu
bądź wciąż używany Skype) – sprawiły, że ich
użytkownicy zaczęli szukać innych, szybszych
sposobów na przekazanie wiadomości. I tak na-
rodziły się kultowe skróty w Internecie.

Korona Króla

W obecnych czasach czasem naprawdę ciężko
odnaleźć się na licznych rozdrożach języka In-

ternetu (ale nie tylko jego). Skrótowcy interne-
towi używają przez lata wyrobionych i jedno-
znacznie zrozumiałych znaków jak np. ZW (za-
raz wracam), ale też coraz częściej sięgają po
nowsze i o wiele bardziej skomplikowane zwro-
ty jak shippuje (coś w stylu poparcia dla czyje-
goś związku). Na wszelakich forach goszczą też:
wtf, omg, idk i inni. Lecz prawdziwym królem
wszystkich królów jest XD. Najznakomitsi spe-
cjaliści w tej dziedzinie oraz najstarsi górale spod
Zakopanego do tej pory nie są pewni, co tak
dokładnie oznacza ten zwrot. Tych dwóch liter
można użyć na końcu, na początku, w środku

zdania – absolutnie wszędzie, ogranicza je jedy-
nie fantazja. Mogą wyrażać radość, smutek,
zdziwienie, żart cokolwiek do czego użytkownik
tylko je zastosuje (ograniczeniem jest jego krea-
tywność i interpretacja odbiorcy). I tak można
śmiało powiedzieć że w zasadzie XD jest ok, bo
co złego jest w xd kiedy wszystko wokół jest xD.
Aczkolwiek fenomenem zeszłego roku (2017r.)
jest przyznanie mu tytułu ,,Młodzieżowego
słowa roku”. Można zatem powiedzieć że XD
słowem się stało i zostało między nami, co tylko
pozwoli dalej szerzyć chaos oraz zawojować ko-
lejne fronty informacji. Otwiera mu to drogę do

poważnej literatury, słowników czy pism specja-
listycznych ( oczywiście w ramach zdrowego
rozsądku) i już wkrótce stanie tuż obok popu-
larnego OK.

Wszystko ok

Nie sposób przemknąć się i go nie zauważyć,
zawsze jest gdzieś się czai w pobliżu zresztą Ok
jest OK (chociaż sam nie wiem czy wolę pierw-
sze czy drugie). Tak więc, gdy przeglądając po
prostu Internet (a jest co przeglądać), to ciężko
nie natknąć się na OK, a ponieważ cieszy się
ogromną popularnością wygląda na to że stało
się tematem nowych słów, więc w Internecie
można spotkać Okejkę, czy inne jej podobne.
Niekiedy zwrot OK staje się wszechogarniający,
choć bywa i tak, że ciężko go wyczuć (może z po-
wodu słowotwórstwa?). Zdarzyło się niedawno,
że OK jest nie tylko odpowiedzią. Okazało się że
OK może być pytaniem, przeczeniem ale nie tyl-
ko. Z kolei zwrot OK jest używany nawet przez
instytucje państwowe, ale ciężko zrozumieć dla-
czego (czyżby potrzebowały ozdobników?). I tak
możemy się spotkać OKE. I bardzo słusznie, bo
gdyby było pozbawione OK to mogłoby nie być
OK. Ciągła obecność OK może i jest OK, więc
wszystko powinno być OK. I to jest naprawdę
OK. No, chyba że ktoś nie lubi OK to wtedy nie
jest OK. Bo i to jest możliwe, ważne jest by w
tym wszystkim znaleźć umiar, zdrowy rozsądek
i zwyczajnie nie dać się zwariować.

Dawid MICHALAK
dawidmichalak3@gmail.com

Podsumowanie mojego dotychczasowego życia od
czasów przeprowadzki do Poznania mieści się
dosłownie w jednej krótkiej opowieści, której auto-
rem mógłby być Lemony Snicket.

Konduktor jadący pociągiem relacji Szczecin-Katowice, na
pół godziny przed stacją docelową ogłasza, że pociąg będzie
miał drobne opóźnienie ze względu na to, że... nie ma miejsca
na dworcu. Wszystkie perony, którymi dysponuje stacja Poznań
Główny w niedzielę o godzinie 20 są zajęte – sorry taki mamy
klimat. Trwające ponad pół godziny wzdychania i narzekania
współpasażerów oraz ukradkowo wypalane papierosy w toale-
cie przerwane są przez niespodziewane ruszenie pojazdu. Pa-
pieros szybko wyrzucony przez okno, zadowolone cmoknięcia
„No w końcu!”. Stajemy w następnej wiosce, dosłownie pięt-
naście minut drogi dalej, bo sytuacja się nie zmieniła. Na do-
miar tego wyłączają ogrzewanie (to zapewne efekt planu
oszczędności PKP). I czekamy. Czekamy. Czekamy. Łącznie
czas stania pośrodku niczego wynosi godzina i piętnaście mi-
nut. Nic nie ma przed nami, nic nie ma przed nami, a perspek-
tywy złapania ostatniego tramwaju spada do zera. Po całej se-
rii zdrowego polskiego marudzenia, ruszamy.

Dojechaliśmy. Pociąg leniwie wtacza się na stację, lecz ze
względu na swoją pokaźną długość nie zmieścił się w poczci-
wym, kolorowym poznańskim chlebaku. Otwieram drzwi
i moim oczom ukazuje się tłuczeń, którym są wysypane tory.
Jest biały, jeszcze nie noszący znamion załatwiających swe po-
trzeby pasażerów. Nie mam czasu na zastanawianie się czemu
nie mogę wysiąść jak reszta normalnych ludzi, poza tym śpiesz-
no mi na tramwaj, więc z gracją rosyjskiej gimnastyczki biorę
walizkę w rękę i ląduję o zgrabnie wyprostowanych nogach. To
był błąd.

Kulejąc wchodzę do hali dworca i widzę, że nieopodal kas
leży mężczyzna, otoczony przez wianuszek kobiet. Wygląda to
jak kadr z reklamy Tyskiego, którego rozbita butelka leżała wraz
z zawartością tworząc złotą, piwną aureolę nad głową mężczyz-
ny, zwanego po naszemu „żulem”. Leżał on już w pozycji bocz-
nej ustalonej, zapewne w celu nie zadławienia się własnymi wy-
miocinami. Z racji tego, że Pan Żul ma zapewnioną dostatecz-
na opiekę, a ja się śpieszę do domu, bo po 22 prasują pięścią na
Wildzie zmarszczki za darmo i wykonują drenaż limfatyczny,
nakładając pod koniec nowy fioletowy cień z drobinkami czer-
wonej krwi.

Wychodzę z hali dworca, gdzie za każdym razem wita mnie
plakat z Evą Longorią zachęcającą, żeby ją poznać trzy miesiące
temu na otwarciu 100-tnego już centrum handlowego w Poz-
naniu. Już zresztą nieaktualny. Z radością stwierdzam, że jedy-
ny tramwaj, który może podrzucić mnie do przestępczego świat-
ka, gdzie według Pidżamy Porno "mieszka szatan" właśnie zmie-
rza przed moim i Evy Longorii nosem.

„Za tramwajami i mężczyznami się nie biega” – stwierdzam
bardzo feministycznie. Za kolejnych 20 minut wyjętych z życia
mam kolejny, więc idę po kawę do restauracji pod złotymi łuka-
mi. Człapię sobie wolnym krokiem z kubkiem wypełnioną
gorącą cieczą, zawierającym kofeinę, czekoladę i miłość. W zde-
rzeniu z falą zimnego powietrza przypomina mi się klimat z bit-
wy pod Stalingradem w roku 1941. Mimo to, że nigdy tam nie
byłam, ale dużo Niemców zamarzło, więc wierzę im na słowo,

że było srogo. Przyjeżdża tramwaj numer 10, drzwi nie chcą sie
otworzyć, więc obwieszona biegnę do następnych. Pokonuję
ostatni odcinek mojej podróży, łopocze, stukocze i trzęsie tak
mocno, że aż walizka ze szczęścia się przewraca w tramwaju.
Zgarniając ją zgrabnym ruchem ręki wyskakuję na przystanku
Rynek Wildecki. Pierwsze co słyszę to pochodzący prosto z głębi
duszy okrzyk "yeeeeeeeees ku*a!". Tak, zdecydowanie czuje się
„Herzlich Wilkommen” i cieszę się, że mój powrót z weeken-
dowego wyjazdu wzbudza tak pozytywne emocje. W ciemnych
uliczkach, prowadzących prosto do mojego ciepłego łóżka, mi-
jam w krótkich odstępach czasowych około pięciu zakapturzo-
nych mężczyzn, w żaden sposób ze sobą zaprzyjaźnionych, ani
spokrewnionych. Każdy trzyma w ręku piwo i idzie gniewnym
hiphopowym krokiem. Poznań, i'm lovin it!

Rebecca Brasse

Poznańska seria
niefortunnych zdarzeń
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Godzina opóźnienia? To tylko początek!
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Podczas wyczekiwania na ściśle
tajny pakunek należy zachować
szczególną czujność, obcy wywiad
może czaić się w każdym zakamarku.
Za blokiem, umiejętnie skryty, ale
wciąż w dogodnej pozycji do obser-
wacji, a może zakamuflowany mię-
dzy pobliskimi krzakami w taki spo-
sób, że tylko wścibskie oczy od-
różniają się kolorytem od gęstego za-
rośla. Przezorny Stanisław Pilawa
doskonale zdawał sobie sprawę z tych
niebezpieczeństw, gra o najwyższą
stawkę rozpoczęła się.

Mimo natłoku chaotycznych myś-
li, podobnie do elokwentnego szpie-
ga z brytyjskich powieści detektywis-
tycznych, Pilawa rozglądał się wkoło
spokojnie, z zachowaniem wszelkiej
naturalności, tak by nie wzbudzić ni-
czyich podejrzeń. Nie wypatrzył jed-
nak żadnego potencjalnego za-
grożenia ani za blokiem, ani w krza-
kach. Narażając na działanie mrozu,
wyciągnął z kieszeni i tak już popę-
kane, gołe dłonie, odwrócił się do
okienka i sięgnął nimi po srebrzyste
zawiniątko w foliowej torebce, po
czym natychmiastowo umieścił je w
wewnętrznej kieszeni płaszcza. Sta-
nisław jeszcze raz rozejrzał się
uważnie i odszedł z miejsca odbioru.

Chwilę później Stanisław Pilawa
znalazł się już w osiedlowym parku
imienia Hugona Kołłątaja. Znaj-
dujący się pomiędzy blokami zagaj-
nik składał się z około ćwierć setki
wyrośniętych drzew, tylko i wyłącznie
liściastych, równie pokaźnej liczby
krzewów, kilku pomalowanych na ko-
lor miodowy drewnianych ławek oraz
blaszanych, ciemnozielonych śmiet-
ników przy każdej i placu zabaw, ze
względu na porę roku i temperaturę
opustoszałego i przypominającego
bardziej Miasto Widmo spod Czar-

nobyla. Kiedy już upewnił się co do
tego, że nie jest śledzony, Pilawa roz-
siadł się wygodnie na jednej z mio-
dowych ławek i omacał badawczo
płaszcz w miejscu, w którym ukrył
pakunek. Początkowo chciał po nie-
go sięgnąć jednak zawahał się i za-
miast tego wydobył z innej kieszeni
paczkę miętowych papierosów naby-
tych dzień wcześniej w Monopolo-
wym u Ksawerego. Zachowując
wzmożoną czujność wobec zdradli-
wej ciszy, przy użyciu żarowej zapal-
niczki rozpalił fajka, zaciągnął się
i począł rozmyślać.

Kiedy to wszystko się zaczęło? Jak
w ogóle mogłem do tego dopuścić?
Stanisław sięgnął w najgłębsze
meandry swojego umysłu by odtwo-
rzyć i zrozumieć wydarzenia ostat-
nich dni. Zaczęło się po Sylwestrze,
z pewnością. Dlaczego? Czynników
jest kilka, zaczynając od ubzduranej
tradycji noworocznych postanowień,
poprzez agresywną kampanie mar-
ketingową siłowni, klubów fitness
i dystrybutorów tak zwanej zdrowej
żywności, kończąc na spocie z cen-
taurem wyemitowanym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. Chociaż nie,
centaur znany starożytnym Grekom
miał ludzką głowę, natomiast łeb
postaci namawiającej do profilakty-
ki był ewidentnie koński. Nie zmie-
nia to faktu, że moja z łaski bądź
niełaski Bożej małżonka, Katarzyna
Pilawa, z domu Dornburg, postano-
wiła przejść na dietę i mnie, Sta-
nisława Pilawę, pociągnąć na to samo
dno razem ze sobą.

Stanisław wzdrygnął się na samą
myśl o podporządkowaniu się nowe-
mu rygorowi, podniósł się energicz-
nie z ławki po czym dogasił niedopa-
lonego papierosa o blachę ciemno-
zielonego kosza na śmieci. W tym

momencie przypomniał sobie o za-
wartości jego wewnętrznej kieszeni
od płaszcza, co wywołało na jego
zmarzniętej, czerwonej buzi szel-
mowski uśmieszek. Trwało to jednak
dosłownie ułamek sekundy, gdyż
z obawy przed byciem obserwowa-
nym Pilawa znów przybrał pokerowy
wyraz twarzy, wyprostował skrupulat-
nie owiniętą szalem szyję i przeczesał
spojrzeniem całą okolicę. Rytmicz-
nym i spokojnym krokiem skierował
się na najkrótszą ścieżkę prowadzącą
do domu, w którym miał nadzieję nie
spotkać nikogo, zwłaszcza żony. Miał
też nadzieje, że nie ujrzy po drodze
jej lub jednej z jej przyjaciółek, neo-
fitek odchudzania, w których gronie
znajdowała się również jego
najmłodsza córka, jako jedyna z trój-
ki dzieci wciąż zamieszkująca
w mieszkaniu rodzinnym na ulicy Pe-
tersburskiej 4 o numerze lokalu 92.

Pozostałą trasę w kłującym nos
mrozie, a następnie dawno niemalo-
waną, za to udekorowaną baz-
grołami, które udawały graffiti, klat-
kę schodową mężczyzna nazywający
się Pilawa, Stanisław Pilawa, pokonał
niczym prawdziwy agent w służbie
swojej własnej mości, szybko, ale za-
bójczo cicho. Równie bezdźwięcznie
nacisnął klamkę, było otwarte.
Z tego wszystkiego musiałem za-
pomnieć zakluczyć – dodał sobie
otuchy. Wszedł, a jego krok w dal-
szym ciągu nie pozostawiał naj-
mniejszego odgłosu, który mógłby go

zdradzić. Pilawa nie rozpłaszczył się
w przedpokoju, zdjął tylko ze stóp
stare, brązowe kozaki. W przypływie
adrenaliny nie rozeznał się dokładnie
w otoczeniu i jednym susem prze-
mieścił się do kuchni.

Wydobył najpierw ze swojego
płaszcza, następnie z folii, zawi-
niątko, które niósł przed chwilą z naj-
większą uwagą pod sercem. Upodlo-
ny brakiem wysokokalorycznego je-
dzenia, trawiony przez głód doczes-
nej przyjemności, Stanisław Pilawa
zapomniał o całym świecie. Brutal-
nie rozszarpał sreberko i w tym mo-
mencie dzikim spojrzeniem objął
jego zawartość, którą był kebab, tu-
recki przysmak w europejskim wyda-
niu, czyli w bułce. Warto dodać, iż
ten kebab zamówiony został w edy-
cji z podwójnym mięsem i frytkami
zamiast surówki. Nie czekając ani se-
kundy dłużej, Pilawa rozwarł swoją
całkiem kompletną szczękę i zaczął
pożerać zdobycz. Wybuchowa mie-
szanka sosów ostrego i czosnkowego
ściekała w tym momencie po jego
wciąż zmarzniętych, grubych pal-
cach, prosto na podłogę, pozosta-
wiając w ten sposób ślady zbrodni.
Stanisław szybko uporał się ze swoją
ofiarą, kłapiąc przy tym zębiskami
jak lew, który mieli krwistą antylopę.

Zwierzęcy szał minął, ale Pilawa
nie odczuwał żadnych wyrzutów.
W chwili, gdy chciał już opłukać
twarz z resztek jedzenia dostrzegł na
kuchennym blacie coś co go zaintry-

gowało, paczkę po chipsach papry-
kowych marki Miejskie Ziemniaki,
w dodatku pustą. Wokół leżały tylko
okruchy. Stanisław znów przyjął pozę
wprawionego szpiega. Role się od-
wróciły, już nie jestem śledzony, te-
raz to ja śledzę – pomyślał.

Ostrożnie przemieścił się do
przedpokoju. Teraz zauważył, nie-
opodal jego kozaków stała para bu-
tów, nowiutkich, czarnych, damskich
śniegowców. Wytężył słuch i usłyszał
to czego się spodziewał, odgłos chru-
pania chipsów, zapewne papryko-
wych Miejskich Ziemniaków przesy-
panych z paczki do jakiejś miski.
Uśmiechnął się do siebie, pewnie
córa przerwała dietę, to okazja by po-
zyskać silnego sojusznika w walce
z jarzmem zdrowego odżywiania. Za-
pominając o zachowaniu ostrożnoś-
ci, z plamami sosu na grubym, nie-
bieskim swetrze, który wyłaniał się
spod rozpiętego płaszcza, z tym sa-
mym sosem pozostawionym na wąsie
i w kącikach ust, zuchwale wkroczył
do salonu. Niestety nie zastał tam
ani córki, ani żadnych chipsów, jedy-
nie puste naczynie na ławie.

Co ty żeś jadł przed chwilą Sta-
siek?! – krzyk ten wciąż dudnił
w uszach nakrytego Pilawy, kiedy
wieczorem teatralnie zajadał się
omletem z brokułami, przygotowa-
nym na obiadokolację przez tros-
kliwą żonę Katarzynę.

KRZYSZTOF POLASIK
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Najlepszy z najlepszych.
Takich ludzi jak on nie ma
w Polsce wielu. Osiągnął już
wszystko, co miał do
osiągnięcia. Mistrz świata,
dwukrotny mistrz olimpijski,
zdobywca Kryształowej Kuli
i zwycięzca Turnieju Czterech
Skoczni. Kiedyś był czas na
Małyszomanie, teraz przy-
szedł na Stochomanie.

Jego nazwisko pojawia się wszę-
dzie. Od kilku dni Kamil Stoch jest
na językach nie tylko całej Polski, ale
i świata. Można by powiedzieć, że
najlepszy polski skoczek narciarski
wyskakuje z lodówki. Nie ma co się
jednak dziwić. Ten szał jest uzasad-
niony nie tylko osobą, jaką jest
mieszkaniec Zębu, ale również wy-
nikami, które od dawna osiąga.
Z roku na rok potwierdza, że nie jest
przypadkowym mistrzem olimpij-
skim z Soczi, że nie wziął się znikąd.

Zwiastuny potęgi
Pierwsze podium w karierze zdo-

był w 2011 roku na naszej ziemi, kie-
dy konkurs rozgrywany był w Zako-
panem. Dwa dni wcześniej na „pud-
le”, a w dodatku również na jego naj-
wyższym stopniu, stanął król – Adam
Małysz. Wtedy zaczęła się przygoda
godnego następcy skoczka z Wisły,

choć Stoch sam nie lubi jak się go tak
nazywać. Jest niewątpliwie liderem
zespołu. Był w kadrze, kiedy w 2013
i 2015 roku na mistrzostwach świata
drużyna zajęła trzecie miejsce. Był
też, kiedy w ubiegłym roku w Lahti
sięgnęli po złoto. Scala zespół, który
daje nam również wiele radości
w ostatnich latach.

Dominator na fali
W tym roku Stoch udowodnił, że

dla niego nie ma rzeczy niemożli-
wych. Przed całą kadrą jeszcze ig-
rzyska olimpijskie w Pjongczang.
Najważniejsza impreza sportowa dla
każdego zawodnika. Swoją siłę i de-
terminację Stoch potwierdził na po-
czątku roku. Turniej Czterech
Skoczni należał do niego już w
ubiegłym sezonie, ale w tym doko-
nał czegoś, co do tej pory udało się
tylko jednemu – Svenowi Hanna-
valdowi. W sezonie 2001/2002 to on
zrobił rzeczy niemożliwe, a jego do-
minacja trwała aż do pierwszych dni
stycznia bieżącego roku. Niemiec
nie wierzył w to, że Polakowi uda się
wygrać wszystkie konkursy. Albo
przynajmniej miał taką nadzieję, bo
nie chciał tracić miana „jedynego”.
Stawiał nawet piwo temu, kto prze-
kreśli szanse Stocha na takie spek-
takularne zwycięstwo. W święto
Trzech Króli Kamil jednak zaprze-
paścił nadzieje tego znakomitego
skoczka. Nie tylko wygrał po raz dru-
gi cykl, ale także stawał na naj-
wyższym stopniu podium w każdym
konkursie. Nie można jednak nie
podkreślić tego, co Hannavald zro-
bił po ostatnim skoku w Bischos-

hoffen. Były reprezentant Niemiec
podszedł do Biało-Czerwonego wo-
jownika i podał mu rękę, gratulując
wygranej.

Uwieńczeniem tego wszystkiego
była wygrana w Plebiscycie Przeglądu
Sportowego. Dzięki temu, że głosy
można było oddawać niemalże do sa-
mego końca, po swoim kolejnym
sukcesie Stoch wyprzedził Roberta
Lewandowskiego… Można by po-
wiedzieć, że to jego następne po-
dium do kompletu w karierze.

Po takim wejściu w sezon nie spo-
sób nie oczekiwać od naszych za-
wodników dobrego występu w Korei
Południowej. Zwłaszcza, że nie tyl-
ko lider spisywał się znakomicie.
Z dobrej strony pokazali się przede
wszystkim Dawid Kubacki i Stefan
Hula.

Już niedługo, bo 9. lutego, rozpo-
czynają się wyczekiwane igrzyska.
Balonik powoli się pompuje. Presja
na takich sportowców jak Kamil
Stoch jest ogromna. On już niejed-
nokrotnie udowodnił, że i z tym
potrafi sobie poradzić. Jak będzie
w Pjongczang? Czy cała drużyna spi-
sze się na medal? To wszystko okaże
w lutym.

Martyna Kowalczyk

Urodzony zwycięzca

Wszedł, a jego krok w dalszym ciągu nie pozostawiał najmniejszego odgłosu,
który mógłby go zdradzić. Pilawa nie rozpłaszczył się w przedpokoju, zdjął tylko
ze stóp stare, brązowe kozaki. W przypływie adrenaliny nie rozeznał się dokładnie
w otoczeniu i jednym susem przemieścił się do kuchni.

STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE

Kamil Stoch


