
Wygodne miejsce na
leżaczku, twój ulubiony
film wyświetlany na dużym
białym ekranie, w ręce
biało-czarny kubeczek
z pachnącym popcornem,
a nad tobą rozgwieżdżone
niebo… Jeśli dodam, że to
wszystko dzieje się na
WNPiD, to będzie brzmiało
jak piękny sen.

Ci, którzy odwiedzili w piątek patio,
nie muszą się szczypać w ramię, mogą
nawet potwierdzić: takie rzeczy na uni-
wersytecie mogą się zdarzyć, a na na-
szym wydziale się zdarzają!

Maj to cudowny, studencki miesiąc
zapełniony po brzegi imprezami, któ-
re mają pozwolić studentom zapom-
nieć choć na chwilę o zbliżającej się
sesji i poczuć przedsmak wakacji.
Członkowie Koła Naukowego Zawo-
dów Telewizyjnych i Filmowych po-
stanowili w napięty grafik studentów,
wcisnąć jeszcze jedno wydarzenie –
Noc Filmową na Patio.

Hasło

W tym roku wybranym przez nas
hasłem było: „Love is in the air”. Ale
nie myślcie, że postanowiliśmy zrobić
sobie Święto Zakochanych w środku
roku, nie puszczaliśmy łzawych kome-
dii romantycznych ani też nie obwie-
siliśmy całego patio serduszkami. Fakt,
serduszka gdzieś tam się przewinęły –
czy to na plakatach promujących na-
sze wydarzenie, czy też w ozdobach,
które porozwieszaliśmy tu i ówdzie,
żeby stworzyć odpowiedni nastrój, ale
przesłodzone nie było, zapewniam!

Filmy

W wybór repertuaru wkład włożyli
sami zainteresowani wydarzeniem. Po-
dobnie jak w zeszłym roku, uruchomi-
liśmy na Facebook’u ankietę, w której
można było wybrać po jednym filmie

z trzech kategorii. W kategorii „kla-
syk” umieściliśmy „Grease”, „Pa-
miętnik” i „Śniadanie u Tiffany’ego”.
Drugą z kategorii była „animacja”,
która obejmowała „Zakochanego
Kundla”, „Zaplątanych” i „Odlot”.
Trzecią natomiast był „współczes-
ny/świeży film” – tam znalazły się:
„Equals”, „Love Rosie” oraz „Kocha,
lubi, szanuje”.Walka była naprawdę
wyrównana i do samego końca nie wie-
dzieliśmy, jaki będzie wynik. Zwy-
ciężyły: „Grease”, „Zakochany kundel”
i „Kocha, lubi, szanuje”.

Ostatnia prosta

Piątek zaczął się pracowicie, tak to
zwykle bywa, ostatnia prosta jest naj-
ważniejsza, trzeba na niej dać z siebie
wszystko, ale przy organizacji wszela-
kich wydarzeń zwykle okazuje się, że
ten z pozoru najłatwiejszy odcinek,
okazuje się tym najbardziej skompli-
kowanym i przynoszącym same nie-
spodzianki. To właśnie wtedy pojawia
się z reguły kilka drobnych problemów
i robi się gorąco, jednak kiedy ma się
swój dream team, to o nic nie trzeba

się martwić. Pracowaliśmy właściwie
od samego rana, a studenci, którzy sie-
dzieli na zajęciach, mogli podziwiać
nasze zmagania z papierowymi ozdo-
bami, leżakami czy paletami. Pracy nie
brakowało także i poza wydziałem, a
później i w środku. Kiedy tylko nadje-
chała „dostawa”, nasz gastro-team roz-
począł szykowanie pysznych przekąsek
na całą noc. Po godzinie dwudziestej
czekaliśmy już tylko na rozpoczęcie.

Wieczór i noc

Zaczęliśmy z opóźnieniem, jednak
dalej już wszystko przebiegało zgodnie
z naszym harmonogramem. Najpierw
wróciliśmy do czasów dzieciństwa z
Lady i Trampem, później mogliśmy
dać się porwać w musicalowy świat
Danny’ego i Sandy, a na końcu rozbu-
dzało nas zabawne „Kocha, lubi, sza-
nuje” (a dziewczynom nie pozwoliło
zasnąć oczekiwanie na boskiego Rya-
na Goslinga). Wszystko to urozmai-
cały przygotowane przez nas przekąski,
a także konkursy i prelekcje. W
związku z tym, że zamówiliśmy cu-
downą pogodę, na patio zjawiło się na-

prawdę sporo osób. Według naszych
obliczeń, było nas koło 300!

Słówko na koniec

Noc Filmowa na Patio odbyła się w
tym roku już po raz trzeci. Znajdą się
i tacy, którzy są z nią związani od sa-
mego początku, zarówno w roli uczest-
ników, jak i organizatorów. Kiedy od-
bywała się pierwsza edycja, ja naj-
prawdopodobniej pociłam się przy pi-
saniu matur. Drugą i trzecią edycję
mogę sobie za to wpisać w CV. Dla
mnie, dla nas – organizatorów – czyli
dla Koła Naukowego Zawodów Tele-
wizyjnych i Filmowych to ogromny po-
wód do dumy, ponieważ całe wydarze-
nie tworzymy sami. Choć może tak nie
do końca sami, nie poradzilibyśmy so-
bie bez wsparcia naszych sponsorów, w
tym władz naszego wydziału, a także
naszego uniwersytetu i przede wszyst-
kim bez pomocy naszej wspaniałej
opiekunki – dr Dominiki Narożnej.
Serdecznie dziękujemy i do zobacze-
nia w przyszłym roku!

Paulina Popek
paulina.popek@poczta.onet.pl

Chcecie wiedzieć,
kto dostał nagrody
dla najlepszych
dziennikarzy
Wielkopolski?
- zajrzyjcie na stronę 2!

Może by tak
trochę poezji?
Wierz Dominiki Pacyńskiej.
Str. 3

Czerwony dywan
nie tylko
w Cannes.
Adrian Gałuszka
o Wielkiej Gali – str. 4

Książki,
więcej książek.
Propozycje dla książkoma-
niaków od Agaty Szymczak.
- str. 5

Więcej sportu
niż zwykle!
Cardiff,
Premier League
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Czerwiec to dla większości studentów miesiąc
pełen stresu i niepewności. Pozytywny wpis do
USOS-a staje się ważniejszy niż reszta świata.
Czekają na Was upragnione wakacje. Plaża,
górskie wędrówki, kajaki, a może wakacyjna praca?
Na to wszystko przyjdzie czas dopiero po zdanej
sesji. Choć może i po niezdanej też… w końcu
wypoczynek i dla takich osób nadejdzie, jedynie
może nieco później
Zachęcamy Was tym bardziej do chwili relaksu
z lekturą Bardzo Uniwersyteckiego Czasopisma!
Znajdziecie tu nie tylko propozycje dobrych
książek do przeczytania w wolnych chwilach, ale
i recenzję filmu „Opłacone krwią”. To ostatnie
szczególnie dla sportowych maniaków, którzy
lubią mocne kino. Przecież boks to jest coś
„mocnego”. Dla chwili zapomnienia proponujemy
wspomnienie najważniejszych wydarzeń na
naszym wydziale – Noc na Patio, Wielka Gala czy
Koziołki Dziennikarskie. To wszystko już na Was
czeka, a czasem trzeba odświeżyć sobie pamięć!
Maj to czas zabawy, a więc i Juwenaliów. My, czyli
UAM, mieliśmy swoje Wielkie Grillowanie. Tego
nie mogło zabraknąć w czerwcowym BUC-u!
Oprócz tego możecie znaleźć krótką wzmiankę
o tym, jak wczasy spędzało się kiedyś –
chcecie się dowiedzieć?

Zapraszamy,
Martyna Kowalczyk i Kinga Kolenda
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Plebiscyt najlepszych dzienni-
karzy Wielkopolski, który od-
był się 9 maja 2017 roku, prze-
szedł już do historii – organi-
zatorem było Stowarzyszenie
Dziennikarzy RP Oddział
Wielkopolski oraz Wydział
Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa UAM. Tym razem
gala, która obchodziła swoją
21. edycję, była wyjątkowo
ważna, ponieważ nagrody
zdobyli również nasi studenci.

Gala od zawsze budzi wiele emocji i duże
zainteresowanie wśród poznańskiego śro-
dowiska dziennikarskiego. Nasz wydział ma
w tym duży udział, nie tylko w kwestii przy-
gotowania spotkania i oprawy, którą zajęli
się studenci WNPiD, ale jest również w
gronie osób, które przeprowadzają selekcję
i zgłaszają kandydatury.

– Tegoroczna gala jest szczególna, po-
nieważ – po pierwsze, jedna z naszych ab-
solwentek otrzymuje taką szczególną na-
grodę za dokonania dziennikarskie. Po dru-
gie – uroczystość zamyka nagroda przyzna-
na adeptowi sztuki dziennikarstwa –
naszemu studentowi, więc dla mnie jest to
wyjątkowy powód do radości – mówił dzie-
kan wydziału prof. dr hab. Andrzej Stel-
mach.

Dwudziestą pierwszą galę „Dziennikar-
skie Koziołki” rozpoczął dziekan Andrzej
Stelmach oraz Ryszard Bączkowski – prze-
wodniczący Wielkopolskiego Oddziału
SDRP, który powitał wszystkich gości. Na-
stępnie przekazał prowadzenie gali redak-
torowi Romanowi Krzywińskiemu, który
przeszedł do wręczenia statuetek laureatom
plebiscytu. Przyznawane nagrody – statu-
etki autorstwa poznańskiego rzeźbiarza Ka-
zimierza Rafalika, oraz pamiątkowe dyplo-
my, to cenne wyróżnienie, ponieważ jest
przyznawane dziennikarzom przez dzien-
nikarzy – podkreśla ich wkład w podnosze-
nie prestiżu zawodu.

Nagrodę główną w plebiscycie zdobyła
redaktor Ewa Siwicka – popularna poznań-
ska dziennikarka, prezenterka „Teleskopu”
i niegdyś „Wiadomości” w TVP1, autorka i
prowadząca programu „Ewa i jej goście” w
TVP3 Poznań. Przy wręczaniu nagrody
wspomniano jej pierwsze dziennikarskie
kroki, które zaczęły się w radiu, skąd później
przeniosła się do telewizji. Redaktorka była
wzruszona wygraną.

Kolejną nagrodę, zwaną „Dziennikar-
skim piórem 2017 roku” otrzymała Kata-
rzyna Sklepik, redaktorka „Głosu Wielko-
polskiego”. Opowiadała o swoich po-
czątkach w redakcji, które nie należały do
najłatwiejszych. Wspominała również daw-
nego wykładowcę – red. Niczyperowicza,

który uczył ją na studiach. To samo wy-
różnienie dostał Franciszek Szklennik – re-
daktor „Głosu Wągrowieckiego”, który nie
mógł pojawić się na gali, ale w materiale fil-
mowym przekazał podziękowania i stwier-
dzenie, że dziennikarstwo lokalne jest
wielką misją.

Następnie przyszedł czas na laureatów
najlepszych redakcji. Pierwszą nagrodę
otrzymał „Kurier Lokalny”, który repre-
zentowała redaktor naczelna Ewa Noga -
Mazurek, wywołując wszystkich redakto-
rów na podium do wspólnego zdjęcia.
Drugą nagrodę otrzymała gazeta interne-
towa „IMPRESJee.pl”, którą reprezento-
wała Stefania Golenia-Pruszyńska – re-
daktor naczelna, założycielka i wydawca
gazety.

„Seniorem zawodu 2017 roku” został Ze-
non Bosacki, wspomniał, że zwykle stał w
opozycji do władzy, lecz pomysł na repolo-
nizację prasy mu się spodobał. Redaktor Ni-
czyperowicz opowiadał za to o rubryce na-
grodzonego w „Gazecie Poznańskiej”, czy-
li „Mowa o mowie”.

Po wręczeniu nagrody dla seniora przy-
szedł czas, na statuetkę – „Adept zawodu
2017 roku”. To właśnie na tę nominację
wszyscy czekali, ponieważ otrzymał ją ab-
solwent naszego wydziału – Kacper Witt.
Doktor Dominika Narożna, której wygrany
podziękował za to, że zaraziła go pasją do

telewizji, podsumowała – „Kacper ma nie-
wiele lat i bardzo wiele zalet”.

Galę Koziołki Dziennikarskie 2017
zwieńczył występ Marty Grabowskiej, któ-
ra zaśpiewała piosenkę Anny German
„Człowieczy los”.

Dzięki takim wydarzeniom studenci mają
możliwość styczności z zawodowymi dzienni-
karzami, co może stać się dla nich życiową
szansą. Dziekan Andrzej Stelmach powiedział:
„Podkreślam, że wielu naszych absolwentów
dzisiaj występuje w tej drugiej roli, czyli zawo-
dowych dziennikarzy – to po pierwsze. Po dru-
gie, spora część spośród tych zawodowych
dziennikarzy, naszych absolwentów, to dzisiaj
wykładowcy na naszym wydziale, albo teore-
tycy, którzy zajmują się dziennikarstwem i pro-
wadzą zajęcia na kierunku dziennikarstwo i ko-
munikacja społeczna.”

Na koniec kilka rad dla studentów dzien-
nikarstwa od zwyciężczyni głównej nagrody
– redaktor Ewy Siwickiej: „Myślę, że przede
wszystkim, żeby być dobrym dziennika-
rzem, trzeba być dobrym człowiekiem, w
szerokim tego słowa znaczeniu. Trzeba być
człowiekiem na pewno prawym, uczciwym,
rzetelnym, o wysokim morale. I mówię to
bez żartów, mówię to zupełnie poważnie.
Dopiero wtedy można sięgać po najwyższe
dziennikarstwo, najwyższej miary”.

Marta ABRAMCZYK
martaabramczyk@o2.pl

Dziennikarskie Koziołki
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Dla osób biorących udział w
warsztatach był to dzień pełen
wrażeń! Goście m.in. z Piły,
Tarnowa Podgórnego i Jarocina
rozpoczęli wizytę na Morasku
od wykładu oficerów pionu
prasowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu.
Następnie próbowali swoich sił
w tworzeniu informacji praso-
wych, stand-up’ów, newsów te-
lewizyjnych oraz radiowych.
Uczniowie zapoznali się rów-

nież z naszymi multimedialny-
mi pracowniami i mieli okazję
uczestniczyć w zajęciach z au-
toprezentacji, które prowadził
dr Łukasz Scheffs, dotyczących
pracy rzecznika prasowego
przygotowanych przez dr Do-
minikę Narożną oraz z zakresu
tworzenia informacji w social
mediach prowadzonych przez
Katarzynę Bertę.

Członkowie wydziałowych
mediów jako opiekunowie-

edukatorzy musieli zmierzyć
się z tematem przewodnim
organizowanego po raz czwar-
ty wydarzenia, którym było
dziennikarstwo śledcze.

Uczniowie otrzymali od
opiekunów pakiet praktycz-
nych wskazówek dotyczących
m.in. pracy dziennikarskiej
przed kamerą oraz podpowie-
dzi jak unikać pułapek czy-
hających na młodych reporte-
rów.

„Dzień Dziennikarza” cie-
szy się coraz większą popular-
nością wśród wielkopolskiej
społeczności szkolnej, która
współpracuje z Wydziałem w
ramach takich wydarzeń jak
„Noc Żywych Mediów”, „Noc
Korepetycji” czy wykłady
otwarte. Udział w tegorocznej
edycji warsztatów wzięli przed-
stawiciele kilkunastu szkół.

Dominika PACYŃSKA
dominika.pacynska@gmail.com

Śledczy na tropie sensacji,
czyli czwarta odsłona Dnia Dziennikarza

Re-reklama
Na wystawie znajoma twarz,
uśmiecham się.
Wypijam kawę własnych złudzeń,
oglądam serial moich marzeń.

Wciągam własną tożsamość
niczym zapachy babcinego
drożdżowego ciasta.
Smugi na szybach jak rysy
na życiorysie?

Wybieram selektywny świat
z utopii.
Hipnotyzujący model szczęścia
wskrzesza we mnie potrzebę po-
siadania wszystkiego,
co mami młodością, bogactwem,
sławą i pięknem.
Triki (wizualne). Czary-mary!
Oto nowa ja – kupuję, więc jestem.

Kupujemy rzeczy, których nie
potrzebujemy,

za pieniądze, których nie mamy,
żeby zaimponować ludziom,

których nie lubimy.
Konsumpcyjna otoczka nie zawsze
widziana w krzywym zwierciadle.
Gabinet luster zniekształca nie

tylko sylwetkę.
Popadam w samozachwyt.
Krzyż, swastyka, Coca-Cola
– drapię opinię publiczną tam,
gdzie ją swędzi,
i zatracam się w świecie
fałszywych autorytetów i symboli.

Kim właściwie była ta piękna pani?
Całę reklamę trzeba wynaleźć
na nowo.

Dominika PACYŃSKA
dominika.pacynska@gmail.com

Po raz kolejny polski rząd ura-
czył nas zmianami w ustawo-
dawstwie. Tym razem dotkną
one studentów kierunków peda-
gogicznych i dotyczyć będą
praktyk pedagogicznych.

Rządy PiS-u wprowadziły wiele zmian, tym
razem dotknęły one praktyk pedagogicznych
w szkołach wyższych. Dlatego też już pod ko-
niec zeszłego roku w regulaminach poszcze-
gólnych instytutów dokonano zmian. Będą
obowiązywać od następnego roku akademic-
kiego. Jednak część wydziałów wprowadza je
od maja br. Pytanie dlaczego obejmują one
studentów z roku akademickiego 2016/2017?

Mam przed oczami regulamin takich prak-
tyk w ramach Instytutu Historii UAM
i muszę stwierdzić, że zmiany wydają się po-
zytywne, ponieważ praktykę pedagogiczną za-
pewnia Uczelnia, która podpisuje umowę
z nauczycielem, który zaprasza na hospitowa-
nie/prowadzenie swoich lekcji. Tak więc stu-
dent nie jest zobowiązany do szukania samo-
dzielnie szkoły i opiekuna.

Jednak tak kolorowo nie jest, ponieważ two-
rzone są zespoły dwu lub czteroosobowe, któ-
re uczestniczą w lekcjach. Pytanie czy przy
praktykach 60/90 godzinnych, z których pro-
wadzenie zajęć obejmuje odpowiednio 20/30
godzin, każdy z hospitujących zdąży popro-
wadzić te lekcje? Jeżeli obecnie jest niż de-
mograficzny i nauczyciele najczęściej mają
niecały etat, to odpowiedź na to pytanie jest
przecząca. Dlatego praktykanci będą prowa-
dzić zajęcia w parach. Przyszły nauczyciel nie
zdobędzie w ten sposób doświadczenia. Mam
także zastrzeżenie do Rozdziału VII Regula-
minu obowiązkowej praktyki dydaktycznej na
kierunku Historia specjalność nauczycielska
prowadzonym w Instytucie Historii UAM w
Poznaniu. Mianowicie, jest w nim napisane:
„Student na czas odbywania praktyki dydak-
tycznej ma obowiązek ubezpieczenia się od
następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli

wcześniej nie ubezpieczył się na tę okolicz-
ność. W celu udokumentowania tego faktu,
student wypełnia załączone zaświadczenie”.
Zapis ten zrywa z zasadą nieponoszenia opłat
za studia, ponieważ od tej pory jest zobo-
wiązany do obowiązkowego ubezpieczenia się
we własnym zakresie!

Co gorsza, jest to także sprzeczne z Za-
rządzeniem nr 38/2016/2017 Rektora Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 14
grudnia 2016 r. ws. organizacji obowiązko-
wych studenckich praktyk zawodowych, a
konkretnie par. 6 ust. 1, który mówi: „Wydziały
w ramach posiadanych środków przeznaczo-
nych na cele dydaktyczne pokrywają koszty
związane z ubezpieczeniem od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, na czas odbywania
praktyki, studentów, którzy nie są ubezpie-
czeni w tym zakresie”. W tym miejscu sta-
wiam pytanie, dlaczego są takie rozbieżności?

Innym moim zastrzeżeniem jest termin od-
bywania praktyk. Dlaczego nie można było ich

odbyć od marca br., tylko od połowy maja? Do
sesji pozostał miesiąc, niektórzy z nas już pra-
cują zawodowo i każdy wie, że pracodawca nie
da nikomu miesięcznego urlopu. Wiem, że
ktoś może postawić zarzut, że studia stacjo-
narne są do studiowania, a nie pracy. Tutaj jest
„ale”. Jeżeli studenci by nie pracowali, to uni-
wersytet ich traci i tym samym płynące pie-
niądze za nich. Także na wielu wydziałach
zlikwidowano, z braku chętnych, studia za-
oczne.

Czyli co zostaje? Wprowadzić zmiany od
przyszłego roku akademickiego, tak jak jest w
tytule regulaminu, a nie już. W tej chwili wy-
gląda to na szybkie testowanie nowego po-
mysłu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, oczywiście kosztem studentów, ale
także samych uczelnianych opiekunów prak-
tyk nauczycieli w szkołach, którzy nie za bar-
dzo wiedzą co z tym fantem zrobić.

Marcin TUNAK
marciin7855@wp.eu

„Hit czy kit?” – zmiany
w praktykach pedagogicznych

Skąd dowiedzieć się w jaki sposób pracuje dziennikarz, jeśli nie od młodych adeptów za-
wodu? 19 maja, w piątkowy poranek, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM rozpoczęły się kolejne warsztaty dla licealistów „Dzień Dziennikarza”, które popro-
wadzili oczywiście nasi studenci i wykładowcy. Niemal dwustu uczniów na kilka godzin
wcieliło się w żądnych wiedzy i wrażeń reporterów.

Młodzi adepci dziennikarstwa z zaciekawieniem uczyli się przy-
szłego zawodu
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Ostatnie promienie dnia
dogasały nad znanym i lu-
bianym Kampusem Mora-
sko. Był poniedziałek, 15.
dzień maja, niedobitki stu-
dentów wylewały się z ko-
lejnych wydziałów i
podążały w kierunku do-
mów, plenerów, knajp, by
móc cieszyć się przyjem-
nym wieczorem. Jak to z
reguły bywa, i w tym obra-
zie mieliśmy wyjątek od
reguły.

Na Wydziale Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa dało się dostrzec kon-
trastujące z resztą budynków poru-
szenie. Wszędzie szpilki, obcasy, krót-
sze i dłuższe sukienki, odkryte plecy i
nogi, makijaż, często w zbyt dużych
ilościach. Z drugiej strony mamy gar-
nitury, krawaty, muszki, dużo bieli i
czerni, twarze ogolone albo wręcz
przeciwnie, te niechlujne pozujące na
luz i zaniedbanie. Atmosfera czegoś
wielkiego? Nie były to Oskary, żaden z
organizatorów nie mierzył aż tak nie-
realnie, ale należy oddać: wiele rzeczy
robiło dobre wrażenie jeszcze na
długo zanim Wielka Gala WNPiD się
rozpoczęła.

Ścianka do zdjęć wyglądała co naj-
mniej solidnie, czerwony dywan roz-
winięty przed wejściem do auli za-
chęcał, żeby się po nim przemaszero-
wać, a podniesione głosy w tłumie su-
gerowały raczej większą niż
umiarkowaną ekscytację nad-

chodzącymi wydarzeniami. Wspom-
niane powyżej dziewczyny/kobiety
wyszykowane, jakby prosiły się o oś-
wiadczyny, a przedstawiciele kadry
akademickiej ubrani odświętnie w
przyjemny dla oka klasyczny sposób.
Studenci cierpliwie czekają, bo im-
preza zalicza delikatny poślizg, po
kwadransie opóźnienia okazuje się, że
zainteresowanie Galą jest tak ogrom-
ne, że na sali brakuje nie tylko miejsc
siedzących, ale prawie także
stojących. Jako osoba będąca na tym
wydarzeniu gościem pierwszy raz,
chylę czoła przed marką, jaką zdołało
sobie ono zbudować przez poprzed-
nie trzy edycje. Kiedy uroczystość się
zaczyna a jej akcja rozwija się jak
w dobrze skonstruowanej fabule, ro-
zumiem już dlaczego ten event ma
taką renomę.

Kolejne nagrody rozdawane są w
sposób sprawny, a między nimi prze-
wijają się mniej lub bardziej ciekawe
atrakcje artystyczne. Do tych drugich
można z pewnością zaliczyć występy
studentki naszego wydziału, Kasi
Olek ,która zaśpiewała dwa utwory, je-
den lepiej od drugiego. Nie chcemy
przesadzać, ale coś w tym wykonaniu
chwyciło nas za serce, nie było to z
pewnością typowe zawodzenie tak
preferowane przez gwiazdki naszej ro-
dzimej sceny muzycznej. Na plus na
pewno również Familiada, w której
drużyna złożona ze studentów rozbiła

reprezentantów wykładowców. Na-
szym bohaterem został jednak kapi-
tan przegranej drużyny, który rozbra-
jał publiczność swoim poczuciem hu-
moru raz za razem i w naszych oczach
zasłużył na tytuł najbardziej wyluzo-
wanego gościa na sali. Jeśli chodzi o
główną atrakcję Gali, czyli wyróżnie-
nia, zwróciliśmy szczególną uwagę na
Order Merlina, czyli laur za bycie
przyjaciółmi studentów, który zwy-

ciężyły panie pracujące w wydziałowej
szatni. Spodobało nam się, że doce-
niane są osoby z niejako drugiego pla-
nu życia wydziałowego. Także jako
trafny można oceniać pomysł, by cała
impreza była utrzymana w rzeczywis-
tości rodem z książek J.K. Rowling.
Podkład muzyczny odtwarzany przy
wyjściu na scenę każdego wręczające-
go nagrodę czy ją odbierającego roz-
gościł nam się w głowie na dobre do

późnych godzin nocnych. Całość
przebiegała jednak bardzo sprawne,
należy oddać organizatorom, że w
trakcie części oficjalnej ani razu z
utęsknieniem nie spojrzeliśmy na ze-
garek wyczekując after party.

Może jeszcze słówko właśnie o im-
prezie, która miała miejsce na wy-
działowym patio po przyznaniu
wszelkich wyróżnień. Duża doza
luzu, beztroski, czyli nastrój taki, jaki
powinien towarzyszyć tego typu wy-
darzeniom. Studenci dyskutujący
przy lekkich rozweselaczach z
wykładowcami, inni podbijający wy-
gospodarowany na ten wieczór par-
kiet, do tego kultura, o którą ponoć
młodych ludzi podejrzewać już dziś
nie można. Trzeba docenić starania
wszystkich osób, które brały udział
przy przygotowaniu tego wieczoru.
Dlatego głos oddajmy jednej z nich,
studentce Marcie Abramczyk:

– Wiedzieliśmy, że czekał nas
ogrom pracy, ankietyzacja, nagrywa-
nie kolejnych nominacji, montaż, za-
proszenia i dekoracje. Kosztowało nas
to wiele nerwów, ale przyniosło jesz-
cze więcej szczęścia, gdy widzieliśmy
na Gali uśmiechy wszystkich gości!
Za cały trud i ciężką pracę uczestnicy
tej imprezy są Wam bardzo wdzięcz-
ni, czekamy z ustęskieniem na jeszcze
więcej już za rok!

Adrian Gałuszka
adriangaluszka@o2.pl

Wielka Gala WNPiD
dała się polubić

Jednym z najmilszych akcentów Wielkiej Gali było wyróżnienie dla sympatycz-
nych pań pracujących w wydziałowej szatni.

Historie legendarnych, amerykań-
skich bokserów od wielu lat elektryzują
kolejne pokolenia. Nie tylko fanów, ale
także filmowców. Któż z nas nie powra-
ca do seansów „Wściekłego Byka” (o Ja-
ke’u LaMotty)? Ostatnio gościliśmy na
polskich ekranach „Do utraty sił” z Ja-
ke'iem Gyllenhaaalem czy „Kamienne
pięści”, który skupił się na wybranych
walkach Roberto Durana. Na rynek dvd
(od 31 maja) oficjalnie dostępny będzie
produkcja pt. „Bleed fot this: Opłaco-
ne krwią”. Jak z rolą The Pazmanian
Devil poradził sobie Miles Teller?

Bohaterem filmu „Opłacone krwią”
jest Vinny Pazienza, nazywany The
Pazmanian Devil, który mimo poryw-
czości, niejednokrotnie wygrywał wal-
ki bokserskie. Niestety, nieszczęsny wy-
padek samochodowy przekreśla jego
dalszą karierę na ringu. Mężczyzna
przez pół roku nosi przyśrubowany
kołnierz i stara się powrócić w chwale.
Jednak wcześniej musi uporać się z ro-
dziną i spróbować poskromić swój cha-
rakter.

W roli głównej występuję Miles Tel-
ler, który w ostatnich latach nie miał
szczęścia do dobrych ról i filmów
(wspominając chociażby „Fanta-
styczną Czwórkę” czy „Wierną”). Jako
Pazienza jest zabawny, chwytającym
dzień chłopakiem, dla którego nie ma
żadnych przeciwwskazań, ponieważ
liczą się tylko boks i zwycięstwo. I nie
zmieni tego nawet wypadek z pó-
źniejszą długą rehabilitacją, jaką prze-
chodzi bohater. Wsparcie rodziny, tre-
nera i najbliższych osób jest bardzo
znaczące.

Drugi plan jest szczególnie istotny –
paleta postaci oraz aktorstwa na naj-
wyższym poziomie jest gwarantowana!
Od Aarona Eckharta (jako Kevin Roo-
ney, trener Diabła

i późniejszy przyjaciel rodziny), Cia-
rana Hindsa (ojca i menadżera, który
widzi w synu tylko „mistrza”) czy Teda
Levine'a (niepokorny Lou Duva).
Ekranowego czasu najmniej dostaje
jednak Katey Sagal, która kreuje postać
matki Vinny'ego, Louise. Szkoda, po-

nieważ prawdziwych bohaterów
łączyła szczególna więź. W filmie zaś
pozostają tylko fragmenty, w których
Pani Pazienza niejednokrotnie wolała
modlić się za życie i zwycięstwo syna
niż oglądać brutalny – jej zdaniem –
sport.

Reżyser Ben Younger, który debiu-
tował za kamerą ponad siedemnaście
lat temu obrazem „Ryzyko” (Boiler
Room), sprawnie zawarł w „Opłacone
krwią” fragmenty oryginalnych nagrań
oraz te, nakręcone w duecie Teller/Ec-
khart, ale specjalnie zmodyfikowane.
Cała historia została zaś poprowadzo-
na podręcznikowo – jako typowy film
biograficzny, traktujący o pewnym
wątku z życia prawdziwego bohatera.
I nie mogło zabraknąć hasła „oparte na
faktach”. Niestety, na potrzeby pro-
dukcji wiele rzeczy zostało spłyconych
lub zmienionych, przez co odbiór dla
prawdziwych fanów Pazienzy może
być męką.

Adrian Warwas
Ocena: 6/10

Kiedy boks to życie…
– recenzja filmu dvd
„Opłacone krwią”
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Gwiazda wieczoru: pogoda
Jak co roku Wielkie Grillowanie zapowiadało się fantastycz-

nie. Znakomici wokaliści, piękna majowa pogoda, dym
unoszący się znad grilli, wielkie studenckie święto – tak miało
być 10 oraz 11 maja. Kluczowe jest tu słowo „miało”, gdyż z
tego wszystkiego nie zawiedli jedynie muzycy, bo zarówno Lux-
torpeda w środę, jak i Taco Hemingway w czwartek dali świet-
ne koncerty, dzięki czemu będziemy mogli miło wspominać te-
goroczne grillowanie. Cała reszta? Lepiej zapomnieć. Pogoda
chyba postradała zmysły, bo kto to wymyślił, żeby w połowie
maja temperatura odczuwalna schodziła w okolice 0 stopni
(zera!). Jak bawić się w takich warunkach?! Nawet złociste trun-
ki nie smakowały tak jak powinny (trzeba zaznaczyć, że były
bardzo dobre), gdyż zamarzając, ciężko pije się piwo (choć dało
radę). Trzeba przyznać, że organizatorzy mieli wielkiego pecha,
bo kto mógł się spodziewać kilka miesięcy wcześniej, że zima
w Polsce nie będzie chciała się skończyć aż do połowy maja.

Bo jak nie my, to kto?

Mimo tego studenci nie zawiedli, nie przestraszyli się zimo-
wej aury i nie zostali w swoich domach. Jak się bawić, to się ba-
wić i nawet trudne warunki atmosferyczne nie są nam strasz-
ne. Dlatego też i podczas tegorocznego Wielkiego Grillowania
daliśmy radę. Podczas czwartkowego koncertu Taco Heming-
waya ciężko było przedostać się pod scenę, gdyż takie tłumy się
przed nią zgromadziły, wszyscy jednym głosem wykrzyczeli: na-
stępna stacja Kabaty oraz pozostałe fragmenty z najbardziej po-
pularnej piosenki „Następna stacja”. Natomiast koncertowi

Luxtorpedy towarzyszyło dzikie pogo, co tylko potwierdza, że
występ jak najbardziej należy do udanych.

Kampus pełen atrakcji

Mimo tragicznej pogody, podczas festiwalu nie można było na-
rzekać na nudę. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla stu-
dentów. Czekała na nich m.in. wspinaczka, liczne ford trucki i, co
chyba najważniejsze, kiełbaska z grilla, po którą ustawiały się
długie kolejki studentów (porównywalne z kolejkami do toalet
xd). Skoro warunki nie do końca były sprzyjające do picia różne-
go typu napojów, to chociaż można było dobrze zjeść, bo oprócz
popularnej kiełby, można było skosztować belgijskich frytek, bur-
gera, czy dobrej jak zawsze tortilli. Jeśli kogoś średnio obchodziło
to, co działo się na scenie, mógł udać się do namiotu disco i tam
w rytmie klubowych hitów tańczyć do białego rana (no może do

czasu zakończenia koncertów). Atrakcji również nie brakowało
na pętli na Osiedlu Jana III Sobieskiego, gdyż żeby wsiąść do tram-
waju 201 bądź specjalnie podstawianego 202, trzeba było albo
sporo się poprzepychać, albo długo poczekać, zanim większość
wywalczy już swoje miejsce w bimbie. Szczęśliwi ci, którzy załapa-
li się na miejsce siedzące. Takie są jednak uroki wielkich imprez
masowych i chyba za wiele poradzić na to nie można (choć wy-
daje mi się, że po meczach Lecha lepiej to funkcjonuje).

W przyszłym roku studenci z pewnością ponownie tłumnie
odwiedzą Kampus podczas Wielkiego Grillowania, tylko tym
razem oby dopisała lepsza pogoda. W marcu jak w garncu, kwie-
cień – plecień, a maj? Chyba czas na nowe określenie, choć
może lepiej nie, żeby ta nowa świecka majowa tradycja nie zos-
tała zachowana.

Michał Konwicki
michalkonwicki@o2.pl

Tak studenci grillowali na Morasku!

Znakomici wokaliści, wspaniała atmosfera,
grillujący studenci to wszystko miało miejs-
ce podczas dwóch dni na Kampusie UAM
na Morasko podczas Wielkiego Grillowania.
Szkoda jednak, że ta edycja imprezy zosta-
nie zapamiętana jako najzimniejsza z do-
tychczasowych i przez to nie można było w
pełni skoncentrować się na szampańskiej
zabawie w rytm muzyki.
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Zima rządziła
na Wielkim Grillowaniu

Sesja i zaliczenia zbliżają się
szybkimi krokami, jednak nie
samymi egzaminami człowiek
żyje. Każdy potrzebuje chwili re-
laksu i odpoczynku od nauki,
codziennych zajęć i obo-
wiązków. Dla tych, którzy wolne
chwili lubią spędzać z książką,
polecam kilka nowych pozycji
wartych uwagi. Na początek
proponuję taką, którą idealnie
odzwierciedla jej tytuł.

Beksińscy. Portret podwójny
– Magdalena Grzebałtowska

Autorka przedstawia w książce podwójny
portret, dlatego że pokazuje zarówno życie
znanego ojca – artysty, który był malarzem i
rzeźbiarzem i równie popularnego jego syna,
słynnego dziennikarza muzycznego. Magda-
lena Grzebałtowska postanowiła zaprezen-
tować dwie sylwetki tych wybitnych osób, nie
w formie typowej biografii, lecz bardziej za-
pisków z życia codziennego, w których za-
warła nie tylko portrety Beksińskich – ojca i
syna, ale również realia i codzienność, w ja-
kich żyli.

Najmroczniejszy sekret
– Alex Marwood

Historia stworzona przez Alex Marwood
została oparta na prawdziwych wydarzeniach.
Autorka przedstawia w niej Seana Jacksona,
który świętuje swoje pięćdziesiąte urodziny,
jednak huczne obchody kończy tajemnicze
zaginięcie jednej z córek bohatera – Coco.
Dziewczyna znika w środku nocy i nikt nie
wie, co się stało. Po dwunastu latach od tam-
tego dnia bogaty i wpływowy Sean nagle

umiera. Na pogrzebie mężczyzny dochodzi do
spotkania jego dwóch córek. Mila – córka z
pierwszego małżeństwa i Ruby – siostra bliź-
niaczka zaginionej Coco przybywają do domu
zmarłego ojca i zauważają, że wszyscy tam
obecni byli również gośćmi na przyjęciu, na
którym przed laty zaginęła Coco. Siostry są
bliskie rozwiązania tajemniczej zagadki, jed-
nak najpierw muszą poznać sekrety z prze-
szłości Jacksonów.

Zapisane w wodzie – Paula Hawkins

Autorka „Dziewczyny z pociągu” prezentu-
je swój najnowszy thriller, w którym nie małą
rolę odgrywają tajemnice z przeszłości. Julia
nie odbiera telefonu od swojej siostry, a kilka
dni później dowiaduje się, że Nel nie żyje.
Mieszkańcy wioski uważają, że Nel „skoczyła”,
jednak Julia w to nie wierzy. Bohaterka musi
wrócić do miejscowości, z której kiedyś uciekła,
ażeby zająć się swoją nastoletnia siostrzenicą.
Powrót w rodzinne strony oznacza nie tylko
opiekę nad siostrzenicą, ale również zmierze-
nie się ze strachem, wspomnieniami i prze-
szłością.

Cztery sztandary, jeden adres.
Historie ze Spisza
– Ludwika Włodek

Spisz jest nazywany krainą siedmiu kultur i
sercem Europy, ponieważ mieszkali tu Węgrzy,
Słowacy, Polacy, Niemcy, Rusini, Żydzi i Cyga-

nie. Miejscowi twierdzą, że mówią „po nasy-
mu”, jednak, co to oznacza, zależy od tego, kto
odpowiada. Część z nich uważa się za tutej-
szych, ale jest też wielu, którzy twierdzą, że ich
przodkowie od wieków byli Polakami czy
Słowakami. Ludwika Włodek przez wiele lat
przyglądała się temu niezwykłemu miejscu, bo
w dzieciństwie spędzała w Spiszu wakacje, a po
latach wróciła tam, jako badacz. W swojej
książce autorka oddała głos Spiszakom.
Zebrała historie zarówno tych biednych, jak i
bogatych, kobiet i mężczyzn. W efekcie po-
wstała książka, która jest portretem tego nie-
zwykłego miejsca, mieszkających tam ludzi i
ich wzajemnych relacji.

Szpiedzy Mossadu i tajne wojny
Izraela – Dan Raviv, Yossi Melman

Historia jednej z najbardziej znanych agen-
cji wywiadowczej świata. Autorzy przedstawi-
li w książce najciekawsze akcje, w których brał
udział izraelski wywiad. Są to na przykład: ope-
racja Piorun – odbicie porwanego samolotu Air
France z izraelskimi pasażerami, czy operacja
opera – zbombardowanie irackiego reaktora
atomowego w Tammuzie.

W książce pojawia się też kilka kontrower-
syjnych tematów, miedzy innymi funkcjono-
wanie Kidonu, czyli oddziału, który specjali-
zował się w zabójstwach politycznych. Pojawia
się tutaj także polski wątek dotyczący przeka-
zania izraelskiej ambasadzie referatu Chrusz-
czowa przez polskiego dziennikarza, który z po-
chodzenia był Żydem. To tylko kilka z wielu te-
matów poruszonych w Szpiegach Mossadu.

Agata SZYMCZAK
Agaszy_13@wp.pl

Propozycje dla książkomaniaków



Wakacje zbliżają się wielkimi
krokami. Jeszcze tylko parę
egzaminów, kilka zaliczeń
i już ta upragniona, oczekiwa-
na swoboda. Odpoczynek od
skryptów, naukowych
książek i nocnej nauki.

Przeprowadziłam krótką ankietę wś-
ród zaocznych studentów. Gdzie dziś
na wakacje jeżdżą młodzi ludzie? Cza-
sy się zmieniły, świat stoi otworem
i żacy to wykorzystują. Granice są
otwarte, nie potrzeba paszportów.
Wsiadamy do pociągu lub samolotu i
po kilku godzinach jesteśmy na miej-
scu. Studenci lubią wygodę. Łóżeczko,
łazienka, ciepła woda. Wszyscy jednak
stwierdzają, że nie ważne gdzie, ale
z kim. Jedni wolą wyjechać w dużej gru-
pie przyjaciół, inni tylko we dwoje.
W wakacje można uciec od zgiełku
dużego miasta, czasem zrealizować swo-
je marzenie, na które nie było środków
albo czasu. Wszyscy respondenci zgodni
są co do tego, że lubią wypoczynek ak-
tywny, chociaż troszkę lenistwa i odro-
bienia zaległości w spaniu nie jest złe.
W czasie wakacji można poznać nowe
miejsca, ludzi, ich kulturę i kuchnię.

Student studentowi nierówny

Żacy, którzy studiują stacjonarnie,
muszą się liczyć z możliwościami swo-
ich rodziców. Preferują czynne spędza-
nie czasu wolnego: zwiedzanie, pozna-
wanie nowych miejsc, sport, ale raczej
w Polsce. Jeżeli nad morzem, to leżenie
na plaży i opalanie. A najbardziej – czy-
tanie zaległych książek.
W większości młodzi ludzie wolą łóżko,
wygodę i ciepłą wodę do mycia. Są też

studenci, którzy wolą naturę, spanie
w namiocie pod gwiazdami, kąpiel w je-
ziorze. Stacjonarni na razie nie mają ja-
kichś skonkretyzowanych marzeń wa-
kacyjnych. Zgodnie twierdzą, że
wszystko będzie zależało od hojności
ich rodziców.

Jak to było kiedyś ?

W czasach PRL-u można było tylko
pomarzyć o wyjeździe poza granice na-
szego kraju. W czasie moich lat lice-
alnych często uczestniczyłam w obozach
wędrownych. Codziennie szło się z jed-
nego miejsca do drugiego z ciężkim ple-
cakiem i mówiło – nigdy więcej. Ale rany
na piętach się goiły, zmęczenie mijało
i na drugi rok pakowało się plecak i zno-
wu ruszało w drogę. Wtedy poznałam
różne ciekawe miejsca w Polsce.

Miałam szczęście, że moja mama
tez lubiła podróżować. Dzięki niej
zwiedziliśmy z moją siostrą europejskie
państwa socjalistyczne: Bułgarię, Ru-
munię, Węgry, Czechosłowację
i NRD. Oczywiście trzeba było naj-
pierw odstać w długiej kolejce po pasz-
port i zarobić pieniądze na wyjazd.
Przez jeden miesiąc pracowaliśmy przy
zakładaniu zieleni na nowych osiedlach
w Poznaniu. Oczywiście nocowaliśmy
na polach namiotowych. Gotowaliśmy
na kuchenkach, a właściwie podgrze-
waliśmy potrawy z pu-
szek, które braliśmy ze sobą z kraju.
W Bułgarii nad Morzem Czarnym pa-
miętam stosy arbuzów, pomidorów,
ogórków i brzoskwiń. Jedliśmy te owo-
ce i warzywa w ogromnych ilościach.

Obojętnie w jaki sposób spędzicie
wakacje, cieszcie się swobodą, wypo-
czywajcie i wracajcie w pełni sił do
zmagania się z nauką.

Zofia Sawikowska
Sawi5@tlen.pl
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Górskie szlaki czekają na turystów

Pieszczotliwie nazywamy
go Cytryną, choć najnow-
szy album tego zespołu
zdecydowanie zaprzecza
temu terminowi. Wy-
dając swoją czwartą
płytę, grupa LemON ode-
rwała od siebie metkę
zwycięzcy Must be the
Music czy twórcy muzyki
radiowej. Tu to nie tylko
nowe brzmienie, ale rów-
nież nieznane dotąd
emocje.

Jakiś czas temu miałam okazję
uczestniczyć w jednym z koncertów
podczas najnowszej trasy koncerto-
wej. Nie był to pierwszy występ Le-
mONa, który dane mi było
wysłuchać, ale w przeciwieństwie do
poprzednich nauczył mnie patrzeć
inaczej.

Starałam się skupić na każdym
muzyku na scenie osobno. Po kolei
zauważałam, jak wyrzucali z siebie
to, co czuli, opowiadając dźwiękami
pewną historię. Warto zaznaczyć, że
nie były to tylko pozytywne emocje.

Przed koncertem udało mi się
przesłuchać najnowszą płytę, stąd
nie mogłam przejść obojętnie obok
zagrania innych nut czy użycia przez
wokalistę słów, w które często sam
nie wierzył. Chodzi mi o to, że śpie-

wał je sercem, którego w danym mo-
mencie słuchał. Nawet pojedyncze
piosenki ze starych płyt nabrały barw
tego, co miało miejsce na scenie. A
była to walka ludzi z własnymi uczu-
ciami.

Kiedyś mój wujek, który wydo-
był ze mnie nieznaną wtedy miłość
do muzyki, puścił mi piosenkę i
powiedział wsłuchaj się; każdy dź-
więk pokazuje jakieś uczucie, emo-
cje.

Tu przenosi słuchaczy w inny wy-
miar. To płyta zabarwiona wrażenia-
mi, które czuć w każdym dźwięku i
słowie. Ludzie mówią, że to zupełnie
nowe wydanie LemONa, ale według
mnie to wciąż ten sam zespół, który
zwyczajnie dorasta, a muzyka mu w
tym towarzyszy.

Inspirację do swoich najnowszych
piosenek zespół czerpał ze świata.
Dźwiękiem maluje obraz Jacksona
Pollocka czy opowiada historię ko-
respondencji Agnieszki Osieckiej i
Jeremiego Przybory.

Wokalista, Igor Herbut, niejed-
nokrotnie podkreśla, że ta płyta jest
bardziej intymna i różni się od po-
przednich, ponieważ zespół wresz-
cie, po wcześniejszych zmianach w
składzie, nauczył się siebie i znalazł
coś, co łączy wszystkich członków.

Tu, to coś, co obecnie gra w sercu
zespołu. To inna płyta, inne koncer-
ty i nowi słuchacze.

Stary-nowy LemON? Nie, to po
prostu kolejny etap jego twórczości,
druga, nieznana dotąd połówka Le-
mONa. Muzyka zmienia się wraz z
członkami zespołu, a my, jako istoty
równie ulotne, możemy tę zmianę
obserwować.

Ismena LEŚNIK

Druga połówka Cytryny

Zespół LemON zagrał na tegorocznych Juwenaliach w Poznaniu
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Lato czeka



Na ten moment czekali wszyscy
fani piłki nożnej. Po ponad dziesięciu
miesiącach na placu boju pozostały
dwa zespoły. Trzeba zaznaczyć, że 19
lat temu obydwie ekipy grały już ze
sobą w tym najważniejszym meczu.
Wtedy lepszy okazał się Real Madryt,
pokonując Włochów 1:0. Dzisiaj już
wiemy, „Królewscy” okazali się bez-
konkurencyjni, pokonując gości z Tu-
rynu 4:1 i tym samym zapisali się na
złotych kartach historii. Stali się
pierwszą drużyną, która obroniła ty-
tuł z poprzedniego sezonu.

Statystyki przedmeczowe

Jeśli chodzi o bezpośrednie poje-
dynki, to zespół ze stolicy Hiszpanii
od samego początku był faworytem.
Ostatnio z Juventusem przegrali w
sezonie 2008/2009. Ale najważniejsze
jest to, że jeszcze żadnemu klubowi
nie udało się obronić tytułu tych roz-
grywek. Tym bardziej Królewscy
chcieli udowodnić, że to oni domi-
nują na Starym Kontynencie. Poza

tym zespół z Madrytu jest specem od
finałów. Na piętnaście finałów w Pu-
charze Mistrzów i Lidze Mistrzów
wygrali razem z ostatnim meczem aż
dwanaście razy. Juventus za to w
drugą stronę, na dziewięć finałowych
starć zwycięsko wyszedł tylko dwu-
krotnie. Należy także przypomnieć,
że było to wyjątkowe spotkanie dla
trenera zespołu z Madrytu – Zinedi-
ne Zidane’a, który grał w obydwu eki-
pach. Juventus, po ostatniej porażce
w finale z FC Barceloną z 2015 roku
wydawał się silniejszy. Ze składu pod-
opiecznych Massimiliano Allegriego
z tamtego meczu pozostało tylko 5
zawodników. To pokazuje, że trener
Starej Damy dokonał wielu transfe-
rów, aby realizować swoją wizję. Do
tego zmiana taktyki i częsta gra na
trzech obrońców. Zapowiadało się
bardzo obiecująco.

Głową w mur – do czasu

Ten sezon pozwolił wszystkim ob-
serwatorom wysnuć kilka wniosków.

Real nie traci na jakości i cały czas
posiada jeden z najlepszych ataków
na świecie. Już nie tylko chodzi o
trójkę Ronaldo, Bale i Benzema.
Swoje potrafi dołożyć również Mo-
rata, Isco czy Asensio. Spoglądając na
statystyki, to w tym sezonie strzelili
w 53 spotkaniach – 147 goli, co daje
prawie 3 bramki na mecz. W obro-
nie szło im troszkę gorzej, ponieważ
tracili ponad gola na spotkanie. W
Juventusie wyglądało to zupełnie od-
wrotne. Obrona przez wielu eksper-
tów nazywana jest szczelnym mu-
rem, który była praktycznie nie do
przejścia. Przez cały sezon 2016/2017
średnio stracili nieco ponad pół
bramki na spotkanie. W ofensywie-

około 2 bramek na mecz, co trzeba
przyznać, jest dobrym wynikiem.
Jednak wszystko zostało zweryfiko-
wane przez boisko. Real utrzymał
formę z całego sezonu, wbijając aż
cztery bramki, a zespół Buffona i
spółki stracił tylko w tym meczu wię-
cej bramek, niż przez całą fazę gru-
pową Ligi Mistrzów. To pokazuje, jak
mocni na ten moment są Królewscy.

Mecz godny finału

Na starcie było wiele niewiado-
mych i pytań, w tym to najważnie-
jsze – kto sięgnie po tytuł? Od same-
go początku, czego raczej nikt się nie
spodziewał, do ataku ruszył Juven-

tus. Próbowali narzucić swój styl gry,
co nie da się ukryć, udało się. Jednak
patrząc teraz, po obejrzeniu spotka-
nia, taki był plan Zidane’a. Wciągnąć
na własną połowę graczy „Starej
Damy”, aby później móc przepro-
wadzać swoje zabójcze kontry. Real
dopiero w 20. minucie oddał strzał,
który otworzył wynik spotkania. Jed-
nak już w 27. minucie na tablicy wy-
ników widniał remis. A to za sprawą
bramki marzenie Mandzukicia.
Chorwat strzelił jedną z najładniej-
szych bramek w historii finałów Ligi
Mistrzów, przerzucając Navasa ude-
rzeniem z przewrotki. Jednak ze stro-
ny Juventusu, to było na tyle w tym
meczu. Do przerwy remis, jednak to,
co wydarzyło się potem pokazało,
która drużyna jest tą wspaniałą i
mistrzowską. W drugiej połowie
podopieczni Allegriego nie przypo-
minali siebie. Cofnęli się do obrony,
czekając na ostatni gwizdek. Za to
Real naciskał, grał szybko, zjawisko-
wo. Szybkie dwa gole po kwadransie
gry i kibice Królewskich mogli otwie-
rać szampany. Dominacja trwała do
końca meczu, który zakończył Asen-
sio, strzelając na 4:1 w ostatniej mi-
nucie spotkania. Marzenie kibiców z
Turynu i chęci piłkarzy Starej Damy
w tym roku znowu spaliły na panew-
ce. Buffon po raz kolejny musiał obe-
jść się smakiem, patrząc jak to gracze
Realu podnieśli puchar. Z drugiej
strony Cristiano Ronaldo, który
przez ostatni rok zdobył wszystko od
poprzedniej Ligi Mistrzów, przez
Mistrzostwo Europy aż do tegorocz-
nego finału. W tym meczu również

to on był najjaśniejszą postacią,
strzelając dwie bramki. Ten rok ewi-
dentnie należał do niego i chyba
może już robić miejsce na kolejną
Złotą Piłkę.

Zidane nie zna granic

Na stanowisko pierwszego trene-
ra Realu Madryt został wybrany na
początku 2016 roku. Wtedy zastąpił
Rafaela Beniteza, który nie sprostał
wielkim gwiazdom i pożegnał się z
Santiago Bernabeu. Popularny „Zi-
zou” nie był na początku postrzega-
ny jako osoba, która długo nie zagoś-
ci jako najważniejsza osoba na ławce
Królewskich. Jednak dobre wyniki w
La Liga i zdobywanie kolejnych rund
fazy pucharowej Ligi Mistrzów, aż do
zdobycia tytułu tych elitarnych roz-
grywek postawiły go w komfortowej
sytuacji. Stał się szanowany już nie
tylko za swoje osiągnięcia boiskowe,
ale też za prowadzenie ekipy jako tre-
ner. W sezonie 2016/2017 udało im
się zdobyć tytuł mistrzowski na włas-
nym podwórku. Poza tym – kolejny
finał w rozgrywkach europejskich i
pytanie. Czy klątwa minie i w końcu
zwycięzca obroni tytuł? Tak się stało,
a Zidane stał się pierwszym trene-
rem, który to osiągnął. To postawiło
go w top of the top wszystkich szko-
leniowców świata. Włodarze Realu
mogą być szczęśliwi, że zaufali swo-
jemu byłemu piłkarzowi. Dzięki nie-
mu bez dwóch zdań jest to teraz naj-
lepsza drużyna piłkarska na świecie.

Daniel LEWANDOWSKI
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Królewskie Cardiff

Początki wcale nie były piękne
i nie zapowiadały tak udanej
kampanii. Chelsea zaczęła sezon
powolnie, minimalnie wygry-
wając z West Hamem i Watfor-
dem. Wówczas grający jeszcze
czwórką obrońców Conte szukał
optymalnego rozwiązania dla ze-
społu i kiedy jego drużyna prze-
grała dwa kolejne spotkania z Li-
verpoolem i Arsenalem, Włoch
postanowił wrócić do taktyki z
wahadłowymi.

Po ciężkim laniu na The Emi-
rates, w drużynie coś pękło. Nikt
nie jednak nie załamywał głowy,
lecz piłkarze wspólnie zmotywo-
wali się do jeszcze lepszej pracy.
Efektem tego była seria 13 kolej-
nych ligowych zwycięstw, która
pozwoliła podopiecznym Conte
na objęcia pozycji lidera w tabeli.

Jak się później okazało, Chel-
sea nie odda pierwszego miejsca
już do końca rozgrywek.

Choć w końcowej fazie sezonu
przytrafiały się minimalne wpad-
ki, takie porażka z Tottenhamem
czy remis z Burnley, to wypraco-
wana przewaga była na tyle duża,
że można sobie było pozwolić na
drobne potknięcia.

Przyczyn ogromnego sukcesu
Conte jest wiele. Na pierwszy
rzut oka nasuwa się jednak
ogromna pasja Włocha, który
każde spotkanie traktuje równie
istotnie. Po niudanym sezonie
z Mourinho, piłkarze potrzebo-
wali drastycznej zmiany trenera.
Tutaj nie pasował trenerski kat,
lecz wymagający ojciec, moty-
wujący do wytężonej pracy. Con-
te idealnie wpisuje się w ten mo-
del szkoleniowca i jak widać po
kończącym się sezonie – wycisnął
z zawodników wszystko, co naj-
lepsze.

Istotnym czynnikiem była
również gra tylko na krajowym
podwórku. Chelsea nie musiała
przejmować się meczami w środ-
ku tygodnia, co znacznie ułat-
wiało jej przygotowania do kolej-
nych ligowych spotkań. Dzięki
dość luźnemu terminarzowi,
Conte nie musiał rotować w
składzie, często wystawiając nie-
mal identyczną jedenastkę. W
efekcie drużyna zachowywała
ciągłość i niezwykłe zrozumienie,
którym przerastała każdego boi-
skowego rywala. Chelsea miała
również nieco szczęścia z kon-

tuzjami, które praktycznie w ogó-
le nie gościły na Stamford Brid-
ge, co w porównaniu do po-
przednich rozgrywek, wcale nie
było oczywistością. Oczywiście
nie jest to tylko i wyłącznie
zwykły zbieg okoliczności, ale
również dobra praca sztabu me-
dycznego.

Tak naprawdę jednak, wszyst-
kie powyższe czynniki zdałyby
się na nic, gdyby Conte nie do-

tarł do każdego piłkarza z osob-
na. Zawodnicy Chelsea byli
świeżo po bardzo nieudanej
kampanii, podczas której regu-
larnie rozczarowywali na całej li-
nii. Włoski trener potrafił jednak
sprawić, że zawodnicy wspólnie
uwierzyli w konkretny cel i dążyli
do niego z całych sił. Powiedzmy
sobie szczerze, czy przed sezo-
nem ktokolwiek wierzył, że śro-
dek obrony złożony z Luiza, Ca-

hilla i nominalnego bocznego
obrońcy może przynieść tak
szczelną defensywę? Czy ktokol-
wiek wierzył, że Victor Moses
nauczy się myśleć na boisku,
a Marcos Alonso dorośnie do po-
ważnej piłki?

Czy ktokolwiek wierzył, że wy-
palony w poprzednich rozgryw-
kach Costa zdoła bić się o koronę
króla strzelców? Conte wierzył.
Efekty widzimy w ligowej tabeli.

Chelsea jest mistrzem kom-
pletnym. Defensywa funkcjonuje
jak w szwajcarskim zegarku, zaś w
ataku zespół wypracował niesa-
mowite automatyzmy, które za-
skakują większość drużyn Premier
League. Nawet gdy zespół ma gor-
szy dzień, na ratunek z indywi-
dualną akcją zawsze może przyjść
jeden z najlepszych piłkarzy glo-
bu – Eden Hazard. Gdy do nie-
zwykle solidnej defensywy i za-
bójczo skutecznej ofensywy do-
damy środek pola z N'Golo Kante
w roli głównej, jasne staje się, że
ten zespół jest skazany na sukces.

Prawdziwe wyzwanie dopiero
się rozpoczyna. W przyszłym se-
zonie rywalizacja z pewnością nie
będzie mniejsza niż w tegorocz-
nych rozgrywkach. Dodatkowo
Chelsea będzie musiała łączyć
rozgrywki ligowe, z efektywną grą
w Lidze Mistrzów. Conte będzie
zmuszony zmienić swoje podejś-
cie do prowadzenia drużyny i sta-
wiać na częstsze rotacje w skład-
zie. Spoglądając jednak na doko-
nania Włocha z tego sezonu, ki-
bice Chelsea powinni spać
spokojnie.

Patryk DOMAGAŁA
patryk.domagala1892@gmail.com

36 rozegranych spotkań, 28 zwycięstw, 3 remisy
i 5 porażek. To statystyki, które pozwoliły Chelsea
na wygranie tytułu mistrza kraju w pierwszym roku
pracy Antonio Conte. Choć droga po mistrzostwo
nie była usłana różami, to Chelsea sprostała każde-
mu napotkanemu problemowi, stając się niepo-
wtarzalnym kolektywem.

Finał przyciągnął rzeszę widzów na stadionie jak i przed telewizorami.

Conte to pierwszy trener od czasu Pellegriniego, który wygrał Premier League w debiutanckim sezonie.

Trzeciego czerwca oczy piłkarskiego świata były
skierowane na Wyspy Brytyjskie. Na boisko Mille-
nium Stadium w Cardiff wybiegło ponad miliard
euro. Dwie drużyny, które okazały się bezkonkuren-
cyjne, zostawiając inne, wielkie kluby daleko
w tyle. Za nami wielki, pełen emocji finał Ligi
Mistrzów. Starcie Juventusu Turyn z Realem
Madryt przeszło już do historii.

CHELSEA WYGRYWA PREMIER LEAGUE.

Najbardziej kompletny mistrz
ostatnich sezonów?
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Maj miesiącem przemian
w piłce ręcznej i sportach
zimowych. Nie zmian
spowodowanych odejś-
ciem zawodników, choć
w wielu przypadkach to
nieuniknione, ale i trene-
rów. Jedni odchodzą
sami, drudzy muszą po-
godzić się z decyzją
związku. Powodem brak
wyników, słaby system
szkoleniowy czy może
coś jeszcze innego?

Polski Związek Narciarski poinfor-
mował, że zostało zwolnionych pię-
ciu trenerów. Bez szkoleniowca zos-
tała seniorska kadra biegaczek nar-
ciarskich, która była pod okiem
Wiesława Cempy. Adam Kwak i
Urszula Migdał pożegnali się z obie-
ma kadrami młodzieżowymi, nato-
miast Jan Szturc i Mateusz Wanto-
luk z kombinatorami norweskimi. Ja-
kiś czas temu kadra B skoczków nar-
ciarskich rozstała się z Robertem
Mateją. Posadę Wiesława Cempy
zajął już jego asystent Mariusz
Hluchnik, ale pozostałe wakaty nie
zostały jeszcze uzupełnione. Czasu
za to coraz mniej.

Powodem takich zmian według
PZN jest bardzo słaby występ na-
szych reprezentantów w sezonie
2016/2017. Jednak czy na pewno mi-
niona zima pokazała, że w systemie
szkoleniowym trzeba coś zmienić, bo
ten dotychczasowy nie przynosi efek-
tów?

Właściwie już od kilku sezonów
narciarskich mamy do czynienia nie
tyle ze stagnacją prezentowaną przez
Biało-Czerwonych, ale ze sporym
spadkiem formy z sezonu na sezon.
W tym roku dobrze spisali się jedy-
nie skoczkowie narciarscy z kadry A.
Niewiele radości przynieśli nam bo-
wiem biathloniści, biegacze narciar-
scy, kombinatorzy czy narciarze al-
pejscy…

W wizji trenerskiej od dłuższego
czasu nie widać zmian, co spowo-
dowało brak zadowalających wyni-
ków. Jak podkreśla PZN, Jan Szturc
doprowadził też do „utraty więzi
międzyludzkich”, które w kadrze są
bardzo ważne. Takim zastrzeżeniom
nie jest łatwo się sprzeciwić. Patrząc
z perspektywy czasu na wyniki, jakie
nasi reprezentanci osiągnęli, m.in.
podczas ostatniej zimy, perspekty-
wa jakiejkolwiek zmiany na lepsze
jest niezwykle kusząca. Pozostaje za-
dać pytanie, czy następcy będą w
stanie na tyle zrekonstruować sys-
tem szkoleniowy i wszystko, co z
nim związane, żeby w następnych
latach wyniki mogły zadowolić ich

samych, ale i kibiców oraz dzienni-
karzy?

Kto na Pjongczan?

W takim postępowaniu Związku
nie ma nic nadzwyczajnego. Zwal-
nianie trenerów to następstwo braku
wyników zawodników, zwłaszcza,
kiedy przedsezonowa prognoza była
optymistyczna.

Co będzie jednak teraz z naszymi
reprezentantami? W przyszłym roku
zaczynają się igrzyska olimpijskie w
Korei Południowej. Nasi szkoleniow-
cy nie będą mieli dużo czasu na
wprowadzenie zmian i uzyskanie wy-
ników. W niespełna rok jest to pra-
wie niemożliwe do osiągnięcia. I to
jest jeden z głównych powodów, dla
których taka decyzja związku może
być niepokojąca. Być może PZN,
szafując tak w kadrze trenerskiej, na-
stawia się na uzyskanie wyników na
kolejne lata ich przygody z zawodni-
kami?

Tego nie wiadomo, jednak z na-
dzieją warto spojrzeć w przyszłość,
czasem roszady w centrum szkole-
niowym przynoszą efekty.

Maj na hamulcu ręcznym

Mistrzostwa Europy w piłce ręcz-
nej za pasem. Naszych zawodników
jednak zabraknie najprawdopodob-
niej w Chorwacji na początku 2018
roku. Taki wynik można bez ogródek
nazwać porażką polskich szczypior-
nistów. Niezakwalifikowanie się na
tego typu imprezę oznacza z jednej

strony brak pomysłu trenera Dujsze-
bajewa na przygotowania do naj-
ważniejszych spotkań, ale i stagnację
– nie tylko w samym sercu reprezen-
tacji, ale i wśród zawodników ligo-
wych, którzy walczą o powołanie.
Kirgijski trener nie miał pola do po-
pisu, powołując kadrę, a i w elimina-
cjach weterani musieli zasilić szere-
gi, żeby wspomóc tych mniej doś-
wiadczonych.

Powtórka z rozrywki? Kiedy z kadrą
żegnał się Bogdan Wenta, zarzuty w
jego kierunku były podobne jak te-
raz, kiedy Tałant Dujszbajew podał

się do dymisji. Brak nowoczesnej
wizji, ale i brak powiewu świeżości w
składzie. Te same twarze grają w re-
prezentacji od lat, co wcale nie służy
osiąganiu dobrych wyników. Gdzie
leży problem? Zdania są podzielone.
Najwięcej krytyki wylało się na tre-
nera, który po ostatnim remisie z
Białorusią zrezygnował z prowadze-
nia kadry.

W jego oczach nie zabrakło łez z
powodu odejścia, bo, jak mówi, także
ze względu na postawę kibiców, któ-
rzy wyrazili swoje niezadowolenie
w bardzo bolesny dla niego sposób.

Z drugiej strony winę ponoszą też
sami zawodnicy. Owszem, to trener
wybiera kadrę, ale warto przyjrzeć się
w tym momencie chociażby polskiej
lidze. W najlepszych ekipach w pod-
stawowym składzie grają głównie ob-
cokrajowcy, nasi zasilają albo ławkę,
albo wyjechali za granicę i tam wca-
le sytuacja nie ma się lepiej. Wizja
trenerska to jedno, ale mniejsza
możliwość wyboru to drugie. To w li-
gach zawodnicy szlifują formę, a
szkoleniowcy reprezentacyjni mają
za zadanie scalić polską siłę, która

przez tyle lat „serwowała” nam hor-
rory w końcówkach spotkań.

Problem i wina leżą więc w wielu
aspektach takich wyników. Czy może
raczej w braku wyników, nazywajmy
rzeczy po imieniu.

Przybecki
przybył na ratunek?

Nowym trenerem kadry seniorskiej
został szkoleniowiec Orlen Wisły
Płock – Piotr Przybecki. Sporo czasu
spędził w Bundeslidze, gdzie jest do-

syć dobrze znanym byłym szczypior-
nistą.

W polskiej kadrze również grał,
choć jego osiągnięcia zostały nieco
zapomniane. Pytanie, czy w roli tre-
nera poradzi sobie równie dobrze…
Nie zawsze zawodnicy, niegdyś zbie-
rający laury, będą w stanie je zbierać
w roli szkoleniowca, co wielu już po-
twierdziło. Obecnie w kadrze trwają
roszady, do tej pory bowiem część
składu szkoleniowego składała się z
pracowników Vive Targi Kielce.

Wielu zdaje sobie sprawę, że pol-
ska reprezentacja znalazła się w bar-

dzo trudnym momencie. Potrzeba
powiewu świeżości nie tylko wśród
zawodników, ale i w wizji trenerskiej.
Powołując kadrę, Przybecki postawił
na młodych. Pierwszy ważny krok już
postawił. Ale co dalej? Jak powiedział
Mariusz Jurasik, nowy szkoleniowiec
sam sobie nie poradzi. Potrzeba mu
kogoś doświadczonego w ekipie, kto
pomoże mu poprowadzić reprezen-
tację, aby na przestrzeni przynaj-
mniej roku ciężkiej pracy, mogła za-
cząć osiągać zadowalające wyniki.
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Gdzie ci… trenerzy?

W najlepszych ekipach w podstawowym składzie grają głównie obcokrajowcy, nasi
zasilają albo ławkę, albo wyjechali za granicę i tam wcale sytuacja nie ma się lepiej.
Wizja trenerska to jedno, ale mniejsza możliwość wyboru to drugie. To w ligach
zawodnicy szlifują formę, a szkoleniowcy reprezentacyjni mają za zadanie scalić
polską siłę, która przez tyle lat„serwowała” nam horrory w końcówkach spotkań.


