
Moja przygoda ze Stanami roz-
poczęła się we wrześniu. Nie
wiedziałam czego się spodzie-
wać, jednak dla mnie okazała
się to miłość od pierwszego
wejrzenia. Piękne budynki,
sympatyczni ludzie i oczywiś-
cie wspaniałe widoki – czego
pragnąć więcej? Otwartość
oraz uprzejmość wszystkich
ludzi może zadziwić każdego,
natomiast uśmiech i pozytyw-
ne nastawienie potrafią dodać
energii każdego dnia.

Pierwsza styczność z nowymi rze-
czami powoduje, że w efekcie wszyst-
ko nas zachwyca. Inne ulice, sklepy, sa-
mochody, sygnalizacja świetlna, a na-
wet zwykłe autobusy. Dzięki temu
każdy dzień był dla mnie niesamowity
i mogłam odkrywać nowe oraz niezna-
ne mi wcześniej rzeczy. Odmienny sys-
tem edukacji oraz ogromne kampusy
na uniwersytetach powodowały, iż na-
wet w wakacje miałam ochotę chodzić
do szkoły.

Moje życie codzienne toczyło się
w Kalamazoo, przepięknym oraz spo-
kojnym mieście w stanie Michigan. To
właśnie tam mogłam zaobserwować
codzienne życie Amerykanów i dowie-
dzieć się, jak wygląda edukacja oraz
praca w Stanach. Pewne jest jedno –
żeby coś osiągnąć – trzeba ciężko pra-
cować. Wydawać by się mogło, że to
normalne, ponieważ w każdym pań-
stwie tak jest, jednak nie do końca się
z tym zgodzę. Wszystko jest już bo-
wiem utrudnione na etapie wyboru
studiów. W momencie, kiedy studia są
płatne problemem nie jest tylko wybór
kierunku, w którym chcemy się
kształcić, ale i zapłata za nie. Jest wie-
le możliwości pozyskania pieniędzy na
ten cel dla studentów, jak np. kredyty
studenckie, jednakże mimo to, kieszeń
przeciętnego studenta nie jest zbyt
głęboka. Opłaty za studia różnią się
między sobą, ze względu na ich za-
leżność od posiadanego obywatelstwa,

wyboru kierunku studiów oraz ilość
tzw. „class”.

W Stanach obowiązuje odmienny
system edukacji na uczelniach
wyższych. Ilość zajęć na studiach nie
jest standardowa dla wszystkich.
Każdy kierunek studiów posiada od-
mienną pulę obowiązkowych zajęć,
przy czym jedne zajęcia odpowiadają
przeważnie od dwóch do czterech tzw.
„credit hours”. Każdy student sam po-
dejmuje decyzję odnośnie tego, jakie
oraz ile chce mieć zajęć w danym se-
mestrze – jednym słowem sami
układają sobie plan lekcji. Studenci
oprócz obligatoryjnych zajęć lekcyj-
nych mają również prawo wyboru do-
datkowych, chociaż odpłatnych zajęć.
Wszystko jest oczywiście zależne od
osobistych preferencji uczniów.

Studia nie są wyznaczone na stan-
dardową ilość lat dla każdego, ponie-
waż jest to uzależnione od ilości zajęć
odbytych w minionych semestrach.
Większość studentów, aby opłacić
swoje studia jest zmuszona godzić jed-
nocześnie pracę oraz naukę, przez co
wybierają sobie jedne czy dwa zajęcia.
Wybór takiego trybu studiów wpływa
jednak na długość edukacji, ponieważ
trwa zdecydowanie dłużej niż trzy lata.
Jedynym zatem sposobem, aby zreali-

zować studia wyższe w dwa lub trzy
lata, jest podjęcie się od szesnastu do
dwudziestu „credit hours”. Nie zawsze
jest to jednak proste do pogodzenia,
z uwagi na dużą ilość posiadanych zajęć.

Nie wszystko jest jednak zależne od
studentów i istnieją wyjątki od reguły.
Na ilość zajęć nie mają wpływu stu-
denci zagraniczni, ponieważ są zobo-
wiązani do podjęcia się studiów
w pełnym wymiarze czasu, czyli co naj-
mniej dwunastu credit hours. Z uwa-
gi na inne obywatelstwo niż amery-
kańskie, zmuszeni są również płacić
większe opłaty za swoje studia, a także
nie mogą podejmować się pracy.

Amerykański system edukacji jest
ciekawym, chociaż zdecydowanie od-
miennym rodzajem nauczania. Dla
tamtejszych studentów przerwa w nau-
ce, przed podjęciem studiów jest częs-
to spotykaną rzeczą. Wpływ na to mają
zarówno liczne opłaty za studia, ale
i także chęć podjęcia dobrej decyzji.
Młodzi ludzie nie zawsze wiedzą w ja-
kim kierunku chcą się kształcić, czy też
co chcieliby robić w życiu, a taka prze-
rwa często bywa pomocna. W Stanach
studenci zazwyczaj kończą studia na
poziomie licencjatu, ze względu na ich
wysoką rangę. Studia magisterskie, czy
też doktoranckie podejmowane są częs-

to jedynie w formie dodatkowej. Cie-
kawym zjawiskiem jest to, iż uczniowie
będąc już bowiem w high school, mogą
podjąć się zajęć w college'u.

Będąc w Stanach miałam również
okazję zobaczyć wiele odmiennych mi
dotąd miejsc. Jednym z nich był kam-
pus na Western Michigan Uniwersity,
gdzie mogłam zaobserwować oraz
poznać tamtejsze życie studenckie.
Kampus ten posiada praktycznie
wszystkie wydziały oraz kierunki stu-
diów. W budynkach tych można za-
obserwować wiele sal przystosowanych
z myślą o studentach i mające na celu
rozwój ich pasji oraz zainteresowań.
Na kampusie znajduje się również wie-
le obiektów sportowych, gdzie ucznio-
wie mogą realizować się w dowolnej
dyscyplinie sportowej.

Moja przygoda ze Stanami nie
trwała długo, jednak wystarczająco,
abym mogła stwierdzić, że jest to
miejsce, które każdy chociaż raz w swo-
im życiu powinien zobaczyć. Pomimo
negatywnych stron jest to miejsce tęt-
niące pozytywną energią i życzliwością
na każdym kroku. Mimo, iż nie zawsze
rzeczywistość współgra z oczekiwania-
mi, to z pewnością Stany Zjednoczone
potrafią oczarować każdego.

Kinga Patalas
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USA – american dream
czy szara rzeczywistość?

Polecamy

Wychodzimy dość późno,
ale wracamy ze wzmożoną siłą,
wielką energią i nową redakcją!

Zapraszamy
do czytania :)
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Witam wszystkich
czytelników, zarówno
studentów i wykładowców
– witam ja – nowa redaktor
naczelna BUC-a. Wraz
z nowym rokiem
akademickim nadeszła
rewolucja, a razem z nią
przyszłam ja. Nasze pismo
dostało nową energię,
którą wnoszą redaktorzy,
szczególnie Ci całkiem
nowi #świeżaki na
WNPID, którzy wstąpili w szeregi redakcji. Ten rok
będzie inny – nie tylko pod względem zespołu BUC-a.
W tym roku wspólną siłę pokażą wszystkie media
naszego wydziału – początkiem tej współpracy była
Wielka Gala 2017, możemy obiecać, że dopiero się
rozkręcamy! Co do BUC-a, jak zwykle na czytelników
czekają same ciekawe artykuły, przeczytacie o tym, jak
wyglądają pierwsze dni na studiach, co robi z nami
Facebook, czy Smartfone. Poznacie również tajemnicę
prosto z Tajwanu, wiele recenzji – od muzyki, filmów,
po sztukę teatralną. Jak zwykle nie zabraknie również
sportu, nasi dziennikarze uwielbiają o nim pisać!
Nawet ja w tym miesiącu dołożyłam swoją cegiełkę
sportową, relacjonując dla Was na żywo ze Stadionu
Narodowego mecz Polska – Urugwaj. Całkowitą
nowością, którą wprowadzamy, jest dział poświęcony
specjalnie dla studentów pochodzących z zagranicy!
Dzięki artykułom, które pisze dla nas w języku
angielskim Diana – studenci z zagranicy będą na
bieżąco z tym, co dzieje się w studenckim Poznaniu.
Jak widzicie, u nas nie ma nudy. Jeszcze raz witam
z nową siłą i energią, obiecuję, że w tym roku będzie
się działo!

Marta Abramczyk
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Któż z nas w dzieciństwie nie chciał
być czerwonym czy zielonym Wo-
jownikiem Mocy? Mimo, że sama
produkcja wydawała się być kiep-
sko przemyślaną serią, to jednak
zyskała z czasem wielu fanów. Dla-
tego też Hollywood – w myśl prze-
noszenia kultowych seriali na ekran
kinowy, na przykładzie Drużyny A
czy ostatnio Baywatch. Słoneczny
Patrol – postawiła na nowo opowie-
dzieć historię Power Rangers. Czy
im się udało? To zależy.

To całkiem dobrze przemyślany origin
story, który rozpoczyna się jeszcze w… erze
kenozoicznej. Konflikt między ówczesny-
mi Rangersami a Rita nasila się do tego
stopnia, że drużyna zostaje całkowicie
zdziesiątkowana. Akcja przenosi się do
współczesności, a twórcy serwują nam za-
rys głównych postaci, którzy dopiero muszą
dojrzeć do swoich decyzji. Jako młodzi
gniewni z miasteczka Angel Grove są nie-
pokorni i niezbyt skłonni do zmian. Szcze-
gólnie, kiedy mają ratować świat, który
skończy się za jedenaście dni. Gdyby nie
mieli swoich problemów, a musieli jeszcze
przejmować się jakaś wariatką, zbierającą
złote przedmioty i gadającą głową w pod-
ziemnym statku kosmicznym…

Rozczarowani mogą jednak poczuć się
fani oryginalnych seriali, które niegdyś były
nadawane w polskiej telewizji. Dla nich
nowi Power Rangers mogą się wydać zu-
pełnie obcym i dziwnym filmem science

fiction. Bez głębi dawnego przekazu czy na-
wet krzty kiczu, na jakim przecież oparty
był format. Pozostały poniekąd znane na-
zwy i imiona (Alfa 5, Kitowcy, Zordy, Gol-
dar), ale gdzieś zagubiono się z pokazaniem
tego, co istotne. Trochę tak jak to było
z produkcją Dragon Ball: Ewolucja.

Muzyka w filmie Deana Israelite’a jest
znacząca. Natomiast pojawienie się legen-
darnego theme music w pewnej scenie na
kilka sekund całkowicie burzy hierarchię.
Z jednej strony przyprawi nas to o uśmiech
na twarzy i miłe wspomnienia z czasów

dzieciństwa. Z drugiej zaś uznacie, że nijak
ma się to do nowej, przedstawionej historii.

Wydaje się, że najsilniejszym i zarazem
najjaśniejszym punktem w całej opowieści
jest jednak czarny charakter w postaci Rity
Repulsy (świetna Elizabeth Banks). Jej
przedstawienie i poczucie zemsty stają się
główną osią fabuły. Gdzieś ginie w tym
wszystkim tytułowa ekipa, chociaż najwię-
cej czasu twórcy poświęcają Jasonowi, czy-
li Czerwonemu Rangerowi (w tej roli Dac-
re Montgomery). Z kolei udział Bryana
Cranstona w roli Zordona jest niewielki
i nad wyraz spodziewany. Przecież jest daw-

nym wojownikiem, który teraz pragnie
przekazać obowiązki następcom.

Film Israelite’a został wydany w Polsce
na dvd przez Monolith Video. Produkcja
nie zawiera polskiego lektora, ale za to są
polskie napisy i dubbing. W przypadku tej
ostatniej opcji głosowej, to jedna z ostat-
nich możliwości usłyszenia zmarłego nie
tak dawno Andrzeja Blumenfelda – w roli
Zordona. Dodatki mogą jednak rozczaro-
wać, ponieważ nie mają nic wspólnego
z Wojownikami Mocy. Znajdziecie tam je-
dynie zwiastuny filmu kinowego (American

Assassin) oraz innych produkcji dvd (Dron,
Kolacja, Monstrum, Latynoski ogier czy Za-
ginione Miasto Z). Z kolei dołączona
książeczka jest obszerna (ponad dwadzie-
ścia dwie strony) w opisy postaci, historii
oryginalnych Wojowników, pierwszych kro-
ków w powstawaniu serialu i nie tylko.

Ponad dwugodzinny seans minie Wam
pod znakiem czystej rozrywki z cyklu od
zera do bohatera. Nawet, gdy nie odczuje-
cie nostalgii. Nie zapomnijcie o specjalnej
scenie po napisach!

Ocena: 6/10
Adrian Warwas
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Muzyka w filmie Deana Israelite’a jest znacząca. Natomiast
pojawienie się legendarnego theme music w pewnej scenie
na kilka sekund całkowicie burzy hierarchię. Z jednej strony
przyprawi nas to o uśmiech na twarzy i miłe wspomnienia
z czasów dzieciństwa. Z drugiej zaś uznacie, że nijak ma się to
do nowej, przedstawionej historii.

Go Go… – recenzja filmu dvd
Power Rangers

Jej najnowszy album przez fa-
nów wyczekiwany był od ze-
szłego roku, kiedy solidaryzując
się z kobietami walczącymi
o prawo do aborcji udostępniła
pierwszy nowy utwór zwias-
tujący płytę. Piosenka „Przez
sen” opowiada o aborcji, której
dokonała Natalia Przybysz.
W niedzielę 15-tego października,
w sali Wielkiej Centrum Kultury
Zamek, swój przystanek miała je-
sienna trasa koncertowa artystki.

Idąc na koncert Natalii Przybysz przed
oczami malował mi się obraz silnej, ale też
smutnej, płaczącej kobiety. Zeszłoroczne
wyznanie, otoczone spokojną balladą,
miało na to duży wpływ. Mimo że znam
takie utwory jak „Miód”, „Xjs” czy

„Światło nocne”, które z płaczem nie mają
nic wspólnego, jej koncert wyobrażałem
sobie raczej statycznie i bardziej na serio.
Zupełnie nie spodziewałem się tego co zo-
baczyłem. Supportem, poprzedzający
gwiazdę wieczoru, była poznańska młoda
wokalistka Kasia Lins z zespołem. Już faza
wstępna sugerowała dobry dalszy ciąg wy-
darzeń. Koncert otwiera utwór „Vardo”,
w którym artystka wyśpiewuje kobiece
imiona. Nie sposób je spamiętać, dlatego
też odczytane zostały z dużego notesu,
który w trakcie występu nabrał mocy sym-
bolu kobiecej siły. Moment ten, prze-
pełniony patosem, był mocnym akcentem
otwierającym z wysokiego C. Przybysz wy-
ginała się do prawie każdej piosenki łapiąc
raz po raz kontakt wzrokowy czy rozma-
wiając z publicznością. Szczególnie inte-
resująca okazała się próba wyjaśnienia
publiczności za co została wręczona tego-
roczna nagroda Nobla w dziedzinie fizyki.
Lekcja nie należała do udanych, ale przez

wielu na pewno została zaliczona do nie-
zapomnianych. Nikt nie mógł czuć się po-
krzywdzony, ponieważ Przybysz zaśpie-
wała niemal wszystkie utwory ze swoich
dwóch ostatnich albumów i z uśmiechem
wróciła na bis. To niemało skoro koncert
trwał niemal dwie godziny.

Po występie fani mieli okazję poroz-
mawiać z idolką, otrzymać autograf, czy
zrobić sobie zdjęcie. Obraz artystki jaki
uzyskałem tego dnia jasno mówi, że Na-
talia Przybysz to bez wątpienia utalento-
wana, ciepła osoba z poczuciem humo-
ru, niesamowitą charyzmą i pewnością
siebie, która twardo broni swoich prze-
konań. Koncert pobudził u mnie silną po-
trzebę przeżycia tego ponownie, bo to
doświadczenie nie z tego świata. Jestem
pewien, że na długo zapadnie w mojej pa-
mięci, a mi nie pozostaje nic innego jak
wyczekiwać kolejnej okazji by zobaczyć
Natalię Przybysz na żywo.

Aleksander Sikorski

Przybysz nie z tej planety
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.
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Początki są niełatwe. Zbie-
rasz informacje; jak dotrzeć
na wydział, gdzie nie iść po
zmroku, gdzie tanio (i do-
brze) zjeść. Integracja – z na-
pojem w dłoni siadasz przy
którymś stoliku i starasz się
włączyć do rozmowy. Chcesz
spamiętać wszystkie imiona
i połączyć je z twarzami,
choć wiesz, że poniesiesz po-
rażkę. Dzień Studenta –
podczas wydziałowego, ofi-
cjalnego rozpoczęcia nie
słuchasz zbyt uważnie
(wszystko od dawna wiesz
z neta), ot, zaklaszczesz, gdy
mikrofon przejdzie w ręce

kogoś innego. Po wyjściu
z auli stajesz w kolejce po le-
gitymację i umowę. Presja
tłumu za plecami sprawia, że
nie czytasz dokumentu.
Gdyby był tam aneks o wy-
cięciu nerki, musiałbyś żyć
z jedną. Teraz tylko spotka-
nie z opiekunem roku, gdzie
w ciemno wybierzecie starostę
i rozpoczynamy kolejny etap.

Aklimatyzacja (pierwsze
dwa tygodnie). Wiesz już,
jak trafić do toalet, bufetu,
sal zajęciowych i biblioteki
(w tej kolejności), z kim i na
jakich zajęciach się spotkasz,
u których psorów/magi-

strów/doktorów (wciąż my-
lisz tytuły) pracuje ci się
dobrze, a u których nie.
Prawdopodobnie masz grup-
kę, z którą spędzasz przerwy.
Na tym etapie obcokrajowcy
z pewną nieśmiałością
pogłębiają kontakty z polski-
mi studentami. Nie rozsta-
jesz się z legitką, pomaga ci
ona obniżyć koszty życia. Na
stancję wracasz o trzeciej
nad ranem, w akademiku
śpisz tam, gdzie padniesz.

Po aklimatyzacji nie dziwi
cię zmiana sali w połowie za-
jęć, ani to, że na ćwiczeniach
wymagają informacji z od-

wołanych wykładów. Z pre-
medytacją korzystasz z kwad-
ransów akademickich – skoro
prowadzącym wolno się spóź-
niać, to żakom tym bardziej.
Realizujesz projekty z ziom-
kami, może nawet należysz
do studenckiej organizacji.
Bariera językowa? Też coś, pi-
jacki bełkot we wszystkich na-
rzeczach brzmi tak samo! Nie
ufasz rozkładom, trasę prze-
jazdu sprawdzasz na bieżąco
w aplikacji, żeby nie zastana-
wiać się, czy bimba znów
bimba. W pojeździe myślisz
nad obiadem. Kupić składni-
ki na gzik czy Pepsi z promo-
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NOWE, LEPSZE ŻYCIE?

I tell you, emigracja to jak skok
na główkę do zimnej wody.
Drzesz się jak noworodek, marz-
niesz jak mrożonka i rodzisz się–
umierasz–rodzisz się–umierasz
dwadzieścia razy– Piotr Czerwiń-
ski, Przebiegum Życiae.

Paszport w ciemnoczerwonym kolorze z na-
pisem „Wspólnota Europejska” i z widniejącą
poniżej nazwą państwa otwiera nam wiele
możliwości. Zjawisko emigracji jest szczególnie
popularne wśród osób, które mogą się poszczy-
cić posiadaniem tego polskiego dokumentu z
dumnie figurującym na nim orłem – symbolem
siły i walki o swoje… Tylko coraz więcej ludzi
decyduje się toczyć ową walkę poza granicami
ojczyzny.

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej 1. maja
2014 roku oraz otworzenie europejskich rynków
pracy było szansą dla Polaków, którzy postano-
wili szukać szczęścia na zachodzie. Na ten krok
jako pierwsze zdecydowały się kraje takie jak Ir-
landia, Wielka Brytania oraz Szwecja. Stopnio-
wo dołączały do nich pozostałe kraje europej-
skie. Władze Anglii szacowały, że do pracy
w Wielkiej Brytanii przyjedzie 14 tysięcy Pola-
ków, a przyjechało ich 700 tysięcy. W kraju,
z którego ludzie wyjeżdżają, występuje zjawisko
odpływu wykształconej i wykwalifikowanej siły
roboczej – zarówno absolwentów studiów jak
pracowników fizycznych. Emigrują osoby do-
rosłe, jak i te młodsze, te bardziej doświadczo-
ne, jak i te dopiero po maturze – wszyscy obra-
li sobie podobny cel – lepiej płatna praca. Jako
dalsze wartości są wymieniane między innymi
– zdobycie wykształcenia, lepsza pomoc socjal-
na od państwa oraz mniejsze obawy „Co przy-
niesie jutrzejszy dzień?” „Czy starczy mi
wypłaty do pierwszego?” Czy emigracja zarob-
kowa jest dobrą perspektywą dla Polaków?

Zdobycie wyższego wykształcenia zagranicą
oraz pracy nie jest trudne, jedynym podstawo-
wym warunkiem jest uprzednie opanowanie ję-
zyka obcego. Bez dużego nakładu finansowego

oraz z dużym wsparciem krajów zachodnich ta-
kich jak stypendia, kredyty studenckie, pomoc
materialna oraz świadczenia socjalne można
zdobyć upragniony dyplom potwierdzający wy-
kształcenie wyższe. Dodatkową wisienką na tor-
cie jest fakt, że zagranicą łatwiej o zdobycie pra-
cy w zawodzie, w kierunku którego się kształci-
liśmy.„Młodzież zniechęca fakt, że w Polsce po
zdobyciu dyplomu, trzeba mieć znajomości
i układy, bo bez tego ma się małe szanse na zdo-
bycie posady w zawodzie” – Ola, 24 lata, stu-
dentka prawa – „Sama nie pochodzę z rodziny
prawniczej, więc zawczasu zbieram kontakty, by
móc pracować w wymarzonym i wybranym
przeze mnie zawodzie” – kontynuuje. Młodzi
ludzie coraz częściej opuszczają Polskę, bo znie-
chęca ich fakt, że zdobycie pracy w kraju częs-
to idzie w parze z nepotyzmem i postanawiają
szukać swojego miejsca gdzie indziej. Coraz
większą ironią losu staje się fakt, że spotykamy
szkolnych kolegów z ławki nie w kolejkach do
sklepu osiedlowego w mieście, w którym się
wspólnie wychowywaliśmy czy w autobusie, tyl-
ko na ulicy w Londynie, Manchesterze czy Dub-
linie. Zagranicą jest łatwiej, bardziej opłacalnie
i z większymi perspektywami na przyszłość.

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej
przysługuje nam więcej praw jako pracobior-
com. Dodajmy do siebie brak dobrze płatnej

pracy w Polsce i tanie linie lotnicze, a wynik tego
równania wyjdzie nam Polak za granicą.

Jednakże scenariusz powieści „Emigracja-
życie na obczyźnie” nie zawsze jest utopią.
W powieści „Przebiegum Życiae” Piotra Czer-
wińskiego napisanego „polinglish” – czyli żar-
gonem angielsko-polskim, pokazana jest naga
prawda o współczesnej emigracji : „My w tym
kraju nie szlifujemy angielskiego, my tu szlifu-
jemy toalety”. Polacy w powieści są przedsta-
wieni jako ksenofobiczne prymitywy, Anglicy
(Angole) i Irlandczycy (Ajrysze) są zepsuci od
nadmiaru dobrobytu i charakteryzują się
ociężałością umysłu. Między Polakami, a miesz-
kańcami wysp nie dochodzi do częstego kon-
taktu. Pracę i mieszkanie polskim migrantom
oferują Pakistańczycy, Turcy (zwani w powieści
kebabami) lub rezydenci albańskiej mafii. Po
przeczytaniu powieści, czytelnik zastanowi się
kilkukrotnie przez kupieniem biletuna Wyspy.

Żeby wyjazd zagranicę był udany, trzeba mieć
otwarty umysł i być elastycznym. Ludzi którzy
poszukują swojego miejsca na Świecie i chcą
znaleźć pomysł na siebie. „Każda podróż
kształci, ale wykształconych ludzi” – mówi Ewa
Pawlak, Dyrektor Zarządzający w Europejskim
Instytucie Rozwoju Kadr. Emigracja szlifuje nas
jako ludzi, wzbogaca o doświadczenie życiowe,
a przede wszystkim jest odpowiedzią na pyta-

Absolwent z doświadczeniem za granicą,
ze znajomością języków obcych podejmie pracę od zaraz

„Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie”. Słowa te są szczególnie bliskie stu-
dentom, zwłaszcza pierwszorocznym. Wśród nich ty – młoda osoba, początkowo pijana jedynie szczęś-
ciem z powodu dostania się na uczelnię himalajskiej jakości. Odreagowujesz przeprowadzkę – z tej dziu-
ry bez perspektyw, w której przyszło ci się urodzić – do krainy możliwości, której wielkomiejski blichtr
oszałamia, powodując strach, iż twoje wymarzone, nowe, lepsze życie może być ledwie mrzonką.
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nie, czy jesteśmy na tyle elastyczni, by odnaleźć
się w nowym, dotychczas nieznanym środowis-
ku – „I tell you, emigracja to jak skok na główkę
do zimnej wody (…) desperacko próbujesz
utrzymać się na powierzchni, więc machasz rę-
kami jak najęty (…)Jest szansa, że nie pójdziesz
na dno i że w końcu zrobi się cieplej; ale nigdy
nie wiadomo.” – konstantuje w swojej powieści
Piotr Czerwiński.

Obserwując kulturę nieznanych nam dotych-
czas krajów, stajemy się bardziej wrażliwi i otwar-
ci na to co nas otacza. Stąd też pomysły na nowe
biznesy, ludzie podpatrują pomysły w zachod-
nich krajach i często wracają do Polski z pewnym
kapitałem i otwierają własną działalność. Wy-
jazd emigracyjny często pozwala nam na zu-
pełnie nowe spojrzenie na ojczyznę. Polacy częs-
to postrzegają swój kraj o wiele lepiej niż przed
wyjazdem, lub wręcz przeciwnie – dostrzegają
wielkie różnice między swoim ojczystym krajem,
a zachodem. Przeważnie emigranci widzą jak
wiele można by było zrobić w Polsce oraz czego
rządzący krajem mogliby się podjąć.

Po upływie pewnego czasu w obcym kraju –
jak oceniają dane zjawisko Polacy na emigracji?
„Moim zdaniem życie w Niemczech w porów-
naniu z Polską jest o wiele łatwiejsze i prostsze.
W Polsce człowiek się szybciej wypala, ma kład-
zione kłody pod nogi i frustruje życiem co-
dziennym. Moja 9- miesięczna córka urodzona
w Niemczech szybciej dostanie niemieckie oby-
watelstwo, niż polskie – ze względu na panującą
biurokrację w polskich urzędach. By dostać nie-
miecki paszport potrzebuję załatwić mniej for-
malności, niż w przypadku polskiego paszportu
do którego potrzebny jest akt urodzenia złożony
w polskim urzędzie, następnie należy wypełnić
wniosek o nadanie peselu,po otrzymaniu nu-
meru pesel, dopiero można ubiegać się o pasz-
port. Wszystkie te papiery trzeba tłumaczyć, na-
stępnie udać się Polski, nie mówiąc o różnego
rodzaju opłatach” – mówi Teresa, lat 40. Do
Niemiec wyjechała dwa lata temu. Czy chce
wrócić do Polski? – „Nie chcę. Gdy odwiedzam
Polskę, szara rzeczywistość sprowadza mnie na
ziemię i tęsknota za ojczyzną pryska jak bańka
mydlana. W Niemczech jest mi lepiej”.

R. Brasse

cji? Są dni, gdy to miasto jest
twoim miejscem na Ziemi,
ale i takie, gdy otulasz się ko-
cem, śniąc o powrocie do do-
mowych pieleszy.

Marzenie o nowym, lep-
szym życiu jest tym, co pcha
młodych ludzi do opuszcze-
nia rodzinnego gniazda.
Wielu udaje się je spełnić już
przy pierwszym podejściu,

ale równie wielu dochodzi do
wniosku, że wybrali zły kie-
runek lub woli się oddać pra-
cy zawodowej. Temu tak na-
prawdę służy pierwszy rok na
studiach – ma pomóc młodej
osobie w odkryciu właściwej,
jedynej i niepowtarzalnej
drogi życiowej. Czego wam
(i sobie) życzę.

JULIA ŁUPIŃSKA

Myśli studenckie
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W Teatrze Muzycznym w Poz-
naniu wystawiono spek-
takl„Przepraszam, co Pan tu
robi?”. Autorem komedii jest
Arkadiusz Grochota, choć
pierwszym pomysłodawcą
Arkadiusz Pawlak. Mimo, że
premiera sztuki miała miejs-
ce niespełna dwa lata temu,
widownia wypełniła się po
brzegi. Nie śmiem wątpić, że
jednym z argumentów, dla
których poznaniacy tak licz-
nie wybrali się na sztukę jest
gwiazdorska obsada.

Akcja rozgrywa się w pokoju
umeblowanym w klasyczny sposób,
panuje tam chaos. Dosyć trudno jest
się skupić na jednej postaci. Pozna-
jemy pięcioro bohaterów, którzy
różnią się od siebie diametralnie.
Jasiu(Kazimierz Mazur) jest
mężczyzną już dorosłym, lecz jego
sposób bycia przypomina zachowa-
nie chłopca w wieku szkolnym. Po-
trzebuje wiele uwagi i już na pierw-
szy rzut oka widać, że jest ograniczo-
ny umysłowo. Kolejną postacią, którą
poznajemy jest Marysia(Agnieszka
Wielgosz). To kobieta niezwykle at-
rakcyjna i doskonale znająca poczu-
cie własnej wartości. Posiada jednak
pewną przypadłość, a mianowicie

bardzo lubi mężczyzn. Ma potrzeby
seksualne, które ciężko zaspokoić ko-
mukolwiek. Dokonać tego próbuje
Karol(Wojciech Błach). Nie pozos-
taje obojętny na wdzięki koleżanki,
choć z kolegami często wchodzi w
konflikty. Lubi się awanturować, naj-
częściej gdy ktoś polemizuje z tym,
że jest „czarny”. Z kolei Michał(Wal-
demar Obłoza), mężczyzna w doj-
rzałym wieku to postać z pozoru po-
układana, lecz jak się okazuje bardzo
ekspresyjna. Swoje zachowanie
tłumaczy zespołem Tourette'a. Na
scenie pojawia się również Krysty-
na(Małgorzata Kosik), która jako je-
dyna, nie widać; by zmagała się z ja-
kimikolwiek problemami lub trud-
nościami. Jest dobrym duchem
całego towarzystwa.

Atmosfera wśród zgromadzonych
jest wesoła, bawią się i oddają przy-
jemnościom. Co jakiś czas mamy do
czynienia z celową grą świateł, która
świetnie wpasowuje się w stylistykę
opowiadania. Pojawiają się także mo-
menty muzyczne, angażujące pub-
liczność. Jeden z aktorów przechadza
się po widowni, co niezwykle skraca
dystans i w sposób naturalny uatrak-
cyjnia widowisko. W pewnym mo-
mencie fabuła zaskakuje, atmosfera
z przyjaznej zmienia się w ciężką i za-
gmatwaną. Staje się to za sprawą
znaleziska z szafy. Padają oskarżenia,
klimat gęstnieje. Zgromadzeni zos-
tają uwikłani w bardzo podejrzaną

sprawę. Od tej pory wszystko prze-
stało być jasne i klarowne.

Moje pierwsze wrażenia odnośnie
koncepcji i fabuły nie były najlepsze.
Choć to nastawienie zmieniało się
z każdą minutą, gdy angażowałam się
w przedstawianą mi historię.Było na-
prawdę sporo momentów, kiedy na wi-
downi rozbrzmiewał głośny śmiech.Po
spektaklu spotkałam się ze skrajnymi
opiniami. Od tych negatywnych,
gdzie ludzie zarzucają niski poziom
żartu i stanowczo pokazują swoje roz-
czarowanie, do takich, które bardzo
schlebiają twórcom. Uważam, że jest
to świetna komedia dla osób, które
chcą oderwać się od codziennych
trosk i przenieść do świata może do-
syć abstrakcyjnego, lecz za sprawą do-
skonałej obsady fascynującego. Mimo,
że oglądaliśmy artystów znanych nam
na co dzień głównie z komercyjnych
seriali telewizyjnych, pokazali swoje
zaangażowanie, profesjonalizm i doś-
wiadczenie na deskach teatralnych.
Doskonałym zabiegiem, schle-
biającym poznańskiej publiczności,
były nawiązania do wielkopolskiego
regionu. Aktorzy pozwolili sobie rów-
nież na żarty polityczne, które w mo-
jej ocenienie nie naruszały dobrego
smaku. Chylę czoła przed gwiazdami
wieczoru. Jestem zdania, że obsada
była najmocniejszym aspektem tejże
sztuki.

OLIWIA LEBIEDŹ
olileb@wp.pl

Przepraszam, co Pan tu robi?

Tajwan, wyspa zwana dawniej For-
mozą, jest jedną z chińskich prowin-
cji, jedną z prowincji Republiki
Chińskiej nieuznawaną w wielu kra-
jach Republikę Chińską, a nawet…
polskie miasto w gminie Tuchola. (!)
Sama wyspa położona jest około 150
kilometrów na wschód od chińskiej
granicy i od zawsze budziła zaintere-
sowanie państw ościennych. Prze-
chodziła z rąk do rąk (była między in-
nymi japońską kolonią), by ostatecz-
nie stać się częścią Chin po II wojnie
światowej. Choć, prawdę powie-
dziawszy, Tajwan tylko administra-
cyjnie pozostaje pod władaniem Pań-
stwa Środka.

Byle dalej od Chin

Dlatego myli się ten, kto wrzuca
Tajwan i Chiny do jednego worka.
Tajwan jest równie egzotyczny, nato-
miast mentalnie staje się coraz bar-
dziej odległy od chińskich wzorców.
Postępująca tajwanizacja ma z za-
łożenia odlepić chińską etykietkę,
dając podwaliny pod odrębną, taj-
wańską kulturę. Nie przypadkiem
napotkani tam ludzie mówią o sobie
jako o Tajwańczykach, nie Chińczy-
kach i mają zupełnie inny stosunek
do sąsiadów (szczególnie Japończy-
ków, których postrzegają o wiele cie-
plej niż mieszkańcy innych państw
azjatyckich). Ta fascynacja wynika

prawdopodobnie z dużej bliskości
geograficznej i chęci odcięcia się od
potężnych Chin kontynentalnych;
Tajpej i stolicę japońskiej prefektury
Okinawa – Naha, dzieli zaledwie go-
dzina lotu, a japoński archipelag
i stolicę Tajwanu – zaledwie trzy go-
dziny lotu! Nic dziwnego, że manga,
anime i inne przejawy japońskiej kul-
tury są wszechobecne wśród młod-
zieży, a język japoński nie jest tylko
egzotycznym reliktem odległych
wysp…

Pobieżnie o zwyczajach

Aż trudno w to uwierzyć, ale
mieszkańcy Tajwanu są uprzejmi
i pomocni ponad wszelkie standardy,
prześcigając nawet takich dżentel-
menów jak Singapurczycy. Każdy po-
trzebujący pomocy może na nią li-
czyć od każdego napotkanego prze-
chodnia; nieważne, kim jest. Jednym
z frapujących zwyczajów Tajwańczy-
ków jest rzucanie drewnianymi kloc-
kami z uporem maniaka. Jest to for-
ma pytania lokalnych bóstw o radę w
ważnych dla pątnika sprawach.
Ważny jest kształt klocków (wypukły
i płaski). Trzy rzuty z odpowiednim
układem na ziemi dają prawo do za-
dania pytania (wielu całymi godzi-
nami prosi bogów o dopuszczenie do
łaski!) Następnie należy wylosować
bambusową pałeczkę i odebrać kar-

tkę z odpowiedzą. Często właściwa
interpretacja jest kwestią znaku zo-
diaku oraz wieku. Inna sprawa, że
trzeba pytać właściwego boga…
Niektórym mogą przypominać ob-
raną skórkę pomarańczy czy grejp-
fruta, co w kontekście filozofii je-
dzenia wydaje się niezwykle trafnym
porównaniem. Podobnie jak dla
Chińczyków, również dla ich wy-
spiarskich kuzynów posiłek często
bywa sensem egzystencji. Ślad tego
da się usłyszeć w codziennym języ-
ku, gdzie zwrot co słychać znaczy
dosłownie czy już jadłeś. Takich niu-

ansów można odnaleźć jednak
znacznie więcej.

Wolność i co dalej?

Wyjątkowa otwartość i chęć wybi-
cia się na niezależność wiąże się
z stosunkowo szerokimi możliwoś-
ciami odwiedzenia tej wyspy przez
obcokrajowców. Podobnie jak brytyj-
ska enklawa – Hongkong, czy portu-
galskie Makau, na Tajwanie można
przebywać bez wizy nawet do 3 mie-
sięcy (niestety, bez możliwości
przedłużenia pobytu na miejscu).

Tajwan cechuje również wysoki po-
ziom bezpieczeństwa, choć kary za
posiadanie środków odurzających są
tak samo surowe, jak w Chinach kon-
tynentalnych (łącznie z karą śmier-
ci). Bardziej zastanawia jednak: czy
Tajwańczycy mają szansę na odzys-
kanie upragnionej wolności, czy po-
zostaną przyczółkiem pomiędzy po-
litycznymi rozgrywkami USA i Chin?
Miejmy nadzieję, że na tej uroczej
wyspie nieprędko dojdzie do eskala-
cji konfliktu.

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com

Tajwańska tajemnica
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Jesteśmy świadkami najszybciej postępującej
ewolucji – ewolucji smartfona… a może smartin-
fekcji? Na to ważne pytanie musimy/powinniśmy
sobie odpowiedzieć i to jak najszybciej, póki jesz-
cze jest czas i środki by zatrzymać ten jakże szybko
mknący pociąg.

W przeciągu zaledwie parunastu lat z raczkującego gadżetu –
smartfon – stał się czymś więcej, jest teraz elementem mody
i symbolem prestiżu. Jest też, odnoszę takie wrażenie, sztucznie
wyhodowanym i nieoderwalnym przedłużeniem ręki współczes-
nego człowieka. Teraz jest niczym przysłowiowa grypa, prawie
każdy ją miał i jego (smartfona)zapewne też, i prawdopodobnie
ma teraz i to tuż obok siebie. Nie sposób nie natknąć się na za-
infekowanych (odporność na chorobę mają chyba jedynie osoby
starsze, a i to coraz rzadziej), którzy przemierzając ulice, siedząc
w tramwaju czy w autobusie, wpatrują się jak zahipnotyzowani
w ekranik w kolorowej obudowie. Smartfony stale ewoluują, mają
coraz większy zasób funkcji (czyli uzależniających od siebie apli-
kacji), coraz większy ekran i zastępują coraz więcej sprzętów. Za-
infekowany nie kupuje już radia, mapy, budzika, zegarka, stope-
ra, nie kupuje mp3 czy mp4, nie musi być posiadaczem laptopa,
ciśnieniomierza, kalkulatora, aparatu fotograficznego, kamery,
nie musi mieć na biurku kalendarza, długopisu,ba… nawet nie
musi wychodzić zza biurka, żeby pozałatwiać pomyślnie ważne
sprawy. Teraz wszystko ma dosłownie w zasięgu ręki (czytaj smar-
tfona), jakaż oszczędność pieniędzy, czasu i miejsca.

Mnogość aplikacji dostępnych na te urządzenia tylko do-
starcza im coraz ciekawszych rozwiązań jak podbić serca
i umysły. Nieważne czy chcesz być fit, przesłać znajomym
głupie zdjęcie czy po prostu zabić czas grając w grę, zawsze znaj-
dzie się coś dla Ciebie. I tak papierowe krzyżówki, mapy, GPS
czy nawet telefony komórkowe to przeżytek. Po co płacić za
połączenie, skoro można mieć darmowy komunikator głosowy
pozwalający nam na kontakt ze znajomymi. Twórców samych
aplikacji jak i ich dzieł są tysiące, co tylko gwarantuje że prędzej
czy później na każdy problem ludzkości znajdzie się odpowie-
dź. Dlatego nie można się dziwić, że stale zwiększa się wybór

komórek chorobotwórczych i coraz więcej firm zajmuje się ich
produkcją. Zastanawiające jest jednak to, jak wiele (i że w ogó-
le) jesteśmy chętni płacić za tego rodzaju infekcje [smartfon].
Bo przecież trzeba iść z duchem czasu, trendu czy po prostu
z duchem marki i oczywiście nie ma tu żadnego nawiązania do
popularnych niepolskich (bo przecież to bardzo ważne) jabłek
czy innych znanych czynników chorobotwórczych [koncernów]
podbijających świat.

W dzisiejszych czasach w parze z urządzeniami idą gadżety
do nich. Coraz to nowsze wzory i kolory etui, słuchawki (z uni-
wersalnym wejściem czy też dostosowanym do konkretnego mo-
delu), głośniki przewodowe i bezprzewodowe to wszystko
składają się na dodatkową pomoc dla rozprzestrzeniającej się in-
fekcji i dodatkowy cios w portfele zainfekowanych. Społeczeń-

stwo coraz częściej ulega uzależnieniu, widok ikony oznaczającą
wyładowaną baterię – wywołuje panikę. Wywołuje ją także sama
myśl, że smartfon może się gdzieś zapodziać (choć czasem właś-
nie przez niego komunikują się ze światem w momencie Wiel-
kich Poszukiwań), bo przecież bez smarfona nie ma życia, nie ma
dostępu do sieci, nie ma znajomych, nie ma zadań domowych,
nie ma dostępu do konta, jest tylko wielka samotność… Inni lu-
dzie bowiem w czasie naszego smarfonowego niebytu, swobod-
nie korzystają z jego dobrodziejstw i dla nas nie istnieją.

Zastanawiam się tylko, kto tu jest zwierzyną łowczą, a kto wiel-
kim i złym myśliwym?

To świat chce smartfona, czy może to smartfon chce świata…
na drugie śniadanie…

Dawid Michalak

SmartZagrożenie?
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November is only a beginning of
new academic year, still student
life never sleeps. This month has
prepared a lot of interesting ad-
ventures for you, dear students,
and it worth telling about it.

WNPiD Welcome Party
November has started with a great party or-

ganized by council of student government in
Pacha Club. Though everyone could come
and have fun, main purpose was to welcome
new students of our faculty and in the same
time tointroduce them a beautiful world of
student life. It is important to tell that event
was thematic, so people were expected to dress
in their best clothes like they are going to red
carpet party. Moreover, student government
prepared some little presents for the best gala
dress.

Student Organizations’
Recruitment

November is high time to tell who you are,
especially if you are studying at the Faculty of
Political Science and Journalism, which is well-
known for big amount of student organiza-
tions. There is no matter if it is science club or
student magazine,it is necessary for its mem-
bers to add new breath into their activity. So
it’s awesome opportunity to reveal your talent
and become a part of a big active student fa-
mily. At the moment of printing this article
every organization has already found their new
stars, so all that’s left to say is good luck!

Poznań celebrates two holidays
at once

November 11th is an important day for eve-
ry Polish man and woman. It is the holiday,

which celebrates the anniversary of Poland re-
gaining independence in 1918 after 123 years
of partition. There are a lot of parades, special
masses, and concerts across the whole coun-
try. However, one city has one more special ho-

liday at this day. As everyone of you can guess
it is a story about Poznan, which celebrates
the name day of its main street. St. Martin’s
name Day is all about a great pageant consis-
ting of live music, colourful outfits and tradi-
tional parade, which will march across St.
Martin’s street. This day is also connected
with the sweetest symbol of Poznań – the
Martin’s croissants. The legend says that the
croissants were baked to feed the poor, and
their shape is to resemble a horseshoe of St.
Martin’s faithful steed. The other interesting
thing about the Martin’s croissant is the fact
that it is protected under EU law, so bakeries
must have a license to make it. During celeb-
ration, Poznań bakeries and confectioners’ sell
a few hundred tonnes of this delicacy. Hope
you tried it too!

Elections are coming!
The end of November is all about elections

at the Faculty of Political Science and Journa-
lism. It is time, when you chose ten students,
who will represent your interests in front of the
university authorities as the Council of Student
Government. This organizationis also respon-
sible for organizing sport and cultural events, as
well as supporting social and charitable activi-
ties. It is worth remembering that all students
of the faculty have a passive and active electo-
ral right, so don’t forget to come and vote for
your candidate!

Diana Stashevska

How is it going?
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Chodzę na komedie roman-
tyczne po to, żeby być przy
tym jak polscy twórcy w koń-
cu się ogarną. Jestem w kinie
na każdej, bo chcę być przy
tym, jak powstanie naprawdę
dobra, polska komedia ro-
mantyczna, chcę być tego
świadkiem – to zdanie rozba-
wia wszystkich.

Takich stwierdzeń było jeszcze co
najmniej kilka, bo Zwierz Popkultu-
ralny słynie ze swego lekkiego bar-
wnego języka. Sam Zwierz to… ko-
bieta, a właściwie autorka bloga i fan-
page’a o takim właśnie tytule. Na Fa-
cebooku zgromadziła ponad 20
tysięcy fanów, a na blogu tysiące fil-
mowych recenzji. Katarzyna Czajka-
Kominiarczuk, bo tak naprawdę się
nazywa, jest absolwentką socjologii
i historii. Oprócz prowadzenia blo-
ga, współtworzy także dwa podcasty:
Czytu-Czytu oraz Zombie vs.
Zwierz. Współpracowała z Onet.pl
i Kulturą liberalną, a obecnie z cza-
sopismem Polityka. W tym roku zos-
tała jurorką podczas 11. festiwalu fil-
mowego OFFeliada.

Podczas spotkania poruszane były
same istotne kwestie. Katarzyna
dużo mówiła o tym, że filmy powin-
ny zawierać ogólne wartości, a nie
aktualne problemy, ponieważ tylko

wtedy mają okazję zachować
świeżość i nie stracić wraz z
upływem czasu. Podjęła także temat
wpływu kina mainstreamowego na
społeczeństwo. Pojawiły się tu trud-
ne tematy, z którymi nadal się bory-
kamy jak nietolerancja, czy rasizm.
Zdaniem Czajki-Kominiarczuk – po-
ważne filmy nie mają na ludzi takie-
go wpływu, jak na przykład filmy ani-
mowane, czy ekranizacje komiksów

– Kiedy oglądasz film z superboha-
terami, to nie przestaniesz kibicować
mu tylko dlatego, że ma inny kolor
skóry niż Ty. Nie było to jednak jedy-
ne trudne pytanie, z którym musiała
się zmierzyć recenzentka.

Ja bym się chciała po prostu za-
chować porządnie – tak Zwierz ko-
mentuje sprawę Kevina Spacey’ego
oraz innych hollywoodzkich skanda-
li i mówi, że nie powinno być tak, że

dzieją się złe rzeczy, a my po prostu
sobie chcemy obejrzeć ten film i już,
że nic nas nie obchodzi. Każdy po-
winien postąpić w zgodzie z własnym
sumieniem – podsumowała, uni-
kając tym samym jednoznacznej od-
powiedzi. Może to i dobrze, że nie
generalizuje, bo każda sytuacja jest
inna.

To samo powiedziała, kiedy zos-
tała poproszona o wymienienie
trzech ulubionych filmów. Nie ma
według niej jednej płaszczyzny, na
której można by z czystym sumie-
niem dokonać takiego porównania.
Przytoczyła przy tym anegdotę:
Kiedy chciałam wymienić na blogu
5 ulubionych filmów i zabrałam się
za pisanie, to wymieniłam 200 i to
był dopiero wstęp.

Ciekawe ile wśród nich było pol-
skich produkcji, bo do rodzimego
kina Katarzyna jest nastawiona bar-
dziej sceptycznie. Ale w odpowiedzi
na pytanie o ocenę naszej kinemato-
grafii nie padają wyłącznie ostre
słowa krytyki. Zwierz dokonuje tu
szybkiej analizy, przekroju tego, co
powstaje lub kiedyś powstało, nie
oszczędzając przy tym Patryka Vegi
i „Listów do M. 3”. Żartuje, że mar-
twi się, że Polska kinematografia nie
przetrwa kolejnej części tej produk-
cji.

Oprócz tego padło jednak parę
obiektywnych refleksji. Blogerka
twierdzi, że technicznie jest coraz le-

piej, ale z drugiej strony widać stag-
nację polegającą na tym, że polskie
kino komediowe jest nieudolną pod-
róbką zachodniej komedii roman-
tycznej. Wspomniała też film „Bo-
gowie” i „Sztukę kochania” – te dwie
produkcje podała jako argument, że
mimo tego, że jest dobrze i źle jed-
nocześnie, to śmiało można stwier-
dzić, że ostatnio wszystko idzie ku
lepszemu.

Na pytanie czy ma tak, że jak wy-
chodzi z kina, to czy myśli, że
chciałaby poprawić twórców, że tu
chciałaby coś zmienić, tam coś do-
dać, czegoś nie pokazać, powie-
działa: Tylko jak słucham Mozarta,
to nie mam czegoś takiego. Mówię
sobie – dobra, koleś, ufam, że wie-
działeś jak mają iść te nuty. Według
niej jest to po części krytyka, zmiana
historii, a po części tworzenie swoich
własnych opowieści, co jest bardzo
kreatywnym zajęciem.

Sama przyznała na końcu, że nie
chciałaby napisać scenariusza lub
stworzyć własnego filmu, bo wtedy
straciłaby obiektywizm. Powiedziała,
że to działa tak, że jak zna się ludzi
ze świata filmu, to wie się, że nie da
się zrobić wszystkiego, a będąc wi-
dzem ma się zupełnie inne prze-
świadczenie i to jest właśnie klucz do
pisania dobrych recenzji, dzięki
temu można wymagać od twórców
niemożliwego.

Paulina Popek
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Współcześnie modnie jest być
hipsterem. Znajdujemy produk-
ty bez laktozy, bez glutenu, a już
najlepiej wegańskie, żeby być fit
i w ogóle to czerpać z życia garś-
ciami. Potrafimy zrezygnować
z wielu rzeczy, które uchodzą za
szkodliwe chociażby dlatego, że
to modne. A co z Facebookiem?
Czy można nazwać go szkodli-
wym składnikiem odżywczym
bez którego nasze życie
mogłoby być lepsze?

Eksperyment społeczny

Jakiś czas temu na zajęciach z so-
cjologii internetu prowadzący zapro-
ponował nam wzięcie udziału w eks-
perymencie, który polegał na
nieużywaniu Facebooka przez ty-
dzień.

Wielu osobom wydawało się to nie-
możliwe do zrealizowania. Halo –
w końcu Facebook stanowi współcześ-
nie podstawowy element komunikacji
ze znajomymi oraz źródło bieżących
informacji z kraju, świata, związków
i uczelni!

No, ale kilka szaleńców się znalazło.
W tym ja.

Będąc do tyłu

Dostaliśmy ankiety, na których
każdego dnia eksperymentu mieliśmy
wybrać spośród kilku opisów samopo-
czucia te, które nam towarzyszyły.

Początkowo nie odczuwałam
różnicy.

Przez pierwsze trzy dni mogłam
dumnie zakreślić na ankiecie, że nie
używałam Facebooka, mam więcej
czasu dla siebie i mniej korzystam ze
smartfona, laptopa czy innych
urządzeń. Ogólne samopoczucie?
Bardzo dobre!

Jednak czwartego dnia ekspery-
mentu nigdy nie zapomnę. Był to
piątek, tuż po wszystkich świętych.
Kiedy weszłam na uczelnię przed

ósmą rano, w szatni wisiały pojedyn-
cze kurtki. Cisza jak w kościele. Stu-
denci zrobili sobie wolne – pomyś-
lałam jak jakaś oma obserwująca lu-
dzi z okna. Mimo to udałam się
w kierunku sali, żeby dowiedzieć się,
że nie mam wykładu (o czym de fac-
to ktoś napisał wcześniej na Face-
booku). To właśnie tego dnia mu-
siałam zaznaczyć w ankiecie, że wy-
raźnie czułam, że coś mi ominęło,
a mianowicie – bardzo ważne dodat-
kowe godziny snu.

Wynika z tego, że bez Facebooka
jesteśmy skazani na odizolowanie się
od ważnej w momencie studiowania
grupy, która jest głównym źródłem
bieżących informacji.

To my mamy Facebooka,
czy Facebook ma nas?

Miesiąc temu oddałam do napra-
wy laptopa, a potem jeszcze ten eks-
peryment. Zostałam w mieszkaniu
z dwiema współlokatorkami i dwoma

kotami. Człowiek może zwariować,
serio.

Po wytrzymaniu tygodnia bez Face-
booka zaczęłam zastanawiać się, czy
Facebook jest po to, by ułatwiać nam
nawiązywanie kontaktów z innymi, czy
aby całkowicie wpływać na każdy
aspekt naszego życia.

Przez cały tydzień ze smartfona
dzwoniłam i zdjęcia kotom robiłam
(czasem też sobie, żeby totalnie nie
odbiegać od reszty społeczeństwa, bo
to byłoby aż za bardzo hipsterskie)
i wcale nie czułam jakiegoś braku. Co
więcej – miałam więcej czasu dla
siebie i nauczyłam się szukać alter-
natywnych rozwiązań problemów
(w czym pomógł mi także będący
w naprawie laptop).

I to nie maile od Facebooka, które
dostałam piątego dnia, wpłynęły na
poczucie jakiegoś braku, ale uczelnia-
ny ostracyzm. Świadomość, że świat
gdzieś tam się dzieje, a ja, wydostając
się z sieci Facebooka, nie mogę być
dłużej jego częścią. Doszło do mnie, że
to nie ja mam Facebooka, ale on ma
mnie. Ciężki jest los człowieka.

Teraz, po upływie kilku tygodni bez
laptopa i nieużywaniu Facebooka
przez tydzień, mogę stwierdzić, że
mimo wielu plusów, które niesie za
sobą ta przerwa, organizm współczes-
nego człowieka nie przeżyje długo bez
składnika odżywczego jakim jest Face-
book. W końcu Facebook to takie pod-
jadanie między posiłkami, które
możemy starać się ograniczać, ale
uczucie głodu aktualnych informacji
i tak ostatecznie zwycięży.

Ismena LEŚNIK
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Jedz, pij, Facebook!

Zwierz na festiwalu filmowym



– Zawodnik X czy Y jest fa-
talny. Po co on go w ogóle wy-
stawia? Jak on mógł tego nie
strzelić? – będąc w pubie, to
właśnie tego typu zwroty –
obok soczystych przekleństw –
usłyszymy najczęściej. W Pol-
sce każdy zna się na wszyst-
kim. Medycyna, kościół czy
system prawa. Nie ma dla nas
tematów obcych i zbyt trud-
nych. Oczywiście podobnie
wygląda to w przypadku piłki.
W tej dziedzinie każdy z nas
jest w stanie wykonać wszyst-
ko znacznie lepiej od tych ko-
paczy na murawie. Na nasze
nieszczęście, to akurat nie tyl-
ko domena Polaków. Wraz
z rozwojem piłki rozpo-
wszechniał się jej zasięg.
W tym czasie w każdym kraju
znaleźli się liczni eksperci, któ-
rzy wszystko wiedzą najlepiej.

Jaka jest podstawowa różni-
ca między dobrze wykształco-
nym piłkarsko kibicem a tre-
nerem? Ten pierwszy ma świa-

domość taktyczną i potrafi za-
uważyć podczas spotkania coś
więcej niż przeciętny niedziel-
ny sympatyk. Trener dokłada
do tego jeszcze umiejętność
zarządzania relacjami między-
ludzkimi, które w Football
Managerze czy Fifie nie są
możliwe do odtworzenia.

Pierwszym przykładem, na-
suwającym się na myśl, jest Al-
berto Moreno. Przychodził do
Liverpoolu z Sevilli jako
triumfator Ligi Europy,
uważany jednocześnie za jed-
nego z najlepszych lewych de-
fensorów świata. W klubie
z Anfield przywitany z wielki-
mi nadziejami. Rozpoczął nie-
źle, ale z czasem zaczął grać po
prostu źle. Jego forma była na
tyle słaba, że stracił miejsce
w składzie na rzecz nominal-
nego środkowego pomocnika.
Moreno popełniał katastrofal-
ne błędy w defensywie i wyda-
wało się, że w jego wieku pew-
ne nawyki są wręcz niemożli-

we do skorygowania. Tego zda-
nia byli niemal wszyscy, po-
cząwszy od ekspertów, kończąc
oczywiście na kibicach.

– Jest zbyt słaby, jego błędy
kosztują nas zbyt wiele… –
przez cały sezon to właśnie
tego typu wypowiedzi towa-
rzyszyły grze hiszpańskiego
defensora. Po sezonie do klu-
bu przyszła oferta z Napoli.
Włosi byli gotowi zaoferować
za Moreno niemal 15 milio-
nów funtów. Włodarze klubu
po rozmowie z Kloppem od-
rzucili ofertę, bowiem posta-
nowili ponownie zaufać
byłemu zawodnikowi Sevilli.
Reakcja kibiców była bardziej
niż oczywista. – To nie błąd,
lecz wielbłąd – napisał jeden
z nich.

Po upływie kilku miesięcy
wszyscy są zgodni – wiel-
błądem byłoby pozwolenie
Hiszpanowi na odejście za tak
śmieszne pieniądze. Odkąd
Moreno otrzymał od Kloppa

drugą szansę, poziom jego gry
wzrósł kilkukrotnie. Jest nie-
zwykle solidny na tyłach i re-
gularnie asystuje przy trafie-
niach kolegów. Niech o jego
dobrej grze świadczy fakt, że
znajduje się na czele listy asys-
tentów w Lidze Mistrzów.

Przez kibiców i ekspertów
skreślony, ale trener mu zaufał.
Dlaczego? Bo jak mówił sam
Klopp, widział w Hiszpanie
ogromne zaangażowanie oraz
pragnienie, by stawać się lep-
szym piłkarzem. My tego nie
wiedzieliśmy, bo nie spędzamy
z Moreno każdego dnia na bo-
isku treningowym. Jednak sko-
ro nie mamy tylu informacji co
trener, dlaczego zawsze wyda-
je nam się, że wiemy lepiej?

Jesteśmy kibicami i mamy
prawo do własnych opinii.
Mamy prawo, by głośno je wy-
rażać i niekiedy podawać
w wątpliwość niektóre decyzje
trenera. Każde zwątpienie
owiane jest jednak pewnym ry-

zykiem. Pewne aspekty futbo-
lu są zamknięte dla osób trze-
cich, jakimi niewątpliwie są
fani. Nie ma dostępu do infor-
macji, które mogą okazać się
decydujące w wielu przypad-
kach – oceniamy, ale bardzo
często tak naprawdę nie mamy
świadomości, że nasza wiedza
jest niezwykle ograniczona.

Trenerzy czy menedżerowie
również nie są nieomylni. Czy
Jose Mourinho jest słabym tre-
nerem? Śmiem wątpić. Ale to
przecież właśnie Portugalczyk
uznał, że zawodnicy, którzy
tworzą dziś trzon głównych ry-
wali Chelsea, byli zbyt słabi,
aby grać w zespole Portugal-
czyka. Kevin De Bruyne i Ro-
melu Lukaku są niekiedy na-
zywani „odpadami”. „Odpa-
dami” z Chelsea, którzy odbi-
li się od wielkiej piłki i musieli
wykonać krok w tył. Wykonali
go, ale tylko po to, by powrócić
z niezwykłym impetem. Dziś
wielokrotnie wypomina się
Mourinho, że to on zrezygno-
wał z usług Lukaku w Chelsea,
a obecnie niemal w pełni jest
uzależniony od jego skutecz-
ności.

Znów bardzo łatwo przy-
chodzi nam wręcz wyśmiewa-
nie Portugalczyka. Jednak czy
wiemy wszystko? Czy De
Bruyne i Lukaku już w tam-

tym okresie byli gotowi na
wielką piłkę, czy być może
znacząco odstawali na trenin-
gach? Nie możemy mieć co do
tego pewności i musimy za-
ufać Mourinho, który na tam-
ten czas wiedział po prostu
znacznie więcej niż my.

Podobnych przykładów
możemy szukać niemal bez
końca. Któż wpadł na pomysł
wypożyczenia Quaresmy do
Chelsea? Ile szans według
mediów w zespole Guardioli
miał dostawać Delph? Mylić
może się bez wyjątków każdy,
ale niektórzy robią to z braku
wiedzy, inny zaś przez powo-
dy, które dla wielu nie są zna-
ne.

Jesteśmy kibicami i nic, co
piłkarskie, nie jest nam obce.
Teoretycznie tak, lecz prak-
tycznie nie. Wiemy o tym, co
wiedzieć możemy. W tajemni-
cy pozostaje wiele ciekawych
i pikantnych informacji, które
później decydują o wielu istot-
nych kwestiach. Od trenerów
odróżnia nas jednak przede
wszystkim to, że oni w piłka-
rzach widzą również człowieka,
zaś my postać wręcz wyideali-
zowaną, która nie ma prawa do
pomyłki. A przecież pamiętaj-
my, że rzeczą ludzką jest po-
pełniać błędy.

Partyk Domagała
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„Łaska kibica
na pstrym koniu jeździ”
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Moreno wrócił z zaświatów

Kupujemy bilety, oglądamy transmisje internetowe, mamy wrażenie, że jesteśmy częścią
większej społeczności. W grupie zawsze raźniej, więc nabieramy coraz to większej pew-
ności siebie. Czujemy, że możemy krytykować, obrażać i nawet skreślać piłkarzy – no bo
przecież jestem kibicem i mogę robić, co mi się podoba. Owszem, jesteśmy tylko – bądź aż
– obserwatorami. Tylko, bo praktycznie nie wiemy nic, i aż, bo wydaje nam się, że pozjada-
liśmy wszystkie rozumy.
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Puchar Świata w narciarstwie
alpejskim rozpoczął się na
dobre. W poprzednim miesiącu
panowie mieli rywalizować
w gigancie w Soelden, jednak
te plany pokrzyżowała im pogo-
da. Teraz przyszedł czas na sla-
lomową walkę w Levi. Finlan-
dia okazała się dla alpejczyków
bardziej przyjazna, niż Austria.
A już na pewno okazała się
taką być dla głównego fawory-
ta do zwycięstwa – Felixa Neu-
reuthera.

Nic nie cieszy bardziej, niż świeży
śnieg i zacięta walka o zwycięstwo. Tak
było i tym razem. Na starcie w Levi
pojawił się ten, którego do grudnia
miało nie być w Pucharze Świata. Po-
jawił się, ale w jakim stylu. Po pierw-
szym przejeździe udowodnił, że nie
bez kozery nazywają go najlepszym
slalomistą świata. Marcel Hirscher
chciał włączyć się do walki o kolejną
Kryształową Kulę tak, jak na niego
przystało. Kiedy pierwszy raz przeciął
linię mety zajmował świetną, bo
czwartą lokatę, ze startą zaledwie
0,46s do pierwszego Dave’a Rydinga.
Drugi był Niemiec Felix Neureuther,
trzeci natomiast Henrik Kristoffersen.
Choć tych dwóch ostatnich w czo-
łówce nie dziwi, to Brytyjczyk na
pierwszej pozycji może już nieco za-

skakiwać. Reprezentant Wysp pod ko-
niec zeszłego sezonu złapał świetną
formę, jednak niewielu wieszczyło mu
utrzymanie jej na tak dobrym pozio-
mie przez dłuższy czas. Jego start

w pierwszym przejeździe udowodnił,
że nawet eksperci mogą się mylić.

W slalomie wystartował również
nasz jedyny alpejczyk – Michał Jasi-
czek. W jego przypadku żadnego za-

skoczenia nie było. W swoim stylu Po-
lak zajął odległe, bo 62. miejsce ze
startą ponad trzech sekund do pro-
wadzącego Brytyjczyka. Co ważnie-
jsze, poranny przejazd ukończyło za-

ledwie 65. zawodników, choć wystar-
towało ich aż 92.

Druga część slalomu zapowiadała się
niezwykle emocjonująco. Hirscher był
bardzo blisko prowadzącej trójki, a znany
jest z tego, że w finałowej rozgrywce po-
trafi jeszcze bardziej dopiec rywalom
i przesunąć się wyżej w klasyfikacji. Jednak
tego startu nie zdecydowanie nie mógł za-
liczyć do udanych. Marcel spadł z 4. na 17.
pozycję. Pytanie tylko, czy powinno się od
niego wymagać wielkich rezultatów, skoro
pojawił się na trasie niemalże miesiąc
przed planowanym powrotem?

O ile niespodzianką, a może nawet
i sensacją, był Hirscher w slalomie już
w listopadzie, o tyle dramatem można
nazwać to, co przydarzyło się później
prowadzącemu po pierwszym przejeź-
dzie Brytyjczykowi. Na górze sprawo-
wał się znakomicie, mając dużą prze-
wagę nad całą resztą, ale w połowie tra-
sy popełnił minimalny błąd. Narciar-
stwo alpejskie często nie wybacza
nawet tych najmniejszych. Tak było
i tym razem. Ryding złapał krawędź, co
spowodowało, że ominął jedną bram-
kę i nie ukończył przejazdu.

Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał
się główny faworyt do zwycięstwa – Felix
Neureuther. Niemiec wyprzedził o 0,37s
Kristoffersena. Na trzeciej pozycji ze
stratą 0,73s do obecnego lidera klasyfika-
cji generalnej plasował się Szwed Mattias
Hargin. To zapowiada emocjonującą
walkę na igrzyskach w Pjongczang!

Martyna Kowalczyk
martynakowalczyk996@gmail.com

Jest sezon 2015/2016. Do ostat-
niej kolejki toczy się walka o
utrzymanie w Ekstraklasie.
Z ligi spada zespół Górnika
Zabrze. Po raz pierwszy od 2010
roku drużyna 14- krotnych mist-
rzów Polski będzie grała na za-
pleczu najwyższej klasy roz-
grywkowej. Jednak los bywa
przewrotny i już dwa sezony
później Górnik w wielkim stylu
wraca na szczyt. Po rozegraniu
pierwszej rundy sezonu zasad-
niczego Zabrzanie są liderami
Ekstraklasy.

Wszyscy prawdziwi kibice piłki
nożnej w naszym kraju zacierali ręce
przed rozpoczęciem nowego sezonu.
Wrócił jeden z najbardziej utytułowa-
nych klubów w historii polskiego fut-
bolu. Jednak nikt nie wiedział, na co
stać zespół, który wrócił po rocznej
przerwie do Ekstraklasy. Czy będzie to
wielki powrót czy balansowanie nad
strefą spadkową? Pierwszy poważny
sprawdzian przyszedł bardzo szybko.
Na inaugurację sezonu 2017/2018 cze-
kało ich starcie z ówczesnym mistrzem
Polski- Legią Warszawa. Faworyt był
oczywiście jeden, a tutaj… 3-1 dla Gór-
nika. I znowu. Dla jednych był to znak,
że Górnicy w tym roku będą walczyć
o najwyższe cele, inni bardziej scep-
tyczni uważali to za wypadek przy pra-
cy oraz to, że dla Wojskowych w tym
momencie najważniejsze nie jest włas-
ne podwórko, a to międzynarodowe.
Mimo wszystko Zabrzanie pokazali się
z dobrej strony, a to był dopiero po-
czątek.

Jesienią najlepsi

Po rozegraniu meczu z każdym, gra-
cze z Roosevelta stoją na czele ligowej
tabeli. W piętnastu spotkaniach zgro-
madzili 29 punktów, z bilansem 8-5-2.
Ulegli oni jedynie Zagłębiu oraz Jagiel-
lonii. Poza dotychczasowym sukcesem
ligowym dochodzi również osiągnięty
już ćwierćfinał Pucharu Polski, a wszyst-
ko wskazuje także na to, że po dwume-
czu z Chojniczanką znajdą się wśród
czterech najlepszych ekip. Tam czeka
ich prawdziwy sprawdzian, bo w walce o
mecz na Narodowym najprawdopodob-
niej zmierzą się z Legią Warszawa. Nie
da się ukryć, że na ten moment jak na
beniaminka jest to solidny wynik,
a może być tylko lepiej.

Powtórzą sukces Leicester?

Takie historie kibice lubią najbardziej.
Drużyna, która co sezon walczyła o miejs-

ce dające utrzymanie w sezonie
2015/2016 sięgnęli po mistrzostwo Anglii.
Przed rozpoczęciem ligi bukmacherzy da-
wali 5000:1, co oznacza, że szanse mieli
praktycznie zerowe. Mimo to, wśród ta-
kich potentatów jak Manchester City,
Tottenham czy Chelsea udało im się
osiągnąć największy sukces w historii klu-
bu. Z Górnikiem jest podobnie. W ostat-
nim czasie sukcesów w klubie próżno szu-
kać. To już nie jest ten sam zespół, co wy-
grywał kilkanaście razy I ligę oraz walczył
w Pucharze Mistrzów z najlepszymi
drużynami Europy. Dlatego, jeśli udałoby
im się wygrać ówczesny sezon w polskiej
lidze, można mówić o ogromnej niespo-
dziance. W każdym aspekcie Górnicy
ulegają dotychczasowej czołówce – w fi-
nansach, marce czy zapleczu sportowym.
Jednak w tym najważniejszym, czyli za-
angażowaniu w grę i sportowej rywaliza-
cji nie są potrzebne im wielkie nazwiska.
Na ten moment widać, że ambicja oraz
dokładność, która charakteryzuje ten ze-
spół, wystarczy na fotel lidera.

Siłą jest zespół

Trener Marcin Brosz mógłby za-
zdrościć kilku bogatszym drużynom ich
zaplecza piłkarzy, którzy mogą rotować
składem, aby na każdym mecz wycho-
dzić w pełni wypoczętym. Nie zwraca on
jednak na to uwagi. W jego składzie
miejsce znajduje wielu młodzieżowych
piłkarzy. W meczowej kadrze, poniżej
21. roku życia jest ich aż ośmiu. Średnia
wieku całej drużyny wynosi prawie 25
lat. To pokazuje, że warto stawiać na
młodzież, która może nie ma jeszcze
wielkiego doświadczenia, ale nadrabia
to młodzieńczą fantazją i chęcią poka-
zania się z jak najlepszej strony. Poza
tym nie może umknąć fakt, że Zabrza-
nie zdobywając 33 gole, są najbardziej
bramkostrzelną drużyną w lidze, co daje
ponad dwie bramki na mecz. Spośród
całego zespołu na pierwszy plan wysunął
się strzelec prawie połowy tych goli Igor
Angulo. Ma on więcej zdobytych goli niż
cała drużyna Sandecji, czy Arki Gdynia.
Dobra gra zespołu dała także możliwo-
ść zaistnienia w kadrze. Do reprezenta-
cji trener Adam Nawałka powołał na
najbliższe spotkania towarzyskie Da-
miana Kądziora i Rafała Kurzawę. Czy
wykorzystają swoją szansę? Tego nie
wiadomo, ale teraz wszystko jest w ich
nogach.

Czy nie za szybko
na zachwyt?

Tomasz Hajto oznajmił, że musi za-
cząć uczyć się składu Zabrzan, żeby móc
cytować ich zwycięski skład. Po kilku ro-
zegranych kolejkach powiedział, że to
właśnie Górnik zostanie mistrzem Pol-
ski. Podobnego zdania jest jedna z le-

gend tego klubu- Waldemar Matysik.
Uważa on, że należy wykorzystać słabo-
ść rywali i spokojnie kroczyć po piętna-
ste mistrzostwo kraju. Jednak jest jesz-
cze za wcześnie. Do końca pozostało po-
nad 20 kolejek, licząc spotkania po po-
dziale na grupę mistrzowską i spadkową.
Grania jest jeszcze bardzo dużo, a żeby
piłkarze utrzymali teraźniejszą formę
potrzeba sporo pracy, którą musi włożyć
sztab szkoleniowy oraz piłkarze. Nie
można zapomnieć, że chęci na naj-
wyższy stopień podium ma także Lech,
Zagłębie, czy Legia. Ta ostatnia traci tyl-
ko punkt do fotelu lidera, a że w kolejnej
kolejce obejrzymy ich bezpośrednie star-
cie, mogą oni zamienić się miejscami
w tabeli. Poza tym, jak pokazują po-
przednie lata, rzadko zdarza się, aby
w tabeli polskiej ligi nie dochodziło do
żadnych roszad. Szansę na ostateczne
zwycięstwo ma jeszcze przynajmniej
sześć zespołów. To pokazuje, że z roz-
dzielaniem ostatecznych miejsc w trak-
cie sezonu lepiej się wstrzymać. Dopóki
piłka w grze wszystko jest możliwe.

Zrobić prezent sobie
i kibicom

Dodatkowym aspektem, który może
mobilizować cały zespół jest fakt, że zdo-
bycie 1. miejsca w 2018 roku zgrałoby się
czasowo ze świętowaniem 70. rocznicy
powstania klubu. Poza tym ich ostatnie
mistrzostwo Polski miało miejsce w 1988
roku, czyli równo trzydzieści lat temu.
Być może, ósemka jest szczęśliwą liczbą
Zabrzan i to właśnie w tym sezonie uda
im się wygrać ligę? Byłby to piękny po-
wrót zespołu, który przed laty przynosił
polskiej piłce wiele emocjonujących
chwil. Jak będzie? Zobaczymy.

Daniel LEWANDOWSKI

Wrócić na szczyt
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Fińskie „alpy”
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Felix Neureuther, zwycięzca pierwszego slalomu w sezonie_Martyna Kowalczyk

Górnik w obecnej formie będzie walczył o Mistrzostwo Polski.


