
Jest w roku taki czas który cie-
szy prawie wszystkich, od
zwykłych wyjadaczy chleba po
sprzedawców, marketingow-
ców, czy prezesów. To taki ma-
giczny okres gdzie te same wy-
datki jednocześnie cieszą (nie
tylko tych wydających), ale
i smucą, tak samo zresztą jak
kultowe piosenki z nim związa-
ne, ozdoby, światełka czy też
szeroko rozumiany klimat.

Magiczna granica

Świąteczna atmosfera, coś niezwyk-
le ważnego według mediów czy kine-
matografii, de facto budowana jest
przede wszystkim przez wielkie kor-
poracje, czy centra handlowe (z naci-
skiem na te drugie). Trzeba przyznać
że mają do tego celu całą masę wyspe-
cjalizowanych narzędzi, zaczynając od
tych wizualnych (wręcz namacalnych
i wielce fotogenicznych) – jak charak-
terystyczne czerwone mikołaje z zgrają
elfów i śnieżynek, całe stada reniferów
z czerwonymi noskami w zestawie z sa-
niami, połaci śnieżnych z licznie wy-
stępującymi gromadami bałwanowy-
mi etc. W parze z nimi idą te których
nie widać, a jedynie słychać, czy czuć,
będące niezwykle ważne w całym pro-
cesie tworzenia tej jakże wyjątkowej
atmosfery. Charakterystyczne melodie
najczęściej anglojęzycznych świątecz-
nych (ważny przymiotnik w tym cza-
sie) piosenek są nierozłącznym towa-
rzyszem dnia codziennego. Kontaktu
z nimi nie sposób uniknąć, są obecne
w: miejscach publicznych, radiu,
Internecie czy telewizji (zostanie
w domu nie oszuka przeznaczenia).
Jak wszystko na świecie, tak i ta sielan-
ka ma swój początek. I tu jak stwier-
dzają rozmaici specjaliści, czy wnikli-
wi obserwatorzy pojawia się magiczna
granica, a jest nią drugi listopada.
Wielka kampania świąteczna nigdy
nie przekracza daty Wszystkich Świę-
tych i choć następnego dnia dopiero
raczkuje i zaczyna swoje pierwsze kro-
ki, to już wtedy pojawiają się jej pierw-

sze oznaki. Tak wczesny czas rozpo-
częcia jest wręcz Grinch’em naszych
czasów i zamiast tworzyć, tak napraw-
dę zabija całą magię sprawiając, że
dwudziestego czwartego grudnia
wreszcie można odetchnąć z ulgą – to
już za nami.

Świąteczna gorączka

Jak na epokę konsumpcjonizmu
przystało, czas świąteczny jest dla niej
wręcz sztandarowy. Już w listopadzie
rozpoczyna się zakupowe szaleństwo,
kiedy to większość społeczeństwa daje
się nabrać na tak zwany Black Friday
(choć chyba należałoby go nazwać
brutalnie i prawdziwie BlackFraje-
rem). Tradycja ta którą przywiało do
nas aż z Ameryki, która powinna
wiązać się z dużymi obniżkami cen
i wyjątkowymi okazjami gotowymi do
upolowania, została niestety błędnie
zrozumiana przez polskie sklepy które
swoich klientów obdarowują tylko mis-
tyfikacją i nędzną podróbkom tako-
wych (okazji i obniżek). Sztuczne za-
wyżanie cen produktów na tydzień lub
dwa przed tym wielkim świętem zaku-
pów, a następny upust takowych nijak
ma się do tych oryginalnych tradycji

zza oceanu które, w swym zamyśle
mają być idealnym czasem na zakup
świątecznych prezentów dla bliskich.
Wydarzenia te są tak naprawdę dopie-
ro początkiem świątecznej zakupowej
gorączki, pomijając fakt niezwykle
dłuuugich kolejek do kas czy niedo-
stępnością niektórych produktów na
kilka dni przed Wigilią, zwrócić uwa-
gę można na wręcz zwierzęce zacho-
wania części społeczeństwa. Na prze-
strzeni ostatnich lat miało miejsce wy-
darzenie ściśle związane z tym czasem,
które na zawsze zapisze się na kartach
historii, tak zwana Wielka Bitwa o Kar-
pia zmieniła postrzeganie działania
promocji na człowieka. Setki ludzi ko-
czujących przed otwarciem sklepu,
setki poturbowanych, wyziębniętych
i niezwykle zdeterminowanych osób
biorących udział w tym niepowtarzal-
nym wyścigu tylko po to, by dopchać
się do upragnionej lodówki i zdobyć
swoją wymarzoną rybę, dotrzeć do kas
i osiągnąć sukces. Zapisy z tego wyda-
rzenia krążą po niezmierzonych prze-
stworzach Internetu, jednocześnie
śmiesząc i przerażając jak daleko są w
stanie posunąć się ludzie i jak dalece
zmanipulowani są przez reklamy byle
by zaoszczędzić parę groszy.

Dobre zło

Wszystkie te negatywne cechy, cały
ten przesyt świątecznymi piosenkami
(od niektórych wręcz skręca już
żołądek, a jest dopiero początek grud-
nia), wykorzystywanie ich (świąt) i tra-
dycji jako maszynki do robienia pie-
niędzy, to wszystko jest niezwykle
ważne i jest jedną wielką nieodłączną
tradycją dzisiejszych czasów. To ana-
logiczna sytuacja jak z filmem ,,Kevin
sam w …” (gdziekolwiek) każdy go
zna, każdy go doświadcza co roku, dla
części jest w jakimś stopniu kiczem,
jest z całą pewnością zapychaczem te-
lewizyjnego repertuaru, ale mimo
wszystko jest nieodłącznym elemen-
tem filmowego grudnia w prawie
każdym domu. Dlatego choć łatwo do-
strzec naprawdę sporą liczbę wad tego,
jak wygląda ten okres, zdecydowana
większość traktuje go z przy-
mrużeniem oka, bo przecież każdy tak
naprawdę chciałby się zatracić w tej at-
mosferze, klimacie, a już na pewno
przeżyć coś takiego jak przedstawiają
hollywoodzkie świąteczne produkcje.

Dawid MICHALAK
dawidmichalak3@gmail.com
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Drodzy Czytelnicy, oddaję
w Wasze ręce jubileuszowy, 100
numer BUC-a! Jestem
niezmiernie dumna, iż to
właśnie ja mam przyjemność
być jego wydawcą! Jak widać,
nasza redakcja prężnie działa,
a dziennikarze na bieżąco
opisują to, co się dzieje na
UAM, jak i w całym Poznaniu.
Tym razem, w związku z tym,
że zbliża się Boże Narodzenie –
nie zabranie tematów
świątecznych! Dowiecie się
między innymi, gdzie w Poznaniu serwują najlepsze pierogi
oraz, co o świątecznej gorączce myśli Dawid Michalak. Nie
zabraknie także relacji z konferencji i wydarzeń, które miały
miejsce na WNPID oraz UAM, czyli wizyta Nadii Sawczenko,
konferencja Szklany Sufit, czy gala Media Przyjaźni. Adrian jak
zwykle podpowie Wam, jakie filmy są teraz na topie, a Olek przybliży
sylwetkę Woody’ego Allena. Nasi niezawodni redaktorzy, którzy
o sporcie wiedzą więcej niż Włodzimierz Szaranowicz i Przemysław
Babiarz razem wzięci, napisali tym razem o skokach narciarskich oraz
o trudnej pracy komentatora. Ja również nie pozostawałam w tyle,
relacjonując dla Was na Facebooku oraz Instagramie mój wyjazd do
Krakowa, gdzie brałam udział w III Krajowej Konferencji OFMA oraz
11. edycji gali plebiscytu MediaTory – Studenckie Nagrody
Dziennikarskie, której byliśmy patronem medialnym. Szczegółową
relację z tych wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej,
która została reaktywowana!
Życząc Wam wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku, a
naszej gazecie kolejnej setki – przekazuję świeżo wydrukowany,
grudniowy numer BUC-a!

Marta Abramczyk
redaktor naczelna BUC-a
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Znacznie łatwiej nie spać do
siódmej rano, niż o tej godzinie
wstać. Szczególnie gdy jest
ciemno, zimno i do tego week-
end. Ja jednak w pierwszą sobo-
tę grudnia, podjęłam ten trud,
aby zdążyć na odbywającą się na
Politechnice Poznańskiej konfe-
rencję „Rozbijalnia szklanych su-
fitów”.

Jako pierwsza powitała zebranych pre-
zes fundacji Pomiędzy, Katarzyna
Stróżyńska. Głos zabrał także rektor To-
masz Łodygowski, który powiedział, że w
bieżącym roku akademickim jego uczel-
nia przyjęła rekordową ilość studentek.
W ramach wstępu wypowiedziała się
również Sylwia Zapolska, założycielka
pierwszego w Polsce i Poznaniu klubu
BPW (Business and Professional Wo-
men's Club), która podzieliła się reflek-
sjami na temat zmian, jakie przechodziła
w przeszłości kwestia roli kobiet
w społeczeństwie oraz przyszłej ewolucji
tejże.

Pierwszy wykład zatytułowany został
Zawód: Królowa – rządy dwóch nie-
zwykłych kobiet: królowej Świętosławy
i królowej Bony Sforza. Prowadziły go
prof. B. Topolska, dr E. Later-Chodyłowa,
dr S. I. Schab oraz Mirosława Kazimiers-
ka. Panie przedstawiły pokrótce losy ww.
władczyń. Po zakończeniu ich wystąpie-
nia nastąpiła krótka przerwa na kawę,
w której trakcie można było zrobić sobie
zdjęcie w koronie ze stworzonym przez
panią Stróżyńską portretem Świętosławy.

Po upłynięciu czasu wolnego rozpo-
częła się prelekcja Trzymaj się prosto,
którą prowadził ekspert z zakresu BHP,
zarazem prezes zarządu 4HS, Władysław
Krzak. Wykorzystując fotel szwedzkiej
firmy Kinarts przekazał audytorium naj-
ważniejsze zasady dotyczące utrzymania
prawidłowej postawy przy siedzącym try-
bie życia. Tuż po nim swoje pięć minut
miała Beata Cupriak, projektantka mody
i właścicielka własnej firmy odzieżowej,
która sprezentowała wszystkim zgroma-
dzonym torebki (eleganckie kopertówki).
Następnie wykład wygłosiła Aleksandra
Kornecka, kobieta wielu talentów (te-
sterka oprogramowania, networkerka,
laborantka UAM oraz liderka Girls
who test). Opowiedziała m.in. o tym,
jak umiejętności zdobyte przy pracy
w branży IT przydają się w życiu co-
dziennym. Ostatnich dwadzieścia minut
przed przerwą na obiad przypadło rad-
czyni prawnej, Edycie Hajtce-Komorow-
skiej, która w tym czasie musiała przed-
stawić swoją prezentację Broń się przed
mobbingiem. Z tym trudnym zadaniem
wspólniczka Kancelarii Piszcz i Wspólni-
cy świetnie sobie poradziła.

Następnie doradczyni zawodowa i tre-
nerka personalna Beata Grudzińska prze-

prowadziła warsztaty Godnie zarabiać
– a dlaczego nie? Po ich zakończeniu nastał
czas na Lataj wysoko, czyli rozmowę na te-
mat pracy, a jednocześnie pasji z Agatą
Nykazą, Pauliną Matecką i Magdą Stróżyk.
Panie te to członkinie Formacji Akroba-
tycznej Żelazny i za sterami szybowców na-
prawdę dają czadu, co widać po fenome-
nalnych wynikach na zawodach krajowych
oraz międzynarodowych. Następnie, zgod-
nie z planem, zaczął się panel Bądź dobrą
szefową w męskim zespole. O swoich doś-
wiadczeniach związanych z tym tematem
opowiadały: Jurgita Jurewicz (szefowa ze-
społu spawaczy), Anna Wróblewska (dy-
rektor handlowy Egeplast International),
Sylwia Pagacz (dyrektor zarządzająca Me-
dical SPA Jelenia Struga), Elżbieta Suska
(wiceprezes zarządu Sumel), Jolanta Lu-
bowicz (właścicielka Total Quality Con-
sulting) oraz Bożena Pachura (wiceprezes
zarządu PneumatSystem).

WNPiD objął tę konferencję patrona-
tem medialnym za sprawą dr I. Andrusz-
kiewicz, która wraz z dr hab. E. Lesiewicz,
dr A. Balczyńską oraz Karoliną Kuśniak
prowadziły prelekcję Korzystaj z europej-
skich doświadczeń. W jej trakcie wyjaś-
niły, że kobiety chcące rozwijać się zawo-
dowo, mają do pokonania nie tylko szkla-
ny sufit (czyli barierę utrudniającą dojście
do wysokich pozycji w biznesie czy polity-
ce ze względu na płeć), ale też m.in. lepką
podłogę („przylepienie” do danego stano-
wiska, niemożność awansu), syndrom
oszustki (brak wiary we własne umiejęt-

ności, mimo odnoszenia sukcesów) oraz
syndrom królowej pszczół (brak pracy na
rzecz innych kobiet i wewnętrzna konku-
rencja), a ponadto częściej są dyskrymi-
nowane ze względu na wiek. Nasze
wykładowczynie podały także przykłady
europejskich państw, w których na różne
sposoby walczy się z tymi zjawiskami.

Ostatnią część konferencji rozpoczęły
warsztaty Broń się przed atakiem – nawet
w szpilkach i wieczorowej sukience pro-
wadzone przez instruktorkę samoobrony
oraz strzelectwa, panią detektyw, a do
tego ratownik medyczną, Agnieszkę Rep-
kę. Składały się one z teorii i praktyki (w
tej drugiej brały udział również ochot-
niczki z widowni). Następnie wystąpił ze-
spół ludowy O Matko i Córko! z wioski
Kamień (gm. Długołęka, woj. dolno-
śląskie), który odśpiewał kilka pięknych
pieśni. Ostatecznym końcem było nato-
miast losowanie nagród od sponsorów
konferencji, w którym udział brać mogli
wszyscy prelegenci oraz słuchacze.

Jeśli w przyszłym roku odbędzie się
w Poznaniu kolejna, piąta edycja, posta-
ram się na niej pojawić, choćby po to,
żeby raz jeszcze spotkać niesamowite ko-
biety w każdym wieku i poczuć cudownie
sympatyczną atmosferę, dzięki której wy-
szłam z tej konferencji szczęśliwa i jak
nigdy wcześniej zmotywowana do pracy
nad sobą

JULIA ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com
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Szklany sufit na tapecie

Elita wykładowczyń WNPiD

Tak to się wszystko zaczęło
Jedna, druga rozmowa z ówczesnym wicedyrektorem Instytutu
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a obecnie Prorektorem
prof. Tadeuszem Wallasem, i już siedzieliśmy na pierwszym
historycznym zebraniu redakcji. Tyle że spotkaliśmy się nie
w naszym budynku na WNSie, a w redakcji „Gazety Poznańskiej”.
Jeszcze nie wiedzieliśmy, jaki tytuł będzie nosiła nasza gazeta.
Koncepcji było sporo. Dzisiaj już chyba nikt nie pamięta
dokładnie, kto pierwszy zaproponował BUC-a. Ale „Bardzo
Uniwersyteckie Czasopismo” szybko przypadło nam do gustu,
jedno głosowanie i jest! Problem w tym, że nie wszyscy wykładowcy
podzielali nasz entuzjazm, a skrót źle im się kojarzył. Nie zmienia
to faktu, że najważniejsze osoby (czyt. całą dyrekcję INPiDu,
z prof. Kazimierzem Robakowskim, prof. Jerzym Babiakiem
i dr. Tadeuszem Wallasem) mieliśmy po swojej stronie.
W tym pierwszym redakcyjnym zespole znalazły się osoby dobrze
znane i studentom, i pracownikom UAM – dr Joanna
Skrzypczyńska, dr Witold Ostant czy, pracujący obecnie
w Dziale Współpracy z Zagranicą, Marcin Witkowski. Wszystkich
nas łączyły dwie kwestie. Pierwsza – wszyscy bardzo chcieliśmy
pisać. Druga – wielu z nas nie miało żadnego doświadczenia
i nie wiedzieliśmy jak.
W tym kontekście warto podkreślić, iż BUCa nie byłoby zapewne
bez przesympatycznego, niezwykle nam pomocnego red. Janusza
Marciszewskiego. Praca z nim była dla nas niezwykłym zaszczytem
i wyróżnieniem. Potrafił z nami żartować, ale też przywołać do
porządku, gdy zbytnio się zapędzaliśmy w dziennikarskich
fantazjach. Albo akurat mieliśmy redakcyjną głupawkę i nikt nie
wiedział, co z nami począć. Ten niezwykle szanowany, lubiany
nestor poznańskiego dziennikarstwa odszedł od nas w 2012 roku.
Jednak w naszej pamięci na zawsze zachowamy obraz jego twarzy,
gdy powiedział: „No dobra, to będzie to BUC. Teraz pisanie,
pisanie, pisanie!”. I tak to się kręci do dzisiaj. Obecnym i przyszłym
redaktorom życzę powodzenia. Już niedługo dwusetny numer ;)

Przemysław Osiewicz
Pierwszy redaktor naczelny BUC-a
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Na początek powiedzcie
parę słów o sobie – kim jes-
teście, jaką macie misję
i gdzie możnaWas spotkać?

Dominika Kaczmarek, kie-
rownik: Dobra Kawiarnia to
miejsce, które tworzymy razem
z osobami z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną. Dla nas są
specjalistami od spraw dobrych
i prostych – dostrzegamy ich
potencjał i czystość intencji.
W Dobrej chcemy podzielić się
z wami energią, wiedzą i nakar-
mić was marzeniami, a przede
wszystkim dobrym jedzeniem.
Nasze logo to dmuchawiec,
czyli źródło pokarmu, marzeń
i dobrej energii! Dobra Kawiar-
nia znajduje się w Poznaniu
przy ul. Nowowiejskiego 15.

Jakie pierogi oferuje
Dobra Kawiarnia w ogól-
nym menu?

Naszym klientom oferujemy
pierogi w trzech podstawowych
wersjach (ruskie, kapusta z pie-

czarkami oraz z białą kiełbasą)
oraz wersje limitowane (sezo-
nowe) przygotowywane zawsze
z sezonowych produktów np.
dyniowe, biała kasza gryczana
z brokułami, czy też z kurkami,
a w okresie letnim np. z owocami.

Czy obserwujecie wzrost
zainteresowania klientów
w okresie przedświątecz-
nym?

Goście, którzy skosztowali
u nas pierogów, chętnie zama-
wiają je również w okresie
przedświątecznym. Każdy ro-
dzaj pierogów ma swoich od-
biorców. Mamy klientki, które
zdecydowanie najchętniej wy-
bierają pierogi sezonowe w tym
kaszę gryczaną czy dyniowe,
wśród klientów królują pierogi
z biała kiełbasą (panowie zde-
cydowanie częsciej wybierają
wersje mięsną, panie natomiast
bardziej fit). Przyjmujemy za-
mówienia cateringowe zarów-
no na miejscu w kawiarni, jak

i na wynos (również z dowozem
do klienta). Nie mamy jednak
ustalonych norm, jeśli chodzi
o ilość. Naszym podstawowym
założeniem jest to, aby ser-
wowane przez nas posiłki były
smaczne i świeże. Pierogi
zawsze robimy zgodnie z bie-
żącym zapotrzebowaniem. Cza-
sami jest tak, ze w tygodniu, za-
absorbowani innymi zadaniami
nie robimy pierogów wcale,
a w następnym tygodniu, np.
w dwa dni przerabiamy 8 kg
ciasta.

Czy macie w ekipie specja-
listę od pierogów?

Nadzienie do pierogów przy-
gotowuję najczęsciej osobiście.
Czasami jest tak, że nadzienie,
które już było kilka razy powta-
rzane jest przygotowywane
przez innych pracowników ka-
wiarni. Zawsze jednak pod
moim nadzorem, tak aby smak
był zawsze taki sam (taki, który
pokochali nasi klienci ).

Natomiast przygotowanie
ciasta na pierogi i lepienie sa-
mych pierogów w tej chwili po-
zostawiam Adzie i Piotrowi.
Piotr już teraz doskonale sobie
radzi z samodzielnym kleje-
niem pierogów.

Działacie już około dwóch
lat w Poznaniu. Czy Wasze
pierogowe menu zmieniło
się przez ten czas?

Na początku gdy w naszym
menu zagościły pierogi, kupo-
walismy je od innej spółdzielni
socjalnej. Niestety różne zawi-
rowania i duża odległość
dzieląca nas z „wytwórcą”
ówczesnych pierogów spowo-
dowała, iż podjeliśmy decyzje
o samodzielnym ich przygoto-
wywaniu na miejscu w kawiar-
ni. Zamawiając pierogi posia-
daliśmy tylko podstawowe
wersje. Teraz możemy sobie
pozwolić na większą fantazje
podczas przygotowywania pie-
rogów. I tak np. jakiś czas temu

pi
xa

ba
y.c

om

fo
t.

m
at

er
ia

ły
pr

as
ow

e
U

J

Pierogi dla każdego
Z Dominiką Kaczmarek z Dobrej Kawiarni o pierogach rozmawia Weronika Miksza

Raz do roku, w grudniu aula Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego zapełnia się
najlepszymi polskimi dziennikarzami,
a to za sprawą studentów, którzy od
jedenastu lat organizują plebiscyt
MediaTory!

Wstać w piątek na pociąg o SIÓDMEJ rano
było… bardzo ciężko, ale zobaczyć pierwszy
w tym roku śnieg, na trasie Poznań – Kraków, było
warto! Moim celem był Wydział Zarządzania
i Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, we
wcześniej wspomnianym Krakowie. Po co w ogó-
le jechaliśmy z ekipą Kuriera Akademickiego
przez całą Polskę? Na MediaTory, otóż to – nie
ma lepszej okazji, żeby spotkać, i poznać osobiś-
cie tylu cenionych dziennikarzy na raz.

OFMA

Gali, która odbywała się w sobotni wieczór
towarzyszyła dwudniowa III Krajowa Konfe-
rencja OFMA- mająca na celu zapoznanie się
studentów ze światem finansów, emerytur,
banku i ZUS-u. Wykłady prowadził sam pre-
zes zarządu banku Nationale Nederlanden –
Grzegorz Chłopek, który próbował wytłuma-
czyć nam, humanistom jak dysponować pie-
niędzmi, żeby jednocześnie potrafić oszczę-
dzać i inwestować, a co za tym idzie, żebyśmy
nie martwili się o emeryturę. Chcąc zadbać
o to, aby dziennikarze mediów studenckich,
z całej Polski wymienili się kontaktami, zorga-
nizowano integrację, na której każde medium
pochwaliło się swoim dotychczasowym doś-
wiadczeniem. Kolejny dzień był zapełniony co
do minuty. Od samego przyjazdu na kampus
UJ, mieliśmy okazję wziąć udział w panelu dys-
kusyjnym z rzecznikiem prasowym ZUS-u –
Wojciechem Andrusiewiczem, który tłuma-
czył studentom, jak uniknąć kryzysu, a w naj-
gorszym przypadku, jak ratować firmę w sy-

tuacji kryzysowej, na przykładzie swojego pra-
codawcy.

Najlepsze było jednak dopiero przed nami,
to właśnie w sobotę odbywały się ciekawe
warsztaty dziennikarskie z Magdaleną i Ma-
ksymilianem Rigamonti dotyczące wywiadu
prasowego, w którym się specjalizują – dowie-
działam się, jak wygląda ich praca od kuchni
każdy wywiad - to inna historia, do której re-
daktorzy przygotowują się miesiącami, a co za
tym idzie, przekazują czytelnikom rzetelne in-
formacje, ukazane w niekonwencjonalny spo-
sób. Kolejnym elementem konferencji były
wykłady: Michała Pola, dziennikarza sporto-
wego, który opowiadał o tym, czy w gazecie le-
piej pisać o sukcesach, czy porażkach Polaków,
nie trudno zgadnąć, że o sukcesach, co poka-

zywał nam na przykładzie Przeglądu Sporto-
wego. Wisienką na torcie – zakończeniem te-
gorocznej konferencji była prelekcja Konrada
Piaseckiego, niegdyś redaktora RMF FM,
aktualnie Radia Zet oraz TVN24, w których
prowadzi swoje autorskie audycje. Zgłębił te-
mat tego, na czym zna się najlepiej, czyli o wy-
wiadzie, który mimo, że wydaje się być łatwy,
niekiedy bywa najtrudniejszą formą w dzien-
nikarstwie.

MediaTORY

OFMA była świetnym doświadczeniem, ale
przyszedł wreszcie czas, na wydarzenie, o któ-
rym od paru miesięcy mówili studenci dzien-
nikarstwa na polskich uczelniach –plebiscyt

BUC na MediaTORACH

Laureacji plebiscytu MediaTory 2017

MediaTORY. Już w listopadzie zaczęło się od-
liczanie do drugiego grudnia, do gali, która
miała wyłonić laureatów 11. edycji tegoż kon-
kursu. O godzinie 17, wszyscy zgromadzili się
w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, w którym czuć było tę niesamowitą
atmosferę, którą przygotowali organizatorzy,
czyli Stowarzyszenie MediaTory, Koło Nauko-
we Studentów Dziennikarstwa UJ, Samorząd
Studentów UJ oraz Warszawski Instytut Ban-
kowości. W tym miejscu, muszę szczerze przy-
znać, że wyżej wymienieni zaplanowali każdy
szczegół tej uroczystości, która udała się w stu
procentach. Ale do sedna, najważniejsi są tu-
taj laureaci, których w głosowaniu wyłonili stu-
denci dziennikarstwa z 22 polskich uczelni.

Wygranymi tegorocznego plebiscytu Me-
diaTORY zostali: w kategorii auTORytet: Ewa
Ewart (reportażystka i producentka filmów do-
kumentalnych), nawigaTOR: Robert Mazurek
(Poranna Rozmowa, RMF FM), TORpeda:
Grzegorz Kwolek (RMF FM), akumulaTOR:
Przemysław Babiarz i Włodzimierz Szarano-
wicz (TVP SPORT), DetonaTOR: Wojciech
Bojanowski (Śmierć w komisariacie, Superwiz-
jer, TVN), ObserwaTOR: Maciej Czarnecki,
(Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuń-
czym), ProwokaTOR: Tomasz Piątek (Macie-
rewicz i jego tajemnice), InicjaTOR: Krzysztof
Stanowski (akcja #DobroWraca), Reforma-
TOR: Ewa Żarska (Mała prosiła, żeby jej nie za-
bijać, Polsat News). Po oficjalnej części gali,
wszyscy laureaci jeszcze długo udzielali wywia-
dów mediom studenckim, żeby potem udać się
na wspólne after party, na którym można było
przeprowadzić wywiady off the record, i poznać
osobiście gwiazdy polskiego dziennikarstwa.

Po tych dwóch dniach zapełnionych co do
minuty ciekawymi wydarzeniami, trzeba było
opuścić ośnieżony, piękny jak zawsze Kraków i
wrócić do Poznania. Ale już tylko rok, i znowu
spotkamy się wszyscy na gali MediaTORY!

MARTA ABRAMCZYK

mieliśmy pierogi ruskie z fiole-
towymi ziemniakami lub z na-
dzieniem z dyni – takich rzeczy
często się nie spotyka. A my lu-
bimy zaskakiwać naszych Goś-
ci – pozytywnie, oczywiście.

Które pierogi szczególnie
polecacie naszym Czytel-
nikom?

Polecamy, aby każdy czytel-
nik odwiedził naszą kawiarnię
i spróbował osobiście, które pie-
rogi najbardziej trafiły w gust

i upodobania kulinarne. Ile lu-
dzi tyle smaków. Ze swojej stro-
ny możemy obiecać, że tak jak
do tej pory będziemy przygoto-
wywać dla Was nasze podsta-
wowe wersje pierogów i nadal
będziemy poszukiwac cieka-
wych smaków w twn. wersjach
limitowanych. To od naszych
Gości zależy, czy któraś z wers-
ji limitowanych tarfi na stałe do
produkcji.

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com

Kto byłby w stanie wyobrazić sobie święta bez pierogów?
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Przychodzi taki moment
w życiu dojrzałego mężczyz-
ny, kiedy musi być stanowczy,
zarówno z racji wieku, jak
i pozycji, którą zajmuje w ro-
dzinie. Dokładnie tak, ma pra-
wo, powinien i musi zebrać
się w sobie i wyznać prawdę,
niezależnie od reakcji otocze-
nia. Takie myśli zbierał w so-
bie podczas namiętnego dra-
pania się po pępku Stanisław
Pilawa. Tylko jak to zrobić, tak
żeby jej nie zrazić? Do świąt
pozostało mniej niż pół mie-
siąca, czas najwyższy wydu-
sić to z siebie.

Powolnym, majestatycznym ru-
chem, niczym waleń wynurzający się
ponad taflę wody, mężczyzna przed
sześćdziesiątką podniósł się ze swo-
jego ukochanego fotela i skierował w
stronę przedpokoju. Fotel ze sztucz-
nej skóry czarnego koloru, troszkę
tylko splamiony tłuszczem był dla Pi-
lawy kwintesencją tego co zwykł na-
zywać domowym zaciszem. Jeśli
śmierć i podatki są pewne, to tym
bardziej pewnym jest fakt zjedno-
czenia odbytu z prywatnym tronem
gospodarza po ciężkim dniu w pracy,
a każdy dzień w pracy jest przecież
ciężki. Stanisław Pilawa przeglądając
się w lustrze pogładził gęstego wąsa

wyhodowanego przed laty na swojej
twarzy. Postanowił odłożyć tę roz-
mowę na później, po czym zebrał się
do wyjścia do pobliskiego Monopo-
lowego u Ksawerego.

Jaskrawe, przypalające się lampki,
czerwono-białe skarpety bądź posta-
cie biskupa św. Mikołaja ubranego w
te same barwy, widniały w większości
wystawionych na uwagę i podziw
przechodniów okien. Co za kicz, stra-
ta pieniędzy i czasu – stwierdził
Stanisław szybko pokonując kolejne
metry. Przerażająca perspektywa
świątecznych porządków, która nie-
oczekiwanie stanęła mu przed oczy-
ma tylko utwierdziła go w tym prze-
konaniu. Znów będzie musiał samo-
dzielnie ubierać wypłowiałą choinkę
z marketu o wdzięcznej nazwie Miła
Cena Market. Przecież to nawet nie
jest polski zwyczaj, tylko jakiś nie-
miecki czy tam szwedzki – burzył się
w sobie. W telewizji znowu puszczą
ulubiony film żony, o tym dzieciaku,
blondynku co go w domu rodzice zos-
tawili, film, który według wszystkich
wiarygodnych opinii i recenzji prze-
czytanych przez Pilawę nie kwalifiku-
je się do grona ambitnego kina. Jak on

miał na imię? Kelvin? Co za różnica,
ile razy można oglądać to samo?

Monopolowy u Ksawerego znaj-
dujący się jakieś pięć minut marszu
od Petersburskiej 4, siedziby państwa
Pilawów, tonął w świątecznych deko-
racjach. Stary szyld opleciony został
złoto-zielonymi łańcuchami wraz z
lampkami, przed sklepem stała
sztuczna choinka, a tuż obok figura
bałwana, który przez swoje uwydat-
nione, czerwone usta bardziej przy-
pominał klauna. Widok rzadko spo-
tykany, nawet jak na świąteczne wa-
runki. Stary Ksawery, tęgi mężczyz-
na z pokaźną łysiną na środku głowy,
otoczoną siwymi kosmykami z bo-
ków i z tyłu, przywitał stałego klien-
ta bardzo serdecznie. Zamienili kil-
ka słów na temat obecnej aury, sprze-
dawca nie mógł się pogodzić z bra-
kiem śniegu. Pilawa zaznaczył, że to
bardzo korzystne warunki dla kie-
rowców, na co usłyszał odpowiedź, iż
święta tracą tym samym na swej ma-
gii. Tanecznym krokiem, w rytm
lecącej z radia piosenki pod tytułem
„Ostatnie święta”, Ksawery skierował
się do lodówki z szerokim wachla-
rzem napojów schłodzonych. Sta-

nisław zażyczył sobie swoje ulubione
Warzelniane Silne razy dwa, zakoń-
czył transakcję i wyszedł.

Wkurza mnie ten błazen, śniegu
mu zabrakło. Śnieg? A po co to
komu? Cieszy się, że na święta ma
klientów, typowy handlowiec i tyle,
chociaż ja to takie zakupy robię
w markecie – skwitował swojego roz-
mówcę Pilawa po drodze do domu
nie zwracając już uwagi na rozwie-
szone wszędzie dekoracje.

Stanisław Pilawa wrócił do domu
w niezbyt dobrym nastroju. Zrzucił
gwałtownie swój śmierdzący dymem
tytoniowym, popielaty płaszcz, zdjął
stare, czteroletnie, brązowe kozaki i
natychmiast udał się do salonu, za-
siąść w ulubionym fotelu i rozpocząć
spożycie Warzelnianego. Ponieważ
w telewizji, nie było nic co przy-
kułoby jego uwagę, oddał się w wir
rozmyślań. Chciałbym, żeby to już
się skończyło, te całe święta, a przy-
najmniej te wszystkie przygotowa-
nia. Znowu przyjedzie tu ten Tade-
usz, szwagier od siedmiu boleści, co
mądrzy się zawsze choć nic nie wie,
a teściowa to już w ogóle paskudna
kobieta. Głupi ten kto wymyślił by

obchodzić te całe Boże Narodzenie.
Gdy już skończył opróżniać drugą
puszkę, znużony Pilawa zasnął.

Po godzinnym śnie podniesienie
się z pozycji siedzącej było nie lada
wyzwaniem. Należało jednak to
uczynić by zapalić światło, gdyż za
oknem zrobiło się już ciemno. Sta-
nisław miał sen, dość dziwny, w któ-
rym zamiast zasiąść z rodziną do wi-
gilijnej wieczerzy, musiał udać się do
znienawidzonego miejsca pracy,
gdzie równie znienawidzony szef po-
wtarzał jak mantrę słowa „świąt nie
będzie”, jakoś tak. Następnie przy-
śniła mu się scena sprzed wielu lat,
kiedy przebrany za św. Mikołaja wrę-
czał prezenty swoim dzieciom. Gdy
uświadomił sobie, że jego pociechy
są już dorosłe i nie wierzą w gwiaz-
dora, obudził się. Rzeczywiście miał
trójkę dzieci i w tym momencie ze-
rwał się do komody spojrzeć na po-
stawione tam rodzinne zdjęcia.
W końcu wszyscy spotkamy się razem
– wymamrotał pod nosem. Coś się w
nim zmieniło, pod okiem poczuł na-
wet wilgoć. Nie, to nie mogła być łza.
Ludzie tacy jak on, a należy wiedzieć,
iż dumny Pilawa uważał się za
człowieka zdyscyplinowanego o wy-
sokim poziomie samokontroli, zwy-
czajnie nie ronią łez z byle okazji.

Muszę w końcu odbyć tę rozmo-
wę, ciężko będzie wytłumaczyć włas-
nej żonie, że barszcz, który gotuje
jest eufemistycznie mówiąc średni.
Przynajmniej bigos robi dobry, o tak,
bigos to jest to. Może te święta nie są
wcale takie złe? – zreflektował się
Stanisław Pilawa.

Za oknem zaczął padać śnieg,
pierwszy tej zimy.

KRZYSZTOF POLASIK
kpolasik98@gmail.com

Świąt nie będzie

Reżyser Dome Karukoski tworzy
portret jednego z najbardziej znanych
i zasłużonych w kulturze LGBT+ ar-
tystów. To z jednej strony dramat
człowieka, który powrócił z wojny
i próbuje odnaleźć się w społeczeń-
stwie. Z drugiej zaś – wyłamać się wo-
bec panujących standardów i ówczes-
nej normy, ponieważ w duszy gra mu
zupełnie inaczej.

Touko Laaksonen z zamiłowania
kocha sztukę, a szczególnie rysunek.
W trakcie trwania wojny jest młodym
oficerem, który doświadcza nie tylko
traumy, ale także silnych uniesień
z mężczyznami. Tuż po powrocie z pola
bitwy, bohater decyduje się na rozpo-
wszechnienie swoich pierwszych, jesz-
cze nie doskonałych rysunków, przed-
stawiających gejowskie orgie. Dodajmy,
że w tym czasie w Finlandii panował ry-
gorystyczny zakaz jakichkolwiek kon-
taktów seksualnych z osobami tej samej
płci, co groziło więzieniem. Natomiast
co wieczór policja organizowała łapanki
w parkach. Touko wiele ryzykuje, ale
z czasem decyduje się na wyjazdy za gra-
nicę, by móc dalej przekazywać swoje
opus magnum. Z czasem prace staną się
jeszcze doskonalsze, przedstawiając
mężczyzn w skórzanych kurtkach moto-
cyklowych bądź w mundurach, a wszyscy

kojarzyć będą postać rysunkowego Kake
właśnie z pewnym artystą, ukrywającym
się pod pseudonimem Tom of Finland.

Film Karukoskiego jest podręczni-
kową biografią twórczości mało zna-
nego w Polsce autora, ale nie tylko. Nie
brakuje w obrazie retrospekcji i prze-
skoków w czasie. Główne historie, np.

wątek tancerza Veli’ego, zwanego Nipa
(kradnący uwagę Lauri Tilkanen), są
ukończone i nie pozostawiają w wi-
dzach uczucia pustki. Już po seansie
Tom… nawet nie odczujecie, jak szyb-
ko miną Wam te dwie godziny zega-
rowe. Pekki Strang w roli tytułowej
sprawdza się idealnie, a twórcy cha-

rakteryzacji spisali się na medal.
I jeżeli po wyjściu z kina, nadal bę-
dziecie się zastanawiać, czy Touko
Laaksonen rysował dzieła, czy też ge-
jowską pornografię, to pamiętajcie
o jednym – te obrazki ukształtowały
później niejedno pojęcie o współczes-
nej sztuce.

Jednak reżyser nie uchronił się przed
bardzo płaskim ukazaniem chociażby
podróży już nieco starszego bohatera do
Ameryki. Zamiast lekkiej pikanterii
(w myśl kolejnych dzieł Toma) i pokaza-
nia tego, jak właściwie rozpowszechniały
się jego rysunki zza oceanem, otrzymu-
jemy pewne wysublimowane kadry, w
których po raz kolejny podkreślamy wy-
kluczenia gejów ze społeczeństwa,
rodzącą się nienawiść w związku z częst-
szymi przypadkami zachorowań na wi-
rus HIV czy walkę o (rzekomo łatwe)
odzyskanie autorskich praw do publi-
kacji wobec różnych podróbek rysun-
ków z Kake. Najmniejszy zaś potencjał,
w moim przekonaniu, został wykorzys-
tany w przypadku postaci Jacka (w tej
roli Jakob Oftebro, którego możemy pa-
miętać chociażby z Obywatela roku czy
Wybawienia). Aktor doprawdy nie miał
zbyt wiele do zagrania.

Tom of Finland jest tegorocznym
kandydatem Finlandii do uzyskania
nominacji do Oscara w kategorii naj-
lepszy film nieanglojęzyczny. I ma bar-
dzo duże szanse, by ją zdobyć. Spraw-
dźcie koniecznie – obraz będzie do-
stępny legalnie od 24 grudnia na plat-
formie outfilm.pl.

Adrian Warwas
Ocena: 6/10

Hello Boys! – recenzja filmu Tom of Finland

Tom i jego chlopcy
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Radosne święto Diwali jest ważnym wydarzeniem
nie tylko dla wyznawców hinduizmu, ale również dla
turystów. Oświetlone ulice i budynki, muzyka oraz
huczne obchody przyciągają uwagę wielu ludzi.

Indie to kraj o wspaniałej kulturze, charakteryzujący się roz-
maitą przyrodą i różnorodnymi legendami. Kraj ten wyróżnia
przede wszystkim różnorodność religii. Znaczna część popula-
cji w Indiach wyznaje jednak hinduizm. Religia ta nie jest spój-
na i wyróżnia się tym, iż posiada wiele odłamów. Hindusi wy-
znają wiarę w różnorodne bóstwa, które czczą przy okazji wie-
lu świąt.

Co roku na przełomie października i listopada w Indiach ob-
chodzone jest Diwali – festiwal światła. Jest to jedno z naj-
ważniejszych świąt dla wyznawców hinduizmu. Wyznaczane
jest zgodnie z hinduskim kalendarzem księżycowym. Słowo "di-
wali" oznacza rząd lamp. Święto jest upamiętnieniem legendy
opisanej w Ramajanie – eposu o królu Ramie, który jest wcie-
leniem boga Wisznu. Według legendy Rama, żyjący z piękną
Sitą, stracił ją w wyniku porwania przez Rawana – władcę de-
monów. Po wielu zmaganiach udało mu się ją odzyskać. Powrót
rodziny do królestwa był wyjątkowy i radosny. Z tej okazji lud
oświetlał im drogę lampkami. Święto Diwali oznacza nowy po-
czątek i jest symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością oraz
dobra ze złem. To wyjątkowe święto pokrywa się również z hin-
duskim Nowym Rokiem, dlatego też nadejście Diwali oznacza
nowy początek nie tylko w przenośni.

Festiwal światła jest obchodzony w Indiach przez pięć dni,
jednak kulminacja święta przypada trzeciego dnia obchodów.
Przygotowania do święta Diwali rozpoczynają się już dużo
wcześniej, ze względu na ich duże znaczenie. Najhuczniejsze
obchody mają miejsce w Waranasi – znane jako Miasto Świa-
teł. Jest to jedno z głównych miejsc docelowych pielgrzymek
wyznawców hinduizmu. Hindusi wierzą, iż właśnie w tym miej-
scu mogą dostąpić mokszy, co skutkuje wyzwolenie się z przyj-
mowania kolejnych wcieleń po śmierci. Waranasi co roku przy-
ciąga wiernych, w celu zaczerpnięcia kąpieli w wodach Gange-
su. O zmierzchu, w święto Diwali, wody Gangesu otaczane są
setkami płomyków. Z uwagi na ten rytuał, miasto przyciąga co
roku również wielu turystów.

Kluczowym elementem jest światło, przez co zarówno bu-
dynki, kapliczki, jak i wnętrza domów przyozdobione są lam-
pkami, kolorowymi światełkami oraz girlandami pomarańczo-
wego aksamitu. Bardzo popularnym elementem dekoracyjnym
są diyas, czyli małe lampki naftowe, wykonane z wypalanej gli-
ny. Zwykle są ustawiane na schodach, czy też chodnikach.
Światło jest najważniejszym aspektem świąt, ze względu na bó-

stwo, które tym sposobem oświetla drogę, przenika przez ciem-
ność oraz grzech. Hindusi wierzą, że zatopione w świetle domy,
symbolizują rozproszenie się gniewu, bólu, a także ignorancji.

Obchody Diwali są bardzo radosnym czasem i okazją do spę-
dzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Dni wolne od pracy po-
zwalają na pełne celebrowanie w gronie najbliższych. Jak naka-
zuje tradycja, w tym czasie miłym gestem jest obdarowanie upo-
minkiem drugą osobę. Nie ma szczególnych prezentów, które
wręcza się najbliższym, jednak zazwyczaj są to po prostu słody-
cze, czekoladki, suszone owoce oraz przygotowane w domu sma-
kołyki. Podczas tego święta bazary oraz sklepy ze słodyczami, czy
też zabawkami cieszą się największym zainteresowaniem.

Zgodnie z tradycją w domach przygotowywana jest specjal-
na uczta, na której nie brakuje indyjskich potraw. Obecne są
przede wszystkim rozmaite potrawy, zarówno pikantne jak i
słodkie. Diwali jest doskonałą okazją również do tego, aby się
odświętnie ubrać. Poprzez etniczne wzory oraz rozmaite kolo-
ry na ubraniach podkreślana jest zarówno tradycja, jak i przy-
wiązanie do kultury. Ważnym aspektem dla domowników pod-
czas tego święta, jest przygotowanie domu. Hindusi wierzą, że

w tym dniu bóstwa przychodzą tylko do domów, które są czys-
te i schludne. Poprzez światło oraz czystość wierni witają bó-
stwa w swoich domach, aby mieć szczęście w kolejnym roku.

Święto Światła to również doskonała okazja do oddania czci
bóstwom, poprzez obrazy czy też liczne znaki. Charaktery-
styczne są także liczne wzory tworzone na podłodze, za pomocą
kolorowego ryżu czy też proszku. Większa część symboliki
związana jest z wyobrażeniami Ganeśi, czyli boga z głową słonia.
Znaczna część Hindusów ofiarowuje modlitwy z prośbą o po-
myślność, dobrobyt oraz mądrość.

Niezależnie od wiary, większość społeczeństwa w Indiach po-
strzega Diwali, jako okazje do spędzenia czasu w gronie rodzi-
ny i przyjaciół. Dla wielu z nich jest to święto zabawy i szczęś-
cia. Liczne pochody, petardy oraz muzyka podkreślają rangę
tego święta w Indiach. Mimo, iż Diwali to święto hinduistycz-
ne, to nie bez znaczenie jest często porównywane do polskich
Świąt Bożego Narodzenia. W końcu istota ich jest taka sama –
ważne, aby spędzić je radośnie i w gronie rodziny.

KINGA PATALAS
kingapa95@o2.pl

Święta po indyjsku
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W święta odpoczniecie zapewne nie
tylko od natłoku pracy, nauki notatek
i wykładów. Najedzcie się, drodzy stu-
denci i rozkoszujcie domowym ogni-
skiem, śpiewając wspólnie z rodziną
i bliskimi kolędy czy nawet oglądając
ulubione filmy z tematyką bożonaro-
dzeniową. Oto mały zestaw tytułów
dla Was!

�Kevin sam w domu (Home Alone, 1990) –
święta bez Kevina to przecież nie święta! Nie
ma, co się rozpisywać z fabułą. Pamiętajcie,
by po kolejnym talerzu barszczu czerwone-
go, dokładce sałatki jarzynowej czy następ-
nym serniczku zasiąść wygodnie przed od-
biornikiem i rozkoszować się przygodami
młodego McCallistera.

� Tęczowych świąt (Make the Yuletide Gay,
2009) – to komedia obyczajowa w reżyserii
Roba Williamsa. Olaf jest studentem, który
wraca na święta do domu. Niespodziewanie
odwiedza go chłopak Nathan. Okazuje się,
że rodzice bohatera nie wiedzą o homose-
ksualnej orientacji syna. Rozpoczyna się ciąg
zabawnych i nieoczekiwanych sytuacji, a to
wszystko w trakcie przygotowywania dań

i ozdób świątecznych. Film jest dostępny le-
galnie na platformie outfilm.pl.

� Święta Last Minute (Christmas with the
Kranks, 2004) – była bardzo swobodną adap-

tacją książki Johna Grishama według scena-
riusza Chrisa Columbusa. Bohaterowie tego
filmu decydują się, by wszelkie oszczędności
przeznaczyć na wymarzony wyjazd na Karai-
by. To jednak zaczyna działać na niekorzyść
więzi między Kranksami a wspólnotą
sąsiedzką.

� Jack Frost (1998) – tytułowy Jack Frost po-
wraca rok po swojej śmierci, a jako bałwan.
W święta Bożego Narodzenia musi upo-
rządkować zaległe sprawy i ponownie zbliżyć
się do rodziny. Mimo upływu lat od premiery
kinowej, obraz nadal bawi i wzrusza.

�Cud na 34. ulicy (Miracle on 34th Street,
1994) to remake dawnego, świątecznego fil-
mu z lat czterdziestych. Kriss Kringle pra-
cuje w pewnym magazynie z odzieżą, gdzie
na kilka dni przed Wigilią Bożego Narodze-
nia wciela się w rolę Świętego Mikołaja, przy-
ciągając jednocześnie uwagę kupujących.
Niecna intryga ze strony konkurencyjnego
sklepu sprawia, że wobec starszego mężczyz-
ny zostają wysunięte poważne oskarżenia
przed sądem.

Adrian Warwas
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Panowie w garniturach, pięk-
nie umalowane, uczesane
i ubrane w eleganckie suknie
kobiety, których zapach per-
fum unosi się w przepełnio-
nej ludźmi sali 121 Wydziału
Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa.

Długotrwające powitania – ser-
deczny uśmiech, mocne uściski mę-
skich dłoni i gentlemani całujący ko-
biety w ręce. Oprócz szumu, który
powoduje ożywiona rozmowa, w tle
słuchać dźwięki wielu migawek apa-
ratów. Niektórzy witają się w świetle
kamer, inni poza nim. Salę wypełnia
nie tylko aura radości płynąca ze
spotkania z innymi, ale też świado-
mość, że niebawem rozpocznie się
wręczenie nagród Mediom Przyjaźni.

Kim są Mediom Przyjaźni?

Media, aby dobrze funkcjonować,
potrzebują ludzi, od których mogą

pozyskać informacje. Dlatego zarząd
Oddziału Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyznaje nagrody
i tytuły tym, którzy „rozumieją po-
trzeby informacyjne dla siebie i swo-
jej firmy, przez co są bardziej życzliwi
dziennikarzom i otwarci na współpra-
cę z nimi”. Zatem plebiscyt Mediom
Przyjaźni ma na celu wywołanie osób,
z którymi w danym roku dziennika-
rzom współpracowało się najlepiej.

Na niektórych warto czekać

Wręczanie nagród miało roz-
począć się o 6 grudnia o osiemnastej,
jednak wszyscy wiedzą, że w takim
miejscu jak uniwersytet kwadrans
akademicki to codzienność, stąd or-
ganizatorzy z cierpliwością czekają
na tych, którzy doświadczają magii
zakorkowanego Poznania. Nagro-
dzeni oraz ich bliscy, w przeciwień-
stwie do studentów, zajmują pierw-
sze rzędy krzeseł. Mimo to po chwi-
li zaczyna brakować miejsca dla

wchodzących do sali ludzi. Próba mi-
krofonu przybliża oczekujących do
początku gali. Wchodzą ostatni
uczestnicy – to już.

Galę plebiscytu Mediom Przyjaźni
2017 rozpoczyna, witając zgromadzo-
nych, dziekan naszego wydziału, An-
drzej Stelmach. Następnie mikrofon
przejmuje Przewodniczący Rady Kon-
sultacyjnej SDRP, Ryszard Bączkow-
ski, który w swoim przemówieniu za-
znacza, że wszystkie nagrody są rów-
ne, a nazwiska laureatów ogłoszone
będą alfabetycznie. Wywołaniu
każdego nagrodzonego towarzyszy
krótkie video w którym prezentuje on
swoją sylwetkę, a następnie wygłasza-
na jest laudacja. Po wręczeniu nagro-
dy wyróżnieni są fotografowani.

Ci, z którymi dziennikarzom
najlepiej się
współpracowało

Pierwsza nagroda i tytuł Mediom
Przyjaznego zostaje wręczony Kazi-
mierzowi Dembnemu, Wiceprze-

wodniczącemu Rady Powiatu Koś-
ciańskiego, dla którego niezwykle
ważne są praca zawodowa i społecz-
na. Kolejne insygnia trafiają do Zbig-
niewa Długiego – interesującego się
numizmatyką i strzelectwem preze-
sa zarządu PRESS-SERVICE Moni-
toring Mediów. Kolejnym wyróżnio-
nym zostaje Jan Ludwiczak, biznes-
men i działacz sportowy, który mówi
o sobie, że firmę prowadzi o po to, by
móc udzielać się w sporcie. Czwartą
nagrodę otrzymuje prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Głuchowie,
Jan Ratajczak. Następną wywołaną
osobą jest zarządzający firmą zaj-
mującą się gospodarką odpadami ko-
munalnymi MZGOK Sp. z o.o. w Ko-
ninie działacz na rzecz środowiska,
Jan Skalski. Nagroda Medialny Sa-
morządowiec trafia do doktor nauk
rolniczych, urzędniczki państwowej
i polityk, Zofii Szalczyk, która jest
wykładowcą na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu. Wyróżnio-
nym w plebiscycie Mediom Przyjaź-
ni został także prorektor UAM, Ta-
deusz Wallas. Nagrodę wręczała mu
dr Dominika Narożna, która w lau-
dacji podkreśliła, że pozyskując dla
naszej uczelni zawodowych dzienni-

karzy pomógł w kształceniu studen-
tów i jest osobą, która zdecydowanie
nie boi się mediów. Ostatnie insygnia
zostały wręczone dyrektor Szpitala
Miejskiego im. Franciszka Raszei w
Poznaniu, dr Elżbiecie Wrzesińskiej-
Żak, według której szpital lubi me-
dia, a media lubią szpital. To pierw-
szy raz, kiedy wyróżnienie otrzymał
pracownik służby zdrowia.

Dla każdego coś dobrego
Galę plebiscytu prowadził redak-

tor Ryszard Sławiński, na którego
również czekała niespodzianka. Po
zakończeniu przyznawania nagród
Mediom Przyjaźni, wręczono mu
Nagrodę Ludzi Życzliwych Dobre
Serce, którą do tej pory otrzymało
wielu artystów.

Pierwsza część gali plebiscytu do-
biega końca. Oprócz unoszącej się w
powietrzu woni perfum i duchoty,
salę wypełnia trudny do zidentyfiko-
wania zapach. Może to zapach suk-
cesu, będący wynikiem docenienia?
I kwiatów. Tak, bez wątpienia czuć
kwiaty.

Ismena LEŚNIK
(ismenalesnik@gmail.com)
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W czwartek 28 listopada goś-
ciem Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa UAM
była Nadia Sawczenko, ukraiń-
ska porucznik i posłanka do
Rady Najwyższej Ukrainy, która
wygłosiła referat pod tytułem
Ukraina między Europą i Azją.

Nadia Wiktoriwna Sawczenko uro-
dziła się w Kijowie w 1981 roku. Po za-
ciągnięciu się do armii ukończyła
Charkowski Uniwersytet Sił Powietrz-
nych. Jako lotnik nawigator służyła w 3
Pułku Lotniczym w Brodach. Brała
udział w misji w Iraku, podczas walk w
Donbasie dołączyła ochotniczego ba-
talionu Ajdar. Aresztowana i skazana
za zabójstwo rosyjskich dziennikarzy,
została zwolniona na zasadzie wymia-
ny za skazanych na Ukrainie dwóch ro-
syjskich żołnierzy.

Bezpieczeństwo, wolność, wy-
goda życia

Spotkanie z posłanką do Rady Naj-
wyższej Ukrainy rozpoczęło się o go-
dzinie 13:30, krótkim przedstawie-
niem postaci Sawczenko. Wykład
tłumaczony był przez dwie studentki
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Nadia Sawczenko na wstępie przeprosiła
za delikatne spóźnienie, tematem
wykładu prowadzonego przez panią
porucznik była Ukraina w odniesieniu
do dwóch skontrastowanych rzeczy-
wistości – Europejskiej i Azjatyckiej.
Ukraińska bohaterka zaznaczyła, że dla
każdego człowieka istotne do osiągnię-
cia szczęścia są trzy aspekty: wygoda
życia, wolność i bezpieczeństwo.

– Kiedy człowiek siedzi w więzieniu,
ma bezpieczeństwo, dach nad głową,
ale nie ma wolności. W Azji bezpie-

czeństwo odczuwamy, kiedy nikt nas
nie prześladuje, nie bije. Za wyżywie-
nie wystarcza chleb i woda, a wolność
to nie bycie w więzieniu – stwierdziła
Sawczenko.

Porucznik odniosła się do różnicy
między kontynentami Europą i Azją,
podkreślając, że Europejczycy szerzej
zaspokajają swoje potrzeby i aspiracje,
podczas gdy w Azji ogranicza się do
tego co jest. Mieszkańcy Azji uważają
się za szczęśliwych, gdy są wolni, bez-
pieczni i mogą schować się przed zim-
nem. Natomiast w krajach europej-
skich te aspekty są bardziej rozbudo-
wane, bezpieczeństwo to także stabil-
ność ekonomiczna, bezpieczeństwo
własności i osobiste. Wolność to nie
tylko przebywanie na wolności, przeja-
wia się w prawie do wyrażania siebie,
promowania języka i kultury, którym
się posługujemy.

– Żeby żyć lepiej trzeba działać. Czy
taki sposób myślenia można zmienić?
– zadała sobie pytanie Nadia Saw-
czenko.

Korupcja i dyktatura

Według ukraińskiej bohaterki z ko-
rupcją można walczyć, jednak system
polityczny na Ukrainie ma lukę, która
sprawia, że to zjawisko wciąż występu-
je. Sawczenko porównała ukraiński sys-
tem podatkowy do finansów, które gro-
madzone są w chmurze, jednak za-
miast jak deszcz, powrócić do obywa-
teli w postaci dóbr opłaconych za
podatki, pozostają w chmurze, wśród
ukraińskich elit politycznych.

Ukraińska posłanka zestawiła sys-
tem podatkowy Ukrainy z systemem
kanadyjskim, ze względu na podobną
wysokość podatku, z tą różnicą, że
w Kanadzie podatnicy decydują na co
przeznaczone zostaną ich pieniądze.
Skąd takie porównanie?

– Kanada nazywana jest taką Ukra-
iną, w której wszystko wyszło – tłuma-
czyła

Zdaniem Sawczenko bezpieczeń-
stwo mogą zapewnić trzy rodzaje dyk-
tatury. Dyktatura człowieka, taka jaką
wprowadzali Hitler czy Stalin, dykta-
tura prawa, obecna w państwach choć-
by Unii Europejskiej oraz dyktatura su-
mienia, czyli taka którą najchętniej wi-
działaby na Ukrainie. Porucznik Saw-
czenko wierzy, że dzięki wydarzeniom
na Majdanie świadomość Ukraińców
wzrosła. Nie można i zarzucić, że nie
walczą o wolność słowa bardziej niż
gdzie indziej w Azji.

– Ukraińcy mogą żyć w biedzie, Ukra-
ińcy mogą żyć w wojnie, nie można im
jednak odebrać chęci do wolności.
W Azji, Rosji wolność jest dla nich tym
co mają, nie chcą nic więcej.

Polityka ukraińska
a Unia Europejska

W kolejnej części swojego wykładu
Nadia Sawczenko skupiła się na polityce.

– Każda partia ma swoją ideologię
i tak jest w Europie. Na Ukrainie par-
tie nie maja ideologii. Jest jedna zasa-

da, jeżeli ktoś dojdzie do władzy, chce
bronić swoich interesów.” Mimo de-
klarowaniu demokratycznych wartoś-
ci, wybory nie decydują o niczym. Po-
litycy tworzą prawo pod siebie, po-
wstaje zamknięte koło.

W odniesieniu do wymogów UE
względem Ukrainy, Sawczenko pod-
kreśliła, iż politycy są gotowi poświę-
cić zwykłych przedsiębiorców i pra-
cowników, ale nie są w stanie porzucić
swoich przyzwyczajeń takich jak ko-
rupcja. Natomiast Ukraińcy mają
z postawionymi wymogami problem,
nie spełniają tych wymogów, nie zga-
dzają się z nimi, gdyż wcześniej było
inaczej.

Nadia Sawczenko zaproponowała
rozwiązanie dla Ukrainy, ustrój bez-
partyjny, bardziej bezpośredni. Pań-
stwo miałoby być zdecentralizowane,
a jednostki terytorialne wybierałyby
jednego reprezentanta. Według Saw-
czenko ważne jest, aby zmniejszyć licz-
bę poziomów władzy, ale także zwięk-
szyć udział obywateli w życiu politycz-
nym poprzez obowiązkowe, coroczne
referenda i możliwość odwoływania
przedstawiciela w dowolnym momen-
cie kadencji.

Jeśli chodzi o urząd Prezydenta,
ukraińska posłanka stwierdziła, że jest
zły. Deklaruje europejski system, jed-
nak dąży do azjatyckiego. Sawczenko
przyznała, że zastanawia się czy taki
urząd jest w ogóle potrzebny i do ja-
kich funkcji miałby być przeznaczony.
Być może zamiast jednej osoby, lepiej
sprawdził się komitet, małe grono
osób.

Pilot do przyszłości

Mimo iż, niektórzy uważają jej pro-
pozycje za coś nierealnego, Sawczenko
zaznaczyła, że zmiany, które zapropo-
nowała są możliwe.

– Między Europą a Azją jest środek,
Ukraina. Jeżeli otwierasz granice,
otrzymujesz pilota.

Po zakończeniu wykładu przyszedł
czas na pytania. Dotyczyły one między
innymi, polityki energetycznej Ukrai-
ny, systemu politycznego zapropono-
wanego przez Sawczenko, na co odpo-
wiedziała, iż jest to pomysł przejścio-
wy, mający na cel rozwój Ukrainy,
a także relacji z Polską w oparciu o
podejście ukraińskich elit do rzezi
Wołyńskiej.

– Pierwsze co zrobiłam po przyjeź-
dzie do Polski, w Lublinie, po wydo-
staniu z więzienia, to było przeprosze-
nie Polaków za Wołyń i za Chmielnic-
kiego. Wybaczyłam też Polakom za
zbrodnie na Ukraińcach – zaznaczyła
ukraińska bohaterka

Równo o godzinie 15, prodziekan
Ossowski podziękował Nadii Saw-
czenko jak i widowni za przybycie
oraz tłumaczącym studentkom za po-
moc, kończąc tym samym kolejne,
bardzo interesujące spotkanie na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa.

KRZYSZTOF POLASIK
kpolasik98@gmail.com

Ukraina, między Europą a Azją

Zapach sukcesu

Nadia Sawczenko na WNPID
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Pierwszego grudnia skończył 82 lata,
co wcale nie powstrzymuje go od dal-
szej pracy. W dniu jego urodzin pre-
mierę miała najnowsza produkcja
reżysera, ale już od września trwają
zdjęcia do kolejnego filmu. W tym
roku przypada również 40-lecie naj-
większego sukcesu filmowego Woo-
dy’ego Allena.

W 1977 roku na ekranach kin pojawił się
„Annie Hall” przełomowy film w karierze Al-
lena, stanowi barierę między filmami wy-
pchanymi gagami i humorem, których
głównym zadaniem było bawić widza. Swego
rodzaju komizm pozostaje w późniejszych fil-

mach, ale ujęty w inteligentny oraz subtelny
sposób. Po raz pierwszy historia osnuta jest
wokół bohaterki. Nie był to jednak pierwotny
zamysł reżysera. Początkowo fabuła miała być
bardzo osobistym zlepkiem przemyśleń, snów
i anegdot z życia reżysera, a całość miała trwać
ponad dwie godziny. W trakcie montażu jed-
nak postanowiono zmontować luźną opo-
wieść o związku. W pierwotnej fazie tytuł
miał brzmieć „Anhedonia” czyli brak zdol-
ności odczuwania przyjemności. Film został
dobrze przyjęty przez krytykę i doceniony
przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wie-
dzy Filmowej – nagrodzony Oscarami w 4 ka-

tegoriach (w tym najlepszy film). Stał się
ikoną i wzorem do naśladowania.

Mimo że ostatnie filmy Allena nie rów-
nają się tym z lat 70/80, pomysłów na nowe
historie mu nie brakuje i konsekwentnie co
roku otrzymujemy kolejne dzieło reżysera.
„Na karuzeli życia” można aktualnie zoba-
czyć na ekranach kin. To historia kobiety
nieszczęśliwej w związku (Kate Winslet),
szukającej otuchy w romansie z ratowni-
kiem (Justin Timberlake). Niespodziewa-
nie w ich życiu pojawia się Caroline (Juno
Temple), przez którą sprawy komplikują
się. Nowy film Allena, to pokaz gry

światłem, które zmienia się w sposób nie-
naturalny, a wręcz teatralny. Zresztą cały
film sprawia wrażenie sztuki gotowej do wy-
stawienia na scenie. Kate Winslet daje po-
kaz świetnej dramatycznej gry, która swą
szczytową formę osiąga w końcowej sek-
wencji, przywodząc na myśl Glorię Swan-
son w „Bulwarze zachodzącego słońca”.
Film wzbogaca leitmotiv przedstawiający
syna głównej bohaterki podpalającego
różne przedmioty.

Nie zwalniając tempa trwają pracę nad ko-
lejnym filmem, którego premiera przewidzia-
na jest na przyszły rok. W obsadzie m.in. Jude
Law, Selena Gomez, Elle Fanning oraz Timot-
hée Chalamet.

Aleksander SIKORSKI
aleksander.s.sikorski@gmail.com

Jak przystało na dziennikarzy, cała
akcja została zorganizowana świet-
nie pod względem marketingowym.
Wydarzenie zorganizowane na Fa-
cebooku, porozwieszane plakaty po
całym wydziale ze specjalnie zapro-
jektowaną na tę akcję grafiką. To
sprawiło, że o tym przedsięwzięciu
dowiedział się praktycznie każdy, co
tylko może pomóc potrzebującym
zwierzakom.

Głównym celem akcji jest pomoc
materialna. Potrzebne jest praktycz-
nie wszystko – koce, karma, żwirek,
wszelkiego rodzaju zabawki, akceso-
ria do transportu. Dla osób, które na
co dzień zajmują się tymi kotkami,
każdy przedmiot jest na wagę złota.
Cieszy fakt, że studenci i pracowni-
cy wydziału nie przeszli obojętnie
koło wyznaczonych miejsc zbiórki,
które bardzo szybko zaczęły za-
pełniać się przede wszystkim kocim
jedzeniem.

Poza tym, akcja ta zwraca uwagę
na poważny problem. Często jest

tak, że ludzie nie zastanawiają się
nad konsekwencjami, które wynikają
z zakupu takiego zwierzaka. Przede
wszystkim trzeba mieć sporo czasu i
czuć się odpowiedzialnym za takie
stworzenie. Nie może ono być tylko
wymysłem kupującego czy dziecka,
które od zawsze chciało mieć kota.
Później, gdy taka istota podrośnie
lub się znudzi, zostaje porzucane,
bądź oddawane do schronisk. Z tego
rodzą się kolejne problemy, ponieważ
takie miejsca są zwykle przepełnio-
ne, brakuje pieniędzy i jedzenia dla
tych niewinnych zwierząt.

Fundacja Agapeanimali już od 10.
lat działa na terenie Poznania. Zaj-
mują się oni porzuconymi, często
przy tym schorowanymi kotami. Ich
działalność polega przede wszystkim
na pierwszej pomocy porzuconym
czworonogom, a także tymczaso-
wym przygarnianiu tych zwierząt.
W późniejszym czasie próbują oni
przekazać swoich podopiecznych do
adopcji. Na stronie fundacji w łatwy

sposób osoby, które zdecydują się
przyjąć pod swój dach taką pociechę,
mogą tego dokonać. Jednak trzeba
pamiętać, że jest to duża odpowie-
dzialność i ciągłe obowiązki.

Podsumowanie akcji „Rusz Ser-
duszko” zaplanowane zostało na 18.
grudnia. To właśnie tego dnia zosta-

nie oficjalnie przekazane wszystko
to, co zostało zebrane na ręce funda-
cji. Poza tym odbędzie się podsumo-
wanie, a cała akcja i jej wyniki zo-
staną przedstawione w najnowszym
odcinku Flesza.

Najbardziej cieszy fakt, że środowi-
sko studenckie tak chętnie zaan-

gażowało się w pomoc. Cała akcja
trwała około miesiąca, a ilość przeka-
zanych przedmiotów może budzić po-
dziw. To pokazuje, że organizacja tego
typu wydarzeń powinna mieć miejsce
jeszcze częściej, a dla całej redakcji Fle-
sza należą się ogromne podziękowania.

Daniel LEWANDOWSKI

Dnia 6 grudnia na Wydziale
Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa odbyła się konferen-
cja Rola i funkcje współczes-
nego dziennikarstwa, na któ-
rej mógł się pojawić każdy,
kto interesował się porusza-
nymi zagadnieniami.

Wraz z dziekanem Andrzejem
Stelmachem konferencję rozpoczę-
li goście z TVP (m.in. Maciej Sta-
necki), którzy w swoich przemówie-
niach opowiedzieli o historii po-
wstania oraz o wyzwaniach stojących
przed telewizją publiczną. W czasie
przeznaczonym na pytania dr Jakub

Jakubowski z UAM poruszył temat
finansowania TVP, co wywołało bar-
dzo interesującą wymianę zdań.

W kolejnych częściach konferencji
szczególnie ciekawym był wykład Me-

dia Pluralism Monitor: Results for Po-
land. Pani dr hab. Beata Klimkiewicz,
reprezentująca UJ, bardzo dobrze
wytłumaczyła poruszane przez siebie
trudne zagadnienie niewielkiemu au-

dytorium (być może mała frekwencja
wynikała z konieczności pójścia na
normalnie odbywające się tego dnia
zajęcia lub lunch, były to bowiem go-
dziny obiadowe).

Panel trzeci był opóźniony o około
40 minut, skutkiem czego każdemu
z prelegentów dano 10 minut na
przedstawienie swoich tematów.
Mimo tego, zarówno prof. KUL dr hab.
Grzegorz Tylec (Status prawny redak-
tora naczelnego i zakres jego odpowie-
dzialności), reprezentująca UWr dr
hab. Lucyna Szot (Status zawodowy
dziennikarzy w teorii i praktyce) oraz
inni goście bez problemu poradzili so-
bie z tą niewielką niedogodnością.

JULIA ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com

40 lat minęło

Fundacja Agapeanimali już od 10. lat działa na terenie Poznania. Zajmują się oni
porzuconymi, często przy tym schorowanymi kotami. Ich działalność polega przede
wszystkim na pierwszej pomocy porzuconym czworonogom, a także tymczasowym
przygarnianiu tych zwierząt.

Wraz z dziekanem Andrzejem Stelmachem konferencję rozpoczęli goście z TVP (m.in.
Maciej Stanecki), którzy w swoich przemówieniach opowiedzieli o historii powstania
oraz o wyzwaniach stojących przed telewizją publiczną. W czasie przeznaczonym na
pytania dr Jakub Jakubowski z UAM poruszył temat finansowania TVP, co wywołało
bardzo interesującą wymianę zdań.

Flesz sprawił prezent zwierzakom
Atmosfery, która wytwarza się wokół świąt Bożego Narodze-
nia, nie da się opisać jednym słowem. W powietrzu czuć już
zapach pierniczków, a dookoła słychać już tylko kolędy. Jest to
czas, kiedy każdy człowiek stara się zrobić coś dobrego dla in-
nych. Organizowane są zbiórki żywności czy szlachetna pacz-
ka. Jednak poza potrzebującymi ludźmi, nie można zapom-
nieć o naszych czworonogach. Redakcja Flesza wpadła na po-
mysł, aby zorganizować akcję charytatywną „Rusz Serdusz-
ko” dla chorych i bezdomnych kotów z fundacji Agapeanimali.

Krótko o mediach

Rusz serduszko z Fleszem
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W Polsce, obok kobiecych biegów
narciarskich, najważniejszą dyscy-
pliną zimową są oczywiście skoki nar-
ciarskie. Chyba nie ma osoby, która
nie słyszała nigdy o Adamie Małyszu.
Zaczęło się od niego, ale to właśnie
teraz jesteśmy reprezentacją, której
boją się najlepsi, a ówczesny sezon
jest idealny do tego, aby to potwier-
dzić. Poza pucharem świata do zgar-
nięcia są medale mistrzostw świata
w lotach, Turnieju Czterech Skocz-
ni i te najważniejsze, czyli krążki
olimpijskie.

Od kilku sezonów polscy kibice
przyzwyczaili się już do tego, że pod-
opieczni Stefana Horngachera pla-
sują się w czołówce najlepszych za-
wodników. Poprzedni rok był bardzo
udany, a nawet historyczny. Polscy
skoczkowie zwyciężyli w klasyfikacji
Pucharu Narodów, Kamil Stoch i
Piotr Żyła zajęli pierwsze dwa miejs-
ca w Turnieju Czterech Skoczni, a w
„generalce” mieliśmy czterech biało-
czerwonych w najlepszej 20. Ponad-
to w Letnim Grand Prix Dawid Ku-
backi zwyciężył każdy z pięciu kon-
kursów, dzięki czemu zapisał się w
historii skoków narciarskich. Jak

dobrze wiemy, apetyt rośnie w miarę
jedzenia, dlatego kibice w sezonie
olimpijskim oczekują tylko jednego-
zwycięstwa.

Wytrzymać presję

W sporcie mimo wszystko naj-
ważniejsza jest głowa. Można być w
najlepszej formie i mieć dopraco-
waną taktykę w każdym calu, ale bez
odpowiedniego przygotowania psy-
chicznego nic się nie osiągnie. Pres-
ja, która jest nakładana, szczególnie
w sportach indywidualnych często
paraliżuje młodych sportowców.
W poprzednim sezonie doświadczył
tego Peter Prevc, który dwa sezony
temu nie miał sobie równych,
a w minionym często rezygnował ze
startów i unikał wywiadów telewizyj-
nych, a także kibiców. To samo na
swojej skórze odczuł Gregor Schlie-
renzauer, który po swoich sukcesach
i zdobyciu pucharu świata w wieku
18 lat, do skakania na najwyższym
poziomie wrócił po ponad 3 latach.
Jeśli chodzi o naszą drużyną, to jest
ona już doświadczona, ale presja jest
taka sama. Media pompują balonik,

kibice mają wielkie oczekiwania,
a należy pamiętać, że to są tylko lu-
dzie. Każdy może mieć spadek for-
my, a gdy wtedy nie otrzymają odpo-
wiedniego wsparcia, to może skoń-
czyć się sportową klęską.

Trudne początki

Sezon 2017/2018 rozpoczął się w
Polsce, a dokładniej mówiąc w Wiś-
le. W „drużynówce” Polacy uplaso-
wali się na drugim miejscu ex aequo
z Austriakami, a w konkursie indywi-
dualnym na drugim miejscu stanął
Kamil Stoch. Można by pomyśleć-
początek idealny. Jednak jak wiado-
mo własna publiczność, znajoma
skocznia. Później indywidualnie nie
było już tak kolorowo. Sporo drob-
nych błędów nakłada się na gorsze
miejsca w klasyfikacji końcowej za-
wodów, co dało tylko jedno podium
w trwającym teraz sezonie. Po kilku
konkursach najwyżej jest Kamil
Stoch, na 6. pozycji, a tuż poza
pierwszą 10. jest Piotr Żyła, i Dawid
Kubacki. W czasach świetności Ada-
ma Małysza mieliśmy tylko jego
i długo, długo nic. Teraz mamy przy-

najmniej pięciu, których nie możemy
się wstydzić, ale właśnie. To jest to,
chcemy, aby byli oni cały czas najlep-
si. Z drugiej strony, może wybuch for-
my ma przyjść na najważniejszy mo-
ment dla każdego sportowca, czyli
Igrzyska Olimpijskie?

Uda się powtórzyć sukces?

Patrząc na realne szanse medalowe
podczas igrzysk w Pjongczang, to nie
ma zbyt wiele pozytywów. Justyna Ko-
walczyk, która przyniosła nam wiele
krążków z tej najważniejszej imprezy,
będzie miała ogromne problemy, aby
przebić się przez ówcześnie najlepsze
biegaczki świata. Poza tym świetna
postawa naszych łyżwiarzy szybkich,
na ten moment, można wątpić, że
uda im się to powtórzyć. Jedno jest
pewne, nasi brązowi medaliści w
drużynie, nie obronią medalu, ponie-
waż nie załapali się na nadchodzącą
olimpiadę. To pokazuje, że wszystko
w rękach, a dokładniej mówiąc w no-
gach naszych skoczków. Liczymy
przede wszystkim na konkurs
drużynowy, w którym będziemy fa-
worytami do medalu, no i oczywiście

na naszego dwukrotnego mistrza-
Stocha. Trudno będzie pobić ostanie
wyczyny polskiej reprezentacji, która
zdobyła aż sześć medali w Soczi. Doś-
wiadczenie pokazuje, że na każdej
dużej imprezie sportowej mamy do
czynienia również z niespodzianka-
mi, medalami, na które wcześniej
byśmy nie liczyli. Taki scenariusz na
pewno byłby mile widziany.

Spokój zawodników

W wywiadach polscy skoczkowie
często mówią o dobrej atmosferze w
zespole. Zresztą widać, że nie ma
tam podziałów i każdy z nich wspie-
ra się, jak tylko potrafi. To pozwala
skupić się na treningach i nawet
przytrafiające się czasem porażki są
przyjmowane ze spokojem. Wszyscy,
razem z trenerem jednogłośnie mó-
wią, że nie stawiają sobie poprzecz-
ki, której na ten moment przesko-
czyć nie mogą. Wszystko, co najlep-
sze ma przyjść w połowie sezonu,
a czy uda się to osiągnąć, zweryfikują
wyniki, na które każdy kibic sportów
zimowych czeka.

Daniel LEWANDOWSKI

Koniec kariery początkiem
nowego, trudnego życia

Gdy piłkarze zawieszają buty na
kołku, wielu z nich nie ma większego
pomysłu na swoją przyszłość. Życio-
wa pustka bardzo często sprawia
byłym sportowcom problemy, zatem
w Wielkiej Brytanii zdecydowano się
stworzyć projekt na wzór pomostu na
rynek pracy. Wiele renomowanych
firm miało oferować posady więk-
szym i mniejszym piłkarskim gwiaz-
dom, by ci potrafili sobie ułożyć
życie bez futbolu. Część zawodni-
ków nie potrafi jednak żyć bez piłkar-
skiego dreszczyku emocji. To właśnie
ci wybrańcy trafiają do stacji telewi-
zyjnych.

Thierry Henry, Rio Ferdinand,
Gary Neville, Steven Gerrard czy Ja-
mie Carragher. To tylko nieliczne
przykłady byłych gwiazd Premier
League, które pracują obecnie w sta-
cjach zajmujących się futbolem.
Opinie na ich temat nie są jedno-
znaczne, jednak żadnemu z nich nie
można zarzucić braku wiedzy bądź
nierzetelności. Byli piłkarze mają za-
zwyczaj do powiedzenia znacznie
więcej niż przeciętni dziennikarze,
którzy nie poznali futbolu od we-
wnątrz.

Podobną funkcję do wymienio-
nych powyżej ekspertów pełni Mi-
chael Owen. Niestety, na funkcji
podobieństwa się kończą, bowiem

były gracz Liverpoolu ma niewiele
wspólnego z kompetentnym dzien-
nikarstwem. Jego komentarze były
tak frustrujące dla fanów Sky
Sports, że stacja zdecydowała się
rzadziej zapraszać go do studia me-
czowego, zaś pozwolić mu spędzać
więcej czasu w dziupli komentator-
skiej. Jak nietrudno się domyślić,
taka decyzja nieszczególnie przy-
padła do gustu widzom Premier
League.

Komentuję, bo lubię!

W funkcji komentatora sam
Owen czuje się wręcz wyśmienicie.
Choć w teorii pełni rolę dopowia-
dającego eksperta, to nierzadko
sam przejmuje inicjatywę i połyka
mikrofon. Wówczas poziom frust-
racji widzów stacji Sky sięga zeni-
tu.

W grę nie wchodzi jednak wyci-
szenie odbiornika, bowiem w An-
glii to właśnie atmosfera meczowa
wzbudza ogromne zainteresowa-
nie. Pozostało zatem słuchać barw-
nych komentarzy Owena i próbo-
wać przyjąć je z dużą dawką hu-
moru.

– W dzisiejszych czasach piłkarze
bardzo często muszą używać swoich
stóp.

Trzeba przyznać, że nie jest to
szczególnie odkrywcze stwierdzenie,
lecz to dopiero jedna z wielu wpadek
Michaela Owena.

– To był fantastyczny rzut karny,
dlatego jest z pewnością rozczaro-
wany, że nie trafił w światło bramki.

– To klarowny faul. Mam na myś-
li, że nawet go nie dotknął i to oczy-
wista symulacja, ale nie powinien się
dziwić, że otrzymał napomnienie.

– Cóż to był za strzał! Absolutnie
nie do zatrzymania, ale bramkarz po-
winien był lepiej się zachować.

– Każdy kapitan ci powie, że
chciałby strzelać w swoich fanów
w drugiej połowie.

Najwięcej pomyłek Owen po-
pełnia jednak wówczas, gdy komen-
tuje spotkania swoich byłych klubów.

– To niemożliwe, by zatrzymać
Rooneya, kiedy jest w takim nastro-
ju, chyba że zrobi się to w taki spo-
sób, jak Jagielka przed chwilą.

– Czy oni zasłużyli na zwycięstwo?
Nie. Czy Liverpool zasłużył? Tak.
Dlatego remis jest sprawiedliwym
wynikiem.

Trawa u sąsiada
jest zawsze zieleńsza

Czytając powyższe wpadki, aż
trudno uwierzyć, że Michael Owen
regularnie zasiada w dziupli komen-
tatorskiej i wraz z dziennikarzem
prowadzącym notorycznie prosi się
o kolejną dawkę krytyki.

Komentowanie tak dynamicznego
sportu – w szczególności w Anglii –
nie jest proste. Z tym wyzwaniem
nie radzili sobie nawet lepsi piłkarze
od Owena, którzy po kilku niepowo-
dzeniach wrócili do innych zajęć.
Michael Owen był wspaniałym gra-
czem, jednak nie jest równie dobrym
ekspertem. Dla ogólnego dobra le-
piej byłoby, gdyby były piłkarz Liver-
poolu nie próbował na siłę udowad-
niać całemu brytyjskiemu światu fut-
bolu, że w pracy poza boiskiem czu-
je się równie dobrze, co na nim.

Dla polskich sympatyków piłki postać
Owena powinna być dobrym
przykładem na to, że warto doceniać na-
szych własnych – równie dalekich od
perfekcji – komentatorów. Truskawka na
torcie i Maradona podczas mundialu
w Brazylii są niczym przy cotygodnio-
wych opowieściach Michaela Owena.

Patryk Domagała

Narzekacie na polskich komentatorów?
Poznajcie lepiej Owena

Nie da się ukryć, że mało kto lubi zimę. W końcu kto jest fa-
nem ciągłego zimna, ciemności i ubierania się w coraz więcej
warstw. Mimo to jest spora grupa ludzi, która z roku na rok
oczekuje właśnie tej pory roku. Wszystko dlatego, że na
przełomie listopada i grudnia rozpoczynają się praktycznie
wszystkie sporty zimowe.

W sporcie mimo wszystko najważniejsza jest głowa. Można być w najlepszej formie
i mieć dopracowaną taktykę w każdym calu, ale bez odpowiedniego przygotowania
psychicznego nic się nie osiągnie. Presja, która jest nakładana, szczególnie w sportach
indywidualnych często paraliżuje młodych sportowców.

Trafić na odpowiednie warunki

Delektując się wyśmienitym spotkaniem, niejednokrotnie na-
rzekamy na komentatorów, którzy niekiedy robią wręcz
wszystko, by obrzydzić nam odbiór meczu. Nie ma w tym
rzecz jasna choćby krzty umyślności, lecz zwyczajny brak
umiejętności przekazania pewnych istotnych faktów. W Pol-
sce w ostatnim czasie prym w pomyłkach wiódł Tomasz Haj-
to, który jednak i tak cieszył się większą sympatią niż Dariusz
Szpakowski. W poszukiwaniu prawdziwego lidera wpadek
musimy jednak udać się na Wyspy Brytyjskie, bo to właśnie
tam swoją pracę dość nieudolnie wykonuje Michael Owen.


