
Stało się: niektórzy studenci
poczuli się jak bociany. Po zimie,
która przynosi sesję, wracają
do ciepła rodzinnego gniazda.
Machając na pożegnanie swoim
planom na poprzedni semestr,
odlecieli w domowe pielesze.
Zapewne chcą nabrać sił na ko-
lejne pół roku nauki, by lepiej
przygotować się do sesji letniej.
To się chyba nazywa nadzieja. Co
zrobić, żeby ona również nie odle-
ciała? Kilka słów o organizacji.

Naładuj baterie
W pewien poniedziałek miałam

okazję poznać dziewczynę, która po-
wiedziała mi, że w środę przyjeżdża do
niej chłopak, z którym od dawna się nie
widziała. Ze współczuciem zapytałam
ją: kiedy ostatni raz się spotkaliście? Od-
powiedziała mi, że w zeszły piątek.

Każdy student inaczej przechodzi
rozłąkę z rodziną i znajomymi. Niektó-
rzy mają to szczęście, że często spotykają
się z ważnymi dla siebie osobami lub na-
wet z nimi mieszkają. Niestety pewni
studenci wszystko i wszystkich, których
kochają, zostawili w rodzinnym gnie-
ździe, stąd czas powrotu staje się dla nich
okazją do wspólnego spędzania czasu.

Bliska osoba jest lepsza niż melisa czy
energetyk, dlatego nie warto żałować so-
bie czasu na długie spotkania, a płynąca
z nich pozytywna energia bez wątpienia
jest dobrym akumulatorem na nowy
semestr.

Planuj

Jeżeli masz problem z rozdzieleniem
nauki i przyjemności, dobrą metodą jest
zaplanowanie sobie pewnych elemen-
tów tygodnia, by móc utrzymać zdrowy
balans.

Tutaj dobrze jest wydrukować sobie
planner, w którym będziesz mógł zapi-
sywać czynności do wykonania w każdej
godzinie dnia. Tak szczerze? Starczy ka-
lendarz lub kawałek kartki, który powie-
sisz nad biurkiem – cokolwiek jest ci po-
trzebne do stworzenia minimum orga-
nizacji.

Załóżmy, że twoim celem jest nauka
do jakiegoś egzaminu. Wyznacz sobie
ostateczny termin, do którego musisz
być przygotowany z danego materiału,
oraz czas, który chcesz w danym tygod-

niu na to poświęcić, a następnie wpisz
go do plannera, czy innego organizera.

Ponieważ wszyscy wiemy jak to jest
być studentem i ile atrakcji może nam
przeszkodzić w postępowaniu zgodnie
z planem, najlepiej załóż, że potrzebu-
jesz na wykonanie danej czynności wię-
cej czasu – w końcu nigdy nie wiadomo,
kiedy znajomy zaprosi cię na imprezę
lub coś nowego pojawi się na Netflixie.

Planowanie pozwoli ci zarówno wy-
pełnić wszystkie obowiązki w terminie, jak
i miło spędzić czas odpoczywając od nich.

Podnoś poprzeczkę

Może pojawić się sytuacja, w której
trudno będzie ci uczyć się tak długo, jak
zaplanowałeś. Dlatego nie zapomnij, że
najważniejsze jest stopniowe wprowa-
dzanie zmian.

Początkowo trudność może sprawiać
ci nadobowiązkowa godzina przezna-
czana na naukę, ale gdy przywykniesz do
uczenia się przez te sześćdziesiąt minut,
wejdzie ci to w nawyk.

To sprawi, że w przyszłości będziesz
mógł wpisać w swój planner dodatkowy
czas nauki, który nie będzie dla ciebie
tak dużym wyzwaniem.

Nie zapomnij, że liczą się małe kroki,
dzięki którym osiągniesz wyznaczony
cel!

Zadbaj o przestrzeń

Jeżeli wyznaczyłeś czas, w którym
chcesz dojść do swojego celu, musisz
zadbać również o miejsce, w którym
będziesz przebywał podczas konkret-
nych etapów jego realizacji.

Gdy uważasz, że we współdzielonym
pokoju ciężko jest ci się skupić, ucz się
w bibliotece. Dodatkowe godziny na
uczelni nie są takie straszne, kiedy po
powrocie do mieszkania czy akademika
możesz odpoczywać.

Wybierając naukę w mieszkaniu, pa-
miętaj o wywietrzeniu i posprzątaniu
pokoju, tak aby troska o porządek nie
przysłoniła celu, którym jest nauka,
szepcząc ci do ucha: posprzątaj! Wiem
z autopsji, że taki bałagan nieźle potra-
fi namącić w głowie!

Pozbądź się również wszelkich roz-
praszaczy (telefonu czy komputera), bez
których twoja nauka będzie szybsza
i efektywniejsza.

Bądź na bieżąco

Czasami rozwiązaniem problemu, ja-
kim jest nadmiar nauki pod koniec ses-
ji, jest przygotowywanie się z obo-
wiązujących na wykładach czy ćwicze-
niach zagadnień w terminie.

Systematyczne powtarzanie pokona
wiele nieprzespanych nocy, które spędza się
na nauce zostawianej na ostatnią chwilę.

Skup się na tym,
co najważniejsze

Dla każdego studia to zbitek przed-
miotów, których nauka jest prostsza lub
trudniejsza. Kluczem do osiągnięcia
sukcesu jest skupienie się na tym, co na-
prawdę ci się podoba.

Kiedy jakiś przedmiot nie daje ci sa-
tysfakcji, naucz się materiału na tyle,
żeby zdać, bardziej poświęcając się
temu, co cię interesuje.

Nie można być ekspertem w każdej
dziedzinie, dlatego rozpoznanie tego,
z czym zwiążesz swoją przyszłość, jest
podstawą twojego spełnienia zawodo-
wego.

Ubarw sobie życie

Dużym ułatwieniem podczas nauki
jest używanie kolorowych długopisów
czy zakreślaczy. Zaznaczając dane treś-
ci, wyróżnisz te najważniejsze, poma-
gając sobie w ich zapamiętaniu.

Trudne definicje lub słowa w języku
obcym możesz również zapisywać
na karteczkach samoprzylepnych oraz
przyczepiać je w miejscach, w których
często przebywasz i na które patrzysz,
np. nad biurkiem. Wtedy, siadając
przy nim, za każdym razem zwrócisz
uwagę na słowo, co ułatwi ci jego przy-
swojenie

Przeznacz czas dla siebie

Najważniejsze jest to, żebyś nie za-
pomniał o sobie.

Niektórzy wybierają sporty, inni
gorące kąpiele, czytanie książki czy spot-
kania ze znajomymi. Zachowanie rów-
nowagi między nauką a czasem wolnym
jest niezbędnym składnikiem do
osiągnięcia celu.

I pamiętaj: pozwól sobie raz na jakiś
czas poczuć się jak bocian i na chwilę
odleć od świata obowiązków relaksując
się gronie bliskich czy oddając się swo-
im pasjom.

Ismena LEŚNIK
ismenalesnik@gmail.com
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Studencki odlot

Polecamy

Gratulujemy zdania sesji
i witamy w semestrze letnim!

Teraz będzie już tylko cieplej☺
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Już niedługo sale znów będą pełne
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Drodzy czytelnicy!
Zważywszy na sesję egza-

minacyjną, ten numer trafi
do Waszych rąk dopiero
w marcu. To jednak nie
świadczy o tym, że zwalnia-
my tempo. Kolejne wydanie
już się dla Was tworzy, tym-
czasem ja przedstawię skrót
wydarzeń z tego miesiąca.
Ismena i Julia mają dwa Was
kilka rad, jak umilić sobie
czas w okresie sesji, który
jeszcze nieraz przed Wami, więc warto sobie wziąć to do
serca i… wyluzować. Diana opisuje najważniejsze wyda-
rzenia, które miały miejsce na naszym wydziale – mam na-
dzieję, że bawiliście się świetnie na Połowinkach WNPiD,
które jako Samorząd mieliśmy okazję dla Was organizo-
wać! Już niedługo widzimy się na kolejnej imprezie
– Pierwszym Dniu Wiosny na Patio, podczas którego bę-
dziemy rozdawać bluzy wydziałowe – musicie na nim być!
Jak zawsze, nie zabrakło w naszej gazecie filmowych re-
cenzji, tym razem Olek opisuje „Kształt wody”, a Adrian
„Paradoks Cloverfield”. Zastanawialiście się kiedyś, dla-
czego warto brać witaminę D? Nie? Koniecznie przeczy-
tajcie tekst Kingi o tym leku. Martyna napisała od serca,
co sądzi o tegorocznych zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich w Pjongczangu. Dawid opisuje nowy rodzaj sportu,
który przeniósł się do Internetu, a nazywa się e-sport, ale
nasi niezawodni redaktorzy Daniel i Patryk relacjonują sy-
tuację Lecha oraz angielskiej ligi – live. Na koniec konty-
nuacja opowiadania o Pilawie, które tworzy dla Was
Krzysztof oraz filmy z outfilm, które poleca w tym mie-
siącu Adrian. Mam nadzieję, że Was drodzy czytelnicy,
lutowe wydanie zaciekawi równie bardzo, jak mnie.
Już niedługo widzimy się na powitaniu wiosny, tymcza-
sem trzymajcie się ciepło, w tę mroźną porę!
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Student February is sleepless
nights, diligent studying and tons
of coffee. It is time X, time of pas-
sing exams. Nevertheless it is
strongly recommended to relax
a lot after hard work, so don’t wor-
ry! Every story has the happy end.
This month: Fat Thursday or celeb-
ration of Carnival, the faculty hoo-
dies for the WNPiD students and
“we survived first semester” party.

Delicious Celebrating Or Fat
Thursday in Poland

Fat Thursday is a Catholic Christian
feast marking the last Thursday before
Lent – time of fasting. It is a day dedi-
cated to eating a large amount of sweets,
cakes and other meals that are usually
forbidden till the Easter feast. The most
popular dishes served in Poland this day
are pączki – a large fried doughnut filled
with marmalades, glazed with sugar and
sometimes topped with candied orange
peel, and faworki – crispy dough stripes
sprinkled with powdered sugar. Accor-
ding to statistics Poles eat 100 million
doughnuts on this day. This number is
strongly connected with the believe that
refusal from eating donuts will bring bad
luck for the rest of the year.Tradition to
eat donuts all together also exists at the
Faculty of Political Science and Journa-
lism (WNPiD), thus every year Student

Council dishes out pączkiwithin chari-
ty campaign. In 2018, Fat Thursday was
celebrated on the 8th of February during
the examination time at the University,
that is why it was postponed until 22th
of February. Mission “Pączki” aimed to
help little Jeremi during his fight against
effects of cytomegalovirus. Everyone,
who wanted to support Jeremi could
find a donuts stand at the hall of the
WNPiD.

Faculty Hoodies

It is an old student tradition to identi-
fy yourself with the university you study
in and the Adam Mickiewicz University
is no exception. Moreover, it is very po-
pular to have a faculty hoodie. Over the
years particular faculties offer students
to acquire such clothes, since it is distin-
guished by individual visualization and
made as special order.Student Council of
the Faculty of Political Science and Jour-
nalism has already started to promote the
faculty hoodies this year. Realization in-
cludes the “college” and the “cangoor”
type of the sweatshirts. Since they are
planned to be delivered for the special
day – the First Day of Spring, students
couldmake an order till the 20th of Feb-
ruary.The hoodie is all about the great
feeling of a strong connection with your
Faculty. In case you are a student of other
faculties please look for more informa-
tion at the fan page of your Student
Council. It is a nice souvenir for all life,
so don’t miss a golden opportunity!

Połowinki Party

It is a well-known fact, that students of
the Adam Mickiewicz University know
how to celebrate different occasions and
have fun at any time and place. They
know the main secret of successful stu-
dying – the University is not only for lear-
ning. After a hard period of passing exams
faculties of our University organize a great
parties for their students. The occasion
for celebrating is simple – we survived the
first semester and passed exams more or
less successfully. Usually such parties are
thematic in order to make the bigger fun
and are held in the clubs all over the city
of Poznań. As the BUC is a student ma-
gazine created at the Faculty ofPolitical
Science and Journalism, it is logical to de-
scribe a party organized exactly by it.The
party was made by the Faculty of Political
Science and Journalism together with
their neighbors from Morasko Campus
– the Faculty of the Chemistry. This

year they decided to have fun at the
“SQ” club, which is considered to be one
of the best night clubs in Poznań. The lea-
ding motive of the celebration was Sil-
ver&Gold Party, thus all girls shined like
diamonds on the dance floor. In addition,
there was a photo booth, so that everyo-
necould make a lovely picture, which
later would bring students back to the
warm memories from the party.According
to the coordinators, the event was
successful and fulfiled the expectations
of the students from the both faculties.

stashevska.diana@gmail.com
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Time X at the Adam
Mickiewicz University

Rada Samorządu Studentów WNPiD organizuje kolejne eventy

Od tego numeru przedstawiamy Wam skład naszej redakcji.
Na pierwszy ogień idzie nasz dziennikarz, który na kinie zna się jak mało
kto – Olek Sikorski. Po sesji udał się na krótki odpoczynek do Paryża :)

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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Kiedy piszę te słowa, jest druga nad ranem, a ja powin-
nam albo pójść spać, albo wrócić do nauki ekonomii.
Niedawno zaczął się luty, co dla studentów oraz nauczy-
cieli akademickich oznacza rozpoczęcie sesji. To trudny
czas dla obu tych grup, choć śmiem twierdzić, że dla
pierwszej z nich jest on, mimo wszystko, nieco bardziej
stresujący. Dlatego wpadłam na pomysł, żeby podzielić
się kilkoma zasadami, czy też radami, które mają szan-
sę pomóc w zredukowaniu poziomu stresu i skutecz-
niejszym przyswajaniu wiedzy.

1) Zaspokojenie potrzeb podstawowych

W ferworze nauki decydujemy się czasem zastąpić śniadanie kub-
kiem kawy czy „zarwać nockę”, ale na dłuższą metę jest to kom-
pletnie niewydajne. Wiedzieliście, że permanentny stan niewyspa-
nia można porównać do upojenia alkoholowego? Do takich wnio-
sków doszli w roku 2016 badacze z Uniwersytetu Oxford współpra-
cujący z Królewskim Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia
Publicznego. Brytyjczycy dowiedli, że po 17 godzinach bez snu na-
sza czujność spada do poziomu analogicznego do wypicia takiej iloś-
ci alkoholu, aby w wydychanym powietrzu mieć 0,5 promila. Po do-
bie bez snu wartość ta wynosi od 0,8 do 1 promila. Jak łatwo się do-
myślić, skutkuje to m.in. zmniejszeniem koncentracji, co utrudnia
nauczenie się czegokolwiek. Dlatego czasem lepiej porządnie się wy-
spać, zjeść solidny posiłek i móc logicznie myśleć w trakcie zalicza-
nia przedmiotu, niż wlec się na kolokwium czy egzamin jak głodne,
ale za to znające wszystkie definicje, zombie.

2) Odpowiednie warunki i sposób nauki

Dla jednych oznacza to wysprzątanie pokoju, dla innych dokoń-
czenie serialu, a dla niektórych wyjście z domu do kawiarni, czy bib-
lioteki. Ogólna zasada polega na tym, aby pozbyć się wszystkich
czynników rozpraszających, żeby mózg mógł skupić się na posta-
wionym przed nim zadaniem. Ważne są również metody nauki.

Ludzi podzielić można na trzy typy: słuchowców, wzrokowców
i kinestetyków. Pierwsi najlepiej uczą się, gdy słyszą, czego się uczą.
Dobre sposoby nauki dla nich to nagranie własnego głosu, czy prze-
pytanie kogoś z określonego materiału. Ludziom z drugiej grupy naj-
lepiej pomagają kolorowe notatki, sprawdzają się też niektóre mne-
motechniki, zwłaszcza te, które wykorzystują obrazowe skojarzenia.
Trzeci typ cechuje się dużą motorycznością, więc najlepiej zapa-
miętuje informacje, angażując pamięć mięśniową, na przykład
poprzez obracanie długopisu między palcami lub przechadzanie się
w trakcie nauki. W życiu najczęściej wykorzystujemy zarówno zmysł
słuchu, wzroku oraz dotyku (kinestetyki), ale by odnaleźć najefek-
tywniejszy sposób nauki dobrze jest sprawdzić, który lub które z nich
przychodzą nam najbardziej naturalnie.

3) Częste przerwy

Ludzki mózg nie jest w stanie działać na najwyższych obrotach
przez cały czas. Zdania co do tego, jak długo jesteśmy w stanie
w skupieniu pracować, są podzielone. Wszyscy naukowcy zgadzają
się jednak, że przerwy są konieczne. Najlepiej, aby były krótkie, ale
za to częste. Co ciekawe, taka przerwa nie musi polegać na leżeniu
bezczynnie na łóżku, choć warto wspomnieć, że dwudziestominu-
towa drzemka może skutecznie zwiększyć naszą efektywność. Rów-
nie dobrze można jednak wykorzystać ten czas na malowanie, śpie-
wanie, zrobienie serii brzuszków albo... modlitwę. Cokolwiek, co jed-
nocześnie nie zajmuje zbyt wiele czasu i pomaga w zrelaksowaniu
się, w konsekwencji zwiększając wydajność pracy mózgu.

4) Drobne rzeczy

Świadomość tego, że świetnie wyglądamy i mamy ze sobą wszyst-
ko, co może być potrzebne danego dnia. Warto poświęcić minutę,
by sprawdzić, czy wszystko zabraliśmy, niż później w panice biec po
telefon czy „szczęśliwy” długopis. To samo tyczy się stroju. Spoj-
rzenie w lustro przed wyjściem nie będzie przejawem narcyzmu ani
czynnością, która zajmie wiele czasu, a może wzmocnić pewność
siebie. W trakcie samego kolokwium czy egzaminu należy zwrócić
uwagę na to, jak kładziemy legitymację. Na zaliczeniach pisemnych

powinna być ona skierowana napisami do właściciela, podczas
ustnych odwrotnie – napisy mają być czytelne dla egzaminującego.
Takie drobne rzeczy sprawiają, że opanowanie się jest łatwiejsze, ale
tylko jeśli sami o nie zadbamy. Jeżeli zwraca na nie naszą uwagę np.
Profesor z 25-letnim doświadczeniem, na którym mieliśmy zamiar
wywrzeć dobre wrażenie, sytuacja staje się tylko bardziej stresująca.

5) Pozytywne myślenie

Większość z nas posiada naturalną skłonność do dramatyzowa-
nia. Mówimy „nigdy się tego nie nauczę”, gdy powinniśmy stwier-
dzić „chcę się tego nauczyć”. Ta chęć nie musi być wcale związana
z realnym zainteresowaniem danym przedmiotem, choć może ko-
relować z cechami naszej osobowości. Przykładowo, osoba o cha-
rakterze ekstrawertycznym będzie wolała zaliczyć w pierwszym ter-
minie, aby nie marnować czasu, który mogłaby spędzić z przyja-
ciółmi na piwie, na uczenie się na poprawkę. Nie należy też przej-
mować się zbyt długo, jeśli powinie nam się noga i trzeba będzie
przybyć na wspomnianą wyżej poprawkę. Warto za to pomyśleć
o jakimś systemie samonagradzania się. To jak z osiągnięciami
w grach – niby nic, a mile pieści ego i podnosi poziom satysfakcji.

Aby podsumować te moje coachingowe brednie, chciałabym przy-
wołać słowa profesora Wiktora Osiantyńskiego, który na pytanie
o to, co jest w życiu ważne, odpowiedział:

„Wstać rano, zrobić przedziałek i się odpieprzyć od siebie. Czyli
nie mówić sobie: muszę to, tamto, owo, nie ustawiać sobie za wyso-
ko poprzeczki i narzucać planów, którym nie można sprostać. Bez
egoizmu, ale bardzo starannie, dbać o siebie i o swoje własne uczu-
cia. Poświęcać się temu, co sprawia przyjemność. Ja zapisuję rano,
co mam zrobić. A chwilę potem skreślam połowę. To bardzo ważne,
by siebie samego nie nastawiać na dzień czy na całe życie tak am-
bitnie, że niepowodzenie będzie nieuniknione. Jeśli człowiek chce
za dużo osiągnąć, zaplanować, zrealizować, to jest stale z siebie nie-
zadowolony. A może po to, by być z siebie zadowolonym, wystarczy
robić rzeczy, które są potrzebne, godziwe, warte, dobre, bez wyma-
gania od siebie więcej, niż można osiągnąć”.

JULIA ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com

Coachingowe brednie
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Notatki na bok, czas na przerwę!



4 facebook.com/fb.buc luty 2018

Dawno nie było w kinie niczego po-
dobnego. Całkowicie łyknąłem, a na-
wet zachłysnąłem się – a było czym.
„Kształt wody” to hołd złożony przez
meksykańskiego reżysera – del Toro
dla oldschoolowego Hollywood, który
w swoim filmie w bardzo precyzyjny
sposób przeplata motywy społeczne,
moralne, artystyczne w połączeniu
z naukowo-fikcyjnym wydźwiękiem.
Wszystko to zgrabnie opowiada histo-
rię miłości niemej kobiety i stwora,
którego kształt ciała przypomina
ludzkie. Moim zdaniem jest to jeden
z najsilniejszych kandydatów w tego-
rocznym Oscarowym wyścigu. Roz-
bawi, zauroczy, zaczaruje a nawet
zmoczy – łzami. Celuje w naszą
wrażliwość, pokazując, że bezwarun-
kowa miłość i bliskość jest nieodzow-
nym elementem w naszym życiu.

Guilermo del Toro pokazuje nam się ze swo-
jej wrażliwej strony. Tym razem w przedsta-
wianej przez niego historii, mamy trochę mniej
mroku, a więcej promyków nadziei. Po-
chodzący z Meksyku del Toro niejednokrotnie
już udowodnił, że w świecie fantastyki czuje się
jak ryba w wodzie i nawet jeżeli wypływa on na
głębiny swojej nieograniczonej wyobraźni to
i tak potrafi sobie świetnie z tym poradzić,
przedstawiając nam wybitne dzieło, które za-
chwyca widza swoim kształtem. W swojej do-
tychczasowej karierze wyreżyserował m.in.
„Labirynt fauna” (nagrodzony 3 Oscarami:
scenografia, charakteryzacja i zdjęcia), „Paci-
fic Rim”, „Crimson Peak” i współtworzył sce-
nariusze do wszystkich trzech części z serii
„Hobbit”.

Jak do tej pory został nagrodzony przez Hol-
lywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicz-
nej Złotym Globem w kategorii najlepszy
reżyser. W tegorocznej 90 edycji rozdania
Oscarów zdobył on aż trzy nominacje: za naj-
lepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny
oraz dla najlepszego reżysera. To jego pierwsza
oscarowa nominacja w kategorii reżyserskiej,
uprzednio otrzymał nominację tylko za naj-
lepszy scenariusz oryginalny za film „Labirynt
fauna”. Pozostali nominowani, z wyjątkiem
Paula Thomasa Anderona („Nić widmo”), po-
dobnie jak del Toro debiutują w kategorii
reżyserskiej. W gronie nominowanych niespo-
dziewanie (zabrakło jej w gronie nominowa-
nych do Złotych Globów) znalazła się kobieta
Greta Gerwig – jest to dopiero 6 nominacja dla
płci żeńskiej. „Kształt wody” uzyskał 13 nomi-
nacji do nagrody Amerykańskiej Akademii Fil-
mowej, tym samym wysuwając się na prowa-
dzenie. Do rekordowej liczby czternastu no-
minacji zabrakło mu tylko jednej, taki wynik
udało się osiągnąć trzem filmom: „Wszystko
o Ewie”, „Titanic” i ubiegłorocznemu „La La
Land”. Film zdobył w tym roku dwa Złote Glo-
by z siedmiu możliwych.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 60
ubiegłego wieku, w środku zimnej wojny.
Główna bohaterka, Elisa Esposito (Sally Haw-

Głęboko zakochani
– recenzja filmu „Kształt wody”

Kadr z filmu Kształt Wody

kins), jest niemową, która nigdy nie poznała
swoich rodziców. Mieszka w malutkim miesz-
kaniu nad kinem i dogląda swego sąsiada Gile-
sa (Richard Jenkins) – grafika reklamowego,
z którym łączy ją przyjaźń. Wraz z Zeldą
(Octavia Spencer) pracują w tajnie strzeżonej
jednostce laboratoryjnej, gdzie sprzątają. Pew-
nego dnia jest świadkiem wydarzenia od któ-
rego wszystko się właśnie zaczyna i diametral-
nie zmienia życie głównej bohaterki. Do pla-
cówki w Baltimore z Amazonki zostaje spro-
wadzony wyjątkowy, żyjący w wodzie okaz
badawczy. Na pierwszy rzut oka widzimy hyb-
rydę człowieka z rybą. Rozpoczynają się testy
i różnego rodzaju brutalne eksperymenty, któ-
re mają na celu wypracowanie jakiejkolwiek
przewagi Stanów Zjednoczonych nad pań-
stwem radzieckim w trwającym wyścigu su-
permocarstw. Jak się okazuje obserwowany
stwór przypomina człowieka nie tylko pod
względem postawy, ale również uczuć. Elisa na-
wiązuje z nim więź, począwszy od wzajemne-
go zaciekawienia i przyjaźni, aż po zakochanie.
Równolegle szef bohaterek (w tej roli znako-
mity Michael Shannon) w brutalny sposób
próbuje zbadać i wykończyć stwora. Widząc
bestialskie traktowanie i złe zamiary komen-
danta, Elisa postanawia wziąć wszystko w swo-
je ręce i zaryzykować dla miłości.

Guillermo del Toro po raz kolejny udowad-
nia, że jego wyobraźnia jest niezmierzona, przy
okazji kręcąc najlepszy swój film od czasów
Labiryntu Fauny. Tworzy obraz pięknej baśni
w której możemy wyróżnić klasyczny romans

w pewien sposób podobny do „Romea i Julii”
oraz czerpie elementy od „Pięknej i Bestii”
przekształcając to wszystko w swój alternatyw-
ny wszechświat. Odnajdujemy tu bowiem
nie dwie rodziny, a dwa kompletnie inne wy-
miary: nauki i rzeczywisty – próbują rozdzielić
kochanków, którzy by się połączyć oddają się
ku ucieczce dla triumfu prawdziwej miłość.
Piękna, wyimaginowana rzeczywistość to rów-
nież bogata w kolory i postacie odrobina hu-
moru kryjąca się pod postacią komentarza
społecznego.

Większość widzów taki opis może słabo za-
chęcać, ponieważ i mnie on odepchnąłby od
obejrzenia tego filmu, cała otoczka i bieg wy-
darzeń sprawia, że jest on wyjątkowy w swym
gatunku. Pojawia się tu mieszanka dramatu,
komedii, zarys przekroju społecznego lat sześć-
dziesiątych w USA, aż po musicalową wstaw-
kę i element zimnej wojny. Całość okraszona
jest bajkowym, fantazyjnym stylem, który
spektakularnie wystylizowany, przewrotnie cza-
ruje i zachwyca. Największym wyzwaniem tego
filmu było stworzenie przekonującego roman-
su pomiędzy kobietą a rybą, jednak cała aura
i wyraziste kreacje aktorskie sprawiają, że jest
niesamowicie wiarygodny. Elisa w stworze
z głebin odnajduje cechy, których nie znalazła
u otaczających ją ludzi. Stwór nie postrzega jej
przez pryzmat niedoskonałości, daje jej po-
czucie zrozumienia i akceptacji. To dzięki
ich wyjątkowości tworzy się między nimi nić
porozumienia. Oboje szukają zrozumienia
w świecie, w którym nie ma dla nich miejsca.

Najmocniejszym elementem filmu jest
Sally Hawkins. Mimo tego, że z ust głównej bo-
haterki nie pada żadne słowo, to nigdy nie
mamy wątpliwości co do tego, co czuje. Aktor-
ka sprawia swoją mimiką, że lśni swoją we-
wnętrzną determinacją. Shannon, Jenkins,
Spencer i Stuhlbarg dają fantastyczne popis ak-
torstwa, jednak nadal uwaga skupia się na lek-
ko wycofanej Elisie. Połączenie ułomności
i uporu głównej bohaterki w wykonaniu Sally
tworzy mocny filar filmu, na którym wszystko
inne się opiera.

Scenografia tworzy mroczny klimat zarów-
no placówki badawczej jak i mieszkań bohate-
rów. To klimat szarego świata, który otacza rów-
nież i nas. Kolorowe postaci kontrastują na tle
ponurych pomieszczeń. Subtelna, nadająca
charakter francuskiego romansu, muzyka
Alexandre Desplat’a rozbrzmiewa uzupeł-
niając groteskowo-bajkowy nastrój.

Ta zanurzona w wodzie baśń jest wzorowym
przykładem tego jak powinno wyglądać i bawić
kino fantasy. Przedstawienie świata zupełnie sur-
realistycznego w ramach historycznego kontek-
stu zimnej wojny sprawia, że chcemy wierzyć, że
może to wydarzyło się naprawdę. Że gdzieś obok
pędzącego świata naszych problemów istnieje
wymiar magiczny, w którym ryby wciąż głosu nie
mają, ale za to są zdolne do wyrażania uczuć
– tak gorących jak wody termalne. Historia do-
skonale spełnia się jako przypowieść o akcepta-
cji i odmienności. Ma szansę stać się jedną z naj-
większych filmowych baśni naszych czasów.

Aleksander Sikorski i Filip Nowek



Witamina D będąca hormonem
– zyskała w ostatnim czasie sporo
popularności. Jej korzystne działanie
zauważalne jest już od dawna
– według niektórych wydłuża długość
życia, ale co najważniejsze jej niedo-
bór jest przyczyną wielu dolegliwości
w naszym organizmie.

Rola witaminy D sprowadzana jest głównie
do korzystnego wpływu na kości. Nic w tym
dziwnego, ponieważ odpowiedzialna jest za
prawidłowe wchłanianie wapnia. Szczególnie
zwraca się na to uwagę w przypadku dzieci,
gdyż noworodkom zalecane jest obowiązkowe
przyjmowanie witaminy D. Ma to na celu
wspomaganie prawidłowej postawy i rozwojo-
wi kości oraz wspomaga prawidłowy wzrost.

Problem niedoboru witaminy D dotyka co-
raz więcej ludzi. Szczególnie jest to zauważal-
ne w przypadku ludzi z ograniczonym dostę-
pem do słońca. Idealnym przykładem jest właś-
nie Polska. Nikt kto mieszka w Polsce, nie jest
w stanie dostarczyć wymaganego poziomu
witaminy D, co w konsekwencji doprowadza
do niedoboru jakże ważnego elementu w na-
szym organizmie.

Witamina D jest wyjątkowa pod wieloma
względami. Świadczą o tym jej właściwości
oraz oddziaływanie na nasz organizm. Zapo-

biega rozwojowi cukrzycy, korzystnie wpływa
na czynności poznawcze, działa antynowo-
tworowo, jest niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego, normali-
zuje ciśnienie krwi, a także działa korzystnie na
detoksykacje naszego organizmu. Wiele osób,
które cierpi na niedobór tej witaminy w dużej
mierze ma obniżoną odporność. Wszech-
stronny wpływ tej witaminy na funkcjonowa-
nie całego organizmu powoduje, że coraz wię-

cej ludzi ma problemy zdrowotne spowodo-
wane jej niedoborem.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jakie pro-
blemy zdrowotne może spowodować niedobór
witaminy D. Otyłość, depresja, zaburzenia gos-
podarki wapniowej, czy też problemy z cerą
– są to tylko jedne z licznych objawów niewy-
starczającego poziomu tej witaminy w naszym
organizmie. Zbyt niski poziom witaminy D
powoduje zatrzymywanie się wody w organiz-

mie człowieka – co w dalszej kolejności skut-
kuje otyłością oraz trudnościami w pozbyciu
się niezbędnych kilogramów. Wpływa na na-
sze samopoczucie i poziom energii. Badania
dowodzą również, że znaczny niedobór tej wi-
taminy zwiększa możliwość zachorowania na
chorobę Alzheimera.

Bez względu jednak na to czy występują
u nas objawy niedoboru witaminy D, jej ob-
niżony poziom zdecydowanie wymaga odpo-
wiedniej diety, a także niezbędnej suplemen-
tacji. Witamina ta występuje przede wszyst-
kim w tłustych rybach, jajkach, nabiale oraz
olejach roślinnych. Występuje wiele sporów
jaką dawkę tej witaminy powinno się przyjmo-
wać – 2000 IU czy może 4000 IU. Nie ma jed-
nak na to jednej poprawnej odpowiedzi,
ponieważ jest to zależne od organizmu
człowieka. Aby oszacować jej niedobór, a także
móc przeciwdziałać wielu niekorzystym scho-
rzeniom, zalecane jest badanie witaminy
D3 25 – OH we krwi.

Oczywiście każdy organizm należy trakto-
wać indywidualnie i nie zawsze wszystkie pro-
blemy zdrowotne są spowodowane brakiem
odpowiedniej ilości tej witaminy. Ważne jest,
aby pamiętać, że warto zadbać o zdrowie i od-
powiednią suplementacje niezbędnych wita-
min w naszym organizmie.

Kinga Patalas
kingapa95@o2.pl
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Informacje o kręceniu produkcji – pod różnymi
tytułami, a ostatnio jako Overlord – pojawiały się
co jakiś czas na portalach filmowych. Obraz
w ostateczności zadebiutował na platformie Netflix
w poniedziałek, 5 lutego i w drobnych szczegółach
nawiązuje do poprzednich produkcji z tzw. uniwer-
sum J.J. Abramsa. Jest mrocznie, ale i trudno nie
zauważyć trącenia myszką przez twórców.

Już na początku filmu otrzymujemy informację, że światowe za-
soby energii wyczerpią się w ciągu niecałych pięciu lat. W celu zna-
lezienia ratunku, wybrane państwa świata decydują się na zbudo-
wanie specjalnej maszyny Shepard i wysłaniu jej wraz z siedmio-
rgiem astronautów w przestrzeń kosmiczną. Wśród nich znajduje
się m.in.: Eva Hamilton (Gugu Mbatha-Raw), Volkov (Aksel Hen-
nie) czy stojący na czele grupy komandor Kiel (David Oyelowo).

Zgęstniająca się sytuacja i coraz dziwniejsze przypadki na stat-
ku zmuszają zebraną ekipę do walki o własne życie. Epizod
związany z inżynier Miną Jensen (Elizabeth Debicki) jest sza-
lenie interesujący. I staje się najmocniejszą stroną filmu. Nie-
stety, o reszcie bohaterów nie można napisać nic pozytywnego.
Są miałcy, a dialogi zdają się być pisane na kolanie. Podobnie jak
decyzje, jakimi się wielu z nich kieruje, szczególnie Hamilton,
mająca być odpowiedzią na Ripley z Obcego. Mimo powagi sy-
tuacji i ratowania Ziemi, a potem prób powrotu na Błękitną Pla-
netę, musi trafić się śmieszek (Chris O’Dowd), który z każdej
sytuacji próbuje wybrnąć kiepskim humorem. Podobnie jak je-
den członek ekspedycji, który jest bardzo religijny. Wszystko
podręcznikowo i typowo. Do samych bohaterów nie przywiązu-
jemy zbytniej uwagi, ponieważ nie znamy ich przeszłości (przy-
najmniej większości). Scenarzyści nie nakreślili zbytnio ich
losów, co czyni ich mięsem armatnim, zabijanym na statku
– niczym w podobnej myśli, co ekipa z Obcy: Przymierze.

To, co wyróżnia Paradoks Cloverfield to rozgrywająca się his-
toria na dwóch planach – zarówno na stacji kosmicznej, jak i na
Ziemi. W przypadku tej drugiej są to najsłabsze wątki, które

stają się zwykłymi zapychaczami czasu. Choć i naginająca się
czasoprzestrzeń sprawia, że możemy zastanawiać się nad
finałem i sensem rozgrywanych wydarzeń, to jednak nadal
mamy do czynienia z niedopracowanym materiałem.

Paradoks Cloverfield okazuje się być bardzo słabym obrazem
science fiction, który korzysta z tak wielu schematów (znanych
z Ukrytego wymiaru, Kuli czy – ostatnio prezentowanego
– Life). Zestawiając obraz Juliusa Onaha z Projekt: Monster czy
Cloverfield Lane 10, to trzeci film z serii okazuje się być jednak

najgorszy. Nawiązania do filmów Matta Reevesa i Dana Trach-
tenberga z serii można policzyć na palcach jednej ręki. Mamy
za to mnóstwo nieprzemyślanych sytuacji i decyzji czy wątków,
które w żaden sposób nie zaciekawią widzów. Lepiej zapomnieć
o tym przeciętnym obrazie – nabawicie się tylko bólu głowy
i kolejnych pytań o sens tego właśnie uniwersum.

Adrian Warwas
(adrian.warwas@wp.pl)

Ocena: 5/10

Nihil novi – recenzja filmu
Paradoks Cloverfield od Netflix
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Witamina D – lekiem na wszystko?

The Cloverfield Paradox

Czym grozi niedobór witaminy D?



Bezpieczeństwo. Ochrona.
Spokój. W końcu pokój.
Igrzyska Olimpijskie. Od lat
Olimpiada jest czasem, kiedy
między narodami choć przez
ten krótki czas ma nie docho-
dzić do wojen i gier „dyplo-
matycznych”, bo do dyploma-
cji im daleko. 9 lutego oficjal-
nie rozpoczęła się największa
impreza sportowa. Rozpo-
częła się na półwyspie, który
jest podzielony, nie tylko poli-
tycznie…

Pjongczang to mała miejscowość,
ale w tym roku w świecie sportów zi-
mowych jest o niej najgłośniej.
Wszystko za sprawą igrzysk olimpij-
skich, których jest stolicą. Korea
Południowa przygotowała ceremonię
otwarcia, która może nie była tak
pełna przepychu, jak cztery lata
temu w Soczi, czy osiem w Vancou-
ver. To nie znaczy jednak, że demo-
kratyczna część półwyspu nie zrobiła
czegoś, co na lata powinno zapaść
w pamięci ludzi nie tylko związanych
ze sportem, ale w także, a może prze-
de wszystkim, w umysłach zwykłych
ludzi. Od zawsze na czas igrzysk
ogłaszano „pokój boży”, który w sta-
rożytności oznaczał wstrzymanie
wszelkich działań wojennych, tra-
wiących ówczesne kraje.

Nie od dziś wiadomo, jaki konflikt
toczy się między krajami półwyspu
koreańskiego, ale też między jego
północną częścią a resztą świata.
Długo czekano na decyzję o wystę-
pie północno-koreańskich sportow-
ców w Pjongczang. Ostatecznie

uznano, że mogą wziąć oni w nich
udział, ale pod wspólną flagą z za-
wodnikami z południa. Ceremonia
otwarcia igrzysk była czymś, co
można nazwać prośbą o pokój. To
coś, na co liczy cały świat, nie tylko w
czasie tej imprezy. Ale jest to też coś,
co może być jedynie wyobrażeniem
o lepszym jutrze. Wyobrażeniem…
W głównej arenie rozbrzmiał jeden

z piękniejszych hymnów wzy-
wających o szacunek, o piękniejszy
świat. „Imagine” Johna Lenona
wzruszyło, dało nadzieję, było jas-
nym przesłaniem. Występ zawodni-
ków z obu krajów półwyspu również.
Ułożona przez wolontariuszy gołębi-
ca, obecność siostry Kim Dzong
Unga… to wszystko jest niezwykle
jasne i klarowne, ale czy oby na pew-

no ma jakieś znaczenie na arenie
międzynarodowej? Czy aby przy-
padkiem nie jest tylko zwykłą próbą
dania złudnego przekazu?

Takie można by było odnieść
wrażenie, patrząc jedynie na poli-
tyczną stronę tego wydarzenia. Było
jej wiele, to prawda. Nie sposób od
tego uciec. Jednak czasem warto choć
spróbować oddzielić sport od polity-

ki. Od tego, co za bardzo zawładnęło
naszym światem. W pochodzie re-
prezentacji wzięło udział wiele kra-
jów. Krajów, którym daleko do demo-
kracji, daleko do pełnej wolności.
W końcu wyszli też Koreańczycy, pod
jedną flagą. Irańczycy. Izrael – arena
wielkich walk politycznych w ostat-
nim czasie. Rosja, która pokutuje za
ostatnie igrzyska olimpijskie, które
odbyły się w ich kraju. Jednak to na-
dal sport. To nadal ludzie, którzy ko-
chają to, co robią, abstrahując od
wszelkich niesnasek, które toczą się
między przywódcami, rządami… To
ludzie, którzy przyjechali tu spełniać
marzenia swoje, swoich kibiców. Przy-
jechali do małego Pjongczang, aby
walczyć nie tylko o medale, ale i z sa-
mym sobą, ze swoimi słabościami,
z rywalami. Igrzyska to czas, kiedy je-
dyne zmagania, jakie powinny być
w głowach nie tylko zawodników, ale
i, zgodnie z tradycją, wszystkich, to te
sportowe zmagania. Żadne inne.

Przesłanie ceremonii otwarcia,
mówiące jasno o pokoju i spokoju na
świecie, o wolności od wojen, kon-
fliktów, zatargów politycznych, całej
biurokracji, powinno być prioryte-
tem. Są jeszcze na tym świecie rze-
czy, które dają radość i powinny być
od tego dalekie. Jedną z nich jest
sport. Dobrze by było, żeby też taki
pozostał. Zwłaszcza, że w ostatnich
latach robi się z niego kolejną arenę
walki, już nie tylko sportowej.

Martyna KOWALCZYK
martynakowalczyk996@gmail.com
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Gołębica pokoju

Obecne czasy – XXI wiek jest
uważany za najszybciej rozwi-
jający się pod względem tech-
nologicznym w historii. Nic
więc dziwnego że wraz z jego
rozwojem, także pojęcia nie-
mal tak stare jak cywilizacja
ewoluują w coś nowego, dużo
bardziej na miarę naszych cza-
sów. Właśnie w takich warun-
kach, w pocie i charaktery-
stycznym świetle monitorów
narodził się E-sport.

Przeszłość
Właściwie samych zaczątków ry-

walizacji w grach komputerowych
można szukać już w roku 1972 kiedy
to,jakże by inaczej, w USA na terenie
Uniwersytetu Stanford został zorga-
nizowany pierwszy jakkolwiek oficjal-
ny i zarejestrowany turniej. Choć nie-
wiele ma on wspólnego z E-sportem,
warto o nim wspomnieć choćby
ze względu na uświadomienie sobie,
ile lat temu rywalizacja w wirtual-
nym świecie zaczęła przyciągać do sie-
bie ludzi. Prawdziwy swój początek
i prawdziwy jego [E-sportu] rozwój
nastąpił później ciężko podać do-
kładną datę, ale na pewno przełomem
była gra Quake z 1996 roku, po której
zaledwie rok później powstała pierw-

sza oficjalna organizacja Cyberathle-
te Professional League (w skrócie
CPL) zajmująca się (co jest chyba
oczywiste) organizacją zawodów po-
czątkowo tylko właśnie w tej grze.
I właśnie ta organizacja, ta gra może
śmiało zostać uznana za początek roz-
woju E-sportu, bo z upływem lat jej
podobnych przybywało. I tak po dziś
dzień od 2004 roku nawet Polsce swój
oddział ma ESL – Electronic Sports
League, która konsekwentnie od lat
przyciąga coraz to większą rzesze fa-
nów jak i tych którzy próbują swoich
sił na arenie.

Giganci Popularności

Choć początki E-sportu dotyczył
zaledwie kilku selektywnie wybranych
produkcji, to obecnie ciężko znaleźć
grę opartą na zasadzie multiplayer
(możliwości grania z innymi graczami
przez internet) która nie ma swojego
przyczółku wśród sportowych lig, za-
równo tych amatorskich jak i profes-
jonalnych. Do tych najbardziej cha-
rakterystycznych gier dla tego wido-
wiskowego segmentu rynku należy
zaliczyć (w kolejności powstania):
StarCraft, Counter Strike czy League
of Legends. Wybór tych gier jest oczy-

wiście w sporym stopniu subiektywny,
ale nie umniejsza to faktu że są to naj-
więksi z Gigantów E-sportu, a każda
z nich prezentuje zupełnie odmienny
tryb rozgrywki. I tak StarCraft to coś
dla fanów gier strategicznych (nie
można chyba się za tak owego uważać
nie wiedząc czym StarCraft jest), któ-
ry swoją największą popularność ma
w Korei Południowej, z której to po-
chodzą najlepsi jej gracze. Najlepszym
jej opisem będzie chyba tojak sami
producenci o niej mówią Obejmijcie
dowodzenie nad zmechanizowanymi
terranami, protosami władającymi
mocami oraz insektopodobnymizer-
gami. Walczcie o dominację w ośmiu
wyjątkowych sceneriach. Rozbudo-
wujcie bazy i twórzcie armie w czasie
rzeczywistym w wojennej grze scien-
ce-fiction.Kolejny na liście jest Co-
unter Strike, który zawojował serca
graczy już w 1999 roku, ale swoją
drugą młodość zyskał 6 lat temu wraz
z wyjściem czwartej części o wdzięcz-
nej nazwie Counter Strike: Global
Offensive, która jak najbardziej adek-
watna jest do tego co zrobił on z ryn-
kiem po swojej premierze (naprawdę
przeprowadził iście Globalną Ofensy-
wę). Ta na pozór dość prosta gra opie-
rająca się na pierwszo-osobowych star-

ciach między Terrorystami a Antyter-
rorystami, była przez ostatnie lata
jedną z najbardziej popularnych gier
internetowych. Pozory oczywiście
mylą, a mnogość map czy strategii wy-
maga naprawdę sporych umiejętnoś-
ci by być dobrym, a w skrajnych przy-
padkach – najlepszym. Choć League
of Legends od Riot Games ma
najmłodszy staż z powyższych pro-
dukcji, to z całą pewnością nie pozos-
taje w cieniu starszych kolegów. Ta
darmowa produkcja ma obecnie jedną
z najliczniejszych baz graczy w branży,
a jej turnieje cieszą się ogromną po-
pularnością na całym świecie, a cel tej
gry jest prosty – zniszczyć bazę/Nexus
przeciwnika przy pomocy wybranej
przez siebie postaci (mając do dyspo-
zycji wachlarz unikatowych umiejęt-
ności czy przedmiotów nabywanych
podczas starcia). Wymienione przez
mnie gry zasługują na dużo szerszy
opis, a opowiadać można o nich go-
dzinami, lecz są one jedynie wagoni-
kami w prącym na przód pociągu o na-
zwie E-sportmającymi przedstawić
jak zróżnicowane jest to środowisko
i jak szerokim pojęciem on [E-sport]
jest.

Teraz Przyszłość

Choć E-sport przypomina trochę
worek bez granic do którego pakowa-
ne są coraz to nowe gry/pola do rywa-
lizacji, to nawet wśród nich zdarzają

się perełki w których błyszczą Polacy
w wielu rozpoznawalnych drużynach
jak np. w wręcz już legendarnych
Virtus.pro (którzy mimo momentami
słabszej formy wciąż pojawiają się na
co większych turniejach) w Counter-
Strike’u czy Illuminar Gaming w Lolu
(League of Legends). Jedna z naj-
większych europejskich imprez
E-sportowych odbywa się jak co roku
w Katowicach i ma miejsce już dwu-
dziestego czwartego lutego bieżącego
roku. Jest to wydarzenie relacjonowa-
ne dla milionów osób na całym świe-
cie, w którym gracze z całego globu
walczą o jedne z najwyższych nagród
w branży (no i oczywiście o prestiż).
Dlaczego warto wiedzieć czym w ogó-
le jest E-sport i dlaczego jest tak po-
pularny? Odpowiedź na to pytanie
jest zasadniczo prosta, rozwój tego
stosunkowo młodego zjawiska dopie-
ro się rozkręca, i według wszelkich
analiz nie planuje się zatrzymać.
Tu każdy ma swoją szanse spróbować
osiągnąć sukces, a już na pewno
po prostu zabić czas czy też dobrze
się bawić i nierzadko przeżywać
ogromne emocje. Bo jedyne czego po-
trzeba by zacząć to komputer, chęci,
czas i stosunkowo dobre łącze inter-
netowe. Więc nic dziwnego że znacz-
na część społeczeństwa grała, gra lub
będzie grać ku chwale i uciesze
E-sportu.

Dawid MICHALAK
dawidmichalak3@gmail.com

sport.net
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Istnieją tematy, o których dyskusja jest zbędna,
jak pieniądze, czy nudna i nieproduktywna polityka
państwowa. Jednakże każdy człowiek, Polak,
mężczyzna i kobieta, starzec i dziecko, musi mieć
szerokie pojęcie o historii. Wiedza ta jest kluczem
do zrozumienia skomplikowanej rzeczywistości
oraz źródłem wszelkiego poznania dotyczącego
jakże zagadkowej, ludzkiej natury. Zatem nie tylko
niezbędna, ale wysoce doniosła i fundamentalna
stała się debata prowadzona przy dębowym stole
państwa Pilawów w momencie, gdy wielmożny
gospodarz, Stanisław Pilawa, wprowadził do niej
wątek dziejów narodu Polan.

Niewątpliwie posiadamy wysoką zdolność do odradzania się
– oznajmił głośno Stanisław, wyciągając przy tym swoje tłuste
palce po kolejnego kiszonego ogórka ze słoika umieszczonego
w centralnej części blatu, przykrytego teraz świeżo wypranym,
jasnoniebieskim obrusem. Uczestnicy dysputy jednogłośnie
wyrazili poparcie dla słów pana domu, który ośmielony roz-
począł referat dotyczący zjednoczenia państwa polskiego po
rozbiciu dzielnicowym, zainicjowanym przez niemądrego kró-
la, Bolesława o krzywych ustach.

W momencie, gdy tematyka polityki Władysława Łokietka
została niemalże w pełni wyczerpana, szwagier Tadeusz, brat
także siedzącej wśród towarzystwa Katarzyny Pilawy, po zwery-
fikowaniu umiejscowienia wskazówek na tarczy swojego
chińskiego, naręcznego zegarka, poprosił o uruchomienie tele-
wizora. Mężczyzna z czerwonym nosem i równie czerwonymi
polikami, szczupły jak na osobę po czterdziestym roku życia,
uzasadnił swój wniosek chęcią obejrzenia historycznego
programu, który poszerzyłby horyzonty jemu, jak i pozostałym
rozmówcom.

Stanisław Pilawa, choć niechętnie, przystał na propozycję
szwagra, głównie ze względu na swoją żonę. Katarzyna nie dość,
że nie wyrażała większego zainteresowania dotychczasową dys-
kusją, to z pewnością nie byłaby zadowolona, gdyby Pilawa
sprzeciwił się Tadeuszowi, który i tak odwiedza ich przybytek
niezbyt często. Pozostali goście, stary Ksawery drapiący się nieu-
stannie po łysinie na czubku głowy i sąsiad z góry, Józef Kosa

zajęty wyjadaniem paluszków z solą z przezroczystej szklanki,
byli bardziej za niż przeciw. Projekcja programu rozpoczęła się.

Pilawa rozejrzał się wzdłuż dębowego stołu, długiego na całą
salę jadalną zakończoną olbrzymim, dwuskrzydłowym oknem
naprzeciwko wejścia. Płonące, przytwierdzone do kolumn po-
chodnie oraz woskowe świece na stojakach rozstawionych w
kątach podnosiły wyniosłość uczty, oświetlając stosownie całą
zastawę. Złote i srebrne naczynia wypełnione były po brzegi naj-
lepszą strawą, a także owocami, pitnym miodem i winem.
Siedząca po prawicy Stanisława Katarzynapo cichu złożyła po
łacinie dziękczynienie i błyszczącym widelcem poczęła jeść swój
posiłek. Włosy jej zasłonięte były białą tkaniną wychodzącą
spod nakrycia głowy, które kształtem swym przypominało ko-
ronę, resztę stroju małżonki stanowiło czerwone sukno ze złoty-
mi zdobieniami.

Kiedy Stanisław zdecydował się przemówić do ucztujących
razem z nim rodaków, na tematy poważne jak konflikt
z krzyżakami, w chwili, gdy już zabierał głos, przerwały mu dź-
więki dobiegającez głównych wrót, najwyraźniej ktoś zechciał
stawić się na audiencję. Józef Kosa w schludnej tunice i z mie-
czem w skórzanej pochwie podpiętej do pasa, zaanonsował
przybycie rycerza Piotra z Ożarowa. Stanisław znał Piotra,
ale czy nie powinien być o tej godzinie w pracy? Twierdzi jako-
by uciekł – uciął spekulacje Kosa, po czym wprowadził gościa
na salę.

Mężczyzna miał na tyle zapuszczony zarost, że Pilawa ledwo
poznał przyjaciela, który w ogóle był zaniedbany i wydawał się
wycieńczony, z jego wizerunkiem kontrastowała jedynie szata,
w którą był odziany, świeża, jakby dopiero co wyprana, w jas-
krawych barwach i ze zwisającą peleryną. Wbiegł do środka
i przyklęknął po drugiej stronie stołu, naprzeciwko Stanisława,
po czym zaczął błagać. Panie, ratuj nas! Biedni my pod jarzmem
szefa naszego, który urządza kpiny z nas i zmusza do ciężkiej
acz nieopłacalnej pracy! Zbiegłem z niewoli, lecz wielu pozos-
tało, wspaniały królu, litości!

Podniósłszy się majestatycznie ze swojego drewnianego, ale
poszytego jedwabiem i udekorowanego diamentami siedziska,

Pilawa starał się uspokoić przerażonych podwładnych argu-
mentując, iż przybysz jest po ciężkim dniu w pracy, a każdy
dzień w pracy jest przecież ciężki. Jednocześnie zgodził się,
że należy podjąć środki, które ulżą jego poddanym. Siedzący
do tej pory w milczeniu Tadeusz, który wciąż, prawdopodobnie
wskutek upojenia, miał czerwoną twarz,wstał i wyraził przeko-
nanie o możliwości zawarcia paktu z nikczemnym szefem.
Warunek miał być jeden, Stanisław Pilawa musiał wydać na
ożenek z córką szefa swego najstarszego syna, dziedzica korony
i królestwa.

Tego było za wiele, pertraktacje z tym plugawym poganinem
to jedno, ale ślub ich dzieci? Mimo całej swojej wspaniałomy-
ślności i przychylności do zabiegów pokojowych, Pilawa nie
mógł się na to zgodzić. Zwłaszcza w obliczu sporu z zakonem
krzyżackim, który uznałby to za jawne poszukiwanie sojuszni-
ka na zbliżającą się wojnę. Z całą mocą i gniewem królewskie-
go spojrzenia posadził swego szwagra Tadeusza i nakazał mu ci-
szę, wywołując tym samym rechot Józefa Kosy, który w mię-
dzyczasie zajął na powrót miejsce siedzące i zaczął zabierać
się po francusku, czyli bez widelca, za pieczonego dzika. Król
Stanisław poprawił swój bogato zdobiony, purpurowy płaszcz,
wziął głęboki oddech i wydał postanowienie – na taki pakt
zgody nie będzie.

Nagle wydarzyło się coś, czego władca najmniej się spodzie-
wał. Królowa Katarzyna pierwszy raz dzisiejszego wieczora ode-
zwała się na głos. Krzyżak u bram, państwo ledwo zjednoczone
po rozbiciu, wojsko słabe. W imię Boże, będzie ślub i pakt. Po
usłyszeniu tego oświadczenia fala wściekłości wezbrała w skro-
niach Pilawy. Wypił duszkiem czerwone wino wlane do drogo-
cennego pucharka. Nie za mego panowania! – sprzeciwił się.

W tej chwili poczuł, że od tyłu przytrzymują go czerwony
szwagier Tadeusz wraz ze starym, na wpół łysym Ksawerym. Sta-
nisław miotał się w uścisku, ale nie był w stanie się oswobodzić.
Do jego uszu wciąż docierał prostacki śmiech Kosy, który
stawał się coraz głośniejszy. Stojąca teraz obok Piotra królowa
wbiła w króla swoje zimne, jasnoniebieskie oczy, pozostając obo-
jętną na jego błagania. Rycerz z Ożarowa dobył miecza. Kosa
zaczął się dławić dziczyzną. Surowy metal ostrza zabłysnął nad
koronowanym łbem Pilawy by za chwilę spaść na niego z całym
impetem.

Oszołomiony Stanisław obudził się w swoim salonie. Przeje-
chał szybko dłonią od spoconego czoła po sam czubekczaszki.
Odetchnął, stracił koronę, ale nie stracił życia. Jego oprawcy,
kolejno Katarzyna, szwagier Tadeusz, Ksawery, Józef i nowo-
przybyły Piotr, oglądali w ciszy historyczny serial. Pilawa sięgnął
po pusty kieliszek i wypełnił go do pełna Żołędziową Smaczną
po czym natychmiast i łakomie wypił jego zawartość. Całe
szczęście, że to jednak nie wino, po nim zawsze boli mnie głowa
– stwierdził z zadowoleniem.

Krzysztof Polasik

KRÓL KORON

Platforma www.outfilm.pl oraz dystry-
butor Tongariro Releasing zapraszają
do zapoznania się z nową ofertą fil-
mów, dostępnych legalnie na stronie.
Czeka na Was m.in.: niemiecki dramat,
kanadyjski romans, amerykańska
komedia oraz hiszpański komedio-
-dramat. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Od 11 lutego na stronie dostępny jest film pt.
„Środek świata” w reżyserii Jakoba M. Erwy, lau-
reata Seahorse z Kołobrzeg Suspense Film Festi-
val za thriller „Homesick”. „Środek...” to ekrani-
zacja wydanej w Polsce pod tym samym tytułem
książki Andreasa Steinhöfela, zarazem jednej
z najpopularniejszych niemieckich powieści
młodzieżowych ostatnich lat. Opowiada o losach
wrażliwego Phila i jego bliskich – zbuntowanej
matki Glass, skrytej siostry Dianne, szalonej przy-
jaciółki Kat i pięknego, tajemniczego Nicholasa.
Jeżeli kochacie filmy Xaviera Dolana i kultową
„Amelię”, to „Środek świata” jest dla Was. W roli
głównej występuję gwiazda niemieckiego kina,
Louis Hofmann, którego obecnie możemy po-
dziwiać w serialu „Dark” na Netfliksie.

W kolejną niedzielę, 18 lutego odbędzie się
premiera kanadyjskiego romansu pt. „Sebas-
tian”. Tytułowy bohater jest studentem
z Argentyny, który przyjeżdża do Toronto,
gdzie poznaje Alexa, chłopaka swojego kuzy-
na. Między mężczyznami szybko rozwija się ro-

mans. Chociaż obaj czują, że łączy ich coś
wyjątkowego, wiedzą, że nie powinni być ra-
zem – zwłaszcza, że Sebastian ma za tydzień
wracać do domu. Jak rozwinie się ta relacja?
Przekonacie się, sprawdzając na outfilm.pl

Z kolei 25 lutego rozpocznie się „Piana Par-
ty”! Co można zrobić dla najlepszego przyja-
ciela w dniu jego urodzin? Urządzić orgię!
Najlepiej w jego ogromnym, luksusowym
domu. Zapraszając mnóstwo przypadkowych
osób rożnej płci, orientacji, w rożnym wieku
i o różnych upodobaniach. Co może pójść nie
tak? Choćby to, że na imprezie pojawi się
też niespodziewanie… były facet jubilata,
którego ten nie widział od prawie 10 lat. Ko-
medię w stylu obyczajowym nakręcił Robert
Perez Toledo.

Do końca lutego możecie oglądać za darmo(!)
film „Wszyscy myślą tylko o jednym?”. To lekka
i niezobowiązująca komedia romantyczna o wiel-
kim uczuciu i – zarazem – wielkim nieporozu-
mieniu. Główny bohater, Blaine to początkujący
pisarz i felietonista gejowskiej gazety, który ma-
rzy o znalezieniu prawdziwej miłości. Jednak
w Los Angeles, gdzie mieszka, „wszyscy myślą tyl-
ko o jednym”. Na dodatek, Blaine nie jest typem
umięśnionego osiłka spędzającego długie godzi-
ny w siłowni, w związku z tym ma też kompleksy

na punkcie swego wyglądu. Pewnej nocy udaje
mu się na portalu randkowym nawiązać kontakt
z przystojnym Xanderem (w tej roli David
Loren). Rozmawia im się znakomicie, a Blai-
ne’owi wydaje się, że wreszcie znalazł swojego

księcia. Jest tylko jeden problem – przez po-
myłkę czatuje z profilu swego współlokatora,
Camerona…

Adrian Warwas
(adrian.warwas@wp.pl)

Filmy z outfilm.pl na luty
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Kolejne wyjazdowe spotkanie
i kolejna strata punktów.
Lech Poznań w tym sezonie
nie rozpieszcza swoich kibi-
ców grając w roli gościa. Tym
razem, w 22. kolejce rozgry-
wek, na drodze Kolejorza sta-
nęła Arka Gdynia. Jest to już
czwarty z rzędu wyjazdowy
remis podopiecznych Nena-
da Bjelicy. Co więcej, w żad-
nym z tych spotkań nie zdo-
byli oni ani jednej bramki.

Lech w tym sezonie jest zupełnie
inną drużyną grając jako gospodarz
i inną, gdy wychodzi na boisko jako
przyjezdny. Na własnym stadionie
wygrywają niemal wszystko, mając
prawie najlepszy bilans w całej Eks-
traklasie. Jednak grając na terenie ry-
wali, idzie im zdecydowanie gorzej.
Od sierpnia w wyjazdowych spotka-
niach udało im się wygrać tylko
z Cracovią oraz Termalicą. Ponadto
aż siedem remisów i trzy porażki – to

musi dawać do myślenia. Kolejorz
obok zespołu z Nowego Sącza ma
najwięcej remisów w sezonie, bo aż
10. Trzeba przyznać, że jak na
drużynę, która już przed sezonem
zakładała walkę o mistrzostwo kraju
i europejskie puchary, to zdecydo-
wanie za dużo.

Twierdza przy Bułgarskiej

W meczach u siebie Lech nie za-
wodzi. Jeszcze żadnej drużynie nie
udało się pokonać Poznaniaków na
stadionie przy Bułgarskiej. Żeby nie
było tak kolorowo, to nie każdy mecz
kończy się tak spektakularnym zwy-
cięstwem i piękną grą, jak w paź-
dziernikowym spotkaniu z Legią
(3:0). Często była to wymęczona wy-
grana jedną czy dwiema bramkami.
Ale jak wiadomo, w piłce chodzi o to,
żeby zdobywać punkty, ponieważ to
gwarantuje późniejsze sukcesy. Swo-
je również dają kibice, którzy obok
tych w Warszawie, czy Krakowie są
tymi najprężniej działającymi na sta-
dionach. Nie da się ukryć, że doping
ponad 20 000 tysięcy gardeł musi

nieść piłkarzy, nawet gdy nie idzie za
dobrze.

Wyjazdowe męczarnie

Ostatnie wyjazdowe zwycięstwo
Lech zanotował w meczu z Terma-
licą w 6. Kolejce, a było to dokładnie
w sierpniu 2017 roku. Ta smutna
prawda na pewno nie daje spać tre-
nerowi Bjelicy. Nie wiadomo jednak,
co jest przyczyną takiego stanu.
Drużyna, która na własnym boisku
gra bardzo skutecznie, nie potrafi po-
radzić sobie nawet z najsłabszymi ze-
społami na wyjazdach. Może wynika
to z innego podejścia-mniejszego za-
angażowania, czy słabszej koncen-
tracji niż wtedy, gdy grają oni przed
własnymi kibicami? Wszyscy sympa-
tycy Lecha wierzą, że tak jak każda
seria kiedyś się kończy, tak i proble-
my ich drużyny skończą się jak naj-
szybciej. Passa dziewięciu meczów
bez wyjazdowego zwycięstwa u ze-
społu, który chce zostać Mistrzem
Polski w tym sezonie, musi się skoń-
czyć. Jeśli jednak nadal Kolejorz się
nie przełamie, to o mistrzostwie bę-

dzie można tylko marzyć w przy-
szłym sezonie.

Zimowe transfery ustabili-
zują formę drużyny?

Jeśli coś nie idzie, to potrzebne są
zmiany. Do takiego wniosku doszły
również władze Lecha, które razem ze
sztabem szkoleniowym po raz kolej-
ny sięgają po graczy, którzy nie są zbyt
znani w naszym kraju. Takie nazwis-
ka jak Koljić, Rogne czy Khoblenko
nie są głośnymi i wielkimi transfera-
mi, jak chociażby Eduardo, Antolić
i Remy, którzy zasilili szeregi Legii.
Należy również wspomnieć o tych,

którzy opuścili Poznań, a są to m.in.
Tetteh, Lasse Nielsen i Nicki Biele
Nielsen. Czy nowi zawodnicy będą
odgrywać ważną rolę i przesądzać
o wynikach meczów? Pewne jest to, że
wzrośnie rywalizacja, ponieważ nowi
gracze będą chcieli pokazać się z jak
najlepszej strony, a obecni będą mu-
sieli mocno pracować, aby nie stracić
wcześniej wypracowanej pozycji. Jak
będzie? Na to trzeba jeszcze trochę
poczekać, a na ten moment naj-
ważniejsze jest to, aby Lech zaczął
wygrywać na wyjazdach. W innym
wypadku o tytuł będzie się bić Legia
z Jagiellonią oraz Górnikiem.

Daniel LEWANDOWSKI

Wyspiarze znów udowodnili,
że można! Zimowe okienko –
uważane za niekorzystny czas
na dokonywanie wzmocnień
– obfitowało w drogie i zaska-
kujące transfery. Wszystko to
za sprawą klubów Premier
League, które z najróżnie-
jszych powodów czuły ko-
nieczność wzmocnienia swo-
ich kadr. Komu jednak udało
się ubić najlepszy interes,
a kto zaś swoją aktywnością
rozczarował kibiców?

Największa zagadka
– Arsenal

Zespół prowadzony przez Wenge-
ra był podczas okienka najaktywniej-
szym klubem spośród całej czołówki.
Arsenal stracił swojego lidera – Ale-
xisa Sancheza, który został jednak za-
stąpiony przez Mkhitaryana i Auba-
meyanga. Francuski trener pragnął
ściągnąć jeszcze środkowego defen-
sora, lecz zwyczajnie zabrakło na
to czasu. Przyjście dwóch nowych
zawodników oznaczać będzie praw-
dopodobnie powrót do formacji
z czwórką defensorów. Wciąż nie jest
pewne, w jaki sposób Wenger zamie-
rza ustawić na murawie dwóch tak
podobnych napastników jak Laca-
zette i Aubameyang. Z pewnością
żaden z nich nie będzie skory do gry
bliżej skrzydła, zatem Francuz powi-
nien postawić na ofensywną forma-

cję z trójką środkowych pomocników
i dwójką napastników. Zmiana takty-
ki i trzonu zespołu w środku sezonu
jest niezwykle niebezpiecznym za-
biegiem. Spoglądając jednak na do-
tychczasową formę Arsenalu – pew-
ne działania musiały zostać podjęte.
Drużyna z The Emirates traci
do czołowej czwórki osiem punktów
i jeśli nie ustabilizuje formy na wy-
jazdach, to nie ma co marzyć o grze
w Lidze Mistrzów w przyszłym sezo-
nie. Największą bolączką Arsenalu
jest słaba gra w defensywie. Mkhita-
ryan i Aubameyang z pewnością nie
rozwiążą tego problemu, ale być
może sprawią, że spotkania „Kano-
nierów” staną się jeszcze bardziej sza-
lone.

Największe zaskoczenie
– Chelsea

Antonio Conte wielokrotnie już
powtarzał, że kadra jego zespołu jest
zbyt mała. Podczas zimowego okien-
ka Włoch otrzymał trzech nowych
zawodników, którzy byli jednak wy-
borami dyrektora sportowego, nie zaś
samego trenera. O ile transfer Emer-
sona jest całkiem uzasadniony, bo-
wiem Alonso wciąż rozczarowuje
w grze defensywnej, o tyle zakupy
Girouda i Barkleya budzą wiele
wątpliwości. Wychowanek Evertonu
jest daleki od swojej optymalnej for-
my i jeszcze nigdy nie udowodnił,
że zasługuje na grę w tak silnym
klubie jak Chelsea. Niewiele lepiej
przez kibiców postrzegany jest zakup
Girouda. Francuski napastnik był za-
ledwie rezerwowym w Arsenalu, zaś

w przeszłości wielokrotnie zaszedł
za skórę sympatykom „The Blues”.
Z klubem ze Stamford Bridge pożeg-
nał się m.in. Batshuayi, który trafił na
wypożyczenie do Borussii. Jest to
spore zaskoczenie, gdyż Belg dyspo-
nował w tym sezonie świetnym bi-
lansem bramek względem minut na
boisku.

Chelsea – podobnie jak Liverpool
czy Tottenham – wciąż nie może być
pewna gry w przyszłorocznej edycji
Ligi Mistrzów. Trudno oczekiwać, by
to tacy zawodnicy jak Giroud czy
Barkley wprowadzili ekipę Conte do
piłkarskiego raju. Zimowe okienko
miało ułatwić „The Blues” drugą
część sezonu, zaś dość zaskakujące
ruchy sprawiły, że kadra Chelsea nie
wygląda o wiele lepiej niż przed
otwarciem okna.

Największe porządki
– Everton

Letnie transfery na Goodison Park
w większości przypadków nie przy-
niosły zamierzonego efektu. Sam
Allardyce niechętnie współpracował
z niektórymi wybrańcami Koemana,
w związku z czym angielski trener
zdecydował się na małą rewolucję w
składzie jeszcze w styczniu. Do klu-
bu przyszli Cen Tosun, Theo Wal-
cott i Eliaquim Mangala. W od-
wrotną stronę powędrowali zaś Ross
Barkley, Ademola Lookman, Sandro
Ramirez, Aaron Lennon i Kevin
Mirallas. Pomimo wielu zmian Ever-
ton zatrzymał trzon zespołu, wokół
którego Allardyce planuje budować
solidne podstawy. Mając w pamięci

ostatnią formę zespołu z Liverpoolu,
wstrząs w drużynie był zdecydowa-
nie potrzebny. Obecnie popularny
„Big Sam” ma więcej zawodników,
którzy pasują do jego stylu gry. Pozy-
tywne efekty i odzwierciedlenie
w wynikach powinniśmy zauważyć
już w najbliższych kolejkach.

Największa opieszałość
– Liverpool

Po zakupie Virgila van Dijka kibi-
ce „The Reds” oczekiwali kolejnych
głośnych transferów. Tak się jednak
nie stało. Co więcej, Liverpool nie
zamierzał zastępować Philippe Cou-
tinho i Daniela Sturridge’a, którzy
w styczniu opuścili Anfield. Juergen
Klopp dysponował sporym bud-
żetem transferowym, ale nie zdecy-
dował się na zakup choćby jednego
zastępcy, gdyż wierzy w zawodników,
których ma w składzie. Obecnie kad-
ra „The Reds” jest niezwykle wąska
i niemiecki trener podjął spore ryzy-
ko, nie decydując się na poszerzenie
ławki. Z drugiej jednak strony,
Liverpool nie stawiał na krótkotrwałe
rozwiązania, lecz w lipcu ponownie
wróci po zawodników ze szczytu lis-
ty życzeń. O ile tylko „The Reds”
załapią się do czołowej czwórki, to
zasłużonych pochwał nie będzie
końca.

Górna połowa
tabeli w spokoju

W zupełnie odmiennych nastro-
jach znajdują się kluby jak Leicester
czy Burnley, które decydowały się na

jedynie drobne korekty w kadrach.
„Lisy” skupiły się na zatrzymaniu
w klubie Mahreza, który w ostatnich
dniach okienka był głównym celem
transferowym Manchesteru City.
Dyche w dużej mierze był zadowo-
lony ze swojej kadry, jednak wzmoc-
nił nieco rywalizację na skrzydłach,
sprowadzając do klubu Lennona
i N’kodou. Podobnie jak Leicester na
utrzymaniu swoich zawodników w
klubie skupił się Tottenham, który
zdecydował się na sprowadzenie za-
ledwie jednego piłkarza. Lucas Mou-
ra wzmocnił ofensywę zespołu Mau-
ricio Pochettino i już w najbliższym
czasie przekonamy się, czy Brazylij-
czyk dorósł do Premier League.

Niezależnie jednak od wielu tur-
bulencji podczas zimowego okienka
największym transferowym hitem
jest przejście Alexisa Sancheza do
Manchesteru United. Chilijczyk –
gdy znajduje się w pełni formy – jest
absolutnie czołowym piłkarzem ligi.
Jego odejście to również kolejny cios
dla Arsenalu, który ponownie stracił
kluczowego gracza na rzecz silniej-
szego rywala.

Zima niczym lato

Tendencja podczas zimowego
okienka w ostatnich latach jest jed-
noznaczna – kluby wydają coraz wię-
cej. Nic zatem dziwnego, że już
w najbliższych latach możliwość
zakupu piłkarzy w połowie sezonu
będzie równie prosta, co transfery,
które odbywają się w lecie.
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patryk.domagala1892@gmail.com
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