
Początek marca zostanie zapamiętany nie
tylko ze względu na ekstremalne mrozy
w całej Polsce, ale i z uwagi na dwa ważne
wydarzenia w świecie filmowym. Trzecie-
go i czwartego marca zeszłoroczne pro-
dukcje kinowe walczyły o niezwykłe statu-
etki – dla najgorszych i najlepszych – czyli
Złote Maliny i Oscary.

Jako, że tegoroczne rozdania zostały przesunięte
ze względu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie i stu-
denci mieli trochę więcej czasu, by uporać się ze
wszystkimi zaliczeniami, i egzaminami oraz od-
począć po sesji - Koło Zawodów Telewizyjnych i Fil-
mowych postanowiło dać z siebie wszystko i dołożyć
wszelkich starań, by te dwie filmowe imprezy zawi-
tały również na nasz wydział.

Samo rozdanie Złotych Malin nie jest niczym
nadzwyczajnym. Bardzo rzadko zdarza się, by któryś
z nagrodzonych odebrał nagrodę osobiście. Nic
dziwnego, bo Złote Maliny (w skrócie Razzies) trud-
no nazwać nagrodą. Jest to raczej antynagroda, dla
tych, którzy stworzyli coś, co często zdaniem kryty-
ków, powstać nigdy nie powinno. Nagroda ta została
stworzona przez jednego z filmowych krytyków
Johna J. B. Wilsona w latach 80-tych. Statuetka, czy-
li Złota Malina umiejscowiona na filmowej rolce
stworzona jest ze sztucznego tworzywa pomalowa-
nego na złoto, i można powiedzieć, że warta jest tyle,
co filmy, które ją otrzymują, czyli niewiele.

Niech wygra... najgorszy!

Właśnie ze względu na niską atrakcyjność samej
gali Złotych Malin KZTiF zrezygnowało z organi-
zowania transmisji. Koordynator tego wydarzenia,
Bartłomiej Gawłowski, zdecydował się wyświetlić je-
den z filmów, które otrzymały ten „zaszczytny” ty-
tuł w ostatnich latach oraz jeden z tegorocznych no-
minacji. Cała zabawa polegała jednak na tym, że to
nie organizatorzy decydowali, co będzie można zo-
baczyć, a sami zainteresowani, którzy śledzili wyda-
rzenie na Facebooku.

– Oczywiście, musieliśmy wyeliminować niektó-
re tytuły ze względu na to, że nie doczekały się one
polskiej dystrybucji, część musiała też odpaść ze
względu na zbyt mocne jak na mury uczelni, sceny
– mówi organizator.

Pojawiły się głosy niezadowolenia, zainteresowa-
nym zabrakło przede wszystkim Greya, czyli „50 twa-
rzy Greya” oraz „Ciemniejszej strony Greya”. Głoso-
wać można było na „Jack i Jill”, „Fantastyczną
czwórkę”, „Sagę „Zmierzch”: Przed Świtem. Część
2.” oraz „Ostatniego Władcę Wiatru”. „Jack i Jill”
jest niekwestionowanym rekordzistą Złotych Malin,
ponieważ wygrał we wszystkich kategoriach! Adam
Sandler, który gra w filmie obie tytułowe postaci,

otrzymał Malinę zarówno dla najgorszego aktora jak
i najgorszej aktorki. „Fantastycznej czwórce” przy-
padły co prawda tylko 4 statuetki, ale jej oceny na
serwisach filmowych są porażające. Warto wspom-
nieć, że „Fantastyczna czwórka” została ogłoszona
najgorszym filmem na równi ze wspomnianym już
„50 twarzy Greya”, ponieważ komisja nie mogła
uznać, który film jest gorszy. Ostatnia część Sagi
„Zmierzch”, mimo, że miała największy budżet, nie
spodobała się krytykom. Zdobyła z całej sagi naj-
więcej antynagród. „Ostatni Władca Wiatru” może
z kolei pochwalić się jednym z najciekawszych uza-
sadnień otrzymania statuetki – „3D sprawiające, że
widz chce sobie wyłupić oczy”.

Złotą Malinę otrzymuje…

Wygrali superbohaterowie, czyli „Fantastyczna
czwórka” i to ponad trzykrotną przewagą głosów nad
drugim miejscem, czyli „Jack i Jill”. Wśród tego-
rocznych kandydatów do otrzymania zaczytanego
tytułu najgorszego filmu roku znalazły się: „Bay-
watch: Słoneczny Patrol”, „Mumia”, „Emotki.
Film”, „Transformers: Ostatni Rycerz”. W tym
głosowaniu, podobną przewagą wygrał „Baywatch:
Słoneczny Patrol”.

Pokaz miał miejsce w środowy wieczór i rozpoczął
się tradycyjnie, krótką prelekcją na temat filmu. Na-
stępnie, w przerwie widzowie mieli okazję wziąć
udział w ciekawych quizach i poczęstować się kawą,
herbatą oraz słodkimi przekąskami, czy popcornem.
Przed projekcją filmów zostały rozdane kartki, na
których można było wystawić filmom ocenę, którą
później KZTiF umieszcza na swoim profilu na Fil-
mwebie, wraz z recenzją. Co ciekawe, oceny były
skrajnie różnie i wahały się od 4 do nawet 8 punktów
w dziesięciostopiowej skali. Trzeciego marca okazało
się, że głos uczestników różnił się od opinii komisji
Złotych Malin, ponieważ najgorszym filmem roku
zostały „Emotki: Film”.

Oscarowa gorączka

Po tych najgorszych, przyszedł oczywiście czas na
najlepszych. Przez cały tydzień media żyły Oscara-
mi. Przypominano nominowanych, przybliżano
postaci aktorów, czy reżyserów. Pokazywano frag-
menty produkcji i zastanawiano się wraz z eksperta-
mi, które tytuły mają szansę na największą liczbę sta-
tuetek. Nie zabrakło również relacji z czerwonego
dywanu od specjalnych wysłanników, m.in. od Kin-
gi Rusin, która w Hollywood znalazła się już kilka dni
przed galą i mogła obserwować przygotowania do tej
okrągłej, bo 90. Oscarowej Gali. Na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa też było gorąco.
Organizatorzy postanowili w tym roku zaskoczyć
czymś nowym. Zainteresowani mieli okazję wybrać
film, który był wyświetlany przed galą. W we-
wnętrznej selekcji w kole wygrały „La La Land”
i „Manchester by the Sea” i trzeba powiedzieć, że
wybór jednego z tych filmów był trudny. Prawie do
samego końca nie było wiadomo, który z nich uzys-
ka przewagę. Ostatecznie wygrał „Manchester”.
To jednak nie wszystko, oprócz wspólnego ogląda-
nia filmów, dobrego jedzenia i zapasów kawy na
całonocne oglądanie, KZTiF przygotowało też kon-
kursy w nowej odsłonie oraz dwie ścianki, przy któ-
rych można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia ze
statuetką. Oczywiście nie zabrakło też czerwonego
dywanu! By jeszcze bardziej podgrzać atmosferę
podczas samej gali, prowadzący wydarzenie, Adrian
Warwas, przygotował specjalne karty do głosowania,
na których uczestnicy mogli wytypować oscarowych
zwycięzców. Karty były sprawdzane na bieżąco pod-
czas transmisji, więc tuż po niej został ogłoszony
zwycięzca, który otrzymał… Oscara!

Jak nie koperta, to…

Mimo solidnych przygotowań nie dało się uniknąć
drobnej „wpadki”, która została ogłoszona, dobrze
wszystkim znaną, złośliwością rzeczy martwych. Tuż
po rozpoczęciu i prelekcji Barbary Dyrki, po kilku
minutach filmu wyłączył się projektor. Próba uru-
chomienia go się nie powiodła, więc organizatorzy
podjęli szybką decyzję o zmianie sali na mniejszą.
Uczestników, podczas przymusowej przerwy tech-
nicznej wspierał Krzysztof Krawczyk i jego piosen-
ki. Oprócz organizatorów, samą wpadką nikt się nie
przejął, ponieważ jak powiedziała jedna ze studen-
tek, która zjawiła się na pokazie – nie można tego na-
zwać wpadką, to, że zepsuł się projektor, sprawiło, że
teraz siedzimy bliżej siebie i możemy jeszcze bar-
dziej przeżywać oscarowej emocje. Najważniejsze
jest to, że możemy to oglądać wspólnie, mniej ważna
jest wielkość ekranu. Jak widać, nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło.

PAULINA POPEK
paulina.popek@poczta.onet.pl
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Filmowy marzec z KZTiF

Polecamy

Z okazji Wielkanocy,
rodzinnej miłości mocy,
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tego Wam wszystkim
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Drodzy Czytelnicy! Wresz-
cie doczekaliśmy się, tak długo
wyczekiwanej WIOSNY. Naj-
piękniejszej pory roku, która
wnosi pozytywną energię do
działania w kolejnych mie-
siącach. Zastrzykiem, który dał
nam werwę, były Pierwszy
Dzień Wiosny na WNPiD.
Wszyscy zgromadzeni na Fami-
liadzie nadrobili brzuszki ze
śmiechu - przez słynne żarty
prowadzącego, żeby później
spróbować inicjującego wiosnę grilla, którego od razu można
było spalić na parkiecie! Między innymi o tym evencie prze-
czytacie w artykule Diany, która – jak zwykle napisała relację po
angielsku. Paulina, bohaterka tego numeru zrelacjonowała Noc
Oscarową, którą organizowało Koło Zawodów Telewizyjnych i
Filmowych. Julia wybrała się na kolejną konferencję, o której
przeczytacie na stronie trzeciej, ale to nie koniec jej wkładu w
ten numer. Tuż obok znajdziecie relację z Targów Książki, któ-
re również odwiedziła. Krzysztof przedstawia relacje polsko –
żydowskie, o których usłyszał na konferencji na UEP. Ismena
zastanawia się, co by było, gdybyś mógł poznać Beatelsów? Mu-
sicie przeczytać ten tekst, żeby się dowiedzieć! Skąd wziął się
Dzień Kobiet? – o tym przeczytacie w artykule, który napisał
Dawid. Adrian, jak zwykle recenzuje dla Was film, tym razem
padło na „Następców 2”, sprawdźcie, czy poleca obejrzeć High
School Musical, w świecie bajkowym. Wiadomo, że skoro wios-
na, to wypada się uaktywnić fizycznie! O tym, jak się zmobili-
zować do działania przeczytacie w tekstach Kingi i Martyny.
Weronika, nasza redaktorka wybrała się do dalekiej Azji, skąd
pisze dla nas – Japonia widziana jej oczami, to perełka tego nu-
meru. Jeśli czekaliście na kolejną cześć opowieści o Pilawie, to
jest i ona – na stronie 7. A marcowy numer zamyka niezawodny
Patryk, który pisze o swojej pasji – piłce nożnej. W tę Wielka-
nocną przerwę oddaję w Wasze ręce najnowszy numer BUC-a,
życząc wesołych świąt, i żeby się dobrze czytało
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After long nights and frosty days
finally the spring has come to our
city. Together with a blast of warm
air people have felt a surge of
energy and willingness to act. It
also has its impact on the student
activities at the A. Mickiewicz
University. This month: Interna-
tional Women’s Day, Educational
Fair and preparation for the Polish
school-leaving examination to-
gether with the students, and ce-
lebration of the First Spring Day.

International Women’s Day

On March 8 every year the Women’s
Day is celebrated all over the world. It is
dedicated to the promotion of women’s
rights. Moreover, the Women’s Day is ce-
lebration of the progress, which has been
made in order to reach a gender equality
and women's empowerment in modern ti-
mes. The whole world shows gratitude to
the remarkable acts of women on this day.
Mothers, daughters, female friends and
colleagues get flowers and words of ap-
preciation for their inspiring role in peop-
le’s lives. The history of Women’s Day
steps back to 1909, when the first Natio-
nal Woman’s Day was held in the United
States in order to glorify the garment wor-
kers’ strike, which aimed to improve wor-
king conditions and equal rights for wo-
men.Later, a German socialist Luise
Zietz, who was inspired by the American
National Woman’s Day, presented the
idea of establishment of ‘International
Woman’s Day’ during the general mee-
ting of the Socialist International in Den-
mark. The proposal was accepted by 100
women from 17 countries, thus on March
19, 1911 International Women’s Day was
seen in Austria, Denmark, Germany and
Switzerland. An integral part of the peace
movement during the World War I was
International Women’s Day held in Rus-
sia and in Europe in order to express soli-
darity and support for peace in the world.
The other interesting fact is connected
with the women’s strike ‘Bread and Peace’
held in Russia, 1917. Four days earlier the
Czar of Russia resigned and the tempora-
ry government granted the women with
the right to vote. Although women star-
ted to fight for their rights in the begin-
ning of the 20th century, only in 1977 the
General Assembly adopted a resolution,
which proclaimed a United Nations Day
for Women’s Rights and International
Peace to be observed on any day of the
year by Member States, in accordance
with their historical and national tradi-

tions. In addition, 189 states signed the
Beijing Declaration and Platform for Ac-
tion, 1995, which was based on improve-
ment the world, where every woman has
her choice to participate in politics, have
an income, get education, and live in a so-
ciety free from discrimination and violen-
ce.

Future generation of students

Universities take care not only of the
present students, but also of future ones.
The Adam Mickiewicz University is no ex-
ception. For years it has been working to-
gether with the schools from all over the
Wielkopolskie region. The Adam Mickie-
wicz University visits schools on the fre-
quent basis by providing the open lectu-
res and workshops for the pupils. The
main point of such meetings is to teach
children with the help of life examples, in-
terest them in particular science areas and
engage them to get a higher education at
the AMU. It is worth mentioning that the
particular faculties of the AMU also sign
agreements with the schools. Their coo-
peration looks the same as with the AMU,
still the science areas are limited to the
offer of the faculty. The Faculty of Politi-
cal Science and Journalism always provi-
des active actions in this sphere. Although
the representatives of the faculty often or-
ganize workshops in the schools, organi-
zing of the events at the faculty is an in-
tegral part of the cooperation, thus it wel-
comes not only students, but also pupils.
On the 16th of March the Faculty of Poli-
tical Science and Journalism organized
preparation for the Polish school-leaving
examination for high school seniors. The
meeting was divided into two parts inclu-
ding the open lectures and workshops, du-
ring which such topics as political systems

in the contemporary world, the history of
postwar Europe and Poland, and the pre-
sidential and parliamentarian elections in
Poland were discussed. In addition, stu-
dents taught pupils the art of self-presen-
tation and told how to control stress du-
ring the exams. Apart from visiting the
schools, the Adam Mickiewicz University
takes part in the Educational Fair, which
this year was held from the 23d till the
25th of Marchat the World Trade Centre
Poznan. It is a great possibility for the fu-
ture students to talk to the present ones.
Thanks to this event the university has a
chance to promote itself among the high
school seniors and convince them to
choose it.

The First Spring Day 
At The Faculty of Political 
Science and Journalism

According to the calendar 21th of
March is the first day of the spring and it
is remarkable occasion to meet together,
make BBQ and dance on the patio, what
the students of the Faculty of Political
Science and Journalism used to do every
year on this day. The leading motive of the
event was American High School, thus
everyone could dress their faculty hoodies,
which have arrived exactly before the be-
ginning of the party. The main highlight
was the quiz, which was supposed to de-
cide, who knew the most about the facul-
ty - students, lecturers or administration.
Apart from it, the Student Council orga-
nized an After Party on the patio with two
DJ’s, sausages and many other attractions
such as beerpong and lambada contest.
The Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
hopes you had a lot of fun!

DIANA STASHEVSKA
stashevska.diana@gmail.com
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Spring Vibesat the Adam
Mickiewicz University

Spring Vibes at the A Mickiewicz University

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.

W tym miesiącu
przedstawiamy
Paulinę Popek –
redaktorkę, któ-
ra współpracuje
z naszą gazetą
od 3 lat. Na co
dzień jest także
wiceprezesem
KZTIF na
WNPiD.



Zastanawiałeś się kiedyś, co
by było, gdybyś mógł poznać
Beatlesów? Na przykład
usiąść u nich w salonie i po
prostu słuchać jak grają? O
co byś ich zapytał? Jedna
taka blondyna się znalazła, i
twierdzi nawet, że Paul
McCartney uśmiechnął się
do niej ze swojej limuzyny,
wyrażając aprobatę temu, co
robi. Pamela ma na imię. W
sumie to mu się nie dziwię –
babka naprawdę spoko so-
bie radzi i w ogóle, ale… co
właściwie robi Pam? 

Pierwsza dekada miłości 

Jako nastolatka (co wbrew pozorom
tak dawno nie było) miałam bzika na
punkcie Beatlesów. Zaczęło się od naj-
popularniejszych piosenek, do których
z radością tańczyłam w czterech ścia-
nach mojego pokoju, a potem nawet
zostałam hipisem (no, w granicach
rozsądku!). O spotkaniu idoli ma-
rzyłam, nie zaprzeczę, ale były to raczej
pojedyncze myśli, które ze względu na
brak możliwości realizacji wylatywały z
mojej głowy równie szybko, co się poja-
wiały. Gdy teraz, po upływie dekady, po-
nownie się nad tym zastanawiam, uś-
miecham się na myśl o tym, że
mogłabym być jedną z dziewcząt, które
piszczą pod sceną i mają nadzieję, że
choćby kropla potu Paula McCartneya

jakimś cudem na nie spadnie (z całym
szacunkiem do tych zauroczonych in-
nymi członkami zespołu). Ale takie
spotkanie to abstrakcja. Poza tym – czy
byłabym w stanie zadać Beatlesom ja-
kiekolwiek pytanie?

Połowicznie 
spełnione marzenie

8 marca na Wydziale Anglistyki od-
był się koncert amerykańskiej pianisty-
ki, Pameli Howland, która również jest
fanką The Beatles. Co więcej – uważa,
że ich muzyka jest źródłem tych samych
emocji, które towarzyszyły Fryderykowi
Chopinowi tworzącemu swoje utwory
(szalona?). Według niej Chopin i Beat-
lesi, oprócz tego całego artystycznego
„wow”, byli po prostu ludźmi, którzy
zmagali się z tymi samymi sprawami, co
każdy z nas – z miłością, ze zdrowiem.
Wiele emocji, które utrwalił w swoich
utworach Chopin, można odnaleźć u
Beatlesów, i nie chodzi tylko o melan-
cholię, ale głęboki smutek i nostalgię.
Dlatego postanowiła połączyć utwory
tych artystów, które są do siebie bardziej
podobne, niż przeciętnemu zjadaczowi
chleba mogłoby się wydawać. I jak jej to
wyszło? 

W salonie Pam

Pamela Howland, jak już wcześniej
wspominałam, jest blondynką. Nie będę
zgłębiała się w dokładny odcień jej

włosów, ale dodam, że taką raczej jasną.
Tego wieczoru ubrana była w  długą bor-
dową suknię wieczorową i ani trochę nie
wyglądała na kobietę, która za chwilę
ugości słuchaczy w swoim domu. Ku
mojemu zaskoczeniu, zanim usiadła
przy pianinie, opowiedziała trochę o so-
bie i zaprosiła nas - widownię - do swo-
jego salonu, którym przez godzinę była
Aula Lubrańskiego. Mieliśmy się zrela-
ksować słuchając piosenek Chopina w
beatlesowskim stylu, a przed zagraniem
każdego utworu tłumaczyła, co skłoniło

ją do stworzenia konkretnej składanki.
Jak mówiła, Chopin nie używał słów, ale
jego muzyka mimo to była nimi prze-
pełniona. Czasem pozwalał sobie na we-
selsze momenty, by chwilę później wró-
cić do smutnych melodii, co również jest
typowe dla jego młodszych kolegów. Lu-
dzie tańczyli do jego utworów, tak jak kil-
ka dekad później do twórczości The
Beatles. I nie chodzi tylko o próbę
wytłumaczenia przez nią korelacji mię-
dzy tymi artystami, ale o zabranie
słuchaczy w świat, w którym ci artyści

żyją w jednym momencie i wspólnie
tworzą przepełnioną emocjami muzykę.  

To, co zrobiła Pam, nie było szaleń-
stwem. Naprawdę spotkała Beatlesów i
Chopina, w co musisz mi uwierzyć na
słowo. Nie czuję już potrzeby zadawa-
nia moim idolom ani jednego pytania,
ponieważ to, co mieli do przekazania,
zostawili w postaci swoich utworów, któ-
re mogłam słuchać na kanapie w salonie
Pameli Howland. 

Ismena LEŚNIK
(ismenalesnik@gmail.com)
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W pierwszą sobotę marca zdecydowałam się po-
święcić cenne godziny rannego snu, by pojawić się
na 5 edycji konferencji „Rozbijalnia szklanych sufi-
tów”. Jednak to wydarzenie nie było już dla mnie
wielką niewiadomą, ale okazją do odświeżenia sta-
rych znajomości i nawiązania nowych. To jak z po-
nownym czytaniem ulubionej książki czy rozpoczę-
ciem znanej już nam gry przy użyciu nowego
save’a – możesz wrócić do momentów, które uwiel-
biasz, ale odkrywasz też zupełnie nowe rzeczy.

Zebranych powitała Kasia Stróżyńska, prezes Fundacji Po-
między. Rozpoczęła w swoim stylu – opowiadając bajkę o syre-
nie, której morał nawiązywał do hasła przewodniego: „Poczu-
cie szczęścia i sensu motywatorem do działań i rozwoju”. Na-
stępnie zaprosiła na scenę Beatę Grudzińską, która opowie-
działa o samej konferencji, a także podziękowała wszystkim,
którzy pomagali przy tej i poprzednich edycjach. Podczas tego
etapu głos zabrały również takie osobistości jak: Rektor Poli-
techniki – Tomasz Łodygowski, Prodziekan ds Nauki WNPiD
UAM – Maciej Walkowski, Prezydentka Polskiej Federacji Klu-
bów BPW – Katarzyna Bekasiak oraz Prezydentka BPW East-
West – Elżbieta Kuklińska. Każde z nich zostało za swoje wy-
stąpienie nagrodzone młotkiem – symbolicznym narzędziem
rozbijania szklanych sufitów. Jako uczestnicy musieliśmy poz-
nać się ze sobą nawzajem. Każdy przedstawiał się sąsiadom, a
później wykonywał w parze z nieznajomym proste zadanie i gru-
powe ćwiczenie na wzmocnienie pewności siebie. Wszystko w
celu przekonania mózgów, że siedzimy wśród przyjaciół, a nie
„wilków”. Pierwszy występ przypadł dr S. I. Schab. Jej prezen-
tacja „Szczęśliwa bądź – jak Dunka!” przedstawiała fenomen
Hygge (cieszenie się banalnością życia) i duńską receptę na
szczęście (społeczeństwo szczęśliwe to takie, które czuje, że ma
realny wpływ na to, jak wygląda kraj). Następną osobą była Vio-
letta Ratajczak z prelekcją „Sama decyduj o swoim szczęściu!”.
Wypowiedź oparła o własne doświadczenia (wspomniała m.in.
o Wielkopolskim Kongresie Kobiet czy Różowej Kartce Życia).

W trakcie przerwy można było zapoznać się z ofertą caterin-
gową, wziąć ulotki ze stoiska stowarzyszenia „Zrozumieć i po-
móc” lub też porozmawiać z Haliną Błaszczyk i resztą zespołu

„FitLine”, które przy swoim stanowisku prezentowały suple-
menty diety, kosmetyki oraz inne wyroby ww. firmy. Potem roz-
począł się panel „Doceniaj siebie!” współtworzony przez B.
Grudzińską (Equal Pay Day), dr I. Długą (kampanie na rzecz
kształcenia technicznego wśród kobiet – na przykładzie akcji
„Dziewczyny na politechniki”), S. Kosman-Leśniczak (odby-
wające się raz w roku warsztaty „Dress for success”) oraz dr hab
I. Andruszkiewicz (analiza poziomu wynagrodzeń w Polsce,
różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn na rynku). Dyskurs
zaangażował również audytorium – panie chętnie dzieliły się
doświadczeniami z zakresu prac i płac, a także zadawały pyta-
nia. Najlepszym podsumowaniem tej części są słowa pani pro-
fesor od ekonomii: „Nie ma równości bez aktywności”.

Zapowiadając kolejny panel, K. Stróżyńska wspomniała, że
ważnymi uczestnikami konferencji są studenci, szczególnie wy-
różniając dziennikarzy. Prelegentka „Lataj wysoko, nawet gdy
biegniesz” Barbara Grzeszkowiak-Bocian to 80-latka, członek
Klubu i Rady Seniorów Lotnictwa, której nie można odmówić
młodzieńczego entuzjazmu. W aeroklubie działa od 65 lat („z
przerwami na rodzenie dzieci”). „Dla mnie szczęściem jest to,
że mogłam spotkać ludzi, którzy mnie zainspirowali” powie-
działa, zaproszona do pary, Agnieszka Korpal – młoda ekspert-
ka sportów ekstremalnych. „Każdy może być najlepszą opowie-
ścią o sobie” – to zdanie najlepiej oddaje sens prelekcji „Bądź
bohaterką swojego życia!”, dr Moniki Górskiej, kreatorki szkoły
storytellingu (sztuka snucia historii budujących relacje).

Po przerwie zespół ludowy „O Matko i Córko!!!” odśpiewał
trzy piosenki o miłości. Po nim głos zabrali sponsorzy obiadu.
„Nie istnieje sufit, którego kobieta nie jest w stanie pokonać”
podsumowała wypowiedzi swojego szefa (Rafał Boruszak) i
własne Justyna Górska, menadżerka Kuchni Marche. Następ-
nie rozważania na temat tego, jak przestrzeń biurowa wpływa
na nastrój pracowników, snuła Monika Pietrzak, reprezentująca
Kinnarps. Panel „Bądź twórcza, pielęgnuj w sobie artystkę”
współprowadziły dr A. Frankowska (projektantka biżuterii),

Hanna Kłopotowska (w wieku 50 lat porzuciła korporację na
rzecz studiów na ASP), Anna Fedorczuk (prezes zarządu CAF)
i Anna Kareńska (ekonomistka oraz ceniona piosenkarka). Pa-
nie uświadamiały, że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić.
Potem Agnieszka Ueberhan (specjalista z zakresu żywienia me-
dycznego) zapytała restauratorki ze Starego Browaru o ich pra-
ce. Beata Kartowicz zgodziła się ze swoją przyjaciółką, Martą
Klimowską co do tego, że w gastronomii chodzi o „uszczęśli-
wianie innych”. Myśl tę rozwinął Mateusz Gaca – właściciel
Brisman Kawowy Bar w Poznaniu.

Po przerwie zaprezentowała swoje manifesty artystyczne (ta-
kie jak „Modraszek Kolektyw” czy „Matki Polki na wyrębie”)
Cecylia Malik. Później, wraz z 3 innymi paniami, współtworzyła
pod przewodnictwem Edyty Hajtki-Komorowskiej „Czerp ra-
dość z dawania i pomagania”. Anna Chomicka („Długołęka dla
Rwandy”) uświadomiła zebranym, że „Pomaganie jest naj-
piękniejszą przygodą”, co potwierdziła opowiadając o terapii
śmiechem Elwira Machowiak (stowarzyszenie Dr Clown). Syl-
wia Karaczewska (pianistka i belferka) udowodniła, że nawet
mały gest, jak uratowanie życia gołębia może mieć długofalo-
we, ale i bardzo pozytywne skutki. Ostatnie chwile kobiecej kon-
ferencji były męskie. Swoje 10 minut miał Staszek Monderek.
W tym krótkim czasie zaprezentował się (i nieobecną z powo-
du choroby Agnieszkę Repkę) w hollywodzkim stylu. A Paweł
Ciągło wyjaśnił, na czym polega kradzież MiM i jak się przed
nią bronić (schować kartę zbliżeniową w coś, co działa na zasa-
dzie klatki Faradaya). Tak jak poprzednio „Rozbijalnia...” za-
kończyła się losowaniem nagród od sponsorów. 

Jeszcze jednym podobieństwem tej edycji i poprzedniej jest
to, że wróciłam późno, a noc spędziłam na pisaniu artykułu, ale
wiecie co? Nie żal mi ani minuty! Z ręką na sercu mogę polecić
konferencje i warsztaty Fundacji Pomiędzy każdemu, kto chce
wiedzieć więcej o sobie, innych ludziach i świecie.

JULIA ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com

Babskie gadanie

Pam spotyka Beatlesów

Co by było gdyby Chopin był Beatlesem? 



W dniach 23-25 marca tego roku, na
terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich, w pawilonie numer 1
odbyły się XVII Poznańskie Targi
Książki - PEGAZIK oraz 22. Poznań-
skie Targi Książki Naukowej i Popu-
larnonaukowej. Wstęp na nie był
bezpłatny, nic więc dziwnego, że
wzbudził zainteresowanie wielu ludzi
– zarówno rodzin z małymi dziećmi,
jak i studentów, chcących nabyć
książki wydawnictw akademickich w
bardzo atrakcyjnych cenach.

Wszystkie dni obfitowały w warsztaty, które
skierowane były głównie do najmłodszych
uczestników. Wśród ich organizatorów zna-
lazło się wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza, które przygotowało nastę-
pujące atrakcje: „Świąteczne wyplatanki – wio-
senne wianki” (czyli warsztaty artystyczne dla
dzieci prowadzone przez pracowników Ogro-
du Botanicznego), „Wspólne czytanie” (panel
czytelniczy dla dzieci prowadzony przez stu-
dentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycz-
nej), „Liryczne podróże małe i duże”, „Za gó-
rami, za lasami... Opowieści pięknej treści”,

„Gry i zabawy – rozwoju podstawy” oraz „Pod-
róż do świata zmysłów z Wydziałem Studiów
Edukacyjnych”, a także współorganizowane
wraz z Instytutem Konfucjusza „Malowane
słowa, czyli warsztaty chińskiej kaligrafii”. 

Starszych uczestników Targów bardziej
mogły interesować konferencje i spotkania.
Wydawnictwo Naukowe UAM spisało się rów-

nież i na tym polu. Było organizatorem konfe-
rencji „Nowe media – nowa przestrzeń komu-
nikacji z uczniem” i spotkania „Unia Europej-
ska, a prawo autorskie – przegląd prac legisla-
cyjnych” oraz zaprosiło Katarzynę Nako-
nieczną z Biblioteki Narodowej do omówienia
ISBN w praktyce na Forum Wydawców. Nie-
dzielę w całości poświęcono tematyce detek-

tywistycznej, co przejawiało się głównie po-
przez warsztaty i spotkania z autorami krymi-
nałów.

Rzucało się w oczy dobre zorganizowanie
przestrzeni – mimo obecności dużej liczby lu-
dzi, można było dość swobodnie przemiesz-
czać się między stoiskami. Nie zapomniano
również o tym, że po całym dniu wypełnionym
atrakcjami łatwo zgłodnieć – dlatego też na
hali znalazło się miejsce na kącik gastrono-
miczny, w którym można było się pożywić. Nie
zabrakło również posiłku dla duszy – i to nie
tylko za sprawą chrześcijańskiego Wydawnict-
wa Święty Wojciech – ale i wystawom ilustra-
cji, które dzięki temu, że cieszyły się nieco
mniejszym zainteresowaniem niż inne stano-
wiska, dawały chwilę wytchnienia od gwaru i
tłumu. Podobną rolę odgrywała strefa obwoź-
nej czytelni komiksów. Zapadł mi również w
pamięć dział wydawnictwa publicat, gdzie w
cenie od 5 do maksymalnie 25 zł za sztukę
można było znaleźć prawdziwe perełki (np. in-
spirowaną brytyjskim pismem „Vogue” koloro-
wankę Iain’a R. Webba czy biografię sióstr
Skłodowskich).

Na koniec warto wspomnieć, że na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich, w
sąsiednich pawilonach odbywały się w danym
czasie Targi Edukacyjne, w których trakcie
swoją ofertę kształcenia prezentowały szkoły
oraz uczelnie. One także cieszyły się dużym za-
interesowaniem.

JULIA ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com
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Polacy i Żydzi. Dwa narody żyjące razem na tej Zie-
mi od tysiąca lat. Pięknie różni i dopełniający się w
sposób niespotykany. Bezwzględnie związani
wspólną historią, kulturą, pamięcią i - niestety,
nieustającymi sporami. Odpowiedzią na od-
wieczną retorykę dwustronnego amensalizmu jest
serdeczny dialog, który propagują poznańskie śro-
dowiska uniwersyteckie.

„My Polacy, my Żydzi”. Pod takim hasłem odbyła się VII De-
bata Akademicka, organizowana przez UAM i Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu. Już sam tytuł wskazuje na intencję or-
ganizatorów – łączmy, a nie dzielmy. Stąd wyzbycie się dycho-
tomicznego podziału na „My” i „Oni” i tym samym otwartość
na obiektywną dyskusję. Obecni paneliści podnosili m.in. te-
matykę sposobów nawiązywania dialogu pomiędzy narodami
oraz charakteru antysemityzmu w Polsce i na świecie. W cza-
sie rozmowy potwierdził się fakt, iż mnogość aspektów w rela-
cjach polsko-żydowskich, wymagałaby znacznie dłuższego cza-
su, niż przeznaczone na debatę dwie godziny.

Odnośnie nawiązywania relacji przedstawione zostały różne,
czasem rozbieżne propozycje. Prof. dr hab. Przemysław De-
szczyński z Wydziału Ekonomii UEP przytoczył słynne orędzie
polskich biskupów do biskupów niemieckich „Przebaczamy i
prosimy o przebaczenie”, jako przykład rozpoczęcia pojed-
nawczego dialogu przez stronę bardziej pokrzywdzoną. Tym sa-
mym, rozsądnym byłoby, gdyby żydzi wyszli z podobną inicja-
tywą w rozmowach z Polską. 

Jaskrawą częścią debaty było dodanie kolejnego hasła przez
prof. dr hab. Katarzynę Kuczyńską-Koschany z Wydziału Filo-
logii Polskiej i Klasycznej UAM - „My obywatele”. My obywa-
tele, bo myślenie konfrontacyjne nic nie wnosi, a jedynie od-
dala. Profesor przypomniała wybitnych Polaków o korzeniach
starozakonnych – Schulza, Leśmiana, Tuwima. Wskazała, iż
dialog powinien postępować w myśl tuwimowskich słów z wier-
sza „My Żydzi polscy”, aby nie dzielić Polaków i żydów na ro-
dowitych i nierodowitych, a dobrych i złych. Stąd potrzebny
jest jeden głos obywatelski, nie zaś rozdarty narodowo.

Rocznica bez pochodów

I wreszcie trudne zagadnienie antysemityzmu. Eksperci byli
zgodni, że ów nie byłby możliwy przy żywej pamięci o okrucień-
stwie i straszliwości drugowojennej zagłady. Świadectwa holo-
caustu rozmyły się w naszej historii stosunkowo szybko z racji sy-
tuacji politycznej. W roku 1967 ZSRR zerwał stosunki dyplo-
matyczne z Izraelem po wojnie sześciodniowej. Dezaprobata

władzy, nazywającej żydów „piątą kolumną” o zapędach syjonis-
tycznych, doprowadziła do rozbudzenia żywej jeszcze w Polakach
niechęci. Jej upust możemy dostrzec w wydarzeniach marca 68’
- tzw. „suchym pogromie” i wielkiej emigracji żydów z Polski. W
tym roku obchodzimy niechlubne 50-lecie tamtych zajść.

Podczas debaty, paneliści kategoryzowali występujący anty-
semityzm. Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski z Wydziału Gospo-
darki Międzynarodowej UEP, zaznaczył podział na antysemi-
tyzm tradycyjny i nowoczesny. Ten pierwszy związany jest z
uwarunkowaniami kulturalnymi i religijnymi. Dopiero w roku
1965, podczas II soboru watykańskiego, Kościół katolicki zniósł
z narodu żydowskiego odpowiedzialność za śmierć Chrystusa.
Stąd tradycyjna podejrzliwość niewykształconych Polaków wo-
bec semickich sąsiadów. Antysemityzm nowoczesny skojarzo-
ny jest zaś z zazdrością ekonomiczną, edukacyjną i społeczną.
Według badań, obecnie więcej osób identyfikuje się właśnie z
tą formą. Profesor Kuczyńska-Koschany przedstawiła formy,
które wyklarowały się na przełomie wieku XIX i XX: eksklu-
zywną (wysiedleniową), eksterminacyjną, pogromową, ro-
dzinną. W Polsce nie doszło do sytuacji, by pogromy przeisto-

czyły się w eliminację, jednak antysemityzm rodzinny jest żywy,
często bezwiednie, do dziś – w rozmowach, żartach, zaczep-
kach, co nieraz, podczas debaty, potwierdzał dr Piotr Forecki z
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Nasza
kultura jest przesycona antysemickimi związkami, które czer-
piemy często bez wyraźnej świadomości. Dopiero zrozumienie
faktu ich występowania pozwoli na obiektywne spojrzenie.

Choć prowadzący debatę prof. dr hab. Krzysztof Podemski
podkreślał, że w zamiarze debata ma abstrahować od zamie-
szania odnośnie nowelizacji ustawy o IPN, to trudno było od te-
matu uciec. Ujednolicając płynące głosy, według ekspertów no-
welizacja jest błędem. Narzędziem politycznym, które może
przynieść więcej szkód niż korzyści i rozniecającym niepo-
trzebny konflikt. Należy zostawić dyskusję badaczom, którzy
potrafią prowadzić wielopoziomową dyskusję, pełną naukowe-
go wyrachowania i poszanowania współrozmówcy. Przekaz
płynący tego dnia z sali Lubrańskiego powinniśmy wziąć sobie
do serca i stosować w każdej dyskusji.  

KRZYSZTOF DĄBROWSKI
k.det@wp.pl

My, obywatele...
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Książki łączą, a nie dzielą

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Widok z góry robi wrażenie
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W porównaniu do poprzedniej części,
twórcy już w pierwszej scenie ser-
wują nam taneczno-śpiewany pokaz.
Ciężko odnieść się do tego, co pamię-
tamy z oryginału. Sekwencja otwie-
rająca w pewnym stopniu przypomi-
na to, co pamiętamy z innej serii fil-
mów Kenny'ego Ortegi – High School
Musical. Czy wariacja o kolejnych
przygodach dzieci złych postaci z ba-
jek sprawdza się? Niekoniecznie.

Trwają przygotowania do ślubu Mal (Dove
Cameron) i Bena (Mitchell Hope). Liczne
obowiązki książęcej pary sprawiają, że zako-
chani nie mają czasu nawet dla siebie. Z kolei
angaż przyjaciół oraz świty pogłębią jeszcze
większe wątpliwości głównej bohaterki o
zamążpójściu. Czy robi dobrze? Czy powinna
rządzić mieszkańcami Auradonu? Czy  może
jednak powrócić na Wyspę Potępionych? A
może w końcu dopełnić niecny plan matki,
Diaboliny?

Nie brakuje także nowych postaci, które poz-
najemy w Następcach 2. Są wśród nich m.in.:
Uma (China Anne McClain), córka Urszuli z
Małej Syrenki czy Harry (Thomas Doherty),
syna kapitana Hooka z Piotrusia Pana. I to
właśnie ta dwójka bohaterów odegra istotne

znaczenie dla fabuły kontynuacji. O ile pierw-
sza część miała w sobie liczne nawiązania do

bajek, o tyle ta produkcja wprowadza zupełnie
nowe wątki i kieruje historię na inne tory.

Scenografia i choreografia taneczna nadal ro-
bią wrażenie. Jednak efekty specjalne rozcza-
rują wielu z Was. Szczególnie w scenie, rozgry-
wającej się pod koniec, na statku. Finał przygód
wydaje się być oczywisty, chociaż fani w pety-
cjach internetowych nadal domagają się trze-
ciej części. Wydaje się jednak, że przy obecnej
popularności aktorskich wersji bajek (niedaw-
na premiera Pięknej i Bestii oraz trwające przy-
gotowania do realizacji Dumbo czy Aladyna),
kwestią czasu będzie potwierdzenia planów po-
wstania trójki. Poczekamy, zobaczymy.

W Następcach 2 brak jednak odrobiny cie-
kawości  tajemniczości – tak jak to było w ory-
ginale. Oglądamy losy bohaterów, których poz-
naliśmy wcześniej, ale wątki związane z zemstą
już się przewijały. Zaś zastosowanie kilku roz-
wiązań losów i usilne łączenie postaci w pary
sprawia, że nie takiego słodkawego żyli długo i
szczęśliwie oczekujemy. W polskim wydaniu
dvd nie znajdziecie żadnych dodatków spe-
cjalnych. Samo menu oferuje nam oglądanie
filmu z polskimi napisami lub dubbingiem. 

Ocena: 5/10
Adrian Warwas

(adrian.warwas@wp.pl)

Jedno z najpopularniejszych świąt międzynarodo-
wych na szczęście już za nami, kartka z kalendarza
8 marca, od dawna spoczywa w śmietniku. Ale
skąd w ogóle wzięła się tradycja świętowania Dnia
Kobiet, i co ma ono wspólnego ze starożytnym Rzy-
mem?

Starożytne korzenie
Choć może się to okazać mylące początki tego święta sięgają

czasów starożytnych, a właściwie w samym Rzymie (w końcu
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu). Wiele osób to właśnie w
nim dopatruje się jego genezy – Matronalia, bo tak nazywało
się owe święto. Obchodzone było pierwszego marca, w ramach
jego celebracji mężni rzymianie obdarowywali swoje wybranki
prezentami. Co ciekawe, tego dnia każda przedstawicielka płci
pięknej, mogła poczuć się wyjątkowo, i choć trwało to tylko
dobę, nie miał znaczenia status społeczny (swój kawałek tego
świątecznego tortu otrzymywały również niewolnice, czy pro-
stytutki). 

Nowojorskie Początki

Pierwszy Dzień Kobiet był obchodzony jednak dopiero 28 lu-
tego 1909 roku i to jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych.
Z genezą amerykańskiego odpowiednika tego święta łączone są
dwie historie: jedna z nich (która niestety jest mitem) – opo-
wiada, jakoby 8 marca miał uczcić pamięć 129 pracownic jed-
nej z nowojorskiej fabryki tekstyliów które zginały w pożarze.
W niektórych źródłach błędnie twierdzi się, że zginęły one z po-
wodu strajku na terenie fabryki, oraz wyjątkowo nieludzkiego
zachowania właściciela wytwórni, który by uniknąć rozprzest-
rzenienia się informacji o strajku zamknął kobiety w pomiesz-
czeniach fabrycznych. De facto bezpośrednią przyczyną tej tra-
gedii było zamknięcie części wyjść z fabryki w celu uniknięcia
wtargnięcia osób niepowołanych, czy też złodziei, co zresztą
było częstą praktyką w tamtych czasach. Drugim powodem ce-
lebrowania Dnia Kobiet, było uczenie demonstracji tysięcy ko-
biet z roku 1908, kiedy to porzuciły one swoje dotychczasowe
zajęcia, by na nowojorskich ulicach walczyć domagając się lep-
szych płac i praw wyborczych. Niezależnie która z wersji jest tą
prawdziwą, wszystko ma swój początek w New York City.

Odwieczne Ideały

Oficjalnie Dzień Kobiet stał się świętem, po ustanowieniu go
przez Międzynarodówkę Socjalistyczną. Miało to miejsce w
roku 1910 w Kopenhadze i zgodnie z ideami socjalistycznymi
najważniejsza była równość (zrównanie mężczyzn i kobiet). Po

raz pierwszy, niestety obchodzono je dopiero 19 marca 1911
roku. Dlaczego więc to - 8 marca panie otrzymują drobne upo-
minki etc.? Prawdopodobnie jest to związane z wydarzeniami
z roku 1917,  kiedy to właśnie w tym dniu, jedna z protes-
tujących Rosjanek przekonała Lenina, że to właśnie ten dzień
jest idealny na to święto. Swój największy rozkwit przeżywało
ono jednak dopiero prawie pół wieku później, w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej, w której wykorzystywane jako swoistego ro-
dzaju narzędzie propagand, zawsze było hucznie obchodzone.
Dla ludzi XXI wieku, najlepszym źródłem są filmy wzorowane
na tamtym okresie, to właśnie z nich oraz z opowiadań bliskich,
czy znajomych. Choć jeśli mam być szczery rzadko która ko-
bieta w tych czasach byłaby zachwycona nieodzownym ich ele-
mentami, jakimi były wtedy goździki, tulipany czy rajstopy

(chociaż może jednak…). Obowiązkowe obchodzenie tego
dnia w szkołach, czy zakładach pracy doprowadziło do tego, że
oprócz charakterystycznego wszechobecnego czerwonego ko-
loru goździków święto to, było po prostu pełne wszelkiego ro-
dzaju sztuczności. Dzień Kobiet był w Polsce świętem pań-
stwowym aż do 1993 roku, kiedy zostało ono zniesienie przez
ówczesny rząd Hanny Suchockiej. Jak widać z początkiem mar-
ca i jego jakże charakterystycznym świętem, wiąże się długo-
wieczna tradycja, która od zawsze w swych korzeniach miała
równość społeczną. Należy o tym pamiętać, bo w końcu nie za-
wsze chodziło tylko o ładny kwiatek, a o pamięć i pewne idea
ważne dla tej piękniejszej części społeczeństwa.

Dawid MICHALAK
dawidmichalak3@gmail.com

Kiedyś w marcu to było
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Zdrowie wymaga stanu rów-
nowagi między wpływami śro-
dowiska, sposobem życia oraz
różnymi elementami ludzkiej
natury - Hipokrates

Zdrowy styl życia to temat, o którym
mówi się już od dłuższego czasu. Wie-
lu specjalistów namiawia do zmiany
nawyków żywieniowych oraz do więk-
szego wysiłku fizycznego. Na szczęście
używa się powiedzenia "zdrowy styl
życia", a nie "dieta". Słowo "dieta" dla
wielu ludzi kojarzy się negatywnie, z
wieloma wyrzeczeniami i  brakiem
przyjemności. Często w męczarniach
katujemy się rozmaitymi dietami, czy
też nieprawidłowo dobranym jadłospi-
sem. Zazwyczaj błędnie również inter-
pretujemy, że mniej kalorii oznacza
mniej kilogramów na wadze. 

Aby zadbać o swoje zdrowie zarów-
no fizyczne, jak i psychiczne, należy
zmienić styl życia na zdrowy i aktyw-
ny. Jedynymi efektami ubocznymi są
dobre samopoczucie i zdrowe ciało. 

Najczęściej jednak łatwiej powie-
dzieć, niż coś zrobić. Brak motywacji
oraz słynne powiedzenie "od następ-
nego poniedziałku" - często nie ułat-
wiają nam wprowadzania jakichkol-
wiek zmian. 

Jak w takim razie zmienić styl życia
na zdrowszy? Niezależnie od człowie-
ka znaczące zmiany najlepiej wpro-
wadzać małymi kroczkami. 

Ważnym elementem jest odpo-
wiednie nawadnianie organizmu.
Unikanie kolorowych i słodkich na-
pojów zarówno gazowanych, jak i nie-
gazowanych to podstawa. Skład kolo-
rowych napojów mówi sam za siebie.
Przewaga cukru, czasem nawet słod-
zików, sztuczne barwniki i inne nie-
zdrowe składniki jedynie szkodzą na-
szemu organizmowi. Najlepszym za-
miennikiem jest woda. Ten nieoce-
niony skarb posiada minerały i

właściwości, które nie tylko nawodnią
nasz organizm, ale również oczyszczą.
Niektóre badania wskazują na fakt, iż
odpowiednie i regularne nawadnianie
organizmu pozwala na zrzucenie na-
wet do 2 kg rocznie. Rozpocznij za-
tem dzień od szklanki wody z cytryną.
Dzięki temu nie tylko nawodnisz, ale
również oczyścisz swój organizm.   

Niezwykle istotne jest również pra-
widłowe odżywianie. Unikanie fast
foodów, słodyczy i wszelkich niezdro-

wych elementów w naszych posiłkach
brzmi radykalnie. Podejdźmy zatem
do tematu ze zdrowym rozsądkiem i
wyrozumiałością. Prawda jest taka, że
cukier uzależnia bardzo szybko i nie
jesteśmy w stanie zrezygnować zu-
pełnie ze słodkich rzeczy, a tym bar-
dziej od razu. Słodycze o niezdrowym
składzie powinny być wyeliminowane
z naszego jadłospisu automatycznie.
Jesteśmy jednak tylko ludźmi i każdy
lubi sobie pozwolić na przyjemności.

Nic w tym złego, bo przecież dlacze-
go mamy rezygnować z czegoś co lu-
bimy i często poprawia nam nawet na-
strój, czy też dodaje energii. Spróbuj-
my natomiast znaleźć zdrowszy za-
miennik, który z pewnością jest
równie smaczny, ale przede wszystkim
sprawdzajmy skład produktów, które
kupujemy. 

Błędem jest również jedzenie nie-
wystarczającej ilości posiłków dzien-
nie. Nie bez przyczyny mówi się o je-

dzeniu mniej, ale częściej. Zdrowiej
jest zjedzenie pięciu posiłków dzien-
nie, natomiast mniejszych, niż trzech
dużych i niezdrowych. Zadbaj także o
posiłki urozmaicone warzywami i wie-
loma naturanymi witaminami. Głod-
zenie się z pewnością nie pomoże na-
szemu organizmowi, a często powo-
duje odwrotny efekt.

Poza odpowiednim odżywianiem
się, na nasz organizm wpływa także
aktywność fizyczna. Ćwiczenia i sport
powinny być nieodłącznym elemen-
tem naszej codzienności i naszego
życia. Codzienne zmeczęnie i brak
motywacji często nie pomaga nam w
podjęciu się aktywności fizycznej, ja-
kim jest sport. Podstawa to znaleźć ak-
tywność fizyczną, która sprawia nam
przyjemność i radość. Wydzielane en-
dorfiny podczas treningu dodadzą
nam energii i z pewnością poprawią
nasz nastrój. Każdy wysiłek fizyczny
służy zdrowiu, dlatego też należy do
tego podejść w sposób właściwy i zdro-
wy. Kluczem jest również balans mię-
dzy treningiem a regeneracją. Prze-
męczenie organizmu nie służy nie-
czemu dobrego, dlatego tak ważna
jest równowaga pod tym względem.
Odpowiednio wykonane ćwiczenia z
pewnością przyniosą efekty. 

Zmiana stylu życia nie musi być ra-
dykalna, wystarczy podejść do tego z
umiarem i rozsądkiem, a efekty z pew-
nością przełożą się na korzystny wy-
gląd i lepsze samopoczucie. Dlatego
też podążajmy za słowami Jima Roh-
na i zadbajmy o swoje ciało. To jest je-
dyne miejsce, w którym mieszkamy. 

KINGA PATALAS
kingapa95@o2.pl
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Aktywnie z wiosną!

Ostatnie tygodnie upłyneły
mi pod hasłem zupełnie no-
wego doświadczenia. Po
dwóch latach trenowania ai-
kido, miałam okazję spedzić
dwa tygodnie w otoczeniu ja-
pońskich gór, 100 kilometrów
od Tokio, w charakterze tzw.
uchideshi (ucznia mieszkąja-
cego i trenującego na jej tere-
nie), w jednej z najsłynniej-
szych szkół aikido w Japonii,
w miejscowości Iwama. 

Jej szczególny status wynika z tego,
że została założona przez samego
twórcę stylu, Morihei’a Ueshibe, a
jego dorobek jest w niej nadal konty-
nuowany. Nie odstraszyła mnie ani
zapowiedź braku ogrzewania, ani
wstawanie o piątej rano, ani twarda
mata, ani też obficie wypełniony ka-
lendarz dnia i szereg zasad, których
trzeba było przestrzegać. Kiedy się
już zdecydowałam, wiedziałam, że
nie będzie z mojej strony odwrotu.

Nie załowałam ani przez chwilę, bo
okazało się, że żadna z tych rzeczy
nie była najgorsza…

Piecyk dobry na wszystko

Na miejscu przywitała mnie praw-
dziwie zimowa aura. Co prawda,
przez niemal cały pobyt cieszylismy
się słoneczną, bezśniezną pogodą,
lecz to słońce nie miało zbyt wielkiej
siły rażenia. Już około godziny szes-
nastej robiło się powoli chłodno, a w
nocy… Trudno sobie nam, Europej-
czykom, wyobrazić takie zimno. Ja-
pończycy z braku kaloryferów do-
grzewają się piecykami na olej, któ-
rego nie można jednak zostawiać
włączonego na całą noc, lecz co naj-
wyżej na kilkanaście minut. W utrzy-
maniu ciepła miały nam pomagać
specjalne zestawy futonów z dwoma
kocami, które co rano należało
składać i wynosić z pokoju. Niczym
dziwnym było spanie w czapce, czy
rękawiczkach–każdy miał swój spo-
sób na poradzenie sobie z tą trudną
sytuacją. Na szczęście zabrałam ze

sobą sporo termoaktywnych ubrań i
grubych skarpet, więc udało mi się to
przetrwać bez uciekania się do rady-
kalnych środków.

Krew, pot i łzy

Głównym aspektem życia uchi-
deshi, obok dbania o teren dojo, są
treningi. Trzy keiko dziennie wyzna-
czały początek naszego dnia, jego śro-
dek i koniec. Poranny, zaczynający się
o szóstej rano, był treningiem z bro-
nią, na którym robiliśmy sobie po-
rządną rozgrzewkę ciała (często
trwającą nawet pół godziny!), ze
szczególnym naciskiem na ręce. Oka-
zało się to bardzo potrzebne, ponie-
waż do dobrego operowania bronią–
nieważne, czy drewnianą atrapą mie-
cza, czy kijem–niezbędne było po-
rządne “dokręcenie” dłonią rękojeści.
Intensywność treningów z bronią–
które w praktyce mieliśmy aż dwa razy
w ciągu dnia–już po tygodniu dała mi
się mocno we znaki. Byłam jedną z
nielicznych kobiet na macie, a spoś-
ród przyjezdnych zwykle jedyną, więc

szybko stało się dla mnie jasne, że
taki tryb życia musi się odbić na
moim ciele. Po bólu kolan spowodo-
wanym siedzieniem na piętach, przy-
szedł czas na moje ręce. Pod koniec
pobytu obie miałam spuchnięte, więc
“dokręcaniee” stało się nie tylko bo-
lesne, ale wręcz niemożliwe. Nieste-
ty, nie było przebacz, więc ból na tre-
ningach był ich nieodłączną częścią,
także podczas wykonywania technik
z partnerem (zwłaszcza, kiedy prze-
ciwnikiem był Japończyk). Bywało to
mocno frustrujące i nie da się ukryć,
że czasem podnosiło mi ciśnienie.
Zresztą, emocje były dla mnie tak na-
prawdę najtrudniejszą lekcją–przy ta-
kim trybie życia nie ma mowy o ja-
kichkolwiek hamulcach. Ale i z tym
można sobie poradzić, choć dla mnie
było to zupełnie nowe doświadczenie.
Na szczęście moja krew się nigdzie
nie polała, choć wywabianie plam
krwi z tatami po treningu było na po-
rządku dziennym.

Dlaczego warto

Wydawać by się mogło, że w byciu
uchideshi nie ma niczego pozytyw-
nego–nic bardziej mylnego! Wspól-
ne spędzanie czasu wolnego w kuch-
ni, która była kolejnym centrum

życia pozatreningowego, owocowała
różnymi rozmowami, nierzadko
trudnymi (wspominałam już o tym,
że w takim trybie nic się nie ukryje).
Razem sprzątaliśmy, razem jeździ-
liśmy do wyczekiwanych z utęsknie-
niem gorących źródeł, czy do sklepu,
razem jedliśmy polskie naleśniki mo-
jej roboty, które–dziwnym trafem–
uwielbiali wszyscy, razem wypusz-
czaliśmy się na wycieczki zwiedzając
okoliczne świątynie. Jako że praw-
dziwy uchideshi jest wiecznie głod-
ny i wiecznie śpiący, razem jedliśmy
też wszystko, co wpadło nam w ręce
(no, może oprócz japońskich suszo-
nych przekąsek). Wieczorami
można było podziwiać dobrze wi-
doczne gwiazdy, a rano czerpać z uro-
ków zimnego poranka przy czarce
przepysznej, zielonej herbaty. Tak, to
drobne chwile budowały pozytywne
wspomnienia. I choć każdy zapa-
mięta z tego pobytu coś innego, nie
znam nikogo, kto nie chciałby tutaj
wrócić. Wszystkie dobre wspomnie-
nia zabrałam ze sobą na Tajwan i
mam nadzieję, że przed powrotem
do kraju zdążę pojechać tam znowu
i przeżyć wszystko jeszcze raz, w
upalnej, letniej scenerii. 

Weronika MIKSZA
(wer.miksza@gmail.com)
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Zdrowe życie to szczęśliwe życie!
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Na przestrzeni tysięcy lat ludzkość wykształciła wiele syste-
mów, tworząc świat takim jaki jest obecnie. Jednym z większych
wynalazków a zarazem gwarantem dobrobytu stworzonego
przez homo sapiens jest prawo. Zakazy, nakazy i zalecenia, któ-
re definiują sposób funkcjonowania człowieka w społeczeństwie
nie zawsze jednak mogą nadążać za ewoluującymi w rewolu-
cyjnym tempie pojęciami sprawiedliwości i kary. Co zrobić, kie-
dy służby państwowe nie są w stanie wyegzekwować tychże ko-
deksów? Tylko prości i nieskalani ludzie, jak Stanisław Pilawa,
mają prawo podjąć się bezprawnych czynów w obronie prawa.

Wycieńczony po pracy Pilawa spoczywał w pozycji siedzącej
z wyciągniętymi w dal obiema bosymi stopami, jego masywne
ciało wpijało się w sztuczną skórę ulubionego czarnego fotela,
w którym Stanisław co prawda się nie urodził, ale spędził na nim
wspaniałą część życia. Na niewielkiej ławie ze sklejki stały
opróżnione już dawno puszki Warzelnianego Silnego, przypo-
minające mężczyźnie o przemijaniu wszelkiej odczuwalnej em-
pirycznie materii.

W trakcie oglądania pesymistycznych wiadomości ze świata
i jeszcze bardziej pesymistycznych z Polski, prowadzonych co
wieczór przez tę samą siksę, z grubą szpachlą makijażu i imi-
tującymi oponę ustami, w przykrótkiej, jaskrawoczerwonej
spódniczce, Pilawa począł intensywnie nad sobą rozmyślać.
Mimo iż jego pasywne członki były wiotkie jak u obłożnego
osiemdziesięciolatka, wewnątrz odczuł olbrzymią, młodzieńczą
energię, chęć do zmieniania świata na lepsze. Tylko jak wypełnić
tak szlachetną, acz ryzykowną misję? W jaki sposób zbawić
ludzkość? Olśnienie przyszło samo, kiedyskrzekliwa prezenter-
ka podała informację dotyczącą bestii, która w okolicy skato-
wała małego pieska.

Nic tak nie zmienia człowieka, jak nowy cel w życiu. Słabe i
niezdolne przed chwilą do działania ręce i nogi, stały się teraz
silne i skore do czynu. Stanisław w podskokach wbiegł na pięt-
ro wyżej i zaczął dobijać się do bordowych drzwi zaprzyjaźnio-
nego sąsiada. Pulchny Józef Kosa był niezmiernie zdziwiony,
dopóki nie poznał powodu wizyty. Po wysłuchaniu Pilawy, wy-
cofał się szybko po niezbędny sprzęt. Poczekaj no, zapostuję to
w internecie – zaoferował się dodatkowo. Uzbrojeni po uszy i
gotowi na wszystko mężczyźni zeszli przed blok i skierowali się
w kierunku Monopolowego u Ksawerego, zaczepiając po dro-
dze wszystkich przechodniów i zachęcając ich do wzięcia
udziału w tej prospołecznej krucjacie.

Przy pierwszej przystanidrużyna liczyła już kilkoro bojowni-
ków, oprócz Stanisława i Kosy, przyłączyli się dwaj pijani, szu-
kający zadymy nastolatkowie, wyrzucony z domu przez małżon-
kę emerytowany policjant spod numeru 89 oraz szlajający się po
osiedlu jak zwykle o tej porze menel bez jednego z siekaczy i kil-
ku innych zębów. Wystraszony Ksawery kilkukrotnie przejechał
obiema dłońmi po swojej niepełnej łysinie zanim zdecydował się
wziąć udział w bohaterskiej wyprawie pod wodzą Pilawy. Osta-
tecznie poczciwy staruszek zgodził się, zakluczył swój interes i
wyruszył za Stanisławem w mroczną, pełną niebezpieczeństw i
tajemnic noc.Zaopatrzył też grupę w Orzechową Deluxe dla pod-
trzymania ciepłoty ciała. Okrągła, świetlista tarcza księżyca w
pełni, wskazywała drogę pośród szarego lasu z betonu.

Nikt nie miał wątpliwości, co czeka śmiałków na końcu szla-
ku, starcie z wrogiem publicznym. Bies, który w bestialski spo-
sób zbił niewinne szczenię, uszkadzając na stałe jego kręgosłup,
łamiąc miednicę i żebra oraz wybijając w gratisie zęby pieska,
musiał stanąć przed ślepym obliczem sprawiedliwości. Jeśli cho-
rowity i bezsilny aparat państwa nie jest w stanie pojmać i wy-
mierzyć kary temu zbrodniarzowi, zrobią to obywatele. Strach
przed złym jest wielki, ale jeszcze większa jest opatrzność, pro-
wadząca rycerzy światła do zwycięstwa. Nie wiadomo co praw-
da czym jest ten potwór ani jak wygląda, ale w takimtowarzy-
stwie nie ma się czego obawiać.

W pewnym momencie Stanisław Pilawa rozejrzał się wkoło,
nie szło ich już kilkoro, ale kilkadziesiąt, moc internetu jest za-
prawdę nieoceniona. Oświetlali sobie drogę latarkami i smar-
tfonami, uzbrojeni w przeróżną broń białą, od kijów po
miotłach po długie noże do mięsa i kastety, a nawet wielkie,
żelazne widły. Oburzeni ludzie z całej dzielnicy kroczyli równo
w poszukiwaniu demona, którego należałoby odesłać z powro-
tem do piekieł. Starsi i pomarszczeni ludzie rozmawiali między
sobą, wspominając stare, lepsze czasy, bądź modlili się na głos
z prośbą o obronę przed nikczemnym szatanem. Młodzi zawa-

diacy szli pewnie, w rozpiętych kurtkach, popijając przy tym
rozdzielany przez Ksawerego rozgrzewający napój.

Wreszcie dotarli na wskazane miejsce, wielki blok na skraju
niedużego osiedla. Wzburzony tłum zaczął krzyczeć i wznosić
ręce w górę. Zaniepokojony hałasem, przed klatkę wyszedł ten,
którego oczekiwali. Stanisław przeżył duże zdziwienie, kiedy
zorientował się, że wróg publiczny to zwykły człowiek, taki sam
jak on, nie żaden diabeł czy potwór. Jego ślepia nie iskrzyły jak-
by były czarcie, wręcz przeciwnie, powiększone źrenice ludz-
kich oczu wyrażały teraz silne przerażenie.

W tej chwili dotarło do Pilawy jak wielki błąd popełnił, ska-
zując tego nieszczęśnika na lincz ze strony rozwścieczonego
motłochu, co prawda próbował powstrzymać atak, ale było już
za późno.

Pierwszy był kamień, zostawił za sobą niewielką szramę na
szerokim czole mężczyzny. Rozochoceni ludzie ruszyli naprzód.
Głębokie kłucia poniżej żeber zadawane nożami uwalniały bys-
tre strugi karmazynowej krwi, barwiącej kolorem winy wszyst-
kich dookoła. Ktoś z tłumu dobył broni palnej i z małego pis-
toletu posłał trzy pociski w kierunku wroga, z których dwa
utkwiły w jego klatce piersiowej a jeden, przeleciał między zę-
bami i przedziurawił mu z obu stron lico. Przepełnione bólem
jęki odbijały się echem po ciemnym podwórku. Po silnym ude-
rzeniu w ramię zasłaniającego się mężczyzny dało się słyszeć
odgłos przełamania kości. Zgromadzeni wokół ofiary wymie-
rzali kolejne ciosy, kopali i dźgali, aż ten osunął się na ziemię,
wtedy zaczęło się deptanie i plucie. 

Zbroczony czerwoną mazią, ze zmiażdżonymi kończynami,
wróg publiczny ledwo słyszalnie charczał przez krew
wypływającą spomiędzy pozbawionych uzębienia dziąseł. Jakiś
starszy, schludnie ubrany pan, zamachnął się nad nim zielonym
kanistrem polewając ofiarę benzyną. Stanisław Pilawa w ostat-
niej chwili przedarł się przez tłum i powstrzymał staruszka
przed rozpaleniem żywej pochodni.

Pilawa wielce się zdumiałkiedychciał sprawdzić stan zniena-
widzonego przez wszystkich człowieka. W miejscu, w którym
przed chwilą leżał nie było niczego, ani ciała, ani krwi bądź ben-
zyny. Zawiedzeni ludzie szybko rozeszli się do domów. Stanisław
długo wpatrywał się w pusty skrawek chodnika, nie mogąc od-
powiedzieć sobie na jedno, zasadnicze pytanie, kim był wróg
publiczny?

KRZYSZTOF POLASIK

WRÓG PUBLICZNY
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Sam Allardyce nie odmienił
klubu z niebieskiej części
Merseyside. Everton gra
brzydko dla oka, letnie trans-
fery wciąż zawodzą i co naj-
gorsze – zespół nie potrafi re-
gularnie punktować. W razie
niepowodzenia w naj-
bliższych spotkaniach ekipa
Allardyce'a na dobre zostanie
zamieszana w szaloną walkę
o utrzymanie.

Śmiech elity

Przed sezonem właściciel Everto-
nu szumnie zapowiadał, że po kapi-
talnym, jego zdaniem, oknie trans-
ferowym klub na dobre włączy się do
walki o najwyższe laury w lidze. Rze-
czywistość okazała się wysoce bru-
talna. Choć na papierze zespół z
Merseyside nie wyglądał najgorzej,
to na murawie brakowało niemal
wszystkiego.

O równie odważną opinię pokusił
się jeden z ekspertów brytyjskiej te-
lewizji – Richard Keys.

Doceniam interesy Evertonu tego
lata. Wczesny typ – zakończą sezon
nad Liverpoolem.

Proroctwa Keysa nie okazały się
trafne i obie drużyny z Liverpoolu w
tabeli dzieli siedem miejsc i 26 punk-
tów.

Słabość względem absolutnej li-
gowej czołówki jest w pełni zrozu-
miała. Zażenowanie wzbudzać musi

jednak znajdowanie się w tabeli za
takimi zespołami jak Brighton, Bur-
nley czy Watford. Szczególnie gdy
weźmiemy pod uwagę aktywne
działania Evertonu na rynku trans-
ferowym.

Allardyce to błąd

Zwolnienie Koemana było ko-
niecznością, gdyż holenderski trener
stracił szatnię i powrót do wysokiej
formy nie był już możliwy. Błąd po-
pełniony został nieco później, kiedy
to klub zdecydował się na zatrudnie-
nie Sama Allardyce’a.

„Big Sam” nigdy nie był, nie jest i
nie będzie szkoleniowcem dla klu-
bów o wysokich aspiracjach. Choć
we własnym mniemaniu Allardyce
powinien właśnie prowadzić Real, to
dotychczasowa kariera Anglika udo-
wadnia, że nadaje się on do średnich
klubów. Everton – choć obecnie jest
pogrążony w kryzysie – ma aspiracje
znacznie wyższe niż możliwości Al-
lardyce’a.

Toporny futbol i taktyka nie z tego
wieku – to przynosi efekty, ale w klu-
bach, które biją się o utrzymanie w li-
dze. Potencjał kadrowy Evertonu jest
o wiele wyższy i kluczowi zawodnicy
nie odnajdują się w takim systemie
gry. Allardyce stracił szatnię, zanim
tak naprawdę zdążył ją zyskać.

Everton vs. Liverpool 
na każdym polu

Rywalizacja derbowa w obecnej
kampanii wyrosła poza murawę. Ak-

tywne okienko na Goodison Park
sprawiło, że niebieska część Mersey-
side ponownie uwierzyła, że Liver-
pool jest do prześcignięcia w tabeli.
Rzeczywistość kolejny raz okazała się
bezlitosna, ale Everton ma jeszcze
szansę zranić swojego sąsiada.

Choć za nami już dwa pojedynki
derbowe, to oba zespoły zmierzą się
jeszcze raz, tym razem na obiekcie
Evertonu. Dla podopiecznych Allar-
dyce’a będzie to prawdopodobnie
ostatnia okazja, aby nieco poprawić
nastroje wokół klubu i utrudnić życie
ekipie Kloppa, która walczy o miejs-
ce w czołowej czwórce.

Pomimo różnic i ogromnej rywali-
zacji niegdyś ściśle związany z Liver-
poolem Jamie Carragher zauważa
pewne podobieństwo między oboma
klubami.

Decyzja o zatrudnieniu Allardy-
ce’a była równie fatalna, jak wybór
Hodgsona na zastępcę Beniteza.
Everton musi uciec z tego marazmu,
tak jak zrobił to Liverpool.

Trudno się dziwić ostrym słowom
Carraghera, kiedy to cały klub gro-
madzi w lidze mniej punktów niż je-
den gracz drużyny przeciwnej. Nie-
ch ta statystyka świadczy o dyspro-
porcji, która zapanowała pomiędzy
Evertonem a Liverpoolem w obecnej
kampanii.

To rzecz jasna nie koniec uszczy-
pliwości, gdyż fani „The Reds” do-
strzegli, iż Salah jest zaledwie pięć
bramek od wyrównania osiągnięć
strzeleckich Bainesa, który jest 7. naj-
skuteczniejszym graczem Evertonu
w historii Premier League.

Quo vadis, Everton?

Sezon ligowy należy spisać na stra-
ty. Choć Everton prezentuje kosz-
marny futbol, to jakość poszczegól-
nych zawodników z pewnością spra-
wi, że ekipa Allardyce’a nie spadnie
w tej kampanii z ligi. Nie zmienia to
jednak faktu, że oczekiwania były
znacznie większe.

Błędy popełniono jeszcze przed se-
zonem. Transfery do klubu były
spektakularne, ale nietrafione. Piłka-
rze nie stworzyli kolektywu i nie pa-
sowali do koncepcji Koemana i Al-
lardyce’a. Największym nieporozu-
mieniem jest zakup Sigurdssona i
Rooneya – a więc dwóch czołowych
graczy drużyny, którzy wedle „Big
Sama” są zbyt podobni, by razem
biegać po murawie.

Gdy pełen absurdów i niezrozu-
miałych decyzji sezon dobiegnie
wreszcie końca, przed właścicielem
Evertonu kolejne trudne decyzje. Po-
nowna zmiana trenera będzie kosz-
towna i może zmniejszyć budżet
transferowy klubu podczas okienka.
Trudno jednak oczekiwać od Allar-
dyce’a, by nagle jego plan taktyczny
zaczął przynosić lepsze efekty.

Nadmuchany balonik pękł na
oczach całej Premier League. Ever-
ton – pomimo ambitnych planów –
wrócił do przeciętniactwa i współpra-
ca z Samem Allardycem jest tego
najlepszym dowodem. Niezależnie
od najbliższych planów w niebieskiej
części Merseyside Everton jest ideal-
nym przykładem na to, że w futbolu
lepsze jest niekiedy wrogiem
dobrego.

Patryk Domagała

Uhuha, uhuha, nasza zima
zła. Ona powoli się będzie
kończyć, a my, nieco zaspani,
zaczniemy budzić się do
życia. Dlaczego czasem tak
trudno jest wyjść ze swoich
czterech ścian i zacząć cie-
szyć się wiosennym słoń-
cem?

Zdarza się, że kiedy przychodzi zi-
mowy czas, bunkrujemy się pod
kołdrami, z gorącą herbatką w ręku,
najlepiej przy jakimś dobrym serialu
w stylu „Suits”. To wciąga. Na ze-
wnątrz ziąb, zwłaszcza ostatnio.
Mimo, że za oknami pięknie świeciło
słońce, to pod koniec lutego tempe-
ratury minusowe nas nie oszczę-
dzały. Mróz porządnie szczypał we
wszystko, co nie zostało przez nas za-
kryte. Bywało przecież, że jedynie
oczy były na wierzchu! Okutani od
stóp do głów, zmarznięci… Czy ta
zima kiedyś odpuści, czy pojawi się
temperatura na plusie, ale bez opa-
dów śniegu lub deszczów?

Być może niedługo. Wiosna się
zbliża, może i smogu będzie mniej,
wielu z nas zechce zrobić coś ze swo-
im życiem i wyjść na dłuższy spacer,
pobiegać. Może nawet niektórzy za-
piszą się na siłownię. Przecież idzie
się lato! Tylko jak sprawić, żeby
chciało się przynajmniej tak, jak się

w tej chwili nie chce? Zima rozleni-
wia. Wiadomo, nie wszystkich. Jed-
nak spora część z nas ma ten pro-
blem, że woli siedzieć pod ciepłym
kocykiem albo kołdrą, oglądając coś
na laptopie, niż jakoś specjalnie wy-
silać się, by ruszyć cztery litery. 

Karnety na siłownię, trener perso-
nalny, basen? Pewnie wielu z nas, kie-
dy o tym słyszy, myśli sobie, że prze-
cież za taką cenę się nie opłaca. Z
drugiej strony samemu też się czasa-
mi po prostu nie chce, bo motywacja
jest zdecydowanie mniejsza. Niby
można byłoby iść pobiegać, ale to ta-
kie nudne. Rada jest jedna! Jest taka
hala w Poznaniu. Nawet hala nasze-
go uniwersytetu, na którą każdy z nas
ma wstęp. Wystarczy dojechać na
Zagajnikową, a tam… tam jest
siłownia. Nie jest droga, właściwie na
każdą studencką kieszeń. Porów-
nując ją do tego, co zapłacimy na
każdej normalnej, jest to bardzo
opłacalne. 

Może godziny wejścia są ograni-
czone, może też ilość osób jest limi-
towana, ale to nadal jest świetny spo-
sób wejścia aktywnie w okres, kiedy
nasze organizmy chętniej się będą
ruszać, będą chciały czerpać z wio-
sennej aury. Ona napawa optymiz-
mem, więc warto się tak nastawić! A
skoro jest okazja, to dlaczego z niej
nie skorzystać?

MARTYNA KOWALCZYK
martynakowalczyk996@gmail.com

A może na siłownię?

Cyrk na kółkach Sama Allardyce’a
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