
Rok temu było magicznie, wszystko za
sprawą Harrego Pottera i nominacji
związanych z bohaterami książki o
młodym czarodzieju. Była również wy-
działowa Familiada i oczywiście, klasycz-
ne after party. W tym roku organizatorzy
wymyślili nową konwencję największego
wydarzenia na WNPID – Wielkiej Gali.

W piątek, 18-tego maja o godzinie 19 – rozpocz-
nie się najbardziej wyczekiwany event roku – piąta
Wielka Gala WNPiD. Organizatorzy dokładają
wszelkich starań, żeby wszystko wyszło perfekcyjnie,
jak w minionym roku. Najważniejszą kwestią jest
jednak tematyka Gali, zawsze inna. Tym razem,
Rada Samorządu Studentów oraz media studenckie,
na wspólnym posiedzeniu zadecydowali, że tema-
tem przewodnim będą filmy XX wieku.

- Chcieliśmy przygotować coś naprawdę wyjątko-
wego, ponieważ na 2018 rok przypada 10 rocznica
powstania naszego wydziału – mówi główna koor-
dynatorka Diana Chomiaczuk.

Nawiązując do zbliżającego się dziesięciolecia
WNPiD, tym razem jest aż 10 kategorii nomino-
wanych, równających się 10 dekadom filmowym XX
wieku. Wybrano filmy i bohaterów filmowych, ta-
kich jak: Ebenezer Scrooge z „Opowieści Wigilij-
nej” - dla wykładowcy, który skruszył swe zimne ser-
ce, Tramp z „Gorączki złota” - dla najbardziej za-
bawnej osoby, Scarlett O’Hara z „Przeminęło z wiat-
rem” – jako najbardziej przebojowej i silnej
osobowości, „Zorro” – najbardziej opiekuńczego,
cichego bohatera, „Pół żartem pół serio” – dla oso-
by nieprzewidywalnej, „Rambo” – dla obrońcy stu-
dentów, „Kevin sam w domu” - nominacja dla dok-
torantów, i ostatnia, przeznaczona dla pracowników
administracyjnych Wydziału – „Seks w Wielkim
Mieście’.

I teraz czas na nowość, której jeszcze nie było – w
tym roku będzie nieco zmieniony standardowy pro-
gram głównej „uroczystej” części. Szykujemy wy-
stępy muzyczne oraz komiczne – pierwszy raz na gali
będzie stand-up. Jednak tradycyjnie, główną częścią
Gali, zostaje wręczenie nagród dla nominowanych
wykładowców w poszczególnych kategoriach – kon-
tynuuje Diana. Dla widzów szykuje się też niespo-
dzianka! Po raz pierwszy, w historii Wydziału także
wykładowcy będą mogli dokonać swojego wyboru –
zdecydują, kto jest najbardziej znanym, wybitnym
absolwentem WNPiD.

Po uroczystej części, tradycyjnie czas na after par-
ty, podczas którego znajdzie się coś na ząb, dzięki za-
mówionemu cateringowi i lodom tajskim oraz, jak
przystało na tematykę filmową – stoisko z popcor-
nem. A później… impreza do nocy, z której pa-
miątką będą zdjęcia zrobione w fotobudce!

Marta ABRAMCZYK
martaabramczyk@o2.pl
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W akademickim roku jest
tylko jeden taki miesiąc, w
którym każdego dnia coś się
dzieje! Oczywiście jest to
maj, w którym roi się od stu-
denckich imprez w plenerze.
Sezon tegorocznego mara-
tonu Juwenaliów otworzyło
Wielkie Grillowanie UAM,
w które serce i ogrom pracy
wkłada wielu studentów
WNPID, przez co to wyda-
rzenie jest dla nas tak ważne.
Relację z XI edycji przeczytacie w tekście Oliwi – działo
się naprawdę wiele! Do tego Diana, w języku angielskim
streszcza dla Was wszystkie ważne wydarzenia w studen-
ckim Poznaniu. Na pierwszej stronie przeczytacie, co cze-
ka Was na piątej edycji Wielkiej Gali WNPID, która w tym
roku przebiegnie pod znakiem filmów XX wieku. Co jesz-
cze w tym numerze? Relacje, relacje i jeszcze raz relacje.
Staramy się być wszędzie, gdzie dzieje się coś ciekawego,
także wszystkie wydarzenia i konferencje są teraz w Wa-
szych rękach. Prócz imprez, studenci pokazali, że potra-
fią pomagać, o czym dowiecie się z artykułu Ismeny, mowa
tutaj oczywiście o Wielorybiej pomocy dla małego Jere-
miego i finale tej akcji. Tradycyjnie, nie mogło nas za-
braknąć na Dniach Turystyki, które zaprowadziły do myś-
li o egzystencji Krzysztofa, o czym przeczytacie na stronie
4. Czy współpraca popłaca? Oczywiście, że tak! Dzięki
niej tyle się dzieje na WNPiD – relacje z konferencji i
wykładów to dzieło Julii. Dodatkowo, w maju na UAM ob-
chodziliśmy Dzień Sportu – Paulina specjalnie dla Was
opisała, co ciekawego działo się na Zagajnikowej. I czym
byłoby życie bez pasji? O pasji, która przerodziła się w po-
mysł na życie – o balecie, pięknej sztuce, która uczy nie
tylko gibkości, ale i wytrzymałości psychicznej, odwagi i
determinacji (co sama mogę potwierdzić, po 10 latach w
balecie), dowiecie się z wywiadu Kingi, który przeprowa-
dziła z tancerką i studentką naszego Wydziału – Do-
brochną. Drodzy Czytelnicy, oddaję Wam w ręce najcie-
kawszy numer tego roku, prawdziwie studencki, po prze-
czytaniu którego będziecie na bieżąco ze studenckim
życiem Poznania. Miłego czytania!
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April and May are months of tree
blossoming, green grass and sun-
ny days. It could be called a favorite
time of students, when they open
the season of BBQ and relax on the
open air after long hours of study-
ing. Moreover, May is an active time
for students because of numerous
festivals, concerts and other
events. This month: charity campa-
ign for little Jeremi, the Great BBQ
at Campus Morasko, the Great Gala
at the Faculty of Political Science
and Journalism, Festival of Culture
“Kulminacje” at the Faculty of So-
cial Sciences and the Faculty of
Educational Studies and Juwenalia
– festival, which connects students
from all over Poznan.

The Great Charity Campaign
for little Jeremi

Jeremi is a six-year-old boy, who is
struggling with complications after get-
ting cytomegalovirus during fetal deve-
lopment. Although it is usually harmless
virus, it may be fraught with consequen-
ces for babies. Jeremi suffers from conge-
nital microcephaly, absorptive disorders,
refractory epilepsy and spastic quadriple-
gia. Students of the Adam Mickiewicz
University decided to help Jeremi and or-
ganized a charity campaign, which was fi-
nalized with a big concert at the main as-
sembly hall of the University. All the mo-
ney raised went for purchase of a Molly
coverall, which would help to reduce
muscle spasticitycaused by brain disor-
ders. If you want to support the campa-
ign you can still send money through
www.zrzutka.pl/pomozwladcymorz. Jere-
mi needs all the help he can get from us.

The Great BBQ Festival

On the 9th and 10th of May all stu-
dents of Adam Mickiewicz University en-
ded up their classes earlier, because the
Great BBQ Festival has started. Campus
Morasko turned into the place of fun,
sausages and music, which integrated
students. Everyone could find something
for him-/ herself. For the first time there
was an amusement park, where people
could play laser tag, jump on trampoli-
nes, take part in beer yoga or sing karao-
ke. Besides, it was possibility to win pri-
zes by taking part in an outdoor game.
For those, who prefer to relax coordina-
tors prepared a lot of board games and
table football. Nevertheless, the main
point of the festival was BBQ, so everyo-
ne could bring their own grills or buy
them at the carnival. Additionally there
were a lot of food trucks with food from
all over the world. When it was already
dark, students could go to a party, where
DJs played live or listen to the stars of Po-
lish music on the main stage.

The Legendary Great Galaat
the Faculty of Political Science
and Journalism

For the sixth time all will gather at the
Faculty of Political Science and Journa-
lism to distinguish the most prominent
lecturers of the faculty. Event will be made
in Hollywood style this time, so that cate-
gories hark back to movies from ten diffe-
rent film decades. It is worth mentioning
that this edition is special since the Fa-
culty celebrates its 10th anniversary. Mo-
reover, in the end of an official part a big
cake willbe brought to the stage, all to-
gether will sing “Happy Birthday” and the
Dean will blow the candles. After the ce-
remony all guests will be invited on the pa-
tio to continue the party, where DJ will
play live for them. Coordinators also pre-

pared some food and Thai ice cream. Fi-
nally, guests cantake a picture in the pho-
to booth in order to have a nice souvenir
from this lovely night.

The Festival of Culture
“Kulminacje”

“Kulminacje” is the Culture Festival of
Students organized by the Faculty of So-
cial Sciences and the Faculty of Educa-
tional Studies, which was held from 14th
to 18th of May. The idea of this event is
to express yourself through art, to show
the talents and tointegrate with other
people. Students can take part in wor-
kshops, listen to interesting histories of
interesting people and attend an outdo-
or cinema. For the last day of the festival
coordinators prepared silent disco for
dance lovers and stand up show for tho-
se, who love good jokes.

Juwenalia – connecting
students from all over
universities of Poznan

The Union of Student Councils of
Poznan Universities is pleased to invite
you to attend the festival “Juwenalia”,
which will take place on 24th-26th of
May at the park named after John Paul II.
First of all, event is dedicated to music,
still you can attend seminars and wor-
kshops or take part in games prepared by
the team of animation. It is worth telling
that the festival startswith the Great Ju-
wenalia March, which begins in the city
centre and finishes at the park named af-
ter John Paul II. Each university prepared
its own style, thus students are supposed
to be dressed up in terms of it. The topic
of Adam Mickiewicz University is the
world of Harry Potter this year, so take
your wand and hat and come to represent
the university with us!

Diana STASHEVSKA
stashevska.diana@gmail.com
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The Great BBQ Festival

Oto Daniel i Pat-
ryk – sekretarz
i zastępca re-
daktor naczel-
nej, redakcyjni
wyjadacze i spe-
ce od sportu,
bez których nie
byłoby dziś
BUC-a. To oni
co miesiąc czu-
wają nad ma-
kietą i wyda-
niem gazety

SPRING VIBES AT THE ADAM
MICKIEWICZ UNIVERSITY
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W słoneczny, acz niezbyt ciepły, poniedziałkowy po-
ranek, 9 kwietnia idąc na zajęcia, zauważyłam opie-
kunkę mojego roku, stojącą przy tramwajowej pętli.

Jakże typowo, westchnęłam w myśli. Naszemu staroście wy-
syła maila z prośbą, żeby wszyscy przyszli na poranny wykład, a
sama się nań nie zjawi, zostawiając podopiecznych na pastwę
zagranicznego gościa. Już ja znam te nauczycielki, w końcu jes-
tem córką, wnuczką i prawnuczką ludzi wykonujących właśnie
ten zawód. Nie przewidziałam jednak, że profesor Agnieszka
Stępińska chciała po prostu dopilnować, aby sława i duma Uni-
versity of Milan, dotarła bezpiecznie na Wydział Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa. Zrozumiałam to, stojąc już w po-
bliżu 121 i patrząc z góry na zmierzających ku budynkowi lu-
dzi. Wtedy zobaczyłam wyróżniającą się (i to bynajmniej nie z
powodu wieku) w tłumie studentów parę. Tych dwoje niezwykle
energicznie przemierzyło patio, rozmawiając z wyraźną sym-
patią, objawiającą się choćby wspólnym śmiechem. Gdy dżen-
telmeńskim gestem otworzył jej drzwi, w burzy rudych loków
zatańczyło słońce.

Parę minut po ósmej oboje dotarli do 121, uprzednio porzu-
ciwszy swe okrycia wierzchnie. A wspominam o tym nie bez po-
wodu, gdyż nie mogłam nie zauważyć wspaniałej dzianinowej
kamizelki, w kolorze kojarzącym się ze szkarłatną barwą wina.
Choć nie powinno chyba zaskakiwać, że mężczyzna rodem z
włoskiej stolicy mody, szczególnie wykładowca, jako osoba re-
prezentująca nie tylko siebie samego, ale i macierzystą uczel-
nię, cechował się nienaganną prezencją.

Profesora Gianpietro Mazzoleniego, wybitnego specjalistę w
dziedzinie mediów i komunikowania (szczególnie polityczne-
go), autora wielu publikacji (tak książek, jak i artykułów), a

wreszcie redaktora naczelnego włoskiego czasopisma naukowe-
go Comunicazione Politica, przedstawiła oczywiście profesor
Stępińska. Po tym krótkim wstępie znamienity gość miał ponad

godzinę na zaprezentowanie zgromadzonym, głównie studen-
tom pierwszego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecz-
nej, wykładu pt. „Pop Politics. Political entertainment and de-
mocracy”. Mowa była o zjawisku politainmentu – czyli o tym,
jak można, a w dzisiejszych czasach czasem wręcz powinno się,
łączyć politykę z rozrywką. Za przykłady posłużyły historie prze-
de wszystkim z włoskiej oraz francuskiej sceny politycznej, a
także seriale i filmy. Najbardziej rozpoznawalny był rzecz jasna
netflixowy „House of Cards”, ale pojawił się też duński „Bor-
gen” – serial prezentujący rządy pierwszej w historii tego kraju
kobiety na stanowisku premiera czy amerykański dramat „The
Post”, który dla przyszłych dziennikarzy powinien mieć szcze-
gólne znaczenie, krótko wspomniane zostały też inne produk-
cje o zbliżonej tematyce. Nie zabrakło również polskiego ak-
centu, gdyż, za subtelną sugestią ze strony pani profesor, opo-
wiedziano włoskiemu uczonemu o polskim internetowym se-
rialu komediowym „Ucho Prezesa”.

Ostatnich piętnaście minut spotkania było czasem przezna-
czonym na pytania. Nie było ich wiele, co zawdzięczaliśmy, jak
sądzę, nie tylko wczesnej porze, ale i znakomitym umiejętnoś-
ciom oratorskim wykładowcy, który jako prawdziwy ekspert od ko-
munikacji, nawet skomplikowane pojęcia i przykłady potrafił
omówić prosto i klarownie. Zagraniczny gość nie stronił również
od żartów, a sposób wypowiedzi, mimo przebijającego się w an-
gielskim włoskiego akcentu, stanowił wspaniały retoryczny popis.

Następnego dnia profesor Gianpietro Mazzoleni był gościem
honorowym seminarium naukowego: Populistyczne Komuni-
kowanie Polityczne, gdzie także miał okazję się wypowiedzieć
oraz uczestniczyć w panelach dyskusyjnych.

Julia ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com
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Na początku koncertu będącego podsumowaniem
akcji charytatywnej “Wielorybia pomoc dla małego
Jeremiego”, Dziekan naszego wydziału powiedział:
"studia to nie tylko nauka, ale także poznawanie lu-
dzi i solidaryzowanie się". Te słowa stanowią pod-
sumowanie tego, dlaczego wielu studentów i
przedstawicieli władz UAM postanowiło zgroma-
dzić się 16 kwietnia w Auli uniwersyteckiej przy uli-
cy Wieniawskiego – chodziło o to, by zwyczajnie
pomóc małemu Władcy Mórz.

Kim jest Władca Mórz?

Powinnam zacząć od tego, kim jest malec, który swoją osobą
zgromadził tłum ludzi. Sześcioletni Jeremi Boczko to chłopiec,
którego niesamowity uśmiech rozświetliłby chyba wszystkie la-
tarnie w Poznaniu (daję słowo!). W życiu płodowym zaraził się
wirusem cytomegalii, w wyniku czego cierpi na wrodzone
małogłowie, zaburzone wchłanianie, padaczkę lekoodporną i
czterokończynowe porażenie statyczne. Na szczęście Jeremi ma
wspaniałych rodziców, którzy każdego dnia robią wszystko, by
czuł jak najmniej bólu i czerpał z życia jak najwięcej radości.
Obecnie zbierają oni na kombinezon Mollii Suit, który zmniej-
sza spastyczność mięśni – nadmierne napięcie spowodowane
zaburzeniami pracy mózgu. Kosztuje on 20 000 zł, stąd po-
wstała akcja “Wielorybia pomoc dla małego Jeremiego”, której
podsumowaniem był koncert.

Coś dla miłośników muzyki

Oprócz zebrania się w szczytnym celu, uczestnicy mogli cie-
szyć się naprawdę dobrą muzyką. Koncert prowadzony był przez
studentkę naszego wydziału, Monikę Kubiaczyk, oraz Bartka
Jędrzejaka – prezentera pogody z Dzień Dobry TVN. Jednym z
artystów, którzy postanowili wystąpić dla Jeremiego, był Michał
Kmieciak – uzdolniony pianista i kompozytor. Za pomocą dź-
więków zaprosił uczestników koncertu na statek, którym mieli
płynąć przez trzy godziny. Następnie na scenie pojawił się
Swiernalis, ze znacznie mocniejszymi dźwiękami, pozwalając
słuchaczom przeżyć zmianę pogody podczas rejsu i poczuć jak
statek okalają gwałtowne fale. Ostatnia część koncertu należała
do Libera i Iny, którzy na scenę zaprosili obecne na koncercie

dzieci i angażując publiczność starali się przelać jak najwięcej
radości w stronę Jeremiego – z powodzeniem.

Kiedy przedmioty stają się bezcenne

Uczestnicy koncertu mogli licytować różnego rodzaju przed-
mioty, takie jak piłka z podpisami piłkarzy Lecha Poznań,
płaskorzeźbę Pałacu Prezydenckiego, płytę z podpisem Andrei
Bocellego, obraz Igora Morskiego czy bilety na koncerty rozpo-
znawanego ostatnio Sławomira i cieszącego się światową sławą
od kilku dekad Bryana Adamsa. Oprócz przedmiotów aukcji na-
leżących do świata kultury i sportu, licytowano także wybiela-
nie na zębów, majówkę nad morzem czy dzień w fabryce auto-
busów Solaris. Ostatecznie w wyniku licytacji zebrano 8000 zł,
co stanowiło niemalże połowę kwoty, którą maleńki Jeremi po-
trzebuje na zakup kombinezonu Mollii Suit. Dodatkowo pod
koniec koncertu ogłoszono, że w wyniku zbiórki internetowej
(na tamtą chwilę) malec zebrał 10 000 zł, co praktycznie urze-
czywistniło spełnienie marzenia całej rodziny Boczko.

A skąd pomysł na hasło?

Wszystko zaczęło się od spektaklu Tuwima: „Pan Maluśkie-
wicz i jego wieloryb”...

Pomysłodawcą akcji charytatywnej “Wielorybia pomoc dla
małego Jeremiego” jest prof. Krzysztof Hajder, który zajmuje się
organizacją tego typu wydarzeń od ośmiu lat. Duży wkład włożyła
w akcję także dr Magdalena Kacperska. Około dwudziestu człon-
ków Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej oraz
Koła Naukowego Zawodów Telewizyjnych i Filmowych, ciężko
pracowało już od października, by zebrać potrzebne na zbiórkę
zgody, skontaktować się z artystami, którzy zechcieliby wystąpić
na koncercie, czy odpowiednio wypromować wydarzenie. Jedna z
organizatorek, Zuzanna Swendrowska, zapytana o to, co uważa za
największe osiągnięcie podczas całej akcji, odpowiedziała, że była
to nie tyle pełna Aula Uniwersytecka podczas koncertu, ile zoba-
czenie Jeremka i uświadomienie sobie, że przez jej działania, w
choć niewielkim stopniu przyczyniła się do ułatwienia mu życia.

Koncert na rzecz Władcy Mórz był ósmym koncertem cha-
rytatywnym UAM. Pozwolę sobie powtórzyć za Pawłem Swier-
nalisem: "bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy tu-
taj przyszli, bo to bardzo dobrze o was świadczy, ludzie". Po-
maganie jest na fali. Akademicka jedność jest na fali. Niesa-
mowicie jest mieć pewność, że kiedy podczas rejsu
komukolwiek coś się stanie, pozostali członkowie załogi będą z
tą osobą. Dlatego nie bójmy się pomagać, bo warto, ludzie!

Ismena LEŚNIK
ismenalesnik@gmail.com

POMAGANIE JEST NA FALI

POLITICA MIA!

Prof.Gianpietro Mazzoleni na WNPID

Aula UAM gościła wiele dobrych serc podczas koncertu
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W dniach 9-11 kwietnia odbywała się konferencja o
wdzięcznej, acz długiej nazwie: „Międzynarodowe In-
terdyscyplinarne Forum Azja-Europa”. Powstała w wy-
niku współpracy dwóch organizacji studenckich z na-
szej uczelni, Koła Naukowego Studiów Azjatyckich
oraz Koła Naukowego Futurum Europae. Uczestnicy
mieli więc możliwość odwiedzić nie tylko Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Morasku, ale i
Wydział Prawa i Administracji, znajdujący się bliżej
centrum Poznania.

Uroczyste otwarcie nastąpiło 9 kwietnia, na WNPiD. Zebranych
powitał opiekun KNSA, prof. T.R. Szymczyński i, z powodu drobne-
go opóźnienia, niemal natychmiast oddał głos dziekanowi A. Stel-
machowi. Ten serdecznie przywitał wszystkich, przy okazji przed-
stawiając znamienitych gości. Następnie możliwość wypowiedzenia
się dostał prorektor Tianjin University of Technology, Zhen Qin-
ghuan. Podziękował za zaproszenie do udziału w wydarzeniu i wyra-
ził nadzieję, że będzie to początek pięknej współpracy. Po nim wy-
stąpiła prof. Cheo Minfang, również z TUT, która opowiedziała o
swojej uczelni i korzyściach płynących z wymian studenckich. Ko-
lejną przy mównicy była dyrektorka Instytutu Konfucjusza w Poz-
naniu, Sylwia Witkowska, która pokrótce przedstawiła ofertę za-
rządzanej przez nią instytucji. Na zakończenie głos zabrały główne
organizatorki, czyli przewodniczące KNSA i KNFE. Marta Raptis
przedstawiła cele i założenia konferencji oraz zachęciła do udziału
w panelach, a Joanna Leja wyraziła radość z udanej współpracy obu
organizacji. Dwie minuty przypadły prof. Radosławowi Fiedlerowi,
który wykorzystał ten czas, by zaprosić na konferencję (w paździer-
niku br.) o podobnej tematyce. Opiekun KNSA zamknął uroczyste
otwarcie szybką serią podziękowań nie tylko gościom, ale i wszyst-
kim związanym z organizacją wydarzenia.

Wykład Gościa Honorowego, z 10 kwietnia poprzedziło słowo
wstępu prodziekana WNPiD Macieja Walkowskiego. Prof. Alfred
F. Majewski przybliżył zebranym postać Bronisława Piłsudskiego,
który to okazał się być kimś więcej niż starszym bratem Józefa
(światowej sławy etnografem, bardziej docenianym na obczyźnie,
niż w ojczyźnie).

Godzinę później rozpoczął się pierwszy z czterech paneli. Mode-
rowała go Marta Raptis, a pierwszą prelegentką była studentka si-
nologii UAM. Natalia Boruczkowska, która wprowadziła zebranych
w temat Inicjatywy Pasa i Szlaku, wyjaśniając pojęcia i wskazując
różnice między chińskim, a zachodnioeuropejskim punktem wi-

dzenia. Następnym prelegentem był Jacek Firlej (WPiA UAM), któ-
ry dokonał analizy korzyści i zagrożeń związanych z udziałem Pol-
ski w ww. projekcie. Kolejna wypowiedziała się, reprezentująca UWr-
owskie prawo, Martyna Byrska. Objaśniła istotę i historię sporu mię-
dzy WTO, a Chinami. Prawo głosu przeszło na Adama Jankowiaka
(WPiA UAM), który Inicjatywę Pasa i Szlaku nazwał „przejawem
chińskiej ekspansji”. Jako ostatni pałeczkę przejął doktorant UJ,
Wawrzyniec Banach. Mówił o polityce zewnętrznej UE wobec Tur-
cji, Jordanu i Libanu, w kontekście kryzysu migracyjnego.

Po przerwie rozpoczął się drugi panel, moderowany przez Joan-
nę Leję. Pierwszeństwo wypowiedzi przypadło Michałowi Przy-
chodzkiemu (UAM), który przedstawił referat pt. „Umowy indy-
widualne jako szansa do utworzenia strefy wolnego handlu mię-
dzy UE a ASEAN”. Kwestię tę niejako rozwinął Mikołaj Stanek
(UAM), swoją prezentacją nt. polsko-singapurskich relacji gospo-
darczych. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Misja obser-
wacyjna w Aceh jako przykład zaangażowania UE w rozwiązanie
konfliktu w Indonezji” Marta Raptis objaśniła specyfikę wybrane-
go zagadnienia w nadzwyczaj interesujący sposób. Podobną pasją
wykazała się Anna Skikowska (UAM), która przybliżyła zebranym
związek UE z problemem zawłaszczania ziemi najuboższych kra-
jów azjatyckich. Ostatnia prelegentka, Katarzyna Nowak (Insty-
tut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, UJ) przedstawiła historię
współpracy Japonii i UE na płaszczyźnie handlowej oraz korzyści
z niej płynące. Tu warto wspomnieć, że po każdym panelu, jesz-
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Najlepsza pamiątka to zdjęcie przy ściance WNPiD!

Wstępując na Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych, gdzie odbywały się Dni Turystyki
czułem się jak Tytus-dziennikarz – ze znanego ko-
miksu Henryka Chmielewskiego. W radosnej, wa-
kacyjnej aurze, opisywałem w notesie atrakcje i
stoiska przeznaczone dla przybyłej młodzieży. Nie
oczekiwałem nic, ponad pomysły na przyjemne
spędzenie lata i poznanie ciekawych historii z dale-
kich lądów. A wychodząc z budynku zastana-
wiałem się nad tym, jakim jestem człowiekiem.

Dni Turystyki były wyraźnie gratką dla klas ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów, które stanowiły lwią część odwie-
dzających. Korzystając z własnych doświadczeń, z pewnością
najatrakcyjniejsze było zwolnienie z zajęć, ale oprócz tego cze-
kały pokazy dronów, konkursy, gry na świeżym powietrzu i po-
mysłowy escape room z pirackim motywem w tle. Zdecydowa-
nym clou były wykłady i spotkania z niezwykłymi, często sze-
roko rozpoznawalnymi ludźmi. Jedne pozytywne, zabawne,
przeznaczone dla całej rodziny, na innych zaś powaga przeka-
zu powodowała, że dziecięcy harmider wzbudzał nie lada iry-
tację i burzył podniosłość chwili.

Uczestniczyłem w dwóch, zupełnie różnych spotkaniach, na-
stępujących zaraz po sobie. Na wykładzie Małgorzaty Ciepłej,
absolwentki naszego Uniwersytetu, słuchacze poznali tajniki
wspinaczki na najwyższy szczyt Ameryki Północnej – alaskań-
skiego Denali. Miłośniczka gór zdradziła, jak wyglądało jej wie-
lotygodniowe życie w obozie. Najlepsze kąski znajdywała u
Amerykanów, u Słowaków mogła się ogrzać i zagrać w szachy,
ale to Rosjanie byli najcenniejszymi przyjaciółmi. Powód po-

zostawię niedopowiedziany. Czasem mieszkańców nawiedzała
pogoda „nuklearna”, która potrafiła zakryć wszystkie namioty
na kilka metrów. Pokazywane przez prowadzącą zdjęcia dały wy-
raz temu, jak zapierające dech w piersiach są krajobrazy Alaski,
szczególnie na jednej z części Denali, nazywanej „krańcem
świata”.

Scheda po Kurtzu

Ale nawet najpiękniejszy widok i najzabawniejsze historie
niknęły w pamięci po wystąpieniu następnego gościa – znane-
go dziennikarza Szymona Hołowni. Okazało się, że człowiek,
który większości kojarzy się jedynie jako prowadzący program
„Mam talent”, ma inne, o wiele istotniejsze oblicze. Oblicze
osoby, która bez reszty i wbrew wszelkim przeciwnościom po-
święciła się pomaganiu ludziom z całego świata. Opowiadał o
problemach jakie stoją w Afryce przed założonymi przez niego
fundacjami, a są to problemy, które trudno nam sobie nawet
wyobrazić.

Podczas wykładu przechodziłem wewnętrznie kilka faz. Z po-
czątku skrzętnie notowałem wszystkie informacje, by zebrać
jak najpełniejszy materiał. Wkrótce łapałem się na tym, że po-
zostaję przez dłuższy czas w bezruchu, podążając jak w transie
za sylwetką w dole. Pod koniec już tylko słuchałem i zastana-
wiałem się nad wybrzmiałymi słowami. Czułem się jak
współczesny Charles Marlow, poznający coraz gorsze okro-
pieństwa i wstępujący do samego jądra ciemności.

Dziennikarz opowiadał m.in. o szpitalu w wiosce Ntamu-
genga w Kongo, w prowincji Kiwu Północne. Jest to region, w
którym wojna, walki pomiędzy watażkami i najazdy rabunko-
we pochłonęły już sześć milionów istnień. Wszystko związane
jest z niezwykle cennymi złożami naturalnymi, które służą do

produkcji urządzeń elektronicznych. Sam region jednak ma zni-
komy poziom elektryfikacji i cierpi z powodu niewypowiedzia-
nego ubóstwa. Szpital jest jedyną placówką medyczną w pro-
mieniu 150 kilometrów.

Historie, w których śmierć była obecna na każdym kroku
prawdziwie łapały za serce. Widać było, jak prowadzący we-
wnętrznie przeżywa niesprawiedliwości rządzące światem, na
którym z jednej strony marnuje się ogromne ilości pożywienia,
a z drugiej z głodu umierają miliony ludzi. Gdy zajmujemy się
konfliktami na Bliskim Wschodzie, zapominamy o katordze,
jaką muszą przeżywać wykorzystywani mieszkańcy Afryki, któ-
rzy mieszkają na tak bogatych złożach. Matki, pozostawiające
z biedy swoje dzieci, czy epidemie chorób już od dawna nie-
znanych w Europie nie robią tam na nikim wrażenia. Taka jest
codzienność.

Światełko w tunelu

Redaktor Hołownia pozostawił jednak światełko w tunelu i
wiarę w to, że jeżeli wspólnie postanowimy powziąć nawet nie-
wielkie zmiany w swoim życiu i bardziej świadomie korzystać z
dobrodziejstw planety, to mamy szansę ocalić i ją, i siebie. Suk-
cesem jest uratowanie każdego, pojedynczego człowieka, a jest
to możliwe właśnie dzięki takim inicjatywom jak w fundacji Ka-
sisi i Dobra Fabryka.

Na końcu mojego uduchowienia nie zepsuły nawet z krzy-
kiem przepychający się po autograf uczniowie. Zachęcam do
uczestnictwa w następnych edycjach Dni Turystyki, gdyż może
to być nie tylko świetna zabawa, ale z pomocą odpowiednich
wykładowców, również przyczynek do życiowej zmiany.

Krzysztof DĄBROWSKI
k.det@wp.pl

Dni Turystyki – W GŁĄB SIEBIE

cze przed przerwą, był czas na pytania i dyskusje, z których to
możliwości uczestnicy bardzo chętnie korzystali.

Trzeci panel moderowała Zuzanna Walencik (wiceprzewod-
nicząca KNFE), a jako pierwsza wystąpiła Hanna Zobel (UW) z pre-
zentacją nt. Indii w ujęciu ekonomiczno-politycznym. Po niej Mar-
ta Sokolska (UAM) przedstawiła wpływ Hezabollahu (partia szyic-
ka, określająca się jako ruch oporu wobec Izraela), na relacje Liba-
nu i UE. Następnie wystąpił Oskar Dąbrowicki (UAM) z intrygującą
prelekcją nt. Bahrajnu oraz przewrotnym pytaniem o to, czy wy-
rażenie zaniepokojenia z wezwaniem do dialogu i powstrzymania
przemocy było wszystkim, co UE mogła zrobić w kwestii łamania
praw i wolności w tym królestwie. Ostatnie prelegentki, Paula i Sara
Tomaszewskie (UAM), powróciły do tematu koncepcji Nowego Jed-
wabnego Szlaku. Niespodziewanie okazało się, że ostatni panel, mo-
derowany przez Annę Wesołowską (wiceprzewodniczącą KNFE),
będzie składał się z wypowiedzi tylko jednego mówcy, który nie mógł
dotrzeć na czas. Tu zaprocentowały nawiązane na poprzednich prze-
rwach znajomości – organizatorzy (w tym prof. Szymczyński) i pre-
legenci umilili sobie oczekiwanie rozmową. Szczęśliwie prelekcja
Krzysztofa Dziadosza nt. abenomiki (program japońskich reform
ekonomicznych), okazała się wartą wysłuchania.

W innym, niż dotychczas budynku rozpoczął się trzeci dzień
konferencji. Słowo wprowadzające wygłosiła prodziekan WPiA, K.
Kokocińska, co było preludium pierwszego tego dnia panelu, mo-
derowanego przez Joannę Leję, której prelegenci skupili się głównie
na polityce Europy i Azji w kontekście Rosji. Gościem Honorowym
11 kwietnia był doktor Filip Kaczmarek, który wygłosił wykład eks-
percki pt. „Rola Parlamentu Europejskiego w relacjach europej-
sko-azjatyckich”. Zostały ostatnie panele. Pierwszy z nich, mode-
rowany przez Martę Raptis, dotyczył przede wszystkim obu Korei.
Ostatni, któremu przewodniczyła Zuzanna Walencik, składał się
z niepowiązanych ze sobą wzajemnie tematów.

Cóż w ramach podsumowania? Chyba tylko tyle, że konferencja
„Międzynarodowe Interdyscyplinarne Forum Azja-Europa” po-
wstała w wyniku pracy i składała się z wystąpień przede wszystkim
studentów, była bardzo dobrze zorganizowana. Nawet nieprzewi-
dywalne trudności, nie zakłócały jej toku. Wysoko zawiesiła po-
przeczkę wszystkim naukowym imprezom, które będą miały miejs-
ce na UAM-ie w przyszłości.

Julia ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com



– W świecie artystycznym jest strasz-
na walka i rywalizacja, dlatego trze-
ba być silnym nie tylko fizycznie. W
tym zawodzie jak Cię wyproszą
drzwiami, to musisz wejść oknem.
Ponadto dyplom zawodowego tan-
cerza daje mi tak wiele możliwości,
że nie warto odpuszczać – wyznaje
Dobrochna Figuła – tancerka i stu-
dentka Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa.
Od ilu lat realizujesz swoją pasję do tań-
ca?

Swoją przygodę z tańcem zaczęłam w wieku
5 lat, wtedy mama zapisała mnie na zajęcia ta-
neczne z baletu. Już wtedy poczułam, że taniec
sprawia mi wiele radości. Myślę, że na tym eta-
pie kształcenia właśnie to jest najważniejsze, aby
dzięki temu obudzić w dziecku pasję. Większo-
ść małych dziewczynek kojarzy balet z różową
tiulową spódniczką i występami. Ja w balecie nie
doszukiwałam się okazji do popisu własnych
umiejętności, czy zyskania uwagi. Odszukałam
w nim swój zaczarowany świat, który pochłonął
mnie na tyle mocno, że z niecierpliwością wy-
czekiwałam początku 4 klasy szkoły podstawo-
wej. Wtedy mogłam rozpocząć naukę w Ogól-
nokształcącej Szkole Baletowej, gdzie wiele się
nauczyłam.

Jako mała dziewczynka podjęłaś się
dużego wyzwania.Taniec wiąże się z wie-
loma godzinami na sali tanecznej. Czy
uważasz, że przez podążanie za pasją
musiałaś szybciej dorosnąć?

Naukę w szkole baletowej zaczęłam już w
szkole podstawowej. Idea jest taka, żeby dziec-
ko było już na tyle zdyscyplinowane i posiadało
podstawową wiedzę edukacyjną, by mogło poza
kontynuacją przedmiotów szkolnych, rozpocząć
jednocześnie naukę tańca oraz towarzyszących
mu innych przedmiotów artystycznych. Od sa-
mego początku szkoła baletowa kształtuje takie
umiejętności, jak współpraca w grupie, obo-
wiązkowość, czy też sumienność. W tym
młodym wieku musiałam wdrożyć się w wyma-
gania nowej szkoły, co z pewnością wpłynęło na
ukształtowanie mojego charakteru.

Szkoła baletowa odegrała dużą rolę w
kształtowaniu Twojego charakteru. Czy
restrykcje oraz wymagana dyscyplina w
szkole nie były zbyt dużym obciążeniem
dla Ciebie?

Prawda jest taka, że szkoła baletowa – to
szkoła życia. W moim liceum obowiązywały
pewne wymogi, do których musiałam się do-
stosować. Istotna była szczupłość ciała. Bardzo
często musiałyśmy wchodzić na wagę. W ten
sposób miałyśmy czuć motywację lub presję,
aby zachować odpowiednią dla zawodu tance-
rza aparycję. Zdarzały się sytuacje, kiedy za kil-
koma zbędnymi kilogramami szły niemiłe ko-
mentarze ze strony nauczycieli. Takie zacho-
wanie prowadzi często u dziewczynek do zabu-
rzeń odżywiania i niskiej samooceny. Zdarza się
również, że w konsekwencji uczennice na sali
baletowej z pewną dozą odrazy patrzą na siebie
w lustro. Rodzi się wówczas poczucie, że skoro
i tak jesteś zbyt gruba jak na tancerkę, to nic w
tym zawodzie nie osiągniesz. Takie przeświad-
czenie strasznie podcina skrzydła i wpływa na
poczucie pewności siebie. Odczuwalna była ry-
walizacja – zdarzały się nawet skrajne przypad-
ki kradzieży rzeczy. Druga osoba miała czuć się
niekomfortowo na scenie i w ten sposób wyklu-
czano konkurencję. Szkoła jednak ukształto-

wuje bardzo charakter. W świecie artystycznym
jest straszna walka i rywalizacja, dlatego trzeba
być silnym nie tylko fizycznie. W tym zawodzie
jak Cię wyproszą drzwiami, to musisz wejść
oknem. Ponadto dyplom zawodowego tancerza
daje mi tak wiele możliwości, że nie warto od-
puszczać.

Czy miałaś kiedykolwiek wątpliwości co
do słuszności wyboru szkoły baletowej?

Wątpliwości miałam po 6 latach w szkole ba-
letowej, kiedy musiałam wybrać, czy chcę kon-
tynuować naukę w OSB również w liceum, czy
może powinnam wybrać zwykłe liceum ogól-
nokształcące – gdzie szło większość moich przy-
jaciół. Po długich przemyśleniach, zdecydo-
wałam się jednak kontynuować taniec. Początki
nie były dla mnie łatwe. Zajęło mi trochę czasu,
aby zrozumieć, że jest to właściwy wybór. W tań-
cu 30% to talent, a reszta to ciężka praca, której
ja się nie boję. Doszłam wtedy do wniosku, że
skoro mam talent i dobre warunki fizyczne to
czemu by nie spróbować. Jestem osobą konsek-
wentną, więc jeśli już się czegoś podejmę, to rea-
lizuję to do końca. Z perspektywy czasu mogę
śmiało stwierdzić, że była to najlepsza decyzja,
jaką wtedy podjęłam. Myślę więc, że nie warto
podążać za ludźmi tylko za swoimi celami i ma-
rzeniami. Instynktowna decyzja okazała się naj-
lepszą decyzją w moim życiu.

Taniec jestTwoją wielką pasją. Skąd w ta-
kim razie wziął się pomysł na studiowa-
nie politologii na WNPiD?

Tak jak idąc do liceum nie wiedziałam, czy
chce nadal tańczyć, tak idąc na studia wie-

działam, że nic innego nie chce robić, tylko tań-
czyć. W szkole baletowej większość z nas liczyła
na wielką karierę na scenie w teatrze. Po ukoń-
czeniu liceum rzeczywistość okazała się nieco
inna, niż przypuszczałam. Audycje do teatrów
nie objęły mojego rocznika, przez co mogłam za-
pomnieć o zatrudnieniu na pełen etat jako tan-
cerka. Inne możliwości nie dawałyby mi jednak
stabilizacji. Zdecydowałam się więc na rozpo-
częcie studiów z politologii. Było to dla mnie
spore wyzwanie, ponieważ w szkole baletowej
główny nacisk był na naukę przedmiotów arty-
stycznych. Z tego względu nie realizowałam w
pełnym wymiarze programu nauczania, jak
większość moich rówieśników. Zawsze miałam
jednak dużo zainteresowań, ale nie miałam
możliwości ich realizować. W końcu przyszedł
na to czas i postanowiłam spróbować. Jest takie
krzywdzące przeświadczenie, że tancerz tylko
macha nogami. Ja udowodniłam, że niewiele ma
to wspólnego z rzeczywistością. Fakt, że
kształciłam się głównie w kierunku artystycz-
nym, nie przeszkodził mi w podjęciu studiów
wyższego stopnia na politologii. Był to dość spo-
ry przeskok, jednak na szczęście nigdy nie
miałam problemów z nauką. Z drugiej strony lu-
bię wyzwania więc i tym razem nie miałam za-
miaru odpuszczać. I tak z pozytywnym rezulta-
tem ukończyłam studia z politologii na stopniu
licencjackim.

Przez wiele lat Twoje życie kręciło się
praktycznie wokół tańca. Czy na polito-
logii nie brakowało Ci sali baletowej?

Na początku zrezygnowałam z tańca, ze
względu na moje negatywne doświadczenia i

rozczarowanie. Pasja do tańca jest jednak we
mnie od dziecka, dlatego też długo nie wy-
trzymałam. Wróciłam po pewnym czasie do
tańca, ale tym razem był to taniec współczes-
ny. Nie trwało to jednak zbyt długo, ponie-
waż nie do końca odpowiadała mi rola ucznia
w tej szkole. Oczekiwałam już zdecydowanie
czegoś więcej. Po pewnym czasie odezwała
się do mnie moja nauczycielka z OSB, która
doprowadziła mnie aż do dyplomu i zapro-
ponowała mi pracę jako nauczyciel tańca. W
ten oto sposób zmieniłam perspektywę po-
strzegania i zajmowania się tańcem. Dzięki
temu już od trzech lat pracuję jako pedagog
i wciąż czynnie zajmuję się tańcem. Wystę-
puje w spektaklach na deskach Teatru Corti-
que Anny Niedźwiedź, Teatru Wielkiego i
tańczę w grupie rewiowo-baletowej organi-
zującej pokazy taneczne. Daje mi to sporo ra-
dości, ponieważ dzięki takiej różnorodności
mam okazję wciąż próbować nowych tech-
nik, rozwijać się i czerpać zarówno z pracy pe-
dagoga, jak i tancerza mnóstwo satysfakcji.

Obecnie oprócz pracy tancerki studiu-
jesz również dwa kierunki. Czy nie myś-
lałaś, żeby z czasem zwolnić trochę tem-
po?

Przyznam, że dużo się dzieje w moim życiu.
Na szczęście jestem zorganizowaną osobą.
Studia zaoczne z pedagogiki w Łodzi są mi po-
trzebne, abym w przyszłości nadal mogła
uczyć tańca. Studiuje także dziennikarstwo i
komunikację społeczną na II stopniu na
WNPiD. Chciałam ten kierunek studiować
już od dłuższego czasu, więc tym bardziej cie-
szę się, że mam taką okazję. Z drugiej strony
na politologii tak bardzo związałam się z
WNPiD, że nie mogłam rozstać się z tym wy-
działem. Szczególnie, że dał mi możliwość po-
czucia się normalną młodą osobą, czego bra-
kowało mi po szkole baletowej. Dzięki stu-
diom podbudowałam też pewność siebie i
wzmocniłam poczucie własnej wartości. Za-
wsze brakowało mi też ludzi z różnych środo-
wisk. Ze wszystkiego więc czerpie dużo satys-
fakcji. Jestem osobą, która chce cały czas po-
szerzać swoje horyzonty. Nie zamierzam się
więc zamykać tylko na taniec.

Życie tancerki nie należy do najprost-
szych. Czy z perspektywy czasu wy-
brałabyś inną drogę w swoim życiu?

Zdecydowanie nie żałuję moich decyzji i
tego jaką drogę wybrałam. Rozwijam się i za-
wsze rozwijałam swoją pasję, mimo niełat-
wych warunków. Taniec może i zabrał mi bez-
troskie dorastanie, ale zawdzięczam mu tak
wiele, że nie żałuję ani jednej chwili jemu po-
święconej. Jestem zadowolona, że czynnie tań-
czę i uczę tańca. Przez wszystkie doświadcze-
nia ukształtowałam w sobie dużą siłę psy-
chiczną. Taniec od zawsze był dla mnie
ucieczką od problemów, jest moim azylem i
odskocznią od wszystkich trudów. Kiedy mam
ciężki okres w życiu, wiem że taniec jest tylko
mój i na zawsze będzie już ze mną.

Jakie rady dałabyś ludziom, którzy chcą
rozpocząć swoją przygodę z tańcem?

Przede wszystkim, aby zaufali instynktowi –
bo on zawsze najlepiej podpowie. Ważne jest
również, żeby nie poddawać się i przyjmować
tylko krytykę konstruktywną. Tańczyć można
tylko, jeśli się to kocha. Jest to tak naprawdę
poświęcenie życia, więc pokochać go trzeba
wraz z trudami. Taniec polecam jednak każde-
mu, bo kształtuje poczucie rytmu i grację w
ruchu. Dobrą opcją jest także taniec amator-
ski, bo może być świetną zabawą, a to jest chy-
ba najważniejsze. Życie, w którym jest obec-
ny taniec naprawdę nabiera kolorów.

Kinga PATALAS
kingapa95@o2.pl
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Z TAŃCEM PRZEZ ŻYCIE
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Trudno pojąć, jak ciężkie jest brzemię człowieka, który przez
całe swoje doczesne życie pozostawał oszukiwany przez wszyst-
kich obdarzonych przez niego tak zwanym zaufaniem. Osoba
wyzwolona z tegoż ciężaru nie doznaje łaski, wręcz przeciwnie,
uwłaczające niedowierzanie przybiera formę olbrzymiej kon-
strukcji zbudowanej z fundamentalnych pytań, na które odpo-
wiedzi brak, bo wszystkie dotychczasowe rozwiązania zawaliły
się w momencie zburzenia kłamstwa, znanego do tej pory pod
postacią prawdy. Nie inaczej czuł się zdradzony Stanisław Pila-
wa, kiedy wreszcie pojął, że nasz wspólny dom, Ziemia, nie jest
wcale kulą.

Tajemna wiedza oświetliła mrok zmanipulowanego umysłu
Pilawy w późnym wieku, a jej przyjęcie także wymagało czasu,
mechanizmy obronne zaszczepione przez zakłamany rząd świa-
towy i jego medialną propagandę długo zmuszały nieświado-
mego niczym w hipnozie mężczyznę do oporu. Dopiero po kil-
ku spotkaniach z lokalnymi przedstawicielami Braci Płasko-
ziemców, Stanisław sięgnął po oświeconą literaturę. Dopiero po
dwóch miesiącach wyznał przed samym sobą, że nie ma wiary-
godnych dowodów świadczących o kulistości błękitnej planety.

Silne promienie wiosennego słońca, żarówki wieńczącej nie-
biański firmament rozpostarty nad wielkim ziemskim dyskiem,
łagodnie okalały siedzące na pomalowanej w kolorze miodo-
wym ławce dwie postacie. Swoją łysinę na czubku okrągłej
głowy opalał półsiwy, półłysy Ksawery, właściciel miejscowego
monopolowego. Wygodnie usadowiony na drewnianym sie-
dzeniu, starszy mężczyzna w tandetnych okularach prze-
ciwsłonecznych o czarnych szkłach i zielonych oprawkach – pro-
mieniował zachwytem. To jemu swoją inicjację zawdzięczał Pi-
lawa, ubrany schludnie, w znoszoną koszulę w kremowo-bor-
dową kratę oraz jeansy, pijący ulubione Warzelniane Silne,
Stanisław nie był w tak dobrym nastroju jak jego towarzysz.

To dzisiaj przypada uroczysta ceremonia włączenia nowego
członka w poczet Bractwa. Ksawery był bardzo dumny, że udało
mu się nawrócić wieloletniego przyjaciela, a przede wszystkim
stałego klienta, na drogę prawdy. Ostatnim krokiem, który po-
został przed Pilawą, była podróż do Wnętrza Ziemi. Wnętrze
Ziemi oznaczało w rzeczywistości piwnicę jednego z braci

założycieli, w której co tydzień spotykano się w celach wiado-
mych jedynie wtajemniczonym. Kiedy Stanisław opróżnił alu-
miniową puszkę z napojem gazowanym, mężczyźni zgodnie
opuścili miodową ławkę i ruszyli przed siebie.

Park imienia Hugona Kołłątaja tętnił życiem. Wszechobec-
na zieleń drzew i krzewów zaludniona była nie tylko przez oby-
wateli zagajnikowej flory i fauny, ale także przechodzących lub
wypoczywających przedstawicieli betonowego królestwa ludzi.
Jednym z nich był roztargniony młody mężczyzna w czerwonej
bluzie i lokowanych, sięgających karku kruczoczarnych włosach,
który w swoim zmieszaniu wpadł na przemieszczających się
Ksawerego i Stanisława. W momencie zderzenia chłopak upuś-
cił kartonowe pudełko z książkami, z którego wysypały się też
starodawne przyrządy astronomiczne.

Mikołaj, student z Torunia – zaprezentował się nieśmiało
młodzian. Stanisław Pilawa z nieskrywaną obojętnością przed-
stawił się, schylił się, przy czym ledwo utrzymał równowagę oraz
pomógł napotkanemu pozbierać jego graty. Wdzięczny nau-
kowiec pozwolił sobie na krótki wywód dotyczący przedmiotu
jego badań, obrotu sfer niebieskich. Taki obrót sfer rozmowy
nie spodobał się oczywiście Ksaweremu, który w jak najgrzecz-
niejszy sposób spławił adepta astronomii. Wtedy Stanisław, na
którym wykład studenta zrobił niebanalne wrażenie, zauważył,
że na ścieżce pozostała jeszcze jedna z wysypanych książek o
tytule w niezrozumiałym języku, prawdopodobnie łacinie.
Mężczyzna podniósł zgubę, ale jej właściciela dawno nie było
już na horyzoncie, dlatego Pilawa wcisnął ją pod swoją spoconą
pachę i podążył za półłysym przyjacielem.

W tym momencie uwagę dwóch podróżników przykuło nie-
codzienne zgromadzenie wokół jednej z miodowych ławek par-
ku Kołłątaja. Siwy, tęgi facet w popielatym garniturze opowia-
dał jakąś historię, podpisując jednocześnie zdjęcia i inne atry-

buty związane z podróżami kosmicznymi. Ktoś z licznie ze-
branych wyjaśnił nowoprzybyłym – pan Mirosław opowiada o
swoim locie w kosmos, niesamowita opowieść.

Wzburzony Ksawery wyraził na głos przekonanie, że misje
kosmiczne to mistyfikacja. Tłum dookoła tylko na chwilę zwró-
cił się w jego stronę, politowanie w oczach obcych ludzi było je-
dyną odpowiedzią. Nawet siedzący w centrum astronauta nie
skomentował wywodu handlowca, choćby nieartykułowanym
odgłosem. Twarz właściciela monopolowego utonęła w
przypływie czerwonego rumieńca, jego rozgniewane oczy nie-
malże wystrzeliły z orbit. Z letargu wyrwał go dotyk Pilawy, któ-
ry trzymając go pod ramię wyprowadził Ksawerego z ludzkiej
plątaniny przypominając mu gdzie zmierzają.

Czekający przed zejściem do Wnętrza Ziemi, Stanisław Pi-
lawa porządkował pod czołem dzisiejsze wydarzenia. Trudno
mu było po tym wszystkim tkwić w przekonaniu o płaskości Zie-
mi. Największy argument Płaskoziemców, o braku dowodów na
kulistość błękitnej planety, padał pod brakiem dowodu na jej
płaskość. Nawet gdyby złowroga NASA manipulowała przeka-
zem telewizyjnym, astronauta, którego dzisiaj spotkali w mo-
mencie swej misji nie miał nic wspólnego z amerykańskim pro-
gramem kosmicznym, a jednak widział to wszystko na własne
oczy. Jeszcze ta książka należąca do młodego astronoma z To-
runia… Stanisław postanowił, że pod żadnym warunkiem nie
przyczyni się do głoszenia tych wierutnych herezji.

W drzwiach klatki schodowej zjawił się Ksawery, zachęcający
Pilawę do zejścia wraz z nim na dół. Wewnątrz czekali na nich
Bracia Płaskoziemcy, mężczyźni różnego stanu i wieku, zgro-
madzeni wokół suto zastawionego stołu w jednej z piwnicznych
wnęk. Do zastawy należały liczne ponętne kiełbasy, śledzie i
ogórki kiszone oraz konserwowe, a także zmrożona Żołędzio-
wa Smaczna.

Stanisław Pilawa w mig pojął prawdziwy cel istnienia Bract-
wa. Niekompletny, szeroki uśmiech wystąpił na twarzy Ksawe-
rego, kiedy jego podopieczny postawiony przed ostatecznym
pytaniem, bez oporu wyrzekł się wiary w kulistość Ziemi, loty
kosmiczne i kłamstwa NASA.

Krzysztof POLASIK
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PODRÓŻ DO WNĘTRZA ZIEMI

Jedyny taki bieg. Nie tylko w
Polsce, ale i na świecie. To była
już jego piąta edycja. W Pozna-
niu wystartowało 8 tysięcy bie-
gaczy amatorów, zawodowców,
osób na wózkach. Nie chodziło
o ilość, a o jakość, o cel. A cel
był jeden – zebrać jak najwięcej
pieniędzy, które są w 100%
przeznaczone na badania nad
urazami rdzenia kręgowego.

Bieg, który różni się od innych. Nie
ma w nim wyznaczonej mety. To meta
goni startujących. „Samochód pości-
gowy” prowadzi zazwyczaj znana oso-
ba – w Polsce od trzech lat jest to
Adam Małysz, jeden z najlepszych
byłych skoczków narciarskich. Sześć
kontynentów, dwanaście lokalizacji.
Rozpoczyna się wszędzie o tej samej
godzinie. W Polsce przypada na go-
dzinę 13, w innych krajach biegnie się
nawet w środku nocy. Łącznie w
Wings For Life World Run 2018,
wzięło udział ponad 100 tysięcy osób.

Znani i lubiani też nie zawodzą

Nie da się ukryć, że takie osoby przy-
ciągają. Możliwość pobiegnięcia ramię
w ramię ze znaną osobą, spotkania się

z nią, wzięcia autografu, zbicia piątki
czy zrobienia zdjęcia, to coś, co też od-
grywa znaczącą rolę w tego typu even-
tach. W Poznaniu swoje drużyny mie-
li znani ambasadorowie biegu: Joanna
Jóźwik, piąta biegaczka na 800m z Ig-
rzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro,
Adam Małysz, maratończyk Jerzy
Skarżyński, czy skoczkini o tyczce –
Monika Pyrek. Razem z nami byli też:
vlogerzy Marcin Kuciński i Krzysztof
Gonciarz, kierowca rajdowy Kuba Przy-
goński, trener biegania Paweł Kroch-
mal, żużlowiec Przemek Pawlicki, skial-
pinista Andrzej Bargiel i wielu innych.

Jedno jest ważne

Nie liczy się to, ile się przebiegnie.
Ważne jest natomiast, w jakim stylu
się to zrobi. W Światowym Biegu –
każdy jest zwycięzcą. Nawet ten złapa-
ny jako pierwszy przez goniącą za-
wodników metę. Bieg dla tych, którzy
nie mogą, ma zdecydowanie większe
znaczenie i wartość, niż dotarcie za
wszelką cenę na odległe kilometry
podczas ucieczki przed ruchomą
metą. Co roku wyłonieni zostają glo-
balni zwycięzcy, w końcu im też należy
się nagroda za to, że nawet w taki upał,
jaki np. panował 6 maja w Poznaniu,
zdołali przebiec kilkadziesiąt kilomet-
rów. Jednak i dla nich przede wszyst-

kim liczy się zabawa i szczytny cel, któ-
ry jednoczy tysiące biegaczy na całym
świecie. Kibice także nie zawiedli.
Ustawieni na trasie, która na pierw-
szych kilometrach prowadziła przez
Poznań, dzielnie dopingowali uczest-
ników w palącym, majowym słońcu.

Dzięki nim przygoda była jeszcze lep-
sza a droga łatwiejsza do pokonania.

Wielu uczestników zamiast wystar-
tować w oficjalnej koszulce Wings For
Life, przebrało się w różne postaci z
bajek, inni pomalowali się na zielono,
a jeszcze inni biegli z gumowymi ry-

bami na głowie. Nie ma drugiego ta-
kiego biegu, który jednoczy, bawi, cie-
szy, ale i spełnia marzenia osób, dla
których podstawowe czynności życio-
we bywają niemożliwe.

Martyna KOWALCZYK
martynakowalczyk996@gmail.com

DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ
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Od lewej Paweł Krochmal, Kuba Przygoński i Wojciech Sanecki, chwilę przed dogonieniem ich przez Adama Małysza
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Kiedy nieco ponad trzy mie-
siące temu opuszczałam Pol-
skę z totalną pustką w głowie,
lekko nadszarpniętymi nerwa-
mi i całym stekiem własnych
oczekiwań, nie mogłam przy-
puszczać, co mnie czeka. Zu-
pełnie niespodziewanie, los
skierował mnie do Tajpej na
semestr wymiany studenckiej.
Jednej rzeczy jestem pewna –
decydując się na tę podróż, nie
mogłam podjąć lepszej decyz-
ji!

Odkąd mieszkam w Tajwanie, za-
uważyłam, że każdy, komu udało się
go zobaczyć, wyrobił sobie na jego te-
mat własną opinię, dlatego nawet to,
co teraz napiszę, nie musi odzwier-
ciedlać rzeczywistości. Z formalnego
punktu widzenia, wyspa jest niczym
pies trzymany na długiej smyczy przez
Chińską Republikę Ludową. Jednak
znacznie ważniejsza jest codzienno-
ść, która wydaje naprawdę wspaniałe
owoce. Co mam na myśli? O tym po-
niżej.

Kuchenne rewolucje

Początki nie były łatwe. Mimo, że
po japońskich mrozach 15 stopni Cel-
sjusza, z końcówki lutego było
spełnieniem marzeń, świadomość za-
czynania wszystkiego od nowa, moc-
no mnie przytłaczała. I chociaż mój

bagaż nie zaginął, ominął mnie jet lag,
a w akademiku zakwaterowano mnie
z Polką, samo zetknięcie z lokalną
kuchnią nie było przyjemne. Tutejsze
smaki za bardzo różniły się tego, co
znałam, i dopiero próbowanie
różnych potraw pozwoliło mi odkryć
te, które nie przykuwały mnie do łóżka
zaraz po zjedzeniu. Największym
szkodnikiem okazała się tutejsza her-
bata z kulkami tapioki z mlekiem, pita
namiętnie przez lokalsów. Traumą za-
kończyło się też spotkanie ze
śmierdzącym tofu (bardzo popular-
nym i lubianym w tych rejonach),
zupą z nieznanych mi kwiatów, su-
rówką z bambusa, czy świńskimi jeli-
tami na ostro. Nawet teraz muszę
zwracać uwagę na to, co jem – tym
bardziej, że samodzielne gotowanie
przy mnogości lokali gastronomicz-
nych zwyczajnie się nie opłaca.

Językowy kocioł

Zgodnie z przewidywaniami, profil
dostępnych na uniwersytecie przed-
miotów nie pokrywał się z moim kie-
runkiem studiów, więc zdecydowałam
się postawić na języki obce. Zupełnie
nieoczekiwanie, oprócz obowiązko-
wego chińskiego z pozostałymi oso-
bami z grupy międzynarodowej, rów-
nie dobrze odnalazłam się na zaję-
ciach z japońskiego, mimo że prowa-
dzone były po mandaryńsku lub
tajwańsku. Ostatnio z ciekawości po-
szłam na zajęcia z rosyjskiego (rów-
nież wykładanego po chińsku), chcąc
przekonać się, ile jako Polka jestem w

stanie zrozumieć. Z bardziej zaska-
kujących wniosków mogę powiedzieć
tylko tyle, że cyrylica weszła mi w krew
zadziwiająco szybko. Niestety, wszyst-
kie te języki za bardzo różnią się mię-
dzy sobą, przez co musiałam wyzna-
czyć sobie jakieś priorytety – znów
inne, niż zakładałam na początku, ale
do tego już przywykłam.

Spróbować wszystkiego

Dopiero niedawno zrozumiałam,
że celem tego wyjazdu jest tak na-

prawdę zmiana podejścia do życia i
robienie tego, na co w Polsce nie
miałam czasu albo odwagi. W ten
sposób polubiłam się z rowerem,
doświadczyłam zawrotnej prędkości
100 km/h na skuterze (pozwala na to
infrastruktura), poczułam klimat
Morza Martwego, ciesząc oczy wido-
kami na Peskadorach, łowiłam owo-
ce morza podczas odpływu na ocea-
nie, po pięciu latach przypomniałam
sobie kilka chwytów judo, nie przy-
puszczając, że kiedykolwiek jeszcze
to zrobię, poznałam smaki, zapachy

i widoki, o których wcześniej nie od-
ważyłabym się śnić. Nauczyłam się
też żyć w odczuwalnej temperaturze
blisko 40 stopni Celsjusza.
Mogłabym wymieniać długo, ale
wniosek jest bardzo prosty: wszystko
jest względne. Nie doświadczyłam
tego poczucia nigdzie w Europie. A
najlepsze w tym wszystkim jest to, że
to jeszcze nie koniec – ba – cały czas
mam wrażenie, że to dopiero po-
czątek.

Weronika MIKSZA

JEDNA WIELKA NIESPODZIANKA

Po raz kolejny, na kampusie
Morasko studenci z Poznania
(i nie tylko), bawili się na jednej
z największych tego typu im-
prez w Polsce. 9 i 10 maja poza
możliwością piknikowania, od-
były się koncerty i liczne kon-
kursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi. Studenci mogli spróbować
swoich sił na trampolinie lub
ściance spinaczkowej, pośpie-
wać ze znajomymi na karaoke,
a to nie wszystko.

Na wiernych fanów imprezy, odwie-
dzających Wielkie Grillowanie nie
pierwszy raz, czekały niespodzianki.
Organizatorzy postarali się o kilka no-
wości. Wśród nich niewątpliwie wy-
różniający się – Festiwal Food Truc-
ków. Poza standardowymi kiełbaskami
i szaszłykami, jak na tę imprezę przy-
stało, można było posmakować frytek,
kebaba, czy zapiekanek. Nie zabrakło
również przysmaków dla wielbicieli
słodkich frykasów. Wielkim zaintere-
sowaniem cieszyły się lody tajskie. Ko-
lejną atrakcją podczas tegorocznego
wydania imprezybyło „Wesołe Mias-

teczko Wielkiego Grillowania”,
umieszczone tuż przy Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa. W tym
miejscu, można było między innymi
pograć we flanki, postrzelać z lasero-
wego pistoletu, pośpiewać na karaoke,
czy rozegrać turniej piłkarzyków. Stu-
denci z całej Polski na teren wydarze-
nia wchodzili zupełnie za darmo, a
inne zainteresowane osoby mogły na-
być jednodniowe bilety w cenie 20zł
lub karnety na 2 dni za 30zł.

Scena należała do nich

Niewątpliwie sporą część uczestni-
ków wydarzenia, przyciągnęły na kam-
pus gwiazdy muzyczne, zaproszone na
tegoroczną edycję imprezy. Pierwsze-
go dnia mogliśmy posłuchać i bawić
się między innymi z zespołami Boogie
Bassmentoraz Atypia- zwycięzcami
Rap Sceny. Wśród artystów znalazła
się także grupa Bitamina, która za-
chwyca swoimi nietuzinkowymi tek-
stami i pełną wrażliwości, lecz w no-
woczesnym wydaniu, muzyką.
Niewątpliwie pierwszego dnia gwiazdą
wieczoru był Quebonafide, bijący w
ostatnim czasie rekordy popularności.
Jego największe hity to np. „Bogini”,
„Candy”, czy „Half Dead”. Mimo bu-

rzy i ulewnego deszczu, raperowi
udało się porwać publiczność, pod
sceną było naprawdę gorąco.

Na sprzyjającą pogodę nie można
było liczyć także drugiego dnia imprezy.
Nie przeszkodziło to jednak studentom,
którzy licznie przybyli na Wielkie Gril-
lowanie również 10 maja. Tego wieczo-
ra na scenie pojawili się m.in. DJ Nucli
i grupa Eucaliptus. Headlinerem, tego
dnia był zespół Łąki Łan. Artyści tworzą
utwory z pogranicza muzyki elektro-
nicznej, funku oraz rocka. Daleko im do
piosenek komercyjnych, a ta specyfika
cieszy się sporą aprobatą, szczególnie
wśród młodych odbiorców. Muzycy jak
zwykle stworzyli świetnie widowisko,
publiczność była zachwycona.

Bez przykrych niespodzianek

Nad bezpieczeństwem podczas
Wielkiego Grillowania czuwała Straż
Studencka, a także służby munduro-
we. Na terenie wydarzenia znajdowa-
li się również medycy.. Widać było, że
organizatorzy stanęli na wysokości za-
dania i ich wielomiesięczna praca
opłaciła się. Kampus UAM kolejny raz
okazał się miejscem bezpiecznym i
przyjaznym młodym ludziom, którzy
chcą się pobawić, potańczyć lub pole-

niuchować na świeżym powietrzu. Nie
odnotowano żadnych poważnych in-
cydentów na terenie imprezy. Uczest-
nicy mogli liczyć na udogodnienia,
związane z transportem publicznym.
ZTM postanowił wzmocnić ruch
tramwajowy na trasie PST. Urucho-
mione zostały dodatkowe kursy noc-
nej linii 201 oraz linia 202, kursująca-
na trasie Os. Sobieskiego – Dworzec
Zachodni. Zapotrzebowanie było spo-
re, więc tramwaje odjeżdżały z przy-
stanków średnio co 10 minut.

Mogłoby się wydawać, że załamanie
pogody popsuje imprezę i deszcz zmy-
je studentów z kampusu. Nic bardziej
mylnego. Obfite opady, a nawet burza
nie wystraszyły uczestników tegorocz-
nej edycji Wielkiego Grillowania. Stu-
denci pożyczali sobie parasole, wspól-

nie znajdowali miejsca, gdzie nie dało
się zmoknąć, a inni organizowali po-
tańcówki w strugach deszczu. To
wspaniałe wydarzenie, po raz kolejny
dostarczyło wiele emocji, zabawy, no-
wych znajomości i fantastycznych
wspomnień. Impreza na Morasku, to
świetna odskocznia dla studentów, gdy
letnia sesja zbliża się wielkimi kroka-
mi. Ogromne gratulacje należą się or-
ganizatorom, którzy postarali się uat-
rakcyjnić imprezę masą animacji. Jed-
nak do stworzenia niezapomnianego
klimatu przyczynili się także uczest-
nicy, którzy pokazali, że można się
świetnie bawić, nawet jeśli irytuje nas
30-minutowa kolejka po piwo lub jes-
teśmy zmoczeni do suchej nitki.

Oliwia LEBIEDŹ
olileb@wp.pl

WIELKIE GRILLOWANIE UAM
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Związek histerii z brakiem
możliwości sprawienia
sobie przyjemności

Skoro wspomniałam we wstępie o
Freudzie, wypadałoby zacząć od te-
matyki erotycznej. Dziś wiemy, że
przyjemność seksualną z kontaktów
z samym sobą czerpie większość po-
pulacji ludzkiej. Jednak masturbację
przez wieki uważano za chorobę.
Wiele mówiono, często dokonując
przekłamań, o szkodliwości uza-
leżnienia od tej czynności. Jedno-
cześnie całkowicie marginalizowano
lub wręcz nie dopuszczano do zaist-
nienia w świadomości publicznej
faktu, że niezaspokojenie seksualne
może być równie, jeśli nie bardziej,
szkodliwe. W wieku XIX zaczęto za-
uważać u kobiet objawy takie jak ner-
wowość, brak apetytu, bezsenność,
melancholię, czy agresję. Te, jak i
wiele innych, klasyfikowano zbiorczo
pod nazwą histeria. Miała ona wyni-
kać z nieprawidłowego ułożenia ma-
cicy, co w przypadkach uznawanych
za wyjątkowo trudne, leczono po-
przez usunięcie organu. Większość

kobiet mogła jednak liczyć na o wie-
le przyjemniejszą metodę – masaż
narządów płciowych. Domniemaną
przypadłość usunięto z oficjalnego
rejestru chorób w 1952 roku, do cze-
go w znacznym stopniu przyczyniło
się rozpowszechnienie tzw. elek-
trycznych masażerów (jeśli ktoś
chciałby się dowiedzieć więcej, pole-
cam film „Hysteria” z roku 2011,
gdzie rolę Mortimera Granville, czy-
li lekarza, który wynalazł rewolucyj-
ne urządzenie, fantastycznie zagrał
Hugh Dancy). Obecnie wibratory są
bodaj najpopularniejszymi zabaw-
kami erotycznymi, choć istnieje
możliwość, że w niedalekiej przy-
szłości zostaną wyparte przez seks-
roboty. Otwartym pozostaje pytanie,
czy seks z androidem byłby jeszcze
masturbacją, czy już stosunkiem?
Być może odpowiedź poznamy za
mniej więcej 30 lat, optymistyczne
szacunki zakładają bowiem, że około
roku 2050 realistyczne automaty
będą powszechnie dostępne (przez
co rozumie się, że ich ceny będą do-
stosowane do możliwości finanso-
wych klasy średniej).

Dziatki-niejadki, a zaburze-
nia ze spektrum autyzmu

Mieliście kiedyś znajomego, który
nienawidził wręcz pomidorów, ale
frytek bez keczupu by nie włożył do
ust? Albo dziecko wzdrygające się na
widok mieszanki warzyw czy grzy-
bów, ale już zupę-krem zrobioną z ta-
kiej mrożonki łykające niczym młody
pelikan? Silną niechęć do pokarmów
o określonej konsystencji, bądź uroz-
maicenia jadłospisu o nowe składni-
ki lub całe dania zauważył u swoich
młodych pacjentów Leo Kanner, czy-
li psychiatra, który jako pierwszy opi-
sał zaburzenie znane nam dziś, jako
autyzm dziecięcy. Jeśli więc spotyka-
my kogoś, u kogo występuje taka ir-
racjonalna, czy wydająca się wręcz
niektórym (zwłaszcza ludziom star-
szej daty) infantylną przypadłość,
istnieje szansa, że właśnie poznaliś-
my osobę wykazującą jeden z obja-
wów zaburzeń ze spektrum autyz-
mu. Oczywiście, zanim wyciągniemy
pochopne wnioski, warto zapytać.
Może się wtedy okazać, że wspom-
niana awersja wynika np. z pewnych

ciągów skojarzeń zakorzenionych w
rzeczywistości społeczno-kulturowej
poprzez działalność reklamową kon-
cernów gastronomicznych (szcze-
gólnie fast foodów), czy też trauma-
tycznego przeżycia związanego ze
spożyciem danej potrawy, czy skład-
nika, w szkolnej stołówce.

Mroczna triada osobowości,
czyli „Hello, doctor Lecter”

W języku polskim ten zespół cech
określa się też jako triadę czarną lub
ciemną. Składa się z narcyzmu, ma-
kiawelizmu oraz psychopatii. Niekie-
dy dodaje się też sadyzm, ale wtedy
mówimy o mrocznej tetradzie. Oso-
by, które wyróżniają się wysokim po-
ziomem tych cech, a więc przejawiają

zachowania egocentryczne, nie mają
obiekcji przed wykorzystywaniem in-
nych i nie wykazują empatii, nazywa
się psychopatami (bądź socjopatami,
jeśli cechy te nie są wrodzone, a
ukształtowały się dopiero w wyniku
negatywnych przeżyć związanych z
komunikacją społeczną i ogólnie po-
jętymi kontaktami międzyludzkimi).
Mimo tak wielu kojarzących się ne-
gatywnie przymiotów, osobowości
dyssocjalne potrafią być niezwykle
czarujące, konkretne i bardziej od-
porne na stres, dzięki czemu lepiej
radzą sobie z osiąganiem wyznaczo-
nych celów. Współcześnie niektórzy
psychologowie dowodzą, że bycie psy-
chopatą, w większości przypadków,
nie jest niczym złym. Co więcej,
może być pomocne w pełnieniu nie-
których zawodów. Według rankingów
najwięcej psychopatów jest wśród
prawników, handlowców, duchow-
nych i chirurgów, choć studentów
oraz wykładowców WNPiD z pew-
nością zainteresuje, że w pierwszej
dziesiątce znajdują się także dyrekto-
rzy zarządzający, dziennikarze, stróże
prawa, celebryci, politycy oraz urzęd-
nicy. Miejcie ten fakt gdzieś z tyłu
głowy i następnym razem, zamiast w
trakcie zajęć żachnąć się (intra- lub
interpersonalnie) „z kim ja muszę
współpracować”, pomyślcie sobie tak:
„oto jesteśmy, garść psychopatów, po-
magających sobie nawzajem”.

Julia ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com

Tych, którzy uważają, że stu-
dent to niezwykle leniwe
stworzenie, można było za-
prosić na ulicę Zagajnikową,
by przekonali się, że to nie-
prawda. Tysiące studentów
nie dość, że wspólnie ćwi-
czyło, to jeszcze miało z tego
mnóstwo dobrej zabawy!

Chętnych na sportowe zmagania było
więcej, niż mogły pomieścić środki miej-
skiej komunikacji. Mimo wzmożonego
ruchu autobusy dosłownie pękały w
szwach, a miejskie rowery zniknęły z pęt-
li tramwajowej przy ulicy Sobieskiego, w
mgnieniu oka. Słońce prażyło od same-
go rana, a na niebie nie było widać ani
jednego obłoczka. Tak rozpoczął się
Dzień Sportu UAM.

Tłumy, wszędzie tłumy

Tuż po godzinie 9, hala sportowa przy
ul. Zagajnikowej dosłownie pękała w
szwach, a z głośników rozbrzmiał hymn
Gaudeamus. Po kilku słowach od Rekto-
ra – prof. Andrzeja Lesickiego oraz orga-
nizatorów, rozpoczął się pokaz artystycz-
ny. Był fitness, taniec i śpiew. Po wrzawie
oklasków, przyszedł czas na rozpoczęcie
sportowych przygotowań oraz pierw-
szych zmagań. W meczu szermierczym
zmierzyły się drużyny Uniwersytetu w
Oksfordzie oraz Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Mecz za-
kończył się zwycięstwem gospodarzy i
wynikiem 20:17.

Przygotowani?
W tym samym czasie na powietrzu

otworzyły się sekretariaty, które wydawały
numery startowe. Na placu migały koloro-
we koszulki. Uczestnicy szykowali się do
swoich konkurencji. Poprawiali ubrania,
zawiązywali porządniej buty, przypinali
numery startowe, związywali włosy i na-
wadniali organizm. Na początku czekała
na nich wspólna rozgrzewka, którą popro-
wadziło w rytm muzyki trzech trenerów z
Zagajnikowej. Jednym z nich była Karoli-
na Perz, która w tym roku była główną or-
ganizatorką tego całego sportowego even-
tu. Program był niezwykle bogaty, więc
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Start!

Pierwszy rozpoczął się XXV Bieg wio-
senny im. Jerzego Żeligowskiego, które-
go dystans wynosił w tym roku 5 km. Cie-
kaw elementem były numerki startowe z
chipem, który pozwalały na szczegołowe
zmierzenie czasu każdemu zawodniko-
wi. Zawodników wystartował osobiście
sam Rektor. Chwilę później rozpoczęły
się równocześnie kolejne konkurencje,
m.in Maraton Fitness, Maraton Jogi,
Turniej Piłki Koszykowej, Turniej Piłki
Siatkowej, Turniej Tenisa, Zawody w Er-
gometrze wioślarskim, czy Otwarte Mist-
rzostwa UAM w Pływaniu. Wśród
uczestników poszczególnych dyscyplin
można było zauważyć większe lub nieco
mniejsze zaangażowanie. Szczególnie

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

WSZYSCY JESTEŚMY WARIATAMI

Sport to nie tylko rywalizacja, to także świetna zabawa

„Nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani” – zdanie to przypisuje się Zygmuntowi
Freudowi. Przypisuje się mu także nienaukowość oraz zbyt dużą wiarę we własne obserwacje i
hipotezy. Podobnie będzie z poniższym artykułem. Wyniki badań naukowych przeplatają się tu
z dowodami anegdotycznymi oraz osobistymi przekonaniami w celu udowodnienia, że nie ma
i, prawdopodobnie, nigdy nie istniało coś takiego jak normalność. Przynajmniej jeśli chodzi o
ludzką psychikę, której meandry, także i dziś, w XXI wieku, potrafią zaskakiwać i to nie tylko lu-
dzi niezwiązanych z jej badaniem.

koniec biegu lub maratonu fitness dawał
się we znaki tym, którzy o swoją formę
nie dbali przez cały rok. Na zmęczonych
twarzach widać było jednak szczęście i
zadowolenie.

Było o co walczyć

Warto wspomnieć, że zmagania te nie
miały charakteru wyłącznie rekreacyjne-
go. Atmosferę pogrzewała dodatkowo
nutka rywalizacji, ponieważ każdy wal-

czył nie tylko o miejsce na podium i me-
dal czy puchar, ale dokładał także swoją
cegiełkę do sukcesu całego wydziału.
Wydział Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa poradził sobie doskonale, ponie-
waż w klasyfikacji generalnej wydziałów
zajął pierwsze miejsce.

Czas na relaks

Po południu mieli okazję zmierzyć
się ze sobą w specjalnie przygotowa-

nych Turniejach pracownicy Uniwersy-
tetu. Wśród nich znalazły się: Finał
Turnieju Piłki Siatkowej oraz Dziekań-
ski Turniej Darta o Puchar Rektora
UAM. Nie zabrakło też innych ćwiczeń,
fitnesu, jogi, czy ćwiczeń z piłkami.
Studenci z kolei mieli okazję uczcić
swoje sukcesy i odpocząć podczas Wiel-
kiego Grillowania.

Paulina POPEK
paulina.popek@poczta.onet.pl
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