
Koncerty największych polskich
gwiazd, punkty gastronomiczne,
piwo z kija i masa atrakcji zorganizo-
wana przez wolontariuszy. Najwięk-
sza studencka impreza roku, kolejny
raz przyciągnęła do parku im. Jana
Pawła II tłumy. Od 24-26 maja w Poz-
naniu było wesoło, kolorowo i głoś-
no, ale nie obyło się bez kontrowersji.

Impreza rozpoczęła się tradycyjnym pochodem ju-
wenaliowym, który ruszył spod Placu Mickiewicza.
Tam chwilę wcześniej został ustanowiony rekord w
śpiewaniu hitu Krzysztofa Krawczyka – jednej
z gwiazd Juwenaliów 2018. Chciałem być równo-
cześnie zaśpiewało ponad 2 tysiące osób. Frekwencja
przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do
wydarzenia włączył się nawet sam Rektor UAM prof.
Andrzej Lesicki, który powitał studentów z balkonu
Auli Uniwersyteckiej. Reprezentanci poszczególnych
uczelni popisali się kreatywnością i wymyślili po-
mysłowe przebrania. Studenci UAM-u postanowili
tego dnia zaprezentować się w czarodziejskich sza-
tach rodem z Hogwartu, adepci z Politechniki przy-
jęli, że ich motywem przewodnim będą piraci,
a przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego po-
stawili na stroje marynarskie. Niezależnie, jakie prze-
brania wybrali, maszerujący w kolorowym korowo-
dzie, ruszyli wspólnie w stronę parku im. Jana Pawła
II. Jak na juwenaliową ideę integracji przystało. Nikt
nie miał wątpliwości, że poznańscy studenci opano-
wali miasto.

Znani, lubiani, kultowi

Zgodnie z tradycją, prezydent Poznania – Jacek Jaś-
kowiak wręczył studentom symboliczne klucze do
miasta. W ten sposób oficjalnie rozpoczęły się kon-
certy. Tegoroczne, w rekordowych momentach przy-
ciągnęły nawet 20 tysięcy osób. Pierwszego dnia na
małej scenie wystąpił koszaliński zespół Jalee, poz-
nańska grupa artystyczna Nohono, a także punkowa
kapela Cookie Break. Z kolei występy na scenie
głównej otworzył koncert Przed Wschodem Słońca.
Muzycy prezentują żywiołową mieszankę muzyki roc-
kowej, punkowej, funkowej i reggae. Nie ulega jednak
wątpliwości, że tego wieczora tłumy studentów od-
wiedziły Łęgi Dębińskie, by popłynąć parostatkiem
w piękny rejs z Krzysztofem Krawczykiem. W opinii
publicznej pojawiały się głosy, że legenda polskiej mu-
zyki nie trafi w gusta młodych odbiorców. Nic bardziej
mylnego. Poznańscy studenci pokazali, że teksty pio-
senek Krawczyka są im dobrze znane i uwielbiają się
bawić przy tak znakomitych hitach. Sam artysta prze-

kazał im słowa uznania i był pod wrażeniem atmos-
fery. Tej nocy na scenie wystąpił również Tomasz Or-
ganek. Artysta w 2013 roku wydał swój debiutancki
album pt.: „Głupi”, który przebojowo wtargnął na ry-
nek muzyczny w Polsce, zapewniając sobie czołówki
list przebojów rozgłośni radiowych oraz liczne na-
grody i wyróżnienia. Przed poznańską publicznością
zaprezentował takie utwory jak: KateMoss; Nie lubię;
O, Matko!; czy Kings of Parasites.

Atrakcji nie brakowało również drugiego dnia im-
prezy. Na scenie wystąpił między innymi zespół BEMY,
założony przez dwóch braci Mattia i Elie Rosinskich.
Popularność zdobyli dzięki telewizyjnemu talent-show
w 2013r., a w zeszłym roku otrzymali nominację do
Fryderyków. Mimo, że ich utwory nie często trafiają do
radia komercyjnego, pod sceną nie brakowało sympa-
tyków ich twórczości. Kolejnym z artystów, który w
piątek zagościł na poznańskich juwenaliach był Mro-
zu. Artysta znany jest m.in. z hitów takich jak: Milio-
ny monet; Szerokie Wody, Jak nie my to kto. Spokoj-
ne, melancholijne aranżacje sprzyjały chilloutowi na
trawie, z kolei te mocniejsze; rozrywkowe brzmienia
świetnie sprawdziły się jako kawałki do tańca. Tej nocy
nie zabrakło propozycji dla fanów rapu. Headlinerem
był Ten Typ Mes, który zaledwie trzy miesiące temu
wydał swój najnowszy album „Rapersampler”. Artys-
ta znany jest z dosyć oryginalnego podejścia do muzy-
ki hiphopowej, z którą często eksperymentuje. Za fe-
nomen rapera uznaje się ciekawy sposób przedstawia-
nia spraw przeciętnych i banalnych. Również w Poz-
naniu zgromadził pod sceną rzeszę fanów.

Na ostatni dzień organizatorzy zaprosili nie mniej
ciekawych muzyków. Szczeciński duet Łona i Web-
ber wraz z zespołem The Pimpsto zawsze ogromna
dawka energii, humoru, autoironii. Przede wszystkim
jednak, dopracowane muzycznie i pod każdym innym
względem show, które porwało do wspólnej zabawy
i aktywnego uczestnictwa w koncercie. Na poznań-
skiej scenie tej nocy pojawili się również Kuba Tracz

i wokalista Igor Walaszek, znani jako Bass Astral x Igo.
Elektroniczny duet z Krakowa trudno sklasyfikować
do konkretnego nurtu muzycznego. Ich koncerty to
pełne tańca i improwizacji live acty, które oszałamiają
publiczność. Na zakończenie tego fantastycznego
muzycznego przedsięwzięcia, na scenie pojawiła się
Daria Zawiałow – piosenkarka znana z przebojów
Kundel Bury i Malinowy Chruśniak. W branży mu-
zycznej uznawana za najgorętsze nazwisko ostatnich
lat. Zaskakuje niebanalnymi tekstami, profesjonal-
nym podejściem, ale także świetnym widowiskiem.
Frekwencja w trakcie koncertu udowodniła, że na ten
występ czekało wielu. Było to świetne zakończenie
3-dniowej imprezy.

Juwenalia to nie tylko koncerty

Mogłoby się wydawać, że organizatorzy stanęli
w tym roku na wysokości zadania. Studenci mogli wy-
bierać spośród licznych atrakcji. Dla miłośników
aktywnego spędzania czasu, przygotowano pokazy
tańca oraz lekcje zumby. O szeroko rozumianą inte-
grację zadbali wolontariusze w strefie animacji oraz
w strefie studenckiej. Odbywały się tam liczne kon-
kursy, karaoke oraz warsztaty prowadzone przez stu-
dentów ASP. Sympatycy dyskusji, chcący wykorzystać
czas juwenaliów na debaty z rówieśnikami i nie tylko,
znaleźli swoje miejsce na Forum Juwenaliowym.

W tym roku postawiono na punkty z żetonami,
które miały usprawnić kupowanie napojów i jedzenia.
Czy ten pomysł okazał się udany? Ciężko stwierdzić.
Dla jednych to ułatwienie, gdyż nie trzeba było mart-
wić się o gotówkę przy każdym punkcie gastrono-
micznym. Inni narzekali na długie kolejki po żetony.
Sugerowali, że przydałoby się więcej miejsc, gdzie
można by nabyć plastikowe waluty. Kolejną kwestią
sporną pomiędzy próbującymi dostać się na teren im-
prezy, a organizatorami były zamknięte bramki pierw-
szego dnia imprezy. W kulminacyjnym momencie,
tj. podczas koncertu Krzysztofa Krawczyka, przed (je-
dynym) wejściem ustawił się tłum ludzi. Niestety
znalazły się pośród nich osoby, którym nie udało się
zdążyć na występ gwiazdy wieczoru. Mimo, że bilety
w kasach były dostępne, po przedostaniu się do bra-
mek nie było już możliwości wejścia na teren impre-
zy. Organizatorzy przyznają się, że w pewnym mo-
mencie musieli zamknąć bramki, jednakże zwracają
uwagę na kluczową w tej sprawie kwestię: – Krzysztof
Krawczyk przyciągnął tłumy ludzi. Spodziewaliśmy
się tego, dlatego apelowaliśmy o wcześniejsze przyjś-
cie na teren imprezy. Głównym problemem nie była
sama liczba osób, ale liczba chętnych do jednoczes-
nego wejścia na teren imprezy. Wszyscy czekali na
Krawczyka i tłumy z terenów nadwarciańskich rów-
nocześnie dotarły w rejon juwenaliów – tłumaczył Ję-
drzej Markiewicz, rzecznik imprezy.

Oliwia LEBIEDŹ
olileb@wp.pl
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Dokładnie pamiętam, kiedy
pisałam swój pierwszy wstępniak
do numeru listopadowego. Nie
mam za to pojęcia, kiedy zleciał
ten rok akademicki, po prostu
w mgnieniu oka. BUC powstał
w popiołów, z nową redakcją,
która wniosła nową siłę, dzięki
czemu udało nam się wydawać
gazetę co miesiąc. Mam nadzie-
ję, że Wy – drodzy Czytelnicy –
z ciekawością czytaliście teksty
redaktorów, którzy dokładali
wszelkich starań, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się
w Poznaniu. Co czeka Was teraz, w czerwcu? Jak zwykle dużo
dobrego! Zaczynamy numer od relacji Oliwi, która wybrała się na
Poznańskie Juwenalia i skrupulatnie spisała ich przebieg. Diana,
specjalnie dla studentów międzynarodowych pisze, co ciekawego
na UAM – w języku angielskim. Najważniejszym wydarzeniem na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, jakim jest – Wiel-
ka Gala, zajęła się Julia, dzięki której dowiecie się szczegółów
z tego eventu. My, jako redakcja mieliśmy kolejny raz okazję prze-
prowadzić warsztaty dla licealistów, tym razem z okazji Dnia
Dziennikarza, o którym napisała Paulina. Myśleliście kiedyś, jak
być widocznym w Internecie? Odpowiedź na to pytanie znaj-
dziecie z tekście Ismeny, która wybrała się na warsztaty prowa-
dzone przez Agencję Widoczni. Nie od dziś wiadomo, że WNPiD
odwiedzają sławy, tym razem – były prezydent Bronisław Komo-
rowski, o czym przeczytacie w artykule Krzysztofa. To właśnie on
jest autorem opowiadań o Pilawie, którego dalsze losy czekają na
Was na stronie 6. Również konferencjami nasz Wydział żyje, Ju-
lia, która jest ich fanką relacjonuje majowe spotkanie dotyczące
Azji. Wszyscy znamy ból, który przychodzi w momencie pisania
pracy dyplomowej, swoje doznania opisuje Olek, który zmaga się
z licencjatem. Za to dla studentów walczących z sesją mamy pro-
pozycję – Martyna poleca serial „Riverdale”, a Adrian film „Twój
Simon” – idealne na przerwę w nauce. W naszej redakcji mamy
również korespondentkę z Tajwanu – Weronika przybliży Wam,
jak być kobietą po azjatycku. A na koniec – gratka dla fanów spor-
tu – wywiad Kingi z triathlonistą na medal, który studiuje na
WNPID. Jak widać, oddaję w Wasze ręce numer pełen ciekawych
relacji z wydarzeń, wywiadów i recenzji. Życzę powodzenia na
nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej oraz zarówno studen-
tom, jak i wykładowcom – wspaniałych wakacji, które przyniosą
Wam mnóstwo nowych przygód. Do zobaczenia w październiku!
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June is both the end of the aca-
demic year and the beginning of
the summer. It could be called
the hardest time for students,
when they have to study in order
to pass final exams especially
after so many festivals in May.

This month: the Great BBQ at Cam-
pus Morasko, the Great Gala at the Fa-
culty of Political Science and Journalism,
Festival of Culture “Kulminacje” at the
Faculty of Social Sciences and the Fa-
culty of Educational Studies, Juwenalia
– festival, which connects students from
all over Poznan and graduation time at
the Adam Mickiewicz University.

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 allgathered at the Fa-
culty of Political Science and Journalism
to distinguish the most prominent lectu-
rers of the Faculty. Event was made in
Hollywood style, so that categories harked
back to movies from ten different film de-
cades. It is worth mentioning that edition
was special since the Faculty celebrated
its 10th anniversary. Moreover, in the end
of an official part a big cake wasbrought to
the stage, all together sang “Happy Bir-
thday” and the Dean blew the candles. Af-
ter the ceremony all guests were invited
on the patio to continue the party, where
DJ played live for them. Coordinators also
prepared some food and Thai ice cream.

Finally, guests couldtake a picture in the
photo booth in order to have a nice sou-
venir from that 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 could 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 organized the festi-
val “Juwenalia”, which took place on
24th-26th of May at the park named af-
ter John Paul II. First of all, event was de-
dicated to music, still students could at-
tend seminars and workshops or take part
in games prepared by the team of anima-
tion. It is worth telling that the festival

has startedwith the Great Juwenalia
March, which began in the city centre
and finished at the park named after John
Paul II. Each university prepared its own
style, thus students were supposed to be
dressed up in terms of it. The topic of
Adam Mickiewicz University was the
world of Harry Potter this year, so stu-
dents took their wands and hats and
came to represent the university!

It’s Time To Say Goodbye!

For some students June is the end of
the academic year and for others – the
end of the one of the stages of life. The
special ceremony was organized for the
alumni of the Adam Mickiewicz Uni-
versity, during which they got their di-
plomas. The Rector, Deans, lecturers
and families of the alumni came to con-
gratulate the ex-students. Moreover, ac-
tive students were distinguished by the
Dean and the Student Council. In the
end of the ceremony the alumni sang
the student anthem “Gaudeamus Igi-
tur” and throw their caps, which sym-
bolizes the graduation. Wish you good
luck in the new stage of your life! As
Winston Churchill said: “Now this is
not the end. It is not even the beginning
of the end. But it is, perhaps, the end of
the beginning.”

Diana STASHEVSKA
stashevska.diana@gmail.com
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Poznajcie Dianę
Stashevską,
która pisze do
naszej gazety
po angielsku,
dzięki czemu
międzynarodo-
wi studenci
z Poznania
również są na
bieżąco ☺

Summer Vibes At
The Adam Mickiewicz University
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Już po raz kolejny na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa odbył się Dzień Dziennikarza, w ramach którego
uczniowie wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych mie-
li okazję wziąć udział w zajęciach i wykładach, których
głównym celem było pokazanie jak praca dziennikarza wy-
gląda w praktyce.

Cała prawda o studiowaniu
Tuż po godzinie 10 aula pękała w szwach. Dzień Dziennikarza

rozpoczęło przemówienie dziekana prof. dr hab. Andrzeja Stel-
macha oraz wykład jednego z absolwentów wydziału i laureata
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wie-
dzy o Mediach – Medi@stery – Krzysztofa Grządzielskiego, pra-
cującego obecnie w Radiu Emaus. Opowiedział on historię swo-
jej kariery, która rozpoczęła się… w studenckiej rozgłośni – Radiu
Meteor. Przybliżył on także wszystkim historię mediów studen-
ckich oraz podzielił się obserwacjami na temat studiów i zdoby-
wania doświadczenia. Zachęcał, aby jak najwcześniej zacząć coś
robić, bo, niestety, sukces nie przychodzi do nikogo sam i trzeba
na niego zapracować. Dla niektórych takim zapalnikiem do
działania mogły być właśnie warsztaty, na które się zapisali. Uczest-
nicy mogli sprawdzić się w roli dziennikarza prasowego, radiowe-
go oraz telewizyjnego. Podczas wykładów poznali również tajniki
prowadzenia mediów społecznościowych, próbowali poradzić so-
bie ze stresem a także stanęli oko w oko z fakenewsami.

Praktyka czyni mistrza

Dziennikarze Fenestry i naszej redakcji przygotowali dla uczestni-
ków warsztaty z tworzenia materiałów prasowych, kreatywne warszta-

ty z pisania tekstów oraz opowiadali o redakcji i dzielili się doświad-
czeniami z ich pracy w różnych lokalnych mediach. Radiowcy z Radia
Meteor wysłali młodzież na Morasko z misją zrobienia reportażu i son-
dy. Po powrocie redaktor naczelny odsłuchiwał zebrane dźwięki i ana-
lizował je wraz z całą grupą. Telewizja, czyli Flesz i Kurier Akademic-
ki porwały licealistów w magiczny świat kamer i świateł. Flesz podczas
swoich warsztatów szkolił w zakresie dziennikarstwa internetowego
i mobilnego – uczestnicy mieli nagrywać krótkie materiały za pomocą
smartfonów i robić zdjęcia. Następnie wysyłali swoje nagrania i zdję-
cia do montażystów i wydawców. Efektem tych prac był pełen odcinek
Flesza, który wszyscy mogli na końcu obejrzeć i przeanalizować.
Kurier Akademicki zajął studio telewizyjne. Zapowiadało się niewin-
nie, ponieważ na początku prowadzące opowiadały o pracy ich redak-
cji. Później jednak na licealistów czekała cała masa wrażeń – czytanie
z promptera, praca operatora, a nawet realizatora!

A co z teorią?
Oprócz zajęć praktycznych w programie zaplanowane były jesz-

cze trzy wykłady. Jeden z nich, prowadzony przez dr. Jakuba Jaku-
bowskiego dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem, co w kon-
tekście zbliżających się przeróżnych egzaminów, było dla uczniów
bardzo przydatne. Kolejny opowiadał o prowadzeniu mediów
społecznościowych. Wiedzą na temat prowadzenia Facebooka,
Instagrama czy Twittera podzielił się Maciej Skrzypek, pracujący
na co dzień w Biurze Promocji wydziału. Uczestnicy mogli rów-
nież podyskutować na temat coraz popularniejszych fakenewsów
z Marcinem Perą. Na końcu wszyscy mieli okazję sprawdzić swo-
je umiejętności z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie w krótkim qui-
zie z nagrodami.

Dobra zabawa to podstawa

Przyjazna atmosfera warsztatów sprzyjała zdobywaniu nowych
umiejętności. Nie zabrakło anegdot, a także śmiesznych wpadek
i innych zabawnych sytuacji podczas zadań terenowych. Uczest-
nikom na pytanie o najlepsze zajęcia było bardzo trudno wskazać
jedne, ponieważ prawie wszystko było dla nich nowością
i z każdych wychodzili z uśmiechem na twarzy. Prowadzący byli
zadowoleni z aktywności i pracy wszystkich grup, które wykazy-
wały się niezwykłą kreatywnością i otwartością, a organizatorzy
przyznali, że w tym roku otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń.
Oby w przyszłym roku było jeszcze lepiej!

Paulina POPEK
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Na szampańskiej zabawie spędzili piątkowy wieczór
studenci, wykładowcy i inni pracownicy Wydziału
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. 18 maja nad-
szedł bowiem czas na niezwykłe wydarzenie –
Wielką Galę. Tegorocznym motywem przewodnim
były kultowe filmy. Materiały reklamowe zdobiły atry-
buty gwiazd kina – Charliego Chaplina i Marilyn
Monroe. Nazwy kategorii przydzielanych nagród na-
wiązywały do znanych z wielkiego ekranu bohaterów
największych arcydzieł kinematografii.

Na 5 edycji imprezy nie zabrakło czerwonego dywanu, ścianki
do robienia zdjęć oraz możliwości wyżycia się na parkiecie, a także
dziennikarzy, zarówno z naszych, wydziałowych, jak i „obcych”
redakcji. Za to zorganizowany na Facebooku konkurs, którego wy-
niki zaprezentowano na gali, stanowił powiew świeżości. Zada-
niem uczestników było stworzenie mema z wykładowcą z nasze-
go wydziału. Najczęściej wykorzystywano w tym celu dr. Krzysz-
tofa Dudę oraz dr. Norberta Gilla. To właśnie memy ich przed-
stawiające zdobyły najwięcej reakcji, co było wyznacznikiem
wygranej. Zwycięski mem został zaprezentowany w trakcie uro-
czystości. Autorzy pięciu najlepszych prac nagrodzeni zostali
gadżetami wydziałowymi. Za przerywniki między przyznawaniem
kolejnych statuetek posłużyły także aukcja charytatywna na rzecz
małego Jeremiego (akcja Wspomóż Władcę Mórz), występy mu-
zyczne studentów i absolwentów wydziału oraz popis satyryka,
również byłego żaka WNPiD.

Największą ciekawość wzbudzały przyznawane wykładowcom
naszego wydziału nagrody. Wiele było nominacji i głosów, ale
ostatecznie statuetki zdobyli: dr Marcin Łukaszewski (Ebenezer
Scrooge), dr Krzysztof Duda (Charlie Chaplin), prof. Agnieszka
Stępińska (Scarlet O’Hara), dr Adam Barabasz (Zorro), dr Łukasz
Scheffs (Pół żartem, pół serio), prof. Adam Szymaniak (Rambo)
i mgr Dawid Kujawa (Kevin sam w domu). W kategorii dla naj-
lepszych pracowników wydziału po raz kolejny konkurencję po-
konały Panie z Polikaktusa. Wykładowcy mogli z kolei głosować
na wybitnych byłych studentów. Figurynka w kategorii Absolwent
przypadła Małgorzacie Mielcarek. Tajemniczą nagrodą, do któ-
rej nie nominowano to statuetka kategorii Ojciec Chrzestny, któ-
ra powędrowała do prof. Tadeusza Wallasa.

Wielkie zakończenie Wielkiej Gali rozpoczęło się krótką prze-
mową prodziekana ds. studenckich, dr. Szymona Ossowskiego.
Podziękował on członkom Rady Samorządu Studentów WNPID
oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w organizację
uroczystości. Tuż po tym wjechał tort upieczony z okazji dzie-
sięciolecia wydziału. Studenci zareagowali spontanicznym odś-
piewaniem „Sto lat!”. Gdy race na torcie się wypaliły, uroczyście
wystrzelono konfetti i w końcu można było opuścić salę. Dla wie-
lu niemniej ważne od części oficjalnej było afterparty. Głodni

mieli możliwość spróbowania za darmo ręcznie robionych taj-
skich lodów, czy skonsumowania kubeczka popcornu. Można było
się też wpisać do księgi pamiątkowej. Oprawą muzyczną tzw.
Wielkiego Aftera zajął się Tomek Cholewa. Bujano się, skakano
i tańczono do najróżniejszych rytmów. Impreza z dj-em na patio
była główną atrakcją wieczoru i trwała do późnych godzin noc-
nych, żeby wręcz nie powiedzieć, że wczesno porannych.
Niewątpliwie najnowsza edycja Wielkiej Gali była wydarzeniem
na długo pozostającym w pamięci.

GALA TO FAJNA PRZYGODA!
– MINIWYWIAD Z DIANĄ KHOMYACHUK
Diano, byłaś główną organizatorką tegorocznej edycji
Wielkiej Gali, zgadza się?

– Tak, razem z Beatą Użarowską z Kuriera Akademickiego
byłyśmy głównymi koordynatorkami.

Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądały przygoto-
wania do tego wydarzenia?

– Przygotowania do Wielkiej Gali zawsze zaczynają się kilka
miesięcy wcześniej, bo jest dużo pracy. W tym roku zaczęliśmy
w okolicach marca. Trzeba załatwić zezwolenia, zorganizować

atrakcje (zarówno w trakcie trwania oficjalnej części, np. wystę-
py absolwentów i studentów wydziału, jak i po niej, w tym roku
udało nam się załatwić m.in. fotobudkę i lody tajskie, był też nowy
dj) oraz zaprosić media, zarówno te nasze z wydziału, jak i spoza
niego (telewizja WTK).

A skąd pomysł by motywem przewodnim były kultowe
filmy?

– Żeby Gala była ciekawsza dla jej uczestników, co roku wy-
bieramy jakiś motyw przewodni. Do tego doszliśmy za pomocą
burzy mózgów. Jedna z koleżanek zaproponowała motyw filmo-
wy. Spodobał nam się ten temat, bo dobrze pasował do obcho-
dzonego 10-lecia istnienia naszego wydziału – stąd też 10 nomi-
nacji w 10 kategoriach.

Czy wszystko przebiegło po twojej myśli? Jesteś zado-
wolona z tego jak wyglądała tegoroczna Gala?

– Wszystko się udało, cała część oficjalna poszła zgodnie ze sce-
nariuszem. Jestem niesamowicie zadowolona ze współpracy
z całym zespołem, a także naszymi wykładowcami. Organizacja
Gali to bardzo fajna przygoda!

Julia ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com

Potężna gala

Czego Jaś się nie nauczy…

Organizatorzy Wielkiej Gali WNPiD
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Pod koniec kwietnia i w maju
na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa miał
miejsce cykl 1,5-godzinnych
spotkań prowadzonych przez
specjalistów z Agencji Wi-
doczni, którego celem było
wprowadzenie studentów w
świat marketingu online.
Składał się z trzech części,
a każda z nich dotyczyła innej
sfery działań prowadzonych
w Internecie. Czego dowie-
dzieli się na nim studenci na-
szego wydziału?

Część pierwsza: Humanista
w marketingu internetowym

Pierwsze spotkanie odbyło się 25
kwietnia. Prowadziła je Anna Za-
lewska, która jest menadżerem mar-
ketingu Agencji Widoczni. Zaznajo-
miła studentów z podstawami con-
tent marketingu, który jest bazą pod-
czas stawiania pierwszych kroków w
kreowaniu własnej strony interneto-
wej. Nie chodzi o samo tworzenie
treści, grafik czy video, ale o poznanie
grupy odbiorców oraz zbudowanie
persony, czyli scharakteryzowanie ich
pod względem zainteresowań, po-
trzeb, czy uznawanych wartości,
a także nakreślenie korzyści, które da
im bycie naszym czytelnikiem. Na-
leży zacząć od skupienia się na tym,
co możemy zaoferować osobie, która
wpisuje daną frazę w wyszukiwarce,
stąd, gdy trafi na naszą stronę, warto
by znalazła na niej treści, które ją za-
interesują i sprawią, że wróci. Na tym
spotkaniu studenci poznali także na-
rzędzia ułatwiające analizę użytkow-

ników, takie jak Google Analytics, Go-
ogle Trend, czy Answer the Public.

Główna myśl: mów językiem ko-
rzyści – tworząc treść na swoją stronę
internetową, wczuj się w swojego od-
biorcę i zastanów się nad tym, co bę-
dzie miał z tego, że poświęci ci swój
cenny czas.

Część druga:
Analityka internetowa
dla początkujących

16 maja wykład poprowadził pan
Mariusz Szczerbal, rozwijając treści,
które pojawiły się na pierwszym spot-
kaniu. Analityka internetowa odgry-
wa dużą rolę w działalności interne-
towej, stąd bardzo ważne jest, by poz-
nać niezbędne narzędzia analityczne,
które wpłyną na skuteczność działań
internetowych, na przykład na zwięk-
szenie sprzedaży. Dlatego na trzecim
spotkaniu studenci zaznajomili się
z podstawami Ahrefs, SEMSTORM,
HOTJAR i Google Analytics, czyli na-
rzędziami pozwalającymi na ocenę
efektywności prowadzonych działań
marketingowych oraz sprawdzenie,
które ze stosowanych metod wyma-
gają dopracowania, by strategia fak-
tycznie była skuteczna.

Główna myśl: za pomocą odpo-
wiednich narzędzi dokonuj analizy
danych o użytkownikach twojej stro-
ny, a zebrane informacje wpłyną na
efektywność twoich działań w inter-
necie.

Część trzecia:
Jak wypromować swój blog?

Ostatni wykład odbył się tydzień
później i prowadziła go Anna Za-
lewska, którą studenci poznali na
pierwszym spotkaniu z akademią wi-
doczni. Tym razem przedstawiła pod-
stawy pozycjonowania, czyli czyn-

ności mające wpływ na widoczność
strony w wyszukiwarce Google.
O skuteczności pozycjonowania de-
cydują między innymi reklamy ad-
words, social media marketing, con-
tent marketing oraz e-mail marke-
ting. Studenci dowiedzieli się rów-
nież, na czym polega optymalizacja
treści, czyli odpowiednie dobieranie
wielkości nagłówków, konstruowanie
metadanych oraz adresów url, a także
jakiego rodzaju linkowania unikać i
jak optymalizować zdjęcia.

Główna myśl: każdy element two-
jej strony wpływa na jej widoczność w
internecie, dlatego zadbaj nie tylko o
jej estetyczny wygląd, ale również o
odpowiednie pozycjonowanie.

Słowo od organizatora

Warsztaty przeprowadziliśmy w ra-
mach projektu #AkademiaWidocz-
ni – to edukacyjny projekt, który ma
na celu propagowanie wiedzy z za-

kresu marketingu internetowego. Do-
ciera do studentów, uczniów, ale rów-
nież do przedsiębiorców. Z naszego
doświadczenia wynika, że marketing
internetowy jest dziedziną, w której
szanse rozwoju mają zarówno huma-
niści, jak i absolwenci kierunków
ścisłych. Tym bardziej zależy nam,
aby motywować studentów do wybo-
ru właśnie takiej ścieżki zawodowej.
Mamy nadzieję, że zasialiśmy ziarn-
ko wiedzy.

Tylko dla przyszłych
marketingowców?

Wiele osób decyduje się na studio-
wanie dziennikarstwa i komunikacji
społecznej na WNPiD, ze względu na
możliwość wyboru specjalizacji związa-
nej stricte z tematyką powyższego cyk-
lu spotkań, jaką jest marketing online.
Jest to ścieżka rozwoju, która podąża za
wymaganiami współczesnego świata,
który wymaga działania w obszarze In-

ternetu. Ucząc się podstaw optymali-
zacji, planowania kampanii interneto-
wych, tworzenia strategii własnych ma-
rek, czy popełniania dobrego contentu,
studenci specjalizacji marketing onli-
ne na prowadzonych przez Agencję
Widoczni wykładach mogli utrwalić
i pogłębić nabytą wcześniej wiedzę.
Jednak także osoby z innych kierunków
i specjalności, które prowadzą swój
blog, stronę internetową czy myślą
o założeniu własnej firmy w przyszłoś-
ci, mogły poznać podstawy, dzięki któ-
rym zwiększą swoją widoczność w in-
ternecie.

Cykl wykładów prowadzonych
przez akademię widoczni był świetną
okazją na poznanie lub pogłębienie
wiedzy o strategiach marketingu
internetowego, z którymi każdy
prowadzący stronę lub blog powinien
się zaprzyjaźnić. No, w graniach
rozsądku, oczywiście.

Ismena LEŚNIK
ismenalesnik@gmail.com

Jak być widocznym w Internecie?

We wtorek 15 maja na auli Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa odbyła się inauguracja siód-
mego Kongresu Kół Naukowych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, którego tematem przewod-
nim jest stulecie odzyskania niepodległości przez
Polskę. Wśród wybitnych gości znaleźli się były
prezydent Bronisław Komorowski, była premier
i profesor UAM Hanna Suchocka oraz prezydent
Poznania Jacek Jaśkowiak.

Kongres Kół Naukowych UAM co roku zaprasza do udziału
czołowe postaci polskiej nauki. Po zeszłorocznym kongresie do-
tyczącym społeczeństwa obywatelskiego, w tym roku dotyczy
on bilansu państwa polskiego, z perspektywy stu lat od odzys-
kania niepodległości. Największym wydarzeniem tegoroczne-
go spotkania był wykład Bronisława Komorowskiego otwierający
panel ekspercki pt. Droga Polski do Unii Europejskiej.

Za mało miejsca dla Prezydenta

Jak zawsze w przypadku wizyt znanych person ze świata me-
diów i polityki na WNPiD, frekwencja na wydziałowej auli była
imponująca. Zainteresowani studenci musieli stać z brzegu lub

zasiąść na schodach. Na takie okoliczności uwagę zwrócił sam
rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki:

– Może by rozbudować Wydział Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa? – mimo, iż słowa te wypowiedziane zostały w formie
żartu, warto by rozpatrzyć je na serio. Atrakcyjne spotkania
z postaciami z czołówek gazet pozwalają na poszerzenie zain-
teresowań i wiedzy naukowej zarówno studentów, jak i kadry
akademickiej. Liczba osób zgromadzonych na auli kolejny raz
dowiodła, że warto zapraszać rozpoznawalne osobistości. Szko-
da tylko, że część studentów opuściła panel wraz z zakończe-
niem referatu prezydenta Komorowskiego.

Jedna Polska, dwie niepodległości

Aktualny prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, w swojej krót-
kiej wypowiedzi zaznaczył, że temat tegorocznego kongresu jest
dla nas wszystkich wyzwaniem. Referat Bronisława Komorow-
skiego jedynie te słowa potwierdził. Były Prezydent RP przypo-
mniał też, że w rzeczywistości powinno się mówić o dwukrot-
nym odzyskaniu niepodległości, zarówno tym z 1918 roku, jak
i z 1989. W związku z tym, Komorowski przedstawił podobień-
stwa i różnice między okresem dwudziestolecia międzywojen-
nego, a Trzecią Rzeczpospolitą. Podstawową różnicą jest fakt,
że za pierwszym razem wolność trzeba było wywalczyć krwią,

z kolei w obu przypadkach wykorzystaliśmy warunki zewnętrz-
ne. Polska po upadku komunizmu jest według byłego prezydenta
trwalsza i bezpieczniejsza, niż ta po pierwszej wojnie światowej.

Zamki w drzwiach

Bronisław Komorowski utrzymywał swój wykład w luźnej at-
mosferze, znalazło się w nim miejsce dla kilku anegdot z życia
polityka. Były prezydent opowiadał m.in. o tym jak jego rodzi-
ce wzięli ślub pod zmienionym nazwiskiem, a ojciec dostał się
na uczelnię dzięki sfałszowanej maturze, ale także o bardziej
przykrych wydarzeniach, skazaniu za opozycyjną działalność
przez komunistycznego sędziego Andrzeja Kryżego, który pó-
źniej w wolnej Polsce pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości
w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

– Chcę mieszkać w domu z dwoma zamkami, jednym jest
NATO, drugim Unia Europejska – w taki sposób Bronisław Ko-
morowski opisał jak kształtowana powinna być polityka Polski
na świecie.

– Niepodległość nie jest dana na zawsze, można ją tracić, ale
można i ją marnować. Wolność powinna być narodowa, ale
i powinna być wolnością jednostki – podsumował były prezydent.

Krzysztof POLASIK
Kpolasik98@gmail.com

Studenci chodzą na wykłady
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Parę minut po 13 rozpoczął się pa-
nel ekspercki. Pierwszy zabrał głos
prof. UWr dr hab. Mirosław Sadow-
ski z prelekcją „O możliwościach mo-
dernizacji islamu”. Przybliżył zebra-
nym zawiłości związane z systemem
prawno-religijnym oraz ich wpływ na
to, jak wyznawcy jednej z trzech naj-
większych monoteistycznych religii
postrzegają modernizację. Mają bo-
wiem oni możliwości, ale zmiany
inne niż te, które prowadzą do po-
wrotu do czasów Mahometa, po-
strzegają negatywnie. Kolejnym prze-
mawiającym był dr Michał Lubina
(UJ). „Pułapka Rohingya – Birma”,
Aung San Suu Kyi i przeklęte wybory
polityczno-moralne w Azji Południo-
wo-Wschodniej” było występem, któ-
rego autor nie tylko w tytule, ale i w
treści przemówienia zawarł rolę
położenia geograficznego Birmy, his-
torię grupy etnicznej zwanej „naj-
bardziej prześladowaną na świecie”,
a także drogę radczyni stanu do wład-
zy oraz krytykę krajów zachodnich,
które potępiają brak reakcji pani Suu
Kyi, jednocześnie nie oferując mu-
zułmańskiej mniejszości żadnej po-
mocy. Ostatnim wypowiadającym się
był ekspert Centrum Polska-Azja,
mgr Adrian Zwoliński z „Polską wo-
bec Inicjatywy Nowego Jedwabnego
Szlaku”. Nie przedstawiał zagadnie-
nia „z czarno-białym podziałem ro-

dem z fantasy (szansa czy za-
grożenie)”. Użył za to perspektywy
ekonomicznej, a wnioski wyciągał na
podstawie danych. Pozostały przed
obiadem czas na dyskusję zdomino-
wał prof. Wojciech Nowiak, który ze
swoją elokwencją i wiedzą, mógłby
zostać uznany za kolejnego eksperta.

Po przerwie konferencja, ze wzglę-
du na ilość prelegentów została dwu-
krotnie rozbita na 3 odbywające się
równocześnie panele. W sali 43
można było wysłuchać w pierwszej
kolejności prezentacji pt. „Prawo
a tradycja. O zmianach prawa w In-
diach”. Anna Skikowska (UAM) po-
ruszyła kwestię społeczno-kulturo-
wej roli kobiet w tym kraju. Wskazała
m.in. takie problemy jak przestęp-
czość seksualna czy małżeństwa
dzieci. Kaja Izabela Kotlarz (UAM)
w „Odpowiedzialności politycznej i
karnej w polityce Republiki Korei”
przeniosła się w zupełnie inną część
Azji. Na wybranych przykładach ze
sceny politycznej tego państwa omó-
wiła problem korupcji. Następnie
wystąpił mgr Tomasz Olejnik
(UAM) z 3-dzielnym przemówie-
niem „System podatkowy w Japonii”.
Ostatnia wystąpiła mgr Anna Kuch-
ciak z UWr, która w krótkim czasie z
precyzją przedstawiła „Przykłady
chińskich i japońskich rozwiązań
prawnych implikowanych starze-

niem się ludności”. Całość modero-
wał Mikołaj Stanek. Po godzinie 17
w sali 127 pierwszy prelegent podjął
odważną decyzję rozpoczęcia, zanim
jeszcze pojawiła się moderatorka. Co
prawda Robert Zając (UJ) nie dopil-
nował sam sobie czasu, ale jego pre-
zentacja na temat wolności słowa w
Azji była nadzwyczaj ciekawa. Rów-
nie przyjemnie prowadził swój
wykład o chińskim Social Credit Sys-
tem Kacper Olejarski (także UJ). Ko-
lejni prelegenci byli z UAM. Naj-
ważniejsze „rosyjskie koncepcje po-
lityczne” (okcydentalizm, eurazja-
tyzm, izosocjalizm) omówił Jakub
Mierzejewski. O „prawach człowie-
ka w Uzbekistanie” (czy raczej ich
łamaniu) opowiedział Oskar Lasota.
„Homogeniczność w aspekcie mi-
gracji międzynarodowych. Studium
porównawcze Japonii i Szwecji”

przedstawiła Milena Kaźmierczak.
Wystąpienie ostatniej referentki
uzupełnił komentarzami i pytaniami
pierwszy z prelegentów tego panelu.

Podczas całej konferencji, zarów-
no w czasie wystąpień, jak i między
nimi, dało się wyczuć atmosferę wza-
jemnej sympatii. Szczególnie miły
nastrój nasilił się przed ostatnim pa-
nelem. Przerwa tak blisko końca kon-
ferencji służyła przyjacielskim roz-
mowom. Trzy ostatnie wystąpienia
moderowała M. Raptis. To, że pro-
test jest „głównym narzędziem wy-
rażania społecznego niezadowolenia
obywateli Republiki Korei”, udo-
wodniła Julia Banasińska (UJ). Za-
gadnienie omówiła na przykładzie
Rewolucji Kwietniowej i protestu
studentek w roku 2016. Z nie-
zwykłym zaangażowaniem temat
„Patologia władzy jako skutek popu-

lizmu – casus polityki antynarkoty-
kowej prezydenta Filipin Rodrigo
Duterte” przedstawiła para Julia
Hnałyk i Adam Jankowiak (UAM).
Kolejny, również lokalny prelegent
musiał swój referat symultanicznie
tłumaczyć, gdyż napisał go po an-
gielsku. Niemniej Mateuszowi Mar-
ciniakowi poszło na tyle dobrze, że
jego sposób przedstawienia tematu
„Czy Japonia powinna uruchomić
program nuklearny?” wywołał w cza-
sie przeznaczonym na pytania i ko-
mentarze niezwykle ożywioną dys-
kusję. Na koniec prof. Osiewicz nie
omieszkał podziękować przewod-
niczącej KNSA i całemu komitetowi
organizacyjnemu. Zaprosił też na
odbywającą się w październiku II
edycję „Beyond Europe”.

Julia ŁUPIŃSKA
julupinska@gmail.com

Azja (nie)znana

Niemal trzy lata na WNPiD to
pot, łzy, nieprzespane noce,
godziny spędzone przy skryp-
tach i na zajęciach (nie mó-
wię „wykładach”, bo kto na
nie chodzi?).

Nadszedł czas napisania pracy
i zdobycia tytułu licencjata… licen-
cjatu… licencjonowanego dzienni-
karza… no w każdym razie koniec
tego etapu studiów. Pisanie pracy pó-
jdzie z górki, prawda? Mi nie poszło,
przestrzegam więc przyszłe roczniki,
a w szczególności osoby, które moty-
wuje deadline.

Grudzień

„Przecież to jeszcze tyle czasu. Ale
to dobrze, jak zacznę wcześniej, to
będę mieć z głowy.” Tak to się za-
częło. Szło mi całkiem nieźle. Wy-
pożyczyłem masę książek i właściwie
to na tym koniec. Duma mnie roz-
pierała, że mam już literaturę, że
wszystko pójdzie tak łatwo. Temat

taki fajny, samo się napisze. Nie
mogłem się bardziej mylić.

Styczeń/luty

Wiadomo – sesja. Mimo że nauki
dużo nie było, to news, projekty, tek-
sty na zaliczenie itp. ciągnęły się w
nieskończoność. Do tego ten nie-

szczęsny warunek! Każdemu może
się zdarzyć – mi zdarzył się 3 razy.
Jako przykładny student w całości
poświęciłem się sesji. Nie licząc tej
małej zagranicznej podróży, ale co
począć, bilety kupione pół roku
wcześniej! Świętowanie urodzin,
a potem święto kina – Oscary. Waru-
nek zaliczyłem w kwietniu.

Kwiecień
Jak ten czas zleciał! Po zaliczeniu

sesji trzeba się troszkę zrelaksować.
Najlepiej jakimś serialem, ale nic
długiego. Krótkie, ogłupiające, nie-
angażujące. Coś co można włączyć
w przerwie między podrozdziałami
licencjatu. „Mad Men” kusi na Net-
flixie, a przecież od dawna planuję się

za to zabrać. Siedem sezonów? No
najwyżej skończę we wrześniu. Te-
matyka różnorodna, ale marketing
i promocja to w sumie trochę się
łączy z tym naszym dziennikar-
stwem. Wciąga jak nie wiem. Nim się
obejrzałem do końca kwietnia „Mad
Men” był tylko wspomnieniem.

Za późno

Gdzie się nie ruszyłem, nawet jak się
nigdzie nie ruszałem, spływały pytania
„Jak licencjat?”, a ja wymijająco odpo-
wiadałem, że ciężko, ale dam radę.
Szczerze powiem, że kilka razy sia-
dałem do pisania. Czytałem artykuły,
książki i próbowałem. Pierwszy roz-
dział mnie przerósł i za łatwo się pod-
dałem. Gdzieś tam w międzyczasie na-
pisałem jedną stronę, złośliwym spie-
szę wyjaśnić, że wcale nie tytułową.

Koniec maja. Czas stanąć oko
w oko z Panią promotor i przyznać
się, że idzie źle, a właściwie to w ogó-
le nie idzie. Wrzesień. No trudno.
Do zobaczenia we wrześniu.

Aleksander SIKORSKI
aleksander.s.sikorski@gmail.com

A imię jego licencjat
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Gorący 24 maja dla wielu był czasem juwenaliowej zabawy
w rytmach Krawczyka. Znalazło się jednak grono pasjonatów,
które zdecydowało się spędzić popołudnie na WNPiD, gdzie
odbywała się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Azja Nie-
znana. Rozpoczęła się o 9 za sprawą Koła Naukowego Stu-
diów Azjatyckich. Organizację reprezentowali Martę Raptis
(przewodnicząca) oraz prof. Przemysław Osiewicz (opiekun
koła). Do 13 zdążyły się odbyć 2 panele studencko-doktoran-
ckie, które dostarczyły prelegentom tematów do rozmów
w przerwach na kawę.

Praca licencjacka to trudny orzech do zgryzienia



Czasem przychodzi taki moment, w którym czas i wszystkie
inne przymioty egzystencji ustępują ponadczasowej idei sportu.
Braterstwo, honor, walka do ostatniej kropli potu lub krwi to za-
sady gloryfikowanych przez społeczeństwo herosów, stających ra-
mię w ramię w równych zawodach o prym najlepszych z najlep-
szych. Tego dostojnego zaszczytu dostąpił również Stanisław Pi-
lawa, wraz ze swoją drużyną zgłoszoną do rozgrywek Osiedlowe-
go Turnieju Piłki Kopanej.

Zgromadzeni wokół trzepaka na podwórku mężczyźni w śred-
nim wieku i o średniej szerokości sylwetkach uradzali między sobą
plan na nadchodzące spotkanie. Po prawdzie zebrali się w tym
uczęszczanym przeważnie przez najmłodsze pokolenia miejscu
w celu praktycznego treningu piłkarskiego, jednak ze względu na
brak podstawowego narzędzia rozwoju piłkarzy jakim jest piłka,
przeszli do merytorycznej dyskusji. Przy akompaniamencie dymu
tytoniowego oraz jakże niezbędnego w czerwcowym upale, pod-
ręcznikowo schłodzonego Warzelnianego Silnego, pod okiem
doświadczonego trenera, Stanisława Pilawy, ustalali strategiczne
detale.

Pilawa, niczym wytrawny kustosz w Musée du Louvre, przyj-
rzał się swoim podopiecznym, ważąc przy tym każdego po kolei
i cały kolektyw jednocześnie. Obraz nie jawił się zbyt kolorowo,
dzieło ukazujące się oczom Stanisława było jak najbardziej tur-
pistyczne. Najjaśniejszym punktem zespołu był tęgi, średniego
wzrostu bramkarz i wcale nie chodziło tu o spocony, na wpół łysy
łeb, który z połyskiem odbijał światło słoneczne. Właściciel osied-
lowego monopolowego, Ksawery, w swoich młodych latach wy-
stępował w lokalnym klubie właśnie na pozycji goalkeepera. Nie-
stety z jego legendarnego refleksu, pozostało tyle co po wojnie z
polskich dzieł sztuki, gdzieś się zapodział i na próżno go szukać.

Pozostali herosi nie mieli w swoim życiu zbyt wiele doświad-
czeń z piłką kopaną, nie licząc oczywiście wszystkich meczów
obejrzanych wspólnie w lokalu na Petersburskiej 4. Morale w ze-
spole również nie były najwyższej próby. Opierający się w tym mo-
mencie o przerdzewiały trzepak, ubrany w szarawą, otłuszczoną
koszulkę ze spranym, przez to nieczytelnym nadrukiem, Józef
Kosa marudził coś na temat nieznośnego upału. Wszyscy mieli
mu za złe wyczyn z pierwszego meczu turnieju, kiedy to łamiąc
kategoryczny zakaz szkoleniowca, w dniu spotkania stawił się tak
zalany, że odór wysokoprocentowego alkoholu zabijał nawet to-

warzyszący zazwyczaj grubasowi swąd rozmaitych gatunków
kiełbas i cebuli. Nawet tajna broń zespołu, Piotr Żarowski,
najmłodszy w drużynie i jako jedyny w pewnym stopniu wyspor-
towany, nie odpalił swego turbo, wręcz przeciwnie, przez cały
mecz był nieobecny i ospały, tłumacząc to zmęczeniem po pra-
cy. Jak na prawdziwego trenera przystało, Stanisław Pilawa udzie-
lił im reprymendy nie odbiegającej szczególnie od słynnej suszarki
pewnego szkockiego managera.

W poczuciu beznadziei, zmartwiony nie na żarty Stanisław, po
krótkiej odprawie pożegnał swoich zawodników, pozostając w za-
myśleniu pod klubowym trzepakiem. Jeśli teraz przegrają, to już
koniec, odpadają z turnieju, a tym samym on przegrywa zakład
z żoną Katarzyną, co oznacza, że nie będzie mógł zaprosić żad-
nych znajomych do oglądania zbliżających się Mistrzostw Świa-
ta w Rosji i nie wypije w ich trakcie choćby puszki ulubionego na-
poju. Nikt w drużynie nie zdawał sobie sprawy, że czeka ich mecz
ostatniej szansy. Z roztargnienia wyrwało go delikatne po-
ciągnięcie za ramię. To niezawodny Ksawery postanowił przed-
stawić swojemu szkoleniowcowi pewien plan…

Orlik przy Szkole Podstawowej im. Józefa Ankwicza stał się tego
lata centrum wydarzeń sportowych i życia towarzyskiego całego
osiedla. Zroszona w nocnej burzy, sztuczna, zielona trawa już
dawno wyschła pod naporem silnego, niemniej zainteresowane-
go piłkarskimi emocjami słońca. Pomiędzy wysokimi prętami
w kolorze patynowym, a znajdującą się na murawie białą linią
autu zgromadzili się liczni kibice, w przeciwieństwie do tego co
ma miejsce przez większość roku, tym razem to dzieci wraz z mat-
kami dopingowały ojców. Na tej quasi-trybunie, mimo głęboko
zakorzenionej nienawiści do futbolu, znalazła się też sama cesa-
rzowa, Katarzyna Pilawa.

Na boisko wbiegł zespół reprezentacji miejscowego urzędu po-
cztowego, opaleni mężczyźni o umięśnionych nogach i lekko
przygarbionej postawie, w swoich granatowych uniformach z nad-
rukowaną złotą trąbką, wyglądali niemal tak samo. Po drugiej stro-

nie stawiła się drużyna pod wodzą Stanisława Pilawy, wszyscy
ubrani byli w poszarzałe białe koszulki niczym ze szkolnych za-
jęć wychowania fizycznego. Włochaty arbiter o dużej tuszy, wy-
soki na dwa piętra, nauczyciel tegoż właśnie przedmiotu, mimo
upału odziany w ortalionowy dres i wyposażony w profesjonalny
gwizdek rozpoczął spotkanie.

Listonosze nauczeni w zawodzie automatyzmu, od razu rozpo-
częli tiki-takę, krótkie i szybkie podania były nie do przejęcia dla
wyjątkowo pobudzonego, szalejącego w pressingu Piotra. Szybką
klepką minęli większość rywali i celnym podaniem dostarczyli prze-
syłkę do wysuniętego na szpicy napastnika. Temu do przejścia po-
został ostatni obrońca. Pijany do granic możliwości olbrzym, Jó-
zef Kosa, z wystającym spod przymałej koszulki bebzonem, ledwo
trzymał się na nogach. Przełożenie nogi nad piłką w lewo. Zejście
w prawo. Pocztowiec bez problemu oszukuję Kosę. Ten jednak się
potyka i olbrzymim cielskiem przygniata przeciwnika. Wszyscy
spojrzeli w stronę sędziego, ten pozostał niewzruszony.

Długa piłka, sprytnym przyjęciem zawodnik mija Pilawę, strze-
la, ale trafia prosto w broniącego dostępu do bramki Ksawerego,
rzut rożny. Przy dośrodkowaniu właściciel monopolowego znów
skutecznie interweniował, jednak nieskoordynowanym ruchem
łokcia trafił w twarz przymierzającego się do strzału listonosza.
Arbiter kolejny raz nie zareagował, nieprzygotowani na taki obrót
sprawy pocztowcy grają już w dwóch mniej zawodników.

Mimo tego, granatowi wciąż przeważają na boisku, stwarzają
sytuacje. Mecz zbliża się do końca. Ksawery wyłapał piłkę po ko-
lejnym strzale i szybko wyrzucił w stronę Piotra, okrzykniętego
przez kibiców Turbożarkiem. Ten ucieka w pole karne, jeden
z nich delikatnie położył dłoń na jego trykocie. Publika zamarła.
Tym razem sędzia zrobił użytek ze swojego profesjonalnego
gwizdka, rzut karny!

Do wykonania podchodzi kapitan oraz grający trener, Stanisław
Pilawa skoncentrował swój wzrok na piłce. Bicie serca to jedyne
co słyszy. Bierze rozbieg. Wykonuje zamach i oddaje strzał w kie-
runku bramki. Jeśli zdobędzie gola, będzie mógł wraz z sąsiada-
mi świętować rosyjski mundial, a brodaty arbiter z kolei, przez
całe mistrzostwa będzie korzystać z wysokiej zniżki w Monopo-
lowym u Ksawerego.

Krzysztof POLASIK
Kpolasik98@gmail.com
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Mecz ostatniej szansy

Sesja, a wraz z nią dla wielu
osób mnóstwo nauki. To też
czas wyrzeczeń, i ogólnej nie-
chęci do uczenia się. Czas, kie-
dy szukamy inspiracji lub seria-
li, dzięki którym lepiej przetrwa-
my ten trudny w życiu studenta
czas. Co więc warto obejrzeć?

Nie raz i nie dwa mierzyliśmy się już
z tym okresem, który nie u wszystkich
wywołuje pozytywne wspomnienia.
Czasem jest bardzo trudny. Czytanie
notatek na ostatnią chwilę, przegląda-
nie skryptów z nadzieją, że nie będzie
tam błędów, przez które w Usosie po-
jawi się dwa. Ale nie samą nauką żyje
człowiek. Kiedy pokój już jest cały
uprzątnięty, okna dokładnie pomyte,
wszystko, co możliwe pozamiatane –
czasem trzeba znaleźć jeszcze lepszą
alternatywę na wymówkę do kucia na
egzaminy i kolokwia. Taką wymówką
jest chociażby dobry, wciągający serial.
Dobra fabuła, zwroty akcji, niepew-
ność o to, co wydarzy się w kolejnych
odcinkach – to idealne połączenie do
tego, żeby zatracić się na całe dnie,
wieczory, a czasem nawet noce. Jaki
więc serial jest warty takiego oderwa-
nia się od rzeczywistości na jakiś czas?
Nawet kosztem tego, że nie wszystko,
czego się nauczyliśmy, bądź czego się
jeszcze nauczyć nie zdążyliśmy, może
powodować zdanie sesji.

Ostatnio bardzo wciągnął mnie
serial o nastolatkach i ich rodzinach
z miejscowości Riverdale. Nazwa
miasteczka jest też tytułem serialu.
Cała akcja, tocząca się w nim, opiera
się na tajemniczej śmierci jednego

z uczniów szkoły. Był synem za-
możnych przedsiębiorców, skłóconych
z rodziną jego dziewczyny. Czasem
w serialach kryminalnych łatwo jest się
domyślić, kto może być sprawcą zbrod-
ni. W tym jednak sprawa ma się nieco

inaczej. Trzeba byłoby być niezwykle
świetnym detektywem, żeby od razu
zorientować się, co, kto, dlaczego, kie-
dy i jak. I to jest właśnie fascynujące w
tym wszystkim. Akcja determinowana
jest różnymi wydarzeniami, po których

można mieć wątpliwości co do swoich
przypuszczeń. Wplatane są wątki, któ-
re zaprzeczają dotychczasowym do-
mysłom. Studenci, polecam!

Martyna KOWALCZYK
martynakowalczyk996@gmail.com

Sesja? Czas na serial
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Główni bohaterowie serialu Riverdale
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Wielu osobom, zwłaszcza po
krótkotrwałym pobycie w Azji,
może się wydawać, że na tle
Europy jest to egzotyczny raj
na ziemi. Gdyby jednak przyj-
rzeć się temu chociażby pod
kątem równości płciowej, per-
spektywa nieco się zmienia.
Jak wygląda wizerunek i jaka
jest rola Azjatki na przykładzie
Tajwanu?

Od 2016 na czele Tajwanu stoi pani
prezydent – Tsai Ing-wen. Ta bezpre-
cedensowa sytuacja jest symbolem
postępujących zmian w azjatyckiej
mentalności, przyznającej dotychczas
prymat w pełnieniu ważnych ról
społecznych mężczyznom. Jednak
sposób postrzegania kobiety nadal
różni się od tego, który znamy z Euro-
py. Żeby się o tym przekonać, najle-
piej zobaczyć to na własne oczy.

Kilka ról do wyboru

O statusie kobiety dużo mówią re-
klamy. Przedstawiane w nich wize-
runki kobiet są symbolem tego, jakie
role może pełnić kobieta na Tajwanie.
Może być słodką nastolatką, przese-
ksualizowaną “laską”, nieco zanie-
dbaną, poświęcając się dzieciom i do-
mowi matką, albo staruszką (ewen-
tualnie babcią). Co jeżeli kobiety nie
aspirują do sprostania żadnemu z tych
wizerunków?

Niemal połowa Tajwanek w śred-
nim wieku nie ma jeszcze męża, ani
dzieci. Wiele z nich powstrzymuje nie
tylko brak właściwego partnera, ale lęk
przed wciśnięciem w ciasny gorset
społecznych oczekiwań. Ślub, który
zawiera się na Tajwanie średnio po
trzydziestce, oznacza dla kobiety nie
tylko zmianę stanu cywilnego, lecz
także wejście do rodziny męża, co
wiąże się z tradycyjnym pojmowa-
niem roli żony i matki, najlepiej pra-
cującej. Dzień Matki jest tu celebro-
wany bardziej, niż Międzynarodowy

Dzień Kobiet. Nie wszystkie Tajwan-
ki są gotowe na porzucenie dotych-
czasowego stylu życia, dlatego wiele z
nich odwleka zamążpójście. Jeżeli jed-
nak kobieta zdecyduje się na zostanie
matką, to, biorąc pod uwagę jej ak-
tywność zawodową, pomoc niani lub
babki staje się koniecznością.

Inne spojrzenie na poród

Być może niska dzietność jest też
wyrazem trendu, który z europejskiej
perspektywy może wydawać się szo-

kujący. Na Tajwanie kobiety pracują
do porodu, przeważnie nie mogąc li-
czyć na ulgowe traktowanie w razie
komplikacji, a urlop macierzyński
trwa zaledwie osiem tygodni. Z tego
względu wiele par decyduje się na za-
jście w ciążę oraz poród poza Tajwa-
nem, by móc korzystać z dogodniej-
szych warunków. W prawie rodzin-
nym istnieje co prawda sześciomie-
sięczny urlop wychowawczy dla
obojga rodziców, który jest płatny 60%
pensji, lecz nie każdy może sobie na
niego pozwolić. I nawet mimo szcze-

gólnego statusu rodziny w kulturze
azjatyckiej, dotyczy on tak naprawdę
bardziej aspektu opieki nad rodzica-
mi, która jest niejako obowiązkiem
dzieci. W obecnych czasach koniecz-
ność opieki staje się też pretekstem do
odwlekania wyprowadzki z domu
rodziców. W ten sposób koło się za-
myka.

Żona nieograniczona

Ponieważ młode pokolenie Tajwa-
nek jest karmione przekazem o rów-
nouprawnieniu, coraz bardziej prag-
nie wcielić te ideały w życie. W zde-
rzeniu z rzeczywistością najbardziej
przegrywa struktura demograficzna
państwa – wskaźnik dzietności spadł
bowiem obecnie do 0,9 dziecka.
Z tego względu coraz powszechniej-
sze stają się małżeństwa z cudzo-
ziemkami, szczególnie z obszaru Azji
Południowo-Wschodniej, które są
w stanie zrobić wszystko, by zmienić
swój status społeczny, dlatego stają się
żonami idealnymi. Nietrudno jednak
przewidzieć, że takie rozwiązanie
sprawdza się wyłącznie na krótką
metę. Dla porównania, w Polsce taki
proceder także występuje, jednak jego
skala jest nieporównywalnie mniejsza.
Inne są również polskie realia. Przyto-
czone powyżej aspekty stanowią tylko
część życia Tajwanki, ale warto w tej
sytuacji zadać sobie pytanie: czy na
pewno w Europie jest tak źle w mate-
rii roli kobiety?

Weronika MIKSZA
wer.miksza@gmail.com

Być kobietą po azjatycku

Becky Albertalli kreśli jedną z naj-
piękniejszych historii o dojrzewaniu,
odnajdywaniu siebie i zarazem pierw-
szym zauroczeniu we współczesnej li-
teraturze młodzieżowej LGBT. Nawet
wątki, które zostały specjalnie zmody-
fikowane na potrzeby obrazu Grega
Berlantiego, by nabrać więcej drama-
tyzmu, są istotne i znaczące. Całość
jednak jest dopełnieniem i filmem,
który każdy powinienem obejrzeć. Bo
przecież miłość ma różne odcienie.

Simon Spier ma świetną rodzinę
i paczkę najlepszych przyjaciół. Stara
się dobrze uczyć, działa w kółku teat-
ralnym, przygotowując spektakl i za-
jada się dużą ilością ciastek Oreo. Ma
jednak pewien sekret, który dotych-
czas nikomu nie wyjawił – jest gejem.
Jednocześnie rozpoczyna wymianę ko-
respondencji mailowej z kimś, kto
jest w podobnej sytuacji i ukrywa się
pod pseudonimem Blue. Kolejne dni
i otrzymane wiadomości odmienią
życie nie tylko głównego bohatera…

W filmie momentami brakuje mi
silnej relacji między Simonem, a jego
paczką przyjaciół. Zostało to oczywiś-
cie ukazane, ale mając za sobą prze-
czytaną wcześniej książkę, w produkcji

jest tego naprawdę niewiele. Podobnie
jak atmosfery poniekąd bardziej luź-
nej, w której to na przykład Simon
i Blue wymieniając się mailami, pod-
rzucają tropy o własnej prawdziwej
tożsamości, czy późniejszej kwitnącej
zażyłości. Relacje budowane w oparciu
o te wiadomości były silnymi przeka-
zami uczuciowymi. Ograniczono także
wiele wątków, w tym przygotowania do
spektaklu (na potrzeby filmu jest to
„Cabaret”), relacji z inspicjentem
i współscenarzystą Calem (w obrazie

gra jedynie na pianinie), czy z siostra-
mi (pozostawienie tylko jednej) na rzecz
rozbudowania postaci dyrektora szkoły,
pani Albright z kółka teatralnego, czy do-
dania kilku nowych bohaterów.

Mimo powyższych uwag, historia
sprawdza się na ekranie. Z jednej stro-
ny widza bawi młodzieńcza paczka
i ich imprezy, ale z drugiej silnie kibi-
cuje Simonowi w jego relacji z Blue.
Duża w tym zasługa również aktorów,
w tym Nicka Robinsona, kreującego
Simona, Alexandry Shipp, Katherine

Langford i Jorge'a Lendeborga Junio-
ra, którzy odtworzyli kolejno Abby,
Leahę i Nicka. Nawet Logan Miller,
który wciela się w Martina Addisona,
na chwilę wzbudzi w Was uśmiech.

Z kolei świetnie zarysowana rozmowa
Simona z mamą (Jennifer Garner), a po-
tem tatą (Josh Duhamel) są tym, czego
najbardziej mi brakowało w książce Bec-
ky Albertalli. W filmie zostały to świet-
nie rozpisane dialogi, będące zarazem
silnym głosem i wsparciem dla każdej
osoby, która „wychodzi z szafy”.

W historii zadbano również o mu-
zyczną warstwę, gdzie usłyszycie m.in.
„I Wanna Dance With Somebody”
Whitney Houston, czy – specjalnie
napisany na potrzeby filmu – „Straw-
berries & Cigarettes” Troye'a Sivana.
Za ścieżkę dźwiękową odpowiadał
z kolei Rob Simonsen („Wiek Adali-
ne”, „Jutro będziemy szczęśliwi”).

Sama historia może wydać się dla
wielu osób niezbyt odkrywcza. Ot, ko-
lejny film z wątkami LGBT i o miłoś-
ci. Jednak to zarazem pierwszy obraz,
który ukazuje obawy młodych wobec
swoich uczuć i tożsamości, rozgry-
wające się w niewielkim miasteczku –
i pokazane w kinie mainstreamowym.
Momentami słodka i wzruszająca opo-
wieść, ale także mająca smaki kwaśne
i gorzkie, szczególnie, kiedy główny
bohater staje przed niechcianym i nie-
planowanym coming outem w sieci.
Zabawny i pełen werwy film Grega
Berlantiego, ale traktujący o istotnym
temacie: byciu po prostu nadal sobą.
Bez względu na to, jak inni Cię widzą.
I kogo kochasz.

Adrian WARWAS
adrian.warwas@wp.pl

Ocena: 7/10

Ciastka Oreo, maile i pierwsza miłość
– recenzja filmu „Twój Simon”
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Trenujesz triathlon praktycznie
połowę swojego życia. Co za-
początkowało Twoją przygodę
z tą dyscyplina?

Tak, to prawda trenuje triathlon
już od 10 lat. Sam pomysł na treno-
wanie tego sportu wyszedł dosyć
śmiesznie. Wcześniej przez 6 lat tre-
nowałem tenis ziemny. W tej dyscy-
plinie nie miałem jednak szans, po-
nieważ moi rywale byli ode mnie sil-
niejsi. Postanowiłem zatem treno-
wać coś innego. Udałem się na bieg
na Wilczym Młynie, zająłem miejs-
ce na podium i właściwie dowie-
działem się właśnie wtedy o triathlo-
nie. I tak wszystko się zaczęło...

Czy sport znaczy dla Ciebie coś
więcej niż tylko realizację zain-
teresowań?

Sport stał się moją codziennością.
Dzięki treningom i wyjeżdżaniu na
obozy poznaje nowych ludzi. Tworzy
to jakąś atmosferę i powoduje, że
sport jest moim sposobem na życie.
Obecnie uprawianie sportu jest dla
mnie czymś normalnym. Nie wyob-
rażam sobie dnia bez przynamniej
jednego treningu. Zdarzają się oczy-
wiście luźne dni, gdzie tego treningu
nie ma, ale wynika to już bardziej
z pewniej metodyki treningowej.
Jednak muszę przyznać, że sport stał
się moim stylem życia.

Obecnie studiujesz dzienni-
karstwo na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa.
Chciałbyś połączyć sport
z dziennikarstwem w przy-
szłości?

Ukończyłem studia I stopnia na
Wydziale Studiów Edukacyjnych,
gdzie studiowałem edukację ele-
mentarną z wychowaniem fizycz-
nym. Nie utworzono tego kierunku
na studiach II stopnia, więc mu-
siałem coś zmienić. Dziennikar-
stwem zawsze się interesowałem.
Podczas oglądania sportowych im-
prez masowych, zawsze podobało mi
się jak komentatorzy potrafili od-
zwierciedlić emocje widoczne na bo-
isku. Od małego próbowałem ko-
mentować mecze, więc zaintereso-
wanie dziennikarstwem sportowym
towarzyszyło mi od zawsze. Co wię-
cej można w ten sposób połączyć
obie pasje. Nie wiem czy za dwa lata
będę wyczynowo uprawiał sport, ale
docelowo moja praca na pewno bę-
dzie związana ze sportem. Styczno-
ść z ludźmi i kontakt z nimi jest dla
mnie priorytetem.

Wyczynowe trenowanie sportu
wiąże się z ciężkimi treningami.
Jak wygląda u Ciebie klasyczny
trening?

W najcięższych tygodniach tre-
nuje więcej, niż raz dziennie. Jest to
wtedy od 27 do 30 godzin treningu w
tygodniu. Rozpoczynam dzień
pływaniem przez 1 h lub 1h 45 min
od piątej rano. Ze względu na dużą
ilość obowiązków, układ dnia wy-
gląda różnie. W zależności od okre-
su treningowego , w którym się znaj-
duje. Trening na rowerze trwa za-

zwyczaj 2-3 h, zdarza się również
bieg luźniejszy bądź też z mocniej-
szymi zadaniami. Triathlon wyróżnia
się tym, że trzeba nie tylko dobrze
jeździć na rowerze, ale również bie-
gać. Podczas treningu są stosowane
tzw. zakładki. Odbywa się to na za-
sadzie jazdy np. 40 km na rowerze,
a następnie od razu schodzimy na
bieg ok. 8 km.

Treningi na pewno różnią się
w zależności od sezonu. Jak wy-
gląda Twoje przygotowanie
przed ważnymi zawodami?

Przy ważnych zawodach jest to
tzw. bezpośrednie przygotowanie
startowe. Kilka dni przed zawodami
treningi są bardziej luźniejsze, przed
startem jest to bardziej odpuszcze-
nie niż wzmożony trening. Schodzę
wtedy z objętości i treningi nie zaj-
mują mi już tyle czasu co zwykle. Są
one oczywiście intensywne i niełat-
we dla organizmu pod względem wy-
siłku. Takie treningi są jednak krót-
kie, dlatego nie sprawiają już tyle
kłopotu. Jeśli startuje w zawodach w
niedzielę, wtedy weekend jest dla
mniej intensywny pod względem tre-
ningu. Na zawodach jednak jest to
zwieńczenie sił, ponieważ są to 2 h
wysiłku i przede wszystkim danie
z siebie 100 %.

Wielu zawodowych sportow-
ców wyjeżdża na obozy trenin-
gowe. Czy w Twoim przypadku
takie wyjazdy są częste?

Na co dzień trenuje w UKS CITY-
ZEN Poznań, gdzie moim trenerem
jest Bogumił Głuczkowski. W tym roku
została stworzona grupa komercyjna

profesjonalistów, która nazywa się KM
Sport Pro Team. Jest w niej czterech za-
wodników z Polski, w tym również ja.
Jest to mój sponsor i z tą grupą wy-
jeżdżam na obozy sportowe. Nad grupą
czuwa Jakub Czaja, natomiast w Poz-
naniu mam swojego stałego trenera.
Mój pierwszy obóz w tym roku spę-
dziłem na Majorce, gdzie byłem przez
2,5 tygodnia. Drugi natomiast we Fran-
cji w wysokich górach, gdzie mogłem
potrenować na wysokości.

Czy przez tyle lat udało Ci się
zdobyć jakieś szczególne
osiągnięcia na zawodach?

Do tej pory zdobyłem kilka medali
mistrzostw Polski w duathlonie oraz
aquathlonie. Mam również jeden
medal mistrzostw Polski w triathlonie
drużynowym. Myślę, że mistrzostwa
Polski to moje największe osiągnięcia.
Oczywiście na moim koncie znajdu-
je się także kilka imprez komercyj-
nych, takich jak Challenge Poznań.
Jest to jedna z największych organi-
zacji na świecie i są rozgrywane na
różnych dystansach. Startowałem
m.in. na dystansie sprinterskim i wy-
grałem. Kilka razy zwyciężyłem na za-
wodach komercyjnych z serii Garmin
Iron Triathlon, które są dość ważne w
kalendarzu triathlonowym. Na arenie
międzynarodowej nie udało mi się
jeszcze zdobyć spektakularnego
miejsca, natomiast podczas Pucharu
Czech zająłem I miejsce w kategorii
juniora.

Czy jako sportowiec stosujesz
specjalną dietę?

Specjalnej diety nie mam, nato-
miast staram się odżywiać zdrowo.

Oczywiście po sezonie lub po zawo-
dach mogę sobie pozwolić na coś
szczególnego. Mam tendencje do
chudnięcia zamiast tycia, więc ze
względu na to muszę pilnować, aby
utrzymać odpowiednią ilość kalorii
na dzień. Musze to kontrolować,
żeby nie zjeść mniej niż dam z siebie
na treningu. W przeciwnym razie
mogą być efekty przetrenowania.
Mój sezon zaczyna się w maju i trwa
do końca września. Wtedy szczegól-
nie uważam na to co jem. W grud-
niu czy styczniu trochę odpusz-
czam. Trenuje też na tyle mocno,
aby móc pozwolić sobie na to co
mam ochotę. W końcu wszystko jest
dla ludzi...

Czy masz ulubionego sportow-
ca, na którym się wzorujesz?

Zawsze podobała mi się technika
biegu Mohameda Farah'a. Jest to
wielokrotny medalista igrzysk olim-
pijskich. Zawsze był dla mnie wy-
znacznikiem, do którego chciałem
dążyć pod względem biegów. Mam
też swoich ulubionych sportowców,
jeśli chodzi ściśle o triathlon. Są to
bracia Brownlee, którzy oprócz
ciężkiej pracy i adrenaliny potrafią
dać coś od siebie na zawodach. Ro-
bią show, na które nie każdy jest
w stanie się zdobyć. Zawsze znajdą
czas, aby przybić piątki, uśmiechnąć
się, czy też zrobić coś szalonego.
Mają w sobie coś więcej niż tylko pas-
je do sportu i zawsze przyjemnie się
ich ogląda.

Sport wymaga samozaparcia
i dyscypliny. Co daje Ci najwięcej
motywacji podczas zawodów?

Myślę, że sport wyczynowy polega
na rywalizacji z innymi zawodnika-
mi i sprawdzenie swojego progresu.
Podczas zawodów sprawdzam czy
jestem lepszy niż byłem w zeszłym
roku i czy treningi przyniosły efekty.
W takich sytuacjach weryfikuję, ile
jestem w stanie dać z siebie i ile mój
organizm zniesie. Są to rzeczy, które
na pewno mnie motywują, ale prze-
de wszystkim lubię to co robię.
Są osoby, które zaczynają dostrzegać
zalety sportu w wieku 40- 50 lat. Ja
w tym wieku będę się czuł dobrze
ze świadomością, że jako młody
człowiek trenowałem wyczynowo.
Wtedy będzie to dla mnie fajne
przeżycie, jeśli przebiegnę maraton
dla czystej przyjemności bez więk-
szego wysiłku.

Jesteś osobą, która potrafi
utrzymać dyscyplinę podczas
treningów. Jakie cechy są naj-
ważniejsze, aby przygoda ze
sportem mogła trwać długo?

Przede wszystkim musi kochać to
co robi. Często egzekwuje to popu-
larność danej dyscypliny. Kiedy jest
moda na uprawianie sportu, amato-
rów jest bardzo dużo. Można powie-
dzieć, że teraz jest moda na triath-
lon. Dużo osób chce to trenować
i zdobywać osiągnięcia, natomiast
nie wszyscy czują do końca ten sport.
Jeśli się tego nie lubi, to prędzej czy
później dojdzie do zniechęcenia.
Poza tym ważne są samozaparcie,
motywacja, ale i również edukacja.
Przez sport wiele się uczymy i wiele
cech nabywamy. Odpowiedzialność
i rygor w stosunku do treningów
z pewnością się w sporcie przydają.
Często spotykam się z opinią, że lu-
dzie którzy mieli styczność ze spor-
tem są bardzo dobrze zorganizowa-
ni czasowo. Logistyka i umiejętne
operowanie czasem z pewnością po-
magają w sporcie.

Od najmłodszych lat masz
styczność ze sportem. Jakbyś
zachęcił innych do powielania
Twojej pasji?

Triathlon jest idealny, ponieważ
rozwija wszystkie partie mięśni. Jest
to sport przede wszystkim dla osób,
które chcą spróbować czegoś nowe-
go. Widzę duży wzrost zaintereso-
wania sportem. Wiele osób zaczęło
biegać, jednak z biegiem czasu samo
bieganie przestaje ludziom wystar-
czać. Ci, którzy chcą zrobić coś wię-
cej, to trening triathlonowy jest
idealny. Ukończenie triathlonu
i przekroczenie mety to niesamowi-
te przeżycie. Zlokalizowanie trzech
dyscyplin w jednym miejscu i atmo-
sfera podczas zawodów są bezcenne.
Jest to coś zupełnie innego. Myślę, że
największą przeszkodę stanowi u lu-
dzi pływanie. Nie jest to jednak więk-
szy problem, ponieważ są od tego
trenerzy. Z pewnością podejmą się
oni nauki każdego adepta triathlonu,
chcącego nauczyć się pływać. Jeśli
ktoś spróbuje to z pewnością nie
pożałuje.

Kinga PATALAS
kingapa95@o2.pl

Triathlonista na medal
– Sport stał się moją codziennością. Dzięki treningom i wyjeżdżaniu na obozy poznaje nowych
ludzi. Tworzy to jakąś atmosferę i powoduje, że sport jest moim sposobem na życie.
Obecnie uprawianie sportu jest dla mnie czymś normalnym – wyznaje Robert Czysz,
sportowiec i student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
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