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K… mać, tylko tyle 
masz do powiedzenia?

No cóż, może wulgaryzmy już 
nikogo nie rażą, a Polacy baga-
telizują ten problem. Bluzga się 
przy małych dzieciach i w miej-
scach publicznych. Dobre kawały 
to te, w których znajduje się sło-
wo k… lub pier... Wtedy na twa-
rzy rozmówcy i słuchacza rysuje 
się ten oczekiwany uśmiech. We 
wszystkich kabaretach wulgaryzm 
musi się pojawić, bo tego ocze-
kują polscy odbiorcy. Aby być na 
fali, także inscenizacje teatralne 
Klaty czy Warlikowskiego pełne 
są gwary ulicznej. Gdyby usunąć 
ze spektaklu Teatru Muzycznego 
we Wrocławiu „Jerry Springer 
– The Opera” słowa wulgarne, 
to dwugodzinne przedstawienie 
trwałoby trzydzieści minut. Prze-
kleństwa powoli tracą swoje ne-
gatywne zabarwienie, teraz jest to 
swoisty spójnik w większości pol-
skich zdań. Wszyscy znamy skrót 
HWDP, ale także TKM. Czyżby 
prostactwo ulicy dotarło także do 
parlamentu? Gdzie szukać norm 
językowych? 

Nie tak dawno temu usłysza-
łem, jak młody motorniczy mówi 
do swojego o wiele starszego zna-
jomego – kontrolera biletów:

– Ale się pojeb… z tymi eme-
ryturami, ten Rostowski nie dość, 
że pier… obcokrajowiec, to jesz-
cze j… złodziej.

Nikogo to nie oburzyło, lu-
dzie jechali dalej jak gdyby nigdy 
nic. Jesteśmy krajem toleran-
cyjnym i każdy może wypowia-
dać własne zdanie, ale ta forma 
i sposób przekazywania swoich 
przemyśleń jest irytująca. Nie 
dość, że nie wolno prowadzić 
rozmów z motorniczym, to jesz-
cze używanie niecenzuralnego 
słownictwa zostało pozosta-
wione bez komentarza pasaże-
rów. Ludzie wracający do domu 

po pracy i szkole obarczani są 
koniecznością wysłuchiwania 
chamskich wypowiedzi. Niektó-
rzy nawet wyrażali przyzwolenie 
na tę formę lub wręcz ją akcep-
towali. Co się z nami dzieje?! 

Klniemy prawie wszyscy, od 
budowlańców po lekarzy i akto-
rów. Program rozrywkowy Kuby 
Wojewódzkiego opiera się głów-
nie na przeklinaniu i odmienia-
niu wulgaryzmów we wszystkich 
formach.

 – Programy Kuby są zajebi-
ście ciekawe. Jest to osoba, którą 
najbardziej cenię – powiedział 
uczeń technikum Marcin Czer-
weński.

No właśnie, słowo „zajebi-
ście” weszło już do języka po-
wszechnego, a jeszcze parę lat 
temu uchodziło ono za wulgarne. 

Niektórzy mówią, że prze-
klinają, aby zmniejszyć napięcie 
i się uspokoić. Naprawdę nie ma 
lepszych sposobów na walkę ze 
stresem?

– Możemy mówić: motyla 
noga, kurczę, o psia kość, w mor-
deczkę, kurza twarz. Jeżeli się 
zapomnimy, to dodajmy kur… 
zapiał. Wtedy będzie to znacznie 
bardziej eleganckie i nie będzie 
tak raziło – powiedział polonista 
Wojciech Wrona.

Myślę, że nikt nie będzie tych 
form stosował, ale mogę się mylić. 
Po prostu najlepiej postarajmy 
się w ogóle nie przeklinać. Osoba 
kulturalna powinna się wyrażać 
w sposób właściwy. Teraz wulga-
ryzmy robią się nudne i nie są wy-
razem naszej oryginalności.

Zmiana jest możliwa pod wa-
runkiem, że nie będzie przyzwo-
lenia społecznego na przekleń-

stwa. Moim zdaniem jest to obraz 
ogromnej frustracji i pseudoswo-
body. To okropna cecha wspól-
na, dzięki której Polacy znajdują 
wspólny język w złym tego słowa 
znaczeniu. Czemuż to obcokra-
jowcy już na początku nauki pol-
skiego znają cały podręczny słow-
niczek wulgaryzmów? Wielu może 
sobie nie zdawać sprawy z tego po-
tężnego zagrożenia. Słowa świad-
czą o naszej kulturze i nie mogą 
razić innych. Trzeba wiedzieć, że 
problem dotyczy wszystkich po-
koleń, więc nie jesteśmy sami. Już 
Fredro w XIII księdze „Pana Ta-
deusza” dał wprawkę możliwości 
wulgaryzmów w literaturze. Była 
to jednak zabawa i prowokacja ję-
zykowa, a nie obowiązująca nor-
ma. 

Może przyjdą takie czasy, 
że przekleństwa będą używane 
tylko w ostateczności. Tak na-
prawdę trzeba się zastanowić, czy 
w ogóle są nam potrzebne. Prze-
cież słowa mówią o nas, więc ar-
gument, że wszyscy przeklinają, 
świadczy tylko o braku kultury. 
Być może wzorami staną się ci, 
co nie przeklinają i będą punk-
tami odniesienia dla innych. Tak 
czy inaczej, trzeba zacząć od sie-
bie i to od dziś! 

Krzysztof Krygier
kkrygier@post.pl

Wrocław, tak jak i cała Pol-
ska, zagra w XXI finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Będziemy zbierali na rzecz cho-
rych dzieci i opiekę medyczną dla 
seniorów w całym kraju. Jak in-
formuje strona WOŚP: „Połowę 
zebranych pieniędzy wykorzysta-
my na wsparcie terapii noworod-
ka i niemowlaka, drugą część na 
wyposażenie w sprzęt szpitali ge-
riatrycznych i zakładów opiekuń-
czo-leczniczych”.

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbędzie się 
13 stycznia. Wolontariuszy spot-
kacie na terenie całego miasta. 
„Szlif” również tam będzie!

Do wrocławskiego klubu Ali-
bi zawita Kazik Staszewski z pro-
jektem „Kazik na żywo”. Grupa 
wykonuje piosenki z pogranicza 
rapcore i rocka. Staszewski wraz 
z kolegami z zespołu zaprezen-
tuje piosenki z albumu „Bar La 

Curva / Plamy na słońcu” pokry-
tego złotem, wydanego w listo-
padzie ubiegłego roku. Koncert 
odbędzie się 18 stycznia. 

W Polsce pojawi się grupa 
Thieves Like Us. Zespół tworzą 
nowojorczyk Andy Grier oraz 
dwóch Szwedów Björn Berglund 
i Pontus Berghe. Muzycy poznali 
się w 2002 roku w Berlinie. Do 
Wrocławia, Poznania i Warszawy 
przyjadą promować swój krążek 
„Bleed Bleed Bleed” wydany 
w tym roku. Koncert odbędzie się 
w klubie Bezsenność 20 stycznia. 

Musical „Metro” powraca na 
scenę. Spektakl opowiada o ma-
rzeniach, rozczarowaniach i o wy-
boistej drodze do sukcesu. Jest 
to historia grupy młodych ludzi, 
którzy chcą wkroczyć na ścież-
kę artystycznej kariery. Marząc 
o sławie, przedstawiają w pod-
ziemiach metra widowisko, które 
skierowane jest do pasażerów. 

Budzą sensację i otrzymują pro-
pozycję pracy w komercyjnym te-
atrze. Jak będzie wyglądać dalsza 
kariera grupy młodych 
ludzi? Czy odnajdą się 
w świecie show-biznesu? 
Tego dowiecie się, oglą-
dając spektakl 25 stycz-
nia w Hali Stulecia. Na 
scenie pojawi Natasza 
Urbańska, Zofia Nowa-
kowska czy sam Janusz 
Józefowicz. 

Kolejnym intere-
sującym wydarzeniem 
jest wystawa w Muzeum 
Współczesnym. „Gdzie 
jest PERMAFO” to po-
łączenie pop-artu i kon-
ceptualizmu. Zostaną 
zaprezentowane foto-
grafie i filmy opowiada-
jące historie wrocław-
skich artystów – Natalii 
LL i Andrzeja Lacho-

Kulturalny Wrocław
Styczeń zapowiada się przyjemnie nie tylko ze względu na ferie zimowe, ale również dlatego, 
że Wrocław dostarczy nam różnych atrakcji kulturalnych. Więc jeśli nie wyjeżdżacie na zi-
mowe szusowanie lub nie spędzacie czasu na lodowisku albo nie znosicie zimy, to jest dla was 
alternatywa. Gdzie się udać i co robić w mroźne, styczniowe dni? 

wicza, Zbigniewa Dłubaka oraz 
krytyka sztuki – Antoniego Dzie-
duszyckiego. Wystawa to kolejna 
ekspozycja w Muzeum Współ-
czesnym Wrocław prezentująca 
historię wrocławskiego środowi-
ska artystycznego. Kolekcja jest 
eksponowana do 4 lutego. 

„Dwadzieścia najśmieszniej-
szych piosenek na świecie” na 
podstawie „Schizofrenii” An-
toniego Kępińskiego i utworów 
wokalno-muzycznych. Przedsta-

wienie Teatru Polskiego to rela-
cja z seansu u psychoterapeuty 
przerywanego utworami takich 
wykonawców, jak Agnieszka 
Osiecka czy Elvis Presley. Przed-
stawienie w reżyserii Jerzego 
Satanowskiego, w roli głównej 
Mariusz Kiljan. Sztuka będzie 
wystawiana od 29 do 31 stycznia 
na Scenie Kameralnej Teatru 
Polskiego. 

DominiKa KruszaKin
doma1402@gmail.com
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Po raz kolejny deski teatru 
udowodniły, że to, co nowsze, 
znaczy najczęściej gorsze. Się-
gając po ponadczasowe dzie-
ła, bezczelnym grzechem jest 
wprowadzanie groteskowych 
absurdów. Oczywiście, jeśli 
taki zabieg nie niesie za sobą 
nic poza szokiem estetycznym. 
Zasłanianie się dziurawą łat-
ką modern-artu nie wystarczy. 
Autorzy adaptacji najwyraźniej 
jeszcze się tego nie nauczyli.

Mowa o uwspółcześnieniu 
IDIOTY Dostojewskiego. Od 
samego początku oburza dehe-
roizacja protagonisty. Myszkin 
zostaje zdegradowany do nędz-
nej roli milczącego, zaniedba-
nego pijaczka. Ucieleśnienie 
Chrystusa tym razem nie wnosi 
żadnych wartości. W pewnym 
momencie łopatologicznie 
charakteryzuje własną postać 
językiem niegodnym taniego 
opracowania maturalnego. Ku-
riozum! Prymitywna pseudoak-
cja toczy się wokół seksualności 
dziwek, zwykłej przemocy i żar-
łoczności. Nad luźnymi epizo-
dami z książki obsada dwoi się 
i troi. Śmiem twierdzić, że ktoś, 
kto nie pamięta zbyt dobrze 
utworu, w ogóle nie wiedział, co 
działo się na scenie. Pozostali 
bynajmniej nie mieli łatwiej... 
Aktorzy, w egzaltacyjnym krzy-
ku (nie znajdując pewnie zrozu-
mienia) rzucali w publiczność 
świeżo posiekaną kapustą nie-
wiadomego pochodzenia. Prze-
łamywanie czwartej ściany? 
Wszyscy jesteśmy wariatami? 
Przyznaję szczerze, że nie mam 
pojęcia, jaki był sens tego spek-
taklu. Paradoksalnie z założe-
niem wspaniale prezentował się 
tzw. niemy fragment, który sta-
nowił tło i komentarz do wyda-
rzeń. Z czystym sercem stwier-
dzam, że nieskazitelna wokaliza 
robi niesamowite wrażenie. 

Wizualnym majstersztykiem 
okazało się połączenie światła, 
efektów specjalnych i psycho-
delicznych tańców. Trzonem 
pokazu był jednak pretensjo-
nalny bezsens osiągnięty do 
granic możliwości. Wymienię 
najistotniejsze fakty niezbęd-
ne do przedstawienia obrazu. 
Książę smarował swoje oblubie-
nice dżemem truskawkowym, 
udawał Kaczora Donalda, prze-
glądał „Penthouse’a” i niewzru-
szony obserwował, jak stado 
szalonych kur zabija baletnicę 
krwistą lodówką. Te sprawy za-
pewne są powiązane głębszym 
sensem, którego śmiertelnicy 
w tym wcieleniu nie poznają. 
Oto cudo, które z każdego zrobi 
idiotę. Bez wyjątku.

olga feszczuK 
olga_feszczuk@o2.pl

Kapuściane udka, 
czyli 

idiotyzmy Capitolu

Co z tą Polską?

Ludzie zarządzający naszym 
krajem od dłuższego czasu nie 
spełniają swojej roli. Wybrani 
przez społeczeństwo przedsta-
wiciele krok po kroku zawodzą 
swych wyborców, którzy powoli 
stają się obojętni na ich eksce-
sy, wpadki czy nieudolne próby 
zmian. Całe rzesze ludzi narze-
kają na zasiadających w rządzie, 
choć połowa z nich pewnie nie 
była nawet na wyborach. Może 
cała ta szopka nie wynika wyłącz-
nie z lenistwa naszych kochanych 

rodaków, ale z deficytu kandyda-
tów, którym można by zadekla-
rować swoje poparcie? Kwestia 
sporna. 

Chcąc nie chcąc nietrudno do-
myślić się odpowiedzi przeciętne-
go Kowalskiego zapytanego o to, 
co dzieje się w sferze politycznej. 
Dowiemy się od niego, że albo nie 
jest tym tematem zainteresowany, 
albo nie chce mieć z nim nic do 
czynienia. Cóż, prawdę mówiąc 
ciężko mu się dziwić. Jakie może 
być jego zdanie o państwie, w któ-
rym skandal goni skandal? Gdzie 
nikt nie poczuwa się do swojej roli 
i nie potrafi bezbłędnie wywiązać 
się ze swoich obowiązków, a co 
najgorsze, nikt nigdy nie jest ni-
czemu winien. Oponenci chętnie 
pokazują palcem winnego, byle 
ich samych z kolejną medialną 
katastrofą w żaden sposób nie 
łączyć, nie kojarzyć, nie mieszać. 
Najlepszym sposobem jest umycie 
rąk od wszystkiego. I tak już od 
dłuższego czasu ta bezsensowna 
machina się kręci, a jedyny wnio-
sek jest taki, że jak winnego nie 
było, tak nie ma i (o zgrozo) za-
pewne nie będzie! 

Na ostrzu noża postawmy 
głośną opolską sprawę areszto-
wanej w środku nocy przez po-
licjantów matki, której dwójkę 
dzieci zawieziono do pogotowia 
opiekuńczego. Ale przecież wszy-
scy postępowali zgodnie z przepi-
sami, a już na pewno z ludzkimi 
odruchami. Z drugiej strony 
ekshumacje szczątków Anny Wa-
lentynowicz czy Ryszarda Kaczo-

Kraj, w którym przyszło nam żyć, od dłuższego czasu wydaje się poruszać w innej rzeczy-
wistości. Każda dziedzina życia odbiega tu znacznie od ogólnie przyjętej normy. I nie trzeba 
być żadnym wybitnym znawcą, aby dostrzec, że to wszystko raczej nie idzie w dobrym 
kierunku.

słowem – byliśmy państwem za-
ściankowym. Teraz, dwie dekady 
później, obcokrajowcy nie mogą 
wyjść z podziwu, jak nasz kraj się 
zmienił na lepsze, ale my nasta-
wieni pesymistycznie, uważamy, 
że politycy nas okradają, EURO 
to wielki kicz, a inwestycje są nie-
trafione lub niepotrzebne. 

Media, które szukają sensa-
cji, podchwytują ten tok myśle-
nia i dorzucają nieudolność rzą-
du, brak kompromisu w sprawie 
budżetu i gigantyczne kolejki 
w szpitalach. To ostatnie to aku-
rat nasz najsłabszy punkt i nie 
jest to wina pacjentów, a ludzkiej 
nieudolności i braku prawidło-
wych rozwiązań systemowych. 
Poza tą niepokojącą kwestią inne 
są najczęściej hiperbolizowane 
przez wiecznie niezadowolonych 
rodaków. W końcu dane mówią 
same za siebie. Po pierwsze, we-

dług najnowszych badań dla 
Onetu Biznes, Polacy wydają 
coraz więcej na jedzenie w re-
stauracjach, na pobyt w hote-
lu, na napoje alkoholowe i wy-
roby tytoniowe. W czasach, 
kiedy w Europie i na całym 
świecie szaleje kryzys i ludzie 
redukują wydatki, my je pod-
wyższamy. Naszą ewidentną 
siłą był wzrost konsumpcji 
i optymizm inwestycyjny. To 
musi znaczyć, że nie boimy 
się tak jak inni pogorszenia 
koniunktury. U nas bezrobo-
cie, jak na czasy kryzysu pa-
nującego w Europie, nie jest 
wcale wysokie. W Hiszpanii 
jest ono procentowo prawie 
dwa razy większe. 

Według corocznych ba-
dań Boston Consulting 
Group Polska zajęła szóste 
miejsce w rankingu postępu 
dokonanego w ciągu ostat-
nich pięciu lat. Gonimy więc 
czołówkę państw bogatych 
szybciej, niż ktokolwiek się 
spodziewał w czasach real-
nego socjalizmu. Według 
najnowszych obliczeń Onetu 

Grecję mamy szansę prześcignąć 
za jakieś pięć lat, a Portugalię za 
osiem. To byłby niebywały skok 
cywilizacyjny naszego państwa. 
Tamte kraje borykają się ze sporą 
recesją, a my jesteśmy „zieloną 
wyspą” od wielu lat. Dzięki temu 
dochód na jednego mieszkań-
ca wzrósł średnio o dwadzieścia 
pięć procent, czyli produkt kra-
jowy brutto liczony na jednego 
mieszkańca – lepszego jak dotąd 
miernika zamożności obywateli 
nie wymyślono. 

W naszym kraju jest jeszcze 
sporo do poprawienia, ale zmia-
ny, jakie zaszły, oceniam pozy-
tywnie. Przez ten w miarę krótki 
okres Polska wyrosła na znaczą-
cego handlowego partnera nie 
tylko dla krajów europejskich, ale 
dla całego świata. W Niemczech 
w okresie międzywojennym mó-
wiono o naszej gospodarce pejo-
ratywnie: „Polnische Wirtschaft”. 
Zadaniem współczesnych Pola-
ków jest przekształcanie tego ne-
gatywnego stwierdzenia na kom-
plement. Myślę, że jesteśmy na 
dobrej drodze, aby tego dokonać. 
Jednak naszym obecnym wro-
giem nie są jakieś państwa czy 
tajne ugrupowania, ale my sami. 
Tak jak poprzednie stwierdzenie 
może być kiedyś komplementem, 
to musimy uważać, żeby nie za-
częto używać innego: „Kłótliwy 
jak Polak”. W tym jesteśmy nie-
doścignieni i potrafimy to najle-
piej na świecie.

Krzysztof Krygier
kkrygier@post.pl

rowskiego, bowiem – jak się oka-
zało – w ich grobach spoczywały 
ciała innych osób. Rodziny, które 
jeszcze nie zdążyły pogodzić się 
z osobistą tragedią, podjęły de-
cyzję, że trumnę trzeba wykopać, 
otworzyć, a zwłoki jeszcze raz 
przebadać. Potem, ponad dwa 
i pół roku od katastrofy, będzie 
można znowu pochować. Ot 
tak, jeden pogrzeb w tę czy w tę. 
Ówczesna pani minister zdrowia 
dzisiaj jest marszałkiem Sejmu, 
zatem cała afera nieco mija się 

niestety (lub stety) z jej obecnym 
powołaniem. 

Do tego wszystkiego dorzuć-
my jeszcze nasz stan gospodarki 
i wykształcenie, które nie daje 
pracy. Nie jest nowością infor-
macja, że większość studentów 
z dyplomem wciąż siedzi rodzi-
com na głowach, błędnym wzro-
kiem przeglądając oferty pracy 
w nadziei znalezienia czegoś dla 
siebie. O średniej krajowej nie 
ma co marzyć! Dyplom, który 
teoretycznie powinien być jakąś 
gwarancją, w praktyce nie daje 
właściwie nic i każdy wie, co 
może sobie z nim zrobić. 

Natomiast absolutnym zwień-
czeniem polskiej góry lodowej 
jest wszechobecna zawiść i nieto-
lerancja. Odwieczna wojna o pra-
wa homoseksualistów i zalegali-
zowanie związków partnerskich, 
o równym prawie do posiadania 
dziecka nie wspominając. Koś-
ciół katolicki toczy z kolei za-
żarte batalie, zastanawiając się, 
ile moralności i człowieczeństwa 
jest w aborcji, a ile w stosowaniu 
metody in vitro. Polsko, obudź się 
jak najszybciej! Bo nawet miliar-
dy z unijnego budżetu w niczym 
tu nie pomogą, jeśli ty sama naj-
pierw nie uzdrowisz siebie.

Paulina Kubera
paulinakubera@interia.eu

Komentarze
W tekście „Co z tą Polską” 

można przeczytać, jak to źle 
się dzieje, kto umywa ręce i od 
czego, czy zarzuty, że nikt nie 

spełnia swoich powinności. Co 
tu dużo mówić, jednym słowem 
mamy tragedię! I choć częściowo 
zgadzam się z autorką, to warto 
zauważyć pewne nieścisłości. 
Z artykułu nie wynika, czy po-
tępiać niechodzących na wybory, 
jak wspomniany Kowalski, gdyż 
za chwilę pada zdanie, że w końcu 
nie ma w tym nic dziwnego. A to 
dopiero ciekawy wniosek! Hipo-
kryzją jest narzekanie, krytyko-
wanie wszystkiego, co się da, gdy 
nie robi się nic, by to zmienić. 

Ktoś może powiedzieć: „Co 
znaczy mój jeden głos?”. Otóż 
bardzo wiele. Przede wszystkim 
jest to kwestia dbałości o własne 
interesy, a zaraz potem chęć na-
prawy państwa, które powinno 
działać dla nas jak najsprawniej. 
Kto może tego dokonać? Tylko 
my poprzez wybór rządu spełnia-
jącego nasze oczekiwania. Au-
torka pisze o deficycie świeżych 
kandydatów, ale kto będzie pory-
wał się z motyką na słońce, skoro 
wszystko jest złe? Łatwo wytykać 
wady, trudniej odnaleźć plusy, 
nawet jeśli na pierwszy rzut oka 
są one niewidoczne. 

aneta fołta
aneta.folta95@tlen.pl

* * *
W mediach często spotyka-

my negatywne opinie na temat 
politycznego i gospodarczego 
stanu naszego państwa. Polityka 
wewnętrzna, zagraniczna, służba 
zdrowia, edukacja – to dla wielu 
dziedziny, w których Polska jest 
już na dnie. Zapomnieliśmy pew-
nie, jak bardzo zmieniła się nasza 
rzeczywistość i codzienność. Go-
spodarkę wolnorynkową mamy 
od prawie dwudziestu pięciu lat. 
Wcześniej Polska była na gra-
nicy bankructwa. Gospodarczo 
i ideologicznie byliśmy trzecim 
światem. Nie mieliśmy autostrad, 
nowoczesnych lotnisk i dworców. 
Technologicznie byliśmy kop-
ciuszkiem Europy. Węgiel, miedź 
i inne surowce dawały wystarcza-
jąco dużo, żeby nie umrzeć, ale 
za mało, żeby godnie żyć. Jednym 

Rys. Paulina Kubera
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W jaki sposób telewizja manipuluje naszym życiem? Reklamy 
– to pierwsze skojarzenie, jakie prawdopodobnie przychodzi 
nam na myśl. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką 
moc mają seriale, które tak chętnie oglądamy. Co jesteśmy 
w stanie zrobić, aby upodobnić się do naszego ulubionego 
bohatera?

W łóżku tylko śpię
Z MARTYNĄ WYRZYKOWSKĄ, aseksualną neurobiopsycholog, rozmawia Jakub Zbądzki 

Fikcyjne życie

– Takich rzeczy się nie kon-
troluje. Działa tobą impuls 
– mówi Karolina, uczennica 
pierwszej klasy liceum. Jej obse-
sja, jak sama przyznaje, zaczęła 
się zupełnie niewinnie. Obejrza-
ła pierwszy odcinek amerykań-
skiego serialu młodzieżowego 
„Gossip Girl”. Jedna z głównych 
bohaterek, Blair Wal-
dorf, zainspirowała ją 
do zmiany swojego sty-
lu ubierania się. 

– Wyrzuciłam ze 
swojej szafy połowę 
ciuchów. Nagle stwier-
dziłam, że nie zniosę 
więcej spodni i adida-
sów. To wtedy po raz 
pierwszy pojawiły się 
w mojej garderobie 
spódnica i baleriny 
– mówi Karolina. Jed-
nocześnie zaznacza, 
że bardzo ceni sobie 
tę zmianę. Przyznaje 
również, że nie spo-
dziewała się, iż to dopiero począ-
tek rewolucji, jaka nastąpiła w jej 
życiu. 

Po pewnym czasie jeden serial 
już jej nie wystarczał. Zbyt długo 
musiała czekać na nowe odcinki 
ulubionej serii, więc postanowiła 
spróbować czegoś innego. Tym 
razem wybrała „90210”, czy-
li spin-off popularnej niegdyś, 
młodzieżowej produkcji „Beverly 
Hills, 90210”.

– Zwariowałam na punkcie 
Erin Silver, jednej z głównych 
bohaterek serialu – opowiada 
Karolina. W życiu jej ulubionej 
postaci był okres, w którym na 
jaw wyszła jej choroba psychicz-
na. – To było straszne! Naprawdę 

chciałam być jak ona! Doszło do 
tego, że wmawiałam znajomym, 
iż mam cyklofrenię*. Garściami 
łykałam witaminy i mówiłam, że 
to specjalne środki, które zapisał 
mi lekarz. 

W zawziętej gonitwie za swo-
im serialowym ideałem nie ba-
czyła na komentarze jej najbliż-

szego otoczenia. Choć rodzina 
i znajomi szczerze odradzali jej 
tak radykalnych kroków, Karo-
lina ścięła trzy czwarte długości 
swoich włosów. – Gdy patrzę na 
stare zdjęcia, to żałuję, że byłam 
tak naiwna. Nie mogę uwierzyć, 
jak łatwo wmówiłam sobie, że 
fryzura wszystko załatwi i nagle 
będę jak Silver. 

Najgorzej jednak wspomina 
epizod, gdy uzależniła się od bry-
tyjskiego serialu „Skins” opowia-
dającego o życiu pewnej grupy 
nastolatków. Chciała korzystać 
z życia niczym główna bohater-
ka drugiej i trzeciej serii, Effy 
Stonem, więc dużo imprezowała. 
Nie myślała o tym, że następnego 

dnia musi iść do szkoły, a w ty-
godniu ma kilka sprawdzianów 
i kartkówek, do których powinna 
się przygotować.

– W pewnym momencie uwa-
runkowałam również dobrą zaba-
wę od ilości spożytego alkoholu. 
Nagle zwykłe spotkanie ze znajo-
mymi nie było dla mnie wartościo-
we, gdy ktoś nie postawił wódki. 
Na papierosy wydawałam prawie 
całe moje kieszonkowe – zwierza 
się Karolina, mówiąc, że wciąż 
odczuwa skutki swoich działań. 
– Ciężko było mi się pozbyć głodu 
nikotynowego. Jednak od prze-
szło czterech miesięcy nie palę. 

Kiedy otworzyła oczy? Kil-
ka dni przed egzaminami gim-
nazjalnymi. Karolina starała 

się wtedy nadrabiać 
braki z całego roku 
nauki. Siedziała nad 
książkami całe noce. 
To ponoć właśnie ten 
stres związany z te-
stami uzmysłowił jej, 
jak bardzo straciła 
kontrolę nad włas-
nym życiem.

– Jeśli znajomi 
zwracają wam uwagę, 
że z czymś przesadza-
cie, to lepiej trzy razy 
się zastanówcie, za-
nim machniecie na to 
ręką – radzi Karolina. 
– Ja byłam przekona-

na, że po prostu mi zazdroszczą 
i widać, do jakiego stanu się przez 
to doprowadziłam. Najważniej-
sze to mieć świadomość, że serial 
nigdy nie będzie rzeczywistoś-
cią. Warto również pamiętać, 
że poszczególne postaci to tylko 
wykreowane przez reżysera lal-
ki poruszające się według jego 
wskazówek, dla których nie war-
to zmieniać całego swojego życia.

alicja golon
alicja.anna.g@gmail.com 

* Cyklofrenia – zaburzenia psy-
chiczne z grupy zaburzeń afek-
tywnych; okresowo występują 
zaburzenia nastroju, emocji i ak-
tywności. 

Trzecie dzieło Xaviera Do-
lana „Na zawsze Laurence” to 
kolejny obraz skomplikowanej 
miłości. Z tym po-
spolitym, jednak nie-
wyczerpanym tema-
tem mieliśmy już do 
czynienia w debiucie 
reżysera pt. „Zabi-
łem moją matkę”, 
gdzie główny bohater 
był homoseksualistą, 
oraz w „Wyśnionych 
miłościach”, których 
historia opowiadała 
o parze przyjaciół 
zakochanych w tym 
samym mężczyźnie. 
Teraz Dolan kładzie nam na ta-
lerzu rozłożoną na części pierw-
szą miłość kobiety do mężczyzny, 
który w środku jednak czuje, że 
jest kimś innym.

Zarys historii może wydawać 
się banalny. Wykładowca Lau-
rence, który pracuje nad swoim 
pisarskim debiutem, mieszka ze 
swoją dziewczyną Fred w Kana-
dzie. Ich życie można nazwać 
artystyczną bohemą, ulubiony-
mi zajęciami są wypady do myj-
ni samochodowej i spisywanie 
list największych, najlepszych 
i wszystkich „naj” rzeczy, jakie 
trafią w ich ręce. Wtedy Lau-
rence postanawia zrobić punkt 
zwrotny w życiu i przyznać się 
swojej partnerce, że w środku 
tak naprawdę czuję się kobie-
tą. Tak rozpoczyna się historia 
młodego transseksualisty i jego 
dziewczyny, która przyjęła sobie 
za cel zrewolucjonizowanie spo-
łeczeństwa tak, aby Laurence 
mógł być bez problemu sobą.

To właśnie do Suzanne Clé-
ment grającą Fred należy kul-
minacyjny punkt całego filmu. 
W scenie, w której jedzą śniada-
nie w kawiarni po kłótni z nad 
wyraz nietaktowną kelnerką, 
rozpaczliwie krzyczy: „A czy Ty 
kiedykolwiek kupiłaś swojemu 

mężowi perukę?”. W tym mo-
mencie każdego na sali kino-
wej łapie ścisk, każdy wtedy nie 

ogląda filmu, tylko 
czuje, jak historia 
go pochłania. Za tę 
dramatyczną scenę 
Clément została na-
grodzona w Cannes 
w kategorii „najlep-
sza aktorka”.

Nie jestem do 
końca pewna, czy 
te dwieście minut 
kina alternatywne-
go każdy wytrzyma. 
To najdłuższy film 
w dorobku reżysera. 

Dolan skupia uwagę widza na 
niedopalonym papierosie, czy 
spływającej po ciele wodzie. We 
wspomnianej wcześniej scenie 
w kawiarni stajemy się częścią 
wydarzeń, nie wiemy, jak się 
zachować. Czujemy się nieswo-
jo, słysząc krzyki zrozpaczonej 
i bezsilnej Fred. Właśnie te 
emocje miał na celu przekazać 
nam autor i genialnie mu się to 
udało. Oprócz fabuły reżyser, 
który jest absolutnym mistrzem 
w tworzeniu scen miłosnych, ob-
darowuje nas pięknem. Deszcz 
sztruksowych spodni, plasti-
kowe ramki od okularów i po-
malowana na różowo cegła są 
symbolem głębokiej, nieskoń-
czonej i pasjonującej miłości. 
Smaczkiem dla znających filmy 
Xaviera Dolana jest pojawienie 
się go w bezbłędnej scenie balu. 
Żałuję jednak, że sam reżyser 
zagrał tylko epizodyczną rolę. 
Udowodnił bowiem w poprzed-
nich produkcjach, że jest zarów-
no dobrym aktorem, jak i reży-
serem. Brak jego obecności nie 
jest jednak wadą filmu. Widocz-
nie dwudziestotrzyletni Dolan 
stwierdził, że tylko w jednej 
dziedzinie chce być specjalistą.

DominiKa KruszaKin
doma1402@gmail.com

„A czy Ty kiedykolwiek kupiłaś 
swojemu mężowi perukę?”

◗  Pisarz Henry miller żarto-
wał, że seks to jeden z dziewięciu 
powodów reinkarnacji. Pozosta-
łych osiem jest bez znaczenia. 
jeśli miał rację, wyrwałaś się 
z kręgu wcieleń!

– Słyszałam nawet o aspira-
cjach na nadczłowieka. Wiado-
mo, wolność od biologii to nie 
byle co. Zamiast ganiać za co 
atrakcyjniejszymi mogę opalać 
się w blasku swojej alternatywno-
ści. Przynajmniej zdaniem osób 
traktujących mnie jako ofiarę 
przelotnej mody. Wiesz, jedni 
noszą rurki, inni rezygnują z ero-
tyki.

◗  równie dobrze można 
uznać za kaprys pociąg mężczyzn 
do kobiet.

– Tak, ale nie będzie to intui-
cyjnie oczywiste. Heteroseksua-
lizm nasuwa skojarzenia ze zdro-
wym, naturalnym porządkiem. 
Jeśli ktoś nie jest w stanie się 
kochać, idzie do lekarza. Słusz-
nie współczujemy cierpiącym na 
zaburzenia popędu płciowego. 
Jednak bycie asem to nie choroba 
tylko orientacja. Siedzi we mnie 
od urodzenia. Nie zmienię jej 
pstryknięciem palcami.

◗  a chciałabyś, mając taką 
możliwość?

– Czasem zastanawiam się „co 
by było, gdyby”, ale to jak lot na 
inną planetę. Zupełna abstrakcja. 
Zresztą, szkoda czasu i pieniędzy. 
Wolę poświęcić się karierze, więc 
brak pożądania jest mi na rękę. 
Mimo to przyznam: standardowe 
przeżycia mają swoje plusy. 

◗  jak wszystkie normy. nie 
izolują.

– W zasadzie mało osób ot-
warcie mówi: „Jesteś dziwna”. 
Wyobcowanie stanowi raczej 
efekt dominującej kultury. Seks 
jest wszędzie. Połowa literatury 
i poezji o nim traktuje, a ja tego 
nie czuję. Wyobraź sobie, że co 
druga książka na rynku opisuje 
romans zakochanych w sobie do 
szaleństwa gejów. Ludzie byli-
by przytłoczeni. Mam to na co 
dzień. Nie rozumiem fascynacji 
ciałem. 

◗  zachwyt dotyczy także psy-
chiki partnera, kontaktu z jego 
najbardziej prywatną, czułą 
stroną.

– Od biedy mogłabym zapła-
cić za miłość seksem. Jest dla 
mnie neutralny. Jednak uważam, 

że jego cudowność to efekt dzia-
łania neuroprzekaźników, nora-
drenaliny, oksytocyny. Wstrzyk-
nij je sobie w żyły, a otrzymasz la 
petite mort*.

◗  Dobrze, euforia szybko 
mija. głębokie przeżycie emocjo-
nalne zostawia w nas trwały ślad.

– W optymistycznej wersji. 
Jeśli ktoś ma frajdę ze zbliżenia, 
świetnie. Jednak nasza kultura 
jest chyba trochę zbyt przed-
miotowa. Każdy trzyma kciuki, 
żeby para w serialu przespała się 
ze sobą, bo inaczej ich związek 
się nie liczy. Biedni są gorszymi 
partnerami niż bogaci, skoro nie 
przeszli dziesięciu operacji pla-
stycznych i nie mają drogich ciu-
chów. 

◗  a może by tak masowy ce-
libat?

– Chociaż na miesiąc! Walka 
z instynktem zawsze jest ciekawa. 
Byle nie za długo, bo ludzie do-
staną nerwicy. Lepiej iść za włas-
nym głosem. Jedni w łóżku figlują 
– inni tylko śpią.

◗  Dziękuję za rozmowę.
jakub.zbadzki@wp.pl

* Z francuskiego „mała śmierć”, 
metafora orgazmu.

SZLIF ZAPRASZA

Fot. Alicja Golon
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Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

dla wszystkich entuzjastów sztuki dziennikarskiej. 
Chętnych zapraszamy w każdy piątek o godz. 15.30 

do XIII LO przy ul. Haukego-Bosaka 33.
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Miesięcznik redagują członkowie Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej

Sportowa szlifierka     

 

Wszechnicę odwiedzili
Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska pomaga mło-
dym adeptom sztuki pisania zdobywać wiedzę i umie-
jętności niezbędne do wejścia w dorosłe, dziennikarskie 
życie. Dzięki niej mają oni, co piątek, możliwość spotkań 
z politykami, aktorami, duchownymi, dziennikarzami oraz 
innymi ciekawymi mieszkańcami naszego miasta.

23 listopada Młodzieżo-
wa  Wszechnica Dziennikar-
ska została zaproszona przez 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej, Jacka Ossowskiego, do 
wrocławskiego ratusza. Spot-
kanie odbyło się w sali sesyjnej, 
w której gospodarz po zwięzłym 
wstępie odpowiadał na pytania 
adeptów sztuki dziennikarskiej. 
Poruszano wiele tematów, acz-
kolwiek szczególnie przypadła 
do gustu członkom Wszechnicy 
sprawa budżetu miasta. Zazna-
jomiono nas z metodą podejmo-
wania uchwał oraz o podziale 
partyjnym w radzie. 

30 listopada MWD odwie-
dził Bogusław Ogrodnik, po-
dróżnik i rekordzista świata 
w nurkowaniu. Gość przyniósł 
ze sobą strój himalaisty. Poka-
zał film dotyczący wyprawy na 
Mount Everest. Pan Ogrodnik 
opowiedział o wyprawach gór-
skich, przygotowaniu do nich, 
a także warunkach panują-
cych na dużych wysokościach. 
Wspomniał też o wspólnym 

nurkowaniu z Leszkiem Czar-
neckim.

7 grudnia naszym gościem 
był seksuolog profesor Zyg-
munt Zdrojewicz. Opowia-
dał o sekretach swojej pracy, 
a także zdradził pytania, które 
najczęściej zadają mu pacjen-
ci. Młodzi dziennikarze pytali 
o najskuteczniejsze sposoby 
antykoncepcji oraz wpływ pa-
lenia papierosów na płodność. 
Poruszane były również tematy 
orientacji seksualnej. 

14 grudnia Młodzieżowa 
Wszechnica Dziennikarska 
gościła profesora Romualda 
Łuczyńskiego, redaktora na-
czelnego miesięcznika „Sude-
ty”. Gość opowiedział o swoich 
pierwszych krokach w dzien-
nikarstwie, a także o gene-
zie czasopisma. Członkowie 
Wszechnicy pytali m.in. o me-
dia w dzisiejszych czasach oraz 
Bursztynową Komnatę, która 
rzekomo powinna znajdować 
się na Dolnym Śląsku.

Mała sala. W niej grupa ludzi. Muzyka w tle. Słychać okrzyki: „Dasz radę! Jeszcze raz!” 
Wszyscy skupiają wzrok na trenerze. Nie mogą już wytrzymać. Zaczynają się zawroty głowy. 
Mimo to każdy walczy dalej. Z czym? Z samym sobą. Jeszcze chwila! Gwizdek. Odpoczynek. 
Godzinny trening skończony. Masochiści? Nie, crossfitowcy.

Zawsze zastanawiałam się, 
dlaczego ludzie podśpiewują sobie, 
że mają „w pustej szklance poma-

rańcze”. Nieprzerwanie nasuwa mi 
się wtedy pytanie, jak może być pu-
sta, skoro są w niej pomarańcze? 
I w ogóle, jak zdołano je wsadzić 
do szklanki? Rozumiem, że 
to licentia poetica, ale czy 
nie można choć minimalnie 
przemyśleć tego, co się śpie-
wa? Z jakiego powodu na 
liście przebojów są niekiedy 
piosenki, których tekst przy-
prawia o ból głowy? Jesteśmy 
bombardowani wciąż nowymi 
„hitami”, które często mają 
jedynie przyjemną dla ucha 
melodię. Choć czasem nawet 
tego im brakuje. Jednak naj-
bardziej boli to, że teksty nie-
których popularnych piosenek 
są po prostu bez sensu.

Mam świadomość, że mu-
zyka to znakomity sposób na 
relaks i słowa nie są wtedy 
zbyt ważne, bo nie skupiamy 
się na nich. Sama tak często ro-
bię, ale są tego pewne granice. Nie 
rozumiem, dlaczego śmiejemy się 
z głupoty amerykańskich blondy-
nek nieodróżniających wody toale-
towej od tej z toalety, a sami robi-
my sobie wodę z mózgu, słuchając 

Woda z toalety?

chociażby dzieła pewnej młodej 
wokalistki o tym, że dzisiaj jest 
piątek, wczoraj był czwartek, a ju-
tro sobota. Choć są i tacy, którym 
się to podoba.

Mimo że język angielski staje 
się coraz powszechniejszy, ludzie 

nie zaprzątają sobie głowy, o czym 
jest ich ulubiona piosenka, którą 
nucą pod prysznicem. Potem, gdy 
poznają sens często cytowanych 

przez siebie utworów, robią się 
czerwoni, otwierają szeroko oczy 
ze zdziwienia, a czasem nawet 
i usta.

Nie chodzi mi o to, że teksty 
piosenek muszą być o czymś pod-
niosłym i napisane w sposób godny 

Mickiewicza. Nie jestem muzycz-
ną masochistką, która chciałaby 
słuchać tylko utworów odwołują-
cych się do filozofii. Ubolewam po 
prostu nad brakiem minimalnego 
przemyślenia śpiewanych przez sie-
bie słów. Wokaliści nie istnieją bez 
swoich słuchaczy, dlaczego więc 
niektóre piosenki udowadniają 
coś zupełnie odwrotnego? Czyżby 
ważniejsze okazywało się dla nich 
brylowanie w towarzystwie i ich 
stan na koncie niż przekazywanie 
czegoś wartościowego swoim od-
biorcom? Zapominają, że muzyka 

powinna nas rozwijać, nie cofać 
w rozwoju. Szanujmy się więc i po-
zwólmy wypowiadać się artystom, 
którzy mają rzeczywiście coś do 
powiedzenia.

Kamila zielińsKa
ziel.kam@wp.pl

– Powstał dwanaście lat 
temu w Stanach Zjednoczo-
nych. Jest sportem dla każdego. 
Nieważne, czy ma się dwadzieś-
cia, czy pięćdziesiąt lat – mówi 
Jakub Bednarczyk, instruktor 
crossfitu.

Typowy trening polega na wy-
konaniu jak najwięcej powtórzeń 
danego ćwiczenia w określonym 
czasie. Przykład: robimy kilka se-
rii pompek, brzuszków i przysia-
dów. Ile? Aż do upadłego. Jego 
specyficzność polega na tym, że 
nie konkurujemy bezpośrednio 
z rywalem, tylko z samym sobą. 
To dobra alternatywa dla osób 
znudzonych zwykłym fitnessem, 
siłownią czy chodzeniem na ba-
sen. Zróżnicowanie ćwiczeń jest 
tu ogromne, każdy znajdzie coś 
dla siebie. To świetny sposób 
na utrzymanie kondycji, a co za 
tym idzie – zdrowia. Wiele osób 
trenujących inne sporty, na przy-
kład gimnastykę i pływanie, wy-
konuje ćwiczenia crossfitowe, aby 

utrzymać formę i poprawić swoje 
wyniki. 

Wrocławska grupa uprawia-
jąca ten sport powstała zaledwie 
kilka miesięcy temu. Mimo to ma 
już zwolenników. Jakub był jed-
nym z inicjatorów jej powstania. 
Pomysł prowadzenia zajęć dla 
zwykłych ludzi powstał sponta-
nicznie. Teraz na coweekendowe 
treningi przychodzi coraz więcej 
osób. Dla niektórych staje się to 
czymś więcej niż sportem.

– Nie tylko zajęcia się liczą. 
Ważne jest to, że czujemy się jak 
rodzina, wspieramy się, motywu-
jemy. Dobra atmosfera pomaga 
w ćwiczeniu, dodaje skrzydeł, 
a dodatkowa energia często się 
przydaje – mówi Kacper, jeden 
z crossfitowców.

Mimo że jest to sport siłowy, 
trenuje go sporo dziewczyn. Nie 
boją się one żadnych wyzwań. 
Często mają więcej zapału niż 
panowie, jednak, jak w każdym 
sporcie, nie można przesadzać.

– Kiedyś wykonałem tak 
morderczy trening, że przez trzy 
kolejne dni czułem zmęczenie 
i miałem drgawki. Jest to sport 
polegający na przezwyciężaniu 
swoich słabości. Stawianiu so-
bie poprzeczki coraz wyżej oraz 
samodoskonaleniu się, jednak 
wszystko ma swoje granice. Nie 
ma sensu łapać niepotrzebnych 
kontuzji – mówi Jakub.

Żałuję, że takie sporty jak 
crossfit nie są wspierane w Pol-
sce. Nie trzeba wiele, wystarczy 
mała sala, kilka drążków i moż-
na ćwiczyć. A korzyści idące 
z jego uprawiania są ogromne. 
Poprawa zdrowia, siły, kondycji. 
Rozumiem, że większość ludzi 
w naszym kraju jest fanatykami 
kopaniny na trawie. Jednak te 
kilka milionów za orlik można 
by przeznaczyć na jakiś niszowy 
sport. Na pewno będzie z tego 
większy pożytek.

bartosz łuKomsKi
lukom95@interia.pl

Coś więcej niż sport
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Fot. Agata Wszędybył

Zajęcia grupy CrossFit Wrocław.


