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Na pewno każdemu znana jest ta rymowanka, którą często słyszeliśmy, gdy jako dzieci ukła-
daliśmy się do snu. Co zrobić, kiedy karaluchy zaczynają nocne harce a jedyne, z czym nas 
zostawiają, to bezsenność?
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Karaluchy pod poduchy…

Jak pisze Beata Prasałek na 
stronie www.poradnikzdrowie.
pl, na bezsenność cierpi aż jedna 
trzecia z nas. Niestety, świado-
mych o tym i leczących się ludzi 
jest znacznie mniej.

Często lekceważymy
takie objawy, jak trudności z za-
sypianiem nocą, częste przebu-
dzanie się, czy zbyt wczesne 
wstawanie rano, a to od takich, 
na pozór niewielkich problemów, 
zaczynają się te większe. 

– Przyznaję, nieraz zdarza 
mi się zasnąć dopiero po go-
dzinie trzeciej czy czwartej nad 
ranem, ale nie potrafię już ina-
czej. Po prostu mój organizm 
przyzwyczaił się do takiego try-
bu życia – mówi Justyna Guga, 
uczennica drugiej klasy szkoły 
średniej. – W wakacje nie był to 
problem. Mogłam spokojnie ode-
spać te godziny w ciągu dnia. Te-
raz, kiedy rok szkolny zaczął się 
na dobre, dotkliwiej odczuwam 
tego skutki. Nie wysypiam się, nie 
jestem w stanie prawidłowo funk-
cjonować na pierwszych lekcjach. 
Często się dekoncentruję, przy-
sypiam w szkole i jestem bardziej 
skłonna do irytacji.

To nie żaden wyjątek!
Na problemy ze snem coraz 

częściej narzekają ludzie młodzi. 
Stres związany ze szkołą, pracą, 

a czasami z obydwoma naraz 
sprawia, że czas, który mają dla 
siebie na odpoczynek, relaks i re-

generację poświęcają na ciągłe 
rozmyślania.

Bioniczne piękno
W ciągu kilku miesięcy zdobyła sławę i ogromne uznanie. 
Brytyjska piosenkarka Viktoria Modesta podbiła Internet 
i serca wielu ludzi na całym świecie. W jaki sposób zdobyła 
taką popularność w tak krótkim czasie? Z fizycznej niepeł-
nosprawności uczyniła swoją największą zaletę.

Nie wierzę również, że przeszko-
dami są takie rzeczy, jak ciało, 
pieniądze czy stan fizyczny. 

Jakiś czas temu w sieci zna-
lazł się najnowszy teledysk do 
piosenki „Prototype”, który uka-
zuje zupełnie inną stronę nie-
pełnosprawności. Piosenkarka 
zarówno w klipie, jak i w słowach 
utworu udowadnia, że nie należy 
wstydzić się swojej odmienności. 

Viktoria została zauważona 
przede wszystkim przez swój nie-
powtarzalny wizerunek. Dzięki 
współpracy z marką The Alterna-
tive Limb Project artystka mogła 
pochwalić się w teledysku unika-
towymi i wyjątkowo oryginalny-
mi protezami, które robią spore 
wrażenie. Ozdobione diamenta-
mi, w kształcie szpikulca, czy wy-
pełnione świecącymi lampkami, 
chociaż w niczym nie przypomi- R
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nają ludzkiej kończyny, to potra-
fią przykuć uwagę. 

– Większa różnorodność jest 
koniecznością – twierdzi piosen-
karka. – Stawką w tej grze jest 
coś więcej niż tylko przyszłość 
mody czy muzyki, najważniejsza 
jest ogólna akceptacja dla od-
mienności. Nie powinniśmy czuć 
się zmieszani, zahamowani, ob-
rażeni, lepsi czy gorsi tylko dlate-
go, że stanęliśmy obok kogoś, kto 
ma inne ciało niż my sami.

Viktoria Modesta pokazuje 
w kontrowersyjny sposób, że nie-
pełnosprawność nie wyklucza nas 
z życia społecznego i nie unie-
możliwia nam dążenia do ma-
rzeń. Słowa piosenki: „Przestań 
ograniczać się swoimi ambicjami, 
twoje obelgi są moją amunicją” 
są najlepszą puentą. To właśnie 
takie poglądy artystki i jej deter-
minacja w dążeniu do celu były 
inspiracją dla wielu osób, które 
dotychczas żyły w cieniu swojej 
choroby.

KAMILA BABŚ
kbabs2903@wp.pl

– Kiedyś nie potrzebowa-
łem kawy, zawsze się wysypiałem 
i miałem energię na cały dzień 
– mówi Rafał Karpiak, student 
i pracownik magazynu. – Teraz, 
kiedy pracuję, wypijam jedną 
rano, a później zdarza się jeszcze 
po południu. To wszystko przez to, 
że w nocy nie mogę zasnąć. Cho-
dząc do szkoły, miałem problem 
ze wstawaniem wraz z budzikiem, 
teraz budzę się przed nim zestre-
sowany i, chociaż udało mi się 
przespać parę godzin, zmęczony.

Przyczyny mogą być różne. 
Wymieniony wyżej stres jest naj-
częstszą z nich, ale nie tylko. Dok-
tor nauk medycznych Katarzyna 
Niewińska, psychoterapeutka, 
w jednym z wywiadów podała rów-
nież siedzenie do późna przy kom-
puterze jako najczęstszą przyczynę 
bezsenności. Do tego dochodzą 
takie problemy, jak nerwica czy 
chandra. Wyżej wymienione pro-
blemy są czynnikami tzw. bez-
senności wewnątrzpochodnej, 
której pozbycie się wymaga kon-
sultacji lekarskiej i leczenia. Ist-
nieje również drugi rodzaj, czyli 
bezsenność zewnątrzpochodna. 
Jak sama nazwa wskazuje, jej przy-
czyną są czynniki zewnętrzne, ta-
kie jak niewygodne łóżko, hałas 
z ulicy czy też zbyt wysoka tempe-
ratura w pokoju. Jest to jej lżejsza 
odmiana, której możemy zapobiec, 
sami dokonując niewielkich zmian.

– Kiedyś miałam problemy 
z zaśnięciem. Długo szukałam 
przyczyny w sobie. Jak się okaza-
ło, powodem była wysoka tempe-

ratura w pokoju – mówi Teresa 
Płocka, uczennica gimnazjum. – 
Teraz dbam o to, by nie przekro-
czyła ona dwudziestu jeden stop-
ni. Problem zniknął zupełnie.

Pamiętaj,
że to właśnie w nocy, podczas 
snu, następuje przyśpieszona od-
nowa komórek, wzmaga się two-
rzenie białek i produkcja hormo-
nów (m.in. hormonu wzrostu). 
Ważne jest też to, że właśnie wte-
dy, kiedy śpimy, następuje prze-
gląd minionego dnia i utrwala-
nie tego, czego się nauczyliśmy, 
dlatego nie lekceważ problemu, 
jeśli dotyczy on ciebie. Jeśli masz 
jakieś wątpliwości, zgłoś się do 
lekarza. Nie pozostawiaj sprawy 
samej sobie, ponieważ nigdy nie 
wiesz, jakie mogą być tego kon-
sekwencje. 

Nie wiem, jak ty, ale dla mnie 
wizja świata ludzi niewyspa-
nych, żyjących jakby połową sie-
bie, poirytowanych na wszystko 
i wszystkich, wiecznie niezado-
wolonych, przypomina mi raczej 
dobry scenariusz na serial o ży-
wych trupach niż miejsce, w któ-
rym chciałoby się żyć. Może czas 
się zatrzymać, odłożyć pracę na 
bok, na chwilę przystanąć i wziąć 
głęboki oddech, pozwolić sobie 
na regenerację. W końcu twoje 
ciało to twój pracownik, musisz 
o niego dbać, jeśli chcesz, aby 
praca, którą wykonuje, była efek-
tywna.

MAJA GORGOŃ
majonezik.gorgon@o2.pl

Piosenkarka pochodzi z Łotwy, 
ale od wielu lat mieszka w Londy-
nie. Dwadzieścia siedem lat temu 
przyszła na świat zupełnie zdro-
wa. Niedopatrzenie ze strony le-
karzy doprowadziło do wypadku, 
który spowodował, że dziewczyna 
większość swojego dzieciństwa 
spędziła w szpitalach z niespraw-
ną lewą nogą poniżej kolana.

Mając piętnaście lat, rozpo-
częła pracę jako modelka. W 
2007 roku zdecydowała się na 
amputację kończyny, aby zakoń-
czyć zbyt częste wizyty w ośrod-
kach zdrowia. Ta decyzja miała 
ogromny wpływ na jej przyszłe 
życie. Dziewczyna postanowiła 
przełamać stereotypy i zostać 
gwiazdą muzyki pop.

– Nie wierzę w obowiązujące 
zasady, które rządzą światem – 
stwierdza Viktoria Modesta. – 
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Plotka wylatuje wróblem,
a wraca wołem

Wierząc stereotypom, sia-
niem plotek zajmują się przede 
wszystkim kobiety, ale z autop-
sji wiemy, że ten kiepski nawyk 
przejęli również mężczyźni. Ci, 
którzy wiedzą lepiej, co robi-
my, z kim rozmawiamy, a nawet 
z kim sypiamy, stali się nieod-
łącznym elementem naszego 
dorosłego życia. Plotki. Wymy-
ślane z nudów, zazdrości czy 
w poszukiwaniu podwórkowej 

Ile razy w czasie naszej egzystencji pojawiły się osoby jeszcze bardziej zainteresowane naszym 
życiem od nas samych?

ki nawyk plotkowania o sprawach 
średnio nas dotyczących wszedł 
nam w krew. Ale właściwie dla-
czego ludzie to robią? 

Jest to bardzo przyjemne, 
ponieważ wspólne plotkowanie 
zaciska więzy między obgadują-
cymi, w końcu w sekrecie powie-
rzamy drugiej osobie, czy nawet 
osobom, nie zawsze pochlebne 
lub prawdziwe informacje. Czy 
nasze życie jest tak nudne, że szu-

kamy sensacji 
w cudzym? 
Z tym pyta-
niem udaliśmy 
się do psycho-
loga szkolnego 
XIII Liceum 
Ogólnokształ-
cącego we 
Wrocławiu. 

– Plotko-
wanie jest to 
właściwość in-
dywidualna – 
mówi Hanna 
Prokopska. – 
Osoby, które 
to robią, praw-
d o p o d o b n i e 
mają do czy-
nienia z pust-
ką, brakiem 
sfery emocjo-
nalnej. Może 
być to forma 
odstresowania 

Fot. Klaudia Tusińska

Fot. Aleksandra Przepiórka

sensacji, przyjmowane za fakt 
przez kretynów. Z wiekiem za-
częły nam one coraz bardziej 
przeszkadzać. 

Nie są wynalazkiem XXI 
wieku, lecz pole do plotkowania 
w tym czasie znacznie się po-
większyło. Najnowsze epizody 
z życia celebrytów, aktorów czy 
skandale polityczne są w stanie 
obiec cały świat w przeciągu se-
kundy. Stale towarzyszący brzyd-

bądź czucia takiej potrzeby. Jed-
nak na pewno osoba posiadająca 
wyższe wartości moralne nie ule-
gnie presji otoczenia. 

Pobieżne, z pozoru nic nie 
znaczące słowa mogą wyrządzić 
więcej szkody niż pożytku, jeśli 
o takowym w ogóle można tu 
mówić. Dramaty wielu młodych 
ludzi zaczęły się właśnie przez 
plotki. 

– W gimnazjum wielokrotnie 
padałam ofiarą plotek – wspo-
mina Anna Kusz, uczennica 
Technikum Gastronomicznego 
we Wrocławiu. – Pojawiające się 
w Internecie i wśród znajomych 
bardzo szybko się rozpowszech-
niły. Często płakałam, bo nic nie 
dało się zrobić. Przecież nie za-
bronimy nikomu o kimś mówić.

Wszyscy są wtedy bezradni. 
Szyderstwa, złośliwe komentarze 
czy zwykłe wyzwiska to tylko nie-
które problemy, z jakimi muszą 
się borykać ofiary plotek. Nieraz 
kończące się tragedią dla całych 
rodzin przez niewinne słowa za-
wistnych.

Kipiący nienawiścią czy zwy-
kłą zazdrością plotkarze nie 
zdają sobie sprawy, jak wyzwiska 
mogą boleć i jaki mają wpływ 
na odbiorcę. Przecież wystarczy 
się postawić na miejscu drugiego 
człowieka i zanim się coś powie, 
upewnić się, czy język jest podłą-
czony do mózgu. 

ALICJA PODĘBSKA
a.podebska@gmail.com

Zamknięci na świat
Ile razy słyszeliśmy już znaczenie pojęcia tolerancji? Zaczyna-
jąc od najmłodszych lat, matka powtarzała nam, aby nie drwić 
z naszego piegowatego kolegi czy koleżanki. A jako świeża krew, 
której umysł wolny był od idealizmu, słuchaliśmy. Wtedy po raz 
pierwszy narzucona na nas została czyjaś perspektywa.
Przez przemijające lata oraz 

zwiększającą się ilość informacji 
zyskiwaliśmy coraz to nowsze 
obiekty, na których temat mu-
sieliśmy, w taki czy inny sposób, 
wyrazić swoją opinię. Czasem 
słysząc o nim od drugiej osoby, 
a czasem odkrywając go samo-
dzielnie. Tak właśnie powoli 
i niezauważalnie wyrabiała nam 
się cecha, która w ogromny spo-
sób wpływa na dalsze losy ludz-
kości – otwartość umysłu na 
nowe idee oraz poglądy lub jego 
zamknięcie. 

Według oficjalnej definicji 
„otwartości”
opisanej przez twórców testu 
MBTI (określającego naszą oso-
bowość na szesnaście różnych 
sposobów) osoba posiadająca 
ową cechę potrafi przystosować 
się do warunków w nowym i nie-
znanym otoczeniu, jest sponta-
niczna, tolerancyjna oraz przede 
wszystkim w pełni gotowa zro-
zumieć każdy irracjonalny czy 
kontrowersyjny aspekt jakiejś 
rzeczy. Automatycznie człowiek 
z zamkniętym umysłem jest do-
kładnym przeciwieństwem ta-
kiej osoby. To prowadzi nas do 
zadania pytania – którą z tych 
osób naprawdę warto jest się 
stać? Czytelnik w wieku około 
lat dziesięciu odpowiedział-
by, że chciałby stać się osobą 
pierwszą, z kolei ten w wieku 

Czy kiedykolwiek mieliście 
możliwość oglądania lub uczest-
niczenia w sekcji zwłok? Uczucia, 
jakie mogłyby wam przy tym towa-
rzyszyć, to lęk, dreszcz obrzydzenia 
przechodzący po ciele, niepokój 
i strach. Z jednej strony ogromna 
niepewność, czy macie siłę na ob-
cowanie z czymś tak przerażają-
cym, a z drugiej strony niepohamo-
wana ludzka ciekawość i fascynacja 
nieznanym zjawiskiem. Przykład 
doskonale obrazuje wrażenia, jakie 
mogłaby pozostawić po sobie próba 
poznania umysłu Zdzisława Bek-
sińskiego z zupełnie innej strony 
niż ta, którą potrafił nam zobrazo-
wać za pomocą pędzla, aparatu czy 
technik komputerowych.

Każda osoba zainteresowana 
twórczością Beksińskiego zdaje so-
bie sprawę z tego, że bardzo dużo 
eksperymentował z formami. Ar-
tysta próbował odnaleźć się w róż-
nych dziedzinach sztuki. Znany był 
głównie z pięknych i przerażających 
surrealistycznych prac malarskich, 
dopracowanych grafik oraz wybit-
nych fotografii, lecz nigdy nie afi-
szował się z tym, że podjął również 
próby sprawdzenia swoich zdol-
ności literackich. Wiedzieli o tym 
nieliczni bliscy artysty, z którymi 
konsultował wyniki swojego pisa-
nia do szuflady. Sam odnosił się do 
swojego pisarstwa bardzo krytycz-
nie. Nigdy również nie podjął prób 
wydania swoich tekstów.

Rezultatem jego literackich 
eksperymentów są „Opowiadania”, 
które ukazały się w dziesiątą rocz-
nicę śmierci artysty dzięki wydaw-
nictwu BOSZ. Możemy w nim zna-
leźć 25 opowiadań, w tym również 
szkice i niedokończone teksty. An-
tologię otwiera krótki wstęp autor-
stwa Wiesława Banacha, dyrektora 
Muzeum Historycznego w Sanoku, 
w którym obecnie znajduje się naj-
większy zbiór prac Beksińskiego. 
Jest to subtelne zaproszenie do dal-
szej lektury. Pierwszym dominu-
jącym odczuciem jest statyczność 
oraz niepokojący, ciężki klimat 
opowiadań. Bohaterowie przedsta-
wieni przez malarza to ludzie wyob-
cowani, z dominującym poczuciem 
lęku, otoczeni duszną atmosferą 
samotności. Możemy wyraźnie 
odczuć tutaj oniryzm, z którego 
znana jest jego twórczość malarska 
– przywodzą nam na myśl koszmar 
senny, z którego chcemy się przebu-
dzić.

Próby prozatorskie Beksiń-
skiego to namnożenie motywów 
dominujących w jego twórczości 
malarskiej. Zawierają wiele inspi-
rujących pomysłów, ale nie sposób 
nie zauważyć, że zwykle nie zosta-
wały one doprowadzone do końca. 
Beksińskiemu brakowało dyscypli-
ny w próbach okiełznania swojej 
wyobraźni. Jego opowiadania mogą 
przynieść rozczarowanie osobom 
nie pasjonującym się twórczością 
artysty, ponieważ to, co zostało 
stworzone ze zdań i słów, to nic 
innego, jak oniryczne wizje, cha-
otyczne zapisy wrażeń z koszmarów 
sennych, które można było zaob-
serwować na jego obrazach. Opo-
wiadania zapewniają nam dostęp 
do centrali snów Beksińskiego, jaką 
jest jego umysł, ale jest to lektura 
specyficzna i wymagająca, którą 
należy traktować jako dopełnienie 
wiedzy o twórczości artysty, cieka-
wostkę dla największych fanów, jak 
i również dla osób zainteresowa-
nych jego twórczością.

WIKTORIA 
MAJCHRZYCKA

wiktoria_maj-
chrzycka@interia.pl

chroni od szaleństwa, ale jedy-
nie ogranicza we własnych po-
stępowaniach, a co gorsza, rów-
nież w postępowaniach innych.

Tolerancja jest tak 
naprawdę cechą otwartych 
umysłów,
więc nakłanianie do niej oso-
by, która nie jest gotowa na 
poznawanie nowych aspektów 
nieustannie zmieniającego się 
świata, jest bezcelowe. Na po-
czątku powinniśmy skupić się na 
naszym toku myślenia, a dopie-
ro potem oceniać inne. Czym-
że bowiem jest człowiek, który 
umiera, poznawszy dopiero po-
łowę odczuć, zachowań i emocji? 
Zdecydowana większość z nas 
chce zakończyć swój żywot ze 
świadomością, iż podczas jego 
trwania ujrzeliśmy świat z każdej 
strony, a śmierci oddajemy się 
spełnieni i nasyceni własnym ży-
ciem. Skoro więc osiemdziesiąt 
procent osób zamkniętych umy-

słowo jest w wieku od 
trzydziestu do sześć-
dziesięciu lat, a wła-
śnie ta grupa wiekowa 
najczęściej sprawuje 
nad nami władzę (od 
rodzica po prezyden-
ta), nie jest to jedno 
z najłatwiejszych za-
dań ani z pewnością 
dobrze postrzeganych. 
Jednak sama pró-
ba – odnajdywanie 
się w nowym otocze-
niu – jest pierwszym 
krokiem do stania się 
prawdziwie niezależ-
ną i kochającą osobą.
ALEKSANDRA KŁAK

blazeepunk@
gmail.com

lat dwudziestu mógłby jedynie 
określić się jako jedna z nich. 
Jak już zostało wspomniane na 
początku, rodzimy się komplet-
nie otwarci na świat. To, że nasz 
rówieśnik płci męskiej ubrany 
jest w sukienkę, nie ma dla nas 
najmniejszego znaczenia. Waż-
ne, że zabawa z nim sprawia 
nam przyjemność. 

Często mówimy o dzieciach 
jako ludziach najwspanialszych 
i najbardziej czystych. Jednak 
dlaczego? Ponieważ takie dziec-
ko nie jest w stanie okazać niena-
wiści, którą prędzej czy później 
rozwinie u niego poznana za-
mkniętość. 

Nasza planeta jest 
niesamowicie ogromna,
co sprawia, że w ciągu naszego 
życia spotkamy niezwykle wiele 
osób, które w jakiś sposób będą 
odbiegać od normy narzuco-
nej nam przez inną osobę, po-
stawioną na wyższym szczeblu 
hierarchii. W takiej sytuacji nie 
ma wątpliwości, czy ta istota 
cechuje się otwartością, czy za-
mkniętością. Z jakiego powodu 
w takim razie osoba innego wy-
znania, orientacji czy niezrozu-
miałej dla nas tożsamości płcio-
wej wydaje się nam „dziwna”? 
Czy to dlatego, że nie potrafimy 
nawet wyobrazić sobie, w jakiej 
perspektywie widzi ona świat, 
czy może dlatego, że sami nie 
bylibyśmy w stanie postawić się 
na jej miejscu? W obu przypad-
kach jest to spowodowane naszą 
zamkniętością, która wcale nie 
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◗ Dla zwykłego zjadacza chle-
ba, takiego jak ja, twoja pasja, 
paralotniarstwo, to pełna adre-
naliny dyscyplina, która mimo 
dobrych skojarzeń, wzbudza we 
mnie niepokój. W jaki sposób ta 
forma rekreacji stała się twoim 
hobby? 

– Wydaje mi się, że zamiło-
wanie do paralotniarstwa mam 
w genach, po moim ojcu, któ-
ry pasjonował się lotnictwem. 
W dzieciństwie składałem mode-
le samolotów i godzinami obser-
wowałem niebo. Po prostu bardzo 
chciałem zacząć latać i jak widać 
moje marzenie się spełniło. 

◗ Co musiałeś zrobić, żeby 
zacząć latać na motoparalotni?

– Najpierw zdobyłem do-
świadczenie w lataniu. Wiele 
godzin spędziłem za sterem szy-
bowca. Następnie postanowiłem 
zrobić licencję pilota. To tygo-
dniowy kurs pod okiem instruk-
tora, po którym zdałem egzamin 
państwowy. Trzeba podkreślić, że 
ta dyscyplina jest w pełni zależna 
od pogody oraz że konieczne jest 
przestrzeganie zasad wykonywa-
nia lotów paralotniowych.

◗ Co podczas nauki sprawiło 
ci największą trudność?

– Poświęciłem wiele czasu 
na ćwiczenia, które na początku 
wydawały się bardzo trudne. Mu-
siałem oswoić się z maszyną, po-
nieważ unoszenie się nad ziemią, 
gdy przed startem na plecach 
trzyma się trzydziestokilogra-
mowy silnik o mocy dwudziestu 
pięciu koni mechanicznych, to 
bardzo dziwne uczucie. Miałem 
wrażenie, że zaraz się przewrócę, 
lecz to jedynie złudzenie. Jeśli 
w pełni opanuje się sztukę lata-
nia, można bez reszty cieszyć się 
widokami z góry.

◗ Nie obawiasz się, że pomi-
mo dobrych warunków atmos-
ferycznych może nagle nadejść 
załamanie pogody? Co jeśli pod-
czas lądowania wiatr zniesie mo-
toparalotnię w zupełnie innym 
kierunku, niż planowałeś?

– Tak, jest to bardzo praw-
dopodobne. Zwłaszcza w górach. 
Dlatego przed każdym lotem 
sprawdza się dokładnie progno-
zę pogody, aby zapobiec niebez-
pieczeństwu. Staram się latać 
w stabilnych warunkach, więc nie 
mam powodów do obaw. 

◗ Co byś zrobił, gdyby twój 
statek powietrzny podczas lotu 
uległ awarii lub nieszczęśliwie 

zderzyłby się z dużym ptakiem 
czy dronem? 

– Jeżeli zgasłby silnik, 
mógłbym bezpiecznie szybować 
na lądowisko lub teren przy-
godny. Gorzej by było, jeśli za-
wiodłoby skrzydło paralotni, 
bo wtedy musiałbym otworzyć 
spadochron. W wypadku zde-

We wtorek 12 stycznia o go-
dzinie 20 we wrocławskim Sta-
rym Klasztorze odbędzie się 
koncert Waglewski Fisz Emade. 
Tego dnia usłyszymy najbardziej 
osobisty materiał z płyt „Mat-
ka”, „Syn” i „Bóg”. Za produkcje 
opowiada Emade, więc szykuje 
się bardzo dobry koncert. 

Od środy 6 stycznia w Ope-
rze Wrocławskiej będziemy mo-
gli podziwiać operetkę znanego 
nam wszystkim Johanna Straus-
sa pod tytułem „Zemsta nieto-
perza”. Prezentowana będzie 
tylko do 17 stycznia, więc warto 
zaopatrzyć się w wolny czas i bi-
lety w cenie od 50 do 280 złotych.

Pod koniec stycznia, tj. 
22.01.2016 roku, do Wrocławia 

przybędzie Izabela Trojanowska. 
Wraz z zespołem wystąpi w Sali 
Koncertowej Radia Wrocław im. 
Jana Kaczmarka. Podczas wystę-
pu zaprezentuje swoje najwięk-
sze przeboje. Ceny biletów waha-
ją się między 85 a 100 złotych 

W ostatnie dni stycznia do 
Wrocławskiego klubu Eter za-
wita znany zarówno starym, 
jak i młodym pokoleniom ze-
spół Dżem. Gwiazdy polskiego 
bluesa i rocka zaśpiewają wraz 
z Maciejem Balcarem. 28 stycz-
nia cofniemy się o kilkanaście 
lat, podziwiając największe hity 
zespołu. Bilety w cenie od 60 do 
75 złotych. 

ALICJA PODĘBSKA
a.podebska@gmail.com

KULTURALNE WEEKENDY

Widoki z lotu ptaka
Z RYSZARDEM PAPRZYCKIM, paralotniarzem i foto-
grafem, rozmawia Marta Nowak

Z wiedzą nad głową

Podczas lotu o niczym nie myślę, 
po prostu podziwiam. Automa-
tycznie podwyższa się we mnie 
poziom euforii, ogarnia mnie 
radość, wolność! To trzeba prze-
żyć, by zadecydować o tym czy 
warto.

◗ Niewątpliwie masz rację, 
trzeba samemu się przekonać za-
nim podejmie się decyzję. Dzię-
kuję za rozmowę.

MARTA NOWAK 
marta63-98@wp.pl

Każdy z nas przynajmniej 
raz dziennie mija na ulicy bez-
domnego. Nasze negatywne 
myśli zaczynają wtedy krążyć 
wokół tej właśnie osoby. Pyta-
nie tylko, dlaczego są negatyw-
ne? Przecież to kompletnie obcy 
człowiek! Może pod zniszczo-
nym ubraniem kryje się ktoś 
wartościowy? Czasami traci się 
wszystko z własnej winy, popa-
dając w uzależnienia, takie jak 
hazard czy alkohol, czasami jed-
nak łańcuszek nieszczęść rozpo-
czyna się od kłótni prowadzącej 

Brudas, menel czy może inteligentny człowiek? Dlaczego stereotypy często zwyciężają nad 
trzeźwym myśleniem?

do utracenia wszelkiego dobyt-
ku.

– Razem z żoną straciłem 
syna i dom. To jednak nie wszyst-
ko, tej jednej, najważniejszej 
rzeczy nikt mi nie odbierze, ani 
komornik, ani nawet sam Bóg. 
Mówię o wiedzy. To, czego się 
nauczyłem, zostanie ze mną do 
śmierci, a może nawet i dzień 
dłużej – mówi pan Mariusz, czę-
sto odwiedzający Wyspę Słodową 
we Wrocławiu. 

Jak sam powiedział, wałę-
sa się tam co wieczór i próbu-

je uświadomić przesiadujących 
w tej okolicy studentów, że jest 
bardziej oczytany od nich. I uda-
je mu się.

– Zagiął mnie! Nigdy nie 
czułam się tak nieswojo w czyimś 
towarzystwie. Mówił o rzeczach, 
o których nie miałam zielonego 
pojęcia, chociaż powinnam – 
komentuje Ola, studentka wro-
cławskiego Uniwersytetu Ekono-
micznego.

– Kiedy spotkałam pana 
Mariusza osobiście, czułam się 
podobnie jak Ola, jednak miło 

mi się słuchało 
tej zadziwia-
jącej osoby. 
Nigdy nie my-
ślałam, że je-
den człowiek 
może w kilka 
minut tak bar-
dzo zmienić 
moją opinię na 
temat bezdom-
nych. Oczy-
wiście trzeba 
mieć świado-
mość, że nie 
każdy jest taki 
jak pan Ma-
riusz. Są osoby 
bez dachu nad 
głową, żyjące 
od poranka do 
poranka, to-
piące smutki 
w alkoholu i że-
brzące o czter-
dzieści groszy 
pod każdym 
sklepem na 
„piwko”. Jest 
to widok do-
brze znany 
mieszkańcom 

rzenia się z obiektem powietrz-
nym typu dron czy ptak, pod 
warunkiem, że znajdowałbym 
się na odpowiedniej wysokości, 
mógłby mnie uratować spado-
chron zapasowy i moje doświad-
czenie…

◗ Myślisz, że mimo wszyst-
ko warto uprawiać paralotniar-
stwo?

– Dla mnie jest to świetny 
sposób spędzenia wolnego czasu 
i jednocześnie rozwijanie pasji. 

wszystkich miast. Nie próbowa-
łam nawet z takimi osobami roz-
mawiać, ponieważ bełkot, który 
z siebie wydają, bywa trudny do 
zrozumienia. Tak czy inaczej, 
bezdomnych pokroju pana Ma-
riusza jest więcej. Chociażby pan 
Ireneusz, przemierzający od cza-
su do czasu wrocławski Rynek. 
Człowiek wiecznie uśmiechnięty, 
lubiący dzielić się z ludźmi swo-
imi przeżyciami i wnioskami, 
jakie z nich wyciągnął. Nieraz 
przysiadł się do mnie pod Prę-
gierzem, mówiąc, że powinno 
się doceniać to, co się ma i szu-
kać w życiu jedynie pozytywów. 
Trudno się z tym nie zgodzić, 
szczególnie wtedy, kiedy słyszy 
się to od osoby nieposiadającej 
prawie żadnych dóbr material-
nych. Nam, ludziom mającym 
gdzie mieszkać, wydaje się to 
najgorszą z możliwych wizji przy-
szłości, jednak udało mi się do-
trzeć do osoby, która żyła na uli-

cach obcego kraju przez dwa lata 
i dobrze to wspomina.

– Mając dwadzieścia trzy 
lata, byłem bezdomny, ale jedno-
cześnie byłem najszczęśliwszym 
człowiekiem na świecie. Wiedzia-
łem, że cokolwiek mnie spotka, 
cokolwiek się wydarzy, nie będzie 
niczym złym. Co mogło spotkać 
człowieka, który nic nie ma? – 
To pytanie zwaliło mnie z nóg. 
Nigdy nie patrzyłam na bezdom-
ność przez pryzmat szczęścia. 
Domyślam się, że nie jestem je-
dyną osobą, u której tacy ludzie 
wzbudzali co najwyżej współczu-
cie. I tu po raz kolejny możemy 
zauważyć, że postacie tułające 
się po mieście bywają mądrzejsze 
i bardziej doświadczone, niż my-
ślimy. To swego rodzaju życiowy 
paradoks – człowiek mogący tak 
wiele w życiu osiągnąć, kończy 
bez dachu nad głową.

KAROLINA KRUK
karolina.kruk4@o2.pl

Rys. Filip Kołat
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Sportowa szlifierka     

Skoki narciarskie, podobnie jak każdy inny sport, od zawsze miały swoich zwolenników i prze-
ciwników. Sceptycy uważają, że jest to nudny, nieciekawy sport. „Oni przecież tylko skaczą” 
mawiają. Nie wiedzą nawet, w jak wielkim są błędzie.

Aktorzy amatorzy nie mają 
rozpisanych dialogów ani scen. 
Muszą jedynie wiedzieć, jak się 
potoczy los ich bohatera i odegrać 
swoją rolę na tyle realistycznie, 
by odbiorcy byli zadowoleni. Jak 
się okazuje, nie jest to wcale trud-
ne – pomimo dukania, błędów 

językowych, nieustannych wrza-
sków, przekrzykiwania i wulgary-
zmów, twory takie jak „Dlaczego 
ja”, „Trudne sprawy” czy „Ukryta 
prawda” mają rzeszę oddanych 
fanów.

Zjawisko niby niegroźne. Moż-
na powiedzieć – kto lubi, ten 
niech ogląda. Faktem jest jednak, 
że ogrom widzów zadowolonych 
z tego potoku kiczu jest zatrwa-
żający. Trudno nie zauważyć, że 
poziom nadawanych w telewizjach 
programów jest dopasowany do 
intelektualnego poziomu odbior-
ców albo (co gorsza!) ma na celu 

Lecimy po zwycięstwo

Jak wygląda „od kuchni” ka-
riera skoczków narciarskich? 
Otóż przez kilka miesięcy serwo-
wany jest im wzmożony trening, 
mający na celu przygotowanie ich 
do sezonu zimowego, który trwa 
od końca listopada do końca mar-
ca, czyli równe cztery miesiące. Po 
jego zakończeniu zawodnicy mogą 
udać się na zasłużony wypoczy-
nek, by po kilku tygodniach znów 
wrócić do trenowania, bo przecież 
zbliża się letnie Grand Prix. Po 
letnim GP następuje chwila prze-
rwy i znowu ćwiczenia. Podczas 
sezonu skoczkowie nieustannie 
przenoszą się z miejsca na miej-
sce, by brać udział w kolejnych za-
wodach. Zaniedbują często życie 
rodzinne, robiąc to, co naprawdę 
kochają. Zazwyczaj ich rodziny są 
niezwykle wyrozumiałe i okazują 
im ogromne wsparcie duchowe. Są 
też i tacy, którzy za swoimi męża-
mi czy synami podróżują po całej 

Europie. Jak natomiast wyglądają 
treningi? Mogłoby się wydawać, 
że kluczową rolę w tym sporcie 
odgrywają nogi i to nad nimi na-
leży najwięcej pracować. Po części 
jest to oczywiście prawda, ale sko-
czek powinien pracować też nad 
innymi partiami ciała. Podczas 
lotu bardzo ważna jest postawa, 
dlatego cała sylwetka powinna być 
wysportowana. Co więcej, skocz-
kowie muszą być bardzo szczupli, 
by podczas unoszenia się w po-
wietrzu stawiać jak najmniejszy 
opór. W tym celu stosują specjal-
ne, bardzo restrykcyjne diety. Ale 
to nie wszystkie ich wyrzeczenia. 
W trakcie sezonu nie mogą tknąć 
nawet odrobiny alkoholu. Nie ob-
chodzą także hucznego sylwestra. 
O północy wypijają po lampce 
szampana (małe odstępstwo od 
reguły) i kładą się spać, bo następ-
nego dnia czekają ich noworoczne 
zawody w Garmisch Partenkir-

chen, należące do prestiżowego 
Turnieju Czterech Skoczni.

Co nowego?
Inauguracja sezonu 2015/2016 

nastąpiła 21 listopada ubiegłego 
roku podczas konkursu druży-
nowego na dużej skoczni w nie-
mieckim Klingenthal. W styczniu 
2016 roku na mamuciej skoczni 
Kulm (HS-225)* w austriackim 
Bad Mitterndorf odbędą się mi-
strzostwa świata w lotach. W pią-
tek 15 stycznia i sobotę 16 stycz-
nia zaplanowano po dwie serie 
w konkursach indywidualnych, 
w niedzielę 17 stycznia odbędzie 
się konkurs drużynowy. W Polsce 
odbędą się cztery konkursy – po 
dwa w Zakopanem i Wiśle. Kon-
kursy Pucharu Świata w Zako-
panem zaplanowano w dniach 23 
i 24 stycznia 2016 roku, pierwszy 
z nich będzie drużynowy. W Wi-
śle skoczkowie będą rywalizowali 

4 i 5 marca 2016 roku. Zawsze za-
wody w Wiśle i Zakopanem były 
w terminarzu zawodów obok sie-
bie, więc rozdzielenie ich jest spo-
rym zaskoczeniem. 

Miejmy nadzieję, że nowy se-
zon będzie obfitował w niezwykłe 
emocje sportowe i że dostarczy 

skoczkom, jak i ich sympatykom 
sporo niezapomnianych wrażeń 
oraz że obędzie się bez poważ-
niejszych wypadków.

WIKTORIA ŻUREK
Wiki54-97@o2.pl

* HS – rozmiar skoczni.

Wszyscy ją krytykują i jedno-
cześnie hołdują jej prawie codzien-
nie. Uważa się, że jest dobra dla 
prymitywów, ale każdy zna ją od 
podszewki. Rozpoczęła się kilka 

lat temu i zawładnęła polskimi 
telewizjami. Epoka seriali parado-
kumentalnych.

Nie od dziś wiadomo, że dla 
Polaka nie ma nic ciekawszego 
od tego, co sąsiad robi za ścianą. 
Całą tę ciekawość podsyca fakt, że 
ów sąsiad zazwyczaj swoją prywat-
ność stara się chronić i (oczywiście) 
z wzajemnością chce się dobrać do 
naszej. Na szczęście z pomocą nade-
szła cała gama stacji telewizyjnych, 
prześcigających się w nadawaniu se-
riali, które do złudzenia przypomi-
nają podglądanie Kowalskich spod 
czwórki przez dziurkę od klucza.

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

Polub nas na:
facebook.com/szlif.lo13

13 listopada gościem Wszech-
nicy był Przemysław Gałecki, 
sportowiec, a także dziennikarz. 
Obecnie pracuje w Polskim Radiu 
Wrocław. Wcześniej brał udział 
w realizacjach programów m.in. 
dla TVN, TVN 24 oraz TVP 1. 
Mówił o swojej pasji do dzienni-
karstwa, które jest dla niego jak 
sport, ponieważ codziennie dzieje 
się coś innego, niespodziewanego. 
Powiedział, że osoba pracująca w 
tym zawodzie musi przede wszyst-
kim być ciekawa świata i widzieć 
błędy tam, gdzie reszta ich nie 
dostrzeże. Ze strony uczestników 
spotkania padały pytania, czy stu-
dia w tym kierunku są dobrym po-
mysłem oraz ile prawdy jest w tym, 
co prezentują media. Dla młodych 
adeptów sztuki dziennikarskiej na 
pewno była to wspaniała lekcja.

27 listopada mieliśmy przy-
jemność gościć Konrada Imielę, 
aktora, reżysera i dyrektora Te-
atru Muzycznego Capitol. Swoją 
przygodę z aktorstwem rozpoczął 
w szkole średniej. Występował na 

deskach wielu teatrów. Na koncie 
ma kilka ról filmowych. Jest rów-
nież autorem piosenek. Na spo-
tkaniu opowiadał m.in. o tym, jak 
istotny wpływ na ludzi ma sztuka, 
czym powinien charakteryzować 
się dobry aktor i jak funkcjonuje 
teatr.

4 grudnia gościem Wszechnicy 
był Janusz Karkocha, wychowawca 
z wieloletnim stażem w zakładzie 
karnym we Wrocławiu. Wyjaśnił 
nam, dlaczego ludzie popełniają 
przestępstwa, jakie czynniki mają 
na to wpływ oraz jak można spro-
wadzić skazańców na dobrą dro-
gę. Opowiadał nam o życiu osa-
dzonych za kratami, którzy przez 
długie lata, 24 godziny na dobę, są 
skazani na swoich współwięźniów, 
ograniczenie swobody i prywatno-
ści czy odosobnienie w izolatce. 
Gość mówił również o podkul-
turze więziennej oraz wspominał 
ciekawe historie związane z pracą 
w zakładzie karnym.

MARTA NOWAK
marta.nowak1998@gmail.com

ogłupić siedzących przed telewi-
zorem obywateli. Tak czy inaczej, 
niezbyt dobrze o naszych rodakach 
świadczy tak wielka skala zaintere-
sowania dramatami w stylu „Mój 
sąsiad ukradł mi żółwia”, „Moja 
była żona zamieszkała w mojej 
piwnicy”.

Oczywiście, jeśli zapytamy 
znajomych, czy lubią oglądać tę 
szmirę, czy widzieli ostatni odci-
nek, zapewne parskną śmiechem 
i pokręcą głowami. Tak to już jest 
– nikt nie ogląda, wszyscy dobrze 
znają; disco polo nikt nie słucha, 
ale na weselach sale aż grzmią od 
przeboju Boysów (wszyscy wiemy, 
którego). Należy przemyśleć, czy 
warto oglądać coś, do czego wsty-
dzimy się przyznać. Skoro wiemy, 
jak niski poziom rozrywki repre-
zentują seriale paradokumental-
ne, dlaczego wciąż cieszą się tak 
wielką oglądalnością? Dlaczego 
ogłupiamy się na własne życze-
nie, mając pod nosem kina, te-
atry, muzea i galerie sztuki? Nie 
mają racji ci, którzy twierdzą, że 
to nikomu nie robi szkody, bo to, 
co dziś jest śmieszne, jutro może 
stanowić już prawdziwie ulubio-
ną rozrywkę. Przyzwyczajenie się 
do pseudorozrywki powoduje po-
wstawanie pseudokultury, a tym 
samym degradację intelektualną 
społeczeństwa. Apeluję do wszyst-
kich, dla których kultura i rozwój 
są ważne: używajcie pilota z więk-
szą rozwagą!
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@gmail.com

Tego nikt nie ogląda
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