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Pewna dyscyplina „sportu”, której towarzyszy bardzo intensywna praca wszystkich zmysłów. 
Znalezienie godnego „zawodnika” jest nie lada wyzwaniem. Bo takich, jak twierdzą wszyst-
kie kobiety na całym świecie, jest niewielu. Odwieczna zmora płci żeńskiej – szukanie ideału 
mężczyzny.
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Kwiat paproci
Słuchając wypowiedzi wie-

lu dziewcząt, można dostrzec 
w nich dość notoryczną powta-
rzalność cech charakteru tego 

„idealnego”. Czyżby każda 
chciała tego samego? Przedsta-
wiam tu dość okrojoną instruk-
cję, jaki mężczyzna powinien 

być (lub chociaż się starać). Po 
pierwsze…

– Powinien być dowcipny. 
Życie z wciąż poważnym face-

nalnie niż kobiety. Są zdania, że 
ideały nie istnieją, a zwłaszcza 
wśród mężczyzn.

– Śmieszy mnie, kiedy widzę 
czternastoletnie dziewczynki 
wzdychające nad teledyskami 
Justina Biebera – mówi Miłosz 
Wiciński. – Po obejrzeniu trzy-
minutowego materiału każda 
oświadcza, że jest perfekcyjny 
w każdym calu i mogłaby być jego 
żoną od zaraz.

– Nie ma ideałów, nie było 
i nigdy nie będzie. To otocz-
ka, która jest stworzona wokół 
gwiazd filmowych – oświadcza 
Adrian Klim. – Wszyscy aktorzy, 
którzy są uważani za cielesnych 
bogów i mistrzów romantyzmu, 
są po prostu na takich wykreowa-
ni, na pewno mają wiele wad, jak 
każdy.

Ciekawe tylko, jak oni patrzą 
na krągłe kształty pięknych pań 
na ekranach telewizorów i czy 
nie mają swych ideałów? Ale to 
już całkiem osobny temat do roz-
ważań. Rzecz w tym, że drogie 
panie na całym świecie muszą 
pogodzić się w końcu z myślą, że 
perfekcyjny mężczyzna to kwiat 
paproci. Choć pomarzyć zawsze 
można…

– Nie chodzi nawet o kolację 
przy świecach czy łóżko obsy-
pane różami. Jeśli zrobi kanap-
ki z serem swojej dziewczynie, 
będzie ją tulił, gdy jest chora, 
i mówił, że jest wspaniała nawet 
z czerwonym nosem, będzie ide-
alny – uśmiecha się Monika.

Marta NaMyślak
namyslaczka@onet.eur
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tem byłoby zbyt przytłaczające. 
Musi umieć nas rozbawić, pod-
nieść na duchu. Powinien rozu-
mieć łzy kobiety, ale nie ulegać 
im. Umiejętność okazywania 
uczuć jest również bardzo ważna 
– wylicza Monika Świątek. Po 
drugie…

– Prawdziwy mężczyzna ma 
przede wszystkim szacunek do 
kobiety – podkreśla Aleksandra 
Przestrzelska.

Wydaje się to proste, ale czy 
połączenie tak wielu cech jest 
możliwe? Bo nie od dziś wiado-
mo, że kobieta zmienna jest i trze-
ba jej dogadzać w każdej sytuacji, 
więc po trzecie: wszechstronność 
i zaradność! A gdyby to połączyć 
jeszcze z wyglądem…

– Wiem, że nie ma ideałów 
– stanowczo zaczyna Agata Zio-
bro. – Ale marzy mi się chłopak 
z ciemnymi włosami i czekolado-
wymi oczami. Powinien być opie-
kuńczy, dowcipny i szarmancki… 
– uśmiechając się wylicza na pal-
cach. 

Mężczyzno! Jeśli chcesz być 
idealnym kandydatem na męża 
dla każdej kobiety, jaką sobie 
tylko wymarzysz, pamiętaj! Ko-
niecznie przeczytaj książkę „Po-
śmiejmy się. 777 dowcipów na 
każdą okazję” (bo kobiety lubią 
dowcipnych), skorzystaj z kursu 
dla przedszkolanek (nadmierna 
opiekuńczość nie szkodzi), no 
i oczywiście podszlifuj sztukę sa-
voir-vivre’u (szacunek i dżentel-
meństwo to podstawa).

Płeć męska natomiast patrzy 
na tę sprawę dużo bardziej racjo-

MANicure
Makijaż towarzyszył ludziom od dawna. Służył między inny-
mi jako określenie statusu społecznego albo przynależności 
do danych plemion. Z biegiem czasu jego rola zmieniła się. 
ludzie zaczęli korzystać z coraz to nowszych specyfików. 
W końcu te przerodziły się w kosmetyki. Przyjęło się, że ko-
rzystają z nich głównie kobiety. Jednak być może nadszedł 
czas, aby spojrzeć na to inaczej?

– Na początku się krępowa-
łem. Wszystko zaczęło się, kiedy 
byłem w gimnazjum. Poszed-
łem do kosmetyczki, bo miałem 
problem z bliznami po trądziku. 
Po kilku zabiegach poczułem 
się lepiej, bardziej pewny siebie 
– mówi Piotr Łoziński, uczeń li-
ceum. Chwali sobie swoją gładką 
jak jedwab cerę. Być może wydaje 
się to śmieszne, jednak faktycznie 
można mu jej pozazdrościć.

Jak się okazuje, panowie 
dbają u kosmetyczek nie tylko 
o twarz. Adam, student Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, nie pogar-
dzi również manicurem.

– Gdy byłem w liceum, wsty-
dziłem się swoich paznokci. 
Może to głupie, wiem, ale od-
stające skórki, które ciągle spra-
wiały ból, doprowadzały mnie 

do szewskiej pasji. Wyglądało to 
okropnie, jak gdybym zanurzył 
dłonie w kwasie. Postanowiłem 
o nie zadbać. Nie ukrywam, wsty-
dziłem się przed pierwszą wizytą. 
Obecnie facetów korzystających 
z usług kosmetycznych bierze się 
za gejów. A ja po prostu miałem 
problem – zwierza się. Obaj pa-
nowie zarzekają się, że są w stu 
procentach heteroseksualni. Jak 
widzą to wszystko dziewczyny?

– Jestem zadowolona z moje-
go chłopaka. Nie widzę nic złego 
w tym, że mężczyzna korzysta 
z usług kosmetycznych. Jeżeli 
chce o siebie dbać, to tylko do-
brze o nim świadczy. Wątpię, 
żeby jakakolwiek kobieta myślała 
inaczej. Oczywiście, wszystko ma 
swoje granice – śmieje się Jagoda 
Ociesa, tegoroczna maturzystka. 

– Nie chciałabym, żeby intereso-
wał się sobą bardziej niż mną!

Jak to wszystko wygląda od 
strony samych usługodawczyń? 
Jak dużo facetów witają w swoich 
gabinetach?

– Nie potrafię podać kon-
kretnej liczby panów klientów 
– mówi Małgosia Wira, pracow-

jest oczyszczanie twarzy. Nie 
dość, że skuteczny, to w dodatku 
przyjemny.

Jak widać, mężczyźni nie po-
winni wstydzić się korzystania 
z takich usług. W zadbanym ciele 
zadbany duch!

Patryk BitNer
patryk.bitner@gmail.com

niczka gabinetu kosmetycznego. 
– Mogę zapewnić jednak, że jest 
ich zauważalnie coraz więcej! 
Mężczyźni zaczęli świadomie 
dbać o swój wygląd. Ich linie mi-
miczne oraz zmarszczki są głęb-
sze niż u kobiet, dlatego warto 
się z nimi trochę uporać. Naj-
częściej stosowanym zabiegiem 

Fot. Patryk Bitner
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Swietłana aleksijewicz jest 
białoruską pisarką, która wy-
jechała na kilka dni do Czar-
nobyla. Chciała poznać prawdę 
o mieście widmie. W 2005 roku 
napisała CZarNOBylSkĄ 
MODlitWĘ. krONikĘ 
PrZySZŁOśCi.

Reportaż rozpoczyna trafny 
cytat Meraba Mamardaszwilie-
go – „Jesteśmy powietrzem, nie 
ziemią…”. Wybuch reaktora 
z 26 kwietnia 1986 roku zmienił 
życie tysięcy ludzi. Aleksijewicz 
opisuje czarnobylską katastrofę 
z zupełnie innej strony. Widzia-
ną oczami zwykłych mieszkań-
ców skażonego miasta. Zbiór 
monologów przedstawia życie 
przed i po katastrofie. 

Najbardziej poruszającą hi-
storią jest „Samotny głos ludz-
ki”. Autorka opisuje los kobiety 
w ciąży i jej męża wysłanego 
do gaszenia pożaru reaktora. 
Mężczyznę po akcji przewie-
ziono do szpitala z głębokimi 
poparzeniami. Żona, pomimo 
zakazów lekarzy, opiekowała 
się chorym. Niestety, ta historia 
nie skończyła się szczęśliwie.

„Czarnobylska modlitwa” 
obala wszelkie mity i hipotezy. 
Autorka wnikliwie przedstawia 
nie tylko życie ludzi w skażonej 
strefie. Czytelnik w pewnym 
momencie uświadamia sobie, że 
tak naprawdę nic się nie zmie-
niło po awarii reaktora. Starsi 
mieszkańcy czarnobylskich wsi 
nadal nie wiedzą, czym jest pro-
mieniowanie. Ciągle zajmują się 
rolnictwem, prowadzą normalne 
życie. Cieszą się z każdego dnia. 
Jednak co jakiś czas ich spokój 
zakłócają wysłannicy rosyjscy 
z dozymetrami mierzącymi ak-
tywność promieniotwórczą. 

Trzymająca w napięciu 
książka wskazuje, że najbar-
dziej sprawdzonym lekiem na 
życie poczarnobylskie stał się 
samogon. Niejeden ojciec, gdy 
chciał wziąć małego syna na 
ręce, musiał się napić, aby nie 
myśleć o promieniowaniu. 

Reportaż Aleksijewicz był 
pisany przez dwadzieścia lat. 
Po upływie tak długiego czasu 
dalej szokuje, ujawniając prze-
kręty i oszustwa w Związku 
Radzieckim. Miejscami mocne 
monologi trafnie ujmują historię 
Czarnobyla. Rozmowy autorki 
z tamtejszymi mieszkańcami 
momentami okazują się bardzo 
zaskakujące. Wciągające mono-
logi potrafią uzmysłowić czytel-
nikowi, co tak naprawdę liczy 
się w życiu. Wzruszające histo-
rie łapią za serce. 

Książkę „Czarnobylska 
modlitwa. Kronika przyszło-
ści” polecam tym, którzy chcą 
się dowiedzieć, jaką tajemnicę 

skrywa miasto wid-
mo.

katarZyNa
ZaZula

karenz@onet.eu

Zatrute miasto

Dla ciała 
i duszy

– Niezwykle kobiecy taniec, 
wymagający jednak siły i dobrej 
kondycji. Cały czas ewoluuje. 
Daje niezwykłą możliwość in-
dywidualności – nie zamyka się 
w kanonach, nie ma sztywnych re-
guł, ruchów. Łączy w sobie magię 
orientalnej tradycji z europejską 
nowoczesnością – mówi o Tribal 
Fusion Justyna Bieć, instruktor-
ka tańca z Wrocławia. 

Ten młody styl tańca, stworzo-
ny przez Amerykanki, ma swój po-
czątek w American Tribal Style – 
odmianie Tribalu, czyli stylu tańca 
orientalnego. Oparty o zbiorową 
improwizację, w której lider po-
rozumiewa się z grupą za pomocą 
niezauważalnych dla widza sygna-
łów i gestów, łączy również taniec 
brzucha, flamenco, taniec współ-
czesny, indyjski, cygański, jazz czy 
hip-hop. Atrakcyjność występu 
zależy głównie od doświadczenia 
tancerza – nikogo więc nie po-
winno zdziwić, gdy w choreogra-
fii polskich tancerek zobaczymy 
krok poloneza. Kobieta zmienna 
jest, dlatego dowolność w wybo-
rze muzyki to ukłon w stronę płci 
pięknej. Mogą to być współczesne 
aranżacje orientalnych utworów, 
ale i bałkańskie, indyjskie, celty-
ckie, a nawet dubstep. Co w Tribal 
Fusion przyciąga najbardziej?

– Niezależność taneczna, 
możliwość rozwijania się w nim 

Odważny makijaż, ciężka biżuteria, bogato zdobiony pas, 
muszelki kauri, metalowe monetki. Cekiny, pióra, kostium 
niczym z bajki, jak elf czy nawet kot. a może nawiązanie do 
kabaretu i kapelusz? tribal Fusion to styl tańca, który po-
zwala kobiecie być kimkolwiek zechce…

poprzez brak granic oraz niesa-
mowita widowiskowość. Zawsze 
bywa zaskakujący. Otworzył mi 
oczy na różne techniki tańca, 
nauczył świadomości ciała, kon-
centracji, cierpliwości i tego, że 
trening czyni mistrza. Dzięki 
niemu poznałam też wiele wspa-
niałych kobiet, z którymi mam 
zaszczyt tańczyć – odpowiada 
Justyna. Tribal Fusion to przede 
wszystkim wolność, ucieczka od 
kompleksów czy problemów dnia 
codziennego. 

– Panie wybierają ten styl 
tańca dla samych siebie, dla 
rozwoju ciała i duszy. Początek 
zawsze jest trudny, ale kiedy tań-
czę, czuję radość, bo robię to, co 
kocham – mówi Marta Bętkow-
ska. Strój, pomimo tego, że robi 
ogromne wrażenie, jest jedynie 
dopełnieniem całości. Chodzi 
o to, by dobrze czuć się w swoim 
ciele. Na zajęcia z Tribal Fusion 
może przyjść każdy (mężczyźni 
również, chociaż w Polsce jest 
to jeszcze mało popularne), bez 
względu na wiek czy wygląd. Po-
kaz tańca to manifestacja ogrom-
nej siły, która drzemie gdzieś 
w każdej z nas. Należy ją tylko 
odnaleźć. Myślę, że warto spró-
bować, w szczególności dla włas-
nej satysfakcji!

klauDia WieCZOrek
klaudiawieczorek68@o2.pl

Żeby móc rzetelnie to po-
twierdzić, nie potrzebuję wiele. 
Spędzam po prostu wieczór na 
imprezie zakrapianej alkoholem. 
Wiarygodność tego, o czym chcę 
się przekonać, wzrasta wraz z cza-
sem jej trwania. Nie muszę nawet 
chodzić po lokalu. Siedzę tylko 
przy stoliku i uważnie się roz-
glądam. Co mogę stwierdzić już 
po zaledwie trzech godzinach? 
Kilka kieliszków za dużo i dziew-
czyny przestają zwracać uwagę 
na to, z kim się całują. Grzesiek? 
Wiesiek? Bolek czy Lolek? Nie-
istotne! Liczy się przecież dobra 
zabawa. 

Nadarza się nowe party. Po 
raz kolejny idę więc jako cichy 
obserwator. Pada propozycja za-
grania w dobrze wszystkim lice-
alistom znaną butelkę. Uczest-
nicy, oczywiście już nieco pod 
wpływem alkoholu, są gotowi na 
wszystko. Może więc homosek-
sualny „ślimak”? Jasne, czemu 
nie. 

– Wszystkiego trzeba w ży-
ciu spróbować! – słyszę. I już po 
chwili widzę całujące się ze sobą 
„szalone” osiemnastolatki. Ich 
znajomi mają niezły show. Poja-
wiają się gwizdy, oklaski, śmiech. 
Oczywiście w ruch idą komórki 

Nieważne z kim
to, co kiedyś było jedyne i niepowtarzalne, dziś traci swą 
wyjątkowość. Dawniej pocałunek był dowodem miłości. Za-
rezerwowany tylko dla drugiej połówki, zastępował miłosne 
wyznanie. W dzisiejszych czasach, niestety, coraz bardziej 
traci na wartości.

i aparaty, a Facebook następnego 
dnia aż huczy. 

Może te dwie sytuacje były 
jednak tylko przypadkowe? Po-
stanawiam to sprawdzić. Dys-
kretnie, chcąc uzyskać szczere 
odpowiedzi, poruszam nurtujący 
mnie temat wśród licealistów. 

– Zdarzyło wam się kiedyś 
pocałować w cią-
gu jednego wie-
czora kilku chło-
paków? – pytam 
koleżanek. 

– Ojej, żeby 
to tylko raz. Je-
stem wolna, więc 
korzystam. Nie 
widzę w tym nic 
złego – z nie-
uzasadnioną dla 
mnie dumą mówi 
jedna z nich. 
Odpowiedzi po-
zostałych dziew-
czyn brzmią po-
dobnie.

Zadaję to 
pytanie rów-
nież kolegom. 
W efekcie zosta-
ję tylko obrzuco-
na spojrzeniami 
suger ując y m i : 

„Pytasz serio? To chyba oczy-
wiste”. Dla nich słowa w tym 
przypadku są zbędne. Uznaję 
więc, że nie będę się kompromi-
tować, wypytując nadal o coś, co 
doskonale powinnam przecież 
wiedzieć. Temat drążę jednak 
w dalszym ciągu wśród dziew-
czyn.

– Będąc w związku z mężczy-
zną, którego kocham, pocałunek 
jest dla mnie formą wyrażenia 
uczuć, sposobem na zbliżenie się 
do siebie, chwilowym oderwa-
niem od rzeczywistości, magią. 
Taki zwyczajny, z byle kim, jest 
dla mnie tylko zabawą – wypo-
wiada się pewna siedemnastolat-
ka. 

„Zwyczajny pocałunek z byle 
kim” – brzmi paradoksalnie. No 
cóż, określenie na miarę naszych 
„nowych, lepszych czasów”. Kie-
dyś pocałunek był prawdziwym 
pocałunkiem. Oznaczał, że druga 
osoba nie jest nam obojętna. Prze-
pełniony uczuciem i czułością, 
pozostawał w pamięci. Dziś coraz 
częściej pusty, nic nieznaczący 
i zapominany następnego ranka.

„Pocałunki są tym, co pozo-
stało z języka raju”, pisał Joseph 
Conrad. Co więc pozostanie 
z niego za kilkadziesiąt lat? I czy 
w ogóle coś pozostanie?

JuStyNa StrZeBak
justynastrzebak@ 

hotmail.com

Fot. Marcin koptyński

rys. alicja Golon
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Szukając własnego stylu
Piękna, bezwarunkowo zakochana w swojej pasji, poświęcająca jej czas i energię. Czego chcieć 
więcej? rozmowa z aNGelĄ WiCik – dwudziestotrzyletnią blogerką, docenianą nie tylko za 
swój wygląd.
◗  Czy jest coś, co denerwuje 

Cię na polskich blogach?
– Bezsensowne komentarze, 

na przykład „ślicznie wyglądasz 
– obserwuj mnie”, „ładna torebka 
– zapraszam do obserwacji”, pod-
czas gdy na zdjęciach nie było ani 
torebki, ani żadnej osoby.

◗  kiedy zaczęła się twoja 
przygoda z modą?

– Wiele lat temu, gdy zaczę-
łam się przejmować swoim stro-
jem, fryzurą czy opiniami kole-
żanek i kolegów ze szkoły. Kiedyś 
chyba każda dziewczynka lubiła 
przebierać lalki w ubranka, które 
jej się podobały, a w późniejszym 
wieku sama miała swoje upodo-
bania do określonych ciuchów. 
Bloga modowego założyłam dość 
niedawno – rok temu. Postanowi-
łam, że to dobra okazja, aby po-
kazać swoją osobowość oraz mój 
stosunek do mody. Wiadomo, że 
nie każdemu musi się podobać 
mój styl, ale właśnie o to chodzi, 
aby każdy odnalazł swój.

◗  traktujesz blog poważnie 
czy to tylko rozrywka?

– Chyba można zaliczyć to do 
formy rozrywki, bo nie traktuję 
tego jak pracy. Nie poświęcam 
się temu całkowicie, ponieważ 
nie miałabym czasu na inne spra-
wy, które są w danej chwili waż-
niejsze. Blog nie utrzyma mnie 
i nie zapłaci moich rachunków. 

Traktuję go jak odskocznię, jed-
ną z form relaksu. Może gdybym 
była bardzo sławna, to miałabym 
z niego jakieś korzyści.

◗  Czy inspirujesz się jakimiś 
stylizacjami?

– Podczas kreowania zesta-
wienia, tak zwanego outfitu, nie 
sugeruję się pracą konkretnych 
osób czy celebrytów. Podążam za 
instynktem, ufam mojemu gusto-
wi, uzewnętrzniam go. Na styliza-
cje mogą mieć wpływ inni ludzie, 
warunki zewnętrzne, humor czy 
opinia mojego chłopaka. Uwa-
żam jednak, że każdy powinien 
szukać własnego stylu bez prób 
kopiowana kogoś. Jako jednostki 
jesteśmy unikalni, więc nigdy nie 
będziemy wyglądać jak sąsiad, 
aktor czy koleżanka z ławki. Waż-
ne, żeby zwracać uwagę na naszą 
sylwetkę, kolor skóry, włosów czy 
oczu. Na przykład karnacja ma 
wpływ na to, w jakich barwach 
wyglądamy najkorzystniej.

◗  Skąd pomysł na miejsca, 
w których robisz zdjęcia?

– Robię to spontanicznie. 
Często próbna fotka decyduje 
o tym, czy będę chciała kontynu-
ować sesję w danym otoczeniu, 
czy je zmienię.

◗  Skąd pomysły na styliza-
cje?

– Pojawiają się spontanicznie. 
W zależności od humoru i pogody. 

Otwieram szafę i wybieram jedną 
rzecz, która stanowi rdzeń styliza-
cji. Do niej dobieram inne, według 
mnie idealnie ze sobą współgrają-
ce i w których będę się 
czuła komfortowo.

◗  Niedawno w me-
diach pojawił się ma-
teriał Filipa Chajze-
ra na temat polskich 
blogerów. Pokazuje 
w nim, że wielu z nich 
ma małą wiedzę na 
temat mody czy sty-
listów. Co o tym są-
dzisz?

– Po pokazie mody 
Warsaw Fashion 
Weekend zawrzało. 
Podobno wypowiedzi 
osób zostały zmon-
towane, a blogerzy 
podstawieni, aby 
skompromitować na-
sze środowisko. Nie 
wiem, ile w tych plot-
kach jest prawdy, ilu 
blogerów rzeczywi-
ście wypowiedziało 
się w tej sprawie oraz 
jak wyglądał montaż 
wideo. Moim zdaniem 
wywiady były bardzo 
ciekawe – prawie jak 
komedia – można 
było się uśmiać. Mnie 
tym nie uraził, jestem 

zadowolona, że wyszło szydło 
z worka. Jeżeli nie masz wiedzy 
w danym temacie, mów o tym 
szczerze, bo każde kłamstwo 
ma krótkie nogi! Ja otwarcie 
przyznaję, że nie znam wszyst-
kich projektantów. Pokuszę się 
o stwierdzenie, że nie znam na-

wet większości. Wolę wytwory 
niż samych twórców. A te wy-
powiedzi pokazały, że blogerki 
czy blogerzy chcą pokazać swo-
ją „wiedzę”, której – jak widać 
– niestety nie posiadają. 

aDriaNNa SMOlak
ada.96.96@o2.pl

Przykładem bastionu, któ-
ry przeciwstawia się tej ogólnej 
tendencji, jest Piekarnia A.J.M. 
Żelezny przy ulicy Barlickiego 15 
we Wrocławiu. To obecnie jedna 
z niewielu, która piecze prawdzi-
wy chleb. Natomiast inny, najła-
twiej dostępny, jest pełen ulep-
szaczy.

Od niedawna Polacy uważniej 
patrzą na to, co jedzą. Pojawia się 
sporo programów telewizyjnych, 
poradników o zdrowym odżywia-
niu. Dlaczego więc nadal sięgamy 
najczęściej po najtańszy chleb? 
Pierwszy lepszy, z popularnej 
sieciówki, w składzie ma między 
innymi: kwas mlekowy, kwas oc-
towy, gluten pszenny, kwas askor-
binowy.

Tymczasem chleb bliźniak 
z czarnuszką, z piekarni przy uli-
cy Barlickiego, został przez inter-
nautów ze strony gazetawroclaw-

Ładne kontra zdrowe
Chleb, podstawowy składnik naszego jadłospisu, ale czy tylko? to od wieków symbol naszej 
kultury, w polskiej tradycji szczególnie pieczołowicie traktowany. tymczasem dzisiaj mamy do 
czynienia z ubożeniem codziennej diety większości społeczeństwa.

ska.pl wybrany jako najlepszy we 
Wrocławiu, wyprzedzając nawet 
pieczywo z innej sławnej piekarni 
na placu Bema. Pan Maciej Że-
lezny, współwłaściciel, wyjaśnia, 
czym jego wypieki różnią się od 
tych najpopularniejszych:

– Składniki naszego naj-
zwyklejszego chleba to mąka 
pszenna, żytnia, woda, drożdże 
i sól. Z mąki żytniej wytwarza-
my zakwas chlebowy, na którym 
pieczemy nasze bochenki. To 
wszystko, bez żadnych chemicz-
nych dodatków. Pewnych rzeczy 
po prostu nie powinno podawać 
się ludzkiemu żołądkowi.

Czego unikać?
Skąd mamy wiedzieć, czym 

się kierować przy wyborze chleba 
w czasach, w których jesteśmy za-
lewani ulepszanym pieczywem?

– Można to sprawdzić czasem 
nawet bez patrzenia 
w skład wypieku. 
Podejrzanie lek-
kie, duże i okazałe 
bochenki od razu 
powinniśmy odrzu-
cić. W naszej pie-
karni wszystko ro-
bimy ręcznie i bez 
polepszaczy, stąd 
kształt chleba nie 
zawsze jest ideal-
ny. Na sklepowych 
półkach natomiast 
najczęściej widzimy 
szereg ogromnych 

i przede wszystkim identycznych 
bochenków. Niestety, rozsypują 
się one już po jednym dniu. Cza-
sem jest nawet gorzej, bowiem 
po jakimś czasie stają się zielone. 
Prawdziwe, smaczne pieczywo 
można jeść do około czterech dni 
po wypieku. Później robi się ono 
suche, ale mimo to nadal jest ja-
dalne. Po tym również możemy 
poznać, czy chleb został natural-
nie wypieczony.

Jak szkodzi?
– Trudno jednoznacznie 

stwierdzić – mówi lekarz diete-
tyk, pani Barbara Dobrzańska. 
– Są dwa typy metaboliczne or-
ganizmów ludzi i na każdy z nich 
określone związki chemiczne 
mogą działać inaczej. Jednak, 
przy nadmiarze niektórych skład-
ników, zawartych w ulepszanym 
pieczywie, mogą nam zagrozić 
pewne choroby. Przykładowo di-
glicerydy, czyli kwasy tłuszczowe 
zawarte w białym chlebie, mogą 
wywołać miażdżycę. Biała mąka 
jest wysokokaloryczna, wywołuje 
otyłość, a przy okazji cukrzycę.

Co dalej?
Jak więc będzie wyglądać 

przyszłość takich wypieków, pod-
czas gdy zewsząd otaczają nas 
tanie, ulepszane chleby? Prze-
cież łatwiej jest pójść do najbliż-
szego supermarketu, kupić nie-
drogie pieczywo i przy okazji 
resztę potrzebnych nam rzeczy. 

Nowy rok rozpoczyna bardzo obszerny i różnorodny repertuar. 
Od 17 stycznia na ekranach możemy zobaczyć film „Molier na ro-
werze”. Oprócz tego „Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków”, 
„Pod Mocnym Aniołem” oraz „Robaczki z Zaginionej Doliny”. 

24 stycznia do kin wszedł „Grobowiec świetlików”, „Hannah 
Arendt”, „Ratując pana Banksa” i „Sierpień w hrabstwie Osage”. 

Tydzień później pojawiły się takie projekcje jak: „Nimfomanka” 
cz. 2, „Pancernik Potiomkin”, „Za tych, co na morzu”, „Złodziejka 
książek”, a także „Zniewolony. 12 Years a Slave”.

SZLIF ZAPRASZA

Zapowiedzi 
repertuarowe

Tymczasem, żeby dostać w tra-
dycyjny sposób pieczony chleb, 
musimy wybrać się do piekarni, 
która przecież nie zawsze jest 
w pobliżu. Pojawia się też sprawa 
kosztów. Oczywiste jest, że chleb, 
w którym naturalne składniki są 
zastępowane przez chemikalia, 
to mniejszy wydatek, a właśnie 
tak większość ludzi tłumaczy ku-
powanie ulepszanego pieczywa. 
„Bo tańsze, a trzeba jeszcze ro-
dzinę wyżywić” – mówią wycho-
dzący z supermarketów klienci.

Nasuwa się pytanie, jacy lu-
dzie dbają o zdrowie i starają się 
kupić nietknięty chemią chleb? 
Pan Żelezny zdradza swoje ob-
serwacje:

– Pojawia się tu dosłownie 
cały przekrój społeczeństwa. Są 
klienci podjeżdżający pod pie-
karnię drogimi samochodami. 

Są też tacy, którzy proszą, że-
bym sprzedał na kreskę, bo im 
brakuje. Często pojawiają się też 
stali bywalcy, którzy przyjeżdża-
ją tu aż z drugiego końca miasta. 
To jednak nie znaczy, że ludzie 
przestają kupować ulepszany 
chleb. Cały czas trzeba walczyć, 
ale na brak pracy nie narzeka-
my.

Powoli świadomość tego, 
co oferuje nam rynek, wzrasta. 
Coraz większe zainteresowanie 
własnym zdrowiem powoduje, że 
nie wystarcza nam wyłącznie ten 
napompowany wyrób. Miejmy 
nadzieję, że troska o to, co jemy, 
jest wystarczająca, by zdrowe 
pieczywo znów powszechnie było 
pieczone. Pieczone, a nie produ-
kowane.

MaCieJ SZyDŁOWSki
maciek9716@gmail.com
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Przy piecu chlebowym: 
artur Jabłoński i krzysztof śmiałek.
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koszykówka to sport, z którego definicji już wynika, że najważniejsza jest gra drużynowa i nie 
powinno być tam miejsca na gwiazdorstwo. W historii zawodowego sportu jednak cały czas 
znajdujemy coraz więcej rys na tej idealistycznej idei.

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. 15.00 

do XIII LO przy ul. Haukego-Bosaka 33.

Wydaje Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska działająca przy Xiii lO 
we Wrocławiu, pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy rP Dolny śląsk

Opiekun: Wojciech Chądzyński 

Przewodnicząca MWD: Monika Drabczyńska

Zespół redakcyjny: Justyna Strzebak, Monika świątek, Paulina kubera

Szefowa fotoreporterów: alicja Golon 

korekta: Patryk Bitner, Czcibor Ciostek, 
 aleksandra Przestrzelska

Przygotowanie do druku: I-BiS usługi komputerowe. Wydawnictwo s.c. 
 tel. 71 342 25 17, www.i-bis.com.pl
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Miesięcznik redagują członkowie Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej
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 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.

29 listopada 2013 roku Mło-
dzieżowa Wszechnica Dzienni-
karska miała okazję gościć ks. 
Stanisława Jóźwiaka, rzecznika 
prasowego Archidiecezji Wroc-
ławskiej. Na spotkaniu pytania 
odnosiły się w głównej mierze 
do celibatu. Dyskutowaliśmy, 
czy w dzisiejszych czasach jest 
on rzeczą niezbędną, czy wręcz 
przeciwnie, prowadzi do wszel-
kiego rodzaju zboczeń.

6 grudnia gościem Wszech-
nicy był Patryk Drygała, wroc-
ławski przewodnik i absolwent 
klasy dziennikarskiej w LO XIII. 
W związku ze swoim zawodem 
opowiadał nam o różnych miej-
scach we Wrocławiu. W prze-
ciwieństwie do typowych prze-
wodników, na swojej prezentacji 

pokazał te części naszego miasta, 
które zdaniem wielu nie zasługu-
ją na pochwałę.

Na ostatnim w 2013 roku 
spotkaniu, 13 grudnia, mieliśmy 
okazję gościć Wojciecha Zipsera, 
honorowego konsula Holandii. 
Opowiadał nam o głównych re-
ligiach, które zdominowały nasz 
świat: chrześcijaństwie, islamie, 
judaizmie, hinduizmie i buddy-
zmie.

Z kolei na pierwszym w 2014 
roku spotkaniu Młodzieżowej 
Wszechnicy Dziennikarskiej, 10 
stycznia, naszym gościem był Ma-
ciej Tomków, młody filmowiec. 
Jest twórcą między innymi pro-
jektu „Warsaw Halla” poświęco-
nego jednej z jego pasji, jaką jest 
rollerblading. 

Zewsząd dobiega do nas głos 
Antoniego Macierewicza oraz jego 
wrzaski w stylu „zamach”, „trotyl”, 
„pakt Tusk – Putin”. A że żyjemy 
w czasach wszechobecnych me-
diów, okazji do usłyszenia takich 
newsów nie brakuje. Niech żyje 
Smoleńsk!

Przeciętny obywatel Polski 
ma po uszy wystąpień Macierewi-
cza oraz jego ekspertów, ciągłego 
wałkowania tego samego tematu, 

Dzieci smoleńskie

nowych sprawozdań Komisji Smo-
leńskiej, która powinna już zyskać 
w Sejmie status stałej, a nie czaso-
wej. Jednak media z lubością po-
kazują wszelkie ekscesy z udziałem 
Macierewicza i jego zespołu. Cóż, 
im dłużej istnieje fala zaintereso-

wania Smoleńskiem, tym PiS dalej 
na niej dopłynie. Niestety idiotycz-
na propaganda wylewa się poza 
strony gazet i ekrany telewizorów, 
trafiając do materiałów edukacyj-
nych przeznaczonych dla dzieci.

Właściciel wy-
dawnictwa Edumal, 
które reklamuje się 
hasłem „produkcja 
zabawek EDUKA-
CYJNYCH”, kilka 
miesięcy temu wydał 
puzzle z mapą Azji 
obejmującą kawałek 
Europy. Są na niej 
zaznaczone ważne 
miejsca historycz-
ne, daty wydarzeń 
i miniaturowe ry-

sunki. Dla dzieciaków fantastycz-
na sprawa – kompletują puzzle, 
oglądają obrazki i przy okazji się 
uczą. Sama ułożyłam – zabawa 
przednia! Tylko zastanawia mnie, 
dlaczego na równi z podbojami 
Aleksandra Macedońskiego i wy-

budowaniem Tadż Mahal stawia 
się Smoleńsk? I to jeszcze z jakim 
podpisem! „Prawdopodobny za-
mach na delegację z prezydentem 
Lechem Kaczyńskim. Dowody: 
m.in. ślady materiałów wybucho-
wych na wraku statku”. I to jest 
właśnie ta edukacja? Po prostu 
niesmaczne. Fe, panie wydawco, 
nieładnie! 

Dopóki nie ma jednoznacznych 
i oficjalnych wyników ekspertyz, 
nikt nie ma prawa wysnuwać teorii 
spiskowych i podawać ich jako ofi-
cjalnych informacji. Szczególnie że 
dotychczasowe badania wykazały, 
że na elementach wraku trotylu 
czy nitrogliceryny ani śladu.

Niestety, puzzle trafiły do skle-
pów, a następnie do rąk żądnych 
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Nie ma drużyny bez lidera
Legenda koszykówki, Micha-

el Jordan, aż dwanaście sezonów 
prowadził swoich Chicago Bulls 
do rundy play-off, w tym aż poło-
wa z nich zakończyła się zwycię-
stwami. 

Po wygraniu pierwszych 
trzech tytułów z rzędu Jordan za-
wiesza swą karierę koszykarską 
na rzecz krótkiego, dwuletniego 
romansu z baseballem w Minor 
League Baseball (niższa liga ba-
seballu). Przez ten okres Byki 
z Chicago, mimo że w składzie 
wciąż jeszcze znajdowała się inna 
legenda – Scottie Pippen, dwu-
krotnie dostają się do fazy play-
off, lecz bez większych sukcesów 
odpadają w półfinałach Kon-
ferencji. Sytuacja diametralnie 

zmienia się, gdy Jordan wraca do 
koszykówki i w kolejnych trzech 
sezonach prowadzi Byki ponow-
nie do mistrzostwa.

Wraz z opuszczeniem klubu 
przez Jordana oraz Pippena, Bulls 
żegnają się na następne sześć lat 
z fazą play-off. Brakowało im nie 
tylko świetnych zawodników, ale 
też lidera, jakim był Michael.

Największa gwiazda koszy-
kówki naszych czasów – Lebron 
James, grający dla Miami Heat, 
nie może narzekać na brak świet-
nych zawodników w drużynie. 
Wyglądało to jednak kompletnie 
inaczej, gdy grał dla Cleveland 
Cavaliers, drużyny, której okres 
świetności rozpoczął się wraz 
z przybyciem Jamesa i skończył 

z jego odejściem. Teraz Kawale-
ria z Ohio powoli stara się odbu-
dować swoją markę za pomocą 
nowego lidera, rozgrywającego 
Kyrie’ego Irvinga.

Z kolei budowanie zespołu 
na jednym zawodniku, trzyma-
jącym zespół na swoich barkach, 
zemściło się na Los Angeles 
Lakers. Lider zespołu z Mia-
sta Aniołów, Kobe Bryant, ma 
już swoje lata i zdrowie nie to 
samo, co kiedyś. W tym sezo-
nie, po wyleczeniu jednej kon-
tuzji, wrócił na niespełna sześć 
meczów po to, by nabawić się 
kolejnej, wykluczającej go z gry. 
W tej sytuacji Lakersi zmuszeni 
są znaleźć nowego lidera, który 
poprowadziłby drużynę chociaż 

w połowie tak dobrze jak Bryant. 
Problem jednak polega na tym, 
że trener Mike D’Antoni zdaje 
się wciąż nie wierzyć, że wkrót-
ce na dobre zabraknie Kobego, 

tylko czeka na jego powrót, za-
pychając dziury w składzie, bez 
planu na budowanie prawdziwie 
stabilnej drużyny.

Jak widać, da się zbudować 
drużynę na jednej osobie. Ale co, 
jeśli tej jednej osoby zabraknie? 

MiŁOSZ WiCińSki
milekwic@gmail.com
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Polub nas na:
facebook.com/szlif.lo13

wiedzy dzieci. I tylko patrzeć jak le-
genda smoleńska wykiełkuje w ży-
znych i podatnych na propagandę 
młodych umysłach. Jednak warto 
zadać sobie pytanie: kto pozwolił na 
dystrybucję materiałów z taką treś-
cią? I czy nie jest to przypadkiem 
idealne narzędzie do  upowszech-
niania w społeczeństwie określo-
nych poglądów politycznych? Jeżeli 
pójdzie tak dalej, to tylko wypatry-
wać kolejnej reformy programowej, 
zmieniającej podręczniki do histo-

rii, tak aby uwzględniały rosyjski 
zamach na kwiat polskiej inteligen-
cji roku pańskiego 2010.

Drodzy dorośli, na temat Smo-
leńska każdy może mieć własną 
opinię, popierać Macierewicza, 
załamywać ręce nad jego działa-
niami albo mieć groteskowe kino 
akcji. Jednak chociaż najmłod-
szych nie faszerujmy smoleńską 
propagandą.

aGata WSZĘDyByŁ
agata.wszedybyl@gmail.com

Czytając, poszerzamy zasób 
słów, utrwalamy gramatykę i orto-
grafię… „Bla, bla, bla… przecież 
wszyscy o tym wiedzą, zresztą na 
co to komu, nie chce mi się, idę na 
kompa” – taka jest reakcja prze-
ciętnego nastolatka, kiedy w pre-
zencie od cioci dostaje książkę 
zamiast nowej gry. Potem okazuje 
się, że napisanie wypracowania 
jest trudniejszym zadaniem niż 
odnalezienie zielonego słonia z ko-
kardą na ogonie.

Niestety, tak reagują również 
dorośli ludzie. Wykręcają się od 
czytania książek argumentami 
typu: dzisiaj nie mam czasu, je-
stem zmęczony, nie chce mi się, 
to jest nudne, a w telewizji leci 
nowy odcinek „Mody na sukces”. 
Co z tego wynika? Statystyczny 
Polak czyta jedynie jedną książ-
kę rocznie.

„Czytanie książek to najpięk-
niejsza zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła” – tak to określi-

ła Wisława Szymborska. W pełni 
zgadzam się z tym stwierdzeniem. 
Czytanie rozwija naszą wyobraź-
nię. Kiedy zanurzymy się w lek-
turze, nie myślimy o problemach 
szarego życia. To pomaga nam 
się odprężyć. 

Co z ludźmi, którzy nie czyta-
ją książek? Ich jedyną rozrywką 
jest komputer? Wielogodzinne 
granie nie jest zbyt kreatywnym 
zajęciem i zubaża intelektualnie. 
Swoją drogą to ciekawe, że Fun-
dacja „Cała Polska czyta dzie-
ciom” została podniesiona do 
rangi ważnego czynnika rozwoju 
społecznego. Czyżby było aż tak 
źle? Nie jest źle, jest tragicznie!

Julia CyPryJańSka

✒ Gimnazjaliści na łamach „Szlifu”

Książka – po co nam to?


