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Gdy nastaje czternasty lutego, zakochani wychodzą na ulice, aby świętować swój dzień. Otacza 
nas wtedy aura romantyczności, wszędzie znajdują się serduszka oraz małe amorki. Ale co 
tego dnia ma robić singiel?
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Czy każdy ma swojego Walentego?

– Dla mnie ten okres nie 
różni się od innych dni w roku 
– mówi Julia Judecka, uczenni-
ca liceum. – Nie mam chłopaka 
i to święto dla mnie nie istnieje. 
Nie przeszkadzają mi zakochane 
pary, ponieważ ich nie zauwa-
żam.

Ale na czym tak właściwie 
polega ten czas dla żyjących poza 
związkiem? Portal Sympatia.pl, 
który nota bene jest portalem 
randkowym, biegnie na ratunek, 
aby nie zaszywać się pod kocem 
z pudełkiem lodów. Ich innowa-
cyjna idea to zakupy lub słucha-
nie mott życiowych brazylijskiego 
poety i pisarza Paulo Coelho. Nie 
są dobrym pomysłodawcą w tej 
kwestii.

Antywalentynki
Jeżeli jesteśmy sami tego 

dnia, to nie koniec świata. Spe-
cjalnie dla singli stworzono za-
bawy, na których można poznać 
nowe osoby oraz spotkać swoją 
drugą połówkę. Jedna z propo-
zycji to event „Single na morzu”. 
Dwudniowa wyprawa promowa 
z Gdańska do Karlskrony, na któ-

rej osoby wolne od związku mogą 
nawiązać kontakty. Na morzu 
nikt nie będzie się nudził, gdyż 
statek zabiera za jednym razem 
ponad pół tysiąca osób. 

Kolejnym dobrym pomysłem 
może okazać się coraz popular-
niejsza impreza zatytułowana 
„Walentynki dla NIEzakocha-
nych”. Przyjść na nią można ze 
swoimi znajomymi. Odbywają się 
tam szybkie randki, które trwają 
po trzy do sześciu minut. Moż-
na na nich zdecydować, czy dalej 
chcemy flirtować z daną osobą, czy 
szukamy kogoś zupełnie innego.

Szybko, ale czy dobrze?
Speed dating, czyli krótkie 

schadzki – to dzięki nim jesteśmy 
w stanie nawiązać niezobowiązu-
jący kontakt, który możemy za-
kończyć, kiedy chcemy. Według 
badań to właśnie te pierwsze parę 
minut pozwala określić nam, czy 
chcemy spotkać się z daną oso-
bą, czy jednak wolimy omijać ją 
szerokim łukiem. Inicjatywę za-
początkował rabin Yaacov Deyo 
w 1998 roku, a pierwsze tego typu 
spotkanie odbyło się w Beverly 

Hills. Idea zyskała popularność 
po emisji serialu „Seks w wiel-
kim mieście”. Randki są dobrze 
zorganizowane, panuje podział 
na grupy wiekowe, a często przed 
takim wydarzeniem trzeba się za-
rejestrować. Jedni znajdują tam 
przyjaźnie lub miłość, inni wy-
chodzą rozczarowani.

„Podczas rozmowy z jednym 
facetem zapytałam go, co lubi 
robić w wolnych chwilach. Odpo-
wiedział, że wsiada w samochód, 
parkuje w jakimś ciemnym miej-
scu i obserwuje przechodzące ko-
biety. Chyba nie muszę dodawać, 
co sobie pomyślałam” – tak pisze 
Martyna, studentka, w wypowie-
dzi dla serwisu Naszemiasto.pl.

Klasycznie nie znaczy 
nudno

Większość osób samotnych 
zapomina o tym dniu i traktuje 
go zwyczajnie. Inni wychodzą 
wieczorem ze znajomymi do kina 
lub zapraszają swoich przyjaciół 
do siebie. 

„Różnie spędzam ten dzień. 
Najczęściej w domu, jakaś kome-
dia romantyczna, lampka wina. 

Krytyka, czyli superfrajda!
W XXI wieku dzień bez złośliwości, agresji czy też różnego 
rodzaju zarzutów jest dniem straconym. Młodzi ludzie spo-
tykając się ze sobą, często opierają rozmowę na wzajemnym 
obgadywaniu. Dziewczyny mówią o dziewczynach, a chłopcy 
o dziewczynach kolegów. Tak wygląda miło spędzony czas 
w gronie najbliższych osób. 

życie. Najlepsza koleżanka, aby 
przypodobać się innym, obgadała 
nas od stóp do głów, nie zostawia-
jąc suchej nitki. Nie zapomniała 
również o skrytykowaniu wszyst-
kich zachowań, które jak dotąd 
jak najbardziej jej odpowiadały. 
Młode, dojrzewające kobiety są 
wręcz idealnym przykładem, aby 
poznać wszelkie tajemnice tak 
zwanego „hejtowania” innych. 

Hejt rozwiązaniem naszych 
problemów

Od dłuższego czasu nietrud-
no zauważyć, że w obrażaniu lu-
dzi nastąpiła ogromna zmiana. 
Inna forma złośliwości szczegól-
nie dotyka aktorów, piosenkarzy 
oraz osób znanych i rozpozna-
walnych. Na pytanie, co to tak 
naprawdę jest „hejt”, nie znaj-
dziesz jednej odpowiedzi. To 
spolszczona wersja słowa hate, 
czyli nienawidzić. Hejtem okre-
śla się działanie w Internecie, 
które jest przejawem agresji lub 
złości. Notorycznie stosowane 
w przypadku młodych ludzi, któ-
rzy próbują w ten sposób pozbyć 
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się kompleksów. Jest to w pew-
nym sensie coś pomocnego dla 
człowieka zapatrzonego w osoby 
z pierwszych stron gazet. 

Pierwszy typ hejtera to ktoś, 
kto wyraża swoje opinie, dysku-
tuje, próbując dojść do meritum. 
Cechuje go inteligencja, dzięki 
której nie patrzy tylko na swo-
je upodobania. Druga odmiana 
hejtera to osoba, która pojawia 
się wszędzie tam, gdzie tylko 
może wtrącić swoje trzy grosze. 
Nie wnosi niczego mądrego do 
dyskusji, a wręcz odwrotnie. Jej 
obecność powoduje jedynie iry-
tację. W taki sposób zaspokaja 
ona swoją chorą ambicję. W rze-
czywistości nie nakrzyczy na ni-
kogo ani nawet nie odezwie się 
słówkiem, siedząc i tylko przyta-
kując wszystkim wokół. 

Druga strona medalu
Mimo tak trudnych czasów, 

w jakich przyszło nam żyć, ist-
nieją jeszcze kobiety i mężczyźni 
o odmiennych opiniach na temat 
uwag oraz tego, jak powinny one 
wyglądać.

– Krytyka na tę chwilę obja-
wia się raczej pustością. Zdania 
kierowane do osób lub grup są 
często tworzone przez brak wie-
dzy czy zrozumienia danego te-
matu. Nasze osądzanie ogranicza 
się do bluźnierstwa, a nie, jak po-

winno, do konstruktywnej oceny. 
Profesjonalni krytycy w rozma-
itych dziedzinach powinni zo-
stać autorytetem, gdyż krytyka, 
z której wyciągamy wnioski, jest 
jedyną dopuszczalną – twier-

Czasami umawiam się z koleżan-
ką singielką, rzadziej biorę udział 
w jakiejś specjalnej imprezie pod 
tytułem alternatywne walentyn-
ki dla singli. Chociaż to też jest 
patent, żeby nie siedzieć w domu 

i się nie zamartwiać na zapas. Na 
szczęście następnego dnia jest już 
po walentynkach i wszystko wra-
ca do normy” – wypowiada się 
Kinga dla jednej ze stron randko-

wych. Nie ma co rozpaczać. Brak 
partnera nie powoduje, że jeste-
śmy sami. Przecież wokół nas jest 
mnóstwo ludzi, którym na nas 
zależy. To nasi przyjaciele, rodzi-
na, znajomi. To, że nie mamy tej 

jedynej osoby, nie oznacza, ze je-
steśmy gorsi. Nie traktujmy tego 
w kategorii wady, lecz jako atut.

ALICJA WÓJCIK
ala.wojcik@autograf.pl 

Oczywistą sprawą jest, że 
równie dobrymi sposobami na 
obrażenie tej, jakże nielubia-
nej przez nas, istoty są wredne 
komentarze zamieszczane pod 
zdjęciem na Facebooku. Jest 
to jednak rozwiązanie dla osób 
nieco odważniejszych. Dla tych, 
którzy nie są stworzeni do tak 
„bohaterskich” czynów, pozo-
staje opcja wyrażenia swojej 
opinii poprzez anonimowe fo-
rum internetowe lub wygadanie 
się zaufanej przyjaciółce. Dziś 
krytyka przybrała nieco inny wy-
gląd niż paręnaście lat temu, gdy 
mama i tata byli w naszym wieku. 
W tamtych czasach zwracano ko-
muś uwagę, gdy postępował nie-
słusznie, w trosce o jego dobro, 
lub pokazywano, że można coś 
zrobić lepiej.

Ciekawe, jak różnorodne 
mogą być uwagi na czyjś temat. 
Młodzież ma niezwykłą wyobraź-
nię, którą wykorzystuje do wy-
myślania inspirujących historii. 
Wielokrotnie mogliśmy być pod 
wrażeniem, gdy dowiadywaliśmy 
się od innych, jak wygląda nasze 

dzi Aleksandra Kłak, uczennica 
XIII LO we Wrocławiu. 

Niestety, takie podejście jest 
już rzadkością w społeczeństwie, 
a tym bardziej wśród młodych. 
Najlepszą opcją pozostaje rzu-
cenie pustego komentarza pod 
zdjęciem na Facebooku. 

KLAUDIA SEBZDA
klaudia-sebzda@wp.pl
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Zaraza dwudziestego 
pierwszego wieku

Już od zeszłego wieku telewi-
zja, gazety, a teraz także Internet 
wyznaczają trendy oraz kanony 
piękna, które mają obowiązywać 
każdego z nas. Sportowe ciała, 
mahoniowa opalenizna, perfek-
cyjny makijaż i modna fryzura, 
wszystko niczym z hollywoodz-
kiego czerwonego dywanu.

Nawet gwiazdy showbiznesu 
mają kompleksy, piękna Angelina 
Jolie mówi: „Moje ręce i stopy są 
zbyt długie, a usta wyglądają tak, 
jakby użądlił je szerszeń”, a Jen-
nifer Lopez uważa, że jest za gru-
ba. Kto by się spodziewał? Cały 
świat zachwyca się tymi paniami, 
które w teledyskach czy filmach 
przedstawiają się jako seksowne 
kobiety, a one też posiadają kom-
pleksy. Choć na pierwszy rzut 
oka nic im nie brakuje i nikt by 
nawet nie pomyślał, że może im 
coś przeszkadzać w wyglądzie.

Czy to jest najważniejsze? 
Szczerze? Kanonem piękna po-
winna być wiedza, sposób wypo-
wiadania się oraz kultura, a nie 
najnowsze buty od Chanel czy 
posiadanie sylwetki rodem z re-
klamy Calvina Kleina.

Świat opanował chaos bycia 
pięknym, zewnętrznie pięknym. 
Co z tego, że ktoś ma najdroższe 
buty lub nieskazitelny makijaż, 
kiedy jego wiedza lub kultura jest 
zerowa? Społeczeństwo się pogu-
biło i zatraca się w powierzchow-
nym postrzeganiu bliźnich.

Zacznijmy od początku
Jak nam wiadomo, najbar-

dziej szczere stworzenia ludzkie 
to dzieci. One nie zastanawia-
ją się, czy to, co powiedzą, jest 
nietaktowne. Wiele dzieciaków 

Za gruba, za chuda, zbyt wysoka lub za niska – to chyba 
najczęstsze słowa wypowiadane w tych czasach. Coraz więcej 
młodych ludzi nabiera kompleksów.

ma, a nie warto żyć wyimagino-
wanym, nierealnym światem oraz 
sztucznym wyobrażeniem nas sa-
mych. Przecież każdy z nas jest 
inny i co by to było, gdyby wszy-
scy byli idealni? Ten świat byłby 
nudny i jednokolorowy.

Niestety i tak wielu z nas pod-
chodzi krytycznie do swojego wy-
glądu. Jednak najważniejsze jest 
to, że komu mamy się spodobać, 
to się spodobamy bez względu na 
chude czy grube nogi. Prawdzi-
wych przyjaciół poznaje się w bie-
dzie, a nie w centrum handlowym 
czy na wybiegu.

– Dla wielu moja figura jest 
wyjątkowa i niespotykana. Słyszę 
komplementy, jak i różne komen-
tarze krytykujące moją sylwetkę 
– mówi Marcela Zając. – Jednak 
nie zamierzałam nigdy ukrywać 
tego, jak wyglądam, nie ma sensu 
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w tych czasach już od małego 
walczy o to, by być lepszym: wy-
zywają, przezywają i obrażają 
siebie nawzajem. Dzieci wrażliwe 
i mniej odporne na humorki ró-
wieśników zapamiętują niektóre 
dotkliwe dla nich epizody nawet 
na całe życie i już od tego mo-
mentu mogą zrodzić się u nich 
kompleksy. Choć paradoksalnie 
powinien to być najbardziej nie-
winny okres życia, bez proble-
mów, to coraz więcej młodych 
przejmuje się tym, jak wygląda, 
co powiedzą o nich rówieśnicy 
oraz czy ktoś ich polubi w grupie.

Czy ta gra jest warta 
świeczki?

Kiedy ludzie nie potrafią po-
radzić sobie z niską samooceną, 
popadają w depresję, zamykają 
się w sobie; dochodzi nawet do 
skrajnych przypadków samooka-
leczeń i samobójstw.

Każdy z nas ma wady, ale też 
zalety, nikt nie jest idealny. Nie 
wolno poświęcać zdrowia czy na-
wet życia dla wyglądu. Przecież 
lubimy osobę nie za to, że ma 
ładne włosy tylko za charakter, 
sposób, w jaki nas traktuje, a tu-
taj nie wchodzi w grę ani modna 
bluzka, ani wysportowane ciało.

– Każdy ma kompleksy – 
mówi Gracjan Kowalik. – Kie-
dyś wstydziłem się rozebrać 
w szatni przed zajęciami wycho-
wania fizycznego, nie chciałem 
pokazywać swoich blizn i ran po 
poparzeniach na plecach oraz 
brzuchu. Jednak wiele doświad-
czeń nauczyło mnie, że nie warto 
się przejmować tym, co powiedzą 
inni, wychodzę z założenia, że 
trzeba się cieszyć z tego, co się 

przejmować się wyglądem, kiedy 
u boku mam wspaniałych przyja-
ciół, którzy nie dają mi nawet po-
myśleć, że jest ze mną coś nie tak. 
Wspierają mnie w mojej pasji oraz 
są zawsze u mego boku i to jest dla 
mnie najważniejsze. Uważam, że 
nie możemy pozwolić, żeby kom-
pleksy zawładnęły naszymi głowa-
mi, jest wiele innych dróg, które 
dadzą nam radość oprócz szczę-
ścia w posiadaniu „perfekcyjne-
go” wyglądu. A tak naprawdę, to 
jaki jest właśnie ten IDEALNY 
wizerunek kobiety i mężczyzny? 
Czy to nie jest tak, że każdy ma 
swój ideał? Przecież o gustach nie 
powinno się dyskutować. Nieza-
leżnie od najnowszego czasopi-
sma czy „wszystkowiedzącego” 
Internetu...

ALEKSANDRA BURY
olabury@interia.pl

Nieprzewidywalna strzała Amora
Mimo dzielących nas różnic wieku, wyglądu czy charakteru, 
większość przechodzi w życiu taki czas, w którym przeżywa 
się nadmierną fascynację drugą osobą. Trudno określić czy 
to tylko zauroczenie, czy początek wielkiej miłości, ze względu 
na naszą indywidualność. Odpowiedź na wszelkie wątpliwości 
przychodzi z czasem.
Zauroczenie może pojawić 

się w najmniej spodziewanym 
czasie. Na początku trudno je 
odróżnić od zakochania, bo lata-
jące motyle w brzuchu za bardzo 
przysłaniają rzeczywistość. To, 
jaki będzie bieg zdarzeń, zależy 
nie tylko od nas, ale również od 
drugiej osoby i innych istotnych 
aspektów, takich jak np. poglądy, 
umiejętność dogadywania się czy 
hierarchia wartości.

Gdy znajomość zwycięsko 
przejdzie próbę czasu i rozpocz-
nie się moment pogłębiania rela-
cji, budowania więzi, to w konse-
kwencji może dojść do zawarcia 
związku. 

Nie trzeba być ekspertem, 
żeby wiedzieć, że pary są napraw-
dę różne. Ludzie dojrzali, go-
towi na związek, który wymaga 
zaangażowania i kompromisów, 
powinni podejmować decyzje 

Idąc wzdłuż regałów w księ-
garni czy bibliotece, młodzi miło-
śnicy fantasy rzadko kiedy sięgają 
po pozycje z półek przeznaczo-
nych dla dzieci. Zadowolą się po-
pularnymi seriami tego gatunku, 
nie myśląc nawet, jakie perełki są 
tym samym w stanie pominąć.

Jednym z takich cudeniek 
jest cykl dziesięciu tomów „Pax”, 
autorstwa Åsy Larsson i Ingeli 
Korsell. 

Z początku podchodziłam do 
tej powieści bardzo sceptycznie. 
Cienka książeczka pisana w czasie 
teraźniejszym nie jest zbyt zachę-
cająca. Mimo to, po przełamaniu 
się, uważam, że jest to jedna z lep-
szych serii, jakie miałam w rękach.

Głównymi bohaterami histo-
rii są dwaj bracia, dwunastoletni 
Alrik i o trzy lata młodszy Viggo. 
Jako że ich matka nie jest w stanie 
się nimi zajmować, mieszkają już 
z trzecią rodziną zastępczą. Przez 
ciągłe problemy wychowawcze wy-
lądowali w Mariefred, na pierwszy 
rzut oka spokojnym i nudnym 
miasteczku. Jednak po dłuższym 
pobycie w tym miejscu chłopcy na 
własnej skórze przekonują się, że 
jest całkowicie na odwrót.

Książki otwierają niesamowi-
cie rozbudowany świat pełen po-
tworów czy upiorów wprost wyję-
tych z najróżniejszych strasznych 
opowieści. Wartka akcja i nie-
ustanne uczucie grozy towarzy-
szą czytelnikowi cały czas do tego 
stopnia, że bardzo trudno jest się 
oderwać. Oprócz olbrzymiej listy 
monstrów, które można spotkać 
w powieści, autorki przedstawia-
ją wiele ważnych cnót, na które 
zaczyna brakować miejsca w dzi-
siejszej rzeczywistości. Braterska 
miłość, odwaga i waleczność to 
tylko kilka z nich.

Smaczku dodają liczne ilustra-
cje autorstwa Henrika Jonssona. 
Rysownik nie oszczędził czytelni-
ków. Choć większość ilustracji od-
nosi się do spokojniejszych scen, 
to jednak zdarzają się takie, któ-
re obrazują momenty po prostu 
makabryczne (jak odcięta końska 
głowa czy rozczłonkowany pies).

Mimo fabuły niczym z po-
rządnego horroru, książka zdecy-
dowanie jest warta przeczytania. 
W miarę prosty język i nawiązania 
do urban fantasy dają zdecydo-
wanie najwięcej przyjemności, 
a ilustracje pomagają zrozumieć, 
jak wygląda dana scena. Jedyne 
zastrzeżenie, jakie mam, to pozo-
stawienie tej książki na półce dla 
młodzieży poniżej dwunastego 

roku życia.
MONIKA 

BIEROŃSKA
biermonia@ 

gmail.com

być trwalszy ze względu na to, że 
partner zapewnia partnerce po-
czucie bezpieczeństwa i to, czego 
ona potrzebuje. Jeśli ona dosta-
nie w tym związku odpowiednią 
ilość autonomii lub pojawią się 
dzieci, to jest to element, który 
może scalić rodzinę. Myślę, że to 
może być bardzo trwały związek. 
W drugim przypadku, gdy kobie-
ta jest starsza od mężczyzny, ist-
nieje możliwość, że na pewnym 
etapie rozwoju partner może 
stwierdzić, że chce się uniezależ-
nić, zacząć pracować, mieć swoje 
pieniądze. Może zacząć też in-
teresować się innymi kobietami. 
Dlatego mniej prawdopodobne 
jest to, że taki związek będzie 
trwały.

Bez względu na to, co mówią 
ludzie, jakie snują teorie na te-
mat tego, jak powinna wyglądać 
idealna para, bądźmy otwarci na 
smak życia. Nie ma co przykładać 
jednej miarki i generalizować. Je-
śli dwie osoby się kochają, mogą 
przezwyciężyć wszystkie prze-
ciwności losu.

MARTA NOWAK
marta63-98@wp.pl

świadomie. Mimo wszystko nie 
przystoi krytykować wyborów za-
kochanych. W końcu to oni two-
rzą związek, w którym chcą być 
szczęśliwi.

Stereotypy
Społeczeństwo daje przyzwo-

lenie na związki, w których part-
nerzy są rówieśnikami lub męż-
czyzna jest starszy kilka lat, ale 
już niekoniecznie w sytuacji, kie-
dy to kobieta jest starsza albo gdy 
różnica wieku jest duża. Dzieje 
się tak, ponieważ panuje prze-
konanie, że mężczyzna powinien 
utrzymywać rodzinę i o nią dbać.

– Różnica wieku pomiędzy 
partnerami zaciera się, gdy na-
dają na tych samych falach pod 
kątem chociażby światopoglądu, 
wyznawanych wartości, choć nie 
musi się to wiązać z wiekiem – 
wypowiada się seksuolog Daniel 

Cysarz w wywiadzie dla Gazety.
pl. – Najważniejszy jest pociąg 
seksualny. To nie tylko wygląd, 
ale również szereg innych aspek-
tów, na przykład: sposób mówie-
nia, mentalność, osobowość czy 
seksapil. Związek starszego męż-
czyzny z młodszą kobietą może 

Rys. Filip Kołat
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◗ Na czym tak właściwie po-
lega skaryfikacja?

– To odmiana sztuki zdo-
bienia ciała. Poprzez umiejętne 
uszkadzanie tkanki otrzymuje się 
wzory i desenie. Znana jest wśród 
wielu grup etnicznych, obecnie 
stała się popularna również we 
współczesnym świecie, obok ar-
tystycznego tatuażu i piercingu. 
Ja zajmuję się trzema technikami 
skaryfikacji. Pierwszą z nich jest 
cutting, czyli wycinanie konturu, 
kolejna to skin removal, polega-
jąca na usuwaniu płatów skóry. 
Ostatnią jest branding-strike, 
czyli wypalanie wzorów rozgrza-
nym prętem lub blaszką.

◗ I co dalej? Rana po prostu 
się goi?

– Jeżeli chodzi o czas goje-
nia, to prawda jest taka, że im 
dłużej się goi, tym lepszy efekt 
końcowy. Minimalny czas goje-
nia trwa miesiąc, ale ja zalecam 
trzy. Przez cały ten okres ranę 
trzeba podrażniać, tak aby uzy-
skać zamierzony efekt oraz żeby 
zapobiec szybkiej regeneracji 
tkanek.

◗ W jaki sposób podrażnia 
się ranę?

– Szczoteczką do zębów lub 
gąbką do mycia naczyń. By uzy-
skać jasny kolor blizny, stosuje sie 
wodny roztwór kwasku cytryno-
wego. Ciemny z kolei otrzymamy, 
używając wody utlenionej. Moż-
na również wcierać tusz do tatu-
owania pomieszany z wazeliną 
lub popioły drzewne, aby uzyskać 
inne kolory. Ta technika nazywa 
się ink rubbing.

◗ To wszystko brzmi dość 
drastycznie i domyślam się, że 
sam zabieg nie należy do przy-
jemnych…

– Ból to sprawa indywidu-
alna, jedni decydują się na znie-
czulenie, a drudzy nie. Tak czy 
inaczej, nie jest to przyjemne. 
Wyobraź sobie, że ktoś wycina 
ci kawałki skóry z ciała, to musi 
boleć.

◗ Wolę jednak o tym nie 
myśleć! Powiedz mi jeszcze, czy 
przygotowujesz klientów w jakiś 
sposób do zabiegu?

– Tak. Trzy dni przed zabie-
giem zaczynasz smarować miej-
sce, w którym będzie robiona 
skaryfikacja, balsamem do ciała, 
kilka razy dziennie, aby zmiękczyć 
tkanki. W dniu zabiegu wygląda 

to tak jak z tatuowaniem, ustala-
my wielkość, robię kalkę, odbijam 
wzór i zabieram się do pracy.

◗ Skoro już wspomniałeś 
o tatuowaniu, da się zastąpić 
skaryfikację białym tatuażem?

– Białe tatuaże wyglądają do-
brze po zrobieniu, później niestety 
żółkną. To, co wygląda po wygoje-
niu na biały tatuaż, jest w większo-
ści skaryfikacją wykonaną metodą 
cuttingu lub skin removalu.

◗ Ile mniej więcej wynosi 
cena zrobienia skaryfikacji wiel-
kości dłoni? Można ją porównać 
do kosztów poniesionych przy ro-
bieniu tatuażu?

– Wszystko zależy od szcze-
gółów, mogę tylko wycenić orien-
tacyjnie, tak samo jak z tatuażem. 
Im więcej szczegółów znam, 
widząc wzór, tym precyzyjniej 
mogę podać cenę. Technika skin 
removalu zawsze będzie droższa 
niż cutting, gdyż wymaga więk-
szego nakładu pracy.

◗ Dużo osób decyduje się na 
skaryfikację?

– Średnio wykonuję od 
dwóch do pięciu zabiegów tygo-
dniowo. Mówiąc krótko, na brak 
zainteresowania nie narzekam. 
Szczególnie dużo osób wybiera 
skaryfikacje na twarzy.

◗ Dziękuję za rozmowę.
karolina.kruk4@o2.pl

3 lutego we wrocławskiej 
Hali Stulecia odbędzie się III 
Gala Stand-up Comedy. Wystą-
pi między innymi znana gwiaz-
da polskiego Stand-up Abelard 
Giza, Kacper Ruciński, Rafał 
Rutkowski i wiele innych. Cena 
biletu za ogromną dawkę śmie-
chu wynosi 55 złotych.

Mieszanina argentyńskiej 
i latynoskiej amerykańskiej mu-
zyki we wrocławskim Centrum 
Sztuki Impart. Marcin Wyro-
stek – Tango Corazon, bo tak 
brzmi pełna nazwa koncertu, 
odbędzie się 5 lutego. Usłyszy-
my własne aranżacje muzyki 
jazzowej, klasycznej, musicalo-
wej i klubowej. Ceny biletów od 
50 do 70 złotych. 

Ennio Morricone The 60 
Years of Music Tour – Live in 
Wrocław – sławny kompozy-
tor filmowy zagości 23 lutego 
we wrocławskiej Hali Stulecia. 
Będzie to jedna z części świato-

wego tournée pod hasłem The 
60 Years of Music Tour. Jest 
to jedno z ważniejszych wyda-
rzeń kulturalnych 2016 roku we 
Wrocławiu. Cena biletów nie 
jest znana.

Do klubu Eter zawita 3 mar-
ca Dawid Podsiadło. Trasa kon-
certowa Son Of Analog będzie 
promować płytę Annoyance 
And Disappointment. Bilet 
w cenie 59 złotych. 

„Wszystko o mężczyznach” 
– brzmi bardzo ciekawie. Otóż 
4 marca w Sali Koncertowej im. 
Jana Kaczmarka w Radiu Wro-
cław odbędzie się spektakl pod 
tym tytułem. Zostanie poka-
zany męski punkt widzenia na 
podstawie podsłuchanych roz-
mów w barach, na siłowni, przy 
kawie. Cena biletu 90 złotych. 

ALICJA PODĘBSKA
a.podebska@gmail.com

KULTURALNE WEEKENDY

Ozdobne blizny
Z CONOREM PIOTREM ADAMSKIM, zajmującym się 
piercingiem i modyfikowaniem ciała, rozmawia Karolina 
Kruk

Chwila na zastanowienie

Piszę o liceach, dlatego że 
uczniowie techników lub zawodó-
wek należą do tych szczęśliwców, 
którym wybór wyższej uczelni 
nie spędza snu z powiek. W su-
mie, jakby się nad tym zastano-
wić, uczniowie ogólniaka dzielą 
się na dwie grupy. Ci pierwsi wie-
dzą, co chcą robić, a nie ma ich 

w technikach chociażby dlatego, 
że nie znaleźli tam odpowiednie-
go dla siebie profilu. Ci drudzy… 
no cóż. Pomysł na przyszły zawód 
niby mają, ale zmienia się on co 
miesiąc. Wiedzą, gdzie chcą iść, 
ale ani to doprecyzowane, ani 
ostateczne. Jeszcze na dodatek 
siedząc na przykład na ósmym 
polskim w tygodniu, zadają sobie 
pytania: „co ja tu robię?” i „cze-
mu nie ma mnie na mat-fizie?”, 
po czym snują smętne rozważa-
nia, używając metafor, paralel, 
inwersji i aluzji literackich…

Znikąd pomocy
Oczywiście, nikt nie zabra-

nia konsultacji z doradcą za-

Są tacy, którzy od piątego roku życia wiedzą doskonale, co chcą robić w przyszłości. Już na 
etapie gimnazjum, na podstawie swoich zainteresowań, obmyślają wymarzony kierunek stu-
diów, a nawet planują konkretną uczelnię. Ale to tylko chwalebne wyjątki. Zwykłych zjadaczy 
chleba w połowie liceum nawiedza myśl: co ja zrobię ze swoim życiem?

wodowym. Ale dla większości 
młodych ludzi to ostateczność. 
W pierwszej kolejności szuka-
ją natchnienia w bliskim oto-
czeniu. Biorąc pod uwagę, że 
najbliżej jest zwykle komputer, 
warto przeanalizować dość po-
pularne testy predyspozycji za-
wodowych. Owszem, zdarzają 

się rzetelne i profesjonalne, ale 
w innych proponowanym zawo-
dem jest na przykład stroiciel 
fortepianów, co jest średnio re-
alistyczne, szczególnie że w te-
ście nie było pytań związanych 
z muzyką.

Licealiści o pomoc zwracają 
się także do swoich nauczycieli. 

– Wybór przedmiotów zda-
wanych na maturze, a więc kie-
runku dalszej edukacji, jest in-
dywidualny dla każdego ucznia 
– mówi Małgorzata Wiater-
-Mohr, wychowawczyni zeszło-
rocznej maturalnej klasy w XIII 
LO. – Co za tym idzie, pomóc 
im jest bardzo trudno, jednak 
zbytni nacisk na jak najszybsze 

wybranie wyższej uczelni na 
pewno nie przyniesie zamierzo-
nych skutków. Mało kto w wieku 
osiemnastu lat wie na pewno, co 
chce w życiu robić. Ja sama w li-
ceum byłam pewna, że moim po-
wołaniem jest bycie pedagogiem 
specjalnym, pomoc przestępcom 
w resocjalizacji, aż nagle, mając 
dwadzieścia lat, stwierdziłam, że 
to nie dla mnie i skupiłam się na 
historii. Każdy młody człowiek 
musi mieć prawo do zmiany zda-
nia.

Nie ma nic ostatecznego
W teorii decyzja o przyszłym 

zawodzie została podjęta z chwilą 
wyboru szkoły średniej oraz pro-
filu klasy. Jednak nawet ci, którzy 
po gimnazjum podążyli za gło-
sem serca i postanowili rozwijać 
swoje talenty, miewają poważne 
wątpliwości.

– Nie mam pojęcia, gdzie 
chcę studiować, nawet nie wiem, 
czym chcę się zajmować w przy-
szłości – wyznaje Paulina Abu-
lewicz, uczennica klasy teatralnej 
XVII LO. – Przez chwilę my-
ślałam o muzykologii, ale nasłu-
chałam się złych opinii. Zasta-
nawiałam się nad PWST, ale po 
kolejnych występach dochodzę 
do wniosku, że to nie dla mnie. 
Chciałabym śpiewać, ale to ma-
rzenie co drugiej osoby, poza tym 
trzeba mieć naprawdę ogromny 
talent, żeby się wybić i móc z tego 
utrzymać. Sama nie wiem, pew-
nie wpadnę na jakiś pomysł mie-
siąc przed maturą.

W swoje postanowienia wątpi 
także Wiktoria Żurek, uczennica 
klasy dziennikarskiej w Liceum 
nr XIII.

– Już od gimnazjum ma-
rzyłam o studiowaniu prawa. 
Chciałam połączyć realizowa-
nie pasji z wykonywaniem bądź 
co bądź intratnego zawodu. 
Jednak w liceum stwierdziłam, 
że skoro już w szkole średniej 
nie mogę znieść bezmyślne-
go wkuwania materiału, to jak 
mam sobie poradzić z trzy razy 
cięższymi i co najmniej dwa 
razy dłuższymi studiami? Poza 
tym poczułam powołanie do 
profesji wymagających zdolno-
ści manualnych, na przykład 
mogłabym gotować lub zostać 
fryzjerką.

Jest nadzieja
W 2014 roku Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości opu-
blikowała raport „Przyszłe kadry 
polskiej gospodarki”, z którego 
wynika, że spory odsetek studen-
tów jest zadowolonych z wyboru 
kierunku i uczelni. Swoją dro-
gą publikację warto przeczytać, 
można tam znaleźć kilka napraw-
dę ciekawych, motywujących 
i pomocnych informacji. W każ-
dym razie na pewno bardziej po-
mocnych niż nerwy i naciski naj-
bliższego otoczenia.

MARTA MIANOWSKA
m.mianowska@onet.pl
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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. 15.00 

do XIII LO przy ul. Haukego-Bosaka 33.
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Sportowa szlifierka     

Coraz częściej w wielu miejscach słyszy się, że sport to zdrowie. Trudno się z tym nie zgodzić. 
Sport jest tematem poruszanym w szkołach, a w mediach przedstawiany jako prawidłowy 
tryb życia. Z roku na rok coraz bardziej propagowana jest aktywność fizyczna, jak i zdrowe 
odżywianie. Wiąże się z tym to, że młodzi ludzie chcą odnaleźć swoje pasje, które niekoniecznie 
łączą się z wielogodzinnym przesiadywaniem przed komputerem. Należy kierować się swoimi 
upodobaniami oraz ciężką pracą, aby z każdym dniem stawać się lepszym. Nic tak nie podnosi 
na duchu, jak wiara we własne siły.

nas, abyśmy podarowali ukocha-
nej „kamień z wielkim LOVE, 
no bo kwiaty szybko schną...”. To 
rada dla tych, których związek 
jest na poziomie epoki kamienia 
łupanego. Niestety, my, ludzie 
postępu, możemy jedynie pozaz-
drościć neandertalczykom, gdyż 
ci nie mieli jeszcze tego proble-
mu. Wtedy mężczyźni okazywali 
miłość i troskę swojej kobiecie 
poprzez dostarczanie jej codzien-
nie kawałka krwistego mięsa, 

mężnie zdobytego w zajadłej wal-
ce z mamutem. Romantyzmem 
z jego strony było zaś, gdy podczas 
ucieczki przed rozjuszonymi dzi-
kimi zwierzętami nie podstawił jej 
haka, licząc na to, że stado zajmie 
się jego (za chwilę już byłą) żoną, 
podczas gdy on sam ucieknie. 
Brutalne, czyż nie? Otóż ja są-
dzę, że ludzie w tamtych czasach, 

Życie z pasją

Jedną z najbardziej popu-
larnych dyscyplin sportowych 
w Polsce jest piłka siatkowa. 
Zainteresowanie siatkówką za-
uważalne jest wśród młodzieży. 
Poświęcenie, praca zespołowa są 
bardzo ważnymi elementami tej 
gry. Jednak nie należy zapomi-
nać o doświadczeniu, które na-
bywa się na treningach, czasami 
kilka razy w tygodniu. Jak każdy 
sport, wymaga wielu wyrzeczeń 
i poświęconego czasu.

– Siatkówkę trenuję od pię-
ciu lat – mówi Ola Dutkiewicz, 

jedna z zawodniczek Młodej 
Gwardii. – Trenuję po dwie 
godziny dziennie, a we wtorki 
i czwartki po cztery godziny. Od 
zawsze miałam styczność z tym 
sportem, ponieważ moi rodzice 
też trenowali, a ja poszłam w ich 
ślady. Grali na tej samej pozycji, 
co ja teraz, czyli na rozegraniu. 
Chcąc nie chcąc siatkówka to-
warzyszyła mi od najmłodszych 
lat. W domu słychać było ciągłe 
rozmowy rodziców na temat 
wygranych lub przegranych me-
czów, a wolny czas spędzałam, 

grając z nimi w ogrodzie, ot tak, 
dla zabawy. Z czasem coraz bar-
dziej mi się to podobało i pozo-
stało tak do dziś. Bez reszty za-
kochałam się w tym sporcie. Jak 
gram, to czuję, że żyję, to ciągłe 
napięcie, żeby dobrze rozegrać. 
Emocje w czasie gry dodają mi 
skrzydeł.

Jedni swój talent zawdzięcza-
ją zainteresowaniom rodziców, 
a inni sami szukają tego, co dla 
nich w życiu najważniejsze. Każ-
dy z nas jest indywidualny, co 
oznacza, że mamy prawo robić 

wszystko, co sprawia, że każdego 
dnia na naszej twarzy pojawia się 
uśmiech.

– Siatkówka jest moim uza-
leżnieniem, to coś, bez czego nie 
mogę się obejść – mówi Paulina 
Kruszewska, drużynowa kole-
żanka Oli. – W końcu gdyby mi 

na niej nie zależało, nie wstawa-
łabym tak wcześnie na trening, 
który odbywa się zazwyczaj 
o godzinie siódmej rano. Mimo 
licznych poświęceń jestem za-
dowolona, że mam możliwość 
trenowania tak często. Z każ-
dym dniem staję się lepsza i to 
motywuje mnie do dalszej pra-
cy. To uczucie, gdy robisz to, co 
kochasz, jest cudowne, a jeszcze 
lepsze, gdy odnosisz w tym suk-
cesy.

Warto znaleźć w sobie mo-
tywację do tego, aby każdy ko-
lejny dzień nie był monotonny, 
zwykły. Nie zawsze dyscypliny 
sportowe są pasją – może nie 
dla kogoś, kto uwielbia w każ-
dej wolnej chwili czytać książki, 
kolekcjonować znaczki, czy ry-
sować. Należy pamiętać, że wy-
bór należy do nas. Tylko czasem 
trzeba uzbroić się w cierpliwość 
i małymi krokami dążyć do wy-
znaczonych celów. 

KLAUDIA TUSIŃSKA
klaudyna2505@interia.pl

Wielkimi krokami zbliża się 
czternasty dzień lutego, który 
swoim ciepłem roztapia nawet 
największe mrozy. Walentynki, 
czyli święto zakochanych, swo-
ją różowo-czerwoną aurą zaleją 
nas niczym uchodźcy Europę 
w ostatnim czasie. Wystawy skle-
pów zaczną kusić serduszkowy-
mi prezentami. Nie zapomnijmy 

o wykazaniu się jak największą 
kreatywnością i kupmy naszej 
drugiej połówce na przykład 
bombonierkę z czekoladkami 
w kształcie serduszek lub mi-
sia trzymającego wielki napis 
„I Love You”. Przecież to takie 
oryginalne. 

Pewien zespół muzyczny w jed-
nym ze swoich utworów zachęca 

 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

18 grudnia 2015 r. młodzi 
adepci sztuki dziennikarskiej 
wzięli udział w tradycyjnej wi-
gilii odbywającej się w ramach 
Wszechnicy. Podczas przedświą-
tecznego spotkania złożyliśmy 
sobie życzenia, zjedliśmy pysz-
ną pizzę, omówiliśmy sprawy 
dotyczące nadchodzącej debaty 
i funkcji pełnionych w redakcji, 
aby zapoznać pierwszoklasistów 
z zajęciami, jakie wykonywane 
są w trakcie wydawania „Szlifu” 
oraz prowadzenia Młodzieżowej 
Wszechnicy Dziennikarskiej. 
Uroczystość odbyła się w miłej 
i radosnej atmosferze, po któ-
rej wszyscy zadowoleni rozeszli 
się, myśląc już o nadchodzących 
świętach.

8 stycznia Wszechnicę od-
wiedził Antoni Brański, lekarz 
psychiatra. Opowiedział nam 
o tym, w jakim kierunku zmie-
rza medycyna oraz że współ-
czesna psychiatria przybiera 
nowe znaczenie ze względu na 
mały procent zaburzeń psy-
chicznych o dużym nasileniu 
i wzrastającymi wraz z wypale-
niem zawodowym, depresją czy 
problemami w relacjach. Gość 
mówił również o objawach za-
burzeń psychicznych i skry-
tykował stereotypy dotyczące 
psychiatrii.
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jak i w tych nieco nam bliższych, 
przykładowo w średniowieczu, 
potrafili lepiej okazywać miłość 
niż niektórzy dzisiejsi „romanty-
cy”. Kochali codziennie, nie od 
święta. Kochali całym sobą, nie 
swoim portfelem. Kochali mimo 
wszystko, nie za coś. 

Pamiętajmy, by uczucia oka-
zywać cały czas, a nie tylko raz 
do roku. Nie oznacza to, że mamy 
się codziennie obsypywać prezen-
tami. Wyrażajmy naszą miłość 

nawet w drobnych codziennych 
czynnościach, jak na przykład po-
moc w zakupach, drobny komple-
ment, czy podnoszenie na duchu 
w trudnych sytuacjach. Sprawmy, 
by ta ukochana osoba wiedziała, 
że zawsze może na nas liczyć. Na 
nasze wsparcie i naszą pomoc. 
Zrobi to na niej o wiele większe 
wrażenie niż bukiet róż dostar-

Czyli o tym, jak się kocha raz do roku
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czonych przez kuriera w mroźny, 
lutowy dzień. 

Zbuntowani obrońcy Dnia 
Zakochanych często posługują 
się stwierdzeniem, że jest również 
obchodzony Dzień Mamy, co nie 
oznacza, że kochamy ją jedynie 
raz w roku. Jasne, że nie ozna-
cza, ale pamiętajmy, że miłość 
do naszej rodzicielki okazujemy 

poprzez codzienny szacunek i po-
moc. I tak powinno być z każdym 
dniem, który z pewnych wzglę-
dów jest poświęcony konkretnej 
osobie lub grupie ludzi. Niech 
każde z tych świąt będzie dla 
nas jedynie uwieńczeniem całego 
roku.
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