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Dom to nie tylko podłoga i ściany. To ludzie, miłość, przywiązanie. Oczywiście, żadna rodzina 
nigdy nie była i nie będzie idealna. Zawsze znajdzie się coś, co chcielibyśmy w niej zmienić. Jed-
nak należy podchodzić do tego z dystansem. Najważniejsze, aby nauczyć się doceniać ją taką, 
jaka jest. Akceptując wady i dostrzegając jednocześnie zalety. Nietrudno wtedy kochać. 
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„Kocham”
na papierze śniadaniowym 

Fot. Karolina Gołkowska

– Od zawsze kanapki do szko-
ły robiła mi mama. Z tatą rzadko 
widywałam się rano, bo wycho-
dził zazwyczaj bardzo wcześnie. 
Zdarzały się jednak dni, kiedy 
szedł do pracy trochę później. 
Wtedy on się tym zajmował. Na 
papierze śniadaniowym zaczę-
ły pojawiać się wówczas rysunki 
i napisy. Słowa typu „Kocham” 
lub „Miłego dnia”. I tak jest do 
dzisiaj, choć nie chodzę już prze-
cież do podstawówki. Wiem, że 
kiedy wyciągam kanapkę i się do 
niej uśmiecham, niektórzy dziw-
nie na mnie patrzą – opowiada 
Julia Płotek, uczennica XIII LO.

Czasem jednak mamy po pro-
stu dość rodziców. Wydaje nam 
się, że celowo komplikują nam ży-
cie. Myślimy wówczas: „Boże, jak 
ja ich nienawidzę!” To normalne. 
I z reguły szybko mija. Bo choć nie 
każda mama i tato wydają nam się 
najwspanialsi, to jednak zawsze 
byli i będą nasi. Zawdzięczamy 
im wiele i nic tego nie zmieni. Na-
uczyli nas rzeczy, o jakich nigdy 
nie dowiedzielibyśmy się w szko-
le. Wspierali, gdy przeżywaliśmy 
ciężkie chwile. Wybaczali, kiedy 
popełniliśmy błąd. Smutne, że tak 
często o tym zapominamy.

– Słysząc określenie „moja 
stara”, zaczynam się zastanawiać, 
dokąd ten świat zmierza. Gdzie 
podziała się wdzięczność? Czy 
osoba, która poświęciłaby dla 
nas wszystko, zasługuje na taki 
brak szacunku? – mówi Emilia 

Fornal, która choć jest już uczen-
nicą szkoły średniej, o rodzicach 
zawsze wypowiada się w sposób 
ciepły – mamusia i tatuś, i nie 
wstydzi się tego. 

– Nowi znajomi ze szkoły 
śmiali się tylko na początku. Te-
raz sami, często nawet nie zwra-
cając na to uwagi, mówią tak jak 
ja – z dumą opowiada.

Rodziny nigdy nie należy się 
wstydzić. Nawet, jeśli cały świat 
naśmiewałby się z bliskiej nam 
osoby, powinniśmy przy niej 
trwać. Trzymać za rękę i stanow-

czym krokiem maszerować na 
przekór wszystkim. Znajomi po-
jawiają się i znikają. Raz są, raz 
ich nie ma. Rodzina natomiast 
jest stałym elementem naszego 
życia. Podczas silnej burzy dom 
opierający się na mocnym funda-
mencie przetrwa, a drzwi zawsze 
będą dla nas otwarte. Namiot, 
razem z właścicielem, zniknie 
jeszcze zanim zacznie porządnie 
grzmieć.

Tak naprawdę życie w sa-
motności ma niewielką wartość. 
Sukcesy nie są wówczas powo-
dem do dumy, a rzeczy material-
ne przestają cieszyć. Bo czy tort 
urodzinowy smakowałby komu-
kolwiek, kto jadłby go w samot-
ności, a prezenty pod choinką 
otwierane bez bliskich cieszyłyby 
tak samo? Odpowiedź jest chyba 
oczywista.

Rodzina daje każdemu czło-
wiekowi poczucie bezpieczeń-
stwa. Ze świadomością, że jest 
dokąd wrócić, żyje się łatwiej. 
I nieważne, czy mamy lat sześć, 
szesnaście czy sześćdziesiąt. Nie-
zależnie od wieku, tak samo jej 
potrzebujemy.  

JusTyNA sTrZebAk
justynastrzebak@hotmail.com

– Materializm często przy-
gnębia, a romantyczne idee, jak 
pochodzenie człowieka z pyłu 
gwiezdnego, bywają przemilcza-
ne. Czy powszechna wiedza może 
być naprawdę czarująca?

– Czasami tak, choćby o ewo-
lucji. Jest żywą księgą natury! 
Jednak nie powinniśmy oczeki-
wać, że rzeczywistość, jaką scep-
tycznie badamy, będzie zgodna 
z marzeniami. Mimo to nasze 
serca w pewnym stopniu karmi 
trzecia kultura, czyli uczeni ma-
sowo chwytający za pióra. Dzię-
ki nim mamy pełną matematyki 
poezję albo wyjaśnienia stosun-
ków społecznych na tle biologii. 

– Pewnie, ale wciąż istnie-
je potrzeba pewnej duchowości 
i rytuałów. Nawet najmniejszych, 
picia porannej kawy lub rodzin-
nego spaceru.

– Ludzie od zawsze praktyko-
wali różne obrzędy. Według nas 
wszyscy zasługują na pogrzeb, 
niemal każda kobieta pragnie 
ślicznej sukni ślubnej… Religie 
świetnie wpisują się w tę tema-
tykę, ale ich ideologii brakuje 
naturalności. Dlatego zostałem 
jednym z mistrzów ceremonii 

humanistycznych. Każde z takich 
zdarzeń jest wyjątkowe, bo dosto-
sowane do życzeń danej osoby. 
Liczą się fantazja i sztuka.

– Przypomina teatr. Mam na-
dzieję, że brak osadzenia w tra-
dycji nie osłabia efektów takich 
uroczystości.

– Przeciwnie, indywidua-
lizm sprzyja wzmacnianiu więzi. 
Problemy powstają raczej przy 
braku krytycyzmu, dosłownym 
odbiorze symboli. Przykładowo 
sikhowie lubią uznawać swoją 
świętą księgę za żywe stworzenie. 
Wrzucają egzemplarz do kołyski 
w specjalnym pokoiku, zapalają 
kadzidła, zostawiają jedzonko… 
A niby to tylko kawał papieru.

– Podobnych zjawisk nie trze-
ba szukać daleko. Pięć lat temu 
pozwano do sądu Adama Dar-
skiego za podarcie biblii na kon-
cercie.

– Analogicznie protestowa-
no przeciwko krytyce Lutra, gi-
gantycznego antysemity. Wojna 
o pokój. Moim zdaniem powinna 
istnieć wolność słowa, ewentual-
nie z usunięciem mowy nienawi-
ści. Tolerowanie nietolerancji jest 
groteskowe. Na szczęście nie tak 

trudno nabrać dystansu do cu-
dzych poglądów.

– Może wystar-
czy promować po-
znawanie innych 
kultur? Wiem, że 
organizuje Pan 
we Wrocławiu Dni 
Indyjskie. 

– Zaintereso-
wanie Orientem 
obudziły we mnie 
„Baśnie z tysią-
ca i jednej nocy”. 
Kiedyś rozma-
wiałem o nich 
z księdzem. Jego 
zdaniem hindu-
iści trafiają do 
piekła, bo nie są 
chrześcijanami. 
Nie mogłem się 
z tym zgodzić. 
Po r ó w n y w a n i e 
różnych światopo-
glądów pomogło 
mi widzieć siebie 
obiektywniej. Na-
wet lepiej niż lek-
cje etyki.

– Dobrze, że 
współcześnie za-

Pięknie niewierzący
Z JACkIeM TAbIsZeM, prezesem Polskiego stowarzyszenia racjonalistów, rozmawia Jakub 
Zbądzki

nika przemoc fizyczna, a zostają 
tylko pogróżki. W tym roku bę-
dziemy mieć 324. rocznicę śmier-
ci kazimierza Łyszczyńskiego. 
Ścięto go na warszawskim rynku 
za ateizm.

– I nie mówi się o tym nawet 
w szkołach. Niestety, historia 
jest bardzo zniekształcona, bo 

ludzie uważają, że religii trzeba 
schlebiać. Także za cenę unika-
nia faktów. W efekcie słyszymy 
o wspaniałej polskiej tradycji, 
ale właściwie czasem aż wstyd do 
niej nawiązywać.

– Dziękuję za rozmowę.
JAkub ZbąDZkI

jakub_zbadzki@wp.pl

Fot. Kaja Bryx
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Dziesięć minut przed roz-
poczęciem spektaklu. Widow-
nia powoli zaczyna się zapeł-
niać. Między rzędami zatacza 
się kobieta w ciąży, popijająca 
whisky z butelki. Na scenie 
weseli hipisi próbują wybijać 
rytmy na bębnach, inni z niej 
zeskakują i zaczepiają siedzącą 
już publiczność. Choć światła 
gasną dopiero po jakimś cza-
sie od planowego startu sztuki, 
mamy wrażenie, że rozpoczęło 
się ona, gdy byliśmy już w foyer. 

Historia musicalu „Hair”, 
a właściwie „Hair: The Ameri-
can Tribal Love-Rock Musical” 
sięga lat 60., gdy James Rado 
i Gerome Ragni stworzyli sce-
nariusz do jednego z najbar-
dziej rozpoznawalnych spekta-
kli na świecie. Doczekał się on 
również amerykańskiej adapta-
cji filmowej. W latach 90. trafił 
na deski Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Dziś możemy oglądać 
go w reżyserii Konrada Imieli 
we wrocławskim Capitolu. 

„Hair ” to opowieść o grupie 
nowojorskich hipisów żyjących 
w mieszkaniu, w którym na co 
dzień oddają się narkotykowym 
transom i aktom seksualnym. 
Walczą z autorytetami i stylem 
życia, jakie narzuca im spo-
łeczeństwo. Sprzeciwiając się 
wojnie w Wietnamie, starają się 
pozostać wolni i indywidualni. 
Liderem tych młodych ludzi jest 
Claude. Chłopak dostaje we-
zwanie do wojska. Bije się z my-
ślami o słuszności obowiązku 
obrony ojczyzny, w rezultacie 
trafia w szeregi armii. 

Musical przenosi nas do 
innej rzeczywistości – świata 
dzieci kwiatów. Genialna sce-
nografia oddaje klimat tam-
tych czasów. Spektakl jest dy-
namiczny, wciąż się coś dzieje. 
Na pochwałę zasługują również 
tłumaczenia piosenek, których 
nienaganne wykonanie przez 
wrocławskich aktorów potęguje 
odczucia widzów, wprawiając 
ich nogi w dyskretny ruch na 
teatralnym krześle lub wypeł-
niając oczy łzami. To wszystko 
w akompaniamencie muzyki 
na żywo. Choć sztuka powsta-
ła wiele lat temu, to problemy 
tamtych czasów wciąż pozosta-
ją aktualne. Poszukiwanie mi-
łości, chęć bycia oryginalnym, 
lecz akceptowanym, czy bez-
sensowność wojen i ich ludzkich 
ofiar to strapienia, z którymi 
nieudolnie próbujemy zmierzyć 
się od wieków, nie wyciągając 
żadnych wniosków.

Jest to ponadczasowa sztuka 
obowiązkowa zarówno dla mło-
dzieży, jak i ich rodziców. Choć 
ostrzegam, że ze spektaklu 
wyjdziecie obolali. Ze śmiechu 
oraz ciągłego obracania głową, 
niezbędnego do ogarnięcia cią-
głego ruchu na scenie. 

OlgA legIęć
olgalegiec@gmail.com

Hair

Bohater czy ofiara współczesnej rzeczywistości? 

Niezdrowe poświęcenie

Małe dziecko zafascynowane 
sportem zaczyna uprawiać jakąś 
dyscyplinę. Z każdym kolejnym 
treningiem staje się coraz lepsze, 
poprawia swoje dotychczasowe 
wyniki, a do tego jest pełne ener-
gii, cieszy się z tego, co robi. Z 
wiekiem pragnie w przyszłości 
zostać zawodowcem. Niektórym 
to marzenie spełnia się, a innym 
nie. Ci pierwsi stawiają wszystko 
na jedną kartę (będę najlepszy 
albo koniec z tym). Drudzy zapo-
minają o karierze sportowca.

upragniona kariera
Do tych, którym to marzenie 

spełniło się, należy z pewnością 
Lance Armstrong. Stał się ikoną 
kolarstwa, wybitnym sportowcem, 
tylko do czego to doprowadziło?

Czy o to chodziło, by jednego 
dnia nazywać go mistrzem olim-
pijskim, najlepszym kolarzem, 
a drugiego mówić, że jest oszu-
stem, człowiekiem bez zasad mo-
ralnych?

Cel był zupełnie inny. Arm-
strong kilkanaście lat temu od-
krył swoje hobby – kolarstwo. 
Postanowił zająć się nim na po-
ważnie. Trenował z najlepszymi, 
w wieku trzynastu lat wygrał Kids 
Iron Triathlon, a trzy lata później 
został profesjonalistą. Z czasem 
przyszła kolej na następne sukce-
sy, jakimi były liczne zwycięstwa 
w Tour de France.

Przez wiele lat kariery wy-
pracował sobie miano wybitnego, 
niezwykle utalentowanego czło-
wieka. Sportowca kochającego 
zasady fair play. Ludzie niema-
jący nic wspólnego z kolarstwem 
kojarzyli je ze względu na Arm-
stronga, o którym było głośno. 
Dla wielu ludzi był osobą god-

brali wszyscy, on też. Oni twierdzą, że nie biorą, a on się przyznał. kiedy coś, co robimy, 
przestaje być zabawą, a staje się głównym elementem naszego życia, zmieniamy perspektywę 
i jesteśmy w stanie wszystko dla niej poświęcić. Nawet zdrowie.

Obecnie wszyscy zastanawiają 
się, czy trafi on do więzienia, czy 
może zakończy się na zapłaceniu 
grzywny. Gdyby został uwięziony, 
byłby to cios w serca wszystkich 
miłośników kolarstwa. Sam Arm-
strong nie wyobraża sobie takiej 
sytuacji, bo jak wypowiada się 
w wywiadzie przeprowadzonym 
dla Oprah Winfrey: – Zasługuję 
na karę, ale nie jestem pewien 
czy na karę śmierci – oświadczył, 
mając na myśli dożywotni zakaz 
startów. – Bardzo chciałbym 
mieć jeszcze szansę współzawod-
nictwa – dodał.

Czy to koniec ateńskiego 
sportu?

Jeśli jednak nie zostanie po-
zbawiony wolności, to będzie to w 
pewnym sensie przyzwolenie na 
branie dopingu, co jeszcze bar-
dziej zniszczy zasadę fair play.

Cała ta sytuacja otworzyła 
wszystkim oczy na jeszcze jeden 
fakt. W tym rozwijającym się, 
ciągle idącym naprzód świecie 
gdzieś zatarło się znaczenie sło-
wa sport. Wartości materialne 
przewyższyły wartości moralne. 
Sport, który miał pokazywać 
wspaniałą istotę ludzkich możli-
wości, stał się niezdrową rywali-
zacją, realizowaną w myśl zasady: 
„po trupach do celu”.

Z pewnością spadnie teraz 
oglądalność igrzysk olimpijskich 
czy innych zawodów, bo kto chce 
patrzeć na ludzi dokonujących 
czynów ponad swoje umiejętno-
ści? Takich jak na przykład to, 
kiedy podczas igrzysk olimpij-
skich 2012 roku 16-letnia Chinka 
pokonała w pływaniu dwudzie-
stoparoletniego mężczyznę. 

Warto zadać sobie pytanie, czy 
we współczesnym świecie kończy 
się idea ateńskiego sportu?

WerONIkA MOrAWskA
weronika.morawska@wp.pl
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ną naśladowania, autorytetem 
w wielu dziedzinach.

Przewrotny los
Kiedy w 1999 roku zachoro-

wał na raka jąder, ludzi na całym 
świecie ogarnął wielki smutek. 
Armstrong jednak był na tyle 

zdeterminowany, że nie tylko 
wygrał walkę z chorobą, lecz po-
wrócił do zawodowego kolarstwa. 
Seria zwycięstw Lance’a była tak 
ogromna, że zaczęto podejrze-
wać, że stosuje doping. Wtedy ni-
czym lawina zaczęły spływać na 
niego zarzuty.

Ta sytuacja trwała latami. 
Armstrong na pytania, czy brał 
doping, odpowiadał, że nie. 
Zwrot tej akcji nastąpił w piątek 
18 stycznia 2013 r., kiedy przy-
znał się, w wywiadzie przepro-
wadzonym dla Oprah Winfrey, 
że go stosował. Mało tego, przed 
każdym z siedmiu wyścigów do-
chodziło do transfuzji krwi, uży-
cia EPO, testosteronu, innych 
sterydów, hormonu wzrostu.

bohater czy antybohater?
Wielu ludzi zadaje sobie py-

tanie, dlaczego tak utalentowany 
człowiek sięgał po niedozwolone 
środki? Odpowiedź jest prosta 
– brał, bo inni tak robili i dalej 
robią. Można powiedzieć, że to 
żadne wytłumaczenie. Jednak 

warto wziąć pod uwagę, że po-
mimo swoich niebagatelnych 
umiejętności, nie jechałby na 
przedzie wyścigu, tylko na jego 
końcu.

Z tych właśnie powodów 
warto spojrzeć na Armstronga 
zarówno pod kątem bohatera, 
ofiary jak i oszusta…Padł ofiarą 
rzeczywistości, gdzie pożądana 
jest sława, perfekcyjność. Zaczął 
brać, żeby być idealnym, najlep-
szym, można powiedzieć, że nie 
miał innego wyboru. Oszukał 
cały świat, przedstawiając siebie 
jako najlepszego kolarza wszech 
czasów, ale również stał się boha-
terem, przyznając się do brania 
dopingu, czego nie zrobił żaden z 
jego kolegów.

Na krzywy ryj
A może skończmy z tą poprawnością polityczną? gruby jest gruby, a nie pulchny, a paskudna 
dziewczyna nie ma innego typu urody, tylko jest... paskudna.
„Muszę być ideałem, tym, 

który wykreowała moja głowa. 
Przecież mam do niego nieda-
leko. Wystarczy bardzo chcieć 
i poświęcać sobie czas. Jeśli wy-
trwasz dzień, to wytrwasz też na-
stępny, a potem kolejny, tydzień, 
dwa, miesiąc, pół roku...” 

To pierwszy wpis Anny z jej 
bloga, z sierpnia 2011 roku. Wa-
żyła wtedy pięćdziesiąt jeden 
kilogramów przy wzroście metr 
sześćdziesiąt dwa. Jej wskaźnik 
masy ciała wynosił dziewiętna-
ście i pół, co oznacza, że waga 
jest w normie. 

Według niej było to zbyt dużo. 
Karciła się za każdy spożyty kęs. 
Mimo tego nie potrafiła dać z sie-
bie więcej. Teraz waży czterdzie-
ści kilogramów. Ulubiona dieta 
to kawa i papierosy. 

– Duża dawka kofeiny daje 
taką energię, że można spokojnie 
parę godzin na niej pociągnąć. 
Nikotyna jest dla mnie nagro-
dą, poza tym po niej nie chce mi 
się jeść. Lubię to. W dodatku to 
sprawia, że chudnę – tłumaczy 
Anna Fatyga. – Ważyłabym jesz-

cze mniej, ale rodzina co jakiś 
czas wysyła mnie na terapię. 

„Moja psychika nigdy się nie 
uspokoi, jeśli będę tak łapczywie 
wkładać do ust wszystko, co ujrzę 
na swojej drodze”.

Dziewczyny piszą do siebie 
per „motylku”. To największy 
komplement, jaki można im 
powiedzieć; im lżejszym 
motylkiem jesteś, tym le-
piej.

Największymi wrogami 
są ludzie z nadwagą i ci, 
którzy propagują kobiece 
kształty. 

– Chcą upodabniać się 
do słoni, to niech to robią, 
ale niech nie wmawiają in-
nym, jak mają wyglądać. 
Najbardziej denerwuje 
mnie, gdy ktoś twierdzi, 
że jestem zbyt chuda i że 
powinnam przytyć. Gdy-
bym ja powiedziała którejś 
z grubasek, że musi schud-
nąć, pewnie by mnie zjad-
ła. Chociaż już wygląda, 
jakby to zrobiła... – mówi 
Adrianna Ferensztajn.

– Kiedyś na moją stronę wtar-
gnęli hakerzy. Zaczęli trollować, 
dodawać obraźliwe komentarze, 
zdjęcia ofiar holokaustu i jedze-
nia, wszystko z wielkimi napisami 
„zjedzcie coś”. Moje podopiecz-
ne były przerażone. Musiałam 
zapewnić je, że więcej się to nie 
powtórzy – tłumaczy założyciel-

ka jednego z zamkniętych forów 
dla motylków, która nie chce 
zdradzać swoich danych. 

Skoro z wytykaniem komuś 
bycia kościstym ludzie nie mają 
problemu, to niech wprost mó-
wią innym, że brzydko pachną, 
są za grubi, czy mają krzywy nos. 
Chociaż z moralnego punktu wi-
dzenia może lepiej, żeby tego nie 
robili, więc niech przy okazji po-
chwalą „zbyt” szczupłe dziewczy-
ny za fajną figurę albo po prostu 
niech nic nie mówią.

JOANNA resZkA 
artloliette@gmail.com

Rys. Alicja Golon
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Rozmowa (nie)kontrolowana
Jest młoda i śmiałości jej nie brakuje. uwielbia wyzwania i stara się sprostać oczekiwaniom 
innych. Okazało się jednak, że wewnątrz jest zbyt słaba i wrażliwa, by udźwignąć własne am-
bicje. lekarstwo na jej zszarganą psychikę pojawiło się niespodziewanie. 

– Nigdy nie byłam bardzo re-
ligijną osobą – mówi szesnasto-
letnia Wiktoria, która ze względu 
na swoje prywatne przeżycia nie 
chce ujawniać nazwiska. Opo-
wiada mi o niedzielnych przed-
południach, kiedy to rodzice 
prowadzili ją do kościoła. Mówi, 
że traktowała to jak rodzaj kary. 
Każda msza ciągnęła się dla niej 
jak flaki z olejem i czekała tylko 
na słowa „idźcie...”. Więcej nie 
miało znaczenia.

– Trochę się to wszystko 
zmieniło, gdy zaczęłam przygoto-
wywać się do bierzmowania. My-
ślałam, że pochodzę na spotka-
nia, zdam jakiś egzamin i tyle. Na 
dzień dobry proboszcz kazał nam 
się zwierzać, dlaczego chcemy 
przyjąć ten sakrament. Sama nie 
wiedziałam, do czego mi to po-
trzebne. Zapytana bez wahania 
odparłam, że jest to bardzo waż-
na część życia każdego chrześci-
janina i czuję, że powinnam to 
uczynić. Zdziwiłam się. Rówieś-

nicy wytrzeszczyli na mnie oczy, 
ale nawet ja sama nie wiedzia-
łam, dlaczego to powiedziałam 
– wspomina z uśmiechem.

Przypomina sobie, jak z upły-
wem czasu spotkania pełne re-
fleksji i filozofii stały się dla niej 
bardzo interesujące, a msze nie 
nużyły już tak bardzo. 

– W dzień bierzmowania do-
stałam w prezencie „Rozmowy 
z Bogiem”. W pierwszej chwili 
podziękowałam tylko i rzuciłam 
książkę na półkę. Potrzebowa-
łam trochę czasu i pewnego razu 
zaintrygowana tytułem usiadłam 
i zaczęłam czytać. Niektóre frag-
menty zmusiły mnie do myślenia. 
To było dość niezwykłe doświad-
czenie. 

Zdziwiona zaczynam wypyty-
wać Wiktorię o szczegóły, ale ta 
odsyła mnie do księgarni po serię 
książek „Rozmowy z Bogiem” 
Neale’a Donalda Walscha. 

– Kiedy byłam młodsza, cza-
sami się modliłam. Właściwie nie 

była to jeszcze modlitwa. Zrozu-
miałam to dopiero po przeczyta-
niu tej lektury. Nie można tak po 
prostu klepać czegoś bez sensu. 
Kiedy się w coś wierzy, albo przy-
najmniej utrzymuje się, że jest 
się osobą wierzącą, to rozmowa 
chociaż raz dziennie z samym 
Stwórcą powinna być momentem 
przemyśleń i dziękczynienia. To 
naprawdę pomaga.

Z niedowierzaniem proszę 
Wiktorię, by podała jakiś przy-
kład, bym mogła zrozumieć, 
w jaki sposób czerpie ze swoich 
wieczornych pogaduszek.

– Któregoś dnia wracałam 
późno do domu. Było dość ciem-
no. Natknęłam się na trzech lekko 
nietrzeźwych facetów. Zoriento-
wałam się, że za mną idą. Prawie 
sparaliżowało mnie ze strachu. 
Serce strasznie mi waliło i błaga-
łam, żeby sobie poszli. Wtedy cos 
mnie naszło i w uszach zabrzmiał 
mój własny głos: „Ojcze Nasz, 
któryś jest w niebie, święć się...”

Wiktoria przerywa na chwilę 
swoją opowieść i patrzy na mnie, 
czekając na to, co powiem. Za-
chęcam, by kontynuowała.

– Wtedy po raz pierwszy 
poczułam, że to, co mówię, ma 
większy sens. Podbudowały mnie 
słowa, które wypowiadałam. 
Przestałam się zastanawiać nad 
tym, co będzie. Szłam dobrze 
znaną sobie drogą z Bogiem na 
ramieniu. Zaufałam Mu i nic złe-
go mi się nie przydarzyło. Pomógł 

mi zwalczyć strach – wspomina. 
– Sprawdzałam ten sposób w róż-
nych sytuacjach. Gdy czułam, że 
wszystko jest złe i do niczego nie 
jestem potrzebna, zaczynałam 
w myślach mówić do Pana. Gdy 
miałam ochotę ze sobą skończyć, 
słowa same cisnęły mi się na usta. 
Modlitwa stała się sposobem na 
całe zło, które mnie otacza. 

Jaki wpływ wywarły na nią 
te wszystkie wydarzenia? Co się 
w niej zmieniło i jakie plany na 
przyszłość podpowiada jej Bóg?

– Wydaje mi się, że stałam się 
o wiele odważniejsza. Nie boję się 
mówić o trudnych sprawach ani 
własnych problemach. Czasami 
trochę gubię się w życiu, ale teraz 
łatwiej jest mi się odnaleźć. Cała 
ta wewnętrzna zmiana zaczyna 
owocować chęcią pójścia do zako-
nu. Teraz, gdy to mówię, brzmi to 
jak wariactwo, ale kiedy bardziej 
się nad tym zastanawiam, wcale 
nie jest takie złe. Myślę tylko, czy 
przed podjęciem właściwej drogi 
dostanę od Niego jakiś znak, czy 
właśnie już go otrzymałam.

JulIA PŁOTek
julia.plotek@gmail.com

W swoich planach 
uwzględniła wszystko 
– oprócz rodziny

– Cenię niezależność, jestem 
młoda, wolna, chcę robić to, na 
co mam ochotę. Chcę pójść na 
piwo z koleżankami? Zakładam 
buty i wychodzę. Zachce mi się 
wyjechać na weekend nad morze 
z nowo poznanymi ludźmi? Bio-
rę portfel i jadę. Po co mi facet, 
który będzie mi mówił gdzie, 
z kim i kiedy mogę chodzić? 
Po co mam się ograniczać na 
własne życzenie? – mówiąc to, 
ciągle coś przestawia, wyciera 
kurz, wygładza każde zagniece-
nie na narzucie łóżka. Pedan-
tycznie dba o czystość i dlatego 
nie wyobraża sobie, że nagle 
ktoś mógłby „wpakować jej się 
z brudnymi buciorami w życie” 
i zniszczyć ten idealny ład, który 
stworzyła.

szczęście w pustym domu
– Chcę wracać do puste-

go mieszkania, chcę spać sama 
w łóżku i sama jeść śniadania. 
Wszystko mam poukładane, nie 
mam zamiaru prać czyichś brud-
nych skarpetek czy zmywać po 
kimś naczyń – opowiada.

Właśnie dlatego nazywa sie-
bie singielką. Singielstwo to nie 
to samo, co samotność. Nie każ-
dy człowiek bez partnera może 
nazwać się w ten sposób.

– Żeby nie było wątpliwości! 
To, że jestem singlem, nie zna-
czy, że jestem nieszczęśliwą starą 
panną, której nikt nie chce, tylko 
to, że chcę i potrafię poradzić so-
bie sama, bez zbędnego balastu 
w postaci „drugiej połówki”. Jeśli 
mam ochotę na faceta, to zawsze 
jakiegoś poderwę. Związków nie 

Singiel nie znaczy 
samotny

Ania zaplanowała już prawie całe swoje życie. Po studiach chce pracować jako adwokat, a speł-
nieniem marzeń byłoby otwarcie własnej kancelarii. Wie, że przyszłe wakacje spędzi w Paryżu, 
następne w Hiszpanii, a w kolejnym roku wybierze się za ocean. 

toleruję, ale przyjemne znajomo-
ści na jedną noc? Czemu nie. 

To prawda, jest atrakcyjna. 
Kiedy spacerujemy po Rynku, 
wielu mężczyzn ogląda się za nią, 
próbuje flirtować.

Dumni i niezależni
Gdyby jeszcze kilka lat temu 

nazwać kogoś singlem, prawdo-
podobnie by się obraził. Dzisiaj 
to określenie straciło swoje ne-
gatywne znaczenie, a zaczęło 
być powodem do dumy. Single 
w praktyce stali się nową sub-
kulturą, powstają przeznaczone 
specjalnie dla nich portale inter-

netowe, wczasy i kluby, a nawet 
konta bankowe i kredyty miesz-
kaniowe. To najczęściej ludzie 
z dobrą posadą lub ambitni stu-
denci, dla których kariera jest 
ważniejsza niż założenie rodzi-
ny. Czują się wolni, niezależni 
i są dumni z tego, że są sami.

– Może za kilka, kilkanaście 
lat mi się odwidzi i stwierdzę, że 
jednak fajnie byłoby mieć męża, 
dziecko. Ale to bardzo daleka 

przyszłość, na razie muszę się 
dorobić, przecież kasa na miesz-
kanie, paliwo i przyjemności nie 
weźmie się z powietrza. Żeby 
zrobić karierę, nie mogę być 
od nikogo zależna, sama chcę 
do wszystkiego dojść – dodaje 
Ania.

Moda na samotność
Czy bycie singlem to napraw-

dę świadomie podjęta decyzja, 
czy może jednak oznaka niedoj-
rzałości i strachu przed odpowie-
dzialnością? Twierdzą, że nikogo 
nie potrzebują, ale znajdują sobie 
partnerów na jedną noc, a nawet 

wchodzą w tak zwane otwarte 
związki, w których mają poczucie 
bezpieczeństwa, ale bez koniecz-
ności bycia wiernym. Niezależnie 
od tego, czy singielstwo to styl 
życia, czy tylko przykrywka dla 
samotności, to nazywanie siebie 
w ten sposób przestało budzić 
niechęć, a stało się po prostu 
modne. 

JAN CHOCZAJ
janinformacja@gmail.com

Urocza, zakochana para 
na tle hiszpańskich krajo-
brazów wita nas w najnow-
szym filmie Jacka Borcucha 
„Nieulotne”. Idylla nie trwa 
długo.

Największym plusem 
tej opowieści są zdjęcia, za 
które autor słusznie dostał 
nagrodę na festiwalu Sun-
dance. Najpierw ukazują-
ce słoneczne lato, w czasie 
którego rozgrywa się wa-
kacyjna miłość Michała 
i Kariny. Pełno tam długich 
ujęć, zbliżeń na aktorów, 
w ciepłych kolorach. Kiedy 
wracamy do Polski, zaczy-
na się jesień, ich związek 
przechodzi próbę, a kadry 
są pełne chłodnych odcieni, 
ukazujących szarą rzeczywistość. 

Dialogów jest niewiele. Za-
ledwie kilka zdań na scenę. 
Wszystko wydaje się sklejone 
z pojedynczych wspomnień, do 
pewnego momentu ta struktu-
ra wydaje się całkiem dobra, ale 
później zaczyna kuleć. Film wy-
daje się przydługi, czasem wręcz 
monotonny. 

Jakub Gierszał przyciąga 
wzrok, ale nie daje popisu gry 
aktorskiej. Magdalena Berus wi-
dać, że się stara, jednakże przez 
pół seansu jest aktorką jednej 
miny. O bohaterach z filmu nie 
dowiemy się wiele, raczej więcej 
o Michale niż jego dziewczynie. 
Nie daje to nam możliwości, by 
poznać bliżej bohaterów, trudno 
więc, byśmy ich polubili i by zy-
skali naszą sympatię.

Na ożywienie tego filmu, 
a zwłaszcza jego drugiej części, 

pozytywnie wpływają postacie 
drugoplanowe. Andrzej Chyra 
grający ojca Kariny czy młoda 
Joanna Kulig emanująca dużą 
ilością pozytywnej energii dodają 
wigoru monotonii na ekranie.

Muzyka, bardzo subtelna, 
nie zawsze się pojawiająca, do-
brze ilustruje historię, nie moż-
na zgłosić do niej żadnych za-
strzeżeń.

Końcówka niejednoznaczna, 
daje nam pełne prawo, by zasta-
nawiać się, co się zdarzyło i co 
będzie dalej. Pozostaje po niej 
niedosyt, zaskoczenie, że już się 
pojawiają napisy końcowe.

„Nieulotne” mogłyby być 
dobrym filmem, który zostaje 
w pamięci. Miało być obiecująco 
i magicznie, jednak aż chce się po-
wiedzieć, że wyszło, jak zwykle. 

kATArZyNA kOsIOŁ
kati11295@gmail.com

Nagi Gierszał 
w wannie
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Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

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

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

 

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

18 stycznia gościem Mło-
dzieżowej Wszechnicy Dzienni-
karskiej był pan Wojciech Zip-
ser, honorowy konsul Holandii. 
Ku zaskoczeniu wszystkich, nie 
opowiedział o kraju tulipanów, 
tylko o religiach wyznawanych 
w tamtym państwie. Młodzi 
dziennikarze poszerzyli swoją 
wiedzę o najważniejsze infor-
macje o pięciu wiarach.

15 lutego gościem Wszech-
nicy był pan Maciej Kaczmar-

ski, honorowy konsul Republiki 
Słowacji, a także właściciel m.in. 
Krajowego Rejestru Długów. Na 
początku spotkania gość opo-
wiedział o swoich początkach 
w biznesie. Młodzi adepci sztu-
ki dziennikarskiej pytali pana 
Kaczmarskiego o rady dla po-
czątkujących przedsiębiorców, 
politykę, a także o syna Marti-
na Kaczmarskiego – rajdowca. 
Spotkanie należało do jednego 
z najbardziej udanych.

Jesteśmy mistrzami świata w przeżywaniu krótkich euforii. Najczęściej tych sportowych. Przej-
ście pierwszej fazy rozgrywek podczas jakichkolwiek mistrzostw świata czy europy napawa nas 
niesłychanym optymizmem. szkoda, że często parę dni później drużyny wychodzące z grupy 
kończą swoją przygodę z zawodami.

Noc jest od spania, ale gdy nie 
można spać – warto posłuchać ra-
dia. Ci, którzy przyzwyczaili się do 
muzycznych podróży w czasie do 
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, będą rozczarowani. 

Od początku stycznia obowią-
zuje nowa ustawa, która mówi, że 
w radiu przez cały dzień ma być 
grane trzydzieści trzy procent pol-
skiej muzyki, a połowa z tego ma 
być puszczana między godzinami 

Bardziej polskie radio

piątą rano a północą, czyli wtedy, 
gdy rzeczywiście tego radia słucha-
my. Czy to dobra decyzja? Tutaj 
możemy się spierać. Oburzenie 
właścicieli prywatnych radiostacji 
jest uzasadnione. Dlaczego mają 
być zmuszani do grania piosenek, 

których ich odbiorcy nie lubią 
i słuchać nie chcą, a w dodatku 
tylko i wyłącznie w celu spełnienia 
wymogów ustawy? Skoro państwo 
postanowiło wspierać nasz ku-
lejący rynek muzyczny, to może 

powinno to robić kosztem swoich 
własnych, publicznych rozgłośni? 

Najśmieszniejsza wydała się 
dla mnie jednak informacja, że 
polski zespół wykonujący tekst 
po angielsku nie zalicza się do 
polskich procentów, które radio-

stacje są zobligowane zagrać. Co 
najmniej dziwne byłoby dla mnie, 
gdyby Myslovitz nagle zdecydował 
się wydać płytę po angielsku i nie 
był liczony do krajowej listy wyko-
nawców. Tym samym bezsensowne 

Polski balonik

Przykład z ostatniego cza-
su. Reprezentacja Polski w piłce 
ręcznej. W fazie grupowej roze-
grała genialny mecz z Serbami. 
Brawo, chapeau bas! Chyba każ-
dy polski użytkownik Facebooka 
mógł o tym przeczytać. Nastąpiła 
lawina wpisów. Świetny mecz. 
Zawał serca. Polska Polska Pol-
ska! To niektóre z fraz, które pa-
dały najczęściej. 

Ale chwila. Czy my wygrali-
śmy jakieś mistrzostwo? Czy zdo-
byliśmy chociażby medal? Nie 
bardzo. Polska odpadła z rozgry-
wek dwa dni później, przegrywa-
jąc z Węgrami.

Kolejny przykład. Reprezen-
tacja Polski siatkarzy. Po wygra-
niu Ligi Światowej większość 
z naszych rodaków w ciemno 
stawiało odniesienie sukcesu na 
Igrzyskach Olimpijskich. Ludzie 
coraz bardziej nadmuchiwali ba-
lonik. Cała ta otoczka budowa-
na wokół siatkarzy. Wydawało 

się, że lecą do 
Londynu już 
ze złotem na 
szyi. Niestety, 
na siatkarzy 
został wylany 
kubeł zimnej 
wody. A osoby 
przewidujące 
spektakularny 
sukces mu-
siały zderzyć 
się z ogromną 
górą lodową 
zwaną rzeczy-
wistością. Po-
lacy odpadli 
w ćwierćfinale 
przegrywając 
z Rosją 1:3.

T a k i c h 
p r z y k ł a d ó w 
można podać 
wiele. Kolej-
ny, jaki przy-
chodzi mi do 

głowy, to sytuacja po losowaniu 
grup na Euro 2012. Polacy zna-
leźli się w grupie marzeń. Z Ro-
sją, Grecją oraz Czechami można 
było realnie nawiązać walkę, to 
prawda. Większość ludzi jednak 
wybiegało myślami już poza fazę 
grupową. Przewidywali odpra-
wienie bez trudu naszych rywali 

i łatwy awans do jednej ósmej fi-
nału. W tym przypadku szkoda, 
że to nie przewidywania ludzi, 
a zawodnicy na boisku wygrywa-
ją mecze. 

Jak skończyła się nasza przy-
goda z Euro, nie muszę już przy-
pominać. W balonie znów znala-
zło się za dużo powietrza i znów 

pękł. Tak, jak wszystkie 
niepotrzebne przewidywa-
nia.

Nieważne, jaki sport, 
w każdym występuje to 
samo zjawisko. Niepotrzeb-
nie się nakręcamy. Ale to 
już taka polska mentalność.  
Może wynika ona z naszych 
narodowych kompleksów? 
Byliśmy przez dekady naro-
dem spychanym na boczny 
tor. Teraz, kiedy dostajemy 
szanse wykazania się, cho-
ciażby na arenach sporto-
wych, ludzie są bardzo głod-
ni sukcesu.

Jednakże zamiast śle-
pych przewidywań propo-
nuję następnym razem po-
jechać na mecz albo chociaż 
zasiąść przed telewizorem 
i dopingować swoją ulubio-
ną drużynę. Na pewno bę-
dzie z tego więcej pożytku.

bArTOsZ ŁukOMskI
lukom95@interia.pl

stają się marzenia o karierze zapo-
czątkowanej występem na jakimś 
zagranicznym festiwalu, gdzie za-
śpiewacie utwór w nienarodowym 
języku. Bo mimo tego, iż za grani-
cą wciąż będziecie Polakami, to do 
tej wybranej części polskiej muzy-
ki, niestety, się nie załapiecie. 

Patrząc na to z tej strony, za-
uważam plusy. Ustawa ta w pew-
nym sensie forsuje pisanie polskich 
tekstów, a nie wyłącznie pusz-
czanie polskiej muzyki. W końcu 
każdemu artyście (a przynajmniej 
większości) zależy na tym, aby gra-
li jego utwory w radiu. Idąc tym 

tokiem rozumowania, być może 
niedługo Adele czy Lana Del Ray 
pomyślą, że bardziej opłacalne jest 
dla nich tworzenie piosenek w pol-
skim języku, aby załatwić sobie 
pewne miejsce na liście przebojów. 
Tylko czy wtedy liczba nagrywa-
nych utworów będzie przekładała 
się na ich jakość? Czy w ten spo-
sób nasz rynek muzyczny stanie się 
wyższy rangą, a zagraniczni artyści 
w końcu zaczną o niego prawdzi-
wie walczyć? Na te pytania odpo-
wiedzcie już sobie sami. 
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