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Historia ukryta w podziemiach
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych 

najlepsze życzenia szczęścia, pogody 
ducha, radości i smacznej święconki 

składa redakcja „Szlifu”

Nie tylko dla kinomanów
MovieGate to nie tylko wystawa 
kostiumów. Galeria podzielona 
jest na trzy części. Oprócz kine-
matografii znajduje się tam także 
ścieżka historyczna i naukowa. 
Dzięki temu mamy szansę zagłębić 
się w dzieje dawnego Wrocławia i 
Dolnego Śląska oraz sprawdzić, w 
jaki sposób iluzji używa się w kinie.

– Podczas zwiedzania chce-
my pokazać co wykorzystywane 
jest w filmach i jak łączy się z nimi 
historia i nauka. Można zobaczyć 
iluzję nieskończoności czy sposób 
generowania piorunów – dodaje 
pani Agnieszka. – W schronie 
nie widać, co znajduję się w na-
stępnym pomieszczeniu, co nada-
je temu miejscu atmosfery tajem-
niczości. Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie, niezależnie od wieku i 
zainteresowań.

Co dwie godziny organizowa-
ne są „pokazy szalonego naukow-
ca”, gdzie mamy okazję zapoznać 
się z doświadczeniami wykorzy-
stującymi ciekły azot.

Galeria otwarta jest codzien-
nie od godziny dziesiątej do 
osiemnastej od poniedziałku do 
czwartku oraz do dwudziestej w 
pozostałe dni.

HANNA ŁAGOCKA
hanna.lagocka@onet.pl

Spacerując po wrocławskim Rynku, nie sposób nie zauważyć 
urokliwych kamienic i zabytkowego ratusza. Zapewne wszy-
scy słyszeli również o licznych figurkach krasnali – jednej 
z wizytówek stolicy Dolnego Śląska czy innych atrakcjach 
Starego Miasta. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, 
że pod ich stopami znajduje się coś jeszcze.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy książką. Mamy cieka-
wą fabułę, świetne metafory i mnóstwo interesujących 
dialogów. Niestety, jesteśmy omijani w księgarni przez 
potencjalnych czytelników. Przyczyną jest ich uprzedze-
nie lub nieładna okładka, która została źle dobrana.  
Nie wiem jak wy, ale ja poczułam się źle. Tak właśnie czują 
się książki, które zostały pominięte lub odłożone z powrotem 
na półkę z powodu złej kolorystyki, banalnych ilustracji lub 
niedobranych do naszego gustu wzorów. Odłożyliśmy je se-
kundę po wzięciu ich do ręki.

Na okładce się nie kończy

zorientowałam się, że popadłam 
w jeden z nielicznych zachwytów, 
jakie towarzyszą mi przy czytaniu.

– To jest tak zwana randka w 
ciemno z książką, by nie sugero-
wać się ani okładką, ani autorem 
– mówi jedna z pracownic wro-
cławskiej księgarni TAK Czytam. 

W latach 1942–1943 pod pla-
cem Solnym powstał schron prze-
ciwlotniczy. Wyposażona między 
innymi w kuchnię i ambulato-
rium budowla w razie zagrożenia 
była w stanie pomieścić nawet 
kilkaset osób, jednak by do niej 
wejść, trzeba było mieć specjal-
ną przepustkę. Po zakończeniu 
wojny schron został zamknięty i 
zapomniany. 

Wiele lat później władze mia-
sta postanowiły zagospodarować 
pomieszczenia w podziemiach. 
Początkowo miały powstać tam 
biura i magazyny, jednak pier-
wotne założenia nie zostały zre-
alizowane.

Drugie życie
Obecnie w dawnym schronie 
pod placem Solnym 10A może-
my zwiedzić galerię MovieGate 
otwartą przez firmę Arado Fa-
bryka Historii. Jest to jedyne 
miejsce w Europie, w którym 

zobaczymy oryginalne kostiu-
my i rekwizyty z największych, 
światowych produkcji filmo-
wych, takich jak „James Bond”, 
„Gwiezdne wojny” czy „Harry 
Potter”. W kilkudziesięciu po-
mieszczeniach, w których znaj-
duje się wystawa, nie brakuje 
również elementów polskiej ki-
nematografii. 

Niektóre eksponaty można 
nie tylko oglądać, ale także za-
kupić.

– Współpracujemy z firmą 
Prop Store z Los Angeles i z 
Londynu, na zasadzie domu au-
kcyjnego. Ceny wystawione na 
terenie obiektu były kwotami 
wyjściowymi do naszych nego-
cjacji przed zakupem – mówi 
Agnieszka Grzybowska, mene-
dżer galerii. – Jeżeli ktoś jest 
zainteresowany danym ekspona-
tem, wówczas kontaktuje się ze 
mną i po przedstawieniu oferty 
może wziąć udział w licytacji. 

ku. W ten sposób możemy zranić 
wartościową osobę lub zachwycić 
się piękną okładką człowieka, 
która nie ma w sobie ciekawych 
lub dobrych stron. Jednak skąd u 
nas taka skłonność?

– Pierwsze wrażenie ma 
ogromną moc – mówi pani Mar-
ta Możdżeń-Kłos, psycholog. 
– W psychologii znany jest tak 
zwany efekt halo, który polega 
na tym, że przypisanie jednej po-
zytywnej bądź negatywnej cechy 
powoduje skłonność do przypi-
sywania kolejnych odpowiednio 
pozytywnych lub negatywnych 
cech. To proces automatyczny, 
poza naszą kontrolą. Z kolei ge-
nezę stereotypów wyjaśnia teoria 
kategoryzacji społecznych, zakła-
dająca, że są one ubocznym skut-
kiem normalnego funkcjonowa-
nia ludzkiego umysłu. Spotykani 

ludzie dzieleni są na kategorie 
oraz gromadzona jest wiedza na 
ich temat. Zaoszczędza to czasu 
i energii w kontaktach społecz-
nych, a nasz mózg zachowuje w 
ten sposób swoją moc.

Możemy przerwać ciąg po-
wierzchownych ocen, przestając 
patrzeć na wygląd czy bazować 
na naszych wyobrażeniach lub 
na zdaniach innych. Spróbujmy 
„przeczytać” drugą osobę. Do-
wiedzmy się o niej czegoś więcej, 
dzięki czemu będziemy widzieć 
ją w pełnej krasie, a nie w tej, któ-
rą sami z obserwacji możemy wy-
kreować. My sami każdego dnia 
jesteśmy szufladkowani przez 
nieznanych nam ludzi i nieświa-
domie stajemy się książkami, 
ocenianymi po okładce.

ALEKSANDRA PYTLIŃSKA
ola.pytlinska112@gmail.com

Sieć księgarń TAK Czytam 
rozwiązuje ten problem. Jak każda 
inna księgarnia ma w swojej ofer-
cie książki, poradniki i reportaże, 
ale wyróżnia się jedną, ciekawą 
inicjatywą. Sprzedaje książki, któ-
re są całe owinięte w brązowy pa-
pier. Nie możemy ich odpakować 
przed zakupem. Nie widać okładki 
i nie ma informacji nawet o tytule 
i autorze. Jedynie na papierze jest 
cytat z tej książki lub określenie 
gatunku literackiego.

Pewnego razu sama zdecy-
dowałam się na zakupienie ta-
kiej paczki. Zainteresował mnie 
jej opis, spoglądający na mnie z 
brązowego papieru. Po wyjściu 
z księgarni odpakowałam nową 
zdobycz, a moim oczom ukazała 
się książka nieznanego mi autora, 
nie wspominając już o tytule. Je-
stem w stu procentach pewna, że 
normalnie nawet nie wzięłabym 
jej z półki. Tym większe było moje 
zaskoczenie, gdy po przeczytaniu 
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– Jest to sposób na przeczytanie 
dobrej lektury, po którą zwykle 
byśmy nie sięgnęli z powodu na 
przykład okładki lub gatunku li-
terackiego, do którego jesteśmy 
uprzedzeni. Możemy spróbować 
czegoś nowego. Zawsze dajemy 
utwory warte polecenia i które 
nam się spodobały, także nie są 
to kiepskie romansidła lub książ-
ki, które się nie sprzedają.

Utwory z piękną w sobie 
treścią są odrzucane przez nie-
właściwie dobraną okładkę lub 
opinię, zasłyszaną od innych. 
Podobnie jest z ludźmi. Zanim 
poznamy treść lub historię dru-
giego człowieka, jesteśmy gotowi 
z marszu go ocenić, podczas gdy 
jego życie znamy w małym ułam-
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Okiem
Recenzenta

Dwa księżyce 
i równoległe 

światy

Wyrażając siebie

Makijaż może mieć swoje 
początki nawet w starożytności, 
gdzie kobiety delikatnie podkre-
ślały swoje walory. Z czasem za-
czął się on rozwijać, dochodziły 
coraz to nowe kosmetyki, metody 
nakładania produktów, a przede 
wszystkim zmieniał się wizerunek 
kobiety atrakcyjnej.

– Od dziecka miałam duszę 
artysty i dosyć często rysowałam 
ulubione postacie z bajek, takie 
jak księżniczki oraz zwierzęta – 
mówi Agata Michalska, uczennica 
wrocławskiego liceum. – Jednak 
mniej więcej od dwóch lat posta-
nowiłam przerzucić się na robie-
nie makijażu. Od tamtej pory nie 
rysuję już na kartkach, każdy mój 
malunek znajduje się na twarzy. 
Jeśli mam ochotę namalować psa 
na powiece, to go maluję i nie wi-
dzę problemu z tym, by wyjść tak 
do ludzi. 

– Makijaż, a szczególnie cha-
rakteryzacja, jest dla mnie pewne-
go rodzaju pasją – mówi Martyna 
Rzepecka. – Uwielbiam to, że 
w zależności od mojego nastroju 
mogę być praktycznie każdym. 
Jednego dnia mogę być kosmitą, 
drugiego klaunem, a trzeciego 
postacią z filmu grozy.

Kobiety od wielu lat robiły makijaż, by zakryć swoje niedo-
skonałości, odjąć sobie kilka lat lub najzwyczajniej w świecie 
podkreślić swoją urodę. Ostatnio jednak na półkach pojawiło 
się więcej nowych kosmetyków, a ludzie zaczęli coraz bardziej 
eksperymentować z malunkami na twarzy. Obecnie stały się 
one ozdobą oraz metodą wyrażania siebie.

Nigdy nie jest łatwo
Mimo rozpowszechnienia się ma-
kijażu, w ostatnich latach moc-
niej umalowane kobiety co rusz 
słyszą nieprzychylne komentarze 
na swój temat. Często bywa tak, 
że idąc ulicą, czują na sobie nie-
przyjemne spojrzenia innych oraz 
spotykają się z docinkami swoich 
bliskich.

– W te święta postanowiłam 
pomalować się nieco mocniej, 
co oczywiście spotkało się z nie-
przychylną opinią moich ciotek 
– dodaje Agata. – Po wigilijnej 
kolacji usiadły w kręgu niedaleko 
mnie i zaczęły wyśmiewać to, co 
mam na twarzy, myśląc, że nic nie 
słyszę.

– Kiedyś jechaliśmy na szkol-
ny konkurs, na który postanowi-
łam pomalować mocniej oczy – 
mówi Anna Kubiszewska. – Jak 
przyszłam na miejsce zbiórki, to 
wychowawczyni kazała zmyć mi 
cały makijaż szarym papierem to-
aletowym i stwierdziła, że „prze-
cież nie jedziemy do burdelu”. 

Sytuacja za granicami naszego 
państwa ma się zupełnie inaczej. 
W większych metropoliach można 
zauważyć ogromną różnorodność, 
ludzie nie boją się pokazywać 

prawdziwych siebie. Mieszkańcy 
chodzą poubierani w odznaczają-
ce się ubrania, a całość dopełniają 
odważnym makijażem.

Ludzie robiąc go, starają się 
pokazać światu cząstkę siebie. 
W pogoni za najnowszymi tren-
dami tworzą na swojej twarzy 
coś, co niekoniecznie może się 
podobać innym. Niestety, w Pol-

sce często spotykają się z nie-
przychylnymi opiniami na temat 
ich twórczości. Jednak miejmy 
nadzieję, że sytuacja w naszym 
kraju unormuje się w niedalekiej 
przyszłości, a ludzie będą mogli 
w spokoju chodzić po ulicach, 
wyrażając samych siebie.

JULIANNA GĘBALA
juliannagebala@gmail.com

Amerykańska firma Lime, 
współpracująca między inny-
mi z Uberem, zadebiutowała w 
Polsce, wprowadzając do Wro-

Nie tylko rowery…

cławia miejskie hulajnogi, które 
zdążyły już zawojować USA oraz 
większość stolic europejskich. 
Od października 2018 roku 

mamy więc 
m o ż l i w o ś ć 
ich wypoży-
czania. Od 
tego czasu 
liczba pojaz-
dów zwięk-
sza się, aby 
dostęp do 
nich był jesz-
cze bardziej 
powszechny.

Hulajno-
gi rozsiane 
są po Wro-
cławiu w róż-
nych miej-
scach. Jest to 
spowodowa-
ne tym, że po 
skorzystaniu 
z usługi po-
jazd można 
zostawić do-
kładnie tu, 
gdzie skoń-
czyło się 
swoją podróż 
i w przeci-
w i e ń s t w i e 
do wcze-
śniej wspo-
m n i a n y c h 
rowerów czy 

Przez kilka ostatnich lat przyzwyczailiśmy się do widoku rowerów miejskich. Miejsc, w których 
możemy taki wypożyczyć, spotykamy coraz więcej. System ten prężnie się rozwija i cały czas wzbo-
gaca kolekcję jednośladów o nowe nabytki. Pod koniec 2017 roku do Wrocławia zawitała również 
możliwość wypożyczania samochodów elektrycznych, zaś ostatnio na ulicach zobaczyć możemy 
coraz więcej nowych pojazdów – charakterystycznych biało-zielonych hulajnóg elektrycznych.

Fot. Lilianna Patron

Fenomen Harukiego Mura-
kami nie bez przyczyny znany 
jest czytelnikom z całego świata. 
Do perfekcji opanował tworzenie 
całkowicie odmiennej rzeczy-
wistości, od której trudno jest 
się oderwać. Trylogia „1Q84” 
utwierdza w przekonaniu o nie-
wyczerpanej wyobraźni japoń-
skiego pisarza.

Tokio, rok 1984. Aomame na 
co dzień wiedzie samotne życie 
jako instruktorka sztuk walki. 
Prócz tego dopuszcza się licznych 
zabójstw, jednak nie robi tego dla 
własnych korzyści, działa bowiem 
według określonych zasad. Jej 
ofiarami są wyłącznie mężczyź-
ni znęcający się nad kobietami, 
doprowadzając tym do nieod-
wracalnych szkód psychicznych i 
fizycznych.

Natomiast Tengo ma wybit-
ne zdolności matematyczne. Po-
mimo szansy na wielką karierę, 
wybiera spokojne życie, dające 
mu możliwość łączenia swoich 
zainteresowań. Pracuje jako 
wykładowca na kursach przygo-
towawczych, a w wolnym czasie 
amatorsko zajmuje się pisaniem 

powieści. Ocenia także powieści 
nominowane do prestiżowego 
konkursu Akutagawa.

Parzyste rozdziały poświęco-
ne są Tengo, natomiast nieparzy-
ste Aomame. Przeplatające się 
historie dwójki bohaterów pro-
wadzących osobne życie z pozoru 
nic nie łączy. Żyją w tym samym 
mieście i roku, ale zdaje się, że to 
jedyne podobieństwa. Posiadają 
zaledwie jedno wspólne wspo-
mnienie z dzieciństwa, które 
obojgu mocno zapadło w pamięć. 
Choć ich drogi już dawno się 
rozeszły, wciąż myślami błądzą 
w przeszłości. Jednak zmiany 
zachodzące w ich życiu wska-
zują na to, że znów się spotkają. 
Wkrótce poznają przyczynę, dla 
której w dotychczasowo znanym 
przez nich świecie pojawiają się 
niewyjaśnione znaki, takie jak na 
przykład dwa księżyce świecące 
na niebie. 

Trylogia zaskakuje bardzo 
różnorodną tematyką, począw-
szy od działania sekty, aż po 
ośrodek dla kobiet będących 
ofiarami przemocy ze strony 
mężczyzn. Pojawiające się na 
każdym kroku kontrowersje po-
zostawiają w głowie czytelnika 
wiele pytań. Zarys postaci jest 
niezwykle szczegółowy, co po-
zwala dobrze poznać bohatera, 
a nawet wejść w jego skórę. Gra-
nica między światem realnym a 
fantastycznym zaciera się, spra-
wiając wrażenie, że historia jest 
prawdopodobna.

RENATA PĘKALSKA
r.pekalska00@gmail.com

samochodów, nie trzeba szu-
kać specjalnego punktu, aby go 
zwrócić. Żeby zacząć z nich ko-
rzystać, trzeba pobrać specjal-
ną aplikację, dostępną zarówno 
na Androida jak i iOS, założyć 
w niej konto oraz doładować je 
kwotą pieniężną. Ponadto wy-
posażona jest w nadajnik, dzięki 
któremu szybko wyszukamy hu-
lajnogę znajdującą się najbliżej 
nas.

– W mojej opinii jest to bar-
dzo wygodne rozwiązanie, kie-
dy chcę szybciej pokonać krót-
ki odcinek drogi, na przykład 
z Rynku na Dworzec Główny. 
Wychodzę z domu i nie czekam 
na autobus, tylko od razu jadę 
do celu. Niestety, kiedy chcemy 
pokonać dłuższą trasę, podróż 
staje się nieopłacalna ze wzglę-
du na duże koszty wypożycze-
nia– mówi pani Aneta Krzyża-
nowska, mieszkanka Wrocławia.

Koszt tej usługi to dwa złote 
za uruchomienie hulajnogi oraz 
pięćdziesiąt groszy za każdą 
minutę użytkowania, które są 
pobierane z naszego wirtualne-
go portfela, wcześniej uzupeł-
nionego funduszami. Jednoślad 
posiada dzwonek ostrzegawczy, 
światło przymocowane do kie-
rownicy, jeden przycisk do przy-
spieszania oraz dwa hamulce – 
ręczny i nożny, a jego prędkość 
maksymalna to 25 kilometrów 

na godzinę. W późnych godzi-
nach wieczornych hulajnogi są 
zabierane przez upoważnionych 
do tego ludzi, po to, by następne-
go dnia rano rozstawić je ponow-
nie w wyznaczonych miejscach. 

W Polsce nie zachowano 
jednak odpowiednich środków 
bezpieczeństwa, gdyż porusza-
nie się tym pojazdem nie wy-
maga ani karty rowerowej, ani 
kasku. To sprawia, że, tak jak 
pokazują przykłady z USA, wy-
padki są incydentami codzien-
nymi. W listopadzie ubiegłego 
roku młody mieszkaniec Wa-
szyngtonu, jadąc rozpędzoną 
hulajnogą, wpadł pod samo-
chód i mimo długiej reanimacji 
nie przeżył. 

– Myślę, że dużo rozsądniej-
szym rozwiązaniem byłoby na-
kazać wszystkim użytkownikom 
zakładania kasku – mówi Karol, 
entuzjasta produktu firmy Lime. 
– Zmniejszyłoby to ryzyko po-
ważnych wypadków. Naturalnie 
trzeba też zachować podstawowe 
środki bezpieczeństwa, takie jak 
dostosowywanie prędkości do 
warunków i nasilenia ruchu, bo 
bez tego żaden ochraniacz nie 
pomoże.

Jak widać, nowe środki lo-
komocji zyskały sobie już gro-
no zwolenników, ponieważ są 
miłą alternatywą dla miejskich 
rowerów. Czas pokaże, jakie 
innowacje i modernizacje będą 
wprowadzać amerykańscy pro-
ducenci. Może w niedalekiej 
przyszłości elektryczne pojazdy 
zdobędą wszystkie polskie mia-
sta? Nikt nie wie, jakie tajem-
nice kryje przyszłość nowych 
technologii.

ALEKS STADNICKI
aleksstadnicki@interia.pl
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Mówili, że to tylko Internet, że w żaden sposób nam nie zagraża. Miał być swego rodzaju ostoją 
dla osób poszukujących większej prywatności, a jednak podczas rozwoju stał się gniazdem 
szerszeni, gotowych w każdej chwili nas ukąsić. Pełen tajemnic i cichych zakamarków, nigdy 
w całości nieodkryty Deep Web.

mina to połączenie ognia i wody. 
Ze świecą można szukać profili, 
które wspólnie obserwowaliby mi-
nister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak i lider Platformy Oby-
watelskiej Grzegorz Schetyna albo 
dziennikarze Onetu oraz „Gazety 
Polskiej Codziennie”. To tym bar-
dziej zaskakujące, że Twitter jest 
dzisiaj wyraźnie podzielony na 
sympatyków dwóch największych 
partii w Polsce. Ich politycy oraz 
sprzyjający im żurnaliści zamykają 
się w bańkach informacyjnych, czyli 
czytają tylko to, co jest zgodne z ich 
poglądami, uznając, że cała reszta 
nie jest prawdziwa. Kuba Jarecki 
często spotyka się z zarzutem, że 
sam też coraz bardziej traci kontakt 
z rzeczywistością, bo bardzo ocho-
czo rozdaje „bany”, czyli uniemoż-
liwia dostęp do swoich tweetów dla 
wybranych użytkowników.

– Śmieję się z takich głosów, 
bo tak naprawdę tych banów nie 

wynikiem, nie miałam żadnego 
problemu z dostaniem się do li-
ceum pierwszego wyboru. Jestem 
dumna z siebie, że połączenie 
tych rzeczy się udało, ponieważ 
DI to naprawdę absorbujące za-
jęcie. Jedynym czynnikiem, któ-

ry zaniedbałam w tym 
wszystkim, było zdrowie 
– w pewnym momencie 
byłam po prostu wyczer-
pana, ponieważ czas, któ-
ry powinnam spędzać na 
nauce, spędzałam na DI, 
więc wolne pozostawały 
mi jedynie godziny snu, 
które z kolei spędzałam 
na nadrabianiu szkolnych 
zaległości.

 Jak wyglądają przy-
gotowania do olimpiady?

– Czas dzieli się na 
trzy etapy: na początku 
roku wszystko toczy się 
swoim rytmem, skupiamy 

 Czym jest DI?
– To chyba najtrudniejsze 

pytanie, jakie uczestnik może do-
stać. W skrócie, jest to cykl wie-
lu konkurencji, w których trzeba 
wykazać się kreatywnością na 
wielu płaszczyznach, na przykład 
w dziedzinie działań aktorskich, 
plastyki czy szyfrowania. 

 Jak długo jesteś w drużynie?
– Właśnie rozpoczynam 

trzeci rok. Pierwszy nie przyniósł 
sukcesów, w drugim zdobyliśmy 
dwie nagrody – drugie miejsce w 
wyzwaniu głównym oraz Nagrodę 
Specjalną imienia Leonarda da 
Vinci za własnoręcznie napisany 
program komputerowy szyfrują-
cy – i mamy nadzieję, że obecny 
również zaowocuje sukcesem. 

 Jakie emocje towarzyszyły ci, 
gdy dowiedziałaś się o wygranej?

– Była to ogromna radość, 
pierwszy raz w życiu czułam się 
tak bardzo szczęśliwa. Kiedy za-
proszono nas na scenę, płakałam, 
krzyczałam i trzęsłam się z ogromu 
uczuć. Podczas wywołania po od-
biór drugiej nagrody miałam nogi 
jak z waty i do dziś się dziwię, że 
w ogóle byłam w stanie na nich 
ustać. Ciężko jest opisać skalę tych 
emocji. Właściwie to do momentu 

lądowania w Stanach nie mogłam 
uwierzyć, że wygraliśmy.

 Twoja drużyna wygrała wy-
jazd do Stanów oraz Chin, ale po-
jechaliście tylko do USA. 

– Tak, ponieważ w historii DI 
jeszcze nie było takiego wydarze-
nia, kiedy jedna drużyna zdobywa 
dwie nagrody, które zobowiązują 
do wyjazdu w dwa różne miejsca. 
Zarząd stwierdził, że jest to nie-
sprawiedliwe i kazano nam wybie-
rać – oczywiście padło na Stany 
Zjednoczone, dalszy etap głównej 
olimpiady.

 Co sądzisz o tym, że sami mu-
sieliście zebrać pieniądze na wy-
jazd, w wysokości osiemdziesięciu 
tysięcy złotych?

– Uważam, że jeżeli to ma być 
nagroda, organizatorzy powinni 
sami pokrywać chociażby więk-
szość kosztów, jeśli nie całość, ale 
byłoby zbyt pięknie, gdyby wyjazd 

Warsztaty twórczości

Twitter, czyli świat dla ciekawych

Głębia sieci

jest dużo. Nie mogę jednak sobie 
pozwalać, żeby konta często za-
kładane automatycznie albo przez 
partie polityczne, atakowały mnie 
w niewybredny sposób – tłumaczy 
Kuba Jarecki.

Tak zwane boty to prawdzi-
wa zmora Twittera. Generowane 
przez reklamodawców lub zain-
teresowane organizacje konta 
masowo rozpowszechniają często 
nieprawdziwe informacje, mając 
coraz większy wpływ na rzeczywi-
stość. Dowiodły tego na przykład 
ostatnie wybory prezydenckie w 
Polsce i USA, gdy rola twittero-
wych anonimów promujących 
przekazy kandydata była nie mniej 
istotna niż jego kampanijne obiet-
nice. 

Siła przekazu
Wśród polityków coraz popu-
larniejsze stają się także „tweet-
upy”, czyli spotkania w realnej 

Założony w San Francisco 
portal społecznościowy z roku na 
rok cieszy się w naszym kraju co-
raz większą popularnością. Nic 
dziwnego, w końcu Twitter to naj-
szybsze źródło informacji, niepo-
równywalne z tradycyjnymi jak te-
lewizja czy strony www. Od ponad 
sześciu lat w rzeczywistości porta-
lu z niebieskim ptakiem w logo, z 
powodzeniem radzi sobie wrocła-
wianin Kuba Jarecki. Nie byłoby w 
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, że... nikt nie wie, kim on tak 
naprawdę jest. Nam udało się do 
niego dotrzeć.

Błaszczak ze Schetyną
– Media społecznościowe zamie-
niają się dzisiaj w wielkie pole bi-

twy między Polakami, znalezienie 
tutaj miejsca na rzeczową dysku-
sję jest niezwykle trudne – mówi 
„Szlifowi” Jarecki. – Kiedy za-
kładałem swoje konto, nastawiłem 
się na to, że będę szukał konstruk-
tywnej wymiany opinii za wszelką 
cenę. Skoro blisko tysiąc osób klik-
nęło „obserwuj” na moim profilu 
ze względu na to, co piszę, a nie 
jakie mam nazwisko, to chyba wy-
chodzi mi całkiem nieźle.

Kuba Jarecki jest mężczyzną w 
średnim wieku, ma szczęśliwą ro-
dzinę i na tym kończą się informa-
cje na jego temat, zresztą dostępne 
tylko na twitterowym profilu. O 
wiele więcej o Jareckim mówią 
jedynie niektóre nazwiska osób, 
które śledzą jego wpisy, a przypo-

był za darmo. Naprawdę, tylko w 
bajkach tak się dzieje. 

 Czujesz, że cały czas, który 
poświęciłaś temu projektowi, się 
opłacił? 

– Tak, zdecydowanie. Skoń-
czyłam gimnazjum z dobrym 

się na szkole, a spotkania odby-
wają się raz w tygodniu i trwają 
niecałą godzinę. Następny etap 
to tak zwany okres paniki, kiedy 
olimpiada jest za miesiąc, a nasza 
drużyna jest w kompletnej roz-
sypce, jeśli chodzi o przygotowa-
nie. Wtedy najczęstsza myśl to „i 
tak już się nie uda, po co tracimy 
czas”, a spotkania są częstsze i o 
wiele bardziej nerwowe. Ostatni 
etap to praca, praca i jeszcze raz 
praca. Spotkania są codzienne 
i bardzo długie. Wszystko inne 
idzie w odstawkę – nawet, teo-
retycznie najbardziej istotna, na-
uka. 

 Komu polecasz dołączenie do 
spotkań?

– Zdecydowanie osobom 
młodszym. Początek gimnazjum 
to najlepszy okres na rozpoczęcie 
przygody z DI. Niestety, im dalej z 
nauką, tym mniej czasu na cokol-
wiek innego. Jeśli chodzi o wymogi 
– trzeba być kreatywnym i chwi-
lowo nie mieć żadnej rozwijanej 
pasji, ponieważ, nie oszukujmy się, 
DI pochłania naprawdę mnóstwo 
czasu. 

MAJA FLORKOWSKA
maja.e.florkowska@gmail.com

Z Magdaleną Łodygowską, członkinią drużyny „Safiro Team”, nagrodzonej w dwóch katego-
riach w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, rozmawia 
Maja Florkowska

Nie ujawnia swojego wizerunku, jako zdjęcie profilowe usta-
wiony ma herb Wrocławia, a wśród jego obserwujących roi się 
od znanych polityków i dziennikarzy. Kuba Jarecki to dowód 
na fenomen Twittera.
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Krąży wiele mitów na jego 
temat. Między innymi, że jest to 
miejsce szerzące czyste zło i trze-
ba trzymać się od niego z daleka. 
Jednak nie jest to do końca praw-
dą. Deep Web został stworzony 
dla osób pragnących mieć więcej 
prywatności, by móc bez żadnych 
obaw przeglądać witryny. Dopiero 
Darknet jest miejscem, gdzie wpi-
sując w pasek wyszukiwania odpo-
wiedni odnośnik do strony sklepu, 
naprawdę moglibyśmy kupić coś 
nielegalnego, jak na przykład broń 
czy narkotyki, a nawet sprzedać 
własne nerki. Nie jest to jednak ot 
tak dla wszystkich dostępne, gdyż 
na czarnym rynku egzystuje spe-
cjalna wirtualna waluta – bitcoin, 
która w przeliczeniu na złotówki 
przekracza nasze wyobrażenia. 
Trzeba również dysponować prze-

glądarką Tor. Od momentu jej 
zainstalowania wszystkie twoje po-
czynania stają się niedostępne dla 
ludzi z zewnątrz.

Pełen sprzeczności
– Według mnie Deep Web jest 
naprawdę ciekawym rozwiąza-
niem – mówi Patryk Zawieja z 
liceum w Bydgoszczy. – Korzy-
stałbym z niego, gdyż ma wiele za-
let. Wiadomo, że nie wszystko jest 
tam święte, bo kto wystawia na au-
kcję własne nerki? Jednak mimo 
kilku przerażających miejsc, nie 
uważam go za złą rzecz.

Nie wszystkie jednak treści 
Darknetu są niebezpieczne, gdyż 
o wiele więcej jest witryn z infor-
macjami o bazach naukowych czy 
nawet publikacji niedostępnych 
dla nas książek. Niekoniecznie 
jest to legalne, ale jednak przy-

znajmy, bardzo pożyteczne. Trze-
ba wspomnieć o jednej bardzo 
ważnej rzeczy, która spodoba się 
raczej wszystkim. Otóż reklamy, 
których nikt z nas nie znosi, a Tor 
właśnie ich w sobie nie posiada. 
Czego więc się ciągle boimy? W 
każdym momencie możemy prze-
cież wyłączyć niepokojące nas 
karty i zamiast tego otworzyć naj-
zwyklejszego Facebooka ze zdwo-
joną ochroną danych, włączyć 
przez odpowiedni link specjalne 
radio, z którego płynąć będzie jaz-
zowa muzyka, oraz cieszyć się ze 
wzmożonej anonimowości. Czyż 
to nie piękna myśl? Świat od razu 
staje się jaśniejszy, jeśli spojrzeć 
na niego z tej perspektywy.

Aczkolwiek, nie okłamujmy 
się. Istnieją osoby, które właśnie 
po to chcą być obecne po tej stro-

nie Internetu. Roztacza on wokół 
siebie aurę tajemniczości, roz-
siewając wszechstronny niepo-
kój. Każdy w końcu by się skusił. 
Przecież jesteśmy tylko ludźmi, 
dla których każda zakazana rzecz 
staje się automatycznie atrakcyj-
niejsza. Czyż nie tak? Nie jeste-
śmy w stanie nikogo kontrolować. 
Tylko oni mają nad sobą władzę i 
tylko oni wiedzą, w którym mo-
mencie powinni się wycofać. 

– Kiedyś sporo czasu po-
święcałem Darknetowi. Przez 
pierwsze tygodnie bawiłem się 
świetnie – mówi Krzysiek Sach, 
uczeń Liceum Ogólnokształcące-
go w Zamościu – ale z biegiem 
czasu stawało się to coraz bardziej 
zagmatwane i niebezpieczne. 
Pornografia zwierzęca, płatni za-
bójcy, którzy wykonają każde zle-
cenie, pokoje, gdzie na żywo za-
bijają niewinną osobę... tego było 
za dużo. Sielanka się skończyła. 
Zdecydowałem już nigdy więcej 
tam nie wracać. 

Patrząc na tę zdecydowanie 
gorszą stronę, powinniśmy uni-
kać ciemnej części Internetu jak 
ognia. Jednak, gdyby nie chętni 
odbiorcy, Darknet by praktycznie 

nie istniał. Więc mimo wszystko, 
gdzieś tam ludzie chcą z niego ko-
rzystać. Ale co nimi kieruje, pozo-
stanie tajemnicą.

Trudny wybór
Wraz z Pawłem Maciejewskim, 
uczniem Liceum XIII, postano-
wiliśmy obalić mit dotyczący Re-
droomu – miejsca, w którym prze-
prowadzane są raz na jakiś czas 
tortury emitowane na żywo. Do-
stęp można zyskać tylko poprzez 
odpowiedni link, co ku naszemu 
zdziwieniu się udało. Od razu wy-
świetliły się dwie opcje „Join” i 
„Leave”. Niestety, nie udało nam 
się sprawdzić, co jest za jego mura-
mi, gdyż powstrzymały nas bariery 
finansowe. Co ty byś zrobił na na-
szym miejscu? Pozwoliłbyś sobie 
na ryzyko, czy ze wstrętem usunął 
całą kartę? Darknet jest wieczną 
walką z naszą własną moralnością. 
Wejść? Czy może trzymać się jak 
najdalej tylko się da? Wszystko, 
co postanowisz, jest tylko twoją 
własną decyzją. To ty prowadzisz 
wewnętrzną bitwę i tylko ty jesteś 
w stanie ją powstrzymać. Po której 
ze stron staniesz?

KAROLINA MAZIK
karomazik@gmail.com

rzeczywistości z wyborcami, 
którzy na co dzień utrzymują z 
nimi kontakt właśnie za pośred-
nictwem Twittera. Obserwujący 
Jareckiego często zachęcają go 
do zorganizowania takiego zlotu 
we Wrocławiu, on jednak przy-
najmniej na razie nie jest zain-
teresowany jego organizacją. Jak 
sam mówi, siłą jego przekazu jest 
anonimowość, która daje mu peł-
ną niezależność, a na Twitterze 
pojawił się nie po to, żeby błysz-
czeć, a dzielić się informacjami i 
swoimi pozbawionymi negatyw-
nych emocji opiniami. 

Takie przesłanie wszyscy użyt-
kownicy mediów społecznościo-
wych powinni wziąć sobie do ser-
ca, zwłaszcza w przededniu trzech 
bardzo emocjonujących kampanii 
wyborczych w naszym kraju.

KAROL BUGAJSKI
bugajski.karol@tlen.pl
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Sportowa szlifierka     

W ciągu całego tygodnia pełnego różnych sprawdzianów, 
kartkówek i innych obowiązków czasami ciężko jest znaleźć 
chwilę na zrobienie czegoś, co sprawiłoby nam przyjemność. 
Niektórym jednak udaje się godzić ze sobą szkołę i swoje 
zainteresowania. 

Ten konkretny przypadek nie stanowi 
wyjątku. Słuchając największych polskich 
stacji radiowych, bez przerwy natrafiamy na 
podobne przypadki. Rihanna, Maroon 5 czy 
The Weeknd to tylko kilka współczesnych 
twórców, których pełnych wersji piosenek 
nie usłyszymy w radioodbiorniku. Trend na 
używanie tego typu słów już dawno zawitał w 
progi muzyki popularnej. Kiedy artysta zde-
cyduje się w danym miejscu użyć mocniej-
szego słownictwa, nie ma potrzeby sztucznie 
go wygłuszać. Uważny słuchacz i tak domy-
śli się, jaki wyraz znajduje się w oryginalnej 
wersji utworu. Jednak czy umieszczanie 
przekleństw w muzyce ma sens?

– Myślę, że wulgaryzmy w piosenkach 
powinny być cenzurowane, zwłaszcza w 
porze nadawania, w której grono odbior-
ców to dzieci – mówi „Szlifowi” Mar-
cin Oleksy, wokalista i gitarzysta zespołu 
40i30na70. – Na tej samej zasadzie stara-
my się nie przeklinać przy dzieciach. Zresz-
tą to nie tylko kwestia dzieci – podobnie 
nie przeklinamy w towarzystwie ze względu 
na szacunek do odbiorców. Oczywiście za-
haczamy tu o pytanie, na ile wulgaryzmy są 
konieczne w twórczości artystycznej, ale to 
już dłuższy temat do dyskusji. 

Niejednokrotnie na albumach zza 
oceanu widzimy nalepkę z komunikatem: 
„Parental Advisory Explicit Content”, in-
formującą o wulgarnych treściach bądź 
niecenzuralnym języku zawartym na krąż-
ku. System ten opracowano w trosce o naj-
młodszych i analogicznie, jak w przypadku 
podobnych oznaczeń na grach komputero-
wych, ma ułatwić rodzicom kontrolę nad 
treściami wybieranymi przez dzieci. Wol-
ność słowa i swoboda twórczości muzycz-
nej jest istotną częścią rozwoju artystów, 
którą notabene gwarantuje im konstytucja.

PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI
golebiowski.pawel7@gmail.com

Czuję, że to cała ja

Często rywalizacja sportowa 
na wysokim poziomie pociąga 
za sobą konieczność treningów 
kilka razy w tygodniu i wyjaz-
dów na zawody. Z doświadcze-
nia wiemy, że grafik licealisty 
jest zazwyczaj dość napięty  
i dołożenie sobie kolejnych zajęć 
w trakcie tygodnia graniczy z cu-
dem. Trzeba być naprawdę peł-
nym chęci do uprawiania spor-
tu, aby w natłoku obowiązków 
szkolnych, po kilku godzinach 
ciężkiej nauki w szkole, znaleźć 
czas na treningi albo zwalniać się 
ze szkoły na całodniowy wyjazd 
na zawody. 

– Mam treningi cztery razy 
w tygodniu po półtorej godziny 

– mówi Magdalena Tatomir, zdo-
bywczyni czwartego miejsca w pu-
charze Grand Prix w badmintonie 
do lat piętnastu. – Sport jest dla 
mnie czymś, bez czego jest mi 
bardzo trudno. Trening pozwala 
mi się wyładować po ciężkim dniu 
w szkole. Gdy się na nim nie poja-
wię, źle się z tym czuję.

Pasja, w tym przypadku spor-
towa, wymaga również wielu wy-
rzeczeń. Bywają takie chwile, w 
których trzeba zdecydować, czy 
ważniejsze są treningi i spełnia-
nie się w czymś, co daje siłę do 
codziennego funkcjonowania, 
czy wolimy odpuścić sobie ten 
jeden raz i lepiej nauczyć się na 
ważny test. 

– Chodzę na treningi wte-
dy, kiedy mam wolną chwilę 
– mówi Martyna Dymnicka, 
mistrzyni Polski juniorów młod-
szych w golfie na olimpiadzie we 
Wrocławiu w 2016 roku. – Na 
pierwszym miejscu stawiam jed-
nak szkołę, w wolnych chwilach 
idę na trening. Jeśli mam taką 
możliwość, spotykam się ze zna-
jomymi. Staram się jednak, aby 
na wszystko starczyło mi czasu. 
Aby jednak osiągnąć wyso-
kie wyniki sportowe, trzeba się 
zdecydować, którą drogą pójść. 
Zdobycie znaczących sukcesów 
w sporcie odbija się na nauce i 
wymaga wielu wyrzeczeń. 

– Dla mnie jednak najważ-
niejsza jest szkoła – dodaje 
Martyna. – Wyjazdy na turnie-
je często są w dniach szkolnych. 
Golf mimo wszystko traktuję 
jako relaks. Staram się, aby tre-
ningi nie kolidowały z nauką.  

Seks, przemoc, narkotyki, polityka i reli-
gia to tylko niektóre tematy najczęściej cen-
zurowane w piosenkach. Cenzurze poddać 
można wszystko. Historia zna absurdalne 
przypadki retuszowania niewygodnych fak-
tów i poglądów. Przed lustracją nie uchroni-
li się również muzycy.

Muzyka jest nieodzowną częścią nasze-
go życia. Wiele piosenek znamy na pamięć. 
Gdy w radiu pojawia się nieco zmieniona 
wersja ulubionego przeboju, najczęściej 
nie spotyka się ona z aprobatą słuchaczy. 

Nie mam tu na myśli edycji utworów do 
skróconych wersji radiowych, lecz wszech-
obecną cenzurę tekstu. Piosenki są zwykle 
edytowane w celu ich emisji w radiu i tele-
wizji, aby uczynić je bardziej przystępnymi 
dla szerokiego grona odbiorców. Robi się 
to poprzez usuwanie treści, które mogą być 
uznane za nieodpowiednie lub kontrower-
syjne.

Jakiś czas temu słuchałem radia. Jed-
na z popularnych rozgłośni radiowych pu-
ściła piosenkę znanego rapera Kendricka 
Lamara pod tytułem „Humble”. Utwór 
przepełniony jest słownictwem popularnie 
uważanym za wulgarne. Stacja radiowa po-
stanowiła tę kwestię zaretuszować, wycisza-
jąc fragmenty z epitetami. Jest to popular-
na forma cenzury wśród radiostacji. Autor 
rzeczywiście nie stroni od bluzgów. Nie jest 
to w żaden sposób zaskakujące, gdyż rap, 
szczególnie ten współczesny, cechuje się 
dużą ilością tego typu zwrotów zawartych 
w tekście. Wymyślne przekleństwa są nieod-
łączną częścią jego formy. Naniesione przez 
radiowców poprawki wpłynęły znacząco na 
spójność kompozycji. W efekcie słuchacze 
dostali bezmyślnie pociętą wersję przeboju, 
mocno wypaczającą oryginał.

Muzyczna  
czystość języka
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 Felieton Szlifu

Oglądając sukcesy sportowców 
w telewizji, wydaje się, że przy-
chodzi im to łatwo. Tymczasem 
jest to kwestia wielu poświęceń 
już od najmłodszych lat, połą-
czenia pasji z innymi obowiąz-
kami, przede wszystkim ze szko-
łą. 

– Powinnam być na sali pięć 
razy w tygodniu, ale nie zawsze 
jest to możliwe – mówi Wikto-
ria Szubert, dwukrotna mistrzyni 

Europy w taekwondo w walkach 
indywidualnych kobiet. – Czu-
ję ogromną presję, nauczyciele 
oczekują ode mnie najlepszych 
ocen, a trener jeszcze lepszych 
wyników. Jednak pomimo wy-
rzeczeń, jakie wiążą się z moją 
pasją, gdy wchodzę na matę, czu-
ję szybsze bicie serca. Czuję, że 
to cała ja.

OLGA POWĄZKA
powazkaolga6@gmail.com

Początek powstawania 
subkultur rozpoczyna się 
od drugiej połowy dwu-
dziestego wieku. Ściśle 
jest związany z kreowa-
niem się nowych odłamów 
muzycznych, takich jak 
pop, punk czy heavy me-
tal. Dla wielu osób wła-
śnie muzyka, z którą się 
utożsamia, i której słucha 
na co dzień, decyduje, do 
której grupy będzie przy-
należeć. 

– Jestem punkiem 
już od jakichś dwóch lat 
– mówi Nikola Dudek, 
uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego nr II we 
Wrocławiu. – Wszystko 
zaczęło się od tego, że we-
szłam w towarzystwo ludzi 
należących do tego zgru-
powania. Chcąc nie chcąc, 
zaczęłam „wkręcać się” 
w ich muzykę. Pamiętam, 
jak słuchałam Dezertera 
i ich kawałek wydawał mi 
się taki prawdziwy. Mó-
wił o tym, czego nikt nie 
powie publicznie. Wtedy 
pomyślałam: „Kurde, to 
ma sens”. Od tamtej pory 
zaczęłam utożsamiać się z 
punkiem.

Każda taka grupa po-
siada, można powiedzieć, 

Gdzie się podziały 
tamte subkultury?

– Wydaje mi się, że 
teraz większość młodzieży 
dąży do jakiegoś wymyślo-
nego przez społeczeństwo 
ideału lub po prostu nie 
chce się wychylać z tłu-
mu – wypowiada się pani 
Agnieszka, studentka psy-
chologii. – Jednak zdarza-
ją się wyjątki. Najczęściej 
są to osoby pewne siebie, 
które nie przejmują się opi-
nią innych ludzi. 

Jednak większość sub-
kultur ma złą opinię. Przez 
wygląd i agresywne zacho-
wanie, na przykład skinhe-
adów, ludzie boją się takich 
grup młodzieżowych. 

– Według mnie to do-
brze, że jest coraz mniej 
tych chuliganów – mówi 
siedemdziesięc ioletn ia 
pani Marta, mieszkanka 
Wrocławia. – Kiedyś to 
strach było wyjść na ulicę, 
a co dopiero przejść obok 
ich grupki. Nie wiadomo, 
co im w głowie siedzi. 

Tu pojawia się kolejne 
pytanie. Czy takie grupy 
młodzieżowe są dobre, czy 
jednak złe? Zostawię to do 
przemyślenia wam.

NATALIA SOSIŃSKA
nspodlasem 

@gmail.com

Każdy z nas chyba o nich słyszał. Dawnej młodzież chętnie spotykała się 
w gronie osób o tym samym zainteresowaniu i podobnych poglądach. Jednak 
w ostatnich latach możemy zauważyć, że coraz mniej młodych ludzi należy do 
takich zgrupowań. Pojawia się pytanie: dlaczego tak się dzieje i co jest tego 
przyczyną?

własny odłam muzyczny, 
który jest dla niej charak-
terystyczny. Dla rocker-
sów jest to rock & roll, 
a dla grunge’owców jest 
grunge. 

Przynależność do da-
nej subkultury częścio-
wo zmienia charakter i 
podejście do niektórych 
spraw. 

– Odkąd należę do 
punków, jestem bardziej 
pewna siebie – dodaje 
Nikola. – Już nikt nie 
wmówi mi jakiegoś ab-
surdu. Stałam się też w 
pewnym sensie odporna 
na pranie mózgu, którego 
ostatnio można doświad-
czyć praktycznie wszę-
dzie, zwłaszcza w telewizji 
lub w Internecie.

Ostatnio możemy jed-
nak zauważyć, że coraz 
mniej młodzieży chce 
przynależeć do takich 
zgrupowań. Najbardziej 
oczywistą odpowiedzią 
jest, że młodzież praktycz-
nie nie wychodzi z domu i 
wolny czas spędza w Inter-
necie. Jest to jedynie ste-
reotyp i nie sprawdza się w 
stu procentach. Dlaczego 
więc młodzi ludzie nie chcą 
należeć do subkultur?


