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Coraz więcej ludzi nałogowo 
posługuje się kłamstwem. Na
zywamy to mitomanią bądź też 
kłamstwem patologicznym. Ka
sia Czerniejewska, już od dzie
ciństwa uczyła się, że oszukiwa
nie innych to najlepsze wyjście 
z trudnych sytuacji. Teraz, gdy 
ma siedemnaście lat, stało się to 
dla niej dużym problemem, chce 
przestać kłamać, ale nie może.

– Jeszcze niedawno nie zda
wałam sobie sprawy z tego, że 
żyję w ciągłym kłamstwie, ba
gatelizowałam to. Zawsze były 
to drobne sprawy. Gdy chciałam 
przestać oszukiwać, nie potrafi 
łam – mówi Kasia. Na początku 
mitoman wydaje się być osobą 
bardzo inteligentną, spełnioną, 
z dużym bagażem doświadczeń, 
jednak po dłuższej znajomości 
łatwo się zorientować, że coś jest 
nie tak.

– Gdy ktoś w końcu przyłapał 
mnie na kłamstwie, ja spokojnie, 
bez zająknięcia, powiedziałam, 
że to niemożliwe i się go wypar
łam – opowiada Kasia. Jest inte

Kłamstwo – wypowiedź zawierająca informacje niezgodne ze 
stanem faktycznym. ludzie kłamią, by osiągnąć określoną 
korzyść – materialną, społeczną lub polityczną lub aby zdobyć 
zamierzony cel.

ligentna, ma rewelacyjne oceny 
i uczy się w dobrym liceum, a kła
mać potrafi  jak z nut.

– Nie wiem, czemu kłamię, 
czasem się nad tym zastana
wiam, może moje życie jest zbyt 
monotonne, a kilka kłamstw je 
jakoś urozmaica. Kiedy okłamu
ję kilka osób naraz, na przykład 
podczas rozmowy na gadu, biorę 
kartkę i zapisuję, co komu powie
działam, żeby przypadkiem nic 
nie zapomnieć. Nie chcę, aby te 
osoby się na mnie obraziły, a już 
nad tym nie panuję, nie potrafi ę 
przeżyć jednego dnia bez kłam
stwa – mówi.

Brak zrozumienia
Większość ludzi przez oszukiwa
nie chce znaleźć się w centrum 
uwagi, przekonać, jak bardzo są 
wyjątkowi. Kasia przyznaje, że 
często zdarza jej się zwrócić na sie
bie uwagę i wzbudzić duży podziw 
wśród rówieśników, dzięki wymy
ślonej na poczekaniu historii.

– Okłamywałam swojego 
chłopaka. Wcale nie chciałam 

tego robić, ale musiałam. Wyda
wało mi się, że dzięki tym histo
ryjkom o ciężkim dzieciństwie 
i podobnych rzeczach on jest ze 
mną. Naprawdę go kochałam… 
– mówi Kasia ze łzami w oczach. 
Życie z mitomanem jest bardzo 
trudne. Budzą naszą nienawiść 
i jednocześnie też współczucie, 
bo nic nie zmieni faktu, że to 
choroba.

– Kiedyś, gdy moi przyjaciele 
z klasy zdemaskowali mnie, nie 
przyznałam się do winy. Wypar
łam się wszystkiego, wtedy już 
sama zaczęłam wierzyć w swoje 
kłamstwa. Chciałam zmienić to
warzystwo, a znajomi, zamiast mi 
pomóc, odwrócili się ode mnie. 
Przeniosłam się do innej szkoły 
– opowiada.

Ciężko jest także przyjaźnić 
się z mitomanem, z czasem wasze 
wspólne rozmowy zamienią się 
w przesłuchanie, będziesz chciał 
go złapać na kolejnym kłamstwie, 
a potem zaczniesz sprawdzać wia
domości na jego temat. Zamiast 
być przyjacielem, staniesz się de
tektywem, z czego wcale nie bę
dziesz zadowolony, bo ujawnienie 
całej prawy zakończy wszystko.

Jest to choroba, lecz problem 
ten nie jest należycie nagłośniony. 
Osób chorych, a nieświadomych 

tego faktu, jest bardzo dużo. Ka
sia jest jedną z nielicznych osób, 
które zdają sobie sprawę z tego, 
że są uzależnione od kłamstwa. 
Inni myślą, że to coś normalne
go i żyją w swojej idealnej, ale 
zmyślonej rzeczywistości. Świat 
nie może opierać się na oszu
stwie, gdyż wtedy nie moglibyśmy 
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Dzieci się nudzą

Ostatnio pewien chłopaczek, lat trzynaście, w dalekim kraju, został szczęśliwym po-
siadaczem małej, wrzeszczącej zabawki, znanej również jako dziecko. Mimo iż jego 
partnerka, lat piętnaście, utrzymywała kontakty seksualne z wieloma chłopakami 
w różnym wieku, złotym strzelcem okazał się właśnie trzynastolatek. 

i szukałyśmy skarbów, a teraz 
dziewczynki wchodzą na stronę 
www.timik.pl. „Po zalogowaniu 
do serwisu zobaczysz tętniący 
własnym życiem, dynamiczny 
Wirtualny Świat. Dyskoteka, 
kino, puby i mroczne zamczyska 
to tylko niektóre z jego elemen
tów i zakątków, które możesz 
odwiedzić i które na pewno Cię 
zaskoczą” – zachęca strona. Cie
kawe, kiedy słowo „wyobraźnia” 
stanie się archaizmem. 

Moje dziecko – nałogowiec
Mam poważne obawy, jakie zain
teresowania będzie miał mój po
tomek, o ile się na niego zdecy
duję. Mój dziadek, pacholęciem 
będąc, strugał sobie z gałązki 
fujarki i sikał na skaleczenia, 
mama łaziła po drzewach, ko
leżanki szyły ubranka dla lalek. 
Teraz wyobraźnię, książki i za
bawki zastępuje komputer i te
lewizja. Dzieci zaczynają coraz 
wcześniej robić brzydkie rzeczy. 
Boję się nawet myśleć, w ja
kim wieku moje dziecko zapali 
pierwszego papierosa. O tym, 
ile czasu będzie spędzać przed 
komputerem, nie wspominając. 
I niech ktoś lepiej wynajdzie joy
sticki, które nie robią odcisków 
na rękach, niezależnie od czasu 
gry.

KAROlINA SuCHECKA 

Uzależnieni

Nr 5 (77)
maj 2009

Nasuwa mi się jedno, bardzo waż
ne pytanie. Czy dzieci naprawdę 
nie mają się czym bawić? I czy nie 
ma lepszego sposobu na wypro
dukowanie sobie zabawki? Ot, do 
kasztanowego ludzika wystarczą 
kasztany i zapałki. Swego czasu 
nic mnie bardziej nie pasjonowa
ło niż wymienianie się kartecz
kami z Kubusiem Puchatkiem 
czy pisanie blogów o przygodach 
bohaterów „Harry’ego Potte
ra”. O ile pamiętniki interneto
we dalej są modne, to karteczki 
odeszły w niebyt, a do opowieści 
o małym czarodzieju trzeba zmu
szać. Więc czym się bawią dzieci, 
które nie robią brzydkich rzeczy, 
kiedy rodzice nie patrzą?

Wirtualne życie intymne
Na pierwszym miejscu rankin
gu jest znana gra komputerowa 
„The Sims”, której kolejne części 
i dodatki robią furorę wśród, po
wiedzmy, dziesięciolatek. 

– Jak to, co mi się podoba? 
Wszystko! Ciuchy, makijaże, 
domy, wyposażenie i tak dalej, ale 
rzeczy w grze są strasznie brzyd
kie! – Mówi Ola, lat dziesięć.

Faktycznie, jak się nie chce 
ubierać „Simsów” w łachy, nowe 
ciuchy można ściągnąć z 50 
różnych stron internetowych. 
Ewentualnie wpisać kod, któ
ry uczyni postać gołą jak świę

Czy nie uważacie, że bicie się 
po twarzy jest zbyt brutalną zaba
wą dla dziewięciolatków?

Szalone dziewczyneczki
– Dziewczyny siedzą przy kompu
terze, gadają ciągle coś śmieszne
go na gadugadu i plotkują. Nie
które bawią się lalkami, ale nie 
ja. Śledzą chłopaków albo ich biją 
i śmieją się bez powodu – mówi 
Natka, która jeszcze z nikim nie 
chodziła, ale bardzo by chciała.

Jeszcze dziesięć lat temu z ko
leżankami zakładałyśmy kluby 

w nim żyć. Mitomani potrzebują 
pomocy, muszą nauczyć się praw
dy, której tak bardzo się boją, a to 
nie jest tylko i wyłącznie ich pro
blem.

PAulINA HAMIgA

ty turecki. I bez cenzury. A to 
odpowiada zainteresowaniom 
młodocianych graczy. Wirtual
nym podopiecznym zakłada się 
konta na portalach społeczno
ściowych, pisze historie z ich 
życia, a jak się znudzą, topi 
w basenie lub zabija w jakiś inny 
wyrafinowany sposób. 

Ma–ry–na–RZYK!
Ten okrzyk połączony z wyma
chiwaniem pięścią, rozpoczyna 
grę w kapsle. Za moich czasów 
chłopcy grali w „Pokemony”, 

a dziewczynki niszczyły je i zako
pywały na boisku, zazdrosne, że 
przegrały zainteresowanie kole
gów z tekturowymi krążkami.

– Tylko słabiaki grają w kap
sle! Ścigamy się autami, a wygra
ny zabiera samochodzik przegra
nego. Albo gramy w marynarzyka 
na bicie – ostatni dostaje „liścia” 
(otwartą dłonią w policzek) 
albo „śledzia” (dwoma palcami 
w rękę) od pierwszego – opowia
da Pawełek, uczeń trzeciej klasy 
podstawówki. – Ta ostatnia gra 
jest całkiem fajna!
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Gość specjalny
„Cynkowyje 

malcziki”

okiem
recenzenta
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Dzieło Swietłany Aleksijewicz 
„OŁOWIANE ŻOŁNIERZY-
KI” jest czymś więcej niż tylko 
reportażem z wojny w Afgani-
stanie. Jest zbiorem dowodów 
na cierpienie i śmierć wielu 
młodych ludzi. Dowodzi wol-
ności ducha młodego narodu, 
któremu zabrano demokrację, 
zanim zdążyła się ugrunto-
wać, narodu, któremu próbo-
wano odebrać nawet poczucie 
tożsamości i język. 

Wstrząsające opowieści 
„afgańców”, którzy zdołali 
przeżyć wojnę, lecz wywarła 
ona piętno na ich duchu i ciele, 
sprawiają, że u przeciętnego 
czytelnika kumulują się takie 
uczucia jak nienawiść, współ
czucie, zażenowanie. Nie jest 
tajemnicą, że każdego roku 
walczyła w Afganistanie stu
tysięczna Armia Radziecka. 
W ciągu dziesięciu lat – milion 
żołnierzy. Zabito i raniono 
pięćdziesiąt tysięcy. Zostaje 
pytanie, co z resztą tych lu
dzi? Przeważnie dwudziesto
latków, którzy po powrocie 
do ojczystego kraju nie mogli 
poradzić sobie w normalnym 
życiu. Kazano im milczeć, po
traktowano jak niepotrzebne 
przedmioty. 

Wstrząsająca relacja pie
lęgniarki, która opisuje, że 
szpitale zrobiono z afgańskich 
stajni, że jedna strzykawka 
była na wszystkich rannych, 
a jeżeli oficerowie wypili spi
rytus to rany przemywali ben
zyną, wprowadza czytelnika 
w osłupienie. Dalej ta sama 
pielęgniarka mówi, że obok na
miotów zwalano odcięte ręce, 
nogi, szczątki radzieckich żoł
nierzy, oficerów. Trupy leżały 
półnagie, z wykłutymi oczami, 
z wyciętymi gwiazdami na ple
cach i brzuchach. Te okropne 
opisy to dowód na to, w jakich 
warunkach walczyli i umierali 
ludzie wierzący, że oddają ży
cie za swój ukochany kraj.

„To książka o przestęp
czej wojnie afgańskiej, którą 
przez dziesięć lat ukrywano 
przed narodem” – stwierdziła 
Aleksijewicz w jednym z wy
wiadów. Pojawienie się książki 
stanowiło przyczynę procesu 
sądowego przeciwko autorce. 
Dla nas ołowiany żołnierzyk 
to zabawka dziecinna, pod
czas gdy rosyjski cynkowyj 
malczik to również zwłoki 
żołnierza, które przywożono 
bliskim z frontu – z Afganista
nu – w cynkowej trumnie, do 
pochowania na miejscowym 
cmentarzu.

AgNIESZKA KEllNER

o swojej indywidualnej pracy, jaką 
wykonuje podczas pisania felieto
nu, o czasie, jaki jest mu do tego 
potrzebny, oraz o dotyczącej wy
boru tematu pustce, która i jego 
czasami dopada. Ukazał zebra
nym także inną stronę swojego 
życia. Ku zdumieniu większości 
obecnych okazało się, że Henryk 
Martenka jest także posługują
cym się kilkoma językami podróż
nikiem, który, z godnym podzi
wu zapałem, zwiedza głównie te 
mniej turystyczne zakątki świata. 
Padło też kilka pytań, dotyczących 
współczesnych wydarzeń politycz
nych. Felietonista odniósł się do 
wielu bieżących spraw, jak na przy
kład wybory do europarlamentu 
czy wątpliwe poczucie moralności 
między innymi wicepremiera Wal
demara Pawlaka, a także wyraził 
swoją opinię na temat niektórych 
pierwszoplanowych postaci pol
skiej sceny politycznej. 

Spotkanie było chyba dla obu 
stron satysfakcjonujące. Henryk 

Martenka uświadomił 
zgromadzonym, że pra
ca dziennikarza nie zawsze 
jest lekka i przyjemna, a dro
ga do tego, by być dobrym w tym 
zawodzie, jest długa i wymaga 
trudu i zaangażowania. Pokazał 
jednak przede wszystkim, jak 
ważne jest racjonalne podejście 
do możliwości swoich i kraju, w 
którym się żyje, oraz podkreślił, 

jak wielką wartość stanowi, tak 
dobrze widoczna w jego przypad
ku, samorealizacja.

PAulINA uNgIER

Od sześciu lat Młodzieżowa 
Wszechnica Dziennikarska przy
znaje Heble wrocławianom w 
szczególny sposób działającym 
na rzecz dzieci i młodzieży; mają 
one być wyrazem wdzięczności 
i wsparcia dla ludzi o wielkim ser
cu. Nagrodę odebrali już między 
innymi: Jego Eminencja ks. kard. 
Henryk Gulbinowicz, Rafał Dut
kiewicz – Prezydent Wrocławia, 
Bogdan Zdrojewski – Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go, Lilla Jaroń – dyrektor Wydzia
łu Edukacji Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, Leszek Wójcik – wła

zjum nr 23 we Wrocławiu za pra
cę pt. „Jedenaste: nie kochaj…”, 
która miała okazję zaprezento
wać swój tekst przed zgromadzo
nymi na gali gośćmi.

W przyszłym roku Heble 
również powędrują do tych, na
szym zdaniem, najszlachetniej
szych. Chcemy pokazywać ludzi, 
którzy są gotowi poświęcić siebie 
dla innych, którzy na co dzień nie 
otrzymują braw i pochwał za swo
ją działalność. Może w ten spo
sób uda nam się przekonać siebie 
i innych, że są ważniejsze rzeczy 
niż ja sam i moje samozadowole
nie. I tak jak żaden wielki dobro
czyńca nie ujdzie naszej uwagi, 
tak i każdy wschodzący dzienni
karski talent zostanie, mamy na
dzieję, przez nas zauważony. 

PAulINA uNgIER

– Działamy jako wolontariusze, a największą nagrodą za na-
szą pracę jest uśmiech dziecka – powiedziała profesor Alicja 
Chybicka, która wraz z Iwoną Kuszak otrzymała tegoroczną 
nagrodę „Hebla 2009” w XIII liceum Ogólnokształcącym we 
Wrocławiu.

Podobno najbardziej wzbogaca rozmowa z tzw. ciekawym człowiekiem, czyli takim, który swoim do-
świadczeniem i wiedzą może zaimponować, a sposobem bycia i podejściem do innych potrafi wzbudzić 
zainteresowanie. Właśnie z taką osobą mieli niedawno okazję spotkać się uczniowie klas dziennikarskich 
XIII liceum Ogólnokształcącego. 

Henryk Martenka, jeden z trzech 
stałych felietonistów tygodnika 
„Angora” i autor książek: „Skąd 
się wzięło moje nazwisko?”, „Po
dróże i powroty” oraz zbioru fe
lietonów „Kolczyki małej Friedy”, 
gościł w naszej szkole. Dla poten
cjalnie przyszłych dziennikarzy 
była to doskonała możliwość, by 
uzyskać jak najwięcej informacji, 
dotyczących między innymi funk
cjonowania dużej, ogólnopolskiej 
gazety. Teksty Henryka Marten
ki były licealistom bardzo dobrze 
znane, co w pewnym stopniu ich 
ośmieliło i ułatwiło swobodną 
rozmowę z gościem. 

Pierwszym podjętym tematem 
była praca w redakcji podczas, na 
przykład, dobierania artykułów, 
redagowania tekstów, końcowej 
obróbki tygodnika. Dziennikarz 
pokrótce przedstawił drogę, jaką 
musi przejść cały zespół, aby w cią
gu kilku dni przygotować pełno
wartościowy materiał, gotowy dla 
czytelnika. Następnie opowiedział 

Heble przyznane!

ściciel restauracji La Scala, ksiądz 
Cezary Chwilczyński – dyrektor 
Radia Rodzina, profesor Krzysz
tof Wronecki – ordynator Oddzia
łu Kardiochirurgii Dziecięcej w 
Dolnośląskim Centrum Chorób 
Serca „Medinet”, oraz oddział 
wrocławski „Gazety Wyborczej”. 

Tym razem uznanie młodzie
ży zdobyły dwie panie, które każ
dego dnia walczą o tych najmłod
szych: profesor Alicja Chybicka, 
kierownik Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej we Wrocławiu, oraz 
Iwona Kuszak, dolnośląski koor
dynator fundacji „Mam marze
nie”. Wzruszona wyróżnieniem 
pani profesor powiedziała pod
czas uroczystości, że nie wie, czy 

na nie zasługuje, ponieważ na 
zdrowie jednego dziecka pracuje 
sztab ludzi i dlatego przyjmuje 
Hebla w imieniu całego zespołu, 
na którego czele ma zaszczyt stać 
od 2000 roku.

Drugą częścią uroczystości 
było ogłoszenie wyników kon
kursu „Szlifuj się”. Konkurs ten 
po raz siódmy jest organizowany 
przez Młodzieżową Wszechnicę 
Dziennikarską, a jej członko
wie do udziału w nim zapraszali 
młodzież gimnazjalną, której za
daniem było pisanie tekstów pu
blicystycznych na dowolny temat. 
Redakcja miesięcznika „Szlif” 
wyłoniła natomiast trzy najlep
sze prace. Nagrody laureatom 
wręczyła pani Anna Dutkiewicz, 
małżonka prezydenta Wrocła
wia, która sprawuje patronat nad 
konkursem. Pierwsze miejsce 
zajęła Jolanta Solińska z Gimna
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Na zdjęciu od lewej: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz, profesor Alicja Chybicka, Ewa Szczęch 
– kierownik Działu Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Specjalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia, oraz Joanna 
Superman w zastępstwie Iwony Kuszak.

Laureatka konkursu 
Jolanta Solińska – 
czyta nagrodzony tekst.
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KRÓTKO,
A TREŚCIWIE

Niewiele osób zdaje sobie spra
wę, że granica pomiędzy lekiem 
a narkotykiem jest bardzo płyn
na. Mnóstwo sprzedawanych 
bez recepty preparatów zawiera 
substancje, które przy zażyciu w 
większych ilościach działają bar
dzo silnie jako dysocjanty bądź 
stymulanty. Oznacza to, że hamu
ją działanie ośrodkowego układu 
nerwowego lub pobudzają go, 
dając efekty podobne do wywo
ływanych przez amfetaminę. Jed
nym z najbardziej popularnych 
środków dostępnych w aptekach 
jest dekstrometorfan. Zdobycie 
go jest łatwe nawet dla dziecka. 
Wystarczy udać się do najbliższej 
apteki i kupić dostępne bez recep
ty tabletki na suchy, uporczywy 
kaszel: Tussidex, Tussal lub Aco
din. Za 6 złotych można mieć kil
ka godzin naprawdę niezłej fazy. 
Wystarczy wpisać w wyszukiwar
ce hasło DXM i przejrzeć liczne 
relacje z ,,deksowych tripów”, 

by dowiedzieć się, co nas czeka 
po zażyciu kilkuset miligramów 
tej substancji: zaburzenia rów
nowagi, trudności z mówieniem, 
ciekawe halucynacje przy udziale 
muzyki, w większych dawkach na
wet wrażenie oderwania od ciała 
i utraty własnej tożsamości.

Niemal tak samo popularny 
jest Tussipect. Wydawany jest 
wprawdzie jedynie na receptę, 
ale jako lek stosowany w nieży
tach górnych dróg oddechowych 
przepisywany jest dość często. 
Zawarta w nim substancja czyn
na to efedryna, powodująca przy
spieszenie akcji serca i zwiększe
nie przepływu krwi przez tętnice 
wieńcowe, mózgowe i zaopatrują
ce mięśnie prążkowane. Całkiem 
przyzwoity środek dopingujący 
za 7 złotych. Jako odpowiednik 
Tussipectu można potraktować 
pseudoefedrynę (dostępna np. 
w preparacie o nazwie Sudafed), 
ale jej działanie jest dużo słabsze 

Pojawienie się na rynku budzącej kontrowersje sieci sklepów 
Dopalacze.com wywołało głośne protesty wśród strażników 
zdrowia i moralności narodu. Oburzeni podnoszą głowy 
i nawołują, by zmienić prawo pozwalające na swobodne 
popadanie w wyniszczający narkotykowy nałóg. Założę się, 
że większość z nich nie wie, ile silnie działających środków 
psychoaktywnych mają w domowych apteczkach, tuż pod 
nosami swoich dzieci.

i nie można jej stosować długo, 
przez wzgląd na szybko rosnącą 
tolerancję organizmu.

Kodeina w Thiocodinie i An
tidolu, benzydamina w Tantum 
Rosa (to płyn stosowany przy 
zapaleniu sromu i pochwy) czy 
nawet powodujący lekkie halu
cynacje i senność dimenhydrynat 
zawarty w Aviomarinie to tyl
ko niektóre z łatwo dostępnych 
w aptekach leków o działaniu 
narkotycznym.

Dosis facit venenum, czyli 
dawka czyni truciznę
Ćpanie lekarstw jest wśród mło
dzieży coraz bardziej popular
ne. Nie są postrzegane jako nie
bezpieczne, bo przecież legalne 
i powszechnie stosowane przez 
chorych.

– Czytałem, że dekstrometor
fan może powodować uzależnie
nie psychiczne, ale bagatelizowa
łem to. Wydawało mi się, że mam 
silną wolę i co jak co, ale lek na 
kaszel nie będzie nade mną pano
wał – mówi chłopak o zapadniętej 
twarzy i wciąż zdezorientowanym 
spojrzeniu. Przez cztery miesiące 
był w ciągu, niedawno rozpoczął 
leczenie we wrocławskim stowa
rzyszeniu JESTEM! zajmującym 
się terapią i profi laktyką uzależ
nień.

Potrafi  pół dnia spędzić w kuchni, 
by wieczorem przy świecach spra
wić przyjemność swojej Myszce. 
Kiedy tylko do kin wchodzi fi lm, 
który według niego mógłby ci się 
spodobać, zabiera cię na seans. 
Średnio – raz w tygodniu. Za
wsze on płaci. W zimowe wieczo
ry, w drodze do miłej kawiarni 
z pyszną gorącą czekoladą, pro
ponuje zajrzeć do centrum han
dlowego, płaci za ciepły sweter 
i słodkie nauszniki. Jeśli długo 
w nocy siedzisz nad książkami, 
rano przyjeżdża ze świeżo mie
loną, aromatyczną kawą, musi 
wstać godzinę szybciej, ale to dla 
niego nieważne. To nic, że jesteś 
rozczochrana, zaspana, nie mia
łaś ochoty na to, by oglądał cię 
w takim stanie, a wyraz twojej 
twarzy wskazuje na totalne nie
wyspanie – „i tak cię kocham”.

Od zawsze marzyłaś o tym, 
żeby wyjechać na studia – „chyba 
mi tego nie zrobisz” – zostałaś.

Koleżanka zaprosiła cię na noc, 
dawno nie rozmawiałyście – „przy

Będzie tak kochanie
Jest jak w bajce. Jego rodzice cię pokochali, a kumple, idąc 
na piwo, dzwonią także do Ciebie, bo jesteś i ładna, i spoko. 
Kiedy musisz się uczyć, on siada w pewnej odległości i tylko 
patrzy, tak dyskretnie, że nawet nie zauważasz. Wcale nie 
szkoda mu czasu. Czujesz, że czekałaś właśnie na niego.

jadę po ciebie o 10” – za pięć dzie
siąta czekałaś przed jej domem.

Rodzice zaproponowali, byś 
wybrała się z nimi na miesięczne 
wakacje do rodziny – „już wy
kupiłem nam bilety na koncert 
i noclegi w hotelu w Berlinie” 
– z żalem w głosie mówisz rodzi
cielom „przykro mi…”.

Ustaliłaś z lektorką dodat
kową lekcję angielskiego przed 
ważnym sprawdzianem na nie
dzielę – „moja babcia zaprosiła 
nas na obiad, przecież będzie 
biedaczce przykro, tak przykro, 
jak mnie…” – dzwonisz, mówiąc, 
że coś ci wypadło.

Wszyscy zaczynają zwracać 
ci uwagę, że przestałaś samo
dzielnie podejmować decyzje. 
Całkiem ładna pani, bez marzeń, 
bez celów, ale z przystojnym, bo
gatym mężem. Stuprocentowym 
mężczyzną. Kiedyś nawet spró
bowałaś dowiedzieć się, dlaczego 
jest, jak jest:

– Mogę dzisiaj ja wybrać fi lm, 
na który pójdziemy?

– Ale ja już wybrałem, kocha
nie.

– Dlaczego zawsze to ty decy
dujesz za nas?

– Bo to ja jestem facetem 
w naszym związku, skarbie.

Otwartość odpowiedzi dosyć 
cię szokuje, nie bardzo wiesz, jaki 

„Każdego dnia powinno być 
święto” – to tytuł piosenki 
amerykańskiego zespołu The 
Dandy Warhols. Przeglądając 
przeróżne kalendarze, do
chodzę do wniosku, że człon
kowie zespołu nie mają już 
o czym śpiewać. Bo istotnie 
codziennie celebrujemy jakąś 
uroczystość!

Święta mogę podzielić na 
trzy kategorie:
• Kościelne – Boże Narodze

nie, Wielkanoc, Nowy Rok 
(świętowany raczej w łóżku 
po zabawie sylwestrowej 
niż w kościele), a także 
wiele innych świąt, jak 
Matki Boskiej Gromnicz
nej (OstrobramskoCzę
stochowskiej), o których 
większość społeczeństwa 
nie ma pojęcia;

• Osób Bliskich – Święto 
Matki, Ojca, Dziadków, 
Chłopaka, Kobiety, cioci 
stryjka koleżanki kuzyna 
wujka od strony mamy;

• oraz (moim zdaniem) Irra
cjonalne – np. Dzień Plu
szowego Misia lub Święto 
Bułki.
Z ciężkim bólem serca 

i umysłu mogę tolerować jesz
cze Dni Naftowca, Stemplarza, 
Górnika czy Piwowara. Rozu
miem, że każdy chce być w ja
kiś sposób wyróżniony, wzma
ga to przynależenie do grupy 
czy inne poczucie bezpieczeń
stwa. A może stworzyć od razu 
Święto Tych, Którzy Nie Jedzą 
Masła lub Tych, Którzy No
szą Zacerowane Skarpetki? 
Przecież ktoś może się poczuć 
ominięty!

Można także zrozumieć 
obchody Dnia Niepełnospraw
nych, Chorych Na Osteopo
rozę czy Jąkających Się, choć 
warto by o nich pamiętać czę
ściej niż parę razy w roku.

Ale, na Boga! Po co komu 
obchody Święta Mleka i Rę
cznika (przypadające jedno
cześnie – 25 maja)? Jeszcze 
bardziej kontrowersyjny jest 
Dzień Pozdrawiania Blondy
nek (26 lutego) lub Ogólno
polskie Święto Sterylizacji 
Zwierząt (które notabene 
wypada razem z Dniem Ko
biet). Na Dzień Pluszowego 
Misia przypada jednocześnie 
Dzień Bez Futra, a Święto 
Paniki „obchodzimy” razem 
ze Światowym Dniem Psa. 
Widocznie jednak Wspaniały 
Naród Polski chce codziennie 
móc celebrować jakąś uroczy
stość – każdy znajdzie coś dla 
siebie.

A więc cieszmy się!Mamy 
przecież co świętować!

KRYSTYNA
KulISIEWICZ

„Czasem po prostu nie mogę 
myśleć, nie mogę chodzić, patrzę 
w ściany, nieraz wręcz się duszę. 
Serce mnie kłuje, czasem też 
wątroba… W życiu bym się nie 
spodziewała, że tak się to skoń
czy” – pisze dziewczyna o nicku 
Bundle na jednym z forów inter
netowych. W chwili pisania tego 
tekstu mijały trzy lata, odkąd za
częła brać DXM codziennie.

gdzie szukać rozwiązań?
Problem lekomanii jest niewąt
pliwie bardzo duży. W powoła
nych do pomagania narkomanom 
stowarzyszeniach i ośrodkach 
nikt już nie dziwi się uzależnie
niom od preparatów dostępnych 
w aptekach. Ponieważ nie można 
wycofać ze sprzedaży wszystkich 
środków, które po przedawko
waniu wykazują działanie psy
choaktywne, może należałoby 
więcej mówić o zagrożeniach, 
jakie stwarza ich nadużywanie? 
Pojawienie się na rynku dopala
czy wzbudziło gwałtowną reakcję 
rządu i dotychczasowy asorty
ment postanowiono wycofać ze 
sklepów. Tymczasem na niewy
godny temat równie niebezpiecz
nej lekomanii wciąż zarzuca się 
zasłonę milczenia.

DOROTA OSIńSKA

związek ma płeć z decydowaniem 
za kogoś, ale po chwili przestajesz 
się nad tym zastanawiać. Przecież 
już dawno przywykłaś, że myśleć 
też nie musisz, kiedy trzeba, twój 
facet pomyśli za was dwoje.

DOBROCHNA
MOŹDZIERZ

Everyday 
should be
a holiday!

Szczęście (?) z apteki

JAK JA CHCĘ
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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. 16.00 

do XIII lO przy ul. Hauke-Bosaka 33.
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◗ Czy chłopcy rodzą się z piłką 
u nogi, a dziewczynki z lalką 
w ręku?
Michał: Chłopcy? To zależy, 
w jakim kraju. W Polsce znacz
nie mniej niż np. w Brazylii czy 
Portugalii. Co do dziewczyn, cóż, 
trudno mi powiedzieć, pewnie 
Klaudia wie o tym dużo więcej.
Klaudia: Kiedyś owszem, dziew
czynki rodziły się z lalkami 
w ręku, dzisiaj, w czasach femi
nizmu i emancypacji, już nie. Po 
tylu latach walki kobiet o równo
uprawnienie powszechnie wia
domo, że płeć piękna świetnie 
radzi sobie z powiedziałoby się 
typowo męskimi zajęciami. Gra 
dziewczyn w futbol jest jednym z 
najważniejszych tego przykładów. 
Piłka u ładnej, kobiecej nogi jest 
nawet bardziej atrakcyjna.

◗ Jesteś piłkarką feministką?
K: Nie, my, dziewczyny, raczej nie 
walczymy zajadle z chłopakami, 
którzy nas nie akceptują na mu
rawie. Bardzo często zdarzają się 
wredni piłkarze, którzy mówią na 
przykład: „Co ty robisz? Nie doty
kaj tej piłki, obrażasz naszą męską 
dumę, nasze ego”. Wtedy myślę: 
„Mów sobie, co chcesz, a my gra
my dalej”. 

Z KlAuDIĄ HAOR, byłą piłkarką AZS-u, i MICHAŁEM ZAPAŁĄ, zawodnikiem Sokoła 
Smolec, rozmawiamy o kobiecości i feminizmie w piłce nożnej, dyskryminacji płci pięknej, 
a przy pytaniu o najlepszą drużynę piłkarską doprowadzamy do wyjątkowej damsko-męskiej 
wojny futbolowej.

◗ Michale, czy kobieta z piłką 
uraża Twoją dumę?
M: Zdecydowanie nie. Za
wsze zdarzają się jacyś 
faceci, mający z tym pro
blem. Osobiście jestem 
za tym, żeby dziewczyny 
kopały piłkę. Znam kilka 
świetnych zawodniczek. Na 
pewno kobieta na boisku 
mnie nie uraża, wręcz prze
ciwnie, często sposób ich gry 
jest godny podziwu.

◗ Na dwóch sąsiednich bo-
iskach w tym samym czasie 
odbywają się dwa mecze: 
damskiej i męskiej drużyny 
piłkarskiej. Na który idziesz?
M: Idę na mecz kobiet. Czekam 
na obowiązkową wymianę koszu
lek po meczu (śmiech). 
K: Niestety, muszę cię rozczaro
wać, ale w kobiecym futbolu nie 
ma takiego zwyczaju. To raczej 
następuje w szatni, bo dziewczy
ny nie afiszują się swoim ciałem 
na boisku, ale na pewno inaczej 
im się gra, jeśli na widowni domi
nuje męska publika.

 ◗ A jak jest w męskim futbolu? 
Czy piłkarze wolą, kiedy więk-
szość kibiców to kobiety?

M: Oczywiście, chłopakom też 
się lepiej gra, kiedy z trybun do
chodzą damskie głosy. Jednak 
czasami jest problem z kilko
ma zawodnikami, którzy robią 
z siebie gwiazdorów i popisują się 
przed kibickami. Wszystko zale
ży od psychiki piłkarza.
K: Przyznam, że to chyba naj
większa zmora w piłce nożnej. 
Kiedy paru zawodników wal
czy o pozycję w drużynie, o sła
wę i jak największą liczbę zdjęć 
w gazetach, drużyna zaczyna się 
rozpadać.

M: Mamy tu pewnie oboje na my
śli Cristiano Ronaldo.
K: Właśnie z tego powodu nie lu
bię Manchesteru United. 
M: (śmiech) No, ja ich uwielbiam 
i czuję się „Czerwonym Diabłem” 
(przydomek Manchesteru United 
– przyp. red.).

◗ Pewnie macie różne zdania na 
temat europejskich drużyn?
K: Ja kocham Chelsea Londyn.
M: Jezus Maria. Chelsea nie 

ma historii. Dopiero kilka lat 
błyszczy w Anglii i to dzięki 

właścicielowi, a dokładniej 
jego pieniądzom.

K: Nie ma historii, ale 
styl grania po prostu 
mnie urzekł. Piękny, 
angielski futbol. Po
wiem ci, że kiedy szłam 
na to spotkanie, to by
łam przekonana, że bę
dziesz fanem Manche

steru. Jak mężczyzna zna 
się na piłce, to na pewno 
jest kibicem tej drużyny. 
M: (śmiech) Wielki kom

plement dla fanów Man
chesteru z Twojej strony. No, ale 
cóż, to w końcu najlepszy klub na 
świecie.
K: Pewnie jest najlepszy, ale jak 
już mówiłam, liczy się dusza dru
żyny. Mój tata kocha Liverpool za 
przeszłość, a ja Chelsea za teraź
niejszość, za to, jak gra Drogba, 
Lampard i Essien.
M: Jak ja lubię, jak dziewczyna 
zna się na piłce! Można wresz
cie z kimś tak poważnie pogadać 
o futbolu.

◗ Nawet wtedy, gdy dziewczyna 
krytykuje twoją grę? 
M: Przyznam, że to straszne. Nie 
chodzi tutaj tylko o dziewczyny, 
w ogóle, jeżeli ktoś krytykuje to, 
jak gram, jest irytujące, ale to 
nieważne, co inni myślą. Chyba 
że to jest mój starszy brat, auto
rytet. 

◗ Mówi się, że kobiety są bardziej 
agresywne. W piłce też?
M: Tak, szczególnie, jeżeli chło
pak z nimi gra. Po takim miesza
nym meczu jest nieźle „pokopa
ny” (śmiech). 
K: Nie do końca tak jest. Zauwa
żyłam, że piłkarki są bardziej agre
sywne, kiedy grają ze sobą, a gdy 
dołączają do nich piłkarze, łagod
nieją.
 
◗ Teraz chwila szczerości. Kobie-
ty czy mężczyźni lepsi w piłce?
M: Kopać piłkę potrafi każdy, 
ale jeżeli do tego kopania dołą
czy się myślenie, wtedy wycho
dzi dobra gra. Nieważne, czy 
jesteś piłkarzem, czy piłkarką. 
Kiedy potrafisz połączyć te dwa 
filary futbolu, możesz osiągnąć 
sukces.
K: Trzeba zauważyć, że kondy
cyjnie i stylowo kobiety nie do
równają mężczyznom. Jednak 
bieganie przez dziewięćdziesiąt 
minut po murawie jest męczące, 
nie każda dziewczyna to wytrzy
muje, dlatego nie porównywała
bym możliwości piłkarek i pił
karzy.

SYlWIA SŁOCKA
EWA SZYBIńSKA

W pewnej firmie prezes zwołuje 
swoich pracowników i mówi: „Pa-
nowie, wszędzie tak straszą kryzy-
sem, a u nas co? Pensje są wyższe 
o pięćdziesiąt procent!” Jeden 
z pracowników pyta: „Panie pre-
zesie, ale względem którego roku?” 
„Przyszłego, panowie, przyszłe-
go…” 

Być może wkrótce zacytowany 
wyżej dowcip stanie się smutną 
rzeczywistością. Rząd i kancelaria 
prezydenta wymieniają uprzejmie 
poglądy na temat, kto jest winny 
tragicznej zapaści naszej waluty; 
PiS – bo za swojej kadencji nie 
wprowadził Polski do strefy euro, 
czy ekipa Tuska, który rozwiązanie 
problemu widzi w jak najszybszej 
zmianie monety, a przez ten czas 
próbuje ustabilizować jej kurs, wy-
przedając rządowe rezerwy walu-
towe, aby nasycić nimi rynek. 

W międzyczasie szykuje się ko-
lejny szczyt Unii Europejskiej, więc 
media tylko czekają, aż „na górze” 
rozpocznie się wojna o jedno jedy-
ne krzesło, które polskiej delegacji 
w Brukseli przyznali przewodni-
czący jej Czesi. I tu rozczarowanie, 
bo w ramach zmiany wizerunku 

Prawo i Sprawiedliwość nie robi 
histerii z powodu braku miejsc, 
a Lech Kaczyński wspaniałomyśl-
nie rezygnuje z wyjazdu na rzecz 
premiera. Może zarazili się Tusko-
wą „polityką miłości”?

Głównym problemem Polski 
będzie tym razem proszenie Unii o 
złagodzenie zasad wprowadzenia 
w naszym kraju euro, ponieważ te 
są dla nas chwilowo bardzo nieko-
rzystne. Na żadne ustępstwa nie 
mamy szans. Gdyby jednak udało 
się dojść z UE do porozumienia 
w sprawie zmiany naszej waluty, 
to kolejnym krokiem, który obec-
nie wydaje się nie do pokonania, 
będzie toczenie szczegółowych 
rozmów na linii rząd – prezydent. 
Obawiam się, że zamiast kon-
kretów będzie to tylko polityczna 
wymiana zdań i kłótnia o to, kto 
miał rację, więc kolejny raz stanie-
my się pośmiewiskiem dla całego 
kontynentu. Znów napiszą o nas 
we wszystkich europejskich gaze-
tach, tak jak to było po pamiętnym 
szczycie w Brukseli, na który pre-
zydent i premier udali się wspólnie, 
bo nie dali rady dojść do konsen-
susu, a potem pierwszy poklepywał 

radośnie tego drugiego po plecach, 
aby udowodnić, jaki jest sprytny.

Wciąż prowadzimy także ne-
gocjacje w sprawie obiecywanej 
od dawna tarczy antyrakietowej 
i mam wrażenie, że utknęliśmy w 
martwym punkcie. Z jednej strony 
Ameryka, która obiecuje moder-
nizację naszej armii i same profity 
z lokalizacji tarczy na terenie Pol-
ski, a z drugiej Rosja, która stra-
szy poważnymi konsekwencjami 
z tego samego powodu. No tak, 
w sumie pierwsze przyda się na 
wypadek drugiego, więc sami na 
siebie ściągamy ten przykry ciąg 
przyczynowo-skutkowy. Jednym 
słowem, utknęliśmy między mło-
tem a kowadłem, bo nie chcemy 
sporu ani ze Stanami, ani z Rosją, 
od których i my, i cała reszta świata 
jest uzależniona. I znów wychodzi 
na to, że tak naprawdę nie mamy 
nic ważnego do powiedzenia, znów 
o coś prosimy i nie potrafimy za-
dbać o własny interes. 

Kiedy w 2005 roku szykowali-
śmy się na wybory parlamentarne 
i prezydenckie zarazem, wszyscy 
spodziewali się wielkich wydarzeń. 
Gdy w momencie ogłoszenia wy-

ników Lech Kaczyński powiedział 
do swojego brata: „Panie prezesie, 
melduję wykonanie zadania”, moż-
na było mieć wątpliwości, czy ten 
wybór był na pewno dobry, bo to 
przecież miał być prezydent wszyst-
kich obywateli, a nie jedynie zwo-
lenników PiS-u. Powołany później 
rząd z Kazimierzem Marcinkiewi-
czem, a następnie Jarosławem Ka-
czyńskim na czele, też nie wzbudził 
euforii, zwłaszcza na skutek nie-
chlubnego rozdziału ważniejszych 
stanowisk między przedstawicieli 
LPR i Samoobrony, więc zmiana 
na bardziej liberalnego Tuska była 
tylko kwestią czasu. Jednak Plat-
forma Obywatelska jako partia 
prawicowa nie mogła wprowadzić 
zbyt gwałtownych przemian, aby 
nie utracić swojego jakże cennego, 
mniej lub bardziej konserwatywne-
go, elektoratu. Premier porozumiał 
się z PSL i utworzył koalicję, która 
przez pierwsze kilka miesięcy spra-
wowała się prawie nienagannie.

Ostatnimi czasy interesy Wal-
demara Pawlaka i Donalda Tuska 
zaczęły się różnić, więc panowie 
się na siebie dąsają. A obydwaj nie 
zyskają na tym nic, bo nie dość, że 

bez koalicji nie da się rządzić, to 
jeszcze spada im, wcześniej rekor-
dowo wysokie, poparcie. Na doda-
tek liberalne i nowatorskie pomysły 
PO nie podobają się znakomitej 
większości posłów i na ich przegło-
sowanie nie ma szans. Z drugiej 
strony, gdyby ustawy przeszły przez 
sejm, to grozi im jeszcze prezy-
denckie weto…

Czy państwo ma na celu wzrost 
demograficzny? Czy ma na uwa-
dze, że społeczeństwo się starzeje, 
że nie będzie miał kto pracować, 
że liczny naród ma większe szanse 
rozwoju i większą siłę przebicia? 
Polski geolog porwany w Pakista-
nie przez ponad cztery miesiące 
przekonywał się, jak bardzo jego 
los obchodzi polski rząd. Mimo 
zapewnień premiera, że zrobili 
wszystko, co w ich mocy, to jakoś 
nie wierzę, żeby zupełnie nic wię-
cej nie dało się w tej kwestii zro-
bić. Jaki z tego wniosek? Polakom 
w polityce potrzeba świeżości, 
nowatorstwa i odwagi w podejmo-
waniu decyzji. Ale co z tego, skoro 
i tak nie bardzo mamy z czego/kogo 
wybierać?

ASIA gOlIńSKA

Sportowa szlifierka     
Na biust czy na klatę?

Wojna na gesty, wojna na słowa
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