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Cenisz sobie aktywną turystykę? Nie chcesz spędzać wakacji na leżaku, płacąc krocie za hotel? Uciekasz gdzie pieprz rośnie, wi-
dząc rosnące ceny paliw? Nadszedł najwyższy czas, aby zejść do piwnicy, odkurzyć rower i pedałując, zacząć podbijać świat!
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Obieżyświat
na dwóch kółkach

Rys. Iga Stawowy

„Gdzie idziesz? Co dzisiaj robiłeś? A o czym rozmawiałeś z tą blondynką wczoraj po połu-
dniu?” A potem kłótnia za kłótnią, że spotkaliście się ze znajomymi, a nie z chłopakiem czy 
też dziewczyną, że nie zadzwoniliście przed snem lub zapomnieliście wysłać esemesa o treści 
„Kocham Cię, misiaczku”. 

Zacznij spełniać swoje marze-
nia i odkrywać nieznane miejsca! 
Świetną alternatywą dla drogiej 
turystyki hotelowej jest zorgani-
zowanie wyprawy rowerowej. 

Chcąc zwiedzić dajmy na to 
Rzym, najwygodniejszym roz-
wiązaniem jest lot lub podróż au-
tem. Na miejscu jesteśmy tydzień. 
Wracamy do domu z masą zdjęć 
w aparacie i pachnącym różańcem 
z Watykanu. Jednak gdzie tu miej-
sce na wielką przygodę, dreszcz 
emocji i ekscytację? Na pewno 
nie zapewni nam ich biznesklasa 
i trzygwiazdkowy hotel. 

Półtora tysiąca kilometrów 
na rowerze? Powiecie – w życiu, 
niemożliwe! Przez pół roku tego 
nie przejadę, a co dopiero w dwa 
tygodnie. Nic bardziej mylnego. 
Już podaję przepis na wakacje 
życia!

Pakuj sakwy i w drogę!
Przy odpowiednim przygo-

towaniu kondycyjnym i sprzęto-
wym, zrobienie stu kilometrów 
dziennie to bułka z masłem. 
Wystarczy sprawny, lekki rower 
trekkingowy i codzienny trening. 
Czyli odkładamy kluczyki od sa-
mochodu, nie przejmujemy się 
rozkładem jazdy autobusów, a do 
pracy i szkoły jeździmy naszym 
bicyklem. Odtąd niestraszny nam 
deszcz i wszelka zawieja! Kurtka 
na grzbiet i heja!

Planowanie pierwszej wypra-
wy rowerowej powinno zacząć 
się od pytania: ile czasu mogę na 
nią poświęcić? Optymalnym dy-
stansem, który absolutnie każdy 
może pokonać jednego dnia, jest 
sto kilometrów. Bardzo ważnym 
elementem jest też dyscyplina 
w grupie – nie ma wstawania 
w południe, bo zanim zjemy śnia-
danie, złożymy namioty i ogar-
niemy obozowisko, to będziemy 
mogli pożegnać słoneczko.

Atutem podróżowania jedno-
śladem jest znikomy koszt wyjaz-
du. Przez miesiąc można wyżyć 
za 800 złotych, do tego prze-
jechać trzy tysiące kilometrów 

i zwiedzić Europę na wskroś. Nie 
spodziewajcie się luksusów! Za 
20 złotych dziennie można po-
rządnie się najeść, i nie mam tu 
na myśli zupek chińskich. Pod-
czas zwiększonego wysiłku orga-
nizm potrzebuje węglowodanów, 
dlatego najlepiej zaopatrzyć się 
w makarony czy ryż. Pamiętaj-
my, że przy kilkuosobowej grupie 
koszty jedzenia rozkładają się na 
wszystkich uczestników. Woda 
stanowi najmniejszy kłopot – 
czerpiemy do butelek na stacjach 
benzynowych.

Sen pod chmurką
Świetną okazją do obcowania 

z naturą jest nocleg „na dziko”. 

Na całej trasie wycieczki pole-
cam spanie w namiotach i omija-
nie szerokim łukiem kempingów. 
Trzeba jednak wybierać miejsca 
bezpieczne, najlepiej niedaleko 
szosy, na polance czy w lesie. Ro-
wer przypinamy do drzewa lub la-
tarni. Na wszelki wypadek dobrze 
jest zdjąć przednie koło i schować 
do namiotu, gdyby nasza maszy-
na komuś zbyt się spodobała. 

Miesiąc w jednych gaciach!
Jeśli czujecie zgorszenie na 

myśl, że przez miesiąc można ko-
rzystać z dwóch par majtek i tylu 
samo skarpetek, to dobrze! Ro-
werowe wojaże każdą modnisię 
nauczą minimalizmu i organiza-

cji, wyboru jedynie praktycznych 
rozwiązań. 

Wszystkie zbędne manele, 
które zabierzemy z domu, bę-
dziemy musieli wieźć i kląć, że 
za ciężko. Do sakw bierzemy 
oprócz bielizny na dwa dni kurt-
kę przeciwdeszczową i polar. Nic 
lepiej nie zacieśnia więzi w ze-
spole, jak codzienne, wieczorne 
pranie.

Na wierzch zakładamy ko-
szulkę termoaktywną. Druga na 
zmianę ląduje w bagażu. Co do 
spodenek, polecam te z wkładką 
żelową. Dzięki niej nie nabawicie 
się otarć i odparzeń, bo sześć go-
dzin dziennie w siodełku potrafi 
zrobić swoje. 

Związki, zakochanie, pierw-
sze poważne miłości. Jedne z naj-
ważniejszych wartości w życiu 
młodego człowieka. Nastolatki 
nieraz przekładają partnera po-
nad przyjaciół, rodzinę, szkołę. 
Godzinne rozmowy, pocałunki, 
uśmiechy – to wszystko sprawia, 
że nie widzimy świata poza tą 
jedną jedyną osobą. Aranżuje-
my wyjścia do kina, kupujemy 
prezenty – zupełnie zapomina-
jąc o otaczającym nas świecie. 
I nagle stop, sielanka się kończy, 
magiczny okres urywa i dopada 

nas szara rzeczywistość. Wycho-
dząc w piątek wieczorem, mu-
simy złożyć milion zapewnień, 
że nie poznamy nikogo nowego 
i będziemy się grzecznie bawić. 
Spotkania sam na sam z przy-
jacielem nie wchodzą już w grę 
– prawie zawsze towarzyszy nam 
zazdrosny o wszystko i wszyst-
kich partner. Nagle nasza do-
tychczasowa „wolność” zostaje 
jeszcze bardziej ograniczona, 
a my musimy spowiadać się 
z każdej wykonanej czynności. 
Uciążliwe? Oj, tak. 

Mówi się, że nie ma miłości 
bez bezgranicznego zaufania. 
Może i tak, jednakże trudno jest 
też zaakceptować to, że druga 
osoba ma własne życie; życie, do 
którego niekoniecznie chce nas 
wpuścić. Prywatności potrzebuje 
każdy – niektórzy jednak w więk-
szym, a inni w mniejszym stopniu. 
Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest ta 
nieprzekraczalna granica własnej 
przestrzeni? O co należy zapytać, 
a co zostawić w spokoju? Kiedy 
zaakceptować prywatność uko-
chanej osoby, ale jednak nie stać 

się kompletnie obojętnym wobec 
jej zainteresowań? Pozostaje nam 
chyba jedynie obserwować i uczyć 
się na błędach. Może kiedyś osiąg-
niemy doskonałą równowagę i nie 
będziemy ani zbyt nachalni, ani 

zbyt obojętni. Kto wie, niewyklu-
czone, że kiedyś to my staniemy 
się idealnymi partnerami, którzy 
dawać będą tyle wolności, ile dru-
ga osoba będzie potrzebowała.

AGAtA SzewCzyK

Pomocy, nie wiem, 
gdzie jechać!

Podczas pierwszych wypraw 
rowerowych najbezpieczniej je-
chać w kraje cywilizowane. Na 
zachodzie Europy świetnie działa 
sieć dróg dla cyklistów. W Inter-
necie jest masa ciekawych opisów 
i rad dotyczących tras rowero-
wych na całym świecie. Jednym 
z serwisów, gdzie zapaleńcy ro-
werowi udostępniają szczegóły 
swoich wypraw, jest bikemap.net. 
Fachowej pomocy możecie szu-
kać na forach, jednym z bardziej 
popularnych są podrozerowero-
we.info. 

wrocław – Paryż 2012 
Żeby wszystko, co napisa-

łem, nie okazało się namawia-
niem do niemożliwego, powiem 
o moim pomyśle na wakacje. 
Wraz z trójką znajomych z XIII 
LO we Wrocławiu organizujemy 
wyjazd do Paryża. 1 sierpnia ru-
szamy spod wrocławskiego ratu-
sza w kierunku Berlina. Zwie-
dziwszy północne Niemcy, całą 
Holandię i kilkanaście średnio-
wiecznych francuskich mieści-
nek, chcemy 25 sierpnia dumnie 
wjechać na Pola Elizejskie. Od 
celu dzielić nas będą dwa tysią-
ce kilometrów. Przygotowania 
do wyprawy możecie śledzić na 
naszym blogu, gdzie będziemy 
prowadzić codzienną relację 
przez cały sierpień – www.wroc-
lawparis.blogspot.com. Trzy-
majcie kciuki! Do zobaczenia na 
drodze!

toMASz KRAjCARSKI

Kajdany miłości

Fot. Agata wszędybył
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okiem
recenzenta

Biorąc do ręki książkę z se-
rii „Wojny Świata Wynurzone-
go” przychodzi nam na myśl 
tradycyjne fantasy, jednak jest 
to książka o przeznaczeniu, 
poszukiwaniu sensu życia oraz 
samego siebie.

Początkowo akcja rozwija 
się powoli, ale po kilku rozdzia-
łach nabiera tempa. Kolejne 
tomy są coraz ciekawsze i bar-
dziej wciągające. Licia Troisi 
stworzyła rozbudowany świat 
dopracowany w najmniejszych 
szczegółach. Doskonale ma-
nipuluje naszymi uczuciami 
i decyduje, w którym momen-
cie cieszymy się ze zwycięstwa, 
boimy się o życie Dubhe czy też 
walczymy z „bestią”. Buduje fa-
scynujący klimat, bogate opisy 
stworzeń, roślin, architektu-
ry doskonale przemawiają do 
nas, pozwalając tworzyć obrazy 
świata „wynurzonego’’. 

Bohaterką serii jest młoda 
złodziejka o imieniu Dubhe. 
Ma ona ocalić świat „wynurzo-
ny” z rąk gildii zabójców odda-
jących cześć okrutnemu bogo-
wi Thenaarowi oraz tyranowi 
o imieniu Aster. Przez wypadek 
z dzieciństwa zostaje wpląta-
na w interesy sekty i zmuszona 
do przejścia na ciemną stronę, 
jednak nie poddaje się, a jej 
przygoda trwa. Właśnie z tą 
dziewczyną identyfikujemy się, 
czytając serię i z nią przeżywa-
my każdy rozdział tej zaskaku-
jącej i niepowtarzalnej historii.

Ciekawym urozmaiceniem 
jest przedstawienie dwóch prze-
platających się historii na osob-
nych płaszczyznach czasowych. 
Chcemy wiedzieć, co się zaraz 
stanie i co zdarzyło się w dzie-
ciństwie bohaterki. W kolejnych 
tomach zamienia się to w opo-
wiadanie historii poszczegól-
nych bohaterów z tego samego 
czasu. Ukazane są przemyśle-
nia, co pomaga nam zrozumieć 
ich charakter i postępowanie. 
Autorka bardzo dba o wyrazi-
stość poszczególnych charakte-
rów.

Jest to seria idealna dla mło-
dzieży, książki czyta się jednym 
tchem. Łączą w sobie cechy 
fantastyki, dramatu i roman-
su, więc odpowiadają niemalże 
każdemu. Widać, że zostały od 
początku zaplanowane i zmie-
rzają w kierunku konkretnego 
zakończenia, co nie wyklucza 
nagłych zwrotów akcji. Jednak 
gdy ono już nadejdzie, czuje-

my smutek, że 
to już koniec 
i chcemy konty-
nuacji, chcemy 
więcej.
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Oderwanie 
od rzeczywistości
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Najczęściej wykonuje zlece-
nia dla takich wydawnictw jak: 
Nasza Księgarnia, Prószyński 
i S-ka, Otwarte, Świat Książki, 
Znak. Przesyła przedstawicielom 
linki do swoich zamieszczonych 
w Internecie tekstów, a następ-
nie listę tytułów powieści, które 
ją aktualnie interesują. Dla niej 
liczy się, gdy sama może wybrać 
książkę, bo nie ma nic gorszego 
niż narzucenie lektur. Jej celem 
nie jest zachwycanie czytelników 
lub wydawcy, tworzy dla siebie. 
Niestety, niektórzy blogerzy 
ogłaszają się na własnych stro-
nach, bo liczą tylko na darmowe 
książki. 

– Ja pragnę jedynie radości 
z recenzowania. Swój warsztat pi-
sarski ćwiczę od paru lat. Kiedyś 
pisałam tylko opowiadania i oce-
niałam blogi innych. Czy zmiana 
wyszła mi na dobre? O to pro-
szę zapytać moich czytelników 
– śmieje się Aleksandra.

okiem recenzenta
– Swoją przygodę zaczęłam od 

wygrania konkursu na esej, który 
ogłoszono na www.szuflada.net 
– opowiada Kamila Zielińska, 
uczennica XIII LO we Wrocła-
wiu. – Zostałam zaproszona do 
współpracy przez twórców por-
talu. Zdecydowałam się na dział 
recenzji, ponieważ kocham czy-

– Czytanie i recenzowanie jest mi potrzebne do życia niczym tlen. Nie potrafię położyć się 
spać, dopóki nie zakończę rozdziału. to mój sposób na odpoczynek od realnego świata 
– mówi Aleksandra Świerczek, studentka ze Szczecina.

błąd – mówi Bartosz Szczygiel-
ski, redaktor www.szuflada.net. 
– Należy ją jedynie nakreślić. 
Ważne są odczucia, jakie dana 
pozycja literacka wywołuje. Czy 
jest dobra lub nie to już kwestia 
gustu, ale zawsze trzeba podać 
odpowiednie argumenty.

Bartosz czyta spływające do 
niego recenzje kilkukrotnie. Na-
stępnie nanosi swoje poprawki 
i odsyła do autora. Przyznaje, że 
czasem ktoś rezygnuje, bo ciągłe 
przeróbki stają się za trudne do 
zrealizowania. Nie każdy nadaje 
się na świetnego pisarza. Może 
warto spróbować? Co jeśli od-
kryjesz swoje powołanie, a resz-
ta świata na chwilę stanie się 
nieistotna? 

PAtRyCjA StRoKA

tać książki i czerpię przyjemność 
z rozmawiania o nich, a ocenia-
nie ich łączy to wszystko. 

Licealistka na razie jest wol-
nym strzelcem, pisze dla nich od 
niedawna, ale w każdej chwili ma 
możliwość rezygnacji, bo nie za-
wiera się żadnych umów. 

Prawda boli?
Kamila nie boi się 

krytyki i nie obraża 
się, bo wie, że dzięki 
temu nauczy się le-
piej recenzować i nie 
będzie popełniać aż 
tylu błędów. Stara 
się wcielać wszystkie 
propozycje i sugestie 
w życie. Czuje się bar-
dziej dowartościowa-
na i doceniona, kie-
dy widzi swoją pracę 
opublikowaną, którą 
każdy może przeczy-
tać i podyskutować 
o niej. Chciałaby też 
na stałe współpraco-
wać z portalem www.
polter.pl. Jego korek-
torzy są bardzo kry-
tyczni i wymagający, 
więc czasem spędza 
kilka godzin, aby 
uwzględnić ich wska-
zówki. Sądzi jednak, 
że się opłaca. Jeżeli 

jej styl oceniania książek spo-
doba się redakcji, będzie się tym 
zajmować nadal.

opinia eksperta
– W recenzji ważne jest, aby 

czytelnik nie dostawał wszystkie-
go na tacy. Opisywanie praktycz-
nie całej fabuły to powszechny 

Pomoc podana na talerzu
Ulica worcella. wzdłuż chodników zaparkowane samochody. trudno przejść. wyremontowana 
futryna budynku pod numerem 5A. okna zasłonięte. Na szybie jedynie małe logo Caritasu. 
w środku kilka stolików i krzeseł. Przy małym okienku kolejka około piętnastu osób. Pani 
Barbara z serdecznym uśmiechem nalewa im zupę pomidorową. 

We Wrocławiu i Oławie ist-
nieją jeszcze dwie podobne sto-
łówki. Takie placówki mają na 
celu karmienie bezdomnych. Co-
dziennie od godziny jedenastej 
do trzynastej jadłodajnie wydają 
około tysiąca posiłków. Przycho-
dzą tam ludzie kierowani przez 
oddziały Miejskiego Ośrodka 
Opieki Społecznej oraz parafial-
ne zespoły Caritas. W jadłodajni 
można dostać zupę, kilka kro-
mek chleba i słodką bułkę. Niby 
niewiele, jednak dla potrzebują-
cych jest to często jedyny posiłek 
dziennie.

– Przychodzą do nas ludzie 
w trudnej sytuacji finansowej. 
Bezrobotni, bezdomni, często 
osoby mające na utrzymaniu 
kilku członków rodziny – mówi 
pani Barbara. – Są też tacy, któ-
rzy usłyszeli o nas od znajomych. 
Nikt nie wychodzi z pustym żo-
łądkiem. Mimo tego, że to bez-
domni, nie ma z nimi problemu. 
Są sympatyczni, serdeczni wzglę-
dem siebie i nas – obsługi.

Psycholog Jadwiga Bolec 
twierdzi, że wiele osób znajdują-
cych się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej tak naprawdę nie wie, 
jak skorzystać z takiej pomocy. 
Nie idą do opieki społecznej i nie 
korzystają ze stołówek, a jest to 
często jedyna okazja, by spotkać 
się z ludźmi i zjeść coś ciepłego.

– Potrzebujący otrzymują 
niewiele, ale nie muszą się mar-
twić, że będą głodować. Czują 
wsparcie w takich instytucjach. 
Mobilizuje ich to – uzupełnia 
pani Barbara.

– Cieszę się, że istnieją takie 
jadłodajnie. Dzięki takiej placów-
ce mogę liczyć na przynajmniej 
jeden pewny posiłek w ciągu 
dnia. Nie jest to dużo, ale często 

musi wystarczyć – mówi Jolanta, 
jedna z osób korzystających ze 
stołówki.

Wokół nas jest wiele potrze-
bujących, którym do szczęścia 
potrzeba niewiele. Wystarczy 
dobre słowo, ciepły posiłek oraz 
miejsce, z którego ich nie wyrzu-
cą, ponieważ w oczach bogat-
szych są uznawani za margines 
społeczny. A człowiek jest czło-

wiekiem – bez względu na pocho-
dzenie, adres zamieszkania czy 
stan portfela. Od drugiej osoby 
oczekują zrozumienia i pomo-
cy. Tę funkcję spełniają miejsca 
takie jak jadłodajnia przy ulicy 
Worcella. Szczytna idea zasłu-
guje na pochwałę. Chcąc pomóc, 
możemy włączyć się w akcje Ca-
ritasu i przeznaczyć jeden pro-
cent podatku na potrzebujących, 
którzy mimo wielu przeciwności 
losu, każdego dnia z wdzięcznoś-
cią w oczach wyciągają ręce po 
talerz gorącej zupy.

BARteK ŁUKoMSKI

Fot. Agata wszędybył
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Celebryci, modelki, często osoby najbardziej kontrowersyjne. Czasem bardzo nielubiane. jesz-
cze częściej doskonały obiekt do plotek i drwin. jednak każdy chociaż przez moment chciałby 
takim być, poznać inny świat.

Osobowościowe turbulencje

Powstają o niej artykuły, filmy, 
książki. Specjaliści wypowiadają 
się na jej temat. Ja jednak uważam, 
że najodpowiedniejszą osobą, od 
której mogłabym dowiedzieć się, 
na czym ona polega, jest ktoś, kto 
sam ją przeżył. Niewiele jest osób, 

jest bezwzględna. Dopada ludzi niezależnie od ich wieku, stanu umysłu i zawartości portfela. 
Rządzi psychiką. Mowa o depresji – chorobie, z którą zmaga się coraz więcej ludzi na całym 
świecie. 

które chcą opowiadać o własnych 
słabościach, jednak udało mi się 
namówić Kaśkę – tegoroczną ma-
turzystkę, aby opowiedziała mi 
swoją historię. 

Zawsze była inna niż wszyscy. 
Z jednej strony wyróżniała się 

swoim strojem, fryzurą, a z dru-
giej była niemal niezauważalna, 
„przezroczysta”. Wokół niej było 
niewielu ludzi, z którymi miała 
tematy do rozmów. Z czasem na-
wet z tej garstki zaczęło ubywać. 
Kiedy to dostrzegła, zbudowała 

Piękna w każdym calu

Jest zimno, pada deszcz. Jed-
na z głównych ulic prowadząca 
do wrocławskiego Rynku. Sły-
chać rozmowy i śmiech. Ta so-
bota ściągnęła tłumy młodych 
i pięknych dziewczyn do klubu 
„Oławska 9”.

Stoją w kolejce. Każda trzy-
ma numerek, z którym wiąże na-
dzieję. 

– Przyszłam, by walczyć 
o swoje marzenia – mówi Kata-
rzyna Jamrozik. – Kiedy byłam 
małą dziewczynką, zawsze z wiel-
ką frajdą oglądałam wybory miss. 
Chciałam być jedną z nich – do-
daje.

W końcu wchodzi do środka. 
Wewnątrz klubu migają koloro-
we światła. Gra muzyka, w rytm 
której dziewczyny prezentują się 
przed komisją. Nadchodzi jej ko-

lej. Podchodzi do stolika, przy 
którym siedzi mężczyzna z ko-
bietą. Zestresowana siada i czeka 
na pytania. Rozmowa przebiega 
szybko i konkretnie. Pytają o cha-
rakter, marzenia i zainteresowa-
nia. Dostaje formularz. Podaje 
wzrost, wagę i wymiary. Teraz 
musi się jeszcze zaprezentować. 
Jej następnym punktem jest prze-
bieralnia. Dzieli ją z rówieśnicz-
kami, które mają ten sam cel. Na 
pozór są całkiem sympatyczne. Po 
chwili zaczynają wypytywać o do-
świadczenie w modelingu. Kasia 
go nie posiada, ale mimo to jest 
uśmiechnięta i zadowolona. To 
ją wyróżnia. Większość traktuje 
to zbyt poważnie. Wypełniając 
formularz, długo się zastanawia-
ją. Szukają idealnej odpowiedzi. 
Chcą być oryginalne. 

– Jaka powinna być miss? 
– Piękna w każdym obszarze! 

– rzuca jedna z kandydatek. 
Kasia pozostawia to bez ko-

mentarza. Według niej to typo-
wa miss. Pięknooka blondynka, 
która pusto ma w głowie. Choć 
takich dziewczyn było tam jak na 
lekarstwo. 

Tuż przed wyjściem poprawia-
ją makijaż i fryzurę. Chcą wypaść 
jak najlepiej. Teraz kolej Kasi. 

Trochę niepewnym krokiem 
robi tak zwaną „elkę”. Czyli 
idzie w kształt litery „L”. Na wy-
sokości parasolki zatrzymuje się 
i uśmiecha. 

Później fotograf zaprasza 
ją do kilku zdjęć. Kolejny etap 
ma zaliczony. Pozostaje jej tylko 
przebrać się w strój kąpielowy. 
Powtórzyć to, co przed chwilą 

i czekać na decyzję ko-
misji. 

Żegna się ze wszyst-
kimi dziewczynami. Ko-
bieta z jury podchodzi do 
niej, mówiąc, że w nie-
dzielę zadzwoni i poin-
formuje o wynikach. 

Następnego dnia 
Kasia odbiera telefon 
z gratulacjami. Dostała 
się do finału wyborów 
miss nastolatek Wroc-
ławia.

Jej przygoda do-
piero się rozpoczyna. 
Czeka ją gala finałowa, 
a wraz z nią nowe prze-
życia i doświadczenia. 
Kto wie, może zostanie 

KrótKo, a treściwie

Wszystko zaczęło się w Au-
stralii roku 2011. Ten kuriozal-
ny sport szybko znalazł wielu 
zwolenników, a jego popular-
ność zaczęła wzrastać również 
poza obrębem kraju. W Polsce 
można spotkać plankerów już 
od maja ubiegłego roku. Dla-
czego planking otrzymał miano 
sportu? Dla niektórych jest to 
rywalizacja, kto znajdzie cie-
kawsze miejsce i zrobi lepsze 
zdjęcie według ściśle określo-
nych zasad.

– Planking polega na kła-
dzeniu się w pozycji „deski”, 
na brzuchu, z głową w dół 
i rękoma wzdłuż ciała, najczęś-
ciej w miejscach publicznych 
– mówi Piotr Gębarowski, 
planker. – Według mnie jest 
ciekawym i nietypowym spo-
sobem na fajne zdjęcie, a ja lu-
bię niecodzienne rozwiązania, 
stąd się tym zainteresowałem. 
Jak to w sporcie bywa, wszystko 
jest na miarę rozsądku, dlatego 
Piotr nie kusi losu, wybierając 

bezpieczne miejsca. Jednak 
przyznaje, że tych mniej roz-
sądnych nie brakuje.

– Pewien Australijczyk 
koniecznie chciał się położyć 
i zrobić sobie zdjęcie na barier-
ce swojego balkonu na siódmym 
piętrze. Niestety, podczas tej 
próby spadł i zginął – dodaje.

Mimo wszystko, według 
własnych obserwacji stwier-
dzam, że ta dyscyplina jest po-
zytywnie odbierana przez ludzi 
i z biegiem czasu powiększa się 
grono plankerów.

– Oceniam to jako zjawisko 
normalne. Robimy to po to, aby 
się wyróżniać. Pojawiła się taka 
moda, kilka lat temu ludzie fo-
tografowali się z okładkami płyt 
analogowych, a dzisiaj robi się 
coś innego – komentuje Prze-
mysław Winiecki, wykładowca 
psychologii na Uniwersytecie 
Wrocławskim w wywiadzie dla 
wroLIVE.tv. A jak Ty oceniasz 
planking? Jest to hit czy kit?

DAGMARA PIotRowSKA

Planking 
zaraża Polskę!

wyjdź na miasto, znajdź ciekawe miejsce, połóż się twarzą 
do ziemi i zrób zdjęcie. wstaw je na portal społecznościowy 
i czekaj na komentarze. Gotowe! oto sport dwudziestego 
pierwszego wieku – planking.

wokół siebie mur, nie pozwala-
ła sobie na chwile słabości, nie 
czuła potrzeby zwierzania się 
komuś. 

Wraz z ukończeniem gim-
nazjum zerwała wszystkie swoje 
dotychczasowe znajomości i po-
stanowiła zacząć od nowa. Lice-
um miało być dla niej dnem, od 
którego mogłaby się odbić i zmie-
nić swoje życie na lepsze. Plany 
pokrzyżowały się, gdy poznała 
nową koleżankę – Justynę. – Była 
do mnie strasznie podobna – pod 
każdym względem. Pomyślałam, 
że może wreszcie znalazłam kogoś, 
kto mnie zrozumie i zaakceptuje. 
Nie pomyliłam się, a przynajmniej 
tak mi się wówczas wydawało. Bar-
dzo szybko się zaprzyjaźniłyśmy 
– opowiada dziewczyna. Kaśce nie 
przeszkadzało to, że Justynie zda-
rza się upić do nieprzytomności, 
uprawiać seks z przypadkowymi 
facetami i rozprowadzać narkotyki 
po szkole. Mało tego – imponowa-
ło jej to. W końcu i ona przekonała 
się do tych wszystkich „superdopa-
laczy” i po paru tygodniach dopro-
wadziła do ruiny swoją psychikę, 
nie wspominając o tym, jak wy-
cieńczyła swój organizm. 

Kiedy wylądowała w szpitalu, 
postanowiła z tym skończyć. Wte-
dy pierwszy raz sprzeciwiła się 
swojej przyjaciółce. Nie wiedziała 
tylko, że jej nie wolno powiedzieć 
„nie”. Ich kłótnie doprowadziły 
do tego, że Kaśka przestała cho-
dzić do szkoły, bała się kolejnej 

afery. W międzyczasie zostawił ją 
chłopak, który nie mógł patrzeć 
na to, jak niszczy sobie życie. 
– Pamiętam tę noc, kiedy nie mo-
głam zasnąć, przez głowę przewi-
jało się mnóstwo myśli – w końcu 
ta najlepsza. „Boże, jak mogłam 
wcześniej na to nie wpaść!” – po-
wtarzałam w kółko. Zbiegłam na 
dół, otworzyłam szafkę z lekami 
i chwyciłam do ręki to, co mia-
ło dać mi ukojenie – wspomina 
dziewczyna. Tamtej nocy zażyła 
garść leków nasennych, marząc, 
by się nigdy więcej nie obudzić. 

Plan się nie powiódł. Urato-
wali ją. Kiedy doszła do formy 
fizycznej, lekarze z oddziału psy-
chiatrii dziecięcej we Wrocławiu 
przez trzy miesiące reperowali 
także jej psychikę. Świat, który 
Kaśka stworzyła sobie w głowie, 
był tak szczelny, że przestała 
w nim uwzględniać samą siebie.

– Teraz jest lepiej, choć 
koszmary z przeszłości wracają 
– wtrąca matka dziewczyny. 

Zastanawiam się, o czym ma-
rzy ktoś, kto przeszedł w swoim 
życiu tak wiele. 

– Chcę zapomnieć o tym, jaką 
krzywdę wyrządziłam swojej ro-
dzinie, decydując się na popełnie-
nie samobójstwa – mówi Kaśka.

Kiedy kończy opowiadać 
swoją historię, na jej zapłaka-
nej twarzy widzę wyraźną ulgę. 
Chciałabym, aby jej słowa były 
przestrogą dla innych. 

jUStyNA MAtCzAK

okrzyknięta najpiękniejszą wroc-
ławską nastolatką? Albo otworzą 
się przed nią drzwi do wielkiej 
kariery modelki...

* Personalia dziewczyny zo-
stały zmienione.

KARolINA MARChewKA 
jUStyNA woźNIAK
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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.

wydaje Młodzieżowa wszechnica Dziennikarska
działająca przy XIII LO we Wrocławiu
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Wszechnicę odwiedzili
Młodzieżowa wszechnica Dziennikarska pomaga młodym adeptom 
sztuki pisania zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wej-
ścia w dorosłe, dziennikarskie życie. Dzięki niej mają oni, co piątek, 
możliwość spotkań z politykami, aktorami, duchownymi, dziennika-
rzami oraz innymi ciekawymi mieszkańcami naszego miasta.

9 marca Młodzieżowa Wszech-
nica Dziennikarska gościła Ro-
berta Skrzyńskiego – komentato-
ra sportowego CANAL+, Radia 
Wrocław i Orange sport. Gość 
opowiedział, jak zaczął praco-
wać w rozgłośni radiowej, jakich 
wyrzeczeń się podjął i jak rzuco-
ny na głęboką wodę musiał sobie 
poradzić. Wspominał przy tym 
swoje wpadki i opowiadał różne 
anegdoty. Komentując przygoto-
wania do Euro 2012, czyli o stre-
fie dla dziennikarzy na różnych 
stadionach, poznaliśmy plany na 
ten bogaty w sportowe wydarze-
nia rok. Wiemy, że nasłuchiwać 
pana Roberta możemy podczas 
meczów rozgrywanych na Ukra-
inie i w czasie igrzysk w Londy-
nie. Nie obyło się także bez oceny 
naszego polskiego, piłkarskiego 
podwórka. 

16 marca Paweł Kuźnik, 
dziennikarz radia LUZ, popro-
wadził warsztaty o pracy w radiu. 
Na przykładach kilku nagrań po-
kazał, jakich błędów musimy się 
wystrzegać i jak najlepiej trafić 
do odbiorcy, przekazując najwię-
cej wiadomości. Powiedział nam, 
jak wygląda praca z mikrofonem. 
Dowiedzieliśmy się, jakie błę-
dy należy poprawiać, a na jakie 
przymknąć oko, a właściwie ucho. 
Wiemy już, że spiker ma określo-
ny czas na przekazanie informacji 
i znamy kilka sposobów, by ten 
czas wykorzystać właściwie. 

23 marca mieliśmy przyjem-
ność gościć pana Wojciecha Zipse-
ra, honorowego konsula Holandii. 
Po krótkim wstępie zostaliśmy za-
znajomieni z obowiązkami, jakie 
związane są z tą funkcją – głów-
nie pomocą Holendrom na tere-
nie Polski. Nasz gość podkreślał, 
że całą pracę wykonuje za darmo 
z zamiłowania do kraju, w którym 
spędził wiele lat. Padały pytania 
na temat różnic pomiędzy oboma 
państwami: mentalnością, tole-
rancją, zorganizowaniem a także 
zarobkami. Ulubionym tematem 
była kwestia Coffee Shopów, czy 
są z tym problemy i czy sprawdzi-
łoby się to w Polsce. 

30 marca naszym gościem 
był dziennikarz śledczy „Gazety 
Wrocławskiej” Marcin Rybak. Na 
początku opowiedział, na czym 
polega dziennikarstwo śledcze, 
które mimo pozorów niewiele 
różni się od innych form tego za-
wodu. Podkreślał przy tym zasady, 
które są niezmiernie ważne. Przy-
pomniał o rzetelności w spraw-
dzaniu plotek i informacji, o tym, 
że należy być uważnym. Odpo-
wiadając na pytania, wspomniał 
o zagrożeniach, jakie mogą go na-
potkać, jednak sumienie i poczu-
cie sprawiedliwości nakazuje mu 
wyciągać brudy na wierzch. Za-
pytany o wyrzuty, towarzyszące 
niszczeniu życia pewnym osobom, 
uznał, że cieszy się z tego, gdyż 
złych ludzi należy piętnować. 

Jaskółki szybują wysoko
Ósma piętnaście, parking 

przy ul. Jana Pawła II we Wroc-
ławiu. Wokół żółtego autobusu 
spora grupka ludzi w szarych 
bluzach z charakterystycznym 
zniczem i napisem „SPARTA 
WROCŁAW”. 

– Wsiadajcie, jedziemy podbić 
Tarnów! – krzyczy jeden z kibi-
ców. 

Pełni nadziei na zwycięstwo 
wrocławskiej Sparty, żółto-czer-
woni zajmują miejsca. W powie-
trzu unosi się aura pozytywnych 
emocji. Na szybach wiszą szali-
ki.

– Każdy, kto będzie koło nas 
przejeżdżał, musi wiedzieć, z kim 
ma do czynienia! – śmieje się Da-
mian Stolarczyk, adept z wroc-
ławskiej szkółki żużlowej.

Podróż do odległego Tarno-
wa dzięki niesamowitej atmosfe-
rze w busie minęła szybko. Oczy-
wiście, jak przystało na kibiców 
czarnego sportu, każde rondo 
okrążone zostało cztery razy. 
Ludzie oglądający to z „chodni-
kowego” punktu, byli dosyć zdez-
orientowani i pukali się w gło-
wę. Podczas jednego z postojów 
doszło do wymiany zdań z mi-
łośnikami speedwaya z Krosna. 
W wielkim zaskoczeniu wcale nie 

w lany poniedziałek Spartanie dostali porządne baty i to od swoich dawnych kolegów, których 
kilku jeździ obecnie w barwach Unii tarnów. Startując w barwach tarnowskiej drużyny – zwanej 
przez swoich kibiców jaskółkami – nie mieli żadnych skrupułów, by dołożyć byłym kumplom. 

rają parę minut przed piętnastą 
do Jaskółczego Gniazda – stadio-

nu Unii Tarnów. I tu 
pierwszy szok. W ku-
pionych programach 
imprezy zdjęcie byłego 
trenera Sparty Marka 
Cieślaka, który szkoli 
obecnie „jaskółki”. 

– Powieszę sobie 
nad łóżkiem! – śmie-
je się Michał Rokita, 
powszechnie znany 
wśród kibiców Sparty 
jako „Misiek”.

Jednak do śmie-
chu wrocławianom 
nie było, kiedy na 
trybuny weszli kibice 
„jaskółek”. Mecz zo-
stał opóźniony o pięt-
naście minut. Powód? 
Tarnowscy miłośnicy 
speedwaya szturmo-
wali kasę. Tak dużej 
widowni dawno nie 

widziano. Jednak nie ma co się 
dziwić – inaugurację sezonu 
2012 czas zacząć!

Na pierwszy ogień poszli ju-
niorzy. Bieg ten zakończył się 
wynikiem 5:1 dla biało-niebie-
skich zawodników. Później nie 
było lepiej. Okazało się, że nie 
tylko wysoka frekwencja tarnow-
skich kibiców była powodem do 
smutku dla fanów wrocławskiej 
drużyny. „Jaskółki” wyfrunęły 
z macierzystego gniazda i poka-
zały, na co je stać. Spartanie nie 
byli w stanie dogonić tych spryt-
nych ptaszków. Zakończyło się 
to wynikiem 61:29 dla Unii. 

Kibice do Wrocławia wróci-
li niepocieszeni. Sparta na tym 
wyjeździe była bardzo osłabiona. 
Zabrakło między innymi Patryka 
Malitowskiego, który miał zła-
many obojczyk. Mateusz Gradka 
okazał się dżentelmenem toru 
jak zawsze – ruszał dopiero, gdy 
wszyscy wystartowali, nie chcąc 
się narzucać przy walce na pierw-
szym łuku. Pomimo porażki uko-
chanej drużyny, była to naprawdę 
udana wycieczka zakończona dla 
„pierwszaków” chrztem, a także 
lanym poniedziałkiem w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa. 

PAUlINA PAwlAK 

Nakręceni jeszcze większą 
dawką emocji Spartanie docie-

chodziło im o bójkę, lecz... kop-
niaki na szczęście! 

Siedzę na ławce w centrum. 
Rozglądam się, widzę wielu lu-
dzi. Jedni biegną na przystanek, 
drudzy drepczą, spoglądając co 
chwila na zegarek z grymasem 
na twarzy. Dzieciaki z plecakami 
skaczą przez kałuże, głośno się 
śmiejąc. Każdy spieszy się do pra-
cy czy szkoły, nikt nie zawraca so-
bie głowy tym, co dzieje się wokół 
niego. Większość życia spędzamy 
w pośpiechu, nie ma czasu, by 
po prostu usiąść i zastanowić się 
nad codziennością. Ścigamy się 
ze sobą nawzajem zupełnie jak 
w wyścigach. Jak to możliwe, że 
jeszcze nie zwariowaliśmy? Tyle 
spraw na głowie, tyle zamiesza-
nia. Niezwykle szybko kroczymy 

Koło fortuny

przez życie, nie zwracając uwagi 
na sprawy, które nas nie dotyczą. 
Jeśli coś nie jest naszym celem, 
mijamy to z okrutną obojętnoś-

cią. Tylko niektórym szczęśliw-
com udaje się zwolnić, zatrzymać 
i sprawdzić, co dzieje się poza ich 
niewielkim światem. Zazwyczaj 
jednak coś musi nimi porządnie 
wstrząsnąć, by rozejrzeli się doo-
koła…

Wypadek. Pasażerowie ledwo 
uszli z życiem. Dla jednego kończy 
się to kalectwem, dla drugiego le-
żeniem w szpitalu przez dwa mie-
siące. Początkowo obaj załamani, 

nie wiedzą, co począć, przeklinają 
dzień katastrofy. Ale po tygodniu, 
dwóch, dochodzi do nich strasz-
na prawda. Mogli zginąć. Byli tak 

blisko śmierci. Zdali sobie spra-
wę, jakie mieli szczęście. Jakie 
szczęście mają dzień w dzień, po-
siadając rodzinę, która służy im 
pomocą, przyjaciół, jedzenie, wy-
starczającą ilość pieniędzy. Moż-
liwość życia. Nagle zrozumieli, że 
nie wszyscy mają taki luksus. Jak 
wiele jest osób, które dzień w dzień 
walczą o możliwość przetrwania, 
o lepsze lub – co gorsza – jakie-
kolwiek warunki do normalnego 
funkcjonowania.

Życie to koło fortuny, któ-
re cały czas się toczy. Nie wiemy, 
kiedy wygramy, a kiedy przegramy. 
A do wyboru mamy tylko dwie 
opcje: możemy szybko dążyć do 
wyznaczonych celów, nie zawraca-
jąc sobie głowy resztą świata, lub 
możemy zatrzymać się na chwilę 
i przyjrzeć ludziom wokół nas. 
Warto trochę zwolnić i spróbo-
wać wycisnąć jak cytrynę każdą 
możliwą chwilę. Podczas upadku 
dobrze jest mieć przy sobie osobę, 
która pomoże nam się podnieść. 
W tym wyścigu nie ma pierwsze-
go i ostatniego. Wygrany jest ten, 
który dobiegnie do mety, nieważ-
ne, ile razy się potknie po drodze. 
Chciałabym móc kiedyś usiąść na 
tej samej ławce i powiedzieć, że i ja 
wygrałam swoje życie.

AGAtA SzewCzyKR
ys

. A
le

ks
na

dr
a 

B
in

ko
w

sk
a

Fo
t. 

Pa
ul

in
a 

Pa
w

la
k


