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Udanych, szalonych 
i pełnych wrażeń wakacji, 
samych słonecznych dni 

oraz aktywnego wypoczynku, 
zarówno w kraju, 
jak i za granicą,

życzy 
zespół redakcyjny 

„Szlifu ”


Badania opinii publicznej od lat 
wykazują, że lubimy mężczyzn 
inteligentnych, opiekuńczych, 
wrażliwych i z poczuciem hu-
moru. Co zaskakujące, istotną 

Niejedna niewiasta przyznaje, że facet powinien mieć wszyst
ko na swoim miejscu. Wystarczą dwie nogi i dwie ręce, głowa 
na karku (z niewielką zawartością oleju wewnątrz) oraz serce 
wypełnione odrobiną uczuć. Jak widać, my kobiety, nie jeste
śmy bardzo wymagające! Jednak często po pierwszej randce, 
zamiast dobrego wrażenia, nasz wybranek zostawia po sobie 
unoszący się w powietrzu niemiły zapaszek.

rzecz stanowi nie budowa ciała 
czy kolor oczu, ale zapach! To 
właśnie on sprawia, że ogląda-
my się za płcią przeciwną na 
ulicy.

– Lubię, kiedy mój partner 
ładnie pachnie. Oni to wzrokow-
cy, my wolimy słuchać i czuć niż 
oglądać – pisze Violetta55 na 
jednym z forów dyskusyjnych. 

Niezbyt hojna natura?
Kondycję polskich dżentelme-
nów skomentowała również 
Anna Korcz w wywiadzie pt. 
„Mężczyźni w Polsce śmierdzą”, 
którego udzieliła „Dziennikowi”. 
Przyznała, że pozostawia ona 
wiele do życzenia.

– Nawet na wsiach i w małych 
miasteczkach mężczyźni są bar-
dziej zadbani i schludniej ubrani 
niż w Warszawie. A to świadczy 
o braku szacunku do ludzi, z któ-
rymi się stykamy. Nie mówię, 
że tacy są wszyscy, ale niestety 
większość – stwierdziła.

W tej samej rozmowie od-
wołała się także do rankingu 
„ciach” polskiej polityki. Zgo-
dziła się z opinią, że pierwsza 
dwójka, czyli panowie Tusk 
i Olejniczak, są bardzo przystoj-
ni. O zajmującym trzecią lokatę 
Ryszardzie Kaliszu oznajmi-
ła tylko, że prywatnie jest on 
sympatycznym człowiekiem. Po 
czym dodała, że nie chce dysku-
tować o gustach. 

– Abstrahując od sylwetki 
przedstawiciela SLD, pozostali 
posłowie są naprawdę zadbani. 
Jestem pewna, że Tusk po wy-
czerpującym treningu na mu-
rawie bierze prysznic i dopiero 
przebiera się w garnitur. Nie 
można tego powiedzieć o moich 
klasowych kolegach – mówi li-
cealistka Kasia. – Jak ognia uni-
kam przechodzenia obok szatni 
chłopców na wuefie, bo to na-
prawdę nic przyjemnego.

Jej wypowiedź wywołała nie-
małe oburzenie wśród męskiej 
części moich rozmówców.

– Nie musisz od razu uogól-
niać – denerwuje się Rafał. 
– Fakt, wśród facetów można 
znaleźć flejtuchów, którzy nie 
wiedzą, do czego służy mydło 

Rys. Patrycja Turowska 
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Znów na podium!
„Szlif” zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie – POTĘGA PRASY 
organizowanym przez tygodnik „Angora” w kategorii gazetek szkolnych.

Doceniony został również tekst ALEKSANDRY BERNACKIEJ, 
uczennicy I klasy dziennikarskiej, która otrzymała wyróżnienie za pracę indywidualną. 
Gratulujemy Oli sukcesu i czekamy na kolejne osiągnięcia naszej gazety i jej autorów.



i dezodorant. Większość pamię-
ta jednak o codziennej higienie. 
A że nie każdy wygląda, jak Brad 
Pitt, to już wina natury i genów, 
nie nasza.

Kobiecy zmysł powonienia
Nie od dzisiaj wiadomo, że pa-
nie nie mają żadnych problemów 
ze sprawami natury estetycznej. 
Jednak nie zawsze takie umiejęt-
ności umilają życie.

– Marian potrafi rozkręcić 
każdą imprezę. Ma chyba taniec 
we krwi. Bawię się z nim świetnie 
dopóty, dopóki jego T-shirt nie 
staje się cały mokry od potu – re-
lacjonuje pełnoletnia już Gosia.

Okazuje się, że Marian wy-
znaje filozofię, wedle której 
wszelkiego rodzaju antyperspi-

ranty są nienaturalne i stanowią 
(nie na żarty) zagrożenie dla jego 
organizmu. 

– Czasami wydaje mi się, że 
tylko ja dostrzegam problem, bo 
moi kumple twierdzą, że przesa-
dzam – opowiada dalej.

Indywidualność, owszem, po-
płaca, ale to chyba droga w złą 
stronę. Cóż, panowie, po prostu 
dbajcie o siebie! Nie jest praw-
dą, że kobiety najbardziej lubią 
zapach sali gimnastycznej. Prze-
ciwnie, nie znoszą niehigienicz-
nych mężczyzn. I nie chodzi o to, 
żeby mieć włosy na żel, pach-
nieć jak perfumeria i wyglądać 
jak maczo. Wystarczy pamiętać 
o używaniu dezodorantu i zmia-
nie koszulki.

KaRoliNa MaNioWsKa

☼
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Integracji nadszedł czas

Cudowni 
chłopcy

Okiem
Recenzenta

Do przeczytania powieści „CU
DoWNi ChłoPCy” Michaela 
Charona zachęciła mnie jej ki
nowa wersja z Michaelem Do
uglasem i Tobeyem Maguire’em 
w rolach głównych. Film nagro
dzony został oscarem, a mimo 
to wydaje się być niespójny i cha
otyczny. Podobnie jest z książką. 
autor w przezabawny sposób kpi 
z czytelnika, sugerując między 
wierszami, że powieść jest nie
udana i niewarta przeczytania. 
W rzeczywistości pod pozornie 
grafomańskimi opisami kryje się 
nietuzinkowa fabuła, która wcią
ga już od pierwszej strony.

Poznajmy głównego bohate-
ra, który dokonuje retrospekcji 
i wprowadza nas w świat swoich 
zawiłych wspomnień. Grady Tripp 
to starzejący się profesor uniwer-
sytecki i pisarz, który niegdyś za-
słynął z kilku dobrych powieści, 
zapowiadających jego przyszły ge-
niusz. Ów geniusz jednak nie nad-
szedł. Grady w wolnych chwilach 
pali trawkę, a w jego gabinecie 
piętrzą się sterty maszynopisów 
powieści, o którą męczy go od 
siedmiu lat wydawca. W dodatku 
opuszcza go trzecia żona, a ko-
chanka – której mąż jest rektorem 
uniwersytetu – oznajmia, że jest 
z nim w ciąży.

Wydawałoby się, że w tak fa-
talnej sytuacji profesor skupi się 
na ratowaniu małżeństwa i kariery 
zawodowej. Nic bardziej mylnego! 
Bohater bowiem postanawia uciec 
od życia prywatnego. W najmniej 
oczekiwanym momencie za kom-
pana obiera sobie utalentowane-
go, acz ekscentrycznego studenta 
Jamesa Leera, którego powstrzy-
muje od popełnienia samobój-
stwa. Ich perypetie, takie jak wo-
żenie w bagażniku zastrzelonego 
psa czy kradzież żakietu Marilyn 
Monroe z sejfu rektora, mimo swej 
śmieszności (czy czasem nawet 
makabryczności!) są próbą znale-
zienia swojego miejsca w świecie. 
Brzmi to dziwnie, ale bohaterowie 
w ciągu zaledwie jednego weeken-
du przeżywają serię nieprawdopo-
dobnych zdarzeń, dzięki którym 
uodparniają się psychicznie i doj-
rzewają emocjonalnie na tyle, by 
w końcu podjąć próbę ułożenia 
sobie życia prywatnego.

Powieść wydaje się nie mieć 
logiki, jednak autor bardzo 
sprawnie żongluje wątkami. Te-
matem przewodnim jest z pewno-
ścią życie, ale także dojrzewanie 
– w tym przypadku niezależne od 
wieku bohatera.

„Cudowni chłopcy” to powieść, 
której fabuła przedstawia problem 
poszukiwania stabilizacji. Z jednej 
strony jest trochę płytka, ponieważ 
akcja w większości ma miejsce na 
bankietach lub w klubach. Z dru-
giej zaś zawiera uniwersalne praw-
dy o każdym z nas i pokazuje, że 
niepewność jutra jest nieodłącz-
nym elementem życia. Zawiodą 
się jednak ci, którzy oczekują od 
powieści Michaela Charona kon-
kretnych wskazówek czy porad 
moralnych. Takich z pewnością 
w tej książce nie znajdziemy, choć 
jej morałem mogłoby być przesła-
nie, że najskuteczniejszą bronią na 
przeciwności losu jest śmiech.

KaMil
KoMaRZyNiEC

◗ Po dziewięciu latach remontu 
Pałac Królewski został otwarty 
dla zwiedzających. Jedną z naj
ważniejszych ekspozycji jest wy
stawa pod tytułem „Tysiąc lat 
Wrocławia”. Co możemy na niej 
zobaczyć?
– Pokazaliśmy dzieje Wrocławia 
w sposób nowoczesny, wykorzy-
stując do tego celu komputery. 
Oprócz nich wprowadziliśmy 
również specjalne urządzenia 
zwane audiogajdami, w których 
zostały omówione po dwa lub trzy 
obiekty wybrane z sali. Pokazuje-
my też sporo dokumentalnych fi l-
mów. Tak więc zwiedzający mogą 
korzystać z wielu form przekazu. 
Wystawa „Tysiąc lat Wrocławia” 
jest to ekspozycja stała, a jednak 
„żywa”, ponieważ sukcesywnie 
będziemy wymieniać na niej, 
wypożyczane z innych muzeów, 
eksponaty. Nie jest ona wystawą 
klasyczną, tak zwaną planszową, 
gdyż opowiada historię miasta za 
pomocą przedmiotów najbardziej 

Tysiąc lat 
Wrocławia

Z haliNĄ oKÓlsKĄ – zastępcą dyrektora Muzeum Miej
skiego Wrocławia, rozmawia Paulina Ungier.

charakterystycznych, ważnych 
dla danego wydarzenia, co uczy-
ni prezentację jasną i zrozumiałą. 
Moim zdaniem taki sposób prze-
kazu sprawia, że wiadomości bar-
dziej zapadają w pamięć niż po 
przeczytaniu tekstu. Zespołem, 
który przygotował tę wystawę, 
kierował dr Maciej Łagiewski, 
dr Piotr Goszczanowski oraz ja.

◗ Co skłoniło dyrekcję Muzeum 
Miejskiego do zorganizowania 
takiej wystawy?
– Wrocławianie od dawna czekali 
na ekspozycję opowiadającą o hi-
storii ich miasta. Do tej pory po-
kazywaliśmy tylko jej fragmenty, 
a tutaj przedstawiamy problema-
tykę z różnych epok.

◗ Co może w niej najbardziej za
ciekawić zwiedzających?
– To bardzo trudne pytanie, po-
nieważ dla każdej epoki stara-
liśmy się zebrać najciekawsze 
obiekty, które dotąd nie były jesz-

cze wystawiane we Wrocławiu. 
Jeżeli chodzi o mnie to najwięk-
szą estymą darzę, sprowadzony 
z warszawskiego Muzeum Naro-
dowego, ołtarz o tematyce pasyj-
nej, który kiedyś znajdował się we 
wrocławskiej katedrze.

◗ od chwili otwarcia wystawa 
cieszy się ogromnym zaintereso
waniem…

– I to nie tylko wśród osób do-
rosłych, ale również i młodzieży. 
Właśnie z wizyt tych młodych 
ludzi cieszę się najbardziej, po-
nieważ odwiedziny w Pałacu 
Królewskim są dla nich wspania-
łą lekcją historii Wrocławia, jak 
i Dolnego Śląska.

◗ Dziękuję za rozmowę.

− Jako twórca pomnika prawdzi-
wej miłości nie spisałem się najle-
piej. Okazało się, że brak mi ar-
tyzmu, jednak w innych obudziła 
się inwencja twórcza i stworzyli 
teatralny obraz zakochanych – 
mówi Szymon Tyniec, komendant 
obozu dziennikarskiego.

Członkowie Młodzieżowej 
Wszechnicy Dziennikarskiej 
po raz kolejny mieli możliwość 
wyjazdu do Kuraszkowa. Poza 
szlifowaniem swoich zdolności 
dziennikarskich urozmaicili po-
byt zabawami integracyjnymi. 
Uczestnicy obozu już pierwszego 
dnia wykazali się rozbrajającym 
poczuciem humoru, staczając 
walkę o krzesła, rozbijając na sto-
le kurze jajko czy tworząc żywy 
pomnik miłości. Drugiego dnia 
uczestnicy przygotowali ogni-

sko, przy którym śpiewali znane 
piosenki z akompaniamentem 
gitary.

− Wyjazdy do Kuraszkowa 
zawsze integrują klasy dzienni-
karskie, pomagają młodszym 
uczyć się od starszych i nawiązy-
wać nowe znajomości… To wspa-
niałe doświadczenie – komentu-
je Olga Rutkowska, weteranka 
obozów MWD oraz absolwentka 
XIII Liceum Ogólnokształcące-
go we Wrocławiu.

Podczas trzydniowego wyjaz-
du zdolności pisarskie klas pierw-
szych zostały poddane surowej 
ocenie starszych kolegów. Słusz-
ne uwagi i wspólne przemyślenia 
pomogły w poprawianiu tekstów.

Korzystając z wyjątkowo pięk-
nej pogody, młodzi dziennikarze 
odwiedzili Stanisława Maksymo-

wicza, przyjaciela MWD, słyn-
nego pilota szkolącego paralot-
niarzy. Pokazał, jak wyglądają 
przygotowania do wzbicia się 
w powietrze i jak wiele zależy od 
zdradzieckiego wiatru. 

− Od 2002 roku prowadzę 
obozy dziennikarskie w Kurasz-
kowie, jednak po raz pierwszy 
spotkałem się z tak zintegrowaną 
oraz uzdolnioną muzycznie mło-
dzieżą. Byłem też mile zaskoczo-
ny, widząc, że na wycieczkę po 
okolicznych wzgórzach z chęcią 
idą wszyscy uczestnicy – podsu-
mował redaktor Wojciech Chą-
dzyński.

Na kolejną dziennikarską 
przygodę wybierzemy się już we 
wrześniu! 

KlaUDia laMPa
KlaUDia oRsKa
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Halina Okólska i autorka wywiadu.
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Rolą aktora jest grać… KRóTKO, 
A TReścIwIe

pracą i postawą wywarła na mnie 
ogromne wrażenie. Jeśli chodzi 
o film, to bardzo cenię Marka 
Kondrata, który niestety wycofał 
się z zawodu, ale mam nadzieję, 
że jeszcze wróci. Chciałbym się 
z nim spotkać na planie.
 
◗ Użyczył Pan również głosu bo
haterom filmów animowanych, 
m.in. „stefan Malutki” oraz 
„Garfield: Festyn humoru”. Czy 
dubbing wymaga od aktora rów
nie dużego zaangażowania, co 
wykreowanie postaci filmowej? 
– Tak, ponieważ wszystko trzeba 
robić aparatem gębowym. Widz 
słyszy tylko dźwięk, dlatego trze-
ba nim zagrać wszystko. Jest to 
bardzo ciężki kawałek chleba, 
nie czuję się w tym najlepiej. Na-
grania są bardzo męczące, kilka 
godzin stania przy mikrofonie 
i ciągłe powtarzanie scen. Cały 
czas trzeba pamiętać, co się za-
grało, żeby miało to jakiś rozwój 
i konsekwencje. 

◗ obecnie gra Pan dwóch głów
nych bohaterów „Rancza” emi
towanego przez TVP 1. Jak uda
je się pogodzić wcielenie w dwa 
zupełnie odmienne charaktery? 

Z jednej strony ksiądz stojący na 
straży chrześcijaństwa, a z dru
giej wójt – chytry ateista. 
– Trzy lata temu, czytając scena-
riusz pierwszej serii, dowiedzia-
łem się, że będą to bracia bliź-
niacy bardzo do siebie podobni. 
Bardzo chciałem wcielić się w te 
postacie, jednak moim warun-
kiem było wprowadzenie sprzecz-
ności ich charakterów. Dwaj tacy 
sami bohaterowie nie byliby dla 
mnie ciekawi do zagrania, ale też 
monotonni dla widza. Chciałem, 
by różnili się między sobą, ale 
ponad podziałami dochodzili do 
wspólnego konsensusu. Wójt to 
wyobrażenie mojego stryja, któ-
rego pamiętam z dzieciństwa. Był 
sołtysem w Wałach Śląskich. To 
mężczyzna mocno stąpający po 
ziemi. Po pierwszych odcinkach 
zadzwonił do mnie jego syn i po-
wiedział, że zagrałem jego ojca, 
co było dla mnie najlepszą recen-
zją. Natomiast ksiądz to zlepek 
obserwacji różnych kapłanów.
 
◗ Które z ról wspomina Pan z naj
większym sentymentem? 
– W Teatrze Współczesnym 
we Wrocławiu bardzo lubiłem 
grać w „Historyi o Chwalebnym 
Zmartwychwstaniu Pańskim” 
w reżyserii Piotra Cieplaka. Był 
to spektakl bardzo współczesny 
jak na 1991 rok, gdzie grała ka-
pela rockowa. Z warszawskich ról 
to przede wszystkim „Maria Cal-
las” oraz „Żelazna konstrukcja” 
Macieja Wojtyszki. Jeśli chodzi 
o telewizję, to produkcje, które 
przyniosły mi największą popu-
larność i zadowolenie zawodowe, 
czyli „Miodowe lata” i „Ranczo”.
 
◗ Bez wątpienia jest Pan rozpo
znawalny na ulicy. Zdarzają się 
jakieś komiczne sytuacje związa
ne z pańskimi rolami? 

– Nie, ponieważ potrafię się od-
izolować od ludzi i stwarzam 
nieświadomy dystans między 
sobą a pozostałymi osobami. 
Nie jestem człowiekiem, do któ-
rego można podejść i poklepać 
po ramieniu. Właściwie cieszę 
się, że tak jest, ponieważ niektó-
rym bardzo trudno jest odróżnić 
rzeczywistość od fikcji i traktują 
mnie jak postać z filmu. 

◗ Co skłoniło Pana do napisania 
książki „Moja skuteczna dieta”? 
– Był to zupełny przypadek. Gdy 
schudłem trzydzieści kilogra-
mów, „Tele Tydzień” zapropono-
wał mi, abym pisał felietony na 
temat odchudzania. Po pewnym 
czasie zgłosiło się wydawnictwo 
z Poznania, które zaproponowa-
ło mi tę książkę. Początkowo nie 
chciałem się zgodzić, bo osobiście 
uważam, że aktor jest od grania, 
a nie od pisania książek. Jednak 
przekonały mnie listy czytelni-
ków dotyczące otyłości, która jest 
ogromnym problemem. Z felieto-
nów pisanych w „Tele Tygodniu” 
powstał poradnik uzupełniony 
o przepisy kulinarne. Obecnie 
dostaję wiele maili z pozytywny-
mi opiniami. Co ciekawe, pisze 
do mnie wiele kobiet, bo dzięki 
książce odchudziły swoich part-
nerów.
 
◗ W jakiej nowej produkcji będzie 
można Pana zobaczyć w najbliż
szym czasie? 
– W czerwcu mam nagrać „Teatr 
Telewizji” i możliwe, że rozpocz-
nę próby do sztuki Neila Simo-
na „Dziwna para”. W przyszłym 
roku prawdopodobnie rozpocz-
niemy nagrywanie nowej serii 
„Rancza”.
 
◗ serdecznie dziękuję za roz
mowę. 

Rozmawiała
KaTaRZyNa ChUChla

Początek
Maria i Krzysiek Bresiowie są 
małżeństwem od pięciu lat. Po-
znali się przez Internet, jak wiele 
współczesnych par. 

– Kiedy tylko zaczęliśmy 
ze sobą pisać, poczułam, że to 
ten jedyny, miałam wtedy za-
ledwie dziewiętnaście lat. Jed-
nak mimo to byłam osobą bar-
dzo doświadczoną przez życie 
– mówi Maria. Cierpi ona na 
rdzeniowy zanik mięśni, jest to 
bardzo postępująca choroba, 
która powoduje duże ograni-
czenia fizyczne. Maria porusza 
się na wózku inwalidzkim, a po-
mocy potrzebuje w wielu czyn-
nościach życiowych.

– Z Krzyśkiem korespondo-
wałam bardzo długo, nie chcia-
łam zgodzić się na spotkanie, 
bałam się odtrącenia. On był 
zdrowy, przystojny i wysportowa-
ny, a ja byłam zupełnie inna, nie 
wiedziałam, czy mnie zaakceptu-
je – wspomina Maria.

anonimowy pracownik jednego 
z biur matrymonialnych.

Niepełnosprawni mogą mieć 
poczucie niedowartościowania 
oraz braku szans na normalne 
życie. Świat oczekiwań i nadziei 
trzeba urealnić, zweryfikować 
to, co jest niemożliwe, i to, co 
jest osiągalne. Zresztą dotyczy 
to wszystkich. Fakt, że ktoś może 
swobodnie wejść do tramwaju, 
nie wyklucza tego, że może nie 
radzić sobie w miłości i odwrot-
nie. Wszyscy jesteśmy na swój 
sposób niepełnosprawni. Dlatego 
nie ma żadnego powodu, dla któ-
rego osoby, które nie są w pełni 
sprawne fizycznie, nie mogłyby 
kochać oraz być kochanymi. Mają 
te same pragnienia, marzenia, 
potrzeby, aspiracje i możliwości, 
co wszyscy inni i to samo im się 
należy. Jeśli się kocha, wówczas 
to, czego się oczekuje, nie zależy 
od sprawnych oczu, dwóch rąk 
czy słuchu.

PaUliNa haMiGa

Potrzeba kochania i bycia kochanym – to najbardziej ludzkie właściwości. Związki z chorymi partnerami mogą być bogatsze 
o dodatkowe wymagania. Bywają jednak takie niepełnosprawności, gdzie każdy związek wydaje się niemożliwy.

Narzekamy na polską służbę 
zdrowia, że jest zadłużona, nie
zaradna, przestarzała i nigdy 
nie pomaga na czas. są jednak 
przypadki, kiedy nasi ratownicy 
potrafią zaskoczyć. i nie mowa 
tu o tych ze szpitala w leśnej 
Górze.

Oczywiście, każdy ma rację 
mówiąc, że na zabiegi i opera-
cje zdarza się pacjentom czekać 
latami, że w szpitalach sprzęt 
stary i niesprawny. Zdarzają się 
też przypadki, kiedy wezwana ka-
retka przyjeżdża już nie ratować 
życie, ale stwierdzić zgon. Babcie 
zaś narzekają, że podatki płacą, 
ubezpieczenie wykupują, a i tak, 
żeby zostać bardziej fachowo le-
czonym, resztę emerytury powin-
ny przeznaczyć na łapówki, bo 
niektórym lekarzom nie opłaca 
się wysilać za tak niską wypłatę. 
Mimo akcji antyłapówkarskich, 
w szpitalach po skończonym le-
czeniu siostra oddziałowa i lekarz 
nadal dostają „drobne upomin-
ki”. W takich chwilach, aby się 
nie udręczać, trzeba znaleźć po-
zytywy polskiej służby zdrowia. 
Najlepiej w tym momencie pomy-
śleć o fachowych specjalistach, 
których w kraju mamy coraz 
mniej, bo jak powszechnie wiado-
mo, w Norwegii płacą lepiej. 

Ratować życie
Zdarzają się przypadki (co praw-
da nie zyskują zbytniego roz-
głosu), kiedy brawurowa akcja 
medyczna wywołuje pozytywne 
emocje. Mam tu na myśli ostatni 
popis łódzkich ratowników, któ-
rzy uratowali życie dziewczynce 
ze skrajną niewydolnością odde-
chową. Sprawa na pierwszy rzut 
oka wydaje się zwyczajna, sęk 
w tym, że owa dziewczynka szan-
sę na powrót do pełni sprawności 
miała jedynie w Wiedniu, gdzie 
znaleziono dawcę płuc. Czas do 
operacji? Osiem godzin. Rodzice 
zadzwonili po karetkę, ponieważ 
pogotowie lotnicze nie może la-
tać za granicę (dziwne, jesteśmy 
przecież w Unii...). W ciągu go-
dziny skompletowano załogę, 
załatwiono formalności i zebrano 
pieniądze. Karetka do Wiednia 
dojechała w ciągu siedmiu godzin, 
ze średnią prędkością 100 km/h. 
Cały czas na sygnale. W stolicy 
Austrii pacjentka trafiła prosto 
na salę operacyjną, gdzie lokalni 
lekarze z powodzeniem wszczepi-
li jej płuca. 

W Internecie rozgorzały dys-
kusje na temat wydarzenia:

To nie pierwszy taki wyczyn 
polskich lekarzy. Według mnie są 
najlepsi na świecie, ten news jedy-
nie to potwierdza. Gratulacje dla 
zespołu, natomiast Paulinie życzę 
dużo zdrowia – pisze Fannet.

Polska to dziwny kraj. Cie-
szymy się z tego, że zachodzi ko-
nieczność omijania przepisów, by 
ratować życie. Za to stać nas na 
wycieczki premiera i prezydenta 
do Brukseli. Różnymi samolota-
mi – komentuje inny internauta.

Ministerstwo Zdrowia powin-
no wziąć się do roboty, póki nie 
wszyscy zwątpili w polską służbę 
zdrowia, bo jak podaje „Dzien-
nik”, w całej Unii Europejskiej 
gorzej leczą jedynie w Rumunii, 
Bułgarii i Portugalii.

MalWiNa laMCh

Rozmowa z CEZaRyM ŻaKiEM◗ Jakie były początki Pana ka
riery aktorskiej, czy sięgają one 
jeszcze lat szkolnych?
– Nigdy nie myślałem, że będę 
wykonywał ten zawód. W liceum 
występowałem w szkolnym ka-
barecie, ale do głowy by mi nie 
przyszło, że postanowię zdawać 
do szkoły teatralnej. Chciałem iść 
na romanistykę, ponieważ bardzo 
dobrze znałem język francuski. 
Niestety, nie udało mi się dostać, 
bo jak się okazało, nie poradzi-
łem sobie z językiem ojczystym. 
Aby uniknąć wojska, rok uczyłem 
się w pomaturalnej szkole. Póź-
niej spróbowałem swoich sił na 
PWST, szczęśliwie przeszedłem 
przesłuchania.
 
◗ Jak wspomina Pan pracę na 
planie „Miodowych lat”?
– To dla mnie cenne sześć lat na-
uki, które darzę ogromnym senty-
mentem. Maciej Wojtyszko, reży-
ser tego przedstawienia, wiele nas 
nauczył. Szczerze powiedziawszy, 
kończąc PWST myślałem, że już 
wszystko umiem. Jednak praca 
przed kamerą bardzo różni się od 
wystąpień teatralnych. Byliśmy 
pierwszym sitcomem w Polsce 
nagrywanym z publicznością na 
żywo. Oglądalność dochodziła 
do blisko jedenastu milionów, co 
w tamtych czasach było ewene-
mentem. To pierwsza tak duża 
popularność, a spadła na mnie 
jak grom z jasnego nieba, jednak 
jest ona wpisana w ten zawód. To 
odzwierciedlenie talentu aktora.
 
◗ Występując w wielu filmach 
i spektaklach, spotyka się na 
swojej drodze wiele osób. Kto 
spośród napotkanych jest dla 
Pana największym autorytetem? 
– W teatrze dużym szacunkiem 
darzę Krystynę Jandę, z którą 
miałem przyjemność pracować 
w przedstawieniu „Maria Callas. 
Lekcja śpiewu” w Teatrze Po-
wszechnym w Warszawie. Swoją 

Nietypowe związki

Zacznijmy od siebie
– W końcu się przełamałam. 
Gdzieś przeczytałam, że lęk 
przed odtrąceniem jest silniejszy 
niż ból odrzucenia – opowiada 
z uśmiechem. Odkąd zaczęła ak-
ceptować siebie taką, jaka jest, 
wreszcie umie być szczęśliwa. 
Tworzy związek z przystojnym, 
wysportowanym i wspaniałym 
mężczyzną. Nie ma wątpliwości, 
że ci, którzy pokochali, oderwa-
li się od stygmatu swojego ka-
lectwa. Inaczej patrzą na swoje 
ograniczenia i na innych ludzi.

– Bo miłość zawsze zaczyna 
się od siebie, przez lata bałam się 
kontaktów z innymi, a gdy w koń-
cu się odważyłam, udało się! Je-
stem chyba najszczęśliwszą osobą 
na świecie – mówi Maria.

Nauczmy się kochać 
Aby pozbyć się ze swojego życia 
samotności, bólu oraz cierpienia, 
musimy nauczyć się kochać. Tak 
samo, jak uczymy się większości 

Jak chcą, 
to potrafią

rzeczy w naszym życiu. Tak jak 
niewidomi orientacji w terenie 
lub czytania i pisania w brajlu. 
Jak głuchoniemi języka migowe-
go. Jak każdego zawodu i umie-
jętności, jaką chcemy udoskona-
lić.

Wszyscy jesteśmy tacy sami
Osoby niesprawne fizycznie mają 
także problemy, na przykład w 
biurze matrymonialnym.

– Gdy pojawi się u nas osoba 
niepełnosprawna, to przyjmu-
jemy ją, ale mamy trudności ze 
znalezieniem dla niej partnera. 
Aktualnie jest u nas dwudziesto-
ośmioletni mężczyzna z bardzo 
dużym defektem wzroku, w przy-
szłości na pewno go straci. Wtedy 
będzie poważny kłopot, z którym 
jego żona może sobie nie pora-
dzić. Ludzie nie chcą poznawać 
takich osób. Szukają kogoś bar-
dziej aktywnego, atrakcyjnego, 
mają nadzieję na znalezienie 
księcia z bajki – wypowiada się 
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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. haukeBosaka 33.
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Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost”. Pomarańczowy trener białoczerwonych. sam Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
lech Kaczyński wręczył mu Krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski…

Leo Beenhakker jest z nami od 
sierpnia 2006 roku. Dzięki nie-
mu w 2008 nasi futboliści po 
raz pierwszy awansowali do 
Mistrzostw Europy. Co z tego, 
że nie wyszli z grupy, prze-
cież liczą się chęci! Pomimo 
dwudziestu jeden zwycięstw 
i jedenastu remisów na czter-

dzieści dwa mecze naszej repre-
zentacji, Don Leo stwarza sobie 
coraz liczniejsze rzesze wrogów. 

Żółta kartka dla holendra
Beenhakker podpadł władzom 
PZPN już w grudniu ubiegłego 
roku, kiedy to wdał się w konflikt 
z Antonim Piechniczkiem, byłym 
szkoleniowcem reprezentacji Pol-
ski. Co prawda sprawa ucichła za-
raz po oficjalnych przeprosinach 
Leo, ale nasi związkowcy nie od-
puszczają tak łatwo. Holender zy-
skuje żółtą kartkę za bunt słowny 
i swoje zachowanie! Każdy gracz 

w takiej sytuacji zacząłby uważać, 
aby nie zdjęto go z boiska, ale nie 
nasz trener.

leo strzela samobója
Na szczególną krytykę Beenhak-
ker zasłużył sobie po meczu z Ir-
landią Północną, który to prze-
graliśmy w okropnym stylu 2:3. 
Trener wystawił wówczas Artura 
Boruca, mimo iż wiedział, jak 
negatywny jest stosunek kibiców 
przeciwnej drużyny do naszego 
golkipera. Na efekty tej decy-
zji nie czekaliśmy długo, bo już 
w dziesiątej minucie meczu War-
ren Feeney zafundował nam stra-
tę bramki. Po przerwie powtórzył 
to Jonathan Evans, a następnie 
kapitan Orłów Michał Żewłakow 
na spółkę z bramkarzem Celti-
cu Glasgow. Leo sam podsunął 
argument swym przeciwnikom. 
Kolejny przegrany mecz i przed-
ostatnie miejsce w grupie elimi-
nacji do Mistrzostw Świata 2010 
stawiają Holendra w złym świe-
tle.

obrona na miarę złota
Mimo iż defensywa zawodzi 
w trakcie przepisowych dziewięć-
dziesięciu minut, to cała drużyna 
wykazuje się cechami idealnych 
obrońców, stając murem za swym 
trenerem. Może i mają rację, bo 
to przecież nie Beenhakker bie-
ga po boisku i to nie on powinien 
być oceniany za porażki biało-
czerwonych, a sami zawodnicy. 
Ale to mało kto dostrzega…

– Moim zdaniem samym 
trenerem nie da się zdobyć gór. 
Trzeba mieć do tego jeszcze pro-
fesjonalną kadrę, czyli dobrze 
wyszkolonych piłkarzy, a Polska 
niestety takich nie posiada… 
– żali się Konrad, uczeń techni-
kum.

Kontratak
Don Leo nie musiał długo czekać, 
by pokazać, że jednak jest raso-
wym selekcjonerem. W kilka dni 
po porażce z Irlandią jego wierne 
pieski rozgromiły reprezentację 
San Marino 10:0. Nie wiem tylko, 

Są najlepsi. Wyglądają nienagan-
nie, pięknie uśmiechają się do ka-
mery – w końcu to oni nas reprezen-
tują. Politycy. Jako nasza chluba 
i duma mają obowiązek pracować 
nad swoją kulturą. I wierzymy, że 
jako ludzie wykształceni posiadają 
ją w nadmiarze. Aż pewnego dnia 
z ust uroczej i zawsze uśmiechnię-
tej pani minister słyszymy dobitne 
„spier…j”.

No cóż, każdego czasem po-
niesie. „Spieprzaj, dziadu” stało 
się już niemal sztandarowym po-
wiedzeniem w naszym kraju. Nic 
więc dziwnego, że na murach coraz 
częściej pojawiają się kilkuliterowe 
wulgaryzmy. W końcu uczymy się 
od najlepszych. 

Skoro byłemu prezydentowi 
Warszawy wolno w ten sposób 
zwracać się do ludzi, to dlaczego 
pani Jolanta Fedak nie może rów-
nież sobie ulżyć? Jakież było zdzi-
wienie narodu, kiedy okazało się, 
że elegancka kobieta, która z defi-
nicji posiadać powinna ogromną 
kulturę, używa słów godnych po-
dwórkowego palanta. „Spier…j” 
skierowane było do jej kolegi Sa-
wickiego, a ten, o dziwo, potulnie 
zastosował się do wyrafinowanej 
prośby. Może wystraszył się, że 

pani minister w swoich działa-
niach posunie się dalej i spróbuje 
biednego mężczyznę zaatakować? 
Czego to się można spodziewać 
po osobie władającej takim języ-
kiem…

Ale co z naszym królem mowy 
kwiecistej i wyszukanej? Szanow-
ny pan Palikot, który prezydenta 
mianuje chamem, a PZPN poleca 
„jeb..ć”, zdecydowanie zasługuje 
na miano mistrza kultury i odpo-
wiedniego słownictwa. On prze-

kracza już wszelkie granice, a na-
wet granice przekroczenia granic. 
Nie ma dla niego wyrazów i zdań, 
których publicznie mówić nie wy-
pada. Im więcej wulgaryzmów, 
więcej słów prostackich, tym całe 
zdanie posiada większą wartość 
w oczach Palikota. Dlatego nie 
wiem, z jakiego powodu nie potrafi 
dogadać się z Kaczyńskim – mimo 
wspólnego pod wieloma względa-
mi języka.

Ale bądźmy szczerzy: nie za-
wsze jest u nas tak wulgarnie. 
Czasem wystarczy tylko parę słów 
wypowiedzianych w pewności, że 
mikrofony już nie są włączone. 
„Widzisz, jak cię Angela kocha?” 
– premier Tusk był pierwszym, któ-
ry zauważył prawdopodobne zalo-
ty niemieckiej kanclerz do naszego 
prezydenta. A pan Kaczyński, nie-
stety, na amory głuchy i twierdzi, 
że Merkel „chyba naćpana jest”. 
Wnioski godne przedstawicieli 
państwa. A teraz wszyscy wstajemy 
i ogromne brawa dla obydwóch 
panów – za spostrzegawczość!

A skromniutka pani Kruk 
potrafi „coś tam, coś tam” i nam 

Sportowa szlifierka     

Taktyka Beenhakkera

Ktoś jest naćpany, ktoś 
musi spier…ć

czy wygrana z dwieście pierwszą 
drużyną w rankingu FIFA mia-
ła być sukcesem, który poprawi 
wizerunek Beenhakkera?! Bo 
jeśli tak, to troszkę smutne, że 
polskich kibiców zadowala po-
konanie jedenastki o sto siedem-
dziesiąt dwa miejsca gorszej od 
naszej. Mimo to Holender może 
się pochwalić sukcesem i dodat-
kowo zapewnić nas, że awans do 
Mundialu nie jest jeszcze straco-
ny. Żyjmy nadzieją…

Zmiana
Aktualnie wszyscy zastanawiają 
się, kto mógłby przejąć pałeczkę 
po Beenhakkerze. Najczęściej 
wymienianymi kandydatami są: 
Henryk Kasperczak, Franciszek 
Smuda, Jerzy Urban, a także 
Stefan Majewski oraz Piotr No-
wak. Ostatnimi czasy mówi się 
też o trenerze Śląska Wrocław 
Ryszardzie Tarasiewiczu. Ale jak 
będzie? Kto będzie? Kiedy bę-
dzie? Tego nie wie nikt…

NaTalia MłyNaRCZyK

 

Na pierwszym majowym spotka-
niu gościliśmy Pawła Srokow-
skiego – studenta Politechniki 
Wrocławskiej na Wydziale Archi-
tektury. Opowiedział nam o swo-
im udziale w polsko-egipskiej 
misji i badaniach nad świątynią 
Hatszepsut. Dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy związa-
nych z niezwykłą pracą badawczą, 
a także dotyczących codziennego 
życia w Egipcie. 7 maja mieliśmy 
okazję spotkać się z redaktorem 
Jerzym Sawką – redaktorem na-
czelnym „Gazety Wyborczej” 
we Wrocławiu. Dyskusja doty-

czyła głównie kształtowania się 
i rozwoju czołowego dziennika 
w naszym kraju oraz przyszłości 
mediów. Kolejne piątkowe po-
południe należało z kolei do Da-
wida Jackiewicza – posła PiS-u, 
pełniącego funkcję członka Za-
rządu Głównego oraz prezesa 
Zarządu Okręgu we Wrocławiu. 
Rozmawialiśmy o obecnej sytu-
acji politycznej we Wrocławiu 
oraz poglądach prezentowanych 
przez Prawo i Sprawiedliwość. 
Został poruszony również temat 
kryzysu gospodarczego i przy-
szłych wyborów we Wrocławiu. 

Wszechnicę odwiedzili
Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska pomaga młodym adeptom 
sztuki pisania zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia 
w dorosłe, dziennikarskie życie. Dzięki niej mają oni, co piątek, moż-
liwość spotkań z ciekawymi mieszkańcami naszego miasta.

wszystkim idealnie pokazuje, 
że po spożyciu najlepszy polityk 
może palnąć głupie zdanie. Naj-
gorsze jest jednak to, że większość 

z nich nie myśli nad tym, co mówi, 
nawet w momentach całkowitej 
trzeźwości.

MaGDalENa BEDNaRCZUK
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