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Miesięcznik Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej
wydawany dzięki dotacji Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

Markowe korki i koszulki w barwach piłkarskich reprezentacji. Ktoś wprowadza się do mojego 
internackiego pokoju. Po wstępnych oględzinach manatków stwierdzam, że zamieszka z nami 
przystojny piłkarz… W rzeczywistości przedstawia mi się młoda kobieta, która wiecznie gdzieś 
biega, szybko chodzi spać i nie zaczepia facetów. Niespotykane. 
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– Gram w nogę od dziecka 
– mówi Aśka, która z rodzinne-
go Ciechanowa przyjechała do 
Wrocławia. Tam nie było szcze-
gólnych perspektyw, atrakcyjnych 
ofert spędzania czasu. Ale to tam 
zrodziła się historia. Moja boha-
terka poczuła, że to lubi, że wy-
chodzi jej całkiem nieźle. Bardzo 
szybko ruszyła lawina wydarzeń.

Jako dziecko niczego jeszcze 
nie była pewna. – Od małego 
interesowałam się piłką. Lalki 
i wózeczki mnie nie obchodziły. 
Bracia zabierali mnie na mecze 
miejscowych drużyn. Brałam 
udział w szkolnych rozgrywkach 
i już tam dostawałam laury naj-
lepszego zawodnika. Trener chło-
pięcej drużyny zaprosił mnie na 
ich trening. Nie miałam nic lep-
szego do roboty, więc grywałam 
z nimi. Na okrągło piłka, treno-
wanie, ćwiczenia kondycyjne. To 
nazywa się chyba pasją… Z upły-
wem czasu wszystko zaczęło się 
nakręcać. Grałam w pierwszych 
składach, gdzie tylko mnie chcieli 
– opowiada. A chcieli ją wszyscy. 
W wakacje po gimnazjum urywa-
ły się telefony. Zapraszano ją do 
poważnych krajowych klubów pił-
ki nożnej. Gwarantowano dobrą 
szkołę, opłacanie mieszkania. Na 
dzień dobry miejsce w pierwszej 
jedenastce. Tylko szaleniec zmar-
nowałby taką szansę. Nadszedł 
czas, by się określić. Wybrać boi-
sko i opracować strategię.

Po burzy zawsze wychodzi 
słońce

W rodzinie było ciężko. Dzie-
ci do wykarmienia, tato nie żyje, 

od niedawna wszystko jest tylko 
na głowie mamy. Ciężko było 
spakować manatki. Ta sytuacja 
zwiększała trudność podjęcia de-
cyzji. Jest przekonana, że ojciec 
byłby z niej dumny. Wspierał ją, 
był na każdym jej meczu, wyty-
kał błędy, motywował. Matka to 
samo. Odsunęła na bok rodzi-
cielską troskę. Wsadziła młodą 
w pociąg po marzenia. Kierunek 
Wrocław, Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego.

Nie każda kobieta musi 
nosić szpilki 

W wieku szesnastu lat 
w mieścinie zapomnianej przez 
bogów odnaleźli ją tak zwani 
łowcy talentów. Gra w ekstrakla-
sie w AZS-ie Wrocław. Nie mu-
siała raczkować przez „szczeble 
kariery”. Od razu wrzucono ją 
do najlepszych. Nie zgadza się, 
że jest wyjątkowa. Twierdzi, że 
odnalazła powołanie i musi iść 
za jego głosem. Łatwo nie jest. 
Dwa treningi dziennie, a jeszcze 
do szkoły trzeba się przygotować. 
W soboty zawsze mecz, dom wi-
dzi tylko w święta. Jest świado-
ma, że aby osiągnąć cel, nie może 
kierować się sentymentami. Nie 
potrzebuje wystrzałowych im-

prez, miniówek i tym podobnych 
rzeczy. Szpilek się boi, a sukienki 
tylko w szczególnych wypadkach. 
Piłka jest najważniejsza. 

– Mecze… raz lepiej, raz go-
rzej. Zdarza się, że podczas spot-

kania to na mnie drużyna liczy 
najbardziej. Po udanych akcjach 
rzucają się na mnie i dziękują mi. 
Wtedy biorę na siebie całą odpo-
wiedzialność za wynik spotkania. 
To głupie, bo zawsze jest nas je-

denaście, zawsze wygrywamy 
i przegrywamy razem – dodaje 
z uśmiechem na ustach, że okle-
pana zasada „jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego” działa. 
Bez drużyny by nie istniała.

Football, w to dzisiaj gra 
cały świat!

Pożyczam od Aśki mp3, ja-
dąc na popołudniowy trening 
AZS-u wsłuchuję się w jej co-
dzienność. Docieram na miejsce. 
Już z daleka słyszę krzyki dziew-
cząt.– Kobiety podczas meczów 
grają bardziej sercem niż tech-
niką. Są bardziej egzaltowane od 
mężczyzn – mówi trener Mariusz 
Kowalski, od piętnastu lat pra-
cujący w zawodzie. – To trudne 
pracować z kilkunastoosobową 
grupką kobiet, bo kobiety na 
ogół ciężko zrozumieć. Mimo to 
zajęcia z nimi są bardzo wdzięcz-
ne. Dziewczyny są dużo lepsze 
psychicznie od facetów, bardziej 
waleczne, zdyscyplinowane. Ale 
muszą pamiętać, że najpierw są 
kobietami, uczennicami, dopie-
ro potem piłkarkami. Ha! Mamy 
najładniejszą kadrę w całej Pol-
sce! – Uśmiecha się, twierdząc, 
że o kobiecej piłce nożnej mógłby 
opowiadać godzinami. 

Aśka pakuje się, biegnie 
z towarzyszkami gry do auto-
busu. Mają rumiane policzki, 
oczy zamykają się ze zmęczenia. 
Dyskutują o bieżących sprawach 
drużyny. W sobotę kolejny mecz. 
Strach się bać! Te na pozór de-
likatne kobietki myślą już, jak 
wszystkim dokopać!

MarleNa DuMiN
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Wyblakłe wspomnienia
Kinga Kacperczyk z lustrzan-

ką w dłoni czuje się jak ryba w wo-
dzie. Sama o sobie mówi, że jest 
zwykłą dziewczyną realizującą 
swoją pasję, ale określenie „zwy-
czajność” wcale nie przychodzi do 
głowy, kiedy patrzy się na efekty 
jej pracy. – Staram się, żeby moje 
zdjęcia przywoływały wspomnie-
nia, a nie były tylko najdroższym 
aparatem. Kupno lustrzanki ni-
kogo jeszcze nie uczyniło foto-
grafem, a zaledwie jej posiada-
czem – mówi Kinga. – Prawdziwą 
magię odkrywam w oczach moich 
modeli, dlatego to właśnie one są 
dominantą wśród moich zdjęć. 
Aby ujęcie było udane, trzeba też 
zbudować nastrój. Zachodzące 
słońce czy stare mury są wręcz 
wymarzoną scenerią do kolej-
nej sesji. Inspiruję się słowami 

„Staraj się pokazać to, czego bez 
ciebie nikt by nie zobaczył”, bo 
nie sztuką jest zrobić wspaniałe 
zdjęcia w równie imponującym 
miejscu. Umiejętnością jest nada-
nie fotografii duszy, zatrzymanie 
niezwykłej chwili na zwykłym, 
małym kartoniku. 

Z braku bzyczenia
– Wiele z moich koleżanek 

twierdziło, że mi się nie uda, py-
tało, dlaczego wciąż noszę ze sobą 
aparat i dlaczego robię zdjęcia, 
skoro nie osiągnę żadnego suk-
cesu. Wówczas odpowiadałam „a 
dlaczego Ty jesz”? Ambicja i chęć 
udowodnienia światu, że mogę 
być dobrym fotografem, dopro-
wadziły mnie do wielu osiągnięć. 
Teraz szukam wolnych terminów 
na sesje zdjęciowe dla znajomych 
– mówi Kinga. 

– Wszyscy marzą o gwiazd-
ce z nieba, ja natomiast o zro-
bieniu z maksymalną bliskoś-
cią zdjęcia głowy komara. Jak 
na razie marzenie jest nie-
spełnione. Muszę pomyśleć 
nad wakacyjnym wypadem na 
Mazury, tam na pewno spot-
kam masę owadów chętnych 
do podjęcia współpracy. Póki 
co udało się mi stanąć oko 
w obiektyw z muchą.

Dostrzeganie magii 
świata

– Od zawsze chciałam, aby 
pomysły na zdjęcia były cał-
kowicie moje, począwszy od 
wyboru miejsca, a skończyw-
szy na wykończeniu makijażu 
modelki. O ile pierwszy punkt 
mogłam zrealizować bez prob-
lemu, to na drugi musiałam 

już zapracować. W internecie 
znalazłam kurs wizażu i od razu 
się zapisałam. Warsztaty pomo-
gły mi odkryć związek pomiędzy 
prawidłowo wykonanym zdjęciem 
a rolą dobrego makijażu. Teraz 
mogę zaszaleć nie tylko z apara-
tem, ale i poeksperymentować 
z kolorami.

Czym dla mnie jest fotogra-
fia? Sposobem uwieczniania 
chwili. Człowiek zawsze dążył do 

Miłość w formacie JPEG*
– Od zawsze narzekałam, że dni są za krótkie, a najpiękniejsze chwile w życiu zbyt szybko umy-
kają. Miałam ochotę zatrzymać czas. ale wtedy jeszcze nie przyszło mi do głowy, że mogłabym 
zachować te magiczne chwile na zdjęciach robionych samodzielnie – mówi Kinga. – Zaczęło 
się niewinnie, od utrwalania scen z życia mojej rodziny, a skończyło na tym, że nie wychodzi-
łam z domu bez aparatu fotograficznego. Wszędzie: w sklepie, w parku, na ulicy widziałam 
pomysły na scenerię do kolejnej sesji. Fotografia stała się moją namiętnością, która spadła 
na mnie niespodziewanie.

POLUB „SZLIF” NA FACEBOOKU!
Już jest nasz fanpage, kliknij „lubię to” 

i bądź z nami na bieżąco.
http://www.facebook.com/szlif.lo13

tego, aby zatrzymać czas, by móc 
powrócić do najpiękniejszych mo-
mentów z własnego życia. I właś-
nie z tego ludzkiego pragnienia 
zatrzymania chwili zrodziła się 
fotografia. Samo fotografowanie 
jednak to tylko moje narzędzie 
pracy. Prawdziwy obraz świata, 
jaki się chce utrwalać na zdję-
ciach, nosi się w sercu.

alicja PielichOWsKa
* format plików graficznych
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Kiedy słyszysz słowo „cier-
pienie”, machinalnie odwracasz 
wzrok. Myślisz, że Ciebie to nie 
dotyczy. Ogarnia cię lęk. Nie 
wierzysz, że można sobie z nim 
poradzić. 

LUDZIe NA WALIZ-
KACH to zbiór rozmów Szy-
mona Hołowni z osobami, któ-
re dotknęło nieszczęście. Jego 
rozmówcy opowiadają o bólu 
i swoich mękach w sposób nie-
zwykle konkretny, nie używając 
zbędnych słów. Ten celowy za-
bieg powoduje, że wszystko wy-
daje się być zwyczajne i normal-
ne. Chociaż czasami przychodzi 
kres wytrzymałości, a bagaż do-
świadczeń staje się niemożliwy 
do uniesienia, oni biorą głęboki 
oddech i brną dalej w życie. Nie 
ma tutaj pytań w stylu: „Boże, 
dlaczego tak mnie ukarałeś?”, 
patosu ani infantylnych sfor-
mułowań, które natychmiast 
wyciskałyby łzy i przerastały 
czytelnika swą ckliwością. Są za 
to zwykli ludzie, którzy stracili 
bliskich, lekarze ratujący życie, 
osoby dotknięte kalectwem. 
Autentyczni, niewykreowani na 
heroicznych bohaterów, poka-
zują, że człowiek jest w stanie 
dużo znieść. Każdy rozmówca 
nadaje cierpieniu innych barw. 
Uczy pokory. Nie namawia do 
tego, aby płakać nad jego hi-
storią, ale mówi nam wprost, 
że może zamiast myśleć nad 
czymś, co nieuniknione, warto 
poszukać dobrych stron w tym, 
co nas otacza. 

Zamknięte w niespełna stu 
pięćdziesięciu stronach histo-
rie opowiedziane są językiem 
lekkim i rzeczowym, a dopeł-
nieniem treści jest idealnie 
trafiona przez autora forma wy-
wiadu. I choć pytania Hołowni 
bywają czasem zbyt oczywiste, 
może trochę niezręczne, to 
przy takim temacie należy mu 
to wybaczyć. Rozmowy o bólu 
nie mogą być zawsze taktowne, 
bo jest to zbyt niepewny grunt, 
któremu często towarzyszy roz-
drapywanie ran.

„Ludzie na walizkach” 
śmiało można zakwalifikować 
do literatury o charakterze uni-
wersalnym. Polecam więc tę 
pozycję każdemu, bez względu 
na wyznanie, bo wierzę, że na-
wet ateistę wzruszy fragment 
o rodzicach z czułością przy-
krywających kocykiem inkuba-
tor, w którym leży noworodek 

ponak ł uwany 
igłami, z gry-
masem bólu na 
malutkiej buzi.

Patrycja 
PietrusZKa

Oj, życie, 
ależ ty jesteś 

Fot. agata Wszędybył

Przeczytaj mnie

Tradycjonaliści śmiało wycią-
gają opasłe tomiszcza, ale z re-
guły trawieni ciekawością zasię-
gamy opinii wyroczni – Google. 
Żadne zagadnienia im niestrasz-
ne. Jednak na dłuższą metę teo-
ria zaczyna wychodzić uszami. 
Zwyczajnie szuka się źródła nie 
tylko rzetelnego, ale też czujące-
go, a najlepiej szeroko uśmiech-
niętego. Utrapieniom spragnio-
nych wiedzy zaradziła między 
innymi wrocławska „Żywa Bi-
blioteka”. W maju po raz szósty 
zaprosiła do Mediateki przedsta-
wicieli dyskryminowanych grup 
społecznych. Chętni mogli wypo-
życzyć wybranego gościa na pół 
godziny i poznać jego perypetie, 
marzenia, plany. Asortyment był 
przedni – Antyfacet, wózkers*, 
Arab, Ukrainiec, protestant, 
trzeźwiejący alkoholik… Razem 
dwadzieścia siedem oryginalnych 
historii. 

tacy sami
– Lubię sok pomarańczowy 

oraz dobre filmy. Przepadam za 
zwierzętami. Chyba różnią nas 
zaledwie szczególiki. Na przykład 
czasami, gdy kogoś poznawałam, 
koleżanka brała delikwenta na 
stronę i mówiła: „To kobieta. Ko-
bie-ta. Ani mi się waż komento-
wać” – opowiada lekko niepewnie 
wesoła transseksualistka Stasia. 
Podobne problemy dotykają wie-
lu ludzi o nietypowej w danym 

czy feministki golą nogi? jak rodzice lesbijki traktują jej dziewczynę? O co chodzi w ko-
szerności i gdzie znaleźć odpowiedzi na takie pytania?

nie zje – śmieje się Magdalena 
Konopka, jedna z organizatorek 
akcji. Jej zdanie podziela Dorota 
Mołodyńska-Küntzel, koordyna-
torka projektu. – Niestety, szkol-
na edukacja o tolerancji czy różne 
warsztaty nie zawsze pomagają, 
bo panuje w nich sztuczna, napięta 
atmosfera. W dodatku frapujące 
tematy są pomijane na rzecz trui-
zmów. Postanowiliśmy dać trochę 
swobody. Spotkania z „książka-
mi” odbywają się w cztery oczy. 
Znika strach przed zadawaniem 
pytań. Można być sobą – mówi. 
Cała masa barwnych doświad-
czeń przed każdym otwartym. 
Cena? Zwykłe podanie dłoni.

jaKub ZbąDZKi
* Wózkers – aktywna osoba nie-
pełnosprawna poruszająca się na 
wózku.

miejscu płciowości czy religii. 
W odmiennej sytuacji są niepeł-
nosprawni, jak choćby niewidomi. 
Uprzedzenia znikają. Za to bywa, 
że wraz z ich czworonożnymi 
przewodnikami zostają wypro-
szeni z parków przez zakaz wpro-
wadzania psów. Mimo wszystko 
najbardziej bolą nie przepisy 
prawne, a unikanie z obawy przed 
popełnieniem gafy. – Szkoda, to 
marnowanie szansy na świetną 
znajomość – twierdzi Kamil Ga-
weł, uczeń I LO w Oławie. – Czę-
sto słyszę głosy, że nie ma dziś 

prawdziwych przyjaciół, bo każ-
dy ceni wyłącznie wygląd. Tak? 
Pogadaj z niewidomymi. Jedyne, 
co widzą, to charakter. Niewiary-
godne, ilu rzeczy można się o so-
bie dowiedzieć – zapewnia. Wy-
starczy tylko zostawić stereotypy 
za drzwiami, wyjść z domu i…

…przełamać wstyd
– Rezygnując z kontaktu, po-

głębiamy niewiedzę. A później 
głupio nam, że nie mamy o czymś 
pojęcia, więc milczymy. Warto 
odciąć tę pętlę. Przecież nikt nas 

Najlepsze życie, bracie, 
w internacie!

razem wstają, jedzą, kładą się spać. Nie są spokrewnieni, ale często nazywają się drugą ro-
dziną. 
– W internacie nawiązują się 

prawdziwe przyjaźnie. Spędzamy 
ze sobą pięć dni w tygodniu, to 
zbliża i powoduje, że znamy się 
jak łyse konie! – śmieje się Mi-
chał Kiełbasiewicz, mieszkaniec 
internatu sportowego II Liceum 
Ogólnokształcącego we Wroc-
ławiu. Przebywając parę godzin 
z chłopakami, można przekonać 

się, jak dobrze się znają, jak bar-
dzo lubią rozmawiać o poznanych 
dziewczynach czy o sporcie, który 
jest ich wspólną pasją. 

– Trenuję pięć razy w tygo-
dniu. Jeśli musiałbym wracać do 
domu, umierałbym ze zmęcze-
nia, nie wyrabiałbym z nauką. 
Chociaż posiedzieć nad książka-
mi w internacie też nie jest łatwo 

– stwierdza Piotr Głód, lekko-
atleta.

Faktycznie, tutaj drzwi nigdy 
nie są zamknięte. Raz wpadnie 
kolega z pokoju obok pożyczyć 
zeszyt, za chwilę komuś zabrak-
nie papieru toaletowego. 

– Pomagamy sobie jak mo-
żemy. Jeśli jeden ma problem, 
a drugi może mu pomóc, robi to 

bezwarunkowo. Jesteśmy spor-
towcami, gramy fair – mówi Mi-
chał. 

Chociaż mężczyźni, potrafią 
zaskoczyć. Wieczorami rządzą 
w kuchni, zaspokajając swój głód 
wspólnie przyrządzoną jajeczni-
cą. Nie jest im też obce pożycza-
nie sobie ciuchów albo wspólne 
rzeźbienie mięśni. Zdradzili mi 
jednak, że każdy pieczołowicie 
ukrywa swoje słodycze. 

– Nawzajem mobilizujemy się 
do sprzątania, bo czasem pokoje 
są tak zawalone brudnymi skar-
petkami, książkami i ciuchami, że 
nie da ruszyć się na krok! Zawsze 
jest wojna o wyrzucanie śmieci, 
nikomu nie chce się wychodzić 

z internatu. Losowanie to je-
dyne rozwiązanie! – uśmie-
cha się Paweł Czerwiec, 
współlokator Michała. 

Niewielu posiadaczy 
laptopów prowadzi swoistą 
wypożyczalnię kompute-
rów, a właściciel głośników 
staje się dj’em na całym 
piętrze. 

Rzadko pada słowo in-
ternat, częściej mowa o in-
ter-domie. Można więc wy-
obrazić sobie, jak rodzinna 
panuje tam atmosfera. Idąc 
korytarzem, spotykam chło-
paka pędzącego z łazienki 
w samym ręczniku, suszarki 
obwieszone męskimi slipka-
mi, a wokół głowy latają mi 
piłeczki pingpongowe. Na 
moje pytanie, czy koledzy 
nie mają czasem ochoty na 
chwilę samotności, widzę 
zdziwioną minę i słyszę, że 
pora na nudę przyjdzie na 
starość. Internatowe czasy 
trzeba przecież w pełni wy-
korzystać. 

aNeta FOłta
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W wywiadzie dla radia eska przyznają: „imprezowaliśmy, jak na licealistów przystało. jednak 
zauważyliśmy, że poziom klubowych imprez we Wrocławiu zaczął diametralnie spadać, dla-
tego w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie stop i założyliśmy własną agencję”. Mowa tu 
o Olymp Parties – agencji organizującej imprezy dla licealistów, którą założyło dwóch uczniów 
X liceum Ogólnokształcącego: Daniel Majewski i Maciek Mironów.

Powrót sławy

Omawiając dzieje katedry, 
nie sposób zapomnieć o histo-
rii biskupów wrocławskich, któ-
rzy nieodłącznie byli związani 
z najstarszą świątynią miasta, 
a także w jej podziemiach zosta-
li pochowani. Jednym z nich był 
Adam Weisskopf, od 1563 roku 
kanonik katedralny, a w latach 
1576–1602 sufragan wrocław-
ski. Kim był i czym się zasłużył 
wspomniany duchowny? We-
dług historyków biskup Weis-
skopf zwalczał idee protestan-
ckie w nauce katolickiej, a także 
dzięki jego zaangażowaniu po-
wstało seminarium duchowne. 
Jednakże o nim samym więcej 
do powiedzenia mają historycy 
sztuki. Dlaczego?

Kontrowersyjna postać
– O biskupie Weisskopfie 

można by napisać niejeden ar-
tykuł, to postać ze wszech miar 
ciekawa i kontrowersyjna – śmie-
je się dr Aleksandra Lipińska, 
historyk sztuki. Rzeczywiście, 
Adam Weisskopf zapisał się 
w historii wrocławskiego Koś-
cioła głównie tym, iż dbał przede 
wszystkim o upamiętnienie swo-
jej osoby oraz najbliższej rodziny. 

stoi z boku, trochę w półmroku. jednakże kiedy natrafiają na niego historycy sztuki, otwie-
rają oczy z zachwytu. bo to dzieło niezwykłe, swoim kunsztem i wykonaniem potrafi zadziwić 
niejednego. i choć nagrobek biskupa adama Weisskopfa powstał ponad 400 lat temu, to i dziś 
niektórzy patrzą na niego zazdrosnym okiem.

– Pomnik trzech sióstr w kate-
drze, epitafium rodziców w koś-
ciele św. Jakuba w Nysie, po-
mniki nagrobne 
brata Stanisława 
w kościołach św. 
Marcina i Naj-
świętszej Marii 
Panny na Piasku 
– to tylko niektó-
re jego fundacje 
– mówi Lipińska. 
R o z r z u t n o ś ć , 
a także wynio-
słość Weisskop-
fa sprawiły, że 
w kościelnych 
kręgach nie był 
zbyt popularny. 
Nic dziwnego, 
trwała prze-
cież reformacja, 
a Kościół bory-
kał się z kłopota-
mi finansowymi.

być opatem
Wspomina-

jąc postać bisku-
pa Weisskopfa, 
warto jeszcze 
dodać, że w la-
tach 1586–1599 

był on opatem klasztoru Kano-
ników Regularnych na Piasku 
we Wrocławiu, chociaż nigdy 

Boska talia imprez

Na tych imprezach nie spot-
kasz troszczącego się o twoje 
problemy walecznego dresa, 
upitych gimnazjalistek pokła-
dających się na stołach ani rze-
ki wymiocin z toalety. Olymp 
Parties wyszli naprzeciw innym 
agencjom i od listopada 2011 
roku rozpoczęli organizację klu-
bowych imprez dla licealistów 
na wysokim poziomie. Dobra 
koordynacja, pomysł i selekcja są 
kluczem do ich sukcesu. Jak sami 
twierdzą, to nie pieniądze się li-
czą, lecz dobra zabawa. Jednak 
organizacja takiego eventu nie 
jest taka prosta. – Szczerze mó-
wiąc, właściciele z powodu wieku 
często nas dyskryminują. W ich 
oczach wyglądamy na nieodpo-
wiedzialnych gówniarzy – mówi 
Daniel. – Są jednak ci, którzy 
dają nam szansę, a potem chcą 
nawiązać z nami szerszą współ-
pracę. Tak było z klubami, które 
przez naszą konkurencję zrezyg-
nowały z imprez dla licealistów, 
a teraz dostajemy od nich propo-
zycje o lokalu na wyłączność. 

Oprócz imprez Olymp Parties 
razem z portalem dzielnicewroc-
lawia.pl zajęli się promowaniem 
undergroundowych artystów 
hiphopowych, zakładając projekt 
„Podziemny Olymp” w grudniu 
zeszłego roku. Jego ideą było 
wylansowanie młodych raperów 
i producentów z Wrocławia. Dla 
zwycięzców przygotowany został 
koncert, na którym mieli moż-

liwość zaprezentowania swoich 
umiejętności na scenie. Zapyta-
ni o to, czy mają plany na inne 
projekty, odpowiadają: – Projekt 
owszem, jest i dotyczy imprez 
plenerowych – to dużo twardszy 
orzech do zgryzienia ze wzglę-
du na organizację. Nie mamy 
gotowego klubu, pogody, świa-
teł, muzyki czy skoszonej trawy. 
Wszystko musimy zrobić sami, 
co wiąże się z ogromnymi kosz-
tami, ale pierwsza impreza ple-
nerowa ma być nie dla nas, tylko 
dla ludzi – mówi Daniel.

Ostatnie miesiące były dla 
Olymp Parties przełomowe – zbu-
dowanie marki, niełatwa organi-
zacja, wbicie się na rynek. Jednak 

wszystko to zostało wynagrodzo-
ne dobrą frekwencją, doskonałą 
zabawą i rosnącą popularnością. 
Organizatorzy, którzy uczą się 
w klasie maturalnej, nie mają 
zamiaru porzucić agencji wraz 
z ukończeniem liceum.  – Ten rok 
traktujemy jako rok tak zwanego 
rozwoju. Mamy ekipę młodszych 
kumpli, którzy za kilka miesięcy 
będą robić całą robotę w swoich 
liceach, a jeżeli to nie wypali, to 
pamiętajmy, że jest Facebook 
i nikomu nie jest potrzebny pla-
kat w szkole. Ważne, żeby była 
reklama, zainteresowanie i dys-
trybutorzy, a to wszystko będzie, 
jeżeli dobrze wykorzystamy ten 
rok – tłumaczy Daniel. 

KrótKo, a treściwie

W środku mała recepcja. 
W ciemnym rogu pomieszcze-
nia kryją się drzwi. A za nimi 
miejsce cotygodniowych spot-
kań miłośników zumby. 

Przypomina aerobik, ale 
nim nie jest. Więc czym jest? 
Zumba to powiązanie tańca 
i aerobiku. Jej choreografia łą-
czy hip-hop, tańce latynoame-
rykańskie i taniec brzucha. Na-
rodziła się w Kolumbii, w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Jednak do Polski do-
tarła stosunkowo niedawno. 

– Tajemnicą zumby jest to, że 
to idealna forma wypoczynku, 
która pozwala poprawić kondy-
cję, pozbyć się stresu i schudnąć. 
Niewątpliwą zaletą jest brak kon-
kretnego przedziału wiekowego. 
– Uczestniczyć w zajęciach może 
każdy – mówi instruktorka Jo-
anna Kuliszewska. – Zumba nie 
wymaga znajomości tańca, kroki 
są bardzo proste do nauczenia. 
A rytm muzyki puszczonej w tle 
nie pozwala ustać w miejscu – 
dodaje.

Nasze życie coraz bardziej 
przypomina wyścig. Zawsze się 
gdzieś spieszymy, nie mamy na 
nic czasu. Zmniejszeniu stresu 

i rozluźnieniu sprzyja aktywne 
spędzenie wolnych chwil. Zum-
ba sprawdza się w tym wypadku 
idealnie. 

– Na pierwsze zajęcia po-
szłam z ciekawości. Bardzo 
spodobało mi się podejście in-
nych uczestników, widać było, 
że dobrze się bawią. Nawet 
kiedy mam kompletnego doła, 
dużo lekcji i nic mi się nie chce, 
zajęcia zumby powodują, że 
mimowolnie się uśmiecham. 
Ćwiczenia sprawiają, że je-
stem pełna pozytywnej energii 
– opowiada Magdalena Kwoka 
z XIII Liceum Ogólnokształ-
cącego. 

Zumba pozwala ćwiczyć 
wszystkie partie mięśni, dzię-
ki niej można uzyskać zgrabną 
sylwetkę, zrelaksować się i od-
prężyć. Ćwiczenia umożliwiają 
także poprawę naszej kondycji 
i metabolizmu. 

Dzięki ciekawym zajęciom 
i licznym zaletom popularność 
zumby rośnie. Powoli staje się 
jedną z bardziej modnych form 
spędzania czasu, więc w cieplej-
sze dni może okazać się idealna 
na zabawy z przyjaciółmi. 

aleKsaNDra biNKOWsKa

Tajemnicza zumba
Wąska uliczka. Wzdłuż chodników stoją zaparkowane ciasno 
samochody. Na szybie widnieje jedynie logo fitness klubu. 

do wspomnianego zakonu nie 
należał. Także w tym kościele 
– pw. Najświętszej Marii Panny 
– pozostawił po sobie pamiątkę: 
w kaplicy św. Antoniego wysta-
wił własne popiersiowe epita-
fium oraz ufundował ołtarz. 
Działalność biskupa nie podoba-
ła się także zakonowi. W wyniku 
konfliktu ze współbraćmi Adam 
Weisskopf w 1599 roku zrezyg-
nował z funkcji opata.

trochę marmuru i sława 
gotowa

– Przed remontem pomnik 
nie był w dobrym stanie – stwier-
dza ksiądz infułat Adam Drwię-
ga, proboszcz katedry. Jednakże 
dzięki starannej pracy restaura-
torów nagrobek znów lśni swym 
dawnym blaskiem. – Przed przy-
stąpieniem do prac w pomni-
ku występowało wiele ubytków 
mechanicznych. Uzupełniliśmy 
je, a także oczyściliśmy kamień 
z zabrudzeń i wypolerowaliśmy 
– mówi Jolanta Marosik, kon-
serwator zabytków, która nad-
zorowała prace przy nagrobku. 
Dzięki temu turyści odwiedzają-
cy katedrę na własne oczy mogą 
się przekonać, dlaczego wielu 
ówczesnym duchownym nie po-
dobało się to dzieło. Wzniesione 
tuż obok prezbiterium, wykona-
ne z różnych materiałów, musia-
ło przykuwać uwagę niejednego. 
Figura biskupa została wyrzeź-
biona w czerwono-brunatnym 
marmurze, natomiast tumba 
i tablica epitafijna z piaskowca. 
Znajdziemy tu także serpenty-
nit oraz wiele elementów po-

złacanych. Niezwykle ciekawie 
prezentuje się epitafium za-
montowane z tyłu figury, gdzie 
wyrzeźbiono kartusz herbo-
wy podtrzymywany przez dwa 
przepołowione orły oraz płytę 
inskrypcyjną ozdobioną dwoma 
aniołami. 

Tak pyszny nagrobek kłuł 
w oczy, dlatego katedralni ka-
nonicy przenieśli go w mniej re-
prezentacyjne miejsce, tuż obok 
bocznego wyjścia w nawie pół-
nocnej. 

Zwiedzajmy katedrę
Nowo wyremontowany po-

mnik biskupa Weisskopfa to nie-
jedyna atrakcja najstarszej świą-
tyni Wrocławia. Ksiądz infułat 
Adam Drwięga, proboszcz kate-
dry, wiele zrobił, aby przywrócić 
dawny blask kościołowi. W 1991 
roku zrekonstruowano hełmy na 
wieżach świątyni, a w 2002 La-
tarnię Zmarłych przy kruchcie 
północnej. Dzięki prowadzonym 
na szeroką skalę pracom rewita-
lizacyjnym turyści mogą także 
zwiedzać podziemną ekspozycję 
archeologiczną, czy podziwiać 
wspaniałą panoramę nadodrzań-
skiego grodu. Taras widokowy 
znajduje się na wieży północnej, 
gdzie można dojechać windą. Je-
śli chodzi zaś o nagrobki, to w ka-
tedrze znajduje się jeszcze kilka 
innych ciekawych, które przypo-
minają historię biskupów wroc-
ławskich. Warto je obejrzeć, bo 
kto powiedział, że tylko sufragan 
Weisskopf ma prawo do wiecznej 
sławy?

PatryK Drygała

Marka Olymp Parties prze-
konuje do zabawy w klubach 
najbardziej opornych licealistów. 
Dlatego warto przyjść, zobaczyć, 

zabawić się i życzyć Olympowi 
nieprzerwanego jak dotąd pasma 
imprezowych sukcesów. 

Marta hejMaNOWsKa

ilustracja aleksandra binkowska
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Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

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

do Xiii lO przy ul. haukego-bosaka 33.
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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.

Po wakacyjnej przerwie 
młodzi adepci sztuki dzienni-
karskiej, gotowi stawić czoła 
nowym wyzwaniom, spotkali się 
z uczniami klas pierwszych na 
inauguracyjnej Młodzieżowej 
Wszechnicy Dziennikarskiej 
w roku szkolnym 2012/2013. 
Zgodnie z tradycją, przewodni-
czący Wszechnicy Tomasz Kraj-
carski przekazał swoją funkcję 
Sebastianowi Przybylakowi. 
Nową redaktor naczelną mie-
sięcznika „Szlif” została Karo-
lina Marchewka, która funkcję 
otrzymała również po Toma-
szu. Następczyni złożyła przy-
sięgę i otrzymała legitymację 
dziennikarską. W dalszej czę-
ści spotkania nowi uczniowie 
poznali historię, a także waż-
ne sprawy związane z MWD. 
Wszyscy mają nadzieję, że ten 

rok będzie jeszcze owocniejszy 
od poprzedniego, a pierwszo-
klasistom życzymy powodzenia 
w zgłębianiu tajników sztuki 
dziennikarskiej.

14 września Młodzieżowa 
Wszechnica Dziennikarska goś-
ciła Aleksandrę Ślączkę, dzien-
nikarkę i absolwentkę naszego 
liceum. Przed spotkaniem legi-
tymację dziennikarską otrzymał 
Sebastian Przybylak, przewod-
niczący MWD. Naszego gościa 
pytaliśmy o wspomnienia do-
tyczące szkoły oraz jak bardzo 
pomogła klasa dziennikarska 
w karierze żurnalisty. Dowie-
dzieliśmy się, jak wygląda pra-
ca redaktorki gazet dla pań po 
czterdziestce. Bez wątpienia 
można to spotkanie zaliczyć do 
jak najbardziej udanych.

Kto zabroni mieć marzenia? 

Fot. Paulina Pawlak

◗ Pochodzisz ze sportowej ro-
dziny. Oprócz ciebie koszykówkę 
trenują twoje dwie siostry. czy 
miało to jakiś wpływ na wybór 
tej placówki? 

– W pewnym stopniu tak. 
Poza tym koszykówka to moja 
pasja i jest to mój sposób na 
życie. Dzięki tej szkole mogę 
połączyć sport i naukę.

◗ słyszałyśmy, że trudno 
jest się tam utrzymać...

– A jeszcze trudniej się 
dostać. Co roku na jedno 
miejsce przypada wielu kan-
dydatów z różnych części 
Polski. To jedyna taka szkoła 
w kraju, rywalizacja między 
uczniami jest ogromna. Do 
niedawna było około dwu-
dziestu przyszłych koszyka-
rzy na jedno miejsce, a dziś 
jest ich o wiele więcej.

◗ jak wygląda dzień ucz-
nia takiego liceum? 

– Od razu po śniadaniu 
mamy dwugodzinny trening, 
później normalne lekcje, 
obiad i znowu trening. Około 
godziny 20 mamy czas wolny, 
który z reguły przeznaczamy 
na naukę. 

◗ szkoła jest przeznaczo-
na tylko dla chłopców. jak 
wyglądają wasze kontakty z 
dziewczynami?

rozmowa z szesnastoletnim artureM WNĘtrZaKieM, uczniem szkoły Mistrzostwa 
sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie

– Są bardzo ograniczone. 
Spotykamy się z nimi tylko w 
czasie różnych turniejów. 

◗ czy po roku nauki polecił-
byś to liceum kandydatom na 
koszykarzy? 

– Sądzę, że jest to bardzo 
dobre miejsce dla osób, któ-
re traktują poważnie swoją 
sportową karierę. Zapewni 
im to szanse na rozwój, ale 
wiąże się z brakiem życia 
towarzyskiego i wieloma wy-
rzeczeniami.

◗ jakimi?
– Na pewno wyjazd z ro-

dzinnego miasta spowodo-
wał ograniczenie kontaktów 
z przyjaciółmi i rodziną, do 
której przyjeżdżam tylko 
na święta. Brakuje mi życia 
zwykłego licealisty, który 
chodzi na imprezy, do kina, 
randki... 

◗ Plany na przyszłość?
– Moim idolem jest Mi-

chael Jordan i chciałbym kie-
dyś osiągnąć podobny sukces. 
Obecnie moim celem jest gra 
w eurolidze.

◗ Dziękujemy za rozmo-
wę.

Rozmawiały:
KarOliNa tycZyńsKa 

DagMara PiOtrOWsKa

Kilka lat temu, a dokładnie 
w 2006 roku, ówczesny minister 

edukacji Roman Gier-
tych wprowadził obo-
wiązkowe mundurki. 
Padł pomysł, został za-
akceptowany i do dzie-
ła! Szkoły poszukały 
zakładów krawieckich, 
a te w try miga uszyły dla 
uczniów piękne (rzecz 
sporna), ale najważniej-
sze, że jednolite stroje! 
Nieistotne, że tylko przez 
rok był obowiązek ich 
noszenia. Zakłady uszy-
ły, zarobiły i po sprawie. 
Przynajmniej one sko-
rzystały, bo uczniowie 
nie bardzo. 

Przyszedł nowy mini-
ster wraz ze swoimi po-
mysłami. Katarzyna Hall 
z wielką ochotą zabrała 
się za zmiany w polskiej 
oświacie. Może by tak 
zmienić program? Czemu 
nie! Nowe podręczniki, 
bo przecież o interes księ-
garni i wydawnictw trzeba 
dbać. Kieszeń rodziców 
jest nieważna. Rocznik 
dziewięćdziesiąty szósty 
został przez starszych 

Szkoła jak laboratorium

kolegów nazwany rocznikiem eks-
perymentów ministerstwa. Nowa 
forma egzaminu i tok nauczania. 
A co z tego wyszło? Teoretycznie 
w gimnazjum powinni nauczyć się 
umiejętności przydatnych w życiu, 

takich jak szycie, majsterkowanie 
czy cerowanie dziurawych skarpet. 
Bo przecież niedługo już nikogo nie 
będzie stać na nowe. Ale spokojnie, 
w liceum będzie jeszcze lepiej! Po 
co uczyć się fizyki, chemii, biologii 

czy geografii? Równie 
dobrze można złączyć 
cztery przedmioty w je-
den, który będzie nazy-
wał się przyrodą. Jak 
w szkole podstawowej. 
Nieważne, że uczeń 
powinien się coraz 
bardziej dokształcać, 
a nie cofać. Tegorocz-
ni absolwenci gimna-
zjum już teraz muszą 
wiedzieć, kim chcą być 
w przyszłości. W pierw-
szej klasie szkoły po-
nadgimnazjalnej będą 
kontynuować program 
z gimnazjum. W dru-
giej zaś muszą wybrać 
od dwóch do czterech 
przedmiotów, które 
będą realizowane na 
poziomie rozszerzo-
nym. 

Do czego dąży 
minister edukacji 
i cały resort? Ogłupiają 
polską młodzież, która 
– wbrew pozorom – nie 
jest taka głupia. Nadal 
wypada dobrze na tle 
innych krajów Europy, 

tylko jak długo to jeszcze potrwa? 
Minister edukacji chyba powinien 
skonsultować swoje następne, jak-
że wspaniałe, pomysły z młodzie-
żą. Bo nikt inny tylko oni zostaną 
skrzywdzeni. Ale po co kształcić 

młodych ludzi… Przecież trudniej 
będzie przekonać do siebie mą-
drych, inteligentnych i wykształco-
nych obywateli.

KarOliNa
MarcheWKa

rys. anna rzętała


