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W bardzo krótkim czasie nasz rynek opanowały firmy produkujące e-papierosy. Można nawet 
przypuszczać, że odniosły nie lada sukces, gdy na ulicy średnio co trzeci przechodzień korzysta 
z tego urządzenia. Z każdym miesiącem powstają coraz to nowsze modele. W sprzedaży jest 
już nawet jednorazowy elektroniczny papieros. Powstały z myślą o osobach uzależnionych od 
palenia. Miały pomagać w rzuceniu nałogu, jak jest naprawdę?
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E-wygoda czy e-zagrożenie?

Osiemnaście lat? Po co to 
komu?

Nabywcą e-papierosa może 
być w zasadzie każdy. Zresztą sami 
widzimy dzieciaki z gimnazjum, 
które się tym lansują, jak i osoby 
starsze palące na przystankach 
czy chociażby w aucie. Nie trzeba 
mieć ukończonych osiemnastu lat, 
by je kupić, dlatego cieszą się tak 
dużą popularnością wśród mło-
dzieży. Ta moda staje się powoli 
uciążliwa dla niektórych, właśnie 
z powodu najmłodszych posiada-
czy, którzy obnoszą się wszędzie 
z nowym wynalazkiem. Palą w au-
tobusach, tramwajach, pociągach, 
kinach, sklepach, a nawet restau-
racjach. Niektóre miasta posta-
nowiły walczyć z tym problemem. 
Między innymi w Warszawie 
i Poznaniu wprowadzono zakazy 
palenia e-papierosów w środkach 
komunikacji miejskiej. Z czasem 
dołączają się też inne miasta. 

Skąd takie wielkie 
zainteresowanie?

– Palę nałogowo od drugiej 
klasy gimnazjum, moi rodzice 
nie wiedzą, że jestem uzależnio-
ny. Nie mogę palić w domu, kiedy 
nie dawałem już rady, kłamałem 

po prostu, że idę na spacer czy do 
sklepu. Kiedy tylko pojawiły się 
elektroniczne papierosy, stwier-
dziłem, że zainwestuję i wtedy 
nawet w domu będę mógł palić. 
Nie rzuciłem palenia, a e-fajki 
używam tylko wtedy, kiedy skoń-
czy mi się paczka lub nie mogę 
wyjść, żeby zapalić zwykłego pa-
pierosa – mówi Adam. 

Klaudia kupiła e-papierosa, 
żeby rzucić palenie

– W mojej rodzinie nikt nie 
pali, więc nie mogę wrócić do 
domu śmierdząca dymem papie-
rosowym. Kiedy moi rodzice za-
częli coś podejrzewać, wykręca-
łam się, że znajomi palą i nie mam 
na to wpływu. Wiedziałam, że 
jednak za jakiś czas się dowiedzą. 
Za pieniądze, które dostałam na 
urodziny, kupiłam e-papierosa. 
Stwierdziłam, że i tak kupuję 
w tygodniu dwie paczki, to mi się 
zwróci. Jest zdecydowanie lepiej, 
palę, kiedy mam na to ochotę 
i nie muszę się martwić, że rodzi-
ce wyczują. Raz na dwa miesiące 
muszę wydać czterdzieści złotych 
na liquid i to wszystko. Jest to bar-
dziej komfortowa opcja – mówi 
kolejna zadowolona właścicielka. 

Co to takiego e-papieros?
Czy posiadacze elektronicz-

nych papierosów wiedzą, co tak 
naprawdę palą? Co znajduje się 
w składzie liquidów? Jak w ogóle 

„Proszę o zwolnienie...”
Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego rozpoczynające 
się tym standardowym tekstem coraz częściej gości w rękach 
polskich wuefistów. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli 
odsetek osób, które uchylają się od ćwiczenia na tego typu 
zajęciach, sięga trzydziestu procent. Statystyki przerażają. 
I wciąż rosną.
W przygotowanych przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
spotach reklamowych propagu-
jących akcję „Stop zwolnieniom 
z WF-u” zobaczyć możemy zna-
ne twarze polskich sportowców 
(na przykład: Marcina Gortata, 
Anny Lewandowskiej, Marcina 
Możdżonka), którzy zachęcają 
nas do czynnej aktywności fizycz-
nej w szkołach. Bartosz Kurek, 
siatkarz polskiej reprezentacji, 
wspomina, że gdy sam uczęszczał 
do szkoły, niechodzenie na te lek-
cje było ogromnym wstydem. To 
właśnie dzięki wuefowi Anicie 
Włodarczyk, lekkoatletce i re-
kordzistce świata w rzucie mło-
tem, udało się odkryć największą 
pasję, jaką jest sport. 

Dziś w polskich szkołach 
występuje masowe zjawisko nie-
ćwiczących nastolatków. Ich wy-
mówki są banalne: „Nie będę 
ćwiczyła, bo rozmażę swój per-
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Fot. Alicja Podębska

fekcyjny makijaż”, „Znowu gim-
nastyka, nie przebieram się!”, 
„Trochę boli mnie głowa, zgłoszę 
brak stroju”.

– Ćwiczenia, które musimy 
wykonywać, są nudne i żmud-
ne, do tego wcale nie sprawiają 
mi przyjemności – mówi Julia 
Godlewska, uczennica jednego 
z wrocławskich techników. – Są 
źle dostosowane do grupy żeń-
skiej. Nauczyciel nie rozumie na-
szych potrzeb i nie obchodzi go, 
na jakie ćwiczenia mamy ochotę. 
Poza tym w szatni jest bardzo 
zimno, więc większość dziewczyn 
z mojej klasy się nie przebiera.

– Nie ćwiczę, ponieważ je-
stem potwornie leniwym czło-
wiekiem – przyznaje Patryk 
Nawdziun. – Lekcje są dość 
schematyczne. Gramy zazwyczaj 
w piłkę nożną, czasem zdarzy się 
siatkówka. To wszystko po prostu 
mi się znudziło.

Fakt, poziom atrakcyjności 
zajęć nie zachęca do aktywno-
ści fizycznej. Szkoły nie są wy-
posażone w nowoczesny sprzęt 
sportowy, brakuje piłek, maszy-
ny na siłowni są za stare lub po 
prostu nie działają. Może gdyby 
lekcje odbywały się na basenach, 
profesjonalnych siłowniach lub 
nowoczesnych halach sporto-
wych, ćwiczących byłoby więcej? 
Przecież każda dziewczyna chce 
mieć jędrną, szczupłą sylwet-
kę, chłopaki marzą zaś o umię-
śnionym, wysportowanym ciele. 
Dlatego zachęcam, na następną 
lekcję wychowania fizyczne-
go zabierzmy strój, obuwie, no 
i oczywiście uśmiech od ucha do 
ucha. Dążmy do poprawy wła-
snego samopoczucia oraz zdro-
wia. Kto wie, być może pomoże 
nam to w osiąganiu ogromnych 
życiowych sukcesów. Może to 
właśnie ty zostaniesz przyszłym 
reprezentantem naszego kraju 
w siatkówce lub piłce nożnej? 
Bo przecież, w myśl hasła spotu 
MSiT: „Wielki sport zaczyna się 
od wuefu!”.

AGATA ZIOBRO
agataziobro@o2.pl

działa e-papieros? Tak zwana e-
-fajka jest elektronicznym syste-
mem dozującym nikotynę w po-
staci aerozolu, czyli w postaci 
pary. Pierwsze modele genero-
wały aerozol w wyniku zacią-

gnięcia się, powstawało podci-
śnienie co uruchamiało element 
grzewczy podgrzewający liquid 
do temperatury około 200 stop-
ni. W tych warunkach powstawa-

ła para. Obecnie można spotkać 
modele, w których podgrzanie 
liquidu następuje przez naci-
śnięcie przycisku. W liquidach 
najważniejszym składnikiem 
jest nikotyna. Nie zawiera rako-
twórczych nitrozoamin i wielo-
pierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, lotnych węglo-
wodorów, trującego tlenku węgla 
oraz metali ciężkich, czego nie 
można powiedzieć o zwykłych 
papierosach. Oprócz nikotyny 
zawiera również glikol propy-
lenowy lub mieszaninę glikolu 
propylenowego z gliceryną, rza-
dziej samą glicerynę. Do tego 
dochodzi kilka lub kilkanaście 
dodatkowych składników liqu-
idów nadających aerozolowi 
smak i zapach. W temperaturze 
pokojowej są nieszkodliwe, ale 
nie wiadomo, co dzieje się po ich 
podgrzaniu. 

Każdy nałóg jest 
niebezpieczny…

Prawda jest taka, że produ-
cenci sami nie wiedzą nawet 
czy to, co wytwarzają, jest szko-
dliwe czy nie. Cały czas pro-
wadzone są badania. Zdrowie 
jest w życiu najważniejsze, czy 
warto testować na sobie takie 
wynalazki? Odpowiedź na to 
pytanie poznamy, kiedy bliżej 
nam zostaną przedstawione wy-
niki badań.

AGNIESZKA ROSZKO 
tulipann4@o2.pl
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Okiem
Recenzenta

Mroczna strona 
ludzkiej natury

Niesłuszny stereotyp

Czym tak naprawdę jest 
ciężka muzyka? Okazuje się, że 
brzmienia te wbrew powszechnej 
opinii nie zawsze nawołują do 
czynienia zła. Istnieje wiele pod-
gatunków muzyki metalowej, któ-
re nie mają na celu skłonienia słu-
chaczy do popełniania grzechów. 
Jeden z nich to Christ Core, który 
jest metalowym odpowiednikiem 
pieśni religijnych. W tekstach ar-
tystów tworzących ten rodzaj mu-
zyki możemy zobaczyć fragmenty 
modlitw, Listów Apostolskich czy 
zwykłe nawoływanie do czynie-
nia dobra. Przykładami zespołów 
grających tę muzykę są „Oh, Sle-
eper”, „No Innocent Victim” czy 
„The Chariot”. 

Oczywiście teksty muzyków 
nie muszą być tworzone według 
ogólnie przyjętego dla każdego 
gatunku kanonu. Istnieje wiele 
grup muzycznych, które wyłamu-
ją się z danego schematu – jest to 
właściwie cecha charakterystycz-
na większości artystów. Przedsta-
wicieli nie trzeba szukać daleko. 
Jednym z nich jest wrocławski 
zespół „You Shall Suffer”.

– Grupa „You Shall Suffer” 
została założona w 2012 roku 
z inicjatywy teraźniejszego gita-
rzysty i perkusisty – mówi Jakub 
Szewczyk, gitarzysta prowadzący 
zespołu. – Tworzymy muzykę 
będącą fuzją death core’u i metal 
core’u. Patrząc na nazwę i gatu-

Behemoth, Burzum, Gorgoroth, Venom, Silencer – to zespoły, które propagują satanizm, nie-
moralność, nawołują do zła. Przez istnienie tego rodzaju grup opinia ludzi na temat muzyki, 
w której przeważa głośny krzyk i przesterowane gitary, jest znacznie gorsza, niż ta na temat 
muzyki występującej w środkach masowego przekazu. Czy rzeczywiście powinniśmy oceniać 
zespoły przez pryzmat kilku, które rozsławione zostały dzięki swojej kontrowersji?

nek, mogłoby się wydawać, że 
jesteśmy zespołem podobnym do 
rozsławionej w ostatnich latach 
formacji „Behemoth”, która swo-
je teksty opiera na satanizmie, 
złu i prowokacji.

Jednak młodzi artyści swoją 
ideę opierają na innych warto-
ściach. 

– Nazwa naszego zespołu zo-
stała stworzona przeze mnie pod-
czas długich rozmyślań na temat 
zła na świecie – tłumaczy Jakub. 
–  Znaczy ona po polsku tyle co 
„powinniście cierpieć”. Ma to na 
celu zwrócenie uwagi naszych 
słuchaczy na otaczające nas zło. 
W swoich tekstach sięgamy rów-
nież do historii. Przykładem takiej 
inspiracji jest rok 1989, czyli upa-
dek komunizmu w Polsce. Radek, 
wokalista i twórca tekstów, opisał 
nasz stosunek do wszechobecnie 
istniejących w ówczesnych cza-
sach niesprawiedliwości, niemo-
ralności i podłości. Nawiązujemy 
również do zła szerzącego się 
w czasach teraźniejszych. Poprzez 
muzykę staramy się dać upust 
naszym negatywnym emocjom 
wywoływanym przez ludzi czynią-
cych krzywdę innym, takich jak 
gwałciciele, mordercy, oszuści. 

Jak widać, nie każdy zespół 
tworzący podobną muzykę ma 
takie same cele, założenia i idee. 
Nawet młodzi muzycy, wiedząc, 
że tworzenie utworów, które swoją 

niekonwencjonalną ideą porusza-
łyby państwo tak uzależnione od 
Kościoła, jakim jest Polska, za-
pewniłoby im rozgłos i sławę, wy-
bierają drogę, pozwalającą na speł-
nienie i przekazywanie istotnych 
wartości. Więc czy rzeczywiście 
powinniśmy oceniać zespoły przez 
pryzmat kilku, które rozsławione 
zostały przez swoją kontrowersję? 

SYLWIA JOKS
sylwia.joks@vp.pl

Kuchenne rewolucje
Według badań pod tytułem „Kulinarni odkrywcy”, przeprowadzonych na zlecenie programu „Tesco 
dla szkół”, w Polsce nawet co druga osoba w przedziale wiekowym od sześciu do szesnastu lat nie 
umie gotować! Nie potrafią zagotować wody na herbatę i pokroić chleba. Co piąty gimnazjalista 
nie wie, jak odgrzać gotową potrawę, nie mówiąc już o samodzielnym jej przygotowaniu.

Rys. Filip Kołat
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Te szokujące dane, wyglą-
dające na pierwszy rzut oka na 
nieco przekoloryzowane, są 
jednak w stu procentach praw-
dą. Aż trzydzieści osiem pro-
cent badanych w województwie 
zachodniopomorskim zamiast 
przygotować sobie lub podgrzać 
posiłek, zaspokaja głód słodkimi 
lub słonymi przekąskami. Skoro 
ponad połowa z nich pozostawio-
na sama w domu nie potrafiłaby 
tego zrobić, to nie ma się czemu 
dziwić. Takich przykładów moż-
na przytoczyć o wiele więcej. 
To smutne, że polskie dzieci tak 
kiepsko radzą sobie z gotowa-
niem. W konsekwencji braku sa-
modzielności w kuchni nastolatki 
przyswajają sobie złe nawyki ży-
wieniowe, które powodują mię-
dzy innymi odkładanie się tkanki 
tłuszczowej w organizmie, a co za 
tym idzie – otyłość.

Jak temu zaradzić?
O dziwo, prawie trzy czwar-

te przebadanych najmłodszych 
(w wieku od sześciu do ośmiu lat) 
twierdzi, że lubi zajęcia kulinar-
ne. Badania pokazują, że ważne 
jest rozbudzenie zainteresowania 
gotowaniem od małego dziecka, 
kiedy to najchętniej przebywamy 
w kuchni. Ponadto wielu rodzi-

Esencja zła, wypaczeń i sek-
sualnych perwersji. Podziemny 
świat, którego istnienia na co 
dzień nie dostrzegamy lub uda-
jemy, że go nie ma. Seks odarty 
z człowieczeństwa, będący naj-
brudniejszą tajemnicą przemy-
słu pornograficznego. Dokąd 
mogą nas zaprowadzić najbar-
dziej pierwotne instynkty, gdy 
pozwolimy im dojść do głosu? 

OBIETNICA MROKU 
to kolejny thriller autorstwa 
Maxime’a Chattama, w któ-
rym mamy szansę odkrywać, 
wraz z bohaterem, ponurą 
stronę ludzkiej osobowości 
i zerknąć za kulisy brutalnego 
świata pornobiznesu. Głów-
ny bohater, dziennikarz Brady 
O’Donnel, poszukuje przy-
kuwającego uwagę tematu do 
swojego kolejnego reportażu. 
Za namową przyjaciela decy-
duje się przeprowadzić wywiad 
z młodą gwiazdką produkcji 
pornograficznych. Podczas roz-
mowy odrzuca niedwuznaczne 
propozycje dziewczyny i staje 
się świadkiem jej samobójstwa. 
Zszokowany mężczyzna ucieka 
z miejsca zdarzenia, ale obraz 
odbierającej sobie życie kobie-
ty nie daje mu spokoju, więc 
postanawia podjąć śledztwo na 
własną rękę i przeniknąć do 
branży porno od kuchni. 

Książka trzyma w napięciu 
od początku aż do samego koń-
ca, ponieważ, gdy wydaje się 
nam, że znamy już rozwiązanie 
zagadki, wokół której Chattam 
skupił swoją opowieść, ukazu-
je się kolejny fakt, który burzy 
naszą koncepcję historii. Autor 
decyduje się ukazać kontrower-
syjny świat pornobiznesu oraz 
przybliżyć nam osobiste odczu-
cia osób biorących udział w tego 
typu produkcjach, co udaje mu 
się przedstawić wyjątkowo re-
alistycznie. Oryginalne i barw-
ne opisy mogą robić wrażenie 
naprawdę brutalnych, ale tylko 
one są w stanie w pełni przeka-
zać realny obraz ludzkich wyna-
turzeń, w które zagłębiamy się 
z każdą przeczytaną stroną. Za 
nimi kryje się prawda, do od-
krycia której z zapartym tchem 
dążymy. W tej tematyce odnaj-
dą się osoby, którym niestrasz-
ne jest stykanie się z tematami, 
w których odczucia czytelnika 
mieszają się na przemian z fa-
scynacją i obrzydzeniem. 

Nie jest to powieść dla osób 
o słabych nerwach, ale pole-
cam ją fanom psychologicznych 
thrillerów. 

WIKTORIA MAJCHRZYCKA
wiktoria_majchrzycka@ 

interia.pl

jest twoim hobby, gdy w dodatku 
ci jeszcze za to płacą.

– Istnieje pewien stereotyp, 
który zakłada, że to chłopcy z re-
guły nie lubią i nie potrafią goto-
wać – mówi siedemnastoletni Bar-
tek. – Dla mnie jest on zupełnie 
nieprawdziwy, ponieważ nawet 
opierając się na własnym przykła-
dzie, mogę łatwo obalić tę tezę. 
Lubię od czasu do czasu pobawić 
się w kucharza i nie chwaląc się, 
całkiem nieźle mi to wychodzi. 
Kolejna sprawa, to to, że do szkół 
gastronomicznych zaczyna uczęsz-
czać coraz więcej przedstawicieli 
płci męskiej. Ten stereotyp jest 
więc wobec nich nieco krzywdzący.

W polskiej telewizji emitowa-
nych jest wiele programów o go-
towaniu, takich jak: Top Chef, 
Master Chef czy Hell’s Kitchen. 
Wszystkie one mają dosyć wielu 
widzów. Pokazuje to, że w na-
szym kraju wielu ludzi interesuje 
ten temat. Radzę jednak, aby nie 
poprzestawać tylko na oglądaniu, 
ale ruszyć się z kanapy i samemu 
coś stworzyć, chociażby metodą 
prób i błędów. Nie twierdzę, że 
wszyscy mają być od razu dru-
gą Magdą Gessler czy drugim 
Wojciechem Modestem Amaro. 
Mimo to sądzę, że są potrawy, ta-
kie jak chociażby spaghetti, które 
każdy powinien umieć przyrzą-
dzić. Nie ma w tym nic trudnego, 
a nigdy nie wiadomo, kiedy taj-
niki sztuki, jaką jest gotowanie, 
mogą nam się przydać. Przecież 
wiadomo, że różnie w życiu bywa. 
Ludzie, to naprawdę nie boli!

WIKTORIA ŻUREK
wiki54-97@o2.pl

ców deklaruje, że chciałoby, aby 
ich pociechy nabyły w szkole pod-
stawową wiedzę o przyrządzaniu 
posiłków. Może to jest jakiś po-
mysł?

Jest nadzieja 
– Nigdy nie brakowało mi 

chęci do gotowania. W przeci-

wieństwie do niektórych moich 
rówieśników nie widzę w tym 
żadnego problemu – mówi Ba-
sia, uczennica Technikum Ga-
stronomicznego. – Od dziecka 
ciągnęło mnie do kuchni. Za-
wsze lubiłam pomagać rodzicom 
w przygotowaniu różnych potraw, 
nie trzeba było mnie o to dwa razy 

prosić. Czasem, 
gdy zrobienie 
jakiegoś dania 
wymagało więk-
szych umiejęt-
ności niż te, 
które wówczas 
posiadałam, po 
prostu stałam 
i przyglądałam 
się, chcąc się 
jak najwięcej 
nauczyć. Lubię 
to, dlatego to 
jest moja pasja. 
Kierując się nią, 
wybrałam szko-
łę średnią. Z nią 
również wiążę 
swoją zawodo-
wą przyszłość. 
Bo moim zda-
niem nie ma 
nic lepszego od 
możliwości ro-
bienia tego, co 
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◗ Pamiętasz swój pierwszy 
kontakt ze zmarłym?

– Gdy miałem jedenaście 
lat. Pamiętam, że trumna była 
otwarta, a ja jako ministrant sta-
łem obok niej. Na początku było 
dziwnie, nie bałem się, ale myśla-
łem, jak to jest. Człowiek wyglą-
da jakby spał. Ale nie śpi, on po 
prostu nie żyje.

◗ Nieraz widziałeś ofiary 
wypadków, których ciała nie są 
w całości. Nie przerażają Cię ta-
kie obrazy?

– Nie. Taki obraz ma rodzi-
na, przez co jest wstrząśnięta. Ja 
jestem tym, który musi zająć się 
denatem, familia aż do pogrzebu 
musi widzieć we mnie wsparcie. 
Rodziny często boją się spojrzeć 
na zmarłego, a ja muszę im po-
móc się pożegnać. 

◗ Trudny zawód. Jakie masz 
do niego podejście?

– Nie boję się zmarłych i nie 
smucę się nad nimi. Oni już nie 
widzą, nie słyszą, nie czują. Lu-
dzie wierzący uważają, że zmarli 
są już w lepszym wymiarze życia, 
a ból pozostaje najbliższym. Oso-
by bojące się śmierci nie mogły-
by przebywać z nią na co dzień. 
Bywa tak, że w ciągu roku chowa 

się więcej ludzi, niż ma się zna-
jomych.

◗ Uczestniczyłeś w pogrzebie, 
na którym nie było ani jednej bli-
skiej osoby nieboszczyka? 

– I to nie raz. Rodzina zapo-
mniała lub ktoś jej po prostu nie 
ma. Zdarza się, że bliscy wyrze-
kają się zmarłego.

◗ Nie wierzę, że ktoś jest 
w stanie zapomnieć o pogrzebie 
członka rodziny…

– A jednak. Dlaczego? Pyta-
nie to możemy zadawać wszyscy, 
ale nie dostaniemy odpowiedzi. 
Często firma pogrzebowa ma 
większy szacunek dla zmarłego 
niż rodzina.

◗ Są jakieś szkoły przygoto-
wujące do tego zawodu?

– W Niemczech owszem, 
u nas jeszcze nie. Dodatkowo 
wciąż panuje stereotyp, że pra-
cownik firmy pogrzebowej to al-
koholik, palacz czy też nekrofil. 
Ja swoją postawą staram się po-
kazać, że stereotypy należy wy-
rzucić w niepamięć. 

◗ Jak dla odmiany pracuje Ci 
się z żywymi, na przykład z ro-
dziną zmarłego?

– Ludzie czasem są okropni. 
Mają wymagania nie do spełnienia.

◗ Jakaś sytuacja zapadła Ci 
w pamięć?

– Kiedyś chciano wytoczyć 
mi sprawę w sądzie za zbez-
czeszczenie zmarłej osoby. Był 
to pogrzeb urnowy, wyłożyłem 
ją z bocznych drzwi karawanu 
i położyłem na ziemi, aby całko-
wicie zamknąć wóz. Jedną ręką 
nie było to możliwe, a gdyby 
urna się wyślizgnęła? Wtedy to 
by było…

◗ Czy przez podjęcie się tej 
pracy straciłeś jakichś znajo-
mych?

– Oficjalnie nie. Ale są tacy, 
którzy od tamtej pory nie utrzy-
mują ze mną kontaktu i wiem, że 
mój zawód jest tego powodem. 
Gdy poznaję nowych ludzi, to 
zdarza się, że nabierają do mnie 
dużego dystansu od momentu 
poznania mojego zawodu. Czę-
ściej jednak na początku jest 
ogromne zdziwienie, a potem 
fala pytań. 

◗ Zaliczam się do tej drugiej 
grupy ludzi. Na tym też zakoń-
czę, dziękuję bardzo za rozmo-
wę.

– Dziękuję. 
DAGMARA PIOTROWSKA

piotrowska.daga@gmail.com

W pierwszą niedzielę paździer-
nika w Hali Orbita odbędzie się 
koncert „Piaf! The Show”. Z okazji 
setnej rocznicy urodzin piosenkar-
ki Edith Piaf Anne Carrere zapre-
zentuje repertuar ikony muzyki 
XX wieku. Cena biletów waha się 
pomiędzy 85 a 145 złotych. 

4 października we Wrocławiu 
w klubie Eter wystąpi objawienie 
polskiego rynku muzycznego, ze-
spół Lemon. Zaprezentują swoje 
największe przeboje. Cena biletu 
to 49 złotych.

Przypominamy również, że 
od sierpnia do 11 października 
w Muzeum Architektury przy ulicy 
Bernardyńskiej możemy podziwiać 
wystawę pt. „Dlaczego malują? 
Twórczość chorych psychicznie ze 

zbiorów dr. Janickiego”. Cena bile-
tu ulgowego wynosi 8 złotych, nor-
malnego 15 złotych.

„Trzej muszkieterowie” na 
wrocławskich deskach teatralnych. 
Wszystkich fanów przygód Atosa, 
Portosa i Aramisa zapraszamy 10 
października do teatru Capitol. 
Spektakle przedpremierowe od-
będą się 8 i 9 dnia miesiąca. Cena 
biletów od 20 do 70 złotych.

Nie zapominajmy również 
o wrocławskiej Pergoli i o regular-
nie trwających tam pokazach mul-
timedialnej fontanny, jednej z naj-
piękniejszych fontann w Europie. 
Pokazy można podziwiać week-
endami w godzinach wieczornych, 
czyli o 19.00, 19.30 oraz 20.00. 

ALICJA PODĘBSKA

KULTURALNE WEEKENDY

Kiedyś Cię pochowam
Śmierć nie jest mu obca. Zdarzają się dni, w których częściej przebywa ze zmarłymi niż 
z żywymi. Z JACKIEM CHORĄGWICKIM, pracownikiem zakładu pogrzebowego w My-
słakowicach, rozmawiała Dagmara Piotrowska.

Sztuka pisania listów… elektronicznych

E-mail jest stosunkowo sta-
rym wynalazkiem – według Wi-
kipedii został wymyślony w 1965 
roku. Wydawałoby się więc, że 
pół wieku to aż nadto dużo czasu, 
żeby wykształciły się jakieś ogólne 
zasady pisania maili. Najwyraź-
niej jednak odpowiedzialne za to 
osoby poszły na łatwiznę, bo po 
prostu przekalkowały na pocztę 
elektroniczną reguły obowiązu-
jące w tej tradycyjnej. Zatem i tu 
mamy Szanownego Pana i Drogą 
Anię. Z nimi problemów nie ma, 
to trzeba przyznać, ale co, gdy 

Chyba każdy pamięta wałkowanie listów na lekcjach polskiego. Tu data, tam nagłówek, tu pod-
pis, takie a takie słowa dużą literą. Po podstawówce większość z nas ma to w małym paluszku. 
Jednak co z tego, kiedy epistoły już dawno odeszły do lamusa?

osoba, do której chcemy napisać, 
nie jest dla nas Drogą Anią, a do 
Szanownego Pana też jej daleko?

Szanowna Pani 
cukiereczek_321

Sama miałam kiedyś taką 
zagwozdkę. Pisałam maila do 
blogerki z prośbą o parę słów do 
artykułu. Nie znałam jej, więc 
wszelkie poufałe zwroty odpada-
ły, to oczywiste, jednak oficjalna 
forma grzecznościowa pasowała 
jak kwiatek do kożucha do jej 
odrobinkę infantylnego adre-

su e-mail. W takich sytuacjach 
większość używa formy „witam”, 
która jest, niestety, niepoprawna. 
Niestety, bo byłaby idealnym wyj-
ściem z sytuacji. Jednak powitać 
można kogoś co najwyżej w swo-
ich skromnych progach, a nie 
na Onecie, Interii albo Yahoo. 
W Internecie natknęłam się na-
wet na informację, że Michał 
Rusinek, były sekretarz Wisławy 
Szymborskiej, kategorycznie od-
mawia odpowiedzi na tak rozpo-
częte listy elektroniczne.

Według profesora Jana 
Miodka korespondencję z osoba-
mi starszymi i takimi, z którymi 
łączą nas oficjalne relacje, należy 
zaczynać tradycyjną formułą Sza-
nowny Panie (Szanowna Pani), 
a „cześć” i „witam” to zwroty na 
rówieśnicze i przyjacielskie kon-
takty. Jednak wciąż nie wiadomo, 
jak zabrać się za maila do rówie-
śnika, z którym jesteśmy w for-
malnych stosunkach. Ta kwestia 
przestanie mieć rację bytu za 
kilkanaście lat, kiedy wszyscy bę-
dziemy szanowni, ale odpowiedź 
jest potrzebna tu i teraz, kiedy 
nasi rówieśnicy są bandą nasto-
latków.

Inne warianty?
– Miałam kiedyś ten sam 

problem – opowiada osiemna-
stoletnia Justyna Wróblewska. – 
Musiałam napisać maila i nagle 
dowiedziałam się, że „witam” jest 
błędne, więc zaczęłam szukać in-
nych opcji, przegrzebując własną 
skrzynkę. Dużo mi to nie dało, bo 
przychodzi do mnie głównie masa 
reklam. Ale natrafiłam w spamie 
na wiadomość o jakiejś darowiź-

nie z Wybrzeża Kości Słoniowej 
czy innego kraju trzeciego świata. 
Mail zaczynał się od słów „Naj-
droższy w Chrystusie”… Jak nic 
zacznę tak pisać do ludzi.

Dlaczego nikt nas tego nie 
uczy?

Pewnie dlatego, że nie ma tu 
czego uczyć, po prostu wszyst-
kie wiadomości trzeba zaczynać 
od „Szanowny”. Wtedy na pew-
no nikt nie poczuje się urażony. 
Piętnastolatki będące szanowny-
mi paniami pewnie nie poczują 
się z tym dziwnie, w końcu każdy 
po trzynastym roku życia uwa-
ża się za dorosłego, a stąd do 
szanowności niedaleko. Jednak 
nagminne „witanie” wszystkich 
w mailach jest właśnie wyni-
kiem braku nauki. A skoro na-
wet Facebook i Allegro „witają” 

użytkowników, informując cho-
ciażby o alarmie logowania albo 
potwierdzeniu wpłaty, to skąd 
można brać przykład? Na pol-
skim się tego nie dowiemy, bo to 
bardziej kwestia dobrego zacho-
wania niż znajomości języka. Na 
angielskim maile pisze się „do 
kolegi/koleżanki z Wielkiej Bry-
tanii”, a dosłownego tłumaczenia 
oficjalnego zwrotu „Dear Sir/
Madam” nie polecam. Dopóki 
nikt nie wprowadzi zajęć z savoir-
-vivre’u, napisanie poprawnego, 
kulturalnego listu elektronicz-
nego zawsze będzie okupione 
godzinami przeczesywania Inter-
netu w poszukiwaniu wskazówek, 
nie wspominając już o stresie, gdy 
zastanawiamy się, czy faktycznie 
nam się to udało.

MARTA MIANOWSKA
m.mianowska@onet.pl
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Sportowa szlifierka     

Zaplecze w postaci ogromnych stadionów piłkarskich już mamy, wydarzenia związane z repre-
zentacją i polską ligą nabrały w ostatnich latach odpowiedniej rangi medialnej. Do osiągnięcia 
pełni szczęścia w krajowej piłce nożnej pozostał do rozwiązania jeszcze problem odpowiedniego 
szkolenia młodzieży. Chociaż wydaje się, że i na to znalazła się w końcu recepta.

wych lat”, po czym wstała, wy-
ciągnęła z szuflady parę czarnych 
skarpet, przyniosła igłę i zaczęła 
zaszywać „piękną” i pokaźną 
dziurę na pięcie. 

W tamtej chwili nasunęły mi się 
trzy myśli. Pierwsza: „Boże, jaka 
wielka stopa!”. Druga: „Opłaca 

się to naprawiać?”. I trzecia, chyba 
najważniejsza: „Człowieku, masz 
ponad dwadzieścia lat, a matka 
skacze wokół ciebie i zajmuje się 
twoimi skarpetami”. Drogi Książę 
Pilota i Komputera, mam jedno 
pytanie… 

…CZY CI NIE WSTYD?
Prawie dwa metry wzrostu, 

łeb wielki jak globus, dłoń jak liść 
klonu, jakby usiadł na kocie, to 
zabiłby na miejscu, a usmażenie 
kotleta, ba! wyprasowanie koszul-
ki, ba!! włączenie pralki, w której 
jest oczywiście sto funkcji, ba!!! 
zaszycie dziury czy (uwaga, to bę-
dzie mocne) złożenie spodni w 
kant, jest nie do osiągnięcia! „Lecz 
choćby przyszło tysiąc atletów i 
każdy zjadłby tysiąc kotletów, i 
każdy nie wiem, jak się wytężał, to 
nie udźwigną, taki to ciężar!”.

Proszę nie myśleć, że piszę źle 
jedynie o facetach. Młode damy 
też lewe ręce mają. Wzorki na pa-
znokciach potrafią wyczarować 
przepiękne, ale usmażenie ryby czy 
zrobienie przelewu to już czarna 

Kuźnia talentów

– Od zawsze marzyliśmy 
o tym, by w gronie kumpli grać 
mecze o stawkę – mówi Bar-
tosz Laufer, student Politechni-
ki Wrocławskiej. – Szukaliśmy 
możliwości, dzięki której mo-
glibyśmy sprawdzić swoje umie-
jętności. Mniej więcej dwa lata 
temu mój znajomy znalazł stronę 
playarena.pl i od tego zaczęła się 
przygoda zespołu Znajomi Sę-
dziego.

Liga Playarena to stosun-
kowo nowy pomysł. Narodził 
się w głowie Wojciecha Dudka, 
który wraz ze znajomymi miał 
podobny problem – nie miał 
z kim grać w piłkę nożną. Grupa 
stworzyła więc platformę inter-
netową, na której można zareje-
strować swoją drużynę. Zasady 
są proste – po darmowym zgło-
szeniu nowo utworzony team zo-
staje przydzielony do najniższej 
ligi, która łączy zespoły z oko-
licy, w której mieszkamy. Wraz 

ze startem kolejnych sezonów 
pojawia się szansa na awans do 
coraz wyższych lig okręgowych. 
Zupełnie jak w zawodowych li-

gach zarządzanych przez Polski 
Związek Piłki Nożnej. Co wię-
cej, mecze mogą być umawiane 
z przeciwnikami w dowolnym 

terminie. Wszystko po to, by cie-
szyć się grą na boisku.

Do rozgrywek zgłaszają się 
przede wszystkim młodzi zawod-
nicy.

– W momencie rejestracji 
drużyny mieliśmy po piętnaście 
lat. Momentami było ciężko, na 
przykład kiedy nasi przeciwnicy 
byli od nas starsi o dziesięć, pięt-
naście lat – przyznaje Bartek. 
– My mieliśmy szczęście, ponie-
waż tworzyliśmy zgrany kolektyw 

i zaszliśmy na trzeci po-
ziom rozgrywek na pięć. 

Żeby jeszcze bar-
dziej zachęcić młodych 
zawodników do udziału 
w turnieju, twórcy do-
datkowo podzielili ligi ze 
względu na wiek piłkarzy 
w nich występujących. 
Obecnie istnieją osob-
ne rozgrywki dla tych, 
którzy nie ukończyli 
szesnastego roku życia, 
tak zwane U-16. Pomysł 
amatorskich lig został 
jednak pozytywnie ode-
brany nie tylko przez 
amatorów piłki kopanej. 
Amerykański Nike, pro-
dukujący odzież spor-
tową, wykupił prawa do 
nazwy lig. Pomysł zyskał 

także aprobatę wielu ludzi związa-
nych ze światem futbolu – m.in. 
Daniela Łukasika, Piotra Zieliń-
skiego (piłkarzy kadry narodowej), 
Tomasza Smokowskiego i Michała 
Pola (dziennikarzy sportowych).

„Zawodnicy Playarena mogą 
poznawać swoje nieodkryte ob-
licza, walczyć z własnymi słabo-
ściami, a także cieszyć się z ko-
lejnych zdobytych doświadczeń. 
Te same emocje przeżywa się 
w profesjonalnym futbolu” pi-
sze na oficjalnej stronie projektu 
wspomniany wcześniej Łukasik, 
obecnie piłkarz Lechii Gdańsk.

– Z pewnością jest to cieka-
wa inicjatywa. Trenujący nieco-
dziennie amatorzy mogą zagrać 
mecze o stawkę, a nawet wybić 
się do profesjonalnych zespo-
łów – przyznaje Bartek, na-
pastnik Znajomych Sędziego.  
Czy projekt należy zaliczyć do 
udanych? Na pewno tak, patrząc 
pod kątem komercyjnym. Czy 
wniesie coś nowego do profesjo-
nalnych rozgrywek? O tym prze-
konamy się dopiero za kilka lat, 
kiedy wiek zawodowców osiągną 
zawodnicy, którzy zaczynali grać 
w Playarenie jeszcze jako ucznio-
wie podstawówek.

MARCIN OBŁOZA
marcin13-97@tlen.pl

Mając osiemnaście lat, mó-
wimy, że już możemy ponosić za 
siebie odpowiedzialność, wracać 
później do domu, legalnie pić al-
kohol, palić papierosy i jesteśmy 

gotowi wkroczyć w dorosłe życie. 
Wszystko pięknie, ładnie, ale nie-
stety często bywa tak, że nie potra-
fimy o siebie zadbać i liczymy, że 
we wszystkim wyręczą nas rodzice.

– Mama piorąca moje majtki? 
No proszę cię! – oburza się Alek-
sandra Chmielewska. – Mam 
osiemnastkę na karku, więc to 
chyba logiczne, że posegregowanie 
tego typu ubrań w szufladzie czy 
włączenie prania z moją bielizną 
to czynności, którymi sama się zaj-
muję.

To chyba jednak nie jest takie 
logiczne. Będąc nieraz u krewnych 
i znajomych, zauważyłam, że wiel-
kość człowieka ani wiek nie są wy-
znacznikiem dorosłości. Oto jeden 
z przykładów. 

Chłop jak dąb, równie wielki, 
co stary, pilocik w ręce i kobieta, 
jego mateńka, podająca mu her-
batę. Kilka minut później posta-
wiła obok chłopaka ciastko (czyli 
to była sobota, bo oni zawsze wte-
dy mają coś słodkiego w domu), 
na chwilę usiadła, obejrzała z 
nami kawałek odcinka „Miodo-

Polub nas na:
facebook.com/szlif.lo13

magia. A najgorszym z  możliwych 
usprawiedliwień swojego braku 
umiejętności, jest stwierdzenie, że 
jeszcze...

...mamy na to czas.
„Srali muchy, będzie wiosna, 

będzie trawa lepiej rosła”. Jaki 

czas? Niby kiedy? W ostatniej kla-
sie liceum? Nie, trzeba się uczyć do 
matury, gdzie tam będę myślał o na-
uce gotowania. Mieszkając w aka-
demiku? A w życiu! Studia to okres 
otrzymywania słoików z jedzeniem 
od rodziców, więc odpada. Idąc do 
pierwszej pracy? Kurde, też nie, bo 
ze zmęczenia odechciewa się stania 
przy kuchence. We własnym miesz-
kaniu? Na samym początku trzeba 
zdobyć pieniądze na meble, a nie 
patelnie i garnki, dlatego zupki 
chińskie wystarczą na obiad. Czyli 
podsumowując, mamy dwadzieścia 
parę lat, a jajko na twardo i kawa 
są jedynym ciepłym posiłkiem, któ-
ry potrafimy zaserwować. Żyć nie 
umierać!

A tak na poważnie, to zasta-
nówmy się, jak wielu prostych, 
codziennych czynności z doro-
słego życia nie potrafimy zrobić 
i czy rzeczywiście będzie czas na 
nadrobienie tych umiejętności, bo 
pamiętajmy, że „Czego Jaś się nie 
nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

MONIKA ŚWIĄTEK
msbunia@interia.pl

Jaś musi kiedyś dorosnąć

Fot. Klaudia Tusińska
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