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– W mojej szkole branie leków bez recepty jest bardzo popularne – mówi czternastoletnia Kinga, 
uczęszczająca do jednego z gimnazjów we Wrocławiu. – Leki na katar albo kaszel możesz znaleźć 
w każdym plecaku. Każdy bierze dla zabawy, wszyscy chcą poeksperymentować – kontynuuje. 
Bunt nastolatków i chęć niezależności powoduje, że zagubieni szukają alternatywy dla szarej 
codzienności, patentu na wyrażenie siebie. 
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Pokolenie odurzonych
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– Mam kolegę, który łyka, 
bo gdzieś wyczytał, że jego idol, 
frontman punkowego zespo-
łu, był uzależniony od środków 
przeciwbólowych – mówi sie-
demnastoletni Michał, uczeń 
liceum. 

Branie leków bez recepty 
stało się nową modą i jednym 
z punktów do odhaczenia na li-
ście „Sto rzeczy do zrobienia 
przed ukończeniem gimnazjum”. 
Sprawa ta jest tak oczywista, że 
nastolatkowie zapytani przeze 
mnie o swój nałóg nie byli ani 
trochę zawstydzeni problemem 
i opowiadali o nim tak swobod-
nie, jakbyśmy mówili o paleniu 
papierosów. Wymieniając mi 
różne typy uzależnionych, moc-
no zaznaczają, że to dziewczyny 
biorą więcej i częściej. 

– Te z ambicjami na modelki 
zasłyszały, że jak bierzesz, to nie 
jesteś głodny, ale czy to prawda 
– nie wiem. Wszyscy się śmie-
ją, mówiąc o nich ćpunki high 
fashion – stwierdza siedemnasto-
letnia Magda. 

Czego nie nauczyła mama, 
nauczy telewizja

Skąd wziął się ten problem? 
Skąd ludzie wiedzą, że leki bez 
recepty mają takie a nie inne 
działanie? To bardzo proste 
– z telewizji. Emitowany od 2004 
roku serial, który podbił serca wi-
dzów na całym świecie „Dr Hou-
se” opowiada o niczym innym, 
jak o mężczyźnie – medycznym 
geniuszu, uzależnionym od leków 
przeciwbólowych. W każdym od-
cinku pada przynajmniej pięć 
razy nazwa leku, którego główny 
bohater nadużywa. Co prawda 

jest on na receptę, ale sam pomysł 
potraktowania medykamentów 
jako środków narkotyzujących 
został podchwycony i przetesto-
wany przez ludzi bardzo szybko. 

Takich seriali było mnóstwo, 
począwszy od „House’a” po „Sio-
strę Jackie” i „Skins”. Telewizja 
stała się skarbnicą pomysłów, 
z której to właśnie młodzież czer-
pie najczęściej. Utożsamianie się 
z bohaterami mającymi proble-
my i uciekającymi w narkotyki 
– brzmi banalnie, ale jednak to 
najczęstszy przypadek sięgnięcia 
po tabletki. 

0,27 x Twoja waga = 
ilość tabletek i dobry high

„Ostatni raz wzięłam DXM* 
dwa tygodnie temu, bo miałam 
na to ochotę. Na razie nie mam 
czasu na takie rzeczy. Pewnie 
kiedyś jeszcze sobie wezmę, jak 
będę miała dobry humor, samo-
poczucie fizyczne, będzie fajna 
pogoda wiosenna czy letnia. Nie 
skreślam tego ze swojego życia, 
bo jest to czasem bardzo przy-
jemne i nie widzę powodu, dla 
którego raz na kilka miesięcy nie 
mogłabym sobie wziąć i spędzić 
miło trochę czasu”. 

ne – mówi farmaceutka Elżbieta 
Kuleta. – Działania tych związ-
ków mogą się nasilić w połącze-
niu z innymi lekami, alkoholem 
a w wyniku połączenia dekstro-
metorfanu z efedryną może na-
wet dojść do zgonu – ostrzega. 

Marihuana za droga, 
dilerów brak

– W gimnazjum, kiedy dosta-
wałam jakieś zaskórniaki od ro-
dziców jako kieszonkowe, ledwo 
starczało na kupienie słodkiej 
bułki. Marihuanę paliłam raz czy 
dwa, jeśli ktoś mnie poczęstował. 
Sama nigdy nie kupiłam, bo była 
za droga i nie miałam dojścia do 
dilerów, więc kiedy dowiedziałam 
się o tańszym sposobie na dobry 
humor, spodobało mi się. 

Karolina cierpi na depresję od 
szesnastego roku życia. Potrze-
bowała pomocy, lecz jej rodziców 
nie było stać na terapeutę a psy-
cholog szkolny niewiele mógł. 

– Byłam załamana. Nie chcia-
łam wstawać z łóżka, iść do szko-
ły, byłam wiecznie zmęczona, aż 
któregoś dnia moja koleżanka 
podsunęła mi paczkę tabletek na 
kaszel i kazała łyknąć mi wszyst-
kie w pół godziny. Zrobiłam tak. 
Nigdy nie czułam się lepiej! 

Wiele jest przypadków, kie-
dy nastolatkowie sięgają po leki 
bez recepty, bo są tanie i łatwe 
do zdobycia. Nikt przy okienku 
w aptece nie pyta o dowód ani 
nie zagląda do nosa czy faktycz-
nie masz katar. Jednak kiedy ku-
pujesz jeden lek średnio co drugi 
dzień przez miesiąc, farmaceuci 
cię znają. Zastanawiają się, prze-
cież nie można mieć kataru tyle 
czasu po zażyciu tylu tabletek. 
Dlatego tacy jak ja, starają się 
chodzić do różnych miejsc, żeby 
nasze twarze nie były aż tak bar-
dzo zapamiętane.

Problem brania przez mło-
dzież leków bez recepty to 
stosunkowo jeszcze niezna-
ny problem, mimo że istnieje 
od kilku lat. Czy jednak, żeby 
zwrócić na to uwagę, zwłaszcza 
w Polsce, musi nastąpić jakaś 
tragedia? Narkotyzowanie się 
lekami w młodych latach może 
mieć o wiele gorsze następstwa 
w przyszłości. Z czasem zwykła 
kodeina przestanie wystarczać, 
trzydzieści tabletek zamieni się 
w siedemdziesiąt, a siedemdzie-
siąt w coś cięższego. 

Rośnie nam pokolenie narko-
manów, więc może warto byłoby 
poświęcić chwilę na zaintereso-
wanie się młodymi i zakwalifiko-
wanie wszystkich leków jako leki 
na receptę?

MArTA HejMAnoWsKA
marta.hejmanowska@ 

gmail.com 
* DXM – Dekstrometorfan – nietypo-
wa postać bromowodorku używana 
w lekach na kaszel.Fo
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Takich postów na forach in-
ternetowych znalazłam tysiące. 
Szukając informacji o innych tab-
letkach bez recepty, cieszących się 
popularnością, trafiłam na stro-
nę, która oprócz wyjaśnionego 

działania specyfiku i nazw leków, 
w których on występuje, podaje 
także wzory, dzięki którym łatwo 
policzyć, ile tabletek lub łyżek 
syropu powinniśmy łyknąć, żeby 
mieć dobry, bezpieczny „odlot”, 
i wskazówki dotyczące samego 
zażywania np.: „By uzyskać naj-
więcej ciekawych efektów, DXM 
bierz w ciemnym pokoju, leżąc na 
łóżku, ze słuchawkami w uszach. 
Najlepszą muzyką będzie taka, 
jaką lubisz, choć zasadniczo 
muzyka z regularnym bitem jest 
polecana. Nie bierz DXM w miej-
scach publicznych, szczególnie za 
pierwszym razem”. 

Młodzież często nawet nie ma 
pojęcia, jaki środek znajduje się 
w tym, co bierze. 

– Najgroźniejsze substancje 
to chlorowodorek lub siarczan 
pseudoefedryny i fosforan kode-
iny. Pierwszy to pochodna amfe-
taminy, która ma silne działanie 
uzależniające. W połączeniu 
z nadmanganianem potasu wy-
trąca się metkatynon – substan-
cja psychoaktywna. W dużych 
ilościach powoduje pobudzenie, 
euforię, suchość w jamie ustnej, 
przyspieszony i krótki oddech. 
Doprowadza do uzależnienia fi-
zycznego. Drugi z kolei to czysta 
kodeina występująca w opium. 
W większych dawkach powoduje 
stany euforii, senność, wprowadza 
w stan niewrażliwości na przykre 
doznania, powoduje zanik odczu-
wania głodu. Bardzo szybko daje 
uzależnienie psychiczne i fizycz-
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Wielki mistrz przygody Cli-
ve Cussler, autor, który od lat 
nie schodzi z list najpopular-
niejszych, w swoim najnowszym 
bestsellerze o przygodach słyn-
nego oceanologa, ŚWIT PÓŁ-
KSIĘŻYCA , przedstawia czy-
telnikom kolejną niesamowitą 
historię. 

Intryga sięgająca czasów 
rzymskiego imperium. Tajem-
niczy manifest. Zagadkowe 
wybuchy niszczące meczety 
w Egipcie i Turcji. Co łączy te 
wydarzenia? Główny bohater, 
Dirk Pitt, musi to ustalić, za-
nim znajdzie się wraz ze swoją 
piękną żoną w ogromnym nie-
bezpieczeństwie. Rozpoczyna 
ryzykowne poszukiwania roz-
wiązania zagadki od Waszyng-
tonu przez Londyn po cypryjską 
podwodną grotę. Rozwiązanie 
może odmienić historię świata.

Clive Cussler stworzył roz-
budowany świat dopracowany 
w najmniejszych szczegółach. 
Zaskakujący rozwój wydarzeń 
i doskonały styl książki spra-
wiają, że lekturę wchłania się 
niemal jednym tchem. Atrak-
cyjnie przedstawiony wątek 
historyczny zaciekawi nawet 
nieprzejawiających zaintereso-
wania przeszłością. Na pochwa-
łę zasługuje prowadzenie wielo-
wątkowej konstrukcji fabuły na 
osobnych płaszczyznach cza-
sowych. Chcemy wiedzieć, co 
się zaraz stanie i co zdarzyło 
się dawno temu. Bogate opi-
sy architektury, przedmiotów 
i atmosfery wokół bohaterów 
czynią książkę wiarygodną 
i ciekawą. 

Autor doskonale manipulu-
je naszymi uczuciami i decydu-
je, kiedy cieszymy się z odkrycia 
fragmentu tajemnicy, a kiedy 
boimy się o życie. Nieco do 
życzenia pozostawia jedynie 
sposób, w jaki prowadzona jest 
narracja. Nie do końca wiado-
mo, kiedy mamy do czynienia 
z przygodami starego Dirka Pit-
ta czy też jego synem nazywają-
cym się tak samo jak ojciec. 

„Świt półksiężyca” jest ide-
alną propozycją dla tych, którzy 
dopiero zaczęli swoją przygo-
dę z twórczością Cusslera, jak 
i tych, którym nie jest obca po-

stać Dirka Pitta i jego 
przygód. 

ALeKsAndrA 
BinKoWsKA

olabinola@gmail.com

Wciągające 
niebezpieczeństwo

Zakaz oceniania 
książki po okładce

– Czuję potrzebę uczestnicze-
nia we mszy świętej, uwielbiam 
swoje włosy, a wieczorem lubię 
posłuchać Linkin Park. Czy je-
stem w jakimś stopniu satanistą? 
– odpowiada i zarazem pyta Mi-
chał Krzysztof Sadowski, szczęś-
liwy posiadacz drugiego imienia 
(wybranego przy bierzmowaniu), 
dredów oraz półki z płytami 
ulubionej grupy rockowej. Ma 
dziewiętnaście lat i przyznaje, że 
bardziej pamięta wszystkie teksty 
piosenek Linkin Parku niż kolę-
dy, ale nie pozwala mówić o sobie 
bezbożnik.

– Ocenianie mnie pod kątem 
religijnym, zwracając uwagę je-
dynie na moje włosy, uważam za 
cios poniżej pasa. To tak jakby 
mierzyć talent muzyczny prima-
donny na podstawie tego, jak ma 
pomalowane paznokcie. 

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, a na jednym z piąt-
kowych spotkań siedzi dziewczy-
na ubrana w czerń, z glanami na 
nogach, plecaczkiem bogato zdo-
bionym naszywkami zespołów 
metalowych i hardrockowych. 

Czerń od czubka głowy do stóp, gdzieniegdzie jakiś tatuaż, 
więcej niż jeden kolczyk w ciele, nietypowy kolor włosów czy 
krzykliwy makijaż, słuchawki w uszach, z których płynie mu-
zyka grupy metalowej, a do tego wiara w jezusa Chrystusa. 

się na wartościach chrześcijań-
skich, to jeszcze bardziej. Ci, co 
słuchają metalu, rocka czy rapu, 
też potrafią odnaleźć swoje miej-
sce w Kościele – mówi ks. Jaro-
sław Filipiak.

Przesadne chęci
reforma szkolnictwa weszła w życie pełną parą. Wiadomo już, jak wygląda egzamin gim-
nazjalny, rekrutacja do szkół średnich oraz plan zajęć klas drugich, w których przedmioty 
rozszerzone działają na nieco innych zasadach niż rocznik wcześniej. jedyną rzeczą, która 
wciąż jest zagadką, są szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego. Tymczasem co o reformie 
sądzą sami uczniowie?
– Najważniejszą zmianą 

jest inne rozłożenie materiałów 
z przedmiotów zawodowych, 
a także inna treść egzaminów. 
Wymagania się zwiększyły – mówi 
Kacper Grabiński, uczeń Zespo-
łu Szkół Teleinformatycznych 
i Elektronicznych we Wrocławiu. 
Kolejnym ważnym elementem 
reformy było zwiększenie licz-
by przedmiotów rozszerzonych 
w technikum – z jednego na dwa.

– To daje nam większy zakres 
możliwości przy wyborze stu-
diów. W połączeniu z przedmio-
tami zawodowymi przysparza 
nam to dużo pracy, ale ogólnie 
jestem zadowolony ze zmian i ta-
kiego wyglądu technikum.

Tymczasem uczniowie szkół 
licealnych łamią umysły pod cię-
żarem ogromnej liczby godzin 
z przedmiotów rozszerzonych.

– Dziewięć matematyk, cztery 
fizyki, trzy informatyki. Trochę 
dużo tej matmy – mówi Michał 
Chojnacki, uczeń drugiej kla-
sy Liceum nr 4 we Wrocławiu. 
– Wszystko się zamerykanizowa-
ło. Otrzymaliśmy blokowy system 
nauczania, jesteśmy w stu procen-
tach skupieni na rozszerzeniach. 
To źle z tego względu, iż prze-
szkadza się ludziom, którzy stara-
ją się być otwarci i dobrzy na wielu 
płaszczyznach. Wolałbym jednak 
odpuścić sobie trochę rozszerze-
nia i pobawić się jeszcze w chemi-
ka czy biologa – dopowiada.

– Jestem trochę rozczarowany 
takim ograniczeniem pozostałych 
przedmiotów. Moim zdaniem 
człowiek, który kończy liceum 
i ma wykształcenie średnie, po-
winien posiadać podstawową 
wiedzę z zakresu każdego przed-
miotu – wtóruje mu starszy kole-
ga, Jakub Mazur, uczeń Liceum 
nr 3 we Wrocławiu. – Z drugiej 
jednak strony przedmioty, z któ-
rych nie pisze się matury, i tak są 
zazwyczaj bagatelizowane przez 
uczniów.

– Robi się z nas specjalistów 
– stwierdza Michał. – Nie jestem 
całkowicie negatywnie nastawio-

ny do reformy. Prawda jest taka, 
że w dobie Internetu zdobycie 
wiedzy, której nie zapewni mi 
szkoła, nie jest trudne – mówi.

Zatem ministerstwo, które 
chciało pójść na rękę uczniom, 
zapewniając im dobre wykształ-
cenie w zakresie przedmiotów, 
które będą im potrzebne na ma-
turze, a dalej na studiach i w pra-
cy, nie spotkało się z ich ocze-
kiwaniami. Licealiści toną pod 
rozszerzeniami, pozostając za-
mkniętymi na inne przedmioty.

– Co dla mnie jest trochę 
dziwne, gdyż szkoła z założenia 
miała być ogólnokształcąca – 

mówi Kuba. – Nie podoba mi się 
też to, że rozszerzenia są narzu-
cone, bo jednak po gimnazjum 
nie zawsze jesteśmy pewni, czego 
chcemy konkretnie.

Pozostaje nam już tylko cze-
kać, jak sytuacja się rozwinie. Po 
wynikach matur 2015 okaże się, 
czy czas poświęcony na przedmio-
ty rozszerzone nie będzie zmarno-
wany. Później, gdy pierwsze tzw. 
eksperymentalne roczniki skończą 
studia, zobaczymy, czy reforma 
była nie tylko w teorii, ale i w prak-
tyce skuteczna. Tymczasem coraz 
częściej słyszy się o bezsensow-
ności postępowania Ministerstwa 
Edukacji i o chęci powrotu do 
starego systemu, bez gimnazjum, 
z dłuższą podstawówką.

– Uważam, że reforma nie 
była konieczna, taka zmiana dla 
zmiany, żeby było odnotowane, 
że coś zrobili tam na górze. A ja 
teraz nie mogę przez to sprzedać 
podręczników – kończy wypo-
wiedź Jakub.

MATeusz KołoMAńsKi
radvvan@ymail.com

Mówi, śmieje się, bierze chętnie 
udział w planowaniu wyjść i im-
prez stowarzyszenia.

– Muzyka, styl ubierania, 
uczesania i ilość kolczyków nie 
zależą od tego, w co i jak bardzo 
wierzymy. Poza tym istnieją ze-
społy rockowe śpiewające o wie-
rze, takie jak Luxtorpeda. Czy 
w Piśmie Świętym jest gdzieś 
napisane, że metal jest zły i nale-
ży go tępić? – mówi Aleksandra 
Baier. – Do KSM-u może uczęsz-
czać każdy, niezależnie od tego, 
jakiej muzyki słucha. Nie można 
się ograniczać i słuchać samych 
psalmów, kiedy nawet Jon Bon 
Jovi mówi, że wierzy w Boga.

W większości starsze poko-
lenie, widząc młodzież w czerni, 
łapie się za serce lub moherowe 
berety. Księża różnie reagują na 
takie osoby, choć niemała część 
jest zadowolona, że widzi na 
mszach i katolickich spotkaniach 
fanów mocniejszych dźwięków. 

– Cieszę się każdym, kto 
przyjdzie na spotkanie młodzie-
żowe, który szuka w świecie włas-
nych ideałów, a jeśli one opierają 

Dlatego też nie stawiajmy 
znaku równości przy czerni, ta-
tuażach, rocku i diable. Tak jak 
o chłopczyku, który w piórniku 
ma różową kredkę, nie można 
powiedzieć, że jest gejem, tak 
samo okolczykowanej dziewczy-
ny z dredami nie wolno nazywać 
bezbożnicą, bo ocenianie czło-
wieka na podstawie jego wyglą-
du to jak ocenianie książki po 
okładce.

MoniKA ŚWiąTeK 
msbunia@interia.pl
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Sentymentalnie do śmieci
Kalendarze kieszonkowe, pocztówki, bilety komunikacyjne, kapsle, różnego rodzaju karty, 
naklejki, saszetki cukrowe… niepotrzebne szpargały? skądże znowu! To przechowywane 
w specjalnych pudłach skarby, niekiedy gromadzone od lat.
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– Moje zbiory gromadzę od 
kilku lat – mówi Zosia Polecka, 
uczennica drugiej klasy liceum, 
podając mi średniej wielkości pu-
dełko. – Zawsze, gdy wyjeżdżam 
gdzieś na wakacje, to obowiązko-
wo kupuję pocztówkę przedsta-
wiającą jakiś ładny widok z tego 
miejsca. Nieraz zdarzało się, że 
prosiłam znajomych, aby przy-
wozili mi małe zdobycze z ich 
podróży – kontynuuje swoją wy-
powiedź, a ja w tym czasie prze-
glądam jej kolekcję. Zwraca mi 
szczególną uwagę na jedną z kar-
tek. – Tę nabyłam dwa lata temu 
podczas tygodniowej, klasowej 
wycieczki do Grecji. Mam do niej 
ogromny sentyment. Przywołuje 
wiele świetnych wspomnień. 

Poza kolekcją pocztówek li-
cealistka prezentuje mi również 
nieco mniejszy zbiór cukrowych 
saszetek. Mówi, że zawsze, gdy 
widuje się ze znajomymi, to ko-
niec końców trafiają do kawiar-

ni. W ten sposób Zosia prowadzi 
pewnego rodzaju kalendarz.

– Zapisuję na saszetce datę 
spotkania i imię osoby, z którą 
spędzam czas. W zasadzie nie 
wiem, czemu to robię. Jednora-
zowa czynność zapoczątkowała 
cały cykl. To już chyba przyzwy-
czajenie – śmieje się siedemna-
stolatka. 

Miłość od podstawówki
– Jako mała dziewczynka 

często bywałam na festynach 

i zawsze brałam udział 
w loterii fantowej. Wszyscy 
marzyli o wygraniu roweru 
lub hulajnogi. Ja za wszel-
ką cenę chciałam zdobyć 
kartkę z naklejkami – mówi 
Monika Świątek, uczennica 
XIII LO. – Ile się naprosi-
łam koleżanek, które na-
lepki wygrały, by się ze mną 
wymieniły… – wzdycha tea-
tralnie, mówiąc, że właśnie 
tak rozpoczęło się jej kolek-

cjonowanie. 
Po co jej te „śmieci”? Dla po-

prawy humoru, świadomości, że 
ma jakiś cel, chęci pochwalenia 
się swoją kolekcją przed innymi. 
Wszystkie jej naklejki są nienaru-
szone i czekają na dzień, w któ-
rym Monika przyklei je na jakiś 
zeszyt, lodówkę, list czy klapę 
laptopa. 

– Miło jest otworzyć segre-
gator i zobaczyć cały ten zbiór. 
Jeszcze milej przypomnieć sobie, 

z jakim trudem został zdobyty. 
Jedna mała naklejka Kaczora 
Donalda, a tyle radości! – uśmie-
cha się dziewczyna.

Wspomnienie za 1,50 zł
Gdy pytam Tomka Sejmickie-

go, dlaczego zaczął zbierać bilety 
MPK, chłopak szeroko się uśmie-
cha i odpowiada, że przecież każ-
dy coś kolekcjonuje.

– Dla mnie filatelistyka i nu-
mizmatyka są przereklamowane. 
To nudne, zbyt oczywiste. Kie-
dyś, gdy nie miałem jeszcze bile-
tu miesięcznego, podróżowałem 
na jednorazówkach. Później od-
kładałem je do portfela, kiesze-
ni. Po jakimś czasie uzbierał się 
niezły stosik. Tak to się zaczęło 
– mówi uczeń trzeciej klasy tech-
nikum samochodowego, wysypu-
jąc na stolik setki papierków, na 
które patrzę z niekrytym podzi-
wem.

– Moja kolekcja byłaby nieco 
większa, gdybym pewnego razu 
nie próbował się wymigać od man-
datu za jazdę na gapę. Wcisnąłem 
wtedy kontrolerowi cały pliczek 
biletów, zbierany przez cztery 
miesiące, mówiąc, że gdzieś tam 
powinien być ten właściwy, po 
czym szybko wysiadłem z tram-

waju i uciekłem. Może nie ma się 
czym chwalić, ale ja traktuję to 
jako jeden z pozytywnych aspek-
tów mojego zbieractwa – śmieje 
się osiemnastolatek. – Poza tym 
każdy bilet to historia jakiejś po-
dróży. Dokładna data, godzina 
i środek transportu – dodaje. 

Tomek mówi, że od trzech lat 
zbiera również bilety PKP oraz 
lotnicze. Tych drugich ma zale-
dwie cztery, ale zaprasza mnie za 
kilka lat. 

Każdy coś kolekcjonuje…
Wniosek jest prosty: zbieramy 

wszystko, co tylko się da. Gro-
madzimy pokaźne kolekcje, aby 
mieć jakieś zajęcie, cel. Z pozo-
ru nic nie znaczące przedmioty, 
zwykłe śmieci, które dla ich właś-
cicieli są bezcennymi skarbami. 
Przywołują wspomnienia, budzą 
w zbierających dumę. Dla niektó-
rych to może wydawać się głupie, 
bo na co komu takie rupiecie? Ni 
to sprzedać, ni mądrze spożytko-
wać. Jednak czy gdyby faktycz-
nie były takie bezużyteczne, to 
ludzie gromadziliby je w domu 
w takich ilościach? Cieszyliby się 
na ich widok?

ALiCjA GoLon
alicja.anna.g@gmail.com

Każdy z nas niemal na pamięć 
zna popularne slogany reklamo-
we. Ich cel jest zawsze taki sam 
– wpłynąć na naszą podświado-
mość i zachęcić nas do kupna da-
nego produktu. Niektórzy twier-
dzą, że są odporni na działanie 
reklam, na przykład Mateusz, 
uczeń drugiej klasy gimnazjum.

 – Reklamy zupełnie na mnie 
nie działają, przecież mam włas-
ny rozum i wiem, że to, co produ-
cenci przedstawiają w reklamach, 
często jest zakłamane i przekolo-
ryzowane – mówi.

Chwilę później idzie do skle-
pu i zamiast kupić jak zawsze 

coca colę, do picia kupuje pepsi, 
bo przecież 64 procent Polaków 
wybrało smak pepsi. Skoro wię-
cej niż połowa ankietowanych 
twierdzi, że jest lepsza, to prze-
cież musi w tym coś być.

Chcesz być cool, 
kupuj u nas!

Jednym z sympatyczniej-
szych haseł reklamowych jest 
hasło Media Markt. Większość 
orientuje się, że brzmi ono mniej 
więcej tak: Media Markt. Nie 

Nie dla idiotów
Kup nasz produkt po okazyjnie niskiej cenie i wypróbuj go, a nie będziesz potem chciał używać 
niczego innego. nasz produkt jest świetny i stworzony specjalnie dla ciebie, bo ty jesteś tego 
wart. 

dla idiotów! Przekaz jest prosty 
– jeśli nie chcesz być idiotą, idź 
do Media Markt i kup kolejny, 
nawiasem mówiąc, całkowicie ci 
zbędny, komputer, telewizor czy 
aparat fotograficzny. Niby nie-
zbyt wyszukane hasło, ale działa. 
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wielu z nas daje się nabrać na 
te tanie reklamowe chwyty.

Przekręć, poliż, zamocz i... 
zjedz!

To, co chyba najbardziej nas 
denerwuje, czyli krótkie głupawe 
hasełka, piosenki, rymowanki, 
jednocześnie najbardziej zapada 

nam w pamięć. Według mnie nie 
ma nic gorszego niż jakaś niezbyt 
inteligentna reklama plącząca ci 
się w podświadomości. Niby jej 
nie znosisz, ale jakoś ciągle nie 
możesz jej wyrzucić z pamięci. 
Po prostu reklamy są tak celowo 
konstruowane. Pracuje nad tym 
cały sztab fachowców, między 
innymi psychologów. Manipulu-
ją oni naszą podświadomością 
i niejako zmuszają nas do kupna 
czegoś, czego zupełnie nie po-
trzebujemy. 

To się nazywa żerowanie na 
ludzkiej naiwności. Im prostsza 
i głupsza piosenka, wierszyk itd., 
tym większe prawdopodobień-
stwo, że zapamiętasz i że przy-
pomnisz sobie o tym w momen-
cie robienia zakupów i po prostu 
kupisz reklamowany produkt za-
miast innego, często tańszego.

niebywała okazja!
Wyobraź sobie następują-

cą sytuację – idziesz do jednej 
z sieciówek, aby kupić sweter 
na zimę. Od razu po wejściu do 
sklepu w oko wpada ci piękny, 
modny, w ciemnoszarym kolorze. 

Podchodzisz do pół-
ki z wieszakami, wy-
szukujesz odpowiedni 
rozmiar i zadowolony 
z zakupów udajesz się 
w kierunku kas. Nagle 
przypominasz sobie, że 
nie sprawdziłeś metki 
z ceną. Zerkasz, a tam 
widnieje cena sto pięć-
dziesiąt złotych. Roz-
czarowany odkładasz 
sweter z powrotem na 
półkę. Przecież nie wy-
dam na niego tyle pie-
niędzy! Ale wystarczy, 
że obsługa sklepu do 
metki z ceną przyklei 
naklejkę z napisem – 50 
procent obniżki i na-
stępna osoba wcale nie 
będzie narzekała na 
zbyt wysoką cenę swe-

tra. Wprost przeciwnie, będzie 
przekonana, że zrobiła interes 
życia, wydając „jedyne” sto pięć-
dziesiąt złotych, zamiast trzystu. 

Tak więc nie można do końca 
ufać temu, co mówi reklama, bo 
można się na tym nieźle przeje-
chać. Ale bez obaw! Wystarczy się 
jedynie kierować zdrowym roz-
sądkiem, jeśli się takowy posiada, 
i wszystkie te reklamy traktować 
z lekkim przymrużeniem oka.

WiKToriA ŻureK 
wiki54-97@o2.pl

Historia, która może 
spotkać każdego. Tak 
niezwykła a codzienna. 
Bawiąca i wzruszająca 
do łez. Ukazująca wiele 
ludzkich wad i słabości. 
Film oparty na faktach 
w reżyserii Macieja Pie-
przycy „Chce się żyć” 
pokazuje nam życie 
człowieka, który pomi-
mo wielu przeciwności 
losu dąży do wyznaczo-
nego celu – porozumie-
nia się ze światem. 

Mateusz Rosiński to 
chłopak z porażeniem 
czterokończynowym. 
Skazany na wieczne 
uzależnienie od innych. 
Uwięziony we własnym 
niepełnosprawnym cie-
le, uważany jest za ro-
ślinę. Lecz w przeciwieństwie 
do niej wszystko rozumie, uczy 
się dzięki obserwacjom, myśli 
jak każdy z nas. Reżyser bardzo 
mocno zwraca uwagę na we-
wnętrzne przemyślenia Mateu-
sza i postrzeganie przez niego 
świata, a nie tylko na to, co się 
dzieje wokół. Dlatego bardzo 
trafnie użyto komentarzy głów-
nego bohatera w tle. Wypowie-
dziane myśli pozwalają widzowi 
wczuć się w jego sytuację i po 
części zrozumieć mechanizm 
działania jego świata. 

Dawid Ogrodnik fenome-
nalnie odgrywa rolę Mateusza. 
Jest on tak autentyczny, że bar-
dzo łatwo zapomnieć o tym, 
że jest jedynie aktorem. Jego 
mimika twarzy, gestykulacja 
i ogół postaci są nad wymiar 
rzeczywiste. Odnosi się wra-
żenie, że na ekranie ma się do 
czynienia z prawdziwym Ma-
teuszem. Chłopakiem, któ-
ry pomimo swojej fizycznej 
ułomności jest bardzo zabawny 

i dowcipny. Zwraca uwagę na 
kobiety, jak każdy inny facet, 
o czym świadczą jego rankin-
gi biustów przeprowadzane na 
każdej pani, którą spotka. Prze-
żywa również swoje pierwsze 
miłości, rozstania, cierpienia, 
nie wypowiadając przy tym ani 
słowa. Wszystko kumuluje się 
wewnątrz. Aż do dnia, kiedy 
spotyka osobę, która daje mu 
możliwość wykrzyczenia światu 
KIM tak naprawdę jest, a do-
kładniej CZYM nie jest. Kiedy 
powoli zaczyna porozumiewać 
się z innymi, widać na jego twa-
rzy poczucie spełnienia i ulgi. 

Mateusz Rosiński udowad-
nia wszystkim, że dzięki de-
terminacji osiągamy to, czego 
pragniemy. Ekranizacja tej nie-
samowitej historii budzi wiele 
emocji i jednocześnie zmusza 
do refleksji nad postrzeganiem 
przez społeczeństwo osób nie-
pełnosprawnych.

MArTA nAMyŚLAK
namyslaczka@onet.eu
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nadszedł moment, do którego wrocławski futbol amerykański dorastał od dawna. Po siedmiu 
latach zaciętej rywalizacji między Giants a devils, kluby jednoczą się pod wspólnym błękitno-
-czarnym sztandarem jako Wrocław Panthers.

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 mło-
dym adeptom sztuki pisania zdobywać wiedzę i umie-
jętności niezbędne do wejścia w dorosłe, dziennikar-
skie życie. Dzięki niej mają oni, co piątek, możliwość 
spotkań z politykami, aktorami, duchownymi, dzienni-
karzami oraz innymi ciekawymi mieszkańcami naszego 
miasta.

Wakacje minęły w błyska-
wicznym tempie. 6 września 
2013 podczas spotkania Mło-
dzieżowej Wszechnicy Dzien-
nikarskiej uczniowie z klasy 
2a przygotowali wiele atrakcji 
dla młodszych kolegów, dzięki 
którym mogliśmy się lepiej po-
znać. 

27 września Wszechnicę 
odwiedzili raper – Marcin Mi-
chalkiewicz oraz producent 
muzyczny – Marcin Adamo-
wicz. Zachęcani przez młodych 
dziennikarzy odpowiadali na 
pytania dotyczące działalności 

muzycznej, zdradzili kulisy na-
grywania i wydawania płyt. 

4 października Wszechnica 
gościła Emilię Frącek, Martę 
Niewczas oraz Patrycję Strzy-
żewską. Te trzy pełne radości 
i pogody ducha dziewczęta łą-
czy jedna pasja – jest nią praca 
w Kampusie TV. 

11 października na obozie 
dziennikarskim w Kuraszko-
wie członkowie Młodzieżowej 
Wszechnicy Dziennikarskiej 
mieli możność spotkania się ze 
starostą powiatu trzebnickiego 
Robertem Adachem.

Zbite lusterko daje siedem lat 
nieszczęścia. W piątek trzynastego 
bezpieczniej jest zostać w domu, 
by uniknąć pechowych sytuacji. 
Nie wspominając już o czarnym 
kocie, który przebiegnie drogę 
– w tym momencie najlepiej za-
wrócić i zmienić trasę... A nie daj 

BOŻE, żeby na myśl przyszło Ci 
dziękowanie za serdeczne słowo 
„powodzenia”. No właśnie. „Nie 
daj Boże”...

Czarny kot? Zawracam!

To jest mentalność współ-
czesnego człowieka. Chrześcijan 
w Polsce i na świecie nie brakuje, 
wierzących w zabobony tym bar-
dziej. Najdziwniejsze, że na ogół 
są to ci sami ludzie – katolicy pie-
lęgnujący pogańskie przesądy. Wy-
dawać by się mogło, że dwudziesty 
pierwszy wiek to czas ludzi poważ-
nych i wykształconych, mających 
naukowe wytłumaczenie w każdej 
dziedzinie życia. W przesądy wie-

rzyć jest łatwo, trudniej się do tego 
przyznać. 

Skąd te wszystkie absurdal-
ne wierzenia w magię związaną 
z naszym losem? Myślę, że każdy 
z nas chce mieć wpływ, chociaż 
odrobinę, na własne przezna-
czenie, a z losem lepiej nie igrać. 
Niezależnie od wieku i wykształce-
nia, w mniejszym bądź większym 
stopniu podporządkowujemy się, 
czasem wręcz śmiesznym, za-
bobonom i rytuałom. Jaki mają 
one oddźwięk w historii? Skąd się 
wzięły? Rozsypana sól na pewno 
przyniesie kłótnię… Tak naprawdę 
przesąd wziął się stąd, że kiedyś sól 
była droga, gdy została rozsypana, 
nieszczęście spadało na tego, kto 
musiał za nią zapłacić. Ślub najle-
piej wziąć w miesiącu z literką „R”, 
ponieważ jest to symbol rodziny 
i zapewni dobrobyt w małżeństwie. 

Nieważne jak poważnym i wierzą-
cym jesteś człowiekiem – w drodze 
do kościoła (o ironio!) i tak omi-
niesz stojącą drabinę, bo przecież 
przejście pod nią może strącić 
opiekuńczego ducha, który siedzi 
na twojej głowie. 

Pewne przesądy wrosły już 
w naszą kulturę, są wpajane od 
dziecka. Chociażby matczyne „Nie 
oblizuj tłuczka od ciasta, bo twój 
mąż będzie łysy!”. Są i tacy, którzy 

w piątek trzynastego nie ruszają się 
z domu. Jest to dzień jak co dzień, 
po prostu akurat wtedy Filip IV 
Piękny wykonał egzekucję na za-
konie templariuszy, a ich wielki 
mistrz rzucił klątwę na króla, któ-
ra się spełniła. 

Niektóre zabobony to część 
naszej kultury i pozostaną z nami 
na długo, chociażby topienie ma-
rzanny, aby wygonić zimę – prze-
sąd ten jest starszy niż całe chrześ-
cijaństwo. Ludzie dla pewności 
nie będą witać się przez próg, aby 
przypadkiem nie przenieść złych 
mocy z zewnątrz do mieszkania. 
Nieważne jak bardzo technika 
i nauka pójdą naprzód, jak bar-
dzo będziemy wykształceni – i tak 
panna młoda nie będzie chciała 
pokazać swej sukni panu młode-
mu przed ślubem i koniecznie do 
ołtarza zabierze coś niebieskie-

(R)ewolucja

Czas dorosnąć
Do tak ważnej decyzji wroc-

ławianie dojrzewali od dawna. 
Pierwszy sygnał o potencjalnej 
fuzji pojawił się w 2011 roku, do-
słownie kilka minut przed rozpo-
częciem w Bielawie finału Topligi 
między wrocławskimi drużynami 
(wtedy Giants jeszcze jako The 
Crew). Zawodnikom podano in-
formację, że w następnym sezo-
nie oba zespoły mogą wystąpić 
jako jedna drużyna.

Wówczas ostatecznie skoń-
czyło się tylko na słowach. Pomysł 
jednak nie umarł i tak po dwóch 
latach, 24 września, polski futbol 
ujrzał tajemnicze czarno-błękit-
ne logo Wrocław Panthers.

 – Nadeszły czasy, do których 
dorastaliśmy długo. Teraz nowa 
siła, nowa jakość, ale stara de-
terminacja i głód sukcesu – pisze 
o fuzji reprezentant Polski i jesz-
cze niedawno gwiazda Giants – 
Babatunde Aiyegbusi.

Panthers – przypadek?
Odpowiedź brzmi – nie. Za-

równo nazwa jak i barwy klubu 
wzorowane są na amerykańskiej 

drużynie Carolina Panthers, gra-
jącej w najwyższej futbolowej lidze 
świata – NFL. Wybór tego akurat 
zespołu też nie jest przypadkowy 
i w większej mierze motywowa-
ny jest nie sukcesami na boisku, 
a faktem, że Charlotte, gdzie znaj-
duje się siedziba klubu, jest mia-
stem partnerskim Wrocławia.

Trwają rozmowy mające na 
celu nawiązać także partnerską 
współpracę między obiema dru-
żynami i kto wie, może niedługo 
wielki Cam Newton (rozgrywa-
jący Carolina Panthers) zaprosi 
nas do wspólnego kibicowania 
polskim Panterom.

Wrocławska futbolowa 
puszka Pandory

To, co dla niektórych było ma-
rzeniem, przeniesionym po latach 
do rzeczywistości, dla innych jest 
koszmarem spędzającym sen z po-
wiek. Polscy fani obawiają się bru-
talnej dominacji Panthers w przy-
szłym sezonie. Devils i Giants już 
jako osobne kluby wyznaczały 
standardy w lidze. Po fuzji zaś 
w składzie panter znajdzie się aż 
piętnastu reprezentantów Polski 

oraz większość wyróżnionych na 
koniec sezonu graczy. Wielu eks-
pertów twierdzi, że to zniszczy 
polski futbol, odbierając zawod-
nikom innych drużyn chęć do gry 
w obliczu tak potężnego rywala.

Taki jest sport
Nie możesz powiedzieć, że 

jesteś dobrym sportowcem, je-
żeli zniechęca cię to, że ktoś jest 
lepszy. Wręcz przeciwnie, nie ma 
większego motywatora niż fakt, 
że przed tobą jest ktoś, kogo mu-
sisz dogonić i zająć jego miejsce. 
Jak depczesz komuś po piętach, 
to zaczynasz biec jeszcze szyb-
ciej, bo cel jest już blisko, ale on 
też przyspiesza, gdyż czuje twój 
oddech na swoich plecach. 

Tak działa sport, to jego mo-
tor napędowy i to, za co go ko-
chamy.

Nie wiem, jak fakt powstania 
silniejszego rywala miałby znisz-
czyć polski futbol, nie wiem też, 
jak mógłby mu nie pomóc. Niech 
zawodnicy z całej Polski udowod-
nią, że zasługują na miano praw-
dziwych atletów i pokażą Pante-
rom, że jeśli chcą mistrzostwa, to 

muszą się trochę zmęczyć i ubru-
dzić, żeby po nie sięgnąć.

Panthers – made in Poland
Głównym celem fuzji jest 

wyniesienie polskiego futbolu 
poza krajowe podwórko. Wroc-
ław ma się stać nową siłą i mar-
ką na futbolowej mapie Europy, 
a Panthers nowym wrocławskim 
produktem eksportowym. 

Niezależnie czy jesteś zawodni-
kiem jednej z drużyn przerażonych 
siłą wrocławian, byłym fanem De-
vils/Giants, czy też czytelnikiem, 
który pierwszy raz zetknął się z tym 
sportem przez ten artykuł, wszyscy 
jesteśmy świadkami (r)ewolucji, 
nie tylko w polskim futbolu, ale 
w całym polskim sporcie.

Miłosz WiCińsKi 
milekwic@gmail.com
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go i pożyczonego. Włosów przed 
maturą się nie ścina, by przypad-
kiem wiedza nie zniknęła razem 
z nimi. Ludzie już zawsze będą 
łapać się za guziki na widok ko-
miniarza. 

Przesądy to już nasza tradycja 
i zostaną z nami chyba do końca 
świata. Odpukać w niemalowane, 
aby nie przyszedł on zbyt prędko.

MireLLA ryMAszeWsKA 
mirella.rymaszewska@gmail.com

Fo
t. 

d
aw

id
 s

zu
lc

Na zdjęciu Babatunde Aiyegbusi

Polub nas na:
facebook.com/szlif.lo13


