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Co łączy aktora Johnny’ego Deppa, choreografa Michała Piróga, wokalistę „30 seconds to 
Mars” Jareda Leto, byłego prezydenta USA Billa Clintona, piosenkarkę Miley Cyrus, reżysera 
Jamesa Camerona, tenisistki Venus i Serenę Williams, boksera Mike’a Tysona i prawie pół 
miliona Polaków? Weganizm.
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Żrę trawę

„Weganizm jest to sposób 
życia dążący do rzeczywistej 
minimalizacji uczestnictwa 
w eksploatacji zwierząt” – pisze 
Stowarzyszenie Empatia, jedna 
z organizacji promujących taką 
postawę. Polega na całkowitym 
odrzuceniu produktów pocho-
dzenia zwierzęcego.

Niejednemu mieszkańcowi 
kraju schabowego na takie sło-
wa brwi unoszą się same. Tak 
bez mleka, jaj, miodu, o mięsie 
już nie wspominając? To w ogóle 
zdrowe?

A skąd bierzesz białko?
– to pytania kierowane do prak-
tycznie każdej osoby przecho-
dzącej na dietę roślinną.

– Instytut Żywności i Ży-
wienia wydał stanowisko stwier-
dzające, że zbilansowane diety 
wegetariańskie mogą być stoso-
wane, a nawet pomagają w zapo-
bieganiu różnym chorobom die-
tozależnym – mówi dietetyczka 
Iwona Kibil. – Ze względu na 
małą ilość badań wciąż brakuje 
oświadczenia dotyczącego we-
ganizmu. Ale Amerykańskie 
Stowarzyszenie Dietetyków, naj-
większa tego typu organizacja na 
świecie, stwierdza, że taka dieta 
jest jak najbardziej prawidłowa 
i może być stosowana przez każ-
dego, także dzieci i kobiety w cią-
ży oraz w okresie laktacji. 

Anemia wynikająca z od-
stawienia mięsa to również mit 
– wśród wegan i wegetarian nie-
dokrwistość zdarza się tak samo 

często, jak wśród osób na diecie 
tradycyjnej. Warto za to zadbać 
o zawartość wapnia w diecie, wy-
bierając produkty fortyfikowane 
w ten makroelement, jak mleka 
roślinne czy tofu.

W takim razie czym się wła-
ściwie odżywiasz?

Jesz trawę?
– to kolejna pozycja na standar-
dowej liście pytań. W stereotypo-
wym menu przewijają się sałata, 
kiełki i nieśmiertelne kotlety so-
jowe.

– Rezygnując z wydawałoby 
się podstawowych produktów tra-
dycyjnej diety, otwieramy się na 
nowe smaki – mówi Alicja Ro-
kicka, autorka bloga Wegan Nerd, 
wybranego kulinarnym blogiem 
roku 2014. – Odkrywamy nowe 
przyprawy, ale przede wszystkim 
wprowadzamy do diety więcej wa-
rzyw, kasz, roślin strączkowych. 
Uciekamy przed przyzwyczajenia-
mi i oklepanymi zasadami, a spo-
tykamy nietuzinkowe, całkowicie 
roślinne połączenia. Tutaj buraki 
razem z czekoladą lądują w słod-

Kolory chłodu
Razem z przymrozkami pojawiają się nowe trendy. Okres 
jesienno-zimowy jest tym smutniejszym w ciągu roku. Lepiej 
poddać się nastrojowi melancholii czy rozweselać się barw-
nymi swetrami?

rent przejął Hedi Slimane, panu-
je tam prawdziwa rewolucja. O ile 
u Valentino przeważają eleganc-
kie kroje, to u Saint Laurenta 
królują mocno rockowe, krótkie 
sukienki oraz czarna skóra za-
równo pod postacią spodni, jak 
i wysokich kozaków. Dodatkowo 
sznytu na wybiegu dodały po-
dziurawione rajstopy oraz mocny 
makijaż modelek.

Swoją pierwszą kolekcję na 
ten sezon zaprezentował nowy 
dyrektor kreatywny Gucci, Ales-
sandro Michele. Wybrał przy-
gaszone i ziemiste kolory. Zre-
zygnował z kobiecych fasonów, 
które przed nim wprowadziła do 
marki Frida Giannini. 

R
ys

. O
kt

aw
ia

n 
Ju

rc
zy

ko
w

sk
i

R
ys

. W
er

on
ik

a 
H

er
ol

d

Miuccia Prada postawiła na 
marynarkowe kroje oraz 

połączenie przeszłości 
z przyszłością, 
czyli neoprenowe sukienki w sty-
lu empire (początek XIX wieku). 
Uwagę przyciągają długie ręka-
wiczki oraz gumowe buty, zarów-
no te na traktorowej podeszwie, 
jak i zwężającym się ku górze 
słupku. Bardzo ładnie wygląda-
ją naszyte w różnych miejscach 
kwiaty oraz kamienie.

Nie można pominąć Chanel. 
Karl Lagerfeld nie omieszkał 
wprowadzić tweedu oraz wełny, 
dzięki którym kolekcja wydaje 
się wyjątkowo ciepła. Żeby było 
ciekawiej, stworzył dziwny ma-
teriał (pikowany, czarny worek).
Powstały z niego głównie kurtki. 
Muszę przyznać, że w porów-
naniu do poprzedniej kolekcji 
Karla, ta mniej mi się podoba. 
Hasłem kolekcji duetu Dolce 
& Gabbana jest „Viva la Mam-
ma!”. To właśnie macierzyństwo 
zainspirowało kreatorów. Stro-

je przechodzą od lekkich po 
mroczne. Do tych pierwszych 
należą tkaniny pokryte koloro-
wymi rysunkami dzieci, nato-
miast do drugich czarne suknie 
z symbolami róży. Po raz pierw-
szy zostały pokazane również 
sukienki ciążowe.

Jak zawsze najbardziej 

nieprzewidywalna 
i kolorowa 
była kolekcja Jeremiego Scotta 
dla Moschino. Tym razem pro-
jektant postawił na kolaborację 
z kreskówkowymi bohaterami 
Looney Tunes. Dalej możemy 
oglądać długie, puchowe płaszcze 
oraz sukienki w graffiti. Mimo że 
stroje Scotta są na krawędzi ki-
czu, mają rzeszę fanów. Ja rów-
nież z niecierpliwością czekam 
na jego kolejne pomysły.

Każdy sam musi odpowie-
dzieć sobie na pytanie, na ile da 
się zainspirować oraz, gdy na 
dworze jest szaro, lepiej rzucać 
się w oczy, czy zlewać z tłumem? 
Tak samo, jak każdy projektant 

kim cieście, zielony groszek łączy 
się z chrzanem w zupie, a zwyczaj-
ny plaster kapusty nabiera ostrego 
smaku niczym klasyczny stek.

Co dla tych, którzy woleliby 
pozostać na znanych wodach?

– Oczywiście że można za-
chować tradycyjny smak – kon-
tynuuje Alicja. – Kryje się on 
głównie w lokalnych produktach, 

sezonowych warzywach i typowo 
polskich przyprawach. Dopiero 
będąc na zróżnicowanej diecie 
roślinnej, jesteśmy w stanie do-
cenić bogactwa polskiej spiżarni.

Ale na co ci to?
Takie zdanie też nietrud-
no usłyszeć. Przekonanie, 
że jednostka nie może nic 
zmienić, jest powszechne. 
W końcu niezależnie od tego, 
co konsument weźmie ze skle-
powej półki, zostało to już wy-
produkowane; nie kupisz ty, 

kupi ktoś inny. Tymczasem po-
pyt realnie kształtuje podaż – 
w Niemczech znacząco zmniej-
szyła się hodowla świń. Różnica 
pomiędzy 2012 a 2013 rokiem 
wyniosła 1,4 mln sztuk. Tyle, 
ilu jest mieszkańców Estonii. 
Produkcja mleka w USA spadła 
o 3,5% na rzecz 15% wzrostu 
spożycia mleka roślinnego.

Spadek ilości spożywanego 
mięsa i produktów odzwierzę-
cych jest także przyjazny śro-
dowisku. Przemysł hodowlany 
wytwarza 15% wszystkich ga-
zów cieplarnianych. Masowa 
produkcja mięsa zużywa prawie 
70% wody pitnej. Do uzyskania 
kilograma białka zwierzęcego 
potrzeba piętnaście razy więcej 
wody niż do wytworzenia takiej 
samej ilości pełnowartościowego 
białka roślinnego.

Nawet jeśli kogoś nie prze-
konują zielone argumenty, war-
to wspomnieć o jeszcze jednym 
aspekcie weganizmu. To też forma 
protestu. Pojmowana nie tylko 
w najprostszym ujęciu – wobec 
ferm, na których w paskudnych 
warunkach trzyma się setki tysię-
cy zwierząt, ubojni, okrucieństwa, 
ale również w sferze idei – 
kontestacji konsumpcjonizmu 
i gatunkowizmu, czyli przekona-
nia gatunku ludzkiego, że jest naj-
ważniejszym z żyjących na Ziemi 
organizmów. Niestety, właśnie to 
najczęściej spotyka się z niezro-
zumieniem wśród znajomych, na 
wyjazdach, w szkolnych i szpital-
nych stołówkach. Weganizm jest 
poglądem i uniemożliwianie jego 
realizacji bądź piętnowanie go jest 
łamaniem prawa człowieka do wła-
snych przekonań i religii. Dla nie-
których może brzmieć to śmiesz-
nie, ale stoi on na równi z odmową 
spożywania produktów niekoszer-
nych ze względów religijnych. 

ANNA FIRGOLSKA 
annafirgolska@gmail.com

W tym sezonie projektan-
ci nie zsynchronizowali zbytnio 
swoich pomysłów. Prawie każdy 
prezentuje coś innego. Od tych 
klasycznych po całkiem zwario-
wane pomysły. Ważne, 

żeby nie było nudno.
U Valentino można zoba-

czyć przede wszystkim subtelne 
biele i czernie, zarówno razem 
(szachownica), jak i osobno. 
Fantastyki dodają chińskie smo-
ki oraz inne wzory zaczerpnięte 
ze sztuki Orientu, szczególnie 
na długich, zwiewnych suk-
niach.

Od trzech lat, kiedy to stery 
w domu mody Yves Saint Lau-

ma swoją wizję, tak i my powinni-
śmy kierować się swoimi upodo-
baniami.

WERONIKA HEROLD
e-mail: verkah@wp.pl
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Kilka lat minęło jak jeden dzień

– Moim zdaniem to nie tyl-
ko wina natłoku nauki – mówi 
Jakub Nizioł, absolwent LO II. – 
Sporo rodziców zamiast zabrać 
dziecko do parku, woli dać mu 
smartfona lub tablet i mieć świę-
ty spokój.

Ale czy tylko rzadsze wycho-
dzenie na dwór doprowadziło do 
zakończenia się najlepszego roz-
działu naszego życia? Na pewno 
nie ma czegoś jeszcze, czego nam 
brakuje?

Smaki dzieciństwa
Większość z nas pamięta 

łakocie takie jak Czekotub-
ki, pałeczki lodowe, Lentilky, 
Dumle, Hubbę Bubbę, oranżad-
ki w proszku, chipsy Pringles 
i gumy do żucia Turbo, a także 
liczne słodycze firmy Ferrero. 
Znaczna część z tych przysma-
ków zniknęła już jakiś czas temu 
z polskiego rynku, jednak niektó-
re powoli wracają na sklepowe 
półki. 

Fala wznawiania produkcji 
kultowych słodyczy rozpoczęła 
się kilka lat temu, gdy w sprzeda-
ży ponownie pojawiło się Frugo. 
Dało to nadzieję fanom pozosta-
łych, wyżej wymienionych słody-
czy. Internet zalały petycje,w któ-
rych żądano powrotu m.in. Magic 
Stars i Czekotubek. No i stało się, 

Jeszcze nie tak dawno biegaliśmy po boisku za piłką, skakaliśmy przez gumę, łapaliśmy moty-
le, czy też graliśmy w klasy. Tak właśnie wyglądał nasz typowy dzień parę lat temu. Z czasem 
jednak przybyło nam obowiązków i beztroskie spędzanie popołudnia na świeżym powietrzu 
przerodziło się w siedzenie nad książkami.

– Zbieranie ich, a następnie 
wymienianie się z innymi, było 
bardzo fajną zabawą, jedną z lep-
szych, jakie pamiętam z dzieciń-
stwa – wspomina Aleksandra 
Marek, uczennica LO XIII. – 
Do dziś mam segregatory pełne 
karteczek z postaciami z Witch, 
Winx i innych kreskówek.

Bajki na „dzień dobry” 
i „dobranoc”

Każdego poranka siadaliśmy 
przed telewizorem i oglądaliśmy 
„Krecika”, „Boba Budownicze-
go”, „Wilka i zająca”, „Domisie”. 
Najpopularniejsza była jednak 
„Jedyneczka”, emitowana nie-

od kilku miesięcy oba te produk-
ty możemy kupić w wybranych 
sklepach. Co prawda nie zwrócą 
nam dzieciństwa, ale warto przy-
pomnieć sobie smaki tamtych lat.

Brokatowe, błyszczące czy 
gładkie?

W przedszkolu i na począt-
ku podstawówki panowała moda 
na kolekcjonowanie karteczek 
z ulubionymi postaciami z bajek 
i zwierzątkami. Różniły się nie 
tylko wielkością czy obrazkiem, 
ale również wartością. Często za 
jedną brokatową karteczkę płaci-
ło się kilkoma unikatami, które 
ciężko było zdobyć.

gdyś przez TVP1. Z kolei po 
obiedzie nadchodziła kolej na 
„Witch”, „Klub Winx”, „Galaxy 
Football” czy też „Dragon Ball”. 
Ze względu na to, że każdy odci-
nek tych bajek łączył się z kolej-
nym, obejrzenie nowego epizodu 
było poniekąd codziennym obo-
wiązkiem. Każdy chciał być na 
bieżąco z losami swoich ulubio-
nych bohaterów i mieć później 
o czym rozmawiać z kolegami 
i koleżankami w przedszkolu. Po 
południu zazwyczaj każdy oglą-
dał coś innego, za to wieczorem 
o 19.00 nie było dziecka, które 
wybrałoby coś zamiast „Wie-
czorynki” na TVP1. Puszczano 
wtedy kultowe bajki, takie jak 
„Smerfy”, „Dziwne przygody Ko-
ziołka Matołka”, „Misia Uszat-
ka” czy „Pszczółkę Maję”. Po 
dziesięciominutowym programie 
szliśmy spać lub prosiliśmy rodzi-
ców o jeszcze jedną bajkę, którą 
zazwyczaj było „Małe zoo Lucy” 
na MiniMini.

Wszystkie elementy naszego 
dzieciństwa można odtworzyć, 
żeby spróbować ponownie po-
czuć się tak beztrosko jak kie-
dyś. Niestety, zjedzenie nawet 
miliona Czekotubek, obejrzenie 
kilkakrotnie każdego odcinka 
„Witch” i uzbieranie wszystkich 
brokatowych karteczek świata 
nie ujmie nam lat. Teraz jesteśmy 
dorośli, a po dzieciństwie zostały 
nam tylko wspomnienia.

KAROLINA KRUK
karolina.kruk4@o2.pl

Uchodźcy – problem współczesnej Europy?
Od kilku tygodni nagłówki gazet oraz wszelkie programy publicystyczne zdominowane są przez 
temat uchodźców z Syrii i Erytrei. Wątek bardzo problematyczny, dotyczący bardzo dużej grupy 
ludności. Wszyscy wiemy, co w tej chwili dzieje się w Europie Środkowej. Zamykane granice, 
budowa zasieków z drutu kolczastego. Państwa Unii Europejskiej nie potrafią się w tej sprawie 
porozumieć. 
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Rys. Filip Kołat

Trudno się temu dzi-
wić. Zjawisko to nigdy 
nie występowało na tak 
szeroką skalę. Śledząc 
najnowsze wiadomości, 
dowiadujemy się, że usta-
lenia w tej sprawie zostały 
sprecyzowane. Wywołuje 
to w społeczeństwach 
tych krajów ogromne 
emocje. Dotyczy to naj-
bardziej liczby uchodź-
ców, którzy w danych 
krajach mają być rozloko-
wani. Mówi się

o weryfikacji
przybywających tu lu-
dzi. Ale czy jesteśmy 
w stanie to zrobić, co to 
oznacza? Jak odróżnić 
uchodźcę od emigranta 
ekonomicznego? 

Oglądając materiały 
filmowe, pokazywane 
w telewizji, oraz słuchając prze-
kazów dziennikarskich, widzimy 
rzeczywiście bezmiar ludzkiego 
cierpienia. Batalia osób, które 
za wszelką cenę – życia i śmier-
ci – chcą dostać się do lepszego 
świata. 

Na pewno chwyta za serce 
widok ratownika niosącego na 
rękach bezbronne, martwe dziec-
ko, które utonęło podczas prze-
prawy przez Morze Śródziemne 
i obraz jego zrozpaczonej matki. 
Koliduje to z wizerunkiem mło-
dych mężczyzn, którzy pokazy-

Czy wojna damsko-męska 
ma jakiś sens? Po co nam do ży-
cia facet? Na te i inne pytania 
odpowiadają Paulina Młynar-
ska i Dorota Wellman. 

Książka jest wydana w for-
mie listów pisanych do siebie 
nawzajem przez autorki, w któ-
rych wymieniają poglądy oraz 
anegdoty ze swojego życia. Tek-
sty zawierają pikantny humor 
dziennikarek telewizyjnych, 
które pokazują się jako proste 
kobiety, podobne do każdej 
i każdego z nas. Opowiadają hi-
storie, które przeżyły, zaczyna-
jąc od prostych spraw kulinar-
nych, a kończąc na podzieleniu 
mężczyzn na kategorie. Cha-
rakterystyczna w koresponden-
cjach jest otwartość autorek. 
Ich autentyczność pozwala nam 
na zgodzenie się z ich zdaniem 
oraz pomyślenie „o, tak, sama 
miałam taką sytuację”. Poka-
zują swoją prawdziwą twarz, 
a nie wygląd powierzchownych 
pań z telewizji. Pisarki nie boją 
się poruszać ważnych tematów. 
W rozdziale „Dorota Paulina 
Częstochowa” odwołują się 
do często poruszanych spraw, 
m.in. in vitro, antykoncepcji 
oraz aborcji. Ich cięte riposty 
sprawiają, że nie nudzimy się 
ani przez chwilę.

Pomiędzy historiami znaj-
dziemy przepisy na szybki obiad, 
które zawsze przydadzą się po 
ciężkim dniu. Przeczytamy też 
błahe teksty o czekoladzie, plot-
kach czy ulubionym filmie. Od-
dawać się lekturze może każda 
kobieta, ta jeszcze młoda oraz 
ta w kwiecie wieku. Autorki 
udowadniają, że da się poroz-
mawiać ze sobą w kulturalny 
sposób na ważne i nieistotne 
tematy, czerpiąc z inteligentnej 
rozmowy dużą przyjemność. 
Mimo różnicy wieku oraz inne-
go spojrzenia na świat, potrafią 
się porozumieć i w przejrzysty 
sposób przekazać czytelnikowi 
swoje poglądy. Nawet jeżeli nie 
zgadzamy się ze zdaniem obu 
kobiet, możemy pośmiać się 
z sarkastycznych konwersacji, 
wyrabiając sobie własną opinię 
na tematy współczesne. Książ-
ka jest napisana lekkim stylem. 
Listy przybierają charakter po-
wierniczych zwierzeń i czytając 
je, czujemy się jak na spotkaniu 
z przyjaciółką. Przed przeczy-
taniem książki zalecane jest 

zaparzenie ulubionej 
herbaty.

ALA WÓJCIK
ala.wojcik@

autograf.pl

nie nowej sytuacji. Ale czy będą 
chętne integrować się z tutej-
szymi mieszkańcami? Czy będą 
w stanie zaakceptować nowe wa-
runki życia? Czy nie będą chciały 
podkreślić swojej odmienności, 
co może szybko doprowadzić 
do konfliktów? Należy brać pod 
uwagę to, że społeczność, w któ-
rej się znajdą, nie będzie darzyła 
ich zaufaniem. 

Takie postrzeganie tych ludzi 
kształtują media, przekazując 
informacje o radykalnych działa-
niach ugrupowań państwa islam-
skiego. Ale przecież nie wszyscy 
muzułmanie muszą być źli. Każ-
demu

człowiekowi należy dać 
szansę. 

Chociaż wymaga to dużo cza-
su i wyrozumiałości. Ważne, aby 
obie strony tego chciały. A jeżeli 
chodzi o uchodźców, to nie ma tu 
cienia wątpliwości. Wszyscy ma-
rzą o spokojnym domu bez oba-
wy, że w każdej chwili może na 
nich spaść bomba i zginąć może 
cała rodzina. Wszyscy chcą szczę-
śliwego życia, nieprzepełnionego 
zbędnymi problemami. To po 
ludzku wszystkim się należy. 

W konkluzji tych krótkich 
przemyśleń, które i tak nie wy-
czerpują do końca tego tematu, 
a jest to jedynie wierzchołek góry 
lodowej, trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że mamy tu do czynie-
nia, może nie w pełnym tego sło-
wa znaczeniu, ze swoistą krucja-
tą. Może nie w takim wymiarze, 
jak było to kilka wieków temu. 
Zresztą sami ocenicie.

MONIKA KOCHAN
monikax1254@gmail.com

wani w kadrze kamery zasłaniają 
twarze, jakby chcieli coś ukryć. 
Ludzie, którzy

faktycznie są pokrzywdzeni 
przez los,
dotknięci przez koszmar wojny, 
prześladowania, zachowują się 
zupełnie inaczej. Chcą zamanife-
stować swoje cierpienie i pokazać 
je całemu światu. Szukają schro-
nienia dla swoich najbliższych. 
Nie można całkowicie stwierdzić, 
że na tych zdjęciach i w materia-
łach tego nie ma, ale można tam 

dostrzec pewne roz-
bieżności. Przed oczami 
przesuwa się wizja za-
maskowanych, uzbrojo-
nych mężczyzn, na tle 
haseł głoszących chwałę 
islamu oraz klęczących 
przed nimi ofiar, na któ-
rych zaraz będzie wyko-
nany wyrok śmierci. Ale 
jak to wszystko pojąć? 
Z racji tego, że miesz-
kamy w krajach w więk-
szości chrześcijańskich, 
zobligowani jesteśmy do 
udzielenia pomocy dru-
giemu człowiekowi w po-
trzebie. Jak widać,

paraliżuje nas lęk 
przed nieznanym.

Nie ma w tym nic 
dziwnego. To normal-
ny ludzki odruch. Bo-
imy się czegoś, co jest 

nowe i obce. Nie mamy pojęcia 
o głównych aspektach ich życia 
kulturowego. Łatwiej znieść jest 
nam uciążliwego sąsiada, zatru-
wającego nam życie. Bo to swój 
wróg i wiemy, czego możemy się 
po nim spodziewać. Obcowanie 
z ludnością o innej mentalności 
może okazać się niezwykle skom-
plikowane. Wypowiedziany żart 
może okazać się dla nich zniewa-
gą. 

Z drugiej strony należałoby 
się zastanowić, czego oczekują 
te osoby. Znajdą się w zupeł-



3

– Czy do pracy w ochronie 
sklepu może zatrudnić się każ-
dy?

– Firmy wymagają w zasa-
dzie tylko zaświadczenia o nie-
karalności. Biorąc pod uwagę, że 
nie płacą za dużo, to nawet przy 
tak skromnych wymaganiach 
mają często problemy kadrowe.

– To dziwne, bo patrząc na 
ochronę w sklepie, która stoi i nic 
nie robi, można odnieść wraże-
nie, że to lekka i łatwa praca...

– Nic bardziej mylnego! Już 
samo stanie przez kilkanaście 
godzin jest męczące, a na tym się 
nie kończy. Trzeba obserwować 
otoczenie, udzielać informacji 
kupującym, słuchać, co mówi 
operator monitoringu przez ra-
dio, czasami też ująć osobę, która 
dokonała kradzieży, oklejać obcy 
towar wnoszony na teren sklepu, 
wyjaśniać sytuacje, gdy klienci 
aktywują bramkę przy kasie. Za-
kres obowiązków jest więc dużo 
większy niż tylko stanie. Niektó-
rzy nie dają rady i po paru dniach 
odchodzą. 

– Wspomniał Pan o kradzie-
żach. Jak często się one zdarza-
ją?

– Do hipermarketu przy-
chodzi wiele osób, zdecydowana 
większość to ludzie uczciwi, ale 
zdarzają się też miłośnicy cudze-
go mienia. Trudno określić, ilu 
ich jest, bo możemy opierać się 
tylko na liczbie ujętych na kra-
dzieży oraz na stratach marketu. 
Nie wiadomo, ilu osobom udało 

się coś wynieść lub skonsumować 
na terenie sklepu.

– W Internecie i innych me-
diach krążą bardzo niepochlebne 
opinie o ochroniarzach. Skąd się 
to bierze?

– Jak już powiedziałem, fir-
my mają małe wymagania co do 
kandydatów, więc często trafiają 
się przypadkowi ludzie, niemają-
cy predyspozycji fizycznych, ale i 
psychicznych do tej pracy. Jeżeli 
dochodzi do tego brak kultury 
osobistej, to mamy pełny obraz 
ochroniarza chama. Oczywiście 
dotyczy to jakiejś części pracow-
ników, wierzę, że mniejszości, ale 
cień pada na wszystkich. Niedaw-
no nakręcony film „Supermar-
ket” też swoje zrobił.

– Skoro sklep ponosi straty, 
to czy nie uważa Pan, że jest sła-
bo chroniony?

– Nie ma chyba takiego 
marketu, z którego nigdy nic nie 
skradziono. Sklepy tną wydatki 
na ochronę, wychodząc z zało-
żenia, że złodzieje nie nakradną 
na tyle, by opłacało się zainwe-
stować w dodatkowe zabezpie-
czenia czy zwiększenie liczby 
pracowników ochrony. Obecnie 
hasło przewodnie w hipermarke-
tach to „Klient ma się czuć swo-
bodnie”. Niektórzy czują się aż 
za bardzo.

– Zdarzają się wam ujęcia 
złodziei, w takim razie czy wasza 
praca jest bezpieczna?

– Większość interwencji 
przebiega spokojnie. Trafiają się 

przepychanki słowne, czasami 
słyszymy groźby, ale bywają sy-
tuacje, kiedy dochodzi do szar-
paniny, a nawet do próby pobicia 
pracownika. Zdarzyło mi się to 
odczuć na własnej skórze. Jeżeli 
dodamy do tego fakt, że na przy-
kład trafi się złodziej zarażony 
wirusem HIV, będący pod wpły-
wem narkotyków bądź alkoholu i 
do tego agresywny, to ten zawód 
aż tak bezpieczny nie jest.

– Po tym, co Pan powie-
dział do tej pory, zarysowuje się 
ponury obraz tej pracy. A może 
zdarzają się jakieś weselsze sy-
tuacje?

– Rzadko, ale tak. Kiedyś 
został ujęty na kradzieży student, 
który opakowanie z mrożonymi 
frytkami schował za pasek od 
spodni. Doprowadzony do po-
koju ochrony, uparcie twierdził, 
że nic nie wziął, choć miny, jakie 
robił przy tym, przeczyły temu 
wyraźnie. Innym razem pewien 
starszy pan urządził sobie degu-
stację alkoholu w sklepowej przy-
mierzalni. Wypił w ciągu kilku 
minut pół litra wódki i pewnie 
nikt by tego nie zauważył, gdyby 
staruszek był w stanie opuścić 
sklep o własnych siłach.

– Co na koniec chciałby Pan 
powiedzieć chętnym do pracy 
w ochronie sklepowej?

– Cóż... Jeżeli waszym ma-
rzeniem jest mało zarabiać, lubi-
cie być obrzucani obelgami i nie 
przeraża was to, że ktoś może 
chcieć wam przywalić, to kandy-
daci z was idealni. (śmiech)

MONIKA ŚWIĄTEK
msbunia@interia.pl

Któż nie słyszał o filmie „Ojciec 
chrzestny”? Już 9 listopada w hali 
Orbita będziemy mogli podziwiać 
widowisko audiowizualne z akom-
paniamentem orkiestry symfonicz-
nej „The Godfather live”. Cena 
biletu waha się pomiędzy 110 a 250 
złotych. 

9 listopada wrocławski teatr Ca-
pitol odwiedzi Kabaret Moralnego 
Niepokoju w premierowym progra-
mie „Jerzyk dziś nie pije”. Bilety 
do nabycia w cenach od 60 do 100 
złotych. 

Zespołu Queen nikomu nie 
trzeba przedstawiać. Już 14 listo-
pada w Narodowym Forum Muzy-
ki zabrzmi nieśmiertelna muzyka 
tej właśnie grupy z symfonicznymi 

aranżacjami w wykonaniu orkiestry 
Alla Vinna. Cena biletu od 99 do 
195 złotych. 

18 listopada Wrocławskie Cen-
trum Kongresowe Hali Stulecia od-
wiedzi również znany nam wszyst-
kim Cezary Pazura. Zaprezentuje 
swój nowy program kabaretowy pt. 
„Wszyscy jesteśmy wariatami, ale 
tylko ja się leczę”. Cena biletu wy-
nosi 55 złotych.

Koncert muzyki filmowej Hansa 
Zimmera, znanego kompozytora, 
laureata Oscara, twórcy najbardziej 
rozpoznawalnej muzyki ostatnich 
lat, odbędzie się 19 listopada w Hali 
Stulecia. Bilety w cenie od 79 do 189 
złotych.

ALICJA PODĘBSKA

KULTURALNE WEEKENDY

Fot. Julia Cyprjańska
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Bodyguard hipermarketu
Z kierownikiem ochrony jednego z wrocławskich hiper-
marketów rozmawia Monika Świątek

Polacy nie gęsi...

 Jak podaje Wikipedia, w cy-
tacie tym wyraz „gęsi” bywa czę-
sto źle interpretowany jako rze-
czownik, który oznacza gatunek 
ptactwa domowego, przez co 
powstaje wrażenie, że Rej twier-
dził, iż Polacy nie są gęśmi. Tym-
czasem jest to przymiotnik odno-
szący się do słowa „język”. Autor 
mówi, że Polacy mają swój język 
i w związku z tym nie muszą się 
posługiwać mową „gęsią”, czyli 
łaciną, bo jej dźwięk kojarzył mu 
się właśnie z gęganiem.

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Są to sło-
wa wypowiedziane przez wielkiego autora – Mikołaja Reja. Był pierwszym pisarzem, który 
tworzył w języku ojczystym. Głosił to hasło, aby podkreślić konieczność zerwania z panującą 
wówczas modą pisania po łacinie.

Wyżej przytoczona myśl była 
dewizą naszego narodu przez 
bardzo długi czas, nawet dzisiaj 
niektórzy pamiętają tego wspa-
niałego pisarza i jego ogromny 
wkład w polską literaturę. Nie-
stety, takich osób jest wśród nas 
coraz mniej, szczególnie pośród 
ludzi młodych. Część nie zna au-
tora powyższego cytatu, a co gor-
sza, jeszcze więcej nigdy o nim 
nie słyszało. Rej podkreślał, jak 
ważny jest szacunek do swojego 
narodu, do mowy, którą się po-

sługujemy. Uważał, że 
trzeba w ten sposób 
zaznaczać swoje po-
chodzenie, a jedno-
cześnie dbać o trady-
cję. Dzisiaj nie dość, 
że Polacy nie szanują 
swojego języka i nie 
zwracają uwagi na es-
tetykę swojej mowy, 
to na dodatek nie 
mają do niej szacun-
ku. Prawdziwe polskie 
wyrazy odchodzą już 
w przeszłość i nikt 
o nich nawet nie pa-
mięta, nie wspomina-
jąc o ich definicji. Co 
gorsza, jako naród 
pozwalamy sobie na 
to, aby inni nie trakto-
wali nas poważnie. Co 
krok, prawie na każ-
dej ulicy, dostrzeżemy 

szyld w obcym języku. W super-
markecie na każdym produkcie 
widnieje napis nie po polsku. 
Biorąc do ręki chociażby żel pod 
prysznic, pierwsze, co ujrzymy, 
to słowa „shower gel”, a przecież 
jesteśmy w Polsce! Oczywiście, 
rozumiem, że napisy dla obco-
krajowców też powinny widnieć 
na takowym produkcie, ale dla-
czego znajdują się na pierwszym 
miejscu?

– Według mnie, wszystko 
ma swoje korzenie w nas samych 
– mówi Joanna Pruszyńska, 
polonistka i nauczycielka. – Po 
pierwsze, to my bardzo często 
zapominamy o pięknie naszego 
języka. Coraz częściej w sposo-
bie naszego wypowiadania się 
słychać, jak bardzo upraszczamy 
sobie życie i idziemy na łatwi-
znę. Ta niedbałość i niechlujstwo 
szczególnie widoczna jest wśród 
młodych ludzi, którzy używają 
skrótów, wulgarnych słów, a ich 
wypowiedzi przepełnione są licz-
nymi powtórzeniami. Z reguły 
można też zauważyć, że w trakcie 
mówienia robimy liczne przerwy, 
gdyż nasz zasób słów jest ogra-
niczony. Te liczne pauzy są wy-
pełnione ponadto jakże wymow-
nym i wszystkim dobrze znanym 
„yyyyy…”. Poza tym do naszego 
języka coraz częściej są wplatane 
obce wyrazy, którymi zastępuje-
my prawdziwie polskie słowa.

Myślę, że przyczyna takiego 
zjawiska tkwi również w tym, że 
coraz więcej osób wypowiadają-
cych się w telewizji posługuje się 
takim językiem. Jakże często sły-
szymy, że któryś z polityków ma 
dzisiaj „ważny meeting”, a inny 
celebryta wybiera się na „lunch”. 
Słuchając tak licznych wypowie-
dzi, odbieramy je jako fajne, jako 
coś, co jest modne, na czasie. 
Z takich ludzi bierzemy często 
przykład, choć wielu z nich i w tej 
kwestii, i w wielu innych nie jest 
dobrymi autorytetami, godnymi 
naśladowania. Między innymi 
w ten sposób okazujemy, jak bar-
dzo nasz język jest nam obojętny. 
Niektóre wypowiedzi młodszego 
pokolenia dla starszych bywają 
niezrozumiałe, ponieważ są tak 

naszprycowane nowinkami języ-
kowymi, że można się pogubić. 
Dlatego producenci różnych ma-
rek myślą, że gdy na ich produk-
cie będzie widniał napis w innym 
języku, przyciągnie on uwagę 
gawiedzi. Będzie się wydawał dla 
przeciętnego klienta czymś faj-
niejszym i lepszym niż produkt, 
leżący dwie półki niżej, o takim 
samym składzie, a często nawet 
niższej cenie. Dlatego to my sami 
doprowadziliśmy i ciągle pogłę-
biamy to, że prawdziwa, polska 
mowa zanika. Ograniczamy się 
do minimum, bardzo rzadko 
czytamy pouczające książki i po 
prostu często za dużo do powie-
dzenia nie mamy. 

ALEKSANDRA PRUSZYŃSKA
002olka@wp.pl
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Sportowa szlifierka     

Pozostają w cieniu wielkich sław sportu. Media zwykle milczą o osiąganych przez nich suk-
cesach, ich nazwiska nie są powszechnie znane. Czy to znaczy, że są gorsi? Wręcz przeciwnie! 
Każdy z nich walczy nie tylko z przeciwnikami, ale przede wszystkim z własnym ciałem. Mowa 
o sportowcach niepełnosprawnych.

rzeczy, bez których w tej chwili nie 
możemy się obejść, za to rozwija-
ły się relacje międzyludzkie, które 
w dzisiejszych czasach przeważnie 
ograniczają się do minimum. 

Niezbędny gadżet
Wiadomo, wszystko jest dla 

ludzi, ale z zachowaniem umiaru 
i rozwagi. Młode pokolenie w dużej 
mierze nie wyobraża sobie życia bez 

dostępu do Internetu czy komórki. 
W wolnym czasie przenosi się do 
wirtualnego świata. Przecież trzeba 
dokończyć następny level w grze, 
przejrzeć Facebooka i obejrzeć 
nowy filmik ulubionego youtubera. 
Tak krok po kroku dochodzi do ob-
sesji na punkcie życia online.

Błędy dorosłych
Przeważnie takie zachowanie 

jest wynikiem nieodpowiedniego 
wychowania przez rodziców, którzy 
wiecznie zajęci pracą zaniedbują 
swoje dzieci i pozwalają im zazwy-
czaj na wszystko. Często oni sami 
mają problem z uzależnieniem od 
nowinek technologicznych. Zdarza 
się, że w domu po pracy co jakiś 
czas odbierają telefon od klienta lub 
piszą służbowe maile. Niby rodzina 
znajduje się pod jednym dachem 
na wyciągnięcie ręki, a jednak jej 
członkowie oddalają się od siebie, 

Herosi drugiej kategorii?

Z lekceważeniem paraolim-
piady postanowiło walczyć kra-
kowskie stowarzyszenie „Nie 
widzę przeszkód”. Stworzyło pro-
jekt „Pokażcie nas w Rio”, któ-
ry miał na celu uświadomienie 
środowisku mediów w Polsce, że 
sport osób z niepełnosprawno-
ścią może być również atrakcyj-
ny dla widza. Inicjatorem tych 
działań był Marcin Ryszka, nie-
pełnosprawny pływak, uczestnik 
Igrzysk w Pekinie i Londynie. Do 
akcji włączyli się czołowi para-
olimpijczycy, w tym zawodniczka 
wrocławskiego Startu, srebrna 
medalistka z Londynu na dystan-
sie 100 metrów stylem motylko-
wym, Oliwia Jabłońska.

– Zależy mi na pełnych 
transmisjach z Rio de Janeiro, 
dlatego zgodziłam się na pro-
pozycję Marcina Ryszki i do-
łączyłam do projektu – mówi 

pływaczka. – Czuję się wyróż-
niona, że padło właśnie na mnie 
i to moje wyścigi komentował 
Przemysław Babiarz. Byłam bar-
dzo wzruszona i zadowolona, 
kiedy porównał mnie do Otylii 
Jędrzejczak. W swojej karierze 
osiągnęła bardzo wiele i poczu-
łam wtedy, że mogę zdobyć to 
samo, co ona.

Razem można więcej
Aby zapewnić projektowi 

rozgłos, konieczne było znalezie-
nie patronatów oraz nawiązanie 
współpracy z ludźmi mediów. 

– Kosztowało nas to wiele 
pracy, zachodu i wytrwałości, ale 
się udało – mówi jeden z człon-
ków stowarzyszenia. – Przeko-
naliśmy mnóstwo ludzi do nasze-
go pomysłu. Bardzo pomógł nam 
pan Przemysław Babiarz, bo to 
z nim kontaktowaliśmy się jako 

pierwszym, a już później wszyst-
ko samo się nakręcało: TVP 
Sport, Onet.pl, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, nasi sportow-
cy z Pawłem Korzeniowskim na 
czele. Razem pokazaliśmy, że nie 
widzimy przeszkód.

Punktem kulminacyjnym 
projektu była zorganizowana 
25 kwietnia konferencja w Kra-
kowie. Zaprezentowano wtedy 
materiały ze startów paraolim-
pijczyków okraszone komen-
tarzem znanych dziennikarzy 
sportowych. I tak wyścigi pły-
wackie Oliwii Jabłońskiej i Jo-
anny Mendak w swój charakte-
rystyczny, barwny sposób opisał 
Przemysław Babiarz, a wyczy-
nom lekkoatletów – Mateusza 
Michalskiego i Macieja Lepianto 
– towarzyszył głos Marka Jóźwi-
ka. Zebrani mogli także obejrzeć 
skrót meczu Polska – Włochy 

w ramach turnieju Amp Football 
(piłka nożna dla osób po ampu-
tacji) z komentarzem Rafała Pa-
tyry.

Pokażą ich w Rio
Najważniejszym elemen-

tem krakowskiego spotkania 
było swoiste zwieńczenie całe-
go przedsięwzięcia – dyrektor 
programowy TVP Sport Jerzy 
Idzi zadeklarował, że stacja za-
mierza pokazać znacznie więcej 
z paraolimpiady niż miało to 
miejsce trzy (Londyn) czy sie-
dem lat temu (Pekin). Tym ra-
zem telewizja ma pełne prawo 
do transmisji. Podczas poprzed-
nich rozgrywek był to tylko tzw. 
pakiet newsowy. Planowane są 
przekazy na żywo z najbardziej 
popularnych dyscyplin, w któ-
rych będziemy mieć najwięcej 
reprezentantów. 

– Gdyby nie akcja stowarzy-
szenia „Nie widzę przeszkód”, 
to w ogóle nie byłoby transmisji 
z Igrzysk w Rio, tak samo jak nie 
było jej z Londynu. Musiałyby 
wystarczyć krótkie migawki z na-
szych startów – stwierdza Oliwia 
Jabłońska.

Chcą równości, 
nie współczucia

Z ulgą można przyznać, że 
kwestia niepełnosprawności 
przestaje być w naszym kraju te-
matem tabu. Coraz więcej mówi 
się o ułatwieniach w infrastruk-
turze czy programach dotyczą-
cych zatrudnienia. A jak popula-
ryzować sport paraolimpijski?

– Trzeba zacząć od nagła-
śniania sportu osób niepełno-
sprawnych, dlatego bardzo dużo 
zależy od mediów. Tylko dzięki 
nim ludzie mogą się o nas więcej 
dowiedzieć – mówi utytułowana 
pływaczka. – Ważne jest rów-
nież, by nie przedstawiano nas 
przez pryzmat osoby niepełno-
sprawnej, bo my nie oczekujemy 
litości i współczucia! Chcemy, by 
dostrzeżono nas jako sportowców, 
nasz trud włożony w osiągnięcie 
sukcesu, ciężkie treningi i dążenie 
do celu. Chyba najlepsze przesła-
nie niosą słowa Marcina Ryszki, 
który powiedział, że Mazurek Dą-
browskiego jest jeden, taki sam na 
olimpiadzie i na paraolimpiadzie! 
– kończy zawodniczka.

AGATA UDAŁA
agata.udala@gmail.com
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Kilkanaście lat temu, kiedy 
dostęp do Internetu, telefonów 
komórkowych czy telewizji był 
ograniczony lub nawet niemożli-
wy, życie wyglądało zupełnie ina-
czej. Teraz, w dobie nieustannie 
rozwijającej się technologii i roz-
przestrzeniającej się niezależności, 

z biegiem czasu zanikają pewne 
wartości, które są dosyć istotne dla 
ludzkiej egzystencji.

Kiedyś to były czasy, co chwilę 
powtarzają starsi ludzie, ocenia-
jąc obecny styl życia. Mówią tak, 
pomimo tego że kiedyś żyło się 
znacznie gorzej. Przecież w okre-
sie PRL-u stało się w długich ko-
lejkach do sklepów, które świeciły 
pustkami, papier toaletowy był ra-
rytasem, a wyjazd za granicę często 
graniczył z cudem. Nie było wielu 

 
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.

Polub nas na:
facebook.com/szlif.lo13

4 września w Liceum Ogól-
nokształcącym nr XIII odbyła 
się pierwsza w roku szkolnym 
2015/2016 Młodzieżowa Wszechni-
ca Dziennikarska. Uczniowie klas 
drugich zorganizowali liczne zaba-
wy integracyjne, aby lepiej poznać 
swoich młodszych kolegów. Klasom 
pierwszym zostały zaprezentowane 
zasady panujące na Wszechnicy. 
Poznaliśmy również nową kadrę re-
dakcyjną miesięcznika „Szlif”. Na-
stępnie czterech uczestników z klas 
drugich złożyło uroczystą przysięgę 
i otrzymało legitymacje dziennikar-
skie.

11 września 2015 Wszech-
nicę odwiedził Grzegorz Łoś, 
przedsiębiorca, producent na-
poi, a także były dziennikarz. 
Człowiek bardzo wszechstronny, 
z dużym doświadczeniem zawodo-
wym. Opowiedział nam o swojej 
determinacji w dążeniu do celu 
i własnym pomyśle zaistnienia 
w świecie. Przedstawił, jak funk-
cjonuje marketing, a także wspo-
mniał o jego roli w serwisach 
społecznościowych. Na koniec 
niektórzy z uczestników mogli się 
poczęstować napojem z produkcji 
pana Grzegorza o nazwie „Dobry 
Materiał”.

18 września gościem Wszech-
nicy była Renata Sieler, prezes 
stowarzyszenia „W tonacji serca”. 
Organizacja ta zajmuje się przygo-
towywaniem warsztatów mających 

na celu rozwijanie umiejętności po-
przez wzajemną pomoc. Są one bez-
płatne, a uczestnictwo w nich jest 
niezależne od wieku. Pani Renata 
opowiedziała nam o projektach re-
alizowanych przez to stowarzysze-
nie. Wybór zajęć jest naprawdę nie-
samowity, każdy na pewno znajdzie 
tam coś dla siebie.

25 września gościliśmy Małgo-
rzatę Gietler, założycielkę i instruk-
torkę Teatru Tańca STEP. Jest ona 
związana także z Teatrem Muzycz-
nym Capitol oraz Centrum Sztuki 
Impart. Zamiłowaniem dzieli się 
zarówno z młodszymi, jak i starszy-
mi członkami swojej grupy tanecz-
nej.

Opowiedziała nam również 
o początkach kariery Macieja Flor-
ka, zwycięzcy pierwszej edycji pro-
gramu „You Can Dance”, który wy-
szedł spod jej ręki. 

2 października odwiedził nas 
Zygmunt Zdrojewicz, internista, 
endokrynolog i seksuolog. Uczest-
nikom spotkania opowiedział 
o wzroście niewierności partne-
rów w związkach. Uczniowie klas 
dziennikarskich zadawali wiele py-
tań dotyczących m.in. preferencji 
seksualnych, edukacji seksualnej, 
związków wolnych oraz związków 
z wyraźną różnicą wiekową. Gość 
wyjaśnił nam, na czym polega praw-
dziwy związek oraz na jakich war-
tościach powinien być oparty. 

MONIKA KOCHAN

pochłonięci swoimi sprawami. Po-
przez taki tryb życia ludzie często 
decydują się na rozwód, a dzieci 
pozostawione same sobie popadają 
w nałogi lub robią głupstwa.

Na ratunek
Nie ma co się dziwić, że sprawy 

przybierają taki, a nie inny obrót. 
Brak rozmowy, czułości, bliskości 
i wsparcia w rodzinie, dla której 

najważniejsza jest niezależność, 
kariera i powiększanie majątku, 
nie owocuje pozytywnymi stosun-
kami między bliskimi. Bez poświę-
cenia, chęci i własnego zaangażo-
wania nie da się utrzymać dobrej 
relacji w rodzinie. Po prostu trzeba 
wygospodarować więcej czasu dla 
domowników i dobrze go wykorzy-
stać. Najlepszym rozwiązaniem do 
zacieśnięcia więzi jest oczywiście 
wspólna rozmowa oraz czynności, 
które wykonuje się razem. Jest na 
to mnóstwo ciekawych pomysłów 
i sposobów, które z pewnością są 
wszystkim znane. W sumie nieważ-
ne, co robi się w gronie rodzinnym. 
Liczy się to, aby tę cenną chwilę 
spędzić w jak najmilszej atmosfe-
rze bez udziału telewizora, nachal-
nego klienta czy Facebooka.

MARTA NOWAK
marta.nowak1998@ 

gmail.com

Mankamenty współczesności


