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Kim jesteś?

Idąc ulicą, bez problemu 
można zauważyć masę identycz-
nych nastolatków. Sportowe buty 
(wstaw jakąkolwiek nazwę mod-

nej firmy), obcisłe spodnie, ewen-
tualnie mała czarna kurtka, ra-
moneska, przylegająca koszulka, 
jeszcze okulary przeciwsłonecz-

ne, koniecznie awiatorki i można 
ruszać w miasto. Po postawie-
niu włosów na żel, wciśnięciu 
się w krępujące genitalia rurki i 

Skok szczęścia
Na świecie istnieje mnóstwo dziwnych rytuałów, o których 
przeciętny Kowalski nie miał pojęcia. Wiele z nich jest zadzi-
wiających, mrożących krew w żyłach lub po prostu… głupich. 
Czy warto, w imię tradycji, tak bardzo ryzykować?

filmem ukazującym przebieg 
rytuału można znaleźć wiele ko-
mentarzy. Jedna z osób pisze: 
„Nie przesadzajmy. My wierzy-
my, że chrzest daje uwolnienie 
od grzechu, a oni, że zrzucenie 
dziecka z dachu zapewnia szczę-
ście. Krzywda się im nie dzie-
je. Jaki kraj, taki obyczaj”. Po 
przeczytaniu tego wpisu, śmiało 
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stwierdzam, że jest to prawda. 
Wszystko jest kwestią różnych 
przekonań. Mówią, że wiara czy-
ni cuda i gdy w coś wierzysz, to 
się spełnia. 

Mam więc nadzieję, że tam-
tejsi odnaleźli już swoje obiecane 
szczęście. My możemy jednak 
stwierdzić, że to zabobony, ale 
oni tak samo mogą myśleć o nas. 
Wprawdzie chrzest nie jest tak 
niebezpieczny, jak skok, ale jest 
to religijna tradycja i wiele rodzin 
nie wyobraża sobie rezygnacji z 
niej. Poza tym kultura jest czymś 
pięknym, odróżniającym dane 
państwo na tle innych.

ANITA AHADI 
a.ahadi@wp.pl

przyodzianiu bluzy w hawajskie 
kwiaty/tropikalne palmy, typowy 
chłopak spotyka się ze swoimi 
znajomymi, popalając elektryka 
i sącząc piwo nad rzeką. Roz-
mawiając o dziewczynach, cyka 
fotki, nie jedną, ale dwadzieścia 
i wstawia na (wybierz popularny 
portal społecznościowy), myśląc 
o nowym modelu telefonu z jabł-
kiem na obudowie. 

Oczywiście nie mam nic prze-
ciwko markowym ciuchom i ga-
dżetom, ale nie za wszelką cenę i 
z rozsądkiem. Zapatrzeni w swo-
je ideały, wybieramy rzeczy, któ-
re nie pasują do rysów twarzy (na 
przykład okulary), ale „najważ-
niejsze, że Adam też takie ma”. 
Próbujemy ubierać się na czasie 
i wydawałoby się oryginalnie, nie 
zauważając, że podobnie wyjąt-
kowo czuje się pół szkoły. 

Zatajamy prawdziwe pasje 
– to, jakiej muzyki słuchamy, 
ulubione zajęcia, bo przecież me-
loman klasyki to trochę nie na 
miejscu, a wyciszające szydełko-
wanie czy rozwiązywanie krzy-
żówek, kto w naszym wieku tak 
robi? Słuchasz religijnego rapu? 
No co ty? To takie coś w ogóle 
istnieje?

Już od pierwszej klasy gim-
nazjum staramy się dopasować 
do większości. Kto z nas nie miał 
popularnych trampek, poziomej 
grzywki, gumowych zegarków 
czy fullcapa? Nie, to nie jest źle, 

jeżeli tak chciałeś i czułeś, że to 
ci się podoba i tego potrzebujesz, 
ale zastanów się, czy kupiłabyś 
getry w pionowe pasy, gdyby nie 
miała ich twoja koleżanka? 

Takie zachowanie wynika też 
na pewno ze strachu przed wy-
alienowaniem. Czy tylko ja by-
łam na zakupach już w drugim 
tygodniu nauki w nowej szkole? I 
zapomniałam o ubraniach, które 
jeszcze w szóstej klasie były mo-
imi ulubionymi? Chyba nie. 

Nowi ludzie, pierwsze zauro-
czenia, chęć przypodobania się 
chłopakom i dziewczynom. Nie 
udało ci się podczepić do grupki 
najpopularniejszych osób w kla-
sie? Trudno, znajdź tak zwanego 
innego dziwaka albo siedź sam 
pod drzwiami z nosem w smart-
fonie.

Nie znajdziemy swojej brat-
niej duszy, jeżeli nie pokażemy, 
kim naprawdę jesteśmy. Każdy 
reprezentuje siebie, styl życia to 
odzwierciedlenie naszej duszy. 
Chcesz być jedną z rybek w ca-
łej ławicy? Czy kowalem swojego 
losu? Myślisz sam, czy ktoś ci w 
tym pomaga? Nie lubisz, jak ro-
dzice decydują za ciebie, to dla-
czego ma to robić obca osoba? 
Nie ma na świecie dwóch takich 
samych ludzi, postaraj się tego 
nie zepsuć. 

ALEKSANDRA ZAWADZKA
zawa992711@gmail.com

Jest pewne, że zdecydowanie 
różnimy się od Wschodu. Często 
mówimy o tamtejszych, że są za-
cofani i niecywilizowani. Może 
jest w tym odrobina prawdy... 
W Indiach, a dokładniej w sta-
nie Maharasztra, gdzie znajduje 
się świątynia Grishneshwar po-
święcona Sziwie, do tamtejszych 
kapłanów rodzice przynoszą 
swoje nowo narodzone dzieci, 
a duchowny bezceremonialnie 
zrzuca je z wysokości kilkunastu 
metrów. Na dole mężczyźni z roz-
łożoną płachtą czekają, by złapać 
brzdąca. Hindusi wierzą, że taki 
rytuał zapewni ich dzieciom 
szczęście i powodzenie w przy-
szłości. Pomyślmy przez chwilę, 
czy ta gra jest warta świeczki? A 
co, jeśli w przypadku niefortun-
nego „skoku szczęścia”, stanie się 
nieszczęście i dziecko upadnie 
na twardą ziemię? Możliwe, że 
zdarzały się takie przypadki, lecz 
nie mówi się o nich. Hinduski 
kapłan Dwarkanath Waghma-
re tłumaczy, że jest to „śmierć i 
rytualne odrodzenie”. Duchowni 
twierdzą, że nie mogą zaprzestać 
tej praktyki, gdyż w ten sposób 
zraniliby uczucia wiernych. Pod 

 
Nie ma sztuki bez aktu

Europejska Akademia Filmo-
wa, odpowiednik amerykańskie-
go Oscara, promuje i nagradza 
europejskie dzieła. Pierwszym 
filmem nagrodzonym przez tę 
instytucję była produkcja pol-
ska – „Krótki film o zabijaniu” 
w reż. K. Kieślowskiego, który 
otworzył przegląd w kinie Nowe 
Horyzonty w zeszłym tygodniu. 
W repertuarze znajduje się rów-
nież nagrodzony przez Akademię 
film Gianniego Amelio „Otwarte 
drzwi”, który podobnie, jak film 
naszego rodaka, porusza tematy-
kę kary śmierci oraz dylematów 
moralnych na tej płaszczyźnie. 
W repertuarze przeglądu znajdu-
ją się również takie pozycje jak 
„Złodziej dzieci” czy „Życie jest 
piękne” reż. Roberto Benigniego, 
film, który krytycy uznali za je-
den z najlepszych obrazów doty-
kających tematyki eksterminacji 
Żydów oraz samego Holocaustu. 

Pojawia się również obraz Floria-
na Henckela von Donnersmarcka 
– „Życie na podsłuchu”, który 
ukazuje pracę agentów KGB w 
byłym NRD. Przegląd kończy 
28 grudnia genialny film Paola 
Sorrentino pt. „Wielkie piękno”. 
W grudniu również na ekrany za-
wita kontrowersyjny reżyser Lars 
von Trier ze swoją apokaliptyczną 
„Melancholią”, z Kirsten Dunst 
znaną między innymi z „Marii 
Antoniny” Sophii Coppoli. Kino 
europejskie na wysokim pozio-
mie to coś, czego nie można prze-
gapić w kulturalnym kalendarium 
Wrocławia. 

Przegląd rozpoczął się 6 
września i będzie trwał do 28 
grudnia 2016 roku. Cena biletu 
wynosi 10 zł.

ZUZANNA SAWICKA
/DLASTUDENTA.PL

sawicka.zk@gmail.com 

Przegląd 
Kina Europejskiego

Od 1988 roku Europejska Akademia Filmowa przyznaje na-
grody najlepszym z najlepszych w dziedzinie filmu na naszym kon-
tynencie. Pierwszym laureatem tego prestiżowego konkursu był 
Krzysztof Kieślowski wraz ze swoim szokującym obrazem „Krótki 
film o zabijaniu”. Także w tym roku Polska wsławi się w kronice 
konkursu jako gospodarz kolejnej edycji. 
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Lepszy czy gorszy świat?

Jako małe dzieci uwielbiali-
śmy bawić się na okolicznym pla-
cu zabaw, spotykać się z kolegami 
i koleżankami z klasy, grać z nimi 
w warcaby, chowanego, huśtać na 
huśtawkach czy jeździć na rowe-
rze. Pierwszy telefon komórkowy 
dostaliśmy na dziesiąte urodziny, 
chociaż tak naprawdę nie był on 
nam wtedy do niczego potrzebny. 
Na komputerze graliśmy rzadko, 
tylko wtedy, kiedy pozwolili nam 
na to rodzice. Oni natomiast, 
będąc w naszym wieku, nawet 
nie marzyli o posiadaniu takiego 
sprzętu. 

Czasy się zmieniają, cieszy-
my się, że nasze życie staje się 
łatwiejsze za sprawą elektroniki 
i ciągłego dostępu do Internetu. 
Jednak z roku na rok sprawa wy-
gląda coraz gorzej. Dzieci już od 
najmłodszych lat bombardowane 
są sprzętami elektronicznymi. 
Nawet pięciolatek wie, jak obsłu-
guje się telefon, zna jego różne 
funkcje lepiej niż my. Dla takie-
go malucha karą jest, kiedy musi 
wyjść z domu na świeże powie-
trze, bo czas woli spędzić, grając 
na nowym tablecie. Wina leży 
oczywiście po stronie rodziców, 
gdyż ich pociechy w tak młodym 
wieku nie potrafią decydować o 

Dzisiejsze czasy oferują nam wiele udogodnień. Internet 
oraz urządzenia elektroniczne są nieodłącznym elementem 
naszego życia. Trzeba jednak znać umiar.

się grami i oglądaniem filmików, 
żeby ta w spokoju mogła się zająć 
sobą. Dla takiego malucha urzą-
dzenie z dostępem do Internetu 
może okazać się bardzo niebez-
pieczne. Dodatkowo może to źle 
wpłynąć na psychikę dziecka, 
które z czasem zamknie się w 
sobie, straci kolegów i nie bę-
dzie widziało świata poza swo-
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tym, co jest dobre, a co złe. Do-
rośli uważają, że dziecko powin-
no być obeznane z dzisiejszym 
światem i dorównywać rówieśni-
kom. Mamie o wiele łatwiej jest 
powiedzieć, aby dziecko zajęło 

imi grami. To przerażające, jak 
nowe technologie wpływają na 
nas i naszych bliskich. Czasami 
nieumyślnie możemy doprowa-
dzić do tragedii, a idąc miastem, 
raczej nie spotkamy kogoś, kto 
nie będzie trzymał telefonu w 
dłoni. 

MARIA GALIK
marysiagalik@onet.pl

A co powiecie 
na równowagę?

Scena z życia. Pewien słoneczny, spokojny dzień. Popołudnie. 
Wstajesz z wygodnej kanapy (ewentualnie fotela, co wolisz) i, 
tknięty przeczuciem, podnosisz z biurka swój portfel. Z kon-
sternacją wypisaną na twarzy nieśmiało zaglądasz do środka. 
A tam? Nic! Ze zgrozą przenosisz wzrok na stos reklamówek, 
po brzegi wypchanych nowymi ubraniami. Tylko po co?

Przedstawioną scenę praw-
dopodobnie znasz z autopsji. 
Współcześnie ludzie kupują 
wielokrotnie więcej 
niż kiedyś. Po nie-
długim czasie zo-
staje z nami jednak 
niewielka część za-
kupionych wcześniej 
towarów. Zdoby-
wamy je, kuszeni w 
sklepach niesamo-
wicie niskimi cena-
mi, niekończącymi 
się wyprzedażami, 
promocjami i co 
chwilę wprowadza-
nymi nowymi tren-
dami. Niestety, wraz 
ze spadkiem cen 
towarów, znacząco 
maleje również ich 
jakość. Przemysł 
mody i nawet pro-
jektanci już dawno 
zrozumieli, że aby 
nadążyć za klienta-
mi, nie wystarczą 
tylko dwie sezono-
we kolekcje. Ciągle 
chcemy więcej za 
mniej. I tym spo-
sobem hamujemy 
zrównoważony roz-
wój.

Będąc w bibliotece, wy-
bierając ciekawą lekturę, nie 
wszyscy z nas sięgają po thril-
ler czy też horror. Większość z 
nas wybiera po prostu książkę 
swojego ulubionego autora lub 
taką, którą polecił nam zna-
jomy. Jednak czasem każdy 
chce spróbować czegoś innego 
i zupełnie nowego. Większość 
z nas wybiera amerykańskich 
pisarzy. Wśród takich jest tak-
że Tess Gerritsen. 

Utwór „Sobowtór” opiera 
się na zagadce, która dotyczy 
tajemniczej i nikomu niezna-
nej, młodej kobiety. Maura, 
wracając z Francji, zamierza 
powrócić do swojej codzienno-
ści, ale przed jej domem czeka 
już na nią policja, karetka i 
detektywi. Tak rozpoczyna się 
jej koszmar. Koszmar, który 
nie pozwala po nocach spać i 
nie daje chwili spokoju. Zwło-
ki zastrzelonej, bliźniaczo do 
niej podobnej kobiety, nie są 
dla bohaterki czymś normal-
nym. To wydarzenie sprawia, 
że sama postanawia rozwiązać 
zagadkę i dowiedzieć się praw-
dy. 

Kobieta pragnie odkryć 
tajemnicę, aby lepiej poznać 
siebie i dowiedzieć się, kim 
tak naprawdę jest. Jednak 
tak banalne z pozoru zadanie 
okazuje się najtrudniejszym 
wyzwaniem w życiu doktor 
Maury Isles. Śledztwo w spra-
wie zamordowanej przysparza 
coraz więcej kłopotów i zmar-
twień. Dochodzenie zatacza 
coraz szersze kręgi, ujawnia-
jąc cały łańcuch planowanych 
z premedytacją zbrodni, któ-
rych ofiarami padają ciężarne 
kobiety. 

W powieści występuje wie-
le wątków. Zarówno straszliwe 
zabójstwo, jak i romantyczne 
uczucie. Tess Gerritsen po-
zwala nam wcielić się w rolę 
bohaterów. Książka ta spra-
wia, jakbyśmy to my byli w 
miejscu toczącej się akcji i bra-
li w niej udział. 

Mimo iż jest to thriller, 
książka ta porusza wiele waż-
nych i codziennych proble-
mów. Uczy mądrych i przy-
datnych w życiu rzeczy oraz 
umiejętności, a także skłania 
do refleksji i przemyśleń nad 
otaczającym nas światem.

KLAUDIA SEBZDA
klaudia-sebzda@wp.pl

jektanci. Do ich grona należy na 
przykład Vivienne Westwood czy 
Stella McCartney.

Jak to jest w Polsce?
Idea zrównoważonego rozwoju 
ma swoich zwolenników również 
w naszym kraju. Odbywające się 
u nas targi slow fashion promują 
lokalnych projektantów, głów-
nie młodych, którzy wchodząc 
na rynek, są świadomi proble-
mu i szukają rozwiązania. Za-
strzeżenia wśród konsumentów 
budzą jednak ceny produktów 
wytwarzanych w „uczciwy spo-
sób”. Są zdecydowanie wyższe 
niż w przypadku sieciówkowych 
promocji. Wyższy koszt w tym 
przypadku gwarantuje, że wy-
rób był wytworzony w zgodzie 
ze środowiskiem i etyką pracy 
oraz że jego jakość jest wysoka. 
Trzeba więc ocenić, co ma dla 
nas większą wartość. I kupować 
mniej, ale na dłużej. 

Chwilowy trend  
czy coś grubszego?
Idea slow fashion spotyka się z 
krytyką ludzi, którzy twierdzą, 
jakoby całe zjawisko było tylko 
zachcianką, trendem wśród boga-
tych. Sprawy mają się jednak ina-
czej. Zrównoważony rozwój staje 
się sposobem życia, czymś oczy-
wistym. Moda potrzebuje rewo-
lucji, projektanci pragną zmian. 
Ludzie powoli przestają trakto-
wać ubrania jako jednorazowe, 
jednostki zaczynają dostrzegać 
ich prawdziwą wartość. Poprawa 
powinna była nastąpić już dawno, 
kilka lat temu, ale cóż – lepiej 
późno niż wcale. W końcu w mo-
dzie, jak wszędzie, najważniejsza 
jest równowaga. 

HANNA GIETZ
haniagietz@gmail.com

Zrównoważony rozwój
Internetowa definicja tego po-
jęcia to „zjawisko pozyskiwania 

półproduktów ze sprawdzonych, 
ekoświadomych źródeł oraz 
stosowania materiałów i odpo-
wiedzialnych społecznie metod 
produkcji”. Czyli, przekładając 
na język polski, moda w duchu 
ekologii, bez zanieczyszczania 
środowiska, odnawialne źródła 
oraz odpowiednie warunki pra-
cy ludzi. Gwarancją działania w 
zgodzie ze zrównoważonym roz-
wojem jest między innymi pozy-
skiwanie tkanin z recyklingu lub 
sięganie po odzież vintage. To 
nie wymaga produkcji żadnego 
surowca. 

Do propagowania idei po-
woli przyczyniają się wielcy pro-
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◗ Istnieje wiele rodzajów tań-
ca. Dlaczego wybrałeś akurat ta-
niec towarzyski, pełen klasy? A 
nie na przykład hip-hop czy bre-
akdance. One bardziej kojarzą 
się z młodzieżowym stylem.

– Sportowy taniec towarzy-
ski również kojarzy się z młodo-
ścią. Jest najbardziej wytworny, 
wyrafinowany i według mnie naj-
trudniejszy. Wymaga niesamowi-
tej precyzji i sumienności. Myślę, 
że dlatego go wybrałem.Jest moją 
odskocznią od rzeczywistości.

◗ Jaki styl tańca preferujesz? 
Jak są one podzielone?

– Taniec towarzyski dzieli się 
na dwa style: standardowy i laty-
noamerykański. Do tego pierw-
szego należą: walc angielski, 
wiedeński, tango, fokstrot, quick-
step, a do latynoamerykańskiego: 
samba, cha-cha, rumba, paso do-
ble, jive. Moim ulubionym stylem 
jest taniec standardowy, ponie-
waż jest z nich wszystkich najbar-
dziej elegancki.

◗ Jak dobiera się partnerów 
do tańca?

– Zazwyczaj towarzysza do 
tańca szuka się w ogłoszeniach. 
Tu przydatna jest pomoc in-
struktora, który po znalezieniu 

kandydata na partnera ocenia ta-
niec. W parze tanecznej bardzo 
ważny jest dobór charakterów, 
ponieważ te dwie osoby spędzają 
razem kilka godzin dziennie na 
próbach. Taka współpraca wy-
maga wiele cierpliwości.

◗ Jak myślisz, taniec jest 
obecnie popularny?

– Aktualnie panuje moda na 
robienie czegoś dla siebie. Wyda-
je mi się, że taniec jest na czasie 

dzięki programom takim jak „Ta-
niec z gwiazdami” czy „You Can 
Dance”.

◗ Telewizyjny show takiego 
typu kojarzy mi się z turniejami 
tanecznymi choćby dlatego, że 
pary oceniane są przez jury. Bra-
łeś kiedyś udział w takich zawo-
dach?

– Tak, tańczę na turniejach. 
Obecnie posiadam klasę B w 
tańcach standardowych oraz C w 

W eleganckim stylu
Z KAROLEM GRZELA-
KIEM, licealistą i tance-
rzem, rozmawia Marta 
Nowak

Byle nie przegrać

ografię układają trenerzy, zosta-
je ona zmieniana głównie przy 
przechodzeniu do innych klas ta-
necznych. Muzyka jest ustalana 
odgórnie, więc nie mamy wpły-
wu na to, do czego tańczymy. Na 
turniej muszę być uczesany, mieć 
zrobiony make-up, przygotowany 
strój, obuwie i odpowiednią kwo-
tę przy sobie, ponieważ zawody 
są odpłatne. Sam ubiór tancerza 
jest kosztowny. Do tańca stan-
dardowego kreacja męska składa 
się z odpowiednio przystosowa-
nych butów, fraka, spodni, koszu-
li oraz dodatków i kosztuje około 
2500 zł (niższej półki), a damska, 
czyli sukienka z niezbędną galan-
terią, około 6000 zł.

◗ Jak wygląda przebieg ta-
kich konkursów?

– Turniej rozpoczynamy od 
rozgrzewki i ogólnego przygoto-
wania. Część oficjalna polega na 
wejściu wszystkich par i zapre-
zentowaniu się. Następnie są pół-
finały, finały; po kolei tańczy każ-
da grupa taneczna. Naraz może 
tańczyć ich siedem. Na zakończe-
nie jest wyjście wszystkich par, 
ogłoszenie wyników i rozdanie 
dyplomów oraz nagród. Zawody 
odbywają się głównie w halach 
sportowych, gdzie jest odpowied-
nio przygotowana sala. Często 
turnieje organizowane są w hote-
lach na terenie całej Polski.

◗ Życzę wielu sukcesów w 
konkursach i dziękuję za rozmo-
wę.

MARTA NOWAK
marta63-98@wp.pl
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Porażki, mimo że nie są przy-
jemne, są potrzebne w życiu, bo 
najlepiej uczyć się na własnych 
błędach. Każdy chce zrobić 
wszystko po swojemu, a kiedy się 
sparzy, będzie wiedział, że trzeba 
znaleźć inną drogę. Ale co, gdy 
oparzymy się zbyt wiele razy i zo-
staniemy sparaliżowani strachem 
przed kolejnym błędem?

Kiedy małe dziecko dotknie 
gorącego kubka z kawą, będzie 
wiedziało, że następnym razem 
trzeba uważać. Jeśli jest odważ-
ne, spróbuje złapać go jeszcze raz, 
ale zrobi to pomału, ostrożnie. 
Tak samo jest z porażkami. Od-
ważny człowiek, mimo przegra-
nej, podejmie próbę ponownie, 
spróbuje dotknąć kubka jeszcze 
raz. Jest wtedy małe prawdopo-
dobieństwo, że nadal będzie go-
rący, gdyż wraz z upływem czasu 
troszkę wystygnie, a my wtedy już 
będziemy mieć nowy plan działa-
nia, jak wziąć go do ręki, unikając 
kolejnego poparzenia.

Paraliż
Zdecydowanie zbyt często i zbyt 
wiele osób paraliżuje strach 
przed porażką. Niekiedy boimy 
się tak bardzo, że nie podejmuje-
my kolejnych prób, wolimy nie ry-
zykować, a wszystko dlatego, żeby 
znów nie przegrać. Warto wte-
dy pomyśleć, ile fantastycznych 
spraw przejdzie nam koło nosa. 
Może jest to banalne rozwiąza-
nie, lecz niestety jedyne. Kiedy 
nie przeanalizujemy tego, co nas 
może ominąć z obawy przed po-
rażką i nie przełamiemy się, bę-

Porażek nie lubi nikt. Nie ma w nich niczego, co mogłoby się 
spodobać. Niektórzy twierdzą, że są one jedynie przeszkoda-
mi na drodze do sukcesu. Pytanie tylko, czy jesteśmy na nie 
gotowi?

dziemy jedynie istnieć, a nie żyć. 
Właśnie dlatego trzeba pokonać 
paraliżujący strach. Przecież nie 
może być to takie trudne. Jeśli 
jednak nie podejmiemy tej próby, 
w przyszłości będziemy zadrę-
czać się pytaniami typu „co by 
było, gdyby”.

„Ja nie przegrywam”
Jak często słyszymy takie zdanie 
od znajomych, gdy proponujemy 
im spróbowanie czegoś nowego, 
np. jazdy na nartach! Oni wtedy 
odmawiają, bo za wszelką cenę 
chcą uniknąć porażki, a wiedzą, 
że pierwszy zjazd na pewno nie 
będzie doskonały. Nie jest to wy-
konalne dla żadnej osoby, która 
nigdy nie próbowała szusować. 
Niektórych ogarnie strach przed 
porażką i będą wtedy szukać róż-
nych przyczyn, dla których nie 
mogą podjąć owej próby. 

Nie można jednak skupiać się 
na porażkach, rozpamiętywać je 
i bać się kolejnych. To dzięki nim 
uczymy się żyć. Bez nich nie da 
się osiągnąć sukcesów w życiu. 
Jeśli się poddamy, tyle pięknych 
wygranych nas ominie. Winston 
Churchill powiedział: „Sukces 
polega na przechodzeniu od po-
rażki do porażki bez utraty en-
tuzjazmu”. Warto przypomnieć 
sobie te słowa, kiedy będziemy 
chcieli unikać kolejnych wyzwań, 
a wtedy należy znaleźć w sobie 
odwagę, żeby spróbować jeszcze 
raz. Nie rezygnuj z życia! Powo-
dzenia!

DOMINIKA SIMLA 
simladominika@interia.pl

latynoamerykańskich. General-
nie w tańcu towarzyskim jest po-
dział na klasy: H, G, F, E, D, C, 
B, A, S. Do kategorii H-F zalicza 
się rekreacyjne, od E sport, a S 
to najwyższa, międzynarodowa. 
Awansowanie na ważniejsze ka-
tegorie odbywa się poprzez zdo-
bywanie w zawodach punktów. 
Jeśli uzyska się ich odpowiednio 
dużo, to dostaje się następną kla-
sę.

◗ Jak przygotowujesz się do 
konkursów?

–  Sukces w tej branży zależy 
od regularnych ćwiczeń. Chore-

Powyższe zdanie brzmi jak 
oksymoron, ale czy aby na pew-
no? Śmierć Borysa Niemcowa w 
lutym ubiegłego roku, wielolet-
niego działacza opozycyjnego, 
założyciela Republikańskiej 
Partii Rosji oraz organizatora 
protestów w związku z ponow-
nym objęciem urzędu prezy-
denta przez Władimira Putina, 
a przede wszystkim przeciwni-
ka aneksji Krymu, uświadomi-
ła rosyjskiemu społeczeństwu 
rządy terroru w ich kraju. Po-
twierdza to największy marsz 
sił demokratycznych w Rosji 
tydzień po śmierci działacza, 
w którym brało udział według 
niezależnych rosyjskich mediów 
ponad pięćdziesiąt tysięcy osób. 
Uczestnicy marszu głosili takie 
hasła jak: „Pamiętamy, nie wy-
baczymy!”. Niemcowa bowiem 
zamordowano, oddając siedem 
strzałów, sprawca strzelał zza 
uchylonej szyby nieznanego ni-
komu samochodu. Wywołało to 
ogromny szok, nie tylko w Ro-
sji, ale też na Zachodzie, gdzie 
polityk był znany jako główny 
przeciwnik „cara” Putina. 

Od śmierci opozycjonisty 
minęło więcej niż rok, jednak 
obecnie pogłębiający się kryzys 
gospodarczy w Rosji nie poma-
ga wizerunkowi urzędującego 
prezydenta. Rosjanie zarabiają 
coraz mniej, a ceny rosyjskich 
surowców spadają z dnia na 
dzień. Przykładem może być 
spadek cen ropy naftowej. Co 
jest tego przyczyną? Na pierw-
sze miejsce wysuwają się sank-
cje, które Unia Europejska 
wystosowała po raz pierwszy 
w 2014 roku, przedłużając je w 

roku bieżącym aż do lipca. Do-
chodzi do tego embargo na broń, 
nowoczesne technologie czy też 
ograniczenie kapitału rosyjskich 
banków, czego wynikiem jest 
skurczenie się gospodarki o trzy 
i siedem dziesiątych procent. Co 

najbardziej odbija się oczywiście 
na obywatelach, którym coraz 
częściej towarzyszą puste port-
fele. Kolejnym problemem jest 
korupcja. Rosja plasuje się na 
wysokim miejscu w niechlubnym 
rankingu najbardziej skorumpo-
wanych państw świata. Jak donosi 
raport Transparency Internatio-
nal z 2014 roku, Rosja znajduje 
się na sto trzydziestym szóstym 
miejscu w rankingu, co daje jej 
przewagę nad takimi państwa-
mi, jak Białoruś, Iran czy Paki-
stan. Korupcja spowalnia zmiany, 
wprowadzanie reform, ze wzglę-
du na to, że większości nabywa-
jących w ten sposób pieniądze 
taki stan rzeczy odpowiada. Do 
tego dochodzi spadek handlu de-
talicznego aż o dziesięć procent. 

To prawie tyle samo, co w roku 
1999, kiedy gospodarce Rosji 
groził tylko spadek na dno. Wy-
padkową powyższych procesów, 
jak łatwo się domyślić, jest bez-
robocie. Podupadające biznesy 
muszą zwalniać pracowników, 

aby utrzymywać jakiekolwiek 
zyski. Co generuje frustracje, 
obniżenie komfortu życia i nie-
zadowolenie społeczeństwa. 
Dochodzą do tego wielorakie 
formy kontroli społecznej, takie 
jak na przykład: kontrola prasy, 
brak tolerancji na społeczności 
LGBT i coraz częstsze wyjaz-
dy klasy średniej za chlebem. 
Wraz z upadkiem wartości ru-
bla spada też poparcie dla wo-
dza, a rośnie presja wywierana 
na władze, aby wreszcie doszło 
do jakichś zmian. Na koniec na-
suwa się tylko smutna prognoza 
zamordowanego Niemcowa, iż 
Rosja tonie, a jej upadek gospo-
darczy dopiero się zaczyna.

ZUZANNA SAWICKA
sawicka.zk@gmail.com

Demokratyczna Rosja 
Świat wokół nas



4

 Loża szydercówczowo i zawsze były podatki. Stale 
ktoś ginął albo umierał.

Ale zaraz, zaraz. Kto jest 
sprawcą tych wszystkich niedo-
godności i katuszy losu? Według 
Jarosława Kaczyńskiego na pew-
no komuniści i złodzieje. Według 
Putina każdy, kto nie jest Rosjani-
nem i popiera USA. Ktoś powie, że 
to przez religię, a ja mówię, że taki 
mamy klimat. Człowiek nigdy się 
nie zmieni i zawsze będzie dążył do 
samozagłady.

Jednak muszę przyznać, że 
pomimo iż w naszym polskim 
rządzie zasiadają idioci, a za gra-
nicą w dużej mierze wcale nie jest 

lepiej, to czasy, w jakich przyszło 
mi być, są o niebo lepsze od tych, 
które były chociażby cztery deka-
dy temu. Przede wszystkim każdy 
może godnie żyć, jeśli oczywiście 
na to zapracuje i zapłaci podatki. 
Technika poszła w górę, otwiera-
jąc wrota do lepszego poznania 
świata i ułatwienia sobie życia. 
Nowe atrakcje i rozrywki oraz 
„Kevin sam w domu” na Gwiazd-
kę sprawiają, że chce się żyć. 
Dlatego może nie jest tak źle, jak 
myślimy?

Lecz to i tak pozostanie zawsze 
kwestią indywidualną.

FILIP KOŁAT
filipkolat@wp.pl

Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
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Sportowa szlifierka     

Pod względem zmian trenerów, za Śląskiem koniec burzliwego sezonu. W ciągu dwóch rund 
rozgrywek ekstraklasy 2015/2016 drużyna z Wrocławia miała na swoim koncie czterech róż-
nych szkoleniowców. Każdy wyróżnił się czymś innym. Jedni na plus, inni na minus. Ten rok 
na pewno zostanie w pamięci piłkarzy i kibiców na długo.

No to może piętnasty i szesnasty 
wiek? Okres wielkich odkryć geo-
graficznych, takich jak Ameryka? 
Wymordowanie prawie wszystkich 
mieszkańców odkrytego przez Eu-
ropejczyków kontynentu. Masowe 
szerzenie chrześcijaństwa i liczne 
epidemie. Brzmi optymistycznie.

Cofnijmy się jeszcze wcześniej, 
do czasów Mieszka I. O wolności? 
Zapomnij. O równości? Nigdy nie 
słyszałem. O epidemii coś przez 
ucho mi prze-
leciało. Wiek 
taki sam, jak 
trzy wcze-
śniejsze i trzy 
p ó ź n i e j s z e . 
Walka o wła-
dzę, złoto oraz 
wpajanie in-
nym swojej re-
ligii i robienie 
wszystkiego w 
imię Boga.

Jak już tak daleko zaszliśmy 
wstecz, to spójrzmy obiektywnie 
na czas przed Chrystusem. Mor-
dowanie wszystkich, co nie myślą 
tak, jak cesarz rzymski czy jaki-
kolwiek król. Palenie na stosie, 
rozszarpywanie przez lwy, ścinanie 
głów to chleb powszedni. O bied-
nych ludziach… nie ma co mówić. 
Liczy się pieniądz i władza. Bogo-
wie rządzą światem. Nienawidźmy 
się wspólnie wszyscy razem.

Do prehistorii już się nie cofnę, 
bo tam prócz wzajemnego zabija-
nia się nic nas nie czeka.

Łącząc to wszystko w całość, 
można śmiało stwierdzić, że nigdy 
na świecie dla ludzi nie było tę-

Ciągłe zmiany

Tadeusz Pawłowski był tre-
nerem zielono-biało-czerwonych 
już w 1992 roku, ale tylko na je-
den sezon. Został z drużyną na 
dłużej w 2014 roku, a jego karie-
ra ze Śląskiem zakończyła się pod 
koniec jesienniej rundy rozgry-
wek 2015/2016. Po odejściu za-
czął trenować Wisłę Kraków, jed-
nak już się nią nie zajmuje. Klub 
i kibice hucznie pożegnali uko-
chanego szkoleniowca, szykując 
oprawę z jego podobizną oraz 
wręczając mu portret z pucharem 
trenera roku. Drugi obraz dostał 
od kibiców. Przedstawiał on czte-
ry zdjęcia z różnych spotkań, w 
których Teddy brał udział. Jego 
miejsce w Śląsku na jeden mecz 
zajął Grzegorz Kowalski.

Porażka
Na dłużej na miejsce Pawłowskie-
go przyszedł trzecioligowy trener 
Romuald Szukiełowicz. Kiedy 
opiekował się drużyną z Wro-
cławia, ta nie odniosła żadnego 
większego sukcesu. Przegrane 
derby z Zagłębiem Lublin stały się 
gwoździem do trumny dla kariery 
Szukiełowicza w WKS. W wy-

wiadzie dla Eurosportu sekretarz 
miasta i szef rady nadzorczej Ślą-
ska, Włodzimierz Patalas, mówił, 
że Szukieł dostał wszystko, czego 
oczekiwał, a obiecanej nowej ja-
kości gry jakoś nie było widać. Po 
derbach kibice domagali się zmia-
ny szkoleniowca i doczekali się.

Światełko w tunelu
Ostatecznie od marca trenerem 
WKS został Mariusz Rumak. 
Młody szkoleniowiec ma już spore 
doświadczenie, ponieważ trenował 
takie drużyny jak Lech Poznań, 
Zawisza Bydgoszcz czy Jagiellonia 
Białystok. Odkąd objął pozycję w 
kadrze trenerskiej we Wrocławiu, 
zielono-biało-czerwoni większość 
meczy nie przegrywają. Pierwot-
nym założeniem Rumaka było 
utrzymanie Śląska w ekstraklasie. 
Kto wie, co przygotuje na ten rok? 
Może stadion zacznie odwiedzać 
więcej kibiców? Jedno jest pew-
ne. Ten człowiek na pewno zadba 
o Śląsk Wrocław i jego pozycję w 
rozgrywkach Lotto Ekstraklasy i 
Pucharze Polski.

MAŁGORZATA 
PACIORKOWSKA
marpa1-98@o2.plFo
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Ilustr. Miłosz Seweryn

Żyjemy w czasach, kiedy pra-
wie każdy ma dostęp do Interne-
tu, uchodźcy zalewają Europę, a 
Putin chce opanować świat. W 
czasach, gdzie w pewnym ośrodku 

opieki dla osób chorych na Al-
zheimera pod Warszawą pacjenci 
są przypinani do foteli pasami i 
ubierani w kaftany z zawiązanymi 
rękawami. Możemy być świadka-
mi drogi do bankructwa polskie-
go państwa. Licznych kłamstw 
rządowych. Niewypału programu 
„500+”. Katastrofy w Smoleńsku 
i dwóch adaptacji filmowych tego 
wydarzenia.

Ale spokojnie. W czasach 
PRL było gorzej. Były liczne 
aresztowania, obowiązywała go-
dzina policyjna, w rządzie zasia-
dali sami komuniści, wszystko 
było droższe, a w sklepach jedy-
nym towarem był ocet. Wiek dwu-
dziesty przyniósł nam wiele od-
kryć, takich jak bomba atomowa 
czy inne bronie masowej zagłady. 
Swoje powiedziały również wojny 
światowe.

Nie dajmy się jednak zwieść. 
Ludzie w siedemnastym wieku 
nie mieli lepiej. Żyli w okresie 
epidemii dżumy i licznych wojen. 
Polska o mały włos nie zniknęła 
z map geograficznych. Społeczeń-
stwa umierały z głodu i był kry-
zys. Mimo to zaznaczył się rozwój 
sztuki, literatury, budownictwa, 
technik. Wiek później rewolucja 
przemysłowa, a jednak i tak nie 
było kolorowo.

Gdzie leży problem?

R
ys

. A
ni

ta
 A

ha
di

W naszym stuleciu wykre-
owała się pewna zabawa, a raczej 
choroba, polegająca na błyska-
wicznym wyrabianiu sobie opinii 
o człowieku, którego przypad-
kowo minęliśmy na ulicy. Szyb-
kość i skuteczność godna samego 
Cezara: Przybyłem, zobaczyłem, 
oceniłem. Oczywiście – to, ja-
kie robimy pierwsze wrażenie, 
jest ważne, bo przecież zrobić je 
można tylko raz i to ono tak na-
prawdę sprawia, jak zapamięta-
ją nas ludzie. Niestety, w takich 
sytuacjach często kierujemy się 
stereotypami. Te też nie wzięły 
się znikąd, lecz coraz częściej nie 
sprawdzają się na co dzień. 

Jeszcze nie tak dawno z ta-
tuażami chodzili tylko więźnio-
wie czy też marynarze, którzy z 
tęsknoty za swoją lubą ozdabiali 
swoje ciała ich imionami lub in-
nymi symbolami mającymi dla 
nich szczególne znaczenie. Stąd 
też wytatuowane ciało kojarzy 
nam się raczej negatywnie. Po-
strzegamy tę osobę jako groź-

ną, agresywną czy też wulgarną. 
Tymczasem często możemy się 
przekonać, że wykazuje ona więk-
szą empatię niż niejedna, która 
co niedzielę chodzi do kościoła. 
To samo tyczy się osób z piercin-
giem, lecz tu niektórzy posuwają 
się nawet do podejrzeń o przyna-
leżność do sekt satanistycznych. 

Ludzi oceniamy nawet po ce-
chach wrodzonych lub po płci, 
bo przecież (według niektórych) 
właśnie to ma największy wpływ 
na naszą osobę. I tak oto kolor 
włosów odpowiada za poziom 
IQ, płeć za zdolność prowadzenia 
pojazdu, a kolor oczu odzwier-
ciedla naszą osobowość. Wtedy 
nie poświęcamy już nawet minuty 
dłużej, by poznać tę osobę, tylko z 
góry wiemy, że mamy do czynienia 
z głupią niebieskooką, więc żądną 
władzy blondynką, która na doda-
tek nie potrafi prowadzić auta.

Często nie jesteśmy świadomi 
tego, jak wiele cennych znajomo-
ści tracimy właśnie w ten sposób. 
Rzecz jasna, pewne grupy spo-
łeczne wyróżniają się poprzez 
charakterystyczny dla siebie 
ubiór czy makijaż, ale to nie prze-
sądza z góry o tym, jacy jesteśmy 
w środku. Może więc warto za-
trzymać się gdzieś w tym dzikim 
pędzie i poświęcić trochę więcej 
czasu na poznanie tak skompliko-
wanej osobowości, jaką jest prze-
cież każdy z nas.  
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