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Bliźnięta jednojajowe przychodzą na świat średnio raz na trzysta porodów. Między takim ro-
dzeństwem istnieje niezwykle silna więź emocjonalna, której mechanizmy od dawna zgłębiają 
specjaliści.
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Być bliźniakiem – to jest sztuka

Aby dowiedzieć się, jak to jest 
mieć siostrę lub brata bliźnia-
ka, nie musiałam daleko sięgać. 
Plusem jak i minusem jest to, że 
mogę nazwać siebie specjalistką 
w tej dziedzinie. Od szesnastu lat 
dzień w dzień towarzyszy mi sio-
stra bliźniaczka.

Myślę że posiadanie brat-
niej duszy jest w pewnym sensie 

wyjątkowe i tylko nieliczni z nas 
mogą się o tym przekonać. Zasta-
nawiacie się, dlaczego bliźniacz-
ki ubierają się tak samo. Nas to 
mama ubierała identycznie. Wte-
dy nam to nie przeszkadzało, ale 
z biegiem czasu poczułyśmy po-
trzebę wyrażenia siebie, swojego 
stylu i swoich upodobań, więc 
nie tak chętnie zgadzałyśmy się 

na pomysły rodzicielki. W końcu 
nadszedł ten dzień, gdy zrozu-
miała, że nie może o tym decy-
dować i dała nam wolną rękę. Od 
tego momentu zaczęłyśmy ubie-
rać się inaczej, chociaż niektóre 
rzeczy wciąż mamy takie same.

Kolejną, ważną z naszego 
punktu widzenia sprawą jest 
ciągłe porównywanie. Powiedz-

Stereotypy płciowe mogą być krzywdzące
Mężczyzna i kobieta, tak wiele wspólnego, ale zarazem 
tyle różnic. Stereotypy płciowe mogą być krzywdzące, ale 
zakorzeniły się głęboko w społeczeństwie. Widoczne są na 
przestrzeni wieków. 

nianią, a nie każdy mężczyzna 
ma predyspozycje łowczego. Na-
leży zauważyć, iż jest to zjawisko 
stopniowo zanikające. Kobieta 
w spodniach, zajmująca wyso-
kie stanowisko, to codzienność. 
Chłopiec w różowej koszuli, jesz-
cze do niedawna nie do pomy-
ślenia, ale właściwie, czemu nie? 
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Tylko dlatego, że to kolor przypi-
sany dziewczynom?

Stereotypy płci dotykają nas 
w każdym wieku. Nawet zabaw-
ki dla dzieci są sklasyfikowane. 
Wywodzi się to ze świata doro-
słych. Dziewczynki chcą być jak 
ich mamy. Udają, że gotują lub 
opiekują się lalkami, natomiast 
chłopcy przejmują wzorce od oj-
ców. I tak dalej z pokolenia na 
pokolenie. Młodzi są tego nie-
świadomi, za to jak często słyszy-
my od dorosłych, że „dziewczyn-
ce nie wypada”?

Młodzież na tym cierpi. Nie 
każdy oczywiście, ale na pewno 
jakaś grupa. Sama się z tym spo-
tkałam. Moja rodzina nie akcep-
towała mojego hobby. Kiedy py-
tałam dlaczego, odpowiadali, że 
to męski sport. Chodzi tu o jazdę 
na deskorolce. Mimo sprzeciwów 
rodziców oraz niektórych znajo-
mych, nie porzuciłam swojej pasji. 
Wyszłam naprzeciw stereotypom. 
Słyszałam wiele komentarzy, że 
jest to niekobiece, szczególnie od 
koleżanek. Ale czy powód, że coś 
jest „niekobiece”, ma zabronić ro-
bienia tego, co lubimy? 

Problem ten dotyka też świat 
dorosłych. Dużo się ostatnio 
mówiło o równouprawnieniu. 
Jest to w większym stopniu te-
mat dotyczący kobiet. Są za-
wody przypisane wyłącznie 
mężczyznom, które się z nimi 
utożsamiają. Jest tak także 
z płcią przeciwną – nieczęsto 
szefem kuchni jest kobieta, co 
nie oznacza, że gotujemy gorzej. 
Podobnie z sekretarkami czy 
kierowcami TIR-ów. Jak jeste-
śmy przy motoryzacji, to przy-

cie, kto lubi być porównywany? 
Oczywiście – nikt. My, niestety, 
musimy się z tym zmagać na co 
dzień. Szczególnie mocno prze-
żywałyśmy to w okresie wczesne-
go dzieciństwa, teraz zdążyłyśmy 
się do tego przyzwyczaić. Pamię-
tam wiele sytuacji, w których do-
chodziło nawet do tego, że ludzie 
zatrzymywali nas na ulicy i do-
szukiwali się różnic między nami. 
Przypomniało to trochę popular-
ną gazetową zabawę „znajdź pięć 
różnic”. Nawet niedawno przy-
trafiła nam się taka sytuacja.

– Czy wy na serio jesteście 
takie podobne, czy tylko mam 
zwidy? – powiedział nieznajomy 
chłopak przy wejściu do szkoły.

Bliźniacza telepatia – 
prawda czy fałsz?

Pewnie zastanawiacie się czy 
to prawda, że bliźniaki łączy tzw. 
bliźniacza telepatia. Skłamała-
bym, gdybym napisała, że nigdy 
w ten syndrom nie wierzyłam. 
Wydaje mi się, że jeśli czasa-
mi powiemy te samo słowo albo 
o tym samym pomyślimy, spo-

wodowane jest ciągłym przeby-
waniem ze sobą, nie wiążę z tym 
jakichś przekonań. To, że ja wraz 
z moją siostrą jesteśmy do siebie 
podobne z wyglądu, nie oznacza, 
że mamy takie same charaktery 
i zainteresowania. Wydaje mi się, 
że jest tak u większości par bliź-
niaków. Uważam, że istnieje wię-
cej rzeczy, które ja lubię, a moja 
siostra ich nie cierpi, od tych, któ-
re obie lubimy.

Różnimy się od siebie także 
wzrostem oraz rysami twarzy. Ja 
jestem bardziej podobna do taty 
z zachowania, a ona do mamy.

Rodzicie, przyjaciele i zna-
jomi bliźniąt – pamiętajcie, że 
chociaż jesteśmy do siebie po-
dobne, czasem nawet bardzo, to 
wciąż jesteśmy dwiema różny-
mi istotami. Stwierdzenie „jed-
na dusza rozdzielona między 
dwa ciała” jest prawdziwe tylko 
w jednej kwestii – doskonale się 
znamy i rozumiemy. W tym tkwi 
tajemnica naszej zażyłości i wiel-
kiej miłości.

JULIA BIEGUS
jbiegus4@wp.pl

Od pierwotnych aż do współ-
czesnych ludzi utarło się, że to ko-
bieta jest strażniczką domowego 
ogniska, a mężczyzna – „myśli-
wy” – ma zapewnić rodzinie byt. 
Obserwując współczesne społe-
czeństwo, widzimy, że wyraźnie 
zaciera się granica stereotypów. 
Nie każda kobieta jest świetną 

jęło się również, że płeć piękna 
niezbyt dobrze prowadzi samo-
chody i już tworzy się kolejny 
stereotyp. W ten właśnie sposób 
różnice między zainteresowa-
niami i umiejętnościami kobiet 
i mężczyzn pogłębiają się.

Pozostaje więc tylko nadzieja, 
że w nowoczesnym życiu nega-
tywne podziały wynikające z płci 
będą stopniowo eliminowane 
przez społeczeństwo. 

ALEKSANDRA PRZEPIÓRKA 
aleksandra.alex98@wp.pl

Zapraszamy na blog „Szlifu”, gdzie znajdzie-
cie artykuły, które nie ukazały się w papiero-
wym wydaniu, relacje z wydarzeń kulturalnych, 
w których członkowie Młodzieżowej Wszechni-
cy Dziennikarskiej brali udział oraz ich opinie 
na temat bieżącej sytuacji w kraju i na świecie.

https://szlifblog.wordpress.com/

Spokojnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz dużo pomyślności w Nowym 
Roku wszystkim Czytelnikom „Szlifu”
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„Chce 
się żyć”

Trudna sztuka słuchania

Okres dojrzewania to czas 
burzliwych przemian zarówno 
fizycznych jak i psychicznych. 
W organizmie dochodzi do re-
akcji, które kształtują charakter 
i późniejsze zachowania społecz-
ne. Niekiedy postępowanie rodzi-
ców jest niewłaściwe. Narastające 
nakazy i zakazy stają się coraz 
bardziej uciążliwe dla młodego 
człowieka. Rzekomo wynikają 
one z troski o jego dobro, ale czy 
tak jest zawsze? Czasami rodzice 
chcą podkreślić, że oni są naj-
ważniejsi, a to, co mówią, święte, 
nie zdając sobie sprawy z tego, że 
krzywdzą swoich najbliższych.

– Od niedawna kontakt 
z moją mamą się popsuł – mówi 
Aneta Stawiak, uczennica jednej 
ze szkół we Wrocławiu. – Kie-
dy mam jakiś problem i staram 
się z nią porozmawiać, ona mnie 
lekceważy i nie chce słuchać, tłu-
macząc się tym, że przesadzam. 
Dochodzi wtedy do bezsensow-
nej kłótni. 

Czy w świecie smartfonów ko-
munikacja werbalna już zanika? 
A może po prostu nie potrafimy 
ze sobą rozmawiać?

„Nie, bo nie”– tak wygląda większość zakazów słyszanych przez dzisiejszą młodzież. Rodzice 
nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, co prowadzi do konfliktów. Jak sobie z nimi radzić?

– Zadawanie sobie bólu 
daje ulgę, sprawia, że wszystkie 
problemy momentalnie znikają 
– tak pisze jedna z internautek. 
– Żyletka stała się moją przyja-
ciółką.

Ostatnimi czasy 
ogromną popularność 
zyskał serwis Tum-
blr.com. Nastolatki 
zamieszczają tam 
zdjęcia i krótkie not-
ki, niekiedy mrożące 
krew w żyłach. „Jak 
sprawiać sobie ból”, 
„W jakich miejscach 
ciąć się, aby nie było 
widać” – to tytuły, 
jakie można tam zna-
leźć. 

Najczęściej wy-
szukiwaną frazą jest 
słowo „pain”, co 
z języka angielskie-
go oznacza „ból”. 
Dziewięć na dzie-
sięć dorosłych osób, 
zapytanych o znajo-
mość owego serwisu, 
nie miało zielonego 
pojęcia o jego istnie-

– Najważniejsza jest umiejęt-
ność słuchania. Kiedy nasz syn 
bądź córka postąpi niewłaściwie, 
nie denerwujmy się od razu, to 
jest największy i najczęściej po-
pełniany błąd – tłumaczy Anna 
Białobrzeska, psycholog. – Po-
winniśmy wysłuchać, co nasza 
pociecha ma nam do powiedze-
nia, poznać jej punkt widzenia. 
Zabieranie laptopa, telefonu 
i odcięcie od gotówki nic nie da, 
wręcz pogorszy sytuację, ponie-
waż nastolatek nie będzie chciał 
nam się więcej zwierzać, bo bę-
dzie wiedział, czym to skutkuje.

Ciemne zakamarki 
Internetu

Jak wykazały badania, mło-
dzież częściej sięga po pomoc 
w Internecie niżeli u swoich 
opiekunów. Wolą poradzić się 
przypadkowej osoby, która nie 
zawsze może mieć dobre intencje. 
Niektórzy opowiadają o swoich 
problemach, pisząc na blogu. Nie 
radzą sobie z negatywnymi emo-
cjami, dlatego szukają sposobów 
na narastające napięcie. Samo-
okaleczanie jest jednym z nich. 

niu. Czy to oznacza, że nie zdają 
sobie sprawy z tego, co ich dzieci 
robią w Internecie? Nie dostrze-
gają wołania o pomoc, właśnie 
z powodu braku współpracy. To 
dość niepokojące sygnały, które 
powinny dać do zrozumienia ro-
dzicom, że za mało znają swojego 
nastolatka.

MARLENA KOZICKA 
marlenka.kozicka@ 

gmail.com

Gdzie ci mężczyźni?
Tęsknota za przeszłością to zjawisko dość częste. Zauważam 
zmianę, która mi się nie podoba i od razu wywołuje to ciąg 
wspomnień o tym, co było. Porównuję i wyciągam odpowiednie 
wnioski.

I nie, panowie, nie chodzi tu-
taj o proces starzenia, zmarszcz-
ki, cellulit i siwiznę. Może ten 
problem rozważę innym razem. 
Teraz chodzi o was i nowe pod-
gatunki mężczyzn, jakie wy-
kształciły się tuż pod naszymi 
kobiecymi nosami. Są całko-
wicie odmienne od wizerunku 
uroczego jegomościa sprzed lat 
i chyba w niczym nie przypomi-
nają już swojego kulturalnego 
prototypu. 

Magicy słowa
Oto jedna z moich ulubio-

nych grup. Na pozór zwyczaj-
ny, niewyróżniający się. Jednak 
w środku... dusza artysty! Two-
rzy przepiękne wyrażenia, nie 
zastanawiając się nawet przez 
chwileczkę! Wystarczy, że spoj-
rzy na mijające go koleżanki 
i już! „Ja pier*ole, ale nimfy!” 
I świat nagle staje się piękniejszy. 
Odkrywamy, że nasz kolega jest 
nie tyle magikiem, co wielkim 
uczonym i filozofem! Musicie 
przyznać, że nigdy nie myśleli-
ście o tak awangardowym połą-
czeniu form. Codzienna gwara 
miejskich bokserów w zestawie-
niu z postacią czysto mitologicz-
ną, nawiązującą do starożytnych 
baśni, tworzy tutaj podwaliny 
nowego dialektu! To jest po 
prostu nowa sztuka, której nie 
sposób od razu zrozumieć. Nikt 
jednak z pewnością nie zarzuci 
temu panu braku kreatywności, 
a co najwyżej smaku.

Mistrzowie obczajania
To chyba jeden z tych typów, 

którego przykładów nie trzeba za 
długo szukać. Wystarczy przejść 
się ulicą w nieco krótszej spód-
niczce. Czasem jednak nawet i to 
nie jest potrzebne. Są to bowiem 

Fot. Aleksandra Przepiórka

Narodzenie dziecka jest 
najwspanialszą chwilą dla każ-
dego rodzica. Jednak czasem 
życie jest okrutnie niespra-
wiedliwe. Historia oparta na 
faktach, autorstwa Macieja 
Pieprzycy, opowiada o Ma-
teuszu Rosińskim – chłopcu 
z porażeniem mózgowym, któ-
ry uznany za roślinę walczy ze 
swym ciałem, utrudniającym 
mu komunikację z otocze-
niem. 

Mateusz przyszedł na 
świat 5 maja 1981 roku. Jak na 
ironię, tego dnia obchodzony 
jest Dzień Godności Osoby 
Niepełnosprawnej Intelektu-
alnie. To właśnie on jest narra-
torem tej cudownej opowieści. 
Już w pierwszych momentach 
swojego życia podejmuje wy-
czerpującą walkę o samego 
siebie. Musi udowodnić rodzi-
nie oraz lekarzom, którzy wy-
dali na niego wyrok, że wcale 
nie jest rośliną ani wybrykiem 
natury. Historia obrazuje całe 
życie Mateusza, proces jego 
dorastania, pierwszą miłość, 
rozczarowania, trudne życie 
w ośrodku oraz udaną próbę 
porozumienia się ze światem. 
Wspaniała jest również relacja 
Mateusza z tatą. Chłopak na-
zywa go „czarodziejem”. Jest 
on dla niego wzorem do na-
śladowania, gdyż bardzo stara 
się zapewnić rodzinie godne 
życie. Konstruuje także wózek 
inwalidzki dla Mateusza.

„Chce się żyć” pozwa-
la nam przenieść się w czasy 
PRL-u. Możemy zobaczyć, 
jak ważnym świętem dla ro-
dziny Rosińskich jest dzień 
otrzymania przesyłki od wuj-
ka z Republiki Federalnej 
Niemiec. Skarby, które dosta-
li (paczka proszku do prania, 
puszki ananasów, brzoskwiń, 
czekolady czy kokos) są dla 
nich bardzo cenne. Ponadto 
jesteśmy świadkami przeło-
mowego momentu, kiedy to 
zostaje obalony komunizm. 
Mateusz relacjonuje te wyda-
rzenie, podkreślając euforię 
taty, wykrzykującego hasło: 
„Solidarność!”.

Pomimo tak trudnego 
tematu jest to książka opty-
mistyczna, wywołująca u czy-
telnika uśmiech na twarzy. 
To doskonały dowód na to, 
że niepełnosprawność wcale 
nie jest czynnikiem wyklu-
czającym człowieka ze społe-
czeństwa. Ukazuje wolę walki 
oraz determinację w dążeniu 
do osiągnięcia sukcesu, jakim 
dla Mateusza było udowod-
nienie światu, że nie jest ro-
śliną.

A tym, którzy nie lubią 
czytać – polecam wzrusza-
jący film pod tytułem „Chce 
się żyć” z gwiazdorską obsadą 
(w rolach głównych Mateusz 
Ogrodnik i Dorota Kolak). 

AGATA ZIOBRO
agataziobro@

o2.pl

płaczą”. Dlatego też nie ma ta-
kiej opcji, żebym ujrzała oczami 
wyobraźni chłopaczka pomyka-
jącego w rureczkach i Vansach, 
z modną czapeczką i iPhonem, 
który wymienia zapchane rury 
pod zlewozmywakiem. Czy całe 
to zestawienie nie jest już wy-
starczająco groteskowe, jak na 
XXI wiek? 

Narcyzy miejskiej 
komunikacji

Zadufani w sobie pięknisie, 
niewidzący nic poza czubkiem 
swego nosa, to kolejny rodzaj no-
woczesnego mężczyzny. Wsiadam 
do tramwaju i od razu wiem, że 
taki samiec alfa jest w pobliżu. 
Jest wcześnie rano i choć ludzie 
są jeszcze zaspani, to unoszący 
się zapach skutecznie wyrywa ich 
z otępienia i sprawia, że spojrze-
nia kierują się ku stojącemu przy 
drzwiach młodzieńcowi. Niena-
gannie ubrany, lekko zgarbiony 
zaciekle wpatruje się w wyświe-
tlacz telefonu. Chwilę potem wi-
dzę jak „lajkuje” na Instagramie 
własne zdjęcie sprzed paru chwil. 
Nie zważa przy tym ani trochę 
na wchodzących i wychodzących, 
którym utrudnia przejście. To jest 
jego moment! Czas chwilowego 
zaistnienia w zasobach Interne-
tu! Ku chwale nowej mody! Ku 

chwale ojczyzny! 
Cały „rytuał” prze-
rywa mu starsza 
pani, która nie ma-
jąc miejsca, niechcą-
cy depcze mu nowe 
buty. Spojrzenie, 
jakie jej rzuca, by-
łoby w stanie zmro-
zić ją na wskroś. Bo 
przecież jak mogła 
to zrobić! JEMU?! 
Zgnij w piekle, sta-
rucho! I teraz jestem 
w stanie już tylko 
błagać: trzymajcie 
mnie ludzie, bo nie 
ręczę za siebie! 

JULIA PŁOTEK
julia. plotek@

gmail.com

panowie czerpiący niezwykłą 
uciechę z oglądania naszych jędr-
nych damskich pup. Ich spojrze-
nie, zazwyczaj błądzące nie wia-
domo gdzie, zatrzymuje się, niby 
to przypadkiem, gdzieś między 
końcem pleców a początkiem ko-
biecych nóg. I nie byłoby w tym 
naprawdę nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie znacząca mina, która 
zaraz pojawia się na ich obrzydli-
wych twarzyczkach. Choć żyjemy 
w społeczeństwie, w którym pod-
tekst seksualny i wszelkie eroty-
zmy wyciągane są brutalnie na 
światło dzienne, czy naprawdę 
tak trudno się powstrzymać od 
sprowadzenia kobiety tylko do 
obiektu pożądania? 

Fani cywilizacyjnego 
postępu

Pewni wspaniali naukowcy po-
wiedzieli kiedyś, że kobiety szuka-
ją mężczyzn podobnych, w jakimś 
stopniu, do swoich ojców. Może 
to prawda, może nie do końca. 
Jednak przyznać trzeba otwar-

cie, że widząc ojca, poczciwego 
jak zawsze, ale jednak już trochę 
staruszka, robiącego w domu re-
monty na własną rękę, łza zaczyna 
kręcić się w oku. Próbuję i staram 
się, umysł i wyobraźnię wytężam 
i... nic. W żaden sposób nie po-
trafię wyobrazić sobie, jak mój 
rówieśnik za kilka, kilkanaście lat 
robi takie cuda w swoim domu. 
Zbić szafkę, położyć kafelki w ła-
zience, instalować gniazdka, po-
prowadzić podłączenie elektrycz-
ne, położyć gładź. Dla naszych 
ojców i dziadków nie stanowiło 
to żadnego problemu. Dlaczego? 
Wychowywali się w kraju, gdzie 
możliwa była tylko samowolka 
i prace na własną rękę. Teraz nikt 
już w takie rzeczy nie zamierza się 
bawić, bo po co? Facet wyciąga 
telefon, wykręca numer, zamawia 
usługę i tylko czekać, aż wszystko 
zrobią za niego. 

Czy tylko mnie wydaje się, 
że wyrasta nam tutaj pokolenie 
pięknych nieudaczników? Cały 
ten postęp, innowacje i rozwój 
sektora usług zmienił światopo-
gląd milionów, z czym nie sposób 
się nie zgodzić, a nasi faceci też 
raczej płakać przez to nie zamie-
rzają. W końcu „chłopaki nie 
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◗ Dlaczego nie wybrała Pani 
hospicjum dla dzieci? One po-
trzebują chyba więcej opieki niż 
dorośli?

– Na studiach podjęłam de-
cyzję, że będę z nimi pracować. 
Wydawało mi się to łatwiejsze, 
bardziej doceniane przez oto-
czenie. Jednak dostałam pracę 
w hospicjum dla dorosłych i tak 
potoczyło się moje życie. Zosta-
łam tutaj, bo pacjenci mnie po-
trzebują. Nie chcę ich zostawiać.

◗ Skąd pomysł na taką pra-
cę?

– Pomagać innym chciałam 
od kiedy pamiętam, czyli mniej 
więcej od czasu przedszkola. Kie-
dyś myślałam, żeby otworzyć wła-
sną fundację, ale na to potrzeba 
znajomości i pieniędzy.

◗ Czym się Pani dokładnie 
zajmuje?

– Od półtora roku prowadzę 
zajęcia logopedyczne i muzycz-
ne. Pomagam również przy or-
ganizowaniu uroczystości takich 
jak imieniny pacjentów, imprezy 
okolicznościowe czy święta.

◗ Jak wygląda codzienny 
dzień w hospicjum?

– Zaczynamy od śniadania. 
Później trwają zajęcia z rehabili-
tantami. Są to ćwiczenia koncen-
tracji, mowy i pamięci. Następnie 
czas na odpoczynek i wspólny 
obiad. Potem czas wolny, który 
chorzy spędzają w swoich poko-
jach. Jest to moment, w którym 
rodzina lub przyjaciele mogą ich 
odwiedzić.

◗ Czy praca w ośrodku to 
trudne zajęcie?

– To ciężka psychicznie pra-
ca. Potrzeba dużej wytrwałości, 
aby się tym zajmować. Konieczna 
jest również wysoka odporność 
na stres. Nie każdy powinien się 
na to decydować. Trzeba kochać 
to zajęcie.

◗ Czy w związku z tym ma 
Pani jakiś sposób na odreagowa-
nie złych emocji?

– Często rozmawiam z inny-
mi rehabilitantami lub pracow-
nikami. Oni w pełni mnie rozu-
mieją. Mają podobne problemy. 
A w wolnym czasie zajmuję się 
moim hobby.

◗ To znaczy?
– Jeżdżę konno, ostatnio za-

częłam biegać.

◗ Czy codzienne obcowanie 
z chorymi nauczyło Panią czegoś 
o życiu?

– Uświadomiłam sobie, że 
jest ono niezwykle kruche. Każ-
dego z nas czeka starość i śmierć. 

Przypominamy, że od 20 li-
stopada na wrocławskim Rynku 
możemy odwiedzać Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Otwarty od 
godziny 10.00 do 21.00. Zosta-
nie zamknięty 22 grudnia. 

W niedzielę, 6 grudnia, od 
godziny 19.00 w klubie Eter 
wystąpi znana polska wokalist-
ka Katarzyna Nosowska. Na 
co dzień grająca w zespole Hey 
piosenkarka zaprezentuje prze-
krojowy repertuar. Gościem 
specjalnym będzie Marcin Za-
brocki. Bilety od 55 do 70 zło-
tych. 

„Swing” – komedia Abelar-
da Gizy już 7 grudnia we Wro-
cławiu. W Sali Koncertowej 
Radia Wrocław imienia Jana 
Kaczmarka wystąpi jeden z naj-
popularniejszych polskich reży-
serów i scenarzystów. Spektakl 

jest przeznaczony dla widzów 
pełnoletnich. Rozpoczyna się 
o godzinie 18.00, a cena biletu 
waha się pomiędzy 100 a 120 
złotych. 

Do 24 grudnia w galerii 
handlowej Magnolia przy uli-
cy Legnickiej możemy zwie-
dzieć wystawę „Body World 
and The Cycle of Life”. Jest to 
jedna z najliczniej odwiedza-
nych wystaw świata, a teraz po 
raz pierwszy ukazuje się w Pol-
sce. Do tej pory zwiedziło ją 
na świecie ponad 40 milionów 
osób. Cena biletu 25 do 60 zło-
tych.

Oczywiście jak co roku na 
wrocławskim Rynku odbędzie 
się Miejski Sylwester. Rozpocz-
nie się o godzinie 20.00, wstęp 
bezpłatny. 

ALICJA PODĘBSKA

KULTURALNE WEEKENDY
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Patrz przed siebie
Niezwykła kobieta pomagająca innym. Bezinteresowna, oddana, zawsze zgodna z własnymi 
przekonaniami. O kim mowa? O Jolancie Wiśniewskiej, rehabilitantce Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego dla Dorosłych. 

Piękno z natury

Nie zawsze można temu zaradzić. 
Jesteśmy tylko ludźmi.

◗ Jakie jest Pani motto życio-
we?

– To trudne pytanie. Myślę, 
że: Patrz przed siebie.

◗ Jakie korzyści niesie ze 
sobą praca w takim miejscu?

– Uśmiech chorego, któ-
ry w ten sposób wyraża swoją 
wdzięczność. To najlepsza nagro-
da.

ADRIANNA SMOLAK
ada.96.96@o2.pl
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Moda na własną produkcję 
środków upiększających w Polsce 
nie zdążyła się jeszcze na dobre 
zakorzenić, chociaż już ma gro-
no swoich zwolenników. Blogi na 
ten temat wyrastają jak grzyby po 
deszczu i aż korci, żeby samemu 
wypróbować niektóre przepisy 
zamieszczone w Internecie…

…a więc do dzieła!
W domu można stworzyć wła-

ściwie każdy kosmetyk, jaki nam 
przyjdzie do głowy – od prostych 
peelingów i maseczek, przez kre-
my i balsamy, aż do błyszczyków 
i eyelinerów. Tutaj naprawdę 
sprawdza się oklepane stwierdze-
nie, że jedynym ograniczeniem 
jest wyobraźnia. Wystarczy do-
wiedzieć się, jakie działanie mają 

Chyba nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że większość dostępnych produktów kosmetycznych 
opiera się na chemii. Nawet te, które reklamują się zawartością naturalnych ekstraktów z tego 
czy owego, w swoim składzie mają tylko ich symboliczne ilości, przytłoczone ciekawostkami 
typu hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. Dlatego mówimy entuzjastyczne „tak!” 
kosmetykom domowej roboty.

konkretne składniki i można sza-
leć do woli.

Mniej skomplikowane kosme-
tyki da się przygotować, nie wy-
chodząc z domu. Tu warto zwró-
cić uwagę na peelingi. Kawa, 
wiórki kokosowe, sól, cukier, 
kakao, miód, mięta, zielona her-
bata, ogórek czy oliwa z oliwek 
to tylko niektóre ze składników, 
które każdy ma na wyciągnię-
cie ręki, a ich działanie na skórę 
jest warte uwagi. Dla przykładu, 
ogórki mają właściwości rozja-
śniające, podobnie jak cytryna. 
Miód odżywia, wiórki kokosowe 
nawilżają i natłuszczają a kawa 
pobudza mikrokrążenie i podob-
no wyszczupla.

Odrobinkę wyższą szko-
łą jazdy są balsamy do ciała lub 

kremy – kosmetyki, 
w których oprócz 
działania ważna jest 
konsystencja. Bar-
dzo popularne są 
balsamy w kostce. 
Nie ma nic prost-
szego do przyrzą-
dzenia w domowych 
warunkach, nie wy-
magają także wielu 
składników, cho-
ciaż w tym wypadku 
trzeba się odrobinkę 
wysilić, żeby znaleźć 
wszystko, co nam 
potrzebne. Bazą do 
ich wykonania jest 
pszczeli wosk, który 
co prawda mało kto 
ma w domu, ale dale-
ko szukać nie trzeba. 
Jest bardzo łatwo do-

stępny w Internecie, ze sklepami 
stacjonarnymi też nie ma proble-
mu, jeżeli wie się, gdzie szukać. 
Składniki i półprodukty można 
dostać między innymi w sklepach 
zielarskich, mydlarniach czy na-
wet w lepszych supermarketach.

Przepisów na kosmetyki do 
pielęgnacji jest najwięcej, jednak 
znajdziemy też sposoby na two-
rzenie tych kolorowych. Szcze-
gólnie, że nie ma w nich żadnej 
filozofii. Bazują na tych samych 
elementach: wosk pszczeli, ma-
sło kakaowe, shea lub wiele in-
nych, któryś z mnóstwa olei, na 
przykład kokosowy… i tyle. Tyl-
ko czym byłaby kolorówka bez 
koloru? Tu może być trudniej. 
W przepisach pojawia się czer-
wony barwnik na bazie hibisku-

Im szybciej się z tym oswoimy, 
tym lepiej. Ważne, aby chwytać 
dzień, nie zastanawiać się nad 
przeszłością czy przyszłością. 
Wiem, że śmierć w każdej chwili 
może dotknąć mnie lub moich bli-
skich. Trzeba się z tym pogodzić.

◗ Czy w tej pracy można so-
bie pozwolić na przywiązanie do 
chorego?

– Obiektywnie mówiąc nie, 
ale jak to bywa w kontakcie z in-
nymi, czy chcemy, czy nie, przy-
wiązujemy się w pewien sposób. 

sa, różowy pozyskiwany z buraka 
i czarny z węgla, ale znalezienie 
ich w sklepach graniczy z cudem.

100% pewności
– Jedną z ważniejszych zalet 

kosmetyków robionych w domu 
jest to, że mamy wpływ na ich 
skład – mówi Marlena Spólna 
z Mydlarni u Franciszka. – Nie 
tylko możemy kombinować i łą-
czyć składniki metodą prób i błę-
dów, ale także kontrolować ich 
jakość. Najwięcej pewności dają 
produkty z certyfikatami takimi 
jak Ecocert, dzięki którym mo-
żemy być pewni, że kupujemy coś 
naturalnego.

Ma to spore znaczenie dla 
alergików. Wiele powszechnie 
stosowanych związków chemicz-
nych może uczulać i nawet jeśli 
wszystkie są wyszczególnione 
w składzie specyfiku, to nigdy 

nie wiadomo, czego można się 
po nich spodziewać.

Trochę natury pod choinką
Sezon świąteczny zbliża się 

wielkimi krokami, a to znako-
mita okazja do popisania się 
kreatywnością i zaskoczenia bli-
skich oryginalnym prezentem. 
Naturalny kosmetyk pachnący 
pomarańczą, cynamonem, im-
birem, mandarynką czy innym 
aromatem kojarzącym się ze 
świętami w wersji zrobionej wła-
snoręcznie będzie miał w sobie 
o wiele więcej bożonarodzenio-
wego ducha niż ten po prostu 
kupiony w drogerii. Dlatego 
zachęcam wszystkich do ekspe-
rymentowania – a nie ma na to 
lepszego czasu niż długie, zimo-
we wieczory.

MARTA MIANOWSKA
m.mianowska@onet.pl

Gratulujemy naszej redakcyjnej koleżance – Annie Firgolskiej – zajęcia trzeciego 
miejsca w konkursie „Wrocławski Licealista 2015” i życzymy dalszych sukcesów.
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Sportowa szlifierka     

Każdy z nas lubi miło spędzać czas. Wypady na miasto, wspólne kolacje, nowe znajomości, 
imprezy – to zalety bycia młodym. Może trzeba zrobić coś, żeby wiecznie takim zostać?

prawda. Jakoś dziwnie wolno nam 
więcej. A co najgorsze, przyznać to 
trzeba, brakuje nam samodyscy-
pliny. Przestaliśmy szanować zda-
nie dorosłych, podążamy w nurcie 
totalnego buntu, który nie wiado-
mo dokąd zmierza. Na zajęciach 
przyjmujemy z góry postawę de-

fensywną, choć powodów do tego 
zazwyczaj nie ma. Obraliśmy sobie 
za cel stanowić w szkole władzę 
najwyższą: nie tylko sądowniczą, 
ale także ustawodawczą. Obecnie 
ucznia traktuje się niemalże jak 
najświętszy dar, objawienie czy 
w sumie Bóg wie, jakim jeszcze 
mianem można by go określić. 

Aż ciśnie 
się na usta, by 
nadać mu ade-
kwatny przy-
domek „niety-
kalny”. I wcale 
nie dlatego, że 
n a u c z y c i e l e 
tak chcą. Oni 
po prostu mu-
szą, bo tego od 
nich wymaga 
kodeks. Nie 
przysługuje im 
już prawo do 
– chociażby – 
obrugania nie-
roba, bo tym sa-
mym narażają 
się na odwet ze 
strony dzielnych 
matek-lwic czy 
też ojców-ram-
bo, stających 
w obronie po-

A może trochę aktywniej?

Coraz mniej młodzieży spę-
dza aktywnie swój wolny czas. 
Wolą oglądać filmy, leżeć, nic 
nie robić, co może przynieść 
bardzo złe skutki w przyszłości. 
Wszyscy chcemy być zdrowi, 
piękni, mieć świetne ciało... Za-
miast tylko marzyć, może trzeba 
spróbować osiągnąć zamierzony 
cel.

Nastąpiły czasy ideałów, wszy-
scy gonią za jednym. Każdy chce 
być lepszy od drugiego, tylko nic 
z tym nie robi. Wszechwiedzący 
Internet powie nam, jak mamy 
się żywić oraz co i jak ćwiczyć. 
Ale kiedy zrobimy ten pierwszy 
krok? To proste, jak najszybciej! 
Jeżeli marzysz, spełniaj to. Dwa, 
trzy treningi w tygodniu to nic, 

a za kilka miesięcy zobaczysz, ile 
osiągnąłeś i jaki postęp zrobiłeś 
od pierwszego dnia ćwiczeń.

Po co siedzieć?
Problem w tym, że przez 

większość ludzi przemawia le-
nistwo, pomimo iż w dzisiej-
szych czasach w prawie każdym 
centrum handlowym czy domu 
kultury znajdziemy liczne zaję-
cia sportowe oraz siłownie. Nie 
musimy skupiać się w życiu tylko 
na sporcie. Po prostu świetnie 
się bawmy, aktywnie spędzając 
czas.

– Zumba jest o tyle fajnym 
sposobem aktywności fizycznej, 
że nie jest to do końca ani taniec, 
ani ćwiczenia tylko coś pomiędzy 
– mówi Ola Marek, uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego nr 
XIII, trenująca zumbę od pięciu 
miesięcy. – Układy potrafią być 
śmieszne, więc świetnie się ba-
wię, tańcząc, lubię uczęszczać na 

takie zajęcia nawet dla samych 
uczestników. Stała ekipa i ludzie 
na różnym poziomie technicz-
nym powodują, że jeszcze chęt-
niej tam chodzę, ponieważ nie 
czuję się niezręcznie, kiedy coś 
mi nie wychodzi. Lubię takie za-
jęcia, bo uprawiam sport, a od-
bieram to jako świetną zabawę.

Graj, tańcz, brzuszki rób!
Możliwe również są ćwi-

czenia w domu, poczynając od 
YouTube, gdzie znajdziemy mi-
liony filmików, w których zostaną 
nam pokazane wszystkie ćwicze-
nia, wykonywane zarówno przez 
zawodowców, jak i przez amato-
rów, po gry na konsole, w których 
wirtualny trener pomaga nam 
wykonywać ćwiczenia dzięki Ki-
nectowi.

– Gry na Xboksie typu KI-
NECT TRAINING to świetna 
sprawa! – twierdzi Karolina Wi-
tek, uczennica Liceum Ogólno-
kształcącego nr VIII. – Uwiel-
biam ćwiczyć z tą aplikacją. Czuję 
się, jakbym była na prawdziwych 
zajęciach z trenerem, gra daje 
porządny wycisk, a tak naprawdę 
nie muszę się ruszać z domu.

Na zdrowie!
Piękna sylwetka to nie prio-

rytet. Ważną, a raczej najważ-
niejszą częścią tego wszystkiego 
jest zdrowie. Podejrzewam, że 
nikt z nas nie chciałby za kilka lat 
obudzić się z ręką w nocniku i do-
wiedzieć się o problemach z ser-
cem, cholesterolem, początkiem 
cukrzycy, a nawet otyłością... I to 
wszystko przez chwilowe dobra, 
takie jak fast foody oraz słodycze, 
spożywane przez większość osób 
w niezliczonych ilościach.

Nie bójmy się uprawiać spor-
tu, to żaden wstyd, że ćwiczysz. 
To wielka odwaga, że chcesz 
zmienić siebie.

– Sport dał mi wszystko, 
a ja chcę jeszcze więcej, dlate-
go ćwiczę i się nie poddaję przy 
każdej porażce – mówi Maciej 
Mirowski trenujący sport sylwet-
kowy od czterech lat. – Jestem 
zdania, że dzięki ciężkiej pracy 
spełnię marzenia i dojdę tam, 
gdzie innym się nawet nie śni. 
Pierwszy krok jest najtrudniejszy, 
ale gdy go zrobisz, pamiętaj – już 
jesteś zwycięzcą...

ALEKSANDRA BURY
olabury@interia.plFo
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Nieustanny hałas, tłum na 
korytarzach, ciągłe przeszkadza-
nie w prowadzeniu lekcji, niesto-
sowanie się do poleceń… Słowo 
„uczeń” wywołuje na nauczyciel-

skich twarzach częściej grymas niż 
uśmiech. Dlaczego?

Ano głównie dlatego, że już 
dawno pewna granica została 
przekroczona. Szkoda tylko, że 
mało kto to dostrzega. Podobno 
wszystkiemu winna jest młodzież 
oraz rodzice. Autorytet nauczycie-
li upada. Niestety, co prawda, to 

 
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

16 października 2015 r. gościem 
Wszechnicy była Magdalena Ką-
dziołka, absolwentka klasy dzien-
nikarskiej XIII LO, właścicielka 
firmy wytwarzającej rękodzieła 
„DECOREMKA”. Opowiedziała 
nam o wartościach, jakie dała jej 
w życiu klasa dziennikarska, a tak-
że o swojej drodze do osiągnięcia 
celu.

23 października odwiedziła 
nas Anna Wojciechowska, pisarka 
i poetka związana z Teatrem Pol-
skim. Opowiedziała, jak bardzo 
wpłynął on na jej postrzeganie 
piękna, pomógł w zrozumieniu 
literatury, ubarwił język, rozpalił 
wyobraźnię oraz zmienił sposób 
patrzenia na świat.

30 października gościliśmy 
Agatę Ferenc, związaną z organi-

zacją Nomada – Stowarzyszenie 
na Rzecz Społeczeństwa Wie-
lokulturowego. Pani Ferenc jest 
także przedstawicielką Koalicji 
Wrocław Wita Uchodźców. Opo-
wiedziała nam o tym, jak postrze-
ga sprawę migracji. 

6 listopada Wszechnica go-
ściła Julię Kwietniewską oraz 
Klemensa Jakubowskiego. Są oni 
przedstawicielami stowarzyszenia 
Kultura Równości, zajmującego 
się prowadzeniem działalności na 
rzecz środowiska osób niehete-
ronormatywnych we Wrocławiu. 
Opowiedzieli nam, jak przeciw-
działają dyskryminacji oraz wal-
czą o prawa osób, które stały się 
ofiarami przemocy.

MONIKA KOCHAN

krzywdzonej, niewinnej owieczki, 
czytaj: rozwydrzonego bachora. 
Mamy prawo do... wszystkiego? No 
właśnie, za bardzo to nikt, szczerze 
i otwarcie powiedziawszy, nie ma 
pojęcia do czego.

Pojawia się również kwestia 
równouprawnienia. Ile razy słyszy 

się, że dziecko, aby czuło się kom-
fortowo, co oczywiście ma się wią-
zać z łatwiejszym przyswajaniem 
wiedzy, powinno być traktowane 
na tym samym poziomie, co starsi. 
Jednak musi to działać w obie stro-
ny, czyż nie? Jakoś nikt nie pamięta, 
że oprócz praw mamy także obo-
wiązki. A do nich, między innymi, 
należy, tak obca niektórym w dzi-
siejszych czasach, kultura osobista. 
Metoda bezstresowego wychowania 
nie sprawdza się, potwierdzać tego 
nawet nie trzeba, dowody widzi się, 
bądź ma się tę jakże ogromną „przy-
jemność”, spotykać codziennie. 
Zamiast kształtować odpowiedzial-
nych, rozsądnych, a co najistotniej-
sze, przyzwoitych obywateli, wyro-
sło – i co budzi lekkie przerażenie 
– dalej rośnie pokolenie leniwych 
roszczeniowców, nieustępujących 
starszym miejsca w tramwaju, „bo 
im się przecież też należy”.

Nauczyciele muszą wykazy-
wać się ogromną wytrzymałością, 
cierpliwością oraz opanowaniem. 
Narasta konflikt, o jakim nawet 
nam się nie śniło. Pozostaje cze-
kać, aż osiągnie on punkt kul-
minacyjny – raczej długo to nie 
potrwa, patrząc na rozwój mło-
dego społeczeństwa. Co za tym 
idzie? Jak poradzą sobie w nad-

Nietykalni

chodzącej, już nie tak sielankowej 
przyszłości? Pytania przychodzą 
z niezwykłą trudnością, o odpo-
wiedziach nie wspominając. Jed-
no jest jednak pewne i niezaprze-

czalne – nic dobrego z tego raczej 
nie wyniknie.

KATARZYNA RYBACKA 
rybacka.katarzyna.alicja@

gmail.com
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