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Wszystkich zagorzałych ateistów, którzy odstraszeni tytułem 
ledwo dobrnęli do lidu, uspokajam – nie zbratałam się z Tele-
wizją Polską. Choć to dobrze znane sformułowanie wywodzi się 
ze zbioru dziesięciorga przykazań, powinno znaleźć się w de-
kalogu każdego z nas. Mowa o szacunku i braku wdzięczności.
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Czcij ojca swego i matkę swoją

Słysząc słowa synów i córek, 
mam łzy w oczach. W szczególno-
ści nietrudne do wypowiedzenia, 
a bestialskie w znaczeniu „Wyjdź 
stąd” albo co gorsza „Zamknij się” 
kierowane do rodzicielek. „Twoja 
stara”, jak każdy, ma uczucia, dla 
niej jesteś najważniejszy na całym 
świecie, a każdym trzaśnięciem 
drzwiami, każdą obelgą czy agre-
sywnym albo, co gorsza, krwawym 
w skutkach gestem, wbijasz jej nóż 
w serce. Pewnie dla wielu z nas ta-
kie zachowanie jest obce, co dowo-
dzi tego, że nie można uogólniać, 
zresztą jak w każdej innej sprawie.

Przyznanie się do przemocy 
przez dorosłego nie jest łatwe. 
Świadczy o tym brak informacji 
na ten temat w mediach i staty-
stykach. W dzisiejszych czasach, 
kiedy nagłaśniane są ataki na 
nieletnich, a przypadki łamania 
wobec nich praw są na porządku 

dziennym, zapominamy o drugiej 
stronie medalu, czyli o wyrod-
nych potomkach, którzy za nic 
mają zdanie i osobę rodzica. 

O ile ojciec nie tak szybko 
pozwoli sobie wejść na głowę, tak 
z natury ugodowa i wyrozumiała 
matka przemilczy sytuację raz, 
drugi, trzeci. Nie można tego wy-
korzystywać.

Agresja nie bierze się znikąd. 
Zimne i bezstresowe albo chłod-
ne i nazbyt rygorystyczne wycho-
wanie ma skutki w przyszłości. 
Nikła świadomość społeczna na 
ten temat bierze się z przekona-
nia opiekunów, że tak, jak wycho-
wali, takie dziecko mają i w wielu 
przypadkach to się potwierdza. 
Jednak z obserwacji wnioskuję, 
że nie zawsze wszystko jest tylko 
białe lub tylko czarne.

Abstrahując od tak skrajnych 
przypadków, chcę nawiązać do 

tych na porządku dziennym, na 
które zwykle nie zwracamy uwa-
gi, bo wydają nam się całkiem 
normalne. Wychodząc do szkoły 
bez zwykłego pożegnania, zabie-
rając kanapki do szkoły bez po-
dziękowania.

Pomyśl wtedy, ile razy mama 
siedziała z tobą do późna, trzy-
mając cię za rękę, kiedy nie mo-

O to trudno 
w Sylwestra

Co roku z końcem grudnia nadchodzi dzień, do którego, 
niektórzy odliczają nawet godziny i minuty. Dzień, w którym 
podejmujemy decyzje o drobnych, a czasami dość odważnych 
zmianach mających zajść w naszym życiu. Przełomowy dzień 
obietnic, postanowień, czyli Sylwester.

jednak w momencie, kiedy pro-
centy zaczynają uderzać mi do 
głowy, ciężko jest zapanować nad 
samym sobą, a co dopiero nad 
gośćmi. Zazwyczaj tracę wte-
dy kontrolę i piję do oporu. Na 
szczęście przysłowiowego zgona 
zaliczam już na sam koniec im-
prezy, dzięki czemu praktycznie 
nic mnie nie omija.
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Są jednak ludzie, którzy nie-
co inaczej postrzegają związek 
napojów wyskokowych z Sylwe-
strem, a co za tym idzie, nie ce-
lebrują tego święta w aż do bólu 
nieodpowiedzialny sposób, bo 
przecież można inaczej.

– Tak już jest, że inteli-
gentni ludzie są zmuszani do 
pijaństwa, żeby bezkonflikto-
wo spędzać czas z debilami – 
mówi Grzegorz. – No i też się 
tak utarło i nikomu nie chce się 
z tym ścierać. Dużo osób czuje 
tę presję otoczenia, że musi to 
zrobić, żeby nie być gorzej po-
strzeganym. Ja w każdym razie 
do siebie odrazy nie czuję, ładu-
jąc w szyję co roku, bo jestem w 
tym bardziej bierny i po prostu 
idę tam, gdzie mnie zaprasza-
ją, traktuję to jak każdą inną 
imprezę. Razi mnie za to, gdy 

głeś zasnąć. Ile razy wstawała do 
ciebie w nocy, kiedy dokuczała 
ci choroba? Budzi cię, byś nie 
zaspał do szkoły, jest zarówno 
twoją kucharką, sprzątaczką, 
kelnerką, lekarzem, nianią, do-
radcą, szoferem i bankomatem. 
Wychodząc z gabinetu profeso-
ra, zatrzaśniesz drzwi za sobą 
bez słowa? Nie, bo darzysz go 

szacunkiem. Czy osoba, która 
nosiła cię pod sercem, jest mniej 
ważna od zupełnie obcego czło-
wieka? Przy następnym ataku 
złości pokonaj siebie, podziękuj 
za to, że jest, bo nawet się nie 
obejrzysz, kiedy jej zabraknie. 

ALEKSANDRA ZAWADZKA
zawa992711@gmail.com

Spory odsetek ludzi postana-
wia, że od Nowego Roku ogra-
niczy alkohol, a czasami nawet 
decyduje się na całkowitą absty-
nencję. Dlatego często słyszymy 
od tych osób 31 grudnia, że cze-
mu mają się nie napić ostatni raz 
z nieco większym rozmachem? 
Zwykle kończy się to rozróbą, a 
następnie tzw. zgonem, czyli naj-
prościej mówiąc – upiciem się do 
nieprzytomności. Nie ukrywaj-
my, każdy z nas zna chociaż jed-
ną osobę, która skończyła swoją 
ostatnią imprezę roku w taki wła-
śnie sposób.

– Moje urodziny wypadają 
w Sylwestra, więc jak wiadomo, 
kończy się to różnie – tłuma-
czy Kacper Kołodziejczyk. – 
Co roku robię imprezę u siebie, 
zapraszam znajomych i często 
bawimy się do białego rana. W 
moim przypadku zawsze kończy 
się to mniej więcej w ten sposób, 
że każdy chce się ze mną napić, 
bo jestem zarówno solenizantem, 
jak i gospodarzem. Korzystając z 
tej okazji, nie odmawiam sobie 
całonocnego lania w gardło. Do 
pewnego momentu jestem w sta-
nie panować nad całą imprezą, 

Spokojnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
dużo pomyślności 
w Nowym Roku 

życzy 
redakcja „Szlifu”

niektórzy dorzucają jeszcze do 
tego w pakiecie taki życiowy 
ekshibicjonizm i się chwalą fot-
kami z popijawy, gdzie trzymają 
flaszkę, jak świeżo zdobytą sta-
tuetkę Oscara.

A skoro już o samych trun-
kach mowa, często decydujemy 
się na pożegnanie starego roku z 
przytupem.

Hektolitry drogiego alkoho-
lu, kolorowe drinki z palemkami 
oraz inne różnego typu wymyślne 
dekoracje szklanek i kieliszków. 
Jak podaje fakt.pl, w 2013 roku 
Polacy wydali w sylwestrową noc 

900 milionów złotych na alkohol! 
Jakby nie patrzeć, jest to ogrom-
na kwota, która szybko zamieniła 
się w mniej więcej 30 milionów 
butelek wódki. Nie ma się więc 
czemu dziwić, skoro aż tyle wyda-
jemy na powitanie Nowego Roku 
i wlewamy w siebie takie ilości 
alkoholu, że mało kto pamięta 
przebieg całej imprezy 1 stycznia. 
Tak czy inaczej, nie warto pozwo-
lić, by sylwestrowa noc odebrała 
nam zdrowie i pieniądze... A 
przede wszystkim rozsądek. 

KAROLINA KRUK 
karolina.kruk4@o2.pl

Przepraszam…
…za negatywne, obraźliwe sformułowania pod adresem obecnego 
rządu i Programu 500+, jakie wyraziłem w felietonie pt. „Gdzie leży 
problem?”, opublikowanym w listopadowym numerze „Szlifu”. Pod-
czas pisania tego tekstu poniosła mnie młodzieńcza brawura i za te 
obraźliwe stwierdzenia jeszcze raz szczerze przepraszam.

FILIP KOŁAT
filipkolat@wp.pl
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Daty śmierci 
w oczach ludzi

Nie jestem taki zły

Dominująca część mieszkań-
ców schroniska trafiła tam wła-
śnie przez takich ludzi. Chociaż-
by rodzice, którzy kupili małego 
futrzaka dla swoich kochanych 
dzieci, są tego przykładem. Nagle 
okazuje się, że ktoś ma alergię na 
sierść, nie ma chętnych do sprzą-
tania po pupilu czy wychodzenia 
na spacery.

– Trafiają do nas głównie psy 
i koty, którym z różnych powodów 
nie może zostać zapewniona opie-
ka – twierdzi Urszula Sokołow-
ska, pracownica wrocławskiego 
schroniska. – Zdarzało się, że 
rodzina wyjeżdżała albo opiekun 
umarł i nikt zwierzęciem nie mógł 
się zająć. W całej mojej karierze 
tylko dwa razy zdarzyły się przy-
padki, gdy ewidentnie było widać 
oznaki znęcania się.

Schronisko wcale nie pęka 
w szwach od psów i kotów, które 
bohatersko zostały uratowane z 
rąk brutalnych właścicieli. Jednak 
część posiadaczy czworonożnych 
przyjaciół nie ma odpowiednich 
środków, by się nimi zajmować. 
Nie wiąże się to od razu z odebra-

Zaadoptowanie zwierzaka domowego to bardzo poważna 
i  odpowiedzialna decyzja. Trzeba być pewnym, że podoła się 
temu zadaniu, bez względu na okoliczności. Niestety, więk-
szość osób jest pozbawiona świadomości tego, jak duże wiążą 
się z tą opieką obowiązki.

– Ilekroć przyjdę do lekarza 
ze swoim owczarkiem, słucham 
o kolejnych porzuconych psach, 
które nie mają się gdzie podziać – 
mówi Dominika Wojciechowska.

Ciężko zrozumieć, dlaczego 
ludziom tak trudno przyprowa-
dzić psa do odpowiedniego punk-
tu i zapłacić składkę za niego. Tam 
przynajmniej nie będzie skazany 
na praktycznie pewną śmierć. 
Będzie można mu zapewnić po-
żywienie, schronienie czy pomoc 
medyczną. Jest nawet szansa, że 
ktoś inny się nim zaopiekuje.
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niem zwierzaka przez specjalne 
służby.

– Na miesiąc mamy średnio 
sto zawiadomień, z czego połowa 
jest uzasadniona – mówi inspek-
tor Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami, Norbert Ziemnicki. – 
Chociaż i tak są to przypadki, gdy 
osoby nie stać na utrzymanie psa. 
Wtedy staramy się pomóc, wysyła-
jąc paczki z karmą i zapewniając 
potrzebną opiekę weterynarza. 
Często zdarza się, że ludzie nad-
używają możliwości zgłaszania 
przypadków znęcania się nad 
zwierzęciem. Niestety, współgra 
to z niewiedzą, zazdrością lub 
nienawiścią sąsiadów. Dwa domy 
dalej pies mieszka w ogrodzie i 
szczeka, gdy ktoś chociaż przej-
dzie koło jego płotu. Czy to nie 
wystarczający powód, by zabrać 
komuś ukochane zwierzątko?

Z drugiej strony, część osób 
woli w ogóle nie zgłaszać proble-
mu. Gdy znajdą w lesie czy na uli-
cy zagubione stworzonko, zabiorą 
je do najbliższego weterynarza, by 
się nim zajął, po czym przestają 
się nim przejmować.

Pamiętajcie, branie zwierza-
ka do domu zawsze wiąże się z 
ogromną odpowiedzialnością. W 
zależności od tego, jaki będzie, 
może wymagać najróżniejszych 
czynności. A to spacery niezależ-
nie od pogody, a to poświęcanie 
olbrzymiej ilości uwagi, gdy fu-
trzakowi zrobi się nudno. Nie mó-
wiąc o nieplanowanych wizytach u 
weterynarza.

Jednak gdy raz zapała się 
szczerą miłością do takiego to-
warzysza, prawdopodobnie nigdy 
już ona nas nie opuści. Zwierzak 
przygarnięty ze schroniska potrafi 
być najlojalniejszym przyjacielem 
pod słońcem.

MONIKA BIEROŃSKA
biermonia@gmail.com

Przyjaźń... 
przez Internet?

W dobie social mediów i forów internetowych co chwila spo-
tykamy w sieci różnych ludzi. Na większość z nich nawet nie 
zwracamy uwagi. Jednak od czasu do czasu zdarza się złapać 
kontakt z jakąś osobą. Czasami zakończy się to po kilku 
dniach, ale... Co, jeśli mijają tygodnie, tematów do rozmów 
nie brakuje, a do tego czuje się, że ten ktoś jest nam coraz 
bliższy? Czy można znaleźć przyjaciela w Internecie?

Przyjaźń to wyjątkowa relacja 
między ważnymi dla siebie oso-
bami. To bezgraniczne zaufanie 
i bliskość. Rozumienie się bez 
słów, a czasami poważne kłótnie, 
które kończą się nieraz milczą-
cym „przepraszam”. Przyjaciel to 
osoba, która jest przy mnie, kiedy 
to potrzebne.

W takim razie, czy człowiek 
poznany w sieci może zasłużyć na 
takie miano? Jeśli ktoś zapytałby 
mnie o internetowe przyjaźnie 
rok czy dwa lata temu, zapewne 
popukałabym się w czoło. Nie 
wierzyłam, że taka relacja ma ra-
cję bytu. Bo co to za przyjaciel, 
który nie może fizycznie przy 
mnie istnieć? Jak można być tak 
blisko z kimś, kogo nie widziało 
się na oczy? Jak można mu się 
zwierzać? Czy to możliwe, żeby 
między osobami, które się nigdy 
nie spotkały, wytworzyła się tak 
silna więź?

Tak, teraz jestem tego pewna 
i nie wahałabym się z odpowie-
dzią ani chwili. Choćby dlatego, 
że od ponad dziewięciu miesięcy, 
każdego dnia, doświadczam tego 
uczucia na własnej skórze. Nie 
jestem w stanie tego w żaden spo-
sób wyjaśnić. To się dzieje. Tak 
po prostu.

To Ona pierwsza do mnie 
napisała na pewnym forum. 

„Numery. Czas uciekać” to 
psychologiczny thriller, który 
wciąga wiele nastolatków. Tak 
samo mnie. Gdy zobaczyłam 
reklamę tej książki, pomyśla-
łam sobie, że może być ciekawa 
i miałam rację. Seria składa się 
z trzech fascynujących części 
opowiadających o ludziach wi-
dzących w oczach innych daty 
ich śmierci.

Autorką „Numerów” jest 
Rachel Ward, angielska aktor-
ka, reżyser oraz scenarzystka 
telewizyjna i filmowa. 

Książka opowiada o nasto-
letniej dziewczynie o imieniu 

Jem. Nie ma ona przyjaciół, 
licznej kochającej rodziny, ni-
kogo. Nie potrafi nawiązać z 
nikim znajomości, ponieważ 
kiedy tylko spojrzy komuś w 
oczy, poznaje datę jego śmierci. 
Ta niesamowita, nadprzyrodzo-
na zdolność jest jej przekleń-
stwem. Przez to, że nie ma żad-
nego kontaktu z ludźmi, wdaje 
się w konflikty z policją, w jej 
życiu dzieją się same negatyw-
ne rzeczy. 

Pewnego razu poznaje chło-
paka, Pająka, któremu postana-
wia zaufać, ponieważ zobaczyła 
w nim pokrewną duszę. Jednak 
nie chce się za bardzo angażo-
wać w znajomość, wiedząc, że 
zostało mu niewiele czasu. Pew-
nego razu udają się na London 
Eye z zamiarem przejażdżki na 
wielkim kole. Jem zauważa coś 
niepokojącego. Wszyscy ludzie 
czekający w kolejce mają tę 
samą datę śmierci. Nastolatko-
wie szybko stamtąd uciekają, po 
czym następuje eksplozja. Poli-
cja podejrzewa ich o podłożenie 
bomby, więc zaczynają uciekać. 
Jednak czy Jem uda się urato-
wać Pająka?

Książka jest strasznie wcią-
gająca. Opowiada o zwykłych 
ludziach. Jednak czytając ją, 
wie się, że ma się do czynienia 
z czymś nieprawdopodobnym. 
Już w pierwszym rozdziale jest 
tyle emocji i napięcia, że chce 
się czytać dalej. 

Dzieło jest idealne dla za-
równo nastoletnich jak i star-
szych czytelników. Jest w nim 
zawarty niesamowity pomysł, 
dzięki któremu można poruszyć 
dużo ważnych tematów życio-
wych. „Numery. Czas uciekać” 
poleca nawet sam Barry Cun-
ningham – odkrywca Harry’e-
go Pottera i J.K. Rowling.

Podsumowując, książka 
jest bardzo dobra. Wspaniale i 
ciekawie napisana. Idealna dla 
nastolatków. Widuję ją często 
na półkach w księgarniach, co 
oznacza, że się sprzedaje. Na-
prawdę ją polecam.

MARIA WOŁODKO
mwolodko@onet.pl

Często osoby, które doświad-
czają takiej przyjaźni, mówią o 
tym, że kilometry nie istnieją... 
Ale ja się z tym nie zgadzam. Bo 
one, niestety, są. I nieraz unie-
możliwiają dwóm bliskim oso-
bom spotkanie, tak jak mnie i 
Oli... A przecież nam tak bardzo 
zależy na tym, by móc się zoba-
czyć! Kiedyś nam się uda. Na 
pewno!

Przyjaciół nie można szukać 
na siłę, bo się ich nie znajdzie. 
To samo dotyczy tych interneto-
wych relacji. Jednak kiedy staje 
przed nami okazja, by nawiązać 
taką znajomość, to dlaczego by 
nie spróbować? Naprawdę, jeśli 
to, co łączy osoby znające się z 
sieci, jest silne i prawdziwe, to 
fakt, że nie można się widywać, 
nie ma takiego znaczenia. Ow-
szem, czasem to przeszkadza, 
zwłaszcza kiedy wiesz, że tej 
drugiej osobie jest ciężko, a ty 
nie możesz jej nawet przytulić, 
ale... Mimo wszystko to schodzi 
na dalszy plan.

Przyjaźń może narodzić 
się przez Internet. Zapewniam 
wszystkich niedowiarków. I to nie 
tylko moje zdanie. Znam osoby, 
które tego doświadczyły, do tego 
na przeróżnych stronach interne-
towych można znaleźć całą masę 
takich historii. Owszem, w takim 
wypadku należy zachować więk-
szą ostrożność, ale... Nie można 
popadać w paranoję, bo przecież 
zdecydowana większość użyt-
kowników Internetu to zupełnie 
normalni, wartościowi ludzie, z 
którymi można nawiązać bliższą 
znajomość.

Taka relacja jest piękna i nie-
samowita. Uważam, że każdy, 
kto ma szansę tego doświadczyć, 
powinien to w pełni wykorzystać. 
Bo to może być najlepszą rzeczą, 
jaka się człowiekowi w życiu przy-
darzy. I wiem, o czym mówię.

NATALIA OGÓRKOWSKA
nati0708@wp.pl

I tak się zaczęło. Nawet nie 
wiem, w którym momencie za-
częłyśmy pisać na prywatne 
tematy. Po jakichś czterech czy 
pięciu miesiącach po raz pierw-
szy zobaczyłyśmy swoje twarze 
na zdjęciach, wymieniłyśmy się 
numerami telefonu i w końcu 

mogłyśmy usłyszeć swoje głosy. 
Doprawdy, niesamowite prze-
życie. Każdy kolejny krok w tę 
znajomość był i nadal jest taki 
niezwykły.

Nie mam pojęcia, kiedy ta 
znajomość przerodziła się w coś 
tak ważnego dla mnie i dla niej. 
Przecież Ona jest mi tak bliska, 
jak przyjaciółki, które mam tutaj, 
na miejscu! Wiem, że mogę Jej o 
wszystkim powiedzieć, wiem, że 
zawsze będzie chciała mi pomóc 
i nigdy nie zostawi mnie samej 
z problemami. Właśnie to jest 
wspaniałe.

Nie miałyśmy okazji się spo-
tkać, choć obie o tym marzymy. 
Często wyobrażamy sobie ten 
moment, kiedy w końcu może-
my rzucić się w sobie w ramio-
na... Dzieli nas około czterystu 
kilometrów. To właśnie głównie 
dlatego nie mamy możliwości 
odwiedzenia się.
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◗ Jak zaczęła się Twoja histo-
ria ze sztukami walki? 

– Sportową pasję rozbudził 
we mnie mój tato, zabierając 
mnie na pierwszy trening judo. 
Miałem wtedy zaledwie sześć 
lat. Zabawy ogólnorozwojowe z 
elementami walki bardzo mnie 
zaciekawiły, więc z chęcią i du-
żym zapałem przychodziłem na 
każde spotkanie. Po dziesięciu 
latach przygody z judo posta-
nowiłem przejść na bardziej 
kontaktowy sport, jakim jest 
kickboxing. Obecnie trenuję w 
klubie Gym-Fight, który znaj-
duje się w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego nr XV we 
Wrocławiu przy ulicy Wojro-
wickiej 58, gdzie aktualnie się 
uczę. Uczęszczam tam już od 
roku i jestem bardzo zadowo-
lony. Jestem wdzięczny z całe-
go serca mojemu tacie za to, że 
pokazał mi świat sportu. Jest on 
teraz bardzo ważnym, jeśli nie 
najważniejszym elementem w 
moim życiu. 

◗ Jak wygląda trening, a jak 
zawody?

– W grupie zawodniczej, 
czyli tej, do której należę, pra-
cujemy specjalnym cyklem 
przygotowującym do zawodów. 
Trening standardowo 
zaczyna się od roz-
grzewki, a następnie 
pracujemy nad siłą, 
szybkością oraz szkoli-
my technikę. Częstym 
elementem tych spo-
tkań są walki sparingo-
we. Takie treningi mam 
pięć dni w tygodniu i są 
one tak wyczerpujące, 
że nie potrzebuję ćwi-
czeń uzupełniających w 
domu.

Jeśli chodzi o zawo-
dy, odbywa się to tak, że 
zawodnicy najpierw są 
oficjalnie ważeni, potem 
jest przerwa na uzupeł-
nienie płynów oraz na 
rozgrzanie się. Następ-
nie przystępują do walk.

◗ Jakie są Twoje 
osiągnięcia w tej dzie-
dzinie sportu? 

– Mam na swoim 
koncie dwa tytuły mi-
strzowskie. Pierwszy 

tytuł mistrza Polski w judo zdo-
byłem w 2013 roku. Było to w 
Bochni, pod Krakowem. Wywal-
czyłem złoto w najcięższej kate-
gorii wagowej +81 kg. Natomiast 
mistrzostwo Polski w kickboxin-

Nieprzypadkowy 
wybór

Z MATEUSZEM GRYGIE-
LEM, mistrzem Polski w 
judo i kickboxingu, rozma-
wiała Joanna Kozak

Sklepowe pułapki

się chwile załamania, lecz zwy-
cięstwo rekompensuje wszyst-
kie trudności i problemy. Nie 
znam innego życia niż to, które 
mam, przepełnione zawodami, 
treningami i sportem, ale je-
stem pewien, że gdybym miał 
szansę wybierać jeszcze raz, to 
poszedłbym dokładnie tą samą 
drogą. To moja pasja i mimo 
wszystkich przeciwności losu 
uwielbiam to, co robię i za nic 
nie zamieniłbym tego na coś in-
nego.

◗ Jakie są Twoje plany na 
przyszłość? Kariera czy prze-
rwa? 

– Przerwa. Uważam, że 
bardzo dużo osiągnąłem, jak 
na swój wiek. Zamierzam tro-
chę przystopować i zająć się 
swoją edukacją. Bardzo ciężko 
jest pogodzić sport i treningi z 
nauką, a teraz muszę skupić się 
na tym drugim. Co nie znaczy, 
że całkowicie rezygnuję z tre-
nowania sztuk walki, po prostu 
na razie odkładam to na drugi 
plan. 

◗ Jaką radę dałbyś młodym 
zdolnym, którzy dopiero zaczy-
nają lub chcą zacząć swoją przy-
godę ze sztukami walki? 

– Najważniejsze to nigdy się 
nie poddawać. Zawsze dawać z 
siebie sto procent, dążyć do re-
alizacji swoich celów i marzeń 
mimo codziennych trudności. 

◗ Dziękuję za rozmowę. 

asia.kasia.2299@gmail.com
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Tak, tak! To niestety praw-
da. Centra handlowe to siedli-
ska zarazków i bakterii, z czego 
często nie zdajemy sobie spra-
wy. Ostatnio chciałam kupić 
sobie w jednej z galerii handlo-
wych białą, elegancką bluzkę w 
jakimś markowym sklepie. Nie-

stety, poszukiwania zakończyły 
się fiaskiem, bo jak znalazłam 
bluzkę, która przypadła mi do 
gustu, to niestety była pobru-
dzona make-upem. Trudno 
uwierzyć, że w markowym, re-
nomowanym sklepie, w którym 
wszystko jest poukładane, jest 
miła obsługa i po którym unosi 
się woń ładnie pachnącego od-
świeżacza powietrza, uwodzą-
cego nosy klientów, znalazła się 
brudna bluzka! To znalezisko 

Zazwyczaj jesteśmy zabiegani, ciągle nam się śpieszy, wszystko chcemy załatwiać od ręki,  
a  najlepiej kilka spraw za jednym zamachem. Niestety, przez taki styl życia nie zwracamy uwagi 
na takie rzeczy, jak sklepowy wózek czy koszyk, na których roją się tysiące bakterii.

dało mi do myślenia, że w skle-
pach wcale nie jest tak czysto, 
jak się wydaje. Postanowiłam 
zgłębić ten temat.

Pozorny porządek
Zazwyczaj wchodząc do skle-
pu, nie mamy żadnych zastrze-

żeń co do czystości. W końcu 
przychodzimy tam tylko na za-
kupy i nie mamy czasu na ro-
bienie testu białej rękawiczki. 
Pomimo wizualnego wrażenia 
zachowania higieny, eksperci 
ostrzegają przed bakteriami, 
na które są skazani klienci sie-
ciówek. Wchodząc do sklepu 
odzieżowego, nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, ile osób przed 
nami mogło mierzyć te wszyst-
kie ubrania, porozwieszane po 

gu zdobyłem w czerwcu 2016 
roku we Wrocławiu, również w 
najcięższej kategorii, czyli +91 
kg. Jestem również multimedali-
stą pucharów Polski w judo oraz 
zdobywcą medali w turniejach 
międzynarodowych. 

◗ Czym są dla Ciebie sztuki 
walki? 

– To świetne pytanie, po-
nieważ nie mam na nie jedno-
znacznej odpowiedzi. W jed-
nym momencie to kocham, w 
drugim nienawidzę. W życiu 
każdego sportowca zdarzają 

 Nie ma sztuki bez aktu

Pierwszy raz starożytny Egipt 
zawitał do naszego miasta w 2008 
roku, prezentując zwiedzającym 
wiele reprodukcji wyjątkowych 
dzieł oraz znalezisk z tajemni-
czych piasków, krainy piramid. 
Tym razem Muzeum Architek-
tury, gdzie obecnie znajduje się 
wystawa, proponuje zaintereso-
wanym widok zachwycających 
skarbów prosto z wykopalisk 
w ramach projektu Assif, które 
trwają już od ponad trzech lat 
na terenie jednej z największych 
starożytnych nekropolii – Teb 
Zachodnich. Dzięki zaawanso-
wanej technice dokumentacyjnej, 
zwiedzający będą mogli wejść 
do komory grobowej, zbadać jej 
wnętrze oraz podziwiać kunszt 
starożytnych architektów. Do-
datkowo, na zrekonstruowanej 
ścianie grobowca, warto będzie 
zobaczyć też kolorowe malunki 
przedstawiające życie starożyt-
nych Egipcjan. Ponadto jednym z 

wielu eksponatów okaże się praw-
dziwa mumia, którą będzie moż-
na zbadać z bliska, poznając przy 
tym jedną z czołowych umiejęt-
ności egipskich kapłanów z ery 
faraonów. Wszystko uprzyjemni 
wystawa zdjęć Macieja Jawor-
nickiego, wieloletniego uczestni-
ka wypraw wykopaliskowych w 
Egipcie oraz Sudanie. 

Dodatkowo przez cały czas 
tego szczególnego wydarzenia 
odbywać się będą interesujące 
wykłady oraz lekcje na temat 
sztuki, życia i historii krainy fa-
raonów.

Zagubić się w piaskach egip-
skiej historii można od wtorku 
do niedzieli do 10 stycznia 2017 
roku, a cena biletu wynosi od 12 
do 20 zł. Wystawa znajduję się w 
Muzeum Architektury we Wro-
cławiu – Arsenale. 

ZUZANNA SAWICKA
sawicka.zk@gmail.com

Zobacz mumie... 
we Wrocławiu

Było już kino, potem bombardujące mieszanką barw prace 
Warhola. Tym razem Kulturalny „Szlif” zawitał do krainy Kle-
opatry, Nefretete, oraz tajemniczych piasków pustyni. „Tajemnice 
egipskich grobowców” – wyjątkowa wystawa, prezentująca prace 
wrocławskich archeologów, powraca po sześciu latach do Wrocła-
wia. 

całym sklepie. Nie zastanawia-
my się nad tym, bo w tym cza-
sie bardziej skupiamy się na 
znalezieniu czegoś, co może się 
nam spodobać i co ewentualnie 
moglibyśmy kupić. Wyczula-
my swój zmysł wzroku, węchu i 
słuchu, ale nie myślimy o tym 
czy osoba, która przymierzała 
przed nami te spodnie lub su-
kienkę, myła się wczoraj, czy też 
była nosicielem jakiejś choroby.

– Mogą to być bakterie sal-
monelli, larwy pasożytów typu 
fekalnego, owsiki, tasiemce, 
wszy, a nawet rodniki grzybów. 
Radziłbym uprać kupione w 
sklepie ubrania przed założe-
niem, by pozbyć się ewentual-
nego zagrożenia. Należałoby 
to zrobić w temperaturze mi-
nimum sześćdziesięciu stopni. 
Niestety, niektóre ubrania nie 
mogą być prane w tak wysokiej 
temperaturze i w tej sytuacji 
powinno się skorzystać z usług 
pralni chemicznej – wypowiada 
się Wiesław Rozbicki z Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Warszawie 
dla Faktu24.pl.

Zachowaj ostrożność
Często używamy koszyków i wóz-
ków w supermarketach, bo trud-
no się bez nich obejść podczas 
zakupów. Jednak eksperci ostrze-
gają, że zwykle są brudniejsze od 
publicznej toalety. Według pol-
skiego prawa: „Czyszczenie i de-
zynfekowanie musi odbywać się 

z częstotliwością zapewniającą 
zapobieganie jakiemukolwiek ry-
zyku zanieczyszczenia”. Jest ono 
zbyt ogólnikowo sformułowane, 
co pozwala marketom na omija-
nie tego przepisu lub po prostu 
nagminnie go łamią.

Ponadto staraj się nie uży-
wać testerów i próbek kosmety-

ków w drogeriach, ponieważ tak 
jak koszyki i ubrania są używa-
ne przez wiele osób, co stanowi 
większe zagrożenie zainfeko-
wania się szkodliwym drobno-
ustrojem.

MARTA NOWAK 
marta63-98@wp.pl
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 Loża szydercówsamodyscypliny, która swoimi 
wybałuszonymi oczami lustruje 
drogę, którą podążamy. 

Taki ucisk odsiewa również 
ziarno od plew. Człowiek, który 
potrafi sobie poradzić z tego ro-
dzaju trudnościami, jest gotów, 
by wkroczyć w dorosłość. Jeżeli 
zaś jednostka nie jest w stanie 
wytrzymać presji, powinna do-
kładnie przeanalizować swój 
cel, jego ważność i swoje własne 
przekonanie o jego słuszności. 
Na tym etapie retrospekcji oso-
ba jest w stanie wyłączyć się na 
dogadywanie innych, a sama gna 
do przodu popychana przez we-
wnętrzną, słuszną presję.

Rzecz jasna, presja sama w 
sobie ma dwa oblicza, podobnie 
jak stres, który jest składową tego 
stanu. Ten ucisk ma pozytywne 
znaczenie w momencie, gdy prze-
łamujemy pewne bariery, a presja 
nie wyniszcza nas od środka, po-
wodując ogromne straty, w kon-
sekwencji zaś wieczny niepokój.

Ale co by się nie działo – z 
presją można sobie poradzić. 
Można działać bez oglądania się 
na innych i na zegar. Wtedy jest to 
bardzo ważny etap wewnętrznego 
rozwoju, dojrzewania.

MIŁOSZ SEWERYN
milosz.seweryn.to@gmail.com

Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

dla wszystkich entuzjastów sztuki dziennikarskiej. 
Chętnych zapraszamy w każdy piątek o godz. 15.00 

do XIII LO przy ul. Haukego-Bosaka 33.
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Sportowa szlifierka     

Wrocławskie parki i ulice coraz częściej goszczą biegaczy. Mówimy zarówno o osobach robiących 
to profesjonalnie, jak i o rosnącej liczbie sportowców rekreacyjnych.

tywny i niewłaściwy sposób, po-
nieważ jest ona minimalną formą 
dyscypliny, lecz w tym przypadku 
może ją narzucić część społeczeń-
stwa. Niestety, wina za takie poj-
mowanie tej kwestii leży po obu 

stronach. Pospólstwu zdarza się 
wywierać presję w stopniu nieade-
kwatnym do wagi sprawy.

Prawdziwą cnotą jest wy-
wieranie presji na samym sobie. 

Pozwala to 
osiągać cel 
przez moty-
wację, ale i 
obawę przed 
konsekwen-
cjami nie-
w ykonania 
z a d a n i a . 
Presja od 
samodyscy-
pliny różni 
się jedynie 
tym, że dro-
dze do kon-
k r e t n e g o 
celu towa-
rzyszy ona 
– ohyd-
na siostra 

Biegać 
każdy może

Biegać każdy może...

Sport ten, mimo iż męczący, nie 
należy na pewno do wymagają-
cych, a co za tym idzie, każdy 
może zacząć z nim swoją przy-
godę. Nie potrzeba drogiego 
sprzętu i godzin poświęcanego 
czasu. Jedynym wymaganiem 
są chęci. Zaledwie pół godziny 
biegania może przynieść na-
prawdę zadowalające efekty. Od 
polepszenia formy do zrzucenia 
wagi – wszystko jest możliwe, 
jeżeli będziemy ćwiczyć syste-
matycznie. 

Wysiłek nas uszczęśliwia

Porządny trening bądź bieg 
działa na nasz organizm nie-
zwykle stymulująco. Wysiłek 
sprawia, że mózg nadprogra-
mowo wydziela endorfiny, czy-
li hormony odpowiedzialne za 
nasze dobre samopoczucie. 
Bieganie jest więc idealnym le-
kiem na smutek. Mimowolnie 
sprawi, że będziemy szczęśliwsi 
niż ludzie nieuprawiający spor-
tu. Uczucie to często jest nawet 

porównywane do tego, które 
odczuwamy po zażyciu narko-
tyków.

Zmiana na lepsze
Jeżeli chcemy zrzucić parę 
zbędnych kilogramów bądź po-

prawić kondycję, bieganie jest 
na to idealnym sposobem. – 
Bieganie całkowicie zmieniło 
mój tryb życia. Zanim zaczą-
łem, nie byłem w stanie prze-
biec trzech kilometrów, dzisiaj 
jest to ponad kilkakrotnie wię-
cej – mówi Kuba Józefiak, wro-
cławski licealista.

Wrocław przyjazny  
dla biegaczy

W naszym mieście organizuje 
się wiele imprez związanych z 

tym właśnie sportem. Najbar-
dziej znaną jest na pewno Wro-
cławski Maraton, lecz nie brak-
nie także mniejszych, a tym 
samym łatwiejszych. Krótsze 
dystanse, dostępne dla każdego, 
są idealnym celem na początek 
naszej przygody z bieganiem. 
Sportowy tryb życia przyciąga 
każdego roku coraz więcej osób 
i nic nie stoi na przeszkodzie, by 
zostać jedną z nich.

DAMIAN GIL 
dami24@poczta.onet.pl
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Presja – to słowo jest obec-
nie mocno nadużywane zarówno 
przez młodzież, jak i dorosłych. 

W przypadku młokosów wszyst-
ko, co wymaga od nich choćby 
niewielkich nakładów sił i stresu,  
jest sytuacją presyjną. Młodzi lu-
dzie definiują presję w ten pejora-

Nikt o nią nie prosi
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Idziesz ulicą. Widzisz grupkę 
na twoje oko lekko zniewieścia-
łych mężczyzn, wykrzykujących 
jakieś hasła o macicy, wieszakach, 
obecności w Sejmie czy w me-
diach. Zdezorientowany pytasz 
pierwszego lepszego przechodnia, 
co się tam dzieje. – Jak to co? Ko-
biety walczą o swoje prawa. Nie 
widzisz? – otrzymujesz w odpo-
wiedzi. No, nie widzę. Ci ludzie, 
w wyciągniętych dresach, podko-
szulce ukazującej ich ledwo, ale 
jednak, umięśnione ramiona, wło-
sach obciętych na jeżyka i dzie-
wiczym wąsikiem pod nosem to 
kobiety? Tak, to one. Walczą o to, 
by stać w świetle prawa na równi 
z mężczyznami, aby pokazać, że 
jesteśmy tak samo dobre, jak oni. 
W ich przekonaniu najlepiej im to 
wyjdzie, gdy staną się słabą pod-
róbką faceta. Włożenie sukienki, 
makijaż, zabieg kosmetyczny czy, 
o zgrozo, depilacja godzi w ich 
honor, więc wolą wyglądać czę-
sto, jak brat bliźniak dworcowego 
Casanovy. Czy musimy się do nich 

upodabniać, aby mieć coś do po-
wiedzenia? Oczywiście, że nie. 

Czemu nie miałybyśmy zna-
czyć czegoś w społeczeństwie, 
jednocześnie zachowując naszą 
kobiecość i to, co nas od mężczyzn 
odróżnia? Stać dumnie i cieszyć 
się tym, co dała nam natura, a cze-
go oni mogą tylko pozazdrościć.

Tak, jak to robi Jennifer Lo-
pez i jej krągłości w piosence, 
gdzie śpiewa, że „nie jest twoją 
mamą”, czy jak jedna z obecnie 
najpiękniejszych kobiet na świecie 
– Angelina Jolie, która cały czas 
aktywnie walczy o prawa kobiet 
w Afryce. Pokażmy, co potrafimy 
i jak wartościowe są kobiety, za-
chowując to, co w nas najlepsze i 
najpiękniejsze – naszą kobiecość. 
Zapiszmy się na kartach historii 
przy użyciu szminki i pokażmy, że 
potrafimy zdobyć świat w najwyż-
szych szpilkach, a nie w wytartych 
sandałach ze śmietnika.

ALEKSANDRA DĄBROWA
adabrowa@gmail.com

Czyli gdyby babcia 
miała wąsy...


