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Auto z duszą
„Maluch” po raz pierwszy 

pojawił się w 1972 roku we Wło-
szech, w Polsce bardzo szybko zy-
skał na popularności. W tamtym 
czasie był innowacyjny, a także 
stylowy. Niestety, nie każdy mógł 
sobie na niego pozwolić ze wzglę-
du na jego wygórowaną cenę oraz 
małą dostępność. Natomiast byli 
posiadacze tego modelu wspomi-
nają go bardzo pozytywnie.

– Fiat 126p poza tym że był 
wygodny, prosty w obsłudze oraz 
mało spalał, odgrywał bardzo 
dużą rolę w moim życiu – mówi 
Pani Maria. – Spersonifikowa-
łam go, nadając mu imię „Maciu-
pek”. Bardzo szybko się do niego 
przywiązałam i wciąż mam do 
niego duży sentyment. Gdybym 
kolekcjonowała samochody, to 
na pewno znalazłby się w moich 
zbiorach.

Mały fiat przetrwa tysiąc lat
Mimo że ostatni egzemplarz fiata 
126p opuścił linię produkcyjną w 
2000 roku, to i tak nie stracił na 
popularności. Pokazuje to histo-
ria Toma Hanksa, który oczaro-
wany pojazdem, robił sobie zdję-
cia z przypadkowymi unikatami, 
napotkanymi na ulicy. Gdy Mo-
nika Jaskólska z Bielska-Białej 
dowiedziała się o zainteresowa-
niach aktora, skontaktowała się 
z nim z zamiarem podarowania 
mu auta. Zorganizowała zbiór-

jeździ po ulicach Hawany. Jak 
podają statystyki „Newsweeka”, 
zdaniem Kubańczyków „Polaqu-
ito” (Polaczek), bo tak mówi się 
tam na ten model, ma oryginal-
ny wygląd i jest ekonomiczny. To 
stwierdzenie podzielają również 
młodzi Polacy.

– Pragnę, aby moim pierw-
szym samochodem był fiat 126p 
– mówi Daria Król. – Nadała-
bym mu indywidualny charakter 
poprzez pomalowanie go mato-
wą, czarną farbą i dodanie czer-
wonych płomieni. W ten sposób 
podkreśliłabym jego „szybkość” 
oraz wyróżniłabym go spośród 
innych modeli.

Zadziwiające jest, na jaką 
skalę ten mały samochód opa-
nował świat każdego pokolenia. 
Na zawsze stał się częścią kultury 
polskiej, odmieniając tym samym 
życie wielu ludzi.

JULIA BORSKA
julia.borska@onet.pl

Studniówkowa (r)ewolucja
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kę pieniędzy na jego odrestau-
rowanie. Ostatecznie całkowity 
koszt samochodu pokrył znany 
kierowca rajdowy, Rafał Sonik, a 
pieniądze ze zbiórki przeznaczo-
no na rzecz Szpitala Pediatrycz-
nego w Bielsku-Białej. Hanks w 
ramach podziękowania nagrał 
filmik, w którym mówi: „Dzię-
kuję, to szalone, nie zasługuję 
na to. Dziękuję każdej osobie, 
która przeznaczyła pieniądze na 
ten samochód i tym samym na 
Szpital Pediatryczny. Nie mogę w 
to uwierzyć, wykonaliście kawał 
dobrej roboty”. Samochód został 
dostarczony do artysty na począt-
ku grudnia ubiegłego roku.

Na „malucha” zwracają uwa-
gę nie tylko hollywoodzkie gwiaz-
dy, ale też mieszkańcy Kuby. Po-
nad dziesięć tysięcy fiatów 126p 

nakazuje, ostatnią zabawą przed 
maturą (nie ostatnią w życiu), od 
tej pory uczeń miał skupić się na 
nauce i powtórkach.

– Było skromnie – mówi 
siedemdziesięcioletnia Bożena 
Tomczak. – Spotkaliśmy się w 
dużej sali szkolnej, co zamoż-
niejsze dziewczęta ubrane w su-
kienki, inne w spodnie i zwykłe 
bluzki. Ja miałam małą czarną, 
czułam się bardzo wyjątkowo. 
Grano hymn szkoły, potem tań-
czyliśmy poloneza. Nie było żad-
nych podwiązek, profesjonalnych 
fotografów, DJ-a. Na stole pod 
ścianą stały kanapki, ciasta i 
oranżada. Bawiliśmy się do dwu-
dziestej trzeciej, a potem uro-
czystym korowodem szliśmy do 
rynku miasteczka. Teraz patrząc 
na przygotowania młodych, mam 
wrażenie, że podąża to w stronę 
kiczu. Od lat oglądam relacje w 
telewizji.

Także w Internecie zna-
leźć można wypowiedź dokto-
ra Grzegorza Odoja, etnologa 
Uniwersytetu Śląskiego: „Stud-
niówka była skromna – organi-

zowana w szkole, nie było wy-
szukanych kreacji, dziewczyny 
obowiązkowo pojawiały się w 
białych bluzkach i spódnicach za 
kolano albo sukienkach, chłopcy 

w garniturach. Przyjmowano, że 
były to te same stroje, w których 
występowano później podczas 
egzaminów maturalnych. Dziś 
coś takiego brzmi niemal absur-
dalnie”.

Przygotowania do balu maturzystów łączą się z istną rewią 
mody, polowaniami w sklepach, zatrudnianiem krawcowej 
i portfelem lżejszym o parę stów. Teraz to norma, a jak było 
za czasów naszych rodziców i dziadków?

Rozpatrzmy może skrajny 
(bo najbardziej czasochłonny i 
kosztowny) przypadek dziew-
czyny na studniówce. Poza obo-
wiązkową dla każdego opłatą za 
miejsce, zwykle hotel – liczmy 
dwieście złotych, należy zazna-
czyć, że niesamowicie ważna jest 
sukienka, czemu nie zaprzeczę, 
bo sama, tak jak paręnaście mo-
ich koleżanek, spędziłam łącznie 
ponad dziesięć godzin na poszu-
kiwaniach. Od stu do pięciuset 
złotych, a ta bardziej ślubna na-
wet około ośmiuset. Standardo-
wa młoda kobieta (nie mówię, 
że każda) wyda jeszcze od pięć-
dziesięciu do dwustu złotych na 
fryzjera, o połowę mniej na ma-
kijaż i żeby nam jeszcze manicure 
hybrydowy nie umknął – stówka. 
Buty może miała w szafie. Załóż-
my ogólnie, że którejś z wymie-
nionych przeze mnie rzeczy czy 

„Jak znasz język, to jesteś w 
domu” – tak mówią ludzie starsi 
tym młodym, którzy jeszcze zdo-
bywają wykształcenie, uczą się 
w szkole podstawowej czy w li-
ceum. Jeszcze parę lat temu zna-
jomość języka angielskiego to 
była ceniona umiejętność. Dzi-
siaj? Chyba już nie tak bardzo.

Obecnie jesteśmy zalewani z 
każdej strony anglojęzycznymi 
tekstami kultury. Piosenki, fil-
my, reklamy, napisy w miejscach 
publicznych, portale społeczno-
ściowe i tym podobne. Chyba 
każdy uczeń ma w szkole lekcje 
tego języka co najmniej trzy, 
cztery razy w tygodniu. Więk-
szość posługuje się nim biegle 
lub w stopniu komunikatyw-
nym. A już na pewno każdy zna 
podstawy. Czy w takim razie ta 
umiejętność jest czymś wyjątko-
wym?

– Firmy ze względu na wy-
magania zagranicznych kontra-
hentów szukają pracowników 
tylko wśród takich kandydatów, 
którzy znają język angielski – 
mówi Aleksandra, jedna z wro-
cławskich licealistek. – Ale 
cenione jest to, aby wiedzieć i 
umieć coś więcej niż inni. Wtedy 
jest się atrakcyjnym dla firm.

Wchodząc na rynek pracy, 
musimy się czymś wyróżniać, 
być pod jakimś względem lep-
szym od innych po to, aby nasz 
potencjalny pracodawca to wła-
śnie nas zatrudnił. Dziś każdy 
zna język angielski, więc nie ma 
pewności, że starając się o pra-

cę w danej firmie i konkurując 
z dwudziestoma osobami, które 
też znają ten język, pracodawca 
wybierze ciebie. Dlatego warto 
jest zadbać o znajomość dru-
giego języka. Może to znacznie 
zwiększyć twoje szanse na dosta-
nie danej posady. Nie musi być 
to niemiecki, który także obo-
wiązuje w większości szkół. Jest 
dużo innych ciekawych możli-
wości do wyboru. To francuski, 
hiszpański, szwedzki, duński i 
wiele innych. Oczywiście, nikt 
nie każe od razu zdawać z nich 
matury czy iść na studia filo-
logiczne. Istnieje bardzo dużo 
kursów i certyfikatów, które 
można zdobyć, aby podnieść 
swoje kwalifikacje. Warto z tego 
skorzystać.

Jednak nie każdy chce lub 
ma tendencje językowe i łatwo 
mu przychodzi ich nauka. Nie 
powinno się wtedy za wszelką 
cenę celować w pracę w korpora-
cji, która wymaga od pracownika 
czegoś więcej niż angielskiego. 
Jest dużo innych miejsc pracy, 
w których ta sama umiejętność 
będzie cenna, mimo że w tamtej 
firmie nie była. Należy starać się 
dostać tam, gdzie nasze kwalifi-
kacje są wystarczające.

– Nie rozumiem, czemu lu-
dzie znający tylko jeden język 
pchają się do firm, gdzie wyma-
gane jest coś więcej. Trzeba znać 
swoje słabe i mocne strony – do-
daje Ola.

JOANNA KOZAK
asia.kasia.2299@gmail.com

Nic specjalnego

usług sobie nie zafundowała, ja 
nazwę to zakupem obuwia, by 
kosztów ogólnych nie zawyżyć. 
Razem: od pięciuset do tysiąca 
czterystu złotych. Czyli średnia 
krajowa przeciętnego Kowalskie-
go. Sporo, eufemistycznie mó-
wiąc. I tak pewnie o czymś zapo-
mniałam.

Oczywiście studniówkę ma 
się raz w życiu, ale jakby nie pa-
trzeć, rodzice też mają jedno 
zdrowie. A zarobienie takich sum 
to nie lada wyzwanie. Są bogatsi i 
biedniejsi, a każdy komitet orga-
nizacyjny musi wziąć to pod uwa-
gę, by nie stawiać tych uboższych 
w niezręcznej sytuacji.

Parędziesiąt lat wstecz tego 
typu zabawa sprowadzała się do 
spotkania uczniów w sali lekcyj-
nej, przy muzyce albo i nie, przy 
zastawionym stole, tańcach i roz-
mowach. Była, tak jak tradycja 

W żadnym wypadku nie dzi-
wię się przygotowaniom, bo każ-
dy z nas chce wyglądać i czuć się 
jak najlepiej. Niektórym jednak 
za parę lat będzie trudno zorga-

nizować wystawniejsze wesele, 
dlatego i w tej sytuacji umiar jest 
wskazany.

ALEKSANDRA ZAWADZKA
zawa992711@gmail.com
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Jak wiele  
zniesie człowiek?

Ja 
też

Od tamtej pory liczba gwiazd, 
opowiadających swoją historię z 
Weinsteinem, przerażająco ro-
śnie. Są to między innymi An-
gelina Jolie, Gwyneth Paltrow, 
Ashley Judd, Cara Delevingne 
czy Kate Beckinsale.

Odważne oświadczenia za-
inspirowały aktorkę Alyssę Mi-
lano, która na swoim Twitterze 
dodała wpis: „Jeśli wszystkie 
kobiety, które doświadczyły 
molestowania lub były obraża-
ne napiszą »Me too«, być może 
uda nam się otworzyć ludziom 
oczy na ogromne rozmiary tego 
problemu.” Spowodowało to ol-
brzymi odzew kobiet z całego 
świata – na samym Facebooku, 
nie licząc Instagrama czy Twitte-
ra, pojawiło się ponad dwanaście 
milionów postów w ciągu tylko 
dwudziestu czterech godzin. Hi-
storie dotyczą nie tylko skrajnych 
przypadków, jak gwałt, ale rów-
nież innych form molestowania, 
które są wszechobecne.

Wszystko zaczęło się pią-
tego października, kiedy 
to „New York Times” opu-
blikował tekst opisujący 
opłacanie milczenia przez 
Harveya Weinsteina kobie-
tom, które oskarżały go o 
molestowanie seksualne. 
Pięć dni później ukazał się 
dużo istotniejszy artykuł, 
gdzie dwanaście aktorek 
przyznało się do bycia ofia-
rą znanego producenta. 

„Zamiast uczyć kobiety, jak 
uniknąć gwałtu/molestowania, za-
cznijcie uczyć mężczyzn, żeby nie 
molestowali i nie gwałcili. Przede 
wszystkim nie bagatelizujcie pro-
blemu i nie podważajcie głosu 
kobiet. Żyjemy w kulturze gwałtu, 
w której ciągle mówi się, że ładna 
kobieta powinna spodziewać się 
molestowania, a brzydka ma się 
cieszyć, że ktoś się nią interesu-
je. To jest chore!” – oznajmiła w 
swoim wpisie „camgirl”.

Niestety, co dla mnie niezro-
zumiałe, przetoczyła się również 
fala prześmiewczych, męskich 
komentarzy: „Nikogo to nie ob-
chodzi”, „Wygląda na to, że wszy-
scy już byli molestowani, tylko 
nie ja”, „Ja też byłem, ale przy-
najmniej mi się podobało”.

Bulwersujący jest dla mnie 
artykuł Piotra Skwiecińskie-
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„Hopeless”, czyli bezna-
dziejny. I mimo że tak właśnie 
brzmi tytuł, książka Colleen 
Hoover, amerykańskiej pisarki, 
jest absolutnie genialna. Nie-
przewidywalna, wspaniała i po-
ruszająca bardzo trudne tematy.

Historia opowiedziana jest z 
perspektywy nastoletniej Sky – 
głównej bohaterki, która wiedzie 
spokojne życie ze swoją adopcyj-
ną, dość ekscentryczną, matką, 
przeciwniczką wszelkich zdoby-
czy techniki. Jednak dziewczyna 
jest szczęśliwa, choćby dlatego, 
że ma przy sobie właśnie tę ko-
bietę, która kocha ją nad życie.

Wszystko się zmienia, kiedy 
przypadkiem poznaje Holde-

ra... Co oznacza tatuaż na jego 
przedramieniu? Czyżby znali 
się już wcześniej? Po tym, jak 
pierwszy raz na siebie wpadli, 
Sky ma nadzieję, że nigdy więcej 
się nie zobaczą. Los ma jednak 
inne plany. Przez nastolatka 
uporządkowany świat dziewczy-
ny powoli przewraca się do góry 
nogami, a na jaw wychodzą ko-
lejne tajemnice z przeszłości, o 
których istnieniu wszyscy woleli-
by zapomnieć.

Książka trzyma w napięciu 
niemal od pierwszej strony. Pod-
czas lektury czytelnik od czasu 
do czasu wybuchnie gromkim 
śmiechem, a czasem po policz-
kach popłynął mu łzy. „Hope-
less” to książka wielowymia-
rowa, która może bardzo dużo 
uświadomić. Pokazuje nam, że 
nigdy nie należy się poddawać, 
a podnieść można się nawet po 
najbardziej wstrząsającej infor-
macji, po każdej tragedii. Nie 
wolno też tracić nadziei. Bowiem 
to, co wydawało się niemożliwe, 
w każdej chwili może okazać się 
rzeczywistością.

Wielką rolę odgrywa tu 
warsztat pisarki, która potrafi 
bez reszty wciągnąć czytelnika w 
wykreowany przez siebie świat, 
powodując, że chcemy ciągle 
więcej i więcej, nie będąc w sta-
nie odłożyć książki z powrotem 
na półkę. Dzięki plastycznym 
opisom i pierwszoosobowej nar-
racji jesteśmy w stanie wczuć się 
w sytuację bohaterki, tak bar-
dzo, jak jest to możliwe.

Książka jest dość popularna 
i moim zdaniem w pełni na to 
zasłużyła. To wspaniała, choć 
wstrząsająca historia, przedsta-
wiona w idealny sposób. Myślę, 
że z czystym sercem mogę pole-
cić ją każdemu.

NATALIA OGÓRKOWSKA
nati0708.00@wp.pl

go (wicenaczelnego tygodnika 
„wSieci”), gdzie twierdził, że 
celem akcji ma być „zastrasze-
nie wszystkich mężczyzn i wtrą-
cenie ich w poczucie winy”, a 
posty kobiet uważa za „wylew 
histerii”!

„Trudno dyskutować z twar-
dymi faktami: więcej kobiet 
umiera na świecie na skutek 
przemocy domowej niż na ma-
larię. Może wreszcie zacznie 
się o tym głośno mówić.” – ko-
mentuje z kolei Michał Pozdał, 
autor książek, seksuolog z Uni-
wersytetu Humanistycznospo-
łecznego.

Wiele możemy zmienić, za-
czynając od wychowania. Po-
winniśmy od najmłodszych lat 
mówić chłopcom, że naruszenie 
nietykalności osobistej dziew-
czynki jest rzeczą niedopusz-

czalną! Wyrażenia typu „koń-
skie zaloty”, „chłopcy tak mają” 
są usprawiedliwieniem dla po-
zbawionego szacunku zacho-
wania i powinny odejść w zapo-
mnienie. To niesamowite, jak od 
najdrobniejszych spraw panuje 
przyzwolenie na ubliżanie ko-
bietom, a co jest jeszcze bardziej 
skandaliczne – oskarża się ofia-
ry, a nie przestępców. Teksty: 
„Mogła nie pić”, „Co miała na 
sobie?”, „Takie rzeczy się zda-
rzają”, „Sama jest sobie winna, 
jak chodzi po takich okolicach”, 
„Jesteś pewna, że powiedziałaś 
nie?” to tylko część z wielu przy-
kładów, gdzie zrzuca się winę 
na ofiarę. Gwałt jest najrzadziej 
zgłaszanym przestępstwem. To 
się musi zmienić.

ZUZANNA WOLEŃSKA
zuwol@wp.pl

Ale im dalej idę przez życie, 
coraz częściej patrzę prawdzie w 
oczy, niestety zmagając się raz po 
raz z opinią mojego znajomego, 
powielaną przez innych ludzi, 
ubraną w eufemistyczne „nie czy-
tam, bo nie mam czasu” albo w 
brutalne aczkolwiek szczere „nie 
lubię książek”.

Za każdym razem dla mnie, 
urodzonego bibliofila, wychowa-
nego na literaturze, jest to cios. 

„Książki są głupie i nudne”

Mówię to z odwagą i dumą, czy-
tanie wyniosłam z domu, gdzie 
zawsze się czytało. Gazety, książ-
ki – klasyki i nowości. Dlatego, 
gdy wyruszyłam w wielki świat, 
przeżywałam i dalej przeżywam 
szok, taki sam, jak tego letniego 
popołudnia.

Nie jest tajemnicą, że Pola-
cy nie czytają. Według raportu 
Biblioteki Narodowej z 2015 
tylko 37% Polaków przeczytało 

minimum jedną książkę rocz-
nie. Oznacza to, że pozostali nie 
sięgnęli po żadną. Kulejemy na 
tle innych krajów europejskich, 
gdzie czytelnictwo również ma 
tendencję spadkową, jednak nie 
na aż tak wielką skalę, jak u nas. 
Według danych z Biura Analiz 
Sejmowych, zebranych podczas 
badań w latach 2007–2013, po-
nad 90% mieszkańców Finlandii 
czyta rocznie przynajmniej jedną 
książkę, podobnie mają się Ho-
lendrzy czy Duńczycy. Można 
powiedzieć, że praca, rodzina 
czy stres zabierają czas. Ale co z 
nami? Młokosami, ledwo wcho-
dzącymi w karuzelę świata doro-
słych? Dlaczego warto sięgać po 
książki?

– Czytam przede wszystkim 
dlatego, że sprawia mi to przy-
jemność – odpowiada na moje 
pytanie siedemnastoletni Domi-
nik. – Dzięki temu poznaje twór-
cę. To, co chce przekazać. Cza-
sami są to rzeczy wartościowe, 
czasami bzdury, ale za każdym 
razem jest to nauka. Książka to 
przyjaciel i kochanka, przekazuje 
ważne treści i daje dreszcz ekscy-
tacji.

Nie jest tajemnicą, że książki 
potrafią niekiedy zaskoczyć bar-
dziej niż dobry film. Nakłaniają 
do refleksji czy – jak twierdzi au-
tor powyższej wypowiedzi – daje 
nam dreszcz emocji. Są naszymi 
przyjaciółmi albo dają niezłą lek-
cję i motywują do zastanowienia 
się nad własnym życiem.

To zdanie usłyszałam, siedząc w jednej z wrocławskich ka-
wiarni, w piękny słoneczny dzień. Poczułam się jakby ktoś 
wymierzył mi intelektualny policzek, raz po raz uderzając 
moją psychikę, stawiając mi w głowie pytanie. Dlaczego oso-
ba znajdująca się obok mnie katuje całe towarzystwo takimi 
brutalnymi frazesami? Moje ego zaczęło skakać jak oszalałe, 
obrzucając (oczywiście nie na głos) delikwenta najbardziej 
wyszukanymi epitetami, myśląc, że przecież wszyscy wokół 
czytają.

Podróżując komunikacją 
miejską, rzadko zdarza się wi-
dzieć kogoś pogrążonego w 
lekturze. Przeglądamy jedynie 
krótkie artykuły informacyjne, 
aby wiedzieć, co się dzieje na wy-
padek, gdy szef, partner czy ko-
lega zapyta, jakie mamy zdanie 
na poruszony przez niego temat. 
Ale łatwy, krótki tekst, to nie dy-
namiczny bohater książki czy za-
wrotna fabuła.

Podczas kolejnego spotka-
nia ze znajomymi wychodzę z 
jednym ze swoich długoletnich 
kolegów na szybkiego papiero-
sa. Pytam, dlaczego nie czyta 
żadnych książek poza podręcz-
nikiem lub wymaganą w szkole 
lekturą.

– Po prostu, jak nie kręci 
cię jazda na rowerze, to tego nie 
robisz. Dla mnie taką jazdą są 
książki. Kiedy byłem mały, czy-
tałem, teraz już mnie to nie po-
ciąga.

Do czytania go nie zachęca-
łam, bo pomimo licznie odbytych 
już na ten temat dyskusji, nie dał 
się przekonać. Wiele czynników 
ma wpływ na to, czy czytamy lub 
nie. Dom, rodzina, wychowa-
nie albo nauczyciel w szkole, do 
której uczęszczamy. Lecz czasem 
warto się zatrzymać w pędzie ży-
cia i wejść do jednej z wielu księ-
garni, idąc za pięknymi słowami 
Umberta Eco: „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”.

ZUZANNA SAWICKA
sawicka.zk@gmail.comFo
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 Czemu zaintereso-
wałeś się zawodem ku-
charza?

– Od zawsze gotowa-
nie sprawiało mi radość. 
Poza tym lubię wiedzieć, 
co jem, dlatego wolę sam 
sobie gotować.

 Jak zacząłeś swoją 
karierę w gastronomi?

– Najpierw praco-
wałem w tradycyjnej, 
bawarskiej kuchni. Tam 
panowały dobre warunki. 
Właścicielka była jedno-
cześnie szefem kuchni. 
Zawsze miałem swoją 
przerwę oraz darmowe je-
dzenie. Nigdy nie musia-
łem pracować więcej, niż 
było ustalone i zawsze do-
stawałem tyle, na ile byli-
śmy umówieni. Potem go-
towałem jakiś czas w innej, 

też bawarskiej knajpie. Byłem tam 
traktowany przez współpracowni-
ków tylko jako pomocnik, ale wy-
nikało to raczej z mojego słabego 
doświadczenia. Ilość przerw była 
stanowczo za mała, zaledwie dwie 
po piętnaście minut na osiem go-
dzin pracy.

 Gdzie teraz gotujesz?
– Teraz pracuję w restauracji 

w hotelu sieci Marriott. Temu miej-
scu mam najwięcej do zarzucenia. 
Na początku musiałem zostawać 
dłużej niż przewidywała umowa, z 
czasem zaczęło być jeszcze gorzej. 
Zdarza się, że nie mogę cały dzień 
wyjść na przerwę, ponieważ nie na-
dążamy z zamówieniami. Średnio 
pracuję po dziewięć godzin dzien-
nie, bez przerw. Dużo osób od nas 
odeszło ze względu na złe warunki 
pracy, przez co pozostali pracowni-
cy często muszą harować po sześć 
dni w tygodniu i robić nadgodzi-Fo
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Resztki ze stołu
Zamawiając jedzenie w restauracji, na ogół nie interesujemy się, kto i w jakich warunkach 
je przygotowywał. O nie zawsze przyjemnej pracy w kuchni opowiedział mi pracownik jednej 
z monachijskich knajp. Z DAWIDEM CZERNIAWSKIM rozmawia Krzysztof Dobrzyniecki.

Przyjaźń przyjaźni nierówna
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Nie istnieje jedna, określona 
definicja przyjaźni. Chociaż każ-
dy pojmuje ją na swój sposób, to 
jej sens i ogólnie przyjęte zasady 
są niezmienne. Okazuje się jed-
nak, że przejawy relacji przyja-
cielskiej, zarówno między kobie-
tami, jak i mężczyznami, mogą 
być bardzo odmienne. 

Według powszechnej opinii 
panów kobieca przyjaźń bywa 
często fałszywa. Przedstawicielki 
płci pięknej natomiast są zdania, 
że w przeciwieństwie do nich, 
mężczyźni nie potrafią stworzyć 
między sobą tak zażyłej relacji, a 
ich znajomość ogranicza się jedy-
nie do kumplostwa.

Co jest prawdą, a co jedynie 
przyjętymi stereotypami?

Mówi się, że męska przy-
jaźń jest nieskomplikowana. Dla 
mężczyzn ten etap znajomości 
to w głównej mierze wyjścia na 
mecz czy spotkania w pubie. Ich 
relacja opiera się w większym 
stopniu na wspólnie przeżytych 
doświadczeniach niż rozmowie. 

Różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną są oczywiste i wszystkim dobrze znane. Różnorodność 
pojawia się nie tylko w kwestii budowy ciała czy zachowań, ale również w kontaktach międzyludz-
kich. Czym i w jaki sposób różnią się relacje przyjacielskie między kobietami i mężczyznami? 
Czy wszystkie stereotypy z nimi związane są prawdziwe?
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samochodu czy technologiczne 
nowości.

– Bywa tak, że będący przy-
jaciółmi mężczyźni nie rozma-
wiają o osobistych, angażują-
cych ich emocjonalnie sprawach 

szość to obcokrajowcy, którzy 
boją się cokolwiek powiedzieć. 
Twierdzą, że nie znają się na po-
lityce, więc nie będą się na ten 
temat wypowiadać ani w żaden 
sposób protestować.

 Sądzisz, że takie postawy 
są skutkiem źle sformułowanych 
praw pracowników czy raczej 
nieświadomości społecznej?

– Prawa pracownicze są bar-
dzo często nierespektowane. Z 
tego, co słyszałem od kolegów z in-
nych restauracji, oni też muszą od-
pracowywać bezpłatne nadgodziny 
i to często więcej niż ja. Można 
stwierdzić, że to normalne w tym 
zawodzie. Poza tym kucharze żyją 
jedynie tym, że gotują, a po pracy 
nie mają już na nic siły i w domu tyl-
ko odpoczywają przed następnym 
dniem. Nieświadomość robotników 
jednak gra tu dużą rolę, ponieważ 
uważają, że tak musi być i tyle. Je-
śli chcemy zmienić ten stan rzeczy, 
musimy się wykazać solidarnością 
i wspólnie domagać się od praco-
dawców respektowania naszych 
praw. W przeciwnym razie jesteśmy 
skazani na wyzysk z ich strony.

 Dziękuję za rozmowę.
KRZYSZTOF DOBRZYNIECKI

Drfbh5@wp.pl

– stwierdza na swoim blogu dr 
Joanna Heidtman. – Bardziej 
istotne jest dla nich to, że „spraw-
dzili się w boju”, czyli wtedy, gdy 
jeden wsparł drugiego w spornej 
sprawie, rywalizacji, czy pomógł 
w rozwiązaniu jakiegoś istotnego 
problemu. Nie pytając, nie wni-
kając, nie analizując istoty kło-
potu.

Mężczyźni również potrafią 
bez większego zastanowienia 
przyjąć nowych członków do 
swojej grupy znajomych, a także 
obdarzyć ich zaufaniem i sympa-
tią.

Kobieca przyjaźń rządzi się 
jednak nieco innymi prawa-
mi. Dla przedstawicielek płci 
pięknej zawiązanie bliskiej re-
lacji jest dużo prostsze. Kobie-
ty spędzają ze sobą znacznie 
więcej czasu. Wspólne zakupy, 
spotkania przy kawie czy wizy-
ty u kosmetyczki prowadzą do 
zacieśniania więzi między nimi. 
Ze względu na ich wrażliwość 
i uczuciowość, w przeciwień-
stwie do mężczyzn, trzymanie 
za rękę, przytulanie czy całusy 
na powitanie są naturalnymi 
przejawami przyjaźni. Faktem 
jest również to, iż kilkugodzin-
ne rozmowy na niemal każdy 

z możliwych tematów nie sta-
nowią dla nich najmniejszego 
problemu. Zwłaszcza w kwestii 
uczuciowych rozterek lub naj-
nowszych plotek.

– Dla kobiet największe 
znaczenie ma zaufanie, empatia 
i zrozumienie – pisze dr Heidt-
man. – Dopiero na drugim miej-
scu jest pasja i wspólne działanie. 
Zawierają one także przyjaźnie, 
czy dopuszczają do swojego „krę-
gu” nowe kobiety, potencjalnie 
mogące stać się przyjaciółkami, 
wolniej i z większym dystansem. 
Być może jest w tym ukryty lęk 
przed nadużyciem zaufania czy 
rozbiciem tych więzi, które już się 
ukształtowały. 

Chociaż przyjacielskie sto-
sunki w dużej mierze zależne są 
od płci, to mimo wszystko można 
doszukać się cech wspólnych. Z 
pewnością dla obu stron ogrom-
ne znaczenie odgrywa lojalność 
oraz świadomość, że można bez-
warunkowo polegać na drugiej 
osobie. Warto więc poświęcić 
czas i cierpliwie kształtować rela-
cje, gdyż dla wielu przyjaźń znaj-
duje się w czołówce najistotniej-
szych wartości.

KAMILA BABŚ
kbabs2903@wp.pl

Ostrzejsze niż niejeden nóż. 
Wypowiadane w emocjach 
lub zupełnie przemyślanie. 
Mowa o docinkach i przy-
krościach wyrządzanych 
drogą werbalną. 
Ostatnio moją uwagę zwró-

ciła kampania Fundacji Dzieci 
Niczyje z 2012 roku. Tłumaczy 
bierne zachowanie i wyauto-
wanie wielu osób, bo pokazuje 
brak wiary w siebie, spowodo-
wany wcześniej wyrządzonymi 
przykrościami. Zawarte w niej 
przesłanie w skrócie można opi-
sać frazą – czym skorupka za 
młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci. 

Od paru miesięcy, po skoń-
czeniu osiemnastu lat, coraz 
bardziej zaczęłam sobie uświa-
damiać, że beztroskie i niewinne 
dzieciństwo już za mną i ani się 
nie obejrzę, jak wmaszeruję w 
dojrzałość (nie mylić z dorosło-
ścią). Czasy, kiedy o nic się nie 
martwiłam, minęły, odpowiadam 
za swoje czyny i muszę kontrolo-
wać to, co robię.

W wielu przypadkach to wła-
śnie rodzice (wierzę, że w więk-
szości niespecjalnie) piętnują 
pociechy, przyczepiając łatkę 
ciapy, ciamajdy, nieudacznika 
czy niezdary. Tak traktowane, w 
życiu dorosłym będą pozbawione 
wiary w siebie. Całkiem możliwe, 

że gdzieś z tyłu głowy zadźwięczą 
im określenia nagminnie wypo-
wiadane przez ojca, które odbio-
rą przekonanie o swojej wartości. 
Chwila zwątpienia może przyjść 
zawsze, choćby podczas rozmowy 
o pracę.

Tak zwani „Co ty, na żartach 
się nie znasz!?” to ludzie mówią-
cy dotkliwe słowa, ubrane w ma-
skę dowcipu, fałszywego współ-
czucia albo niewinnego przytyku.

No właśnie, od zawsze po-
wtarzano nam, że kawał ma 
śmieszyć obie strony, a nie mam 
pewności, czy o tym pamiętamy. 
Nawet najbardziej znane po-
wiedzonko Kubusia Puchatka 
„Myśl, myśl, myśl…” niesie prze-

słanie, że wszystko, co czynimy, 
musi być przeanalizowane przez 
mózg, zdawałoby się narząd po-
pularny, a u niektórych bezuży-
teczny. 

Zastanawia mnie też, skąd u 
starszych bierze się jad i złość, 
którymi częstują najmłodszych. 
Czy to nie oni powinni być wzo-
rem do naśladowania? Czy to nie 
jest tak, że szczęśliwi nie ranią, a 
krzywdzą ci, którym zadawano 
ból? Może to wina staropolskiego 
modelu rodziny patriarchalnej, 
rządzonej twardą ręką. Nieraz 
słyszało się o takiej z opowiadań 
nestorów. W końcu nikt nie rodzi 
się zły, a parszywe nawyki same 
się nie zakorzeniają.

Stawiam tu mnóstwo pytań, a 
moralność każdego z nas pozwoli 
ocenić, rozróżnić pokrzywdzo-
nych od ofiar. Żadnych nie można 
wytykać palcami, bo nie wiemy, co 
przeżyli i czy to my w przyszłości 
wytykani nie będziemy.

ALEKSANDRA ZAWADZKA
zawa992711@gmail.com

Ugryź się w język

ny, żeby interes się kręcił. Przez 
braki w personelu jest zazwyczaj 
tak, że jednocześnie gotuje tylko 
jeden albo dwóch kucharzy, kiedy 
na jednej zmianie powinno ich być 
minimum trzech. Od roku musimy 
pracować w kuchni cztery na osiem 
metrów, która nie spełnia warun-
ków sanitarnych. Na ścianach jest 
pleśń, ale zarząd hotelu nadal nic z 
tym nie zrobił. Serwowane dania to 
mrożonki, które są sprzedawane po 
dziesięciokrotnie zawyżonej cenie. 
Jedzenie dla personelu jest często 
nawet sprzed dwóch tygodni, a to 
dla gości odgrzewane po trzy razy.

 Czy próbowałeś kiedyś szu-
kać pomocy w związkach zawo-
dowych?

– Niestety, jeszcze nie mia-
łem ani czasu, ani siły, ale w 
najbliższym czasie mam zamiar 
skontaktować się z FAU Mona-
chium. Jest to anarchosyndy-
kalistyczny związek zawodowy. 
Uważam, że oni są w stanie coś 
zmienić w naszej sytuacji.

 Jak sądzisz, dlaczego inni 
pracownicy nadal nic nie robią w 
sprawie warunków swojej pracy?

– Uważają, że tak po prostu 
musi być. Przyjęli swoją rolę, któ-
ra została im narzucona. Więk-

Konwersacje, które ze sobą pro-
wadzą, rzadko kiedy odnoszą się 
do uczuć i zwierzeń. Poruszane 
przez nich tematy dotyczą bar-
dziej przyziemnych spraw ta-
kich, jak sport, wybór nowego 
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mówi Zuzanna Dach, uczenni-
ca Liceum Ogólnokształcącego 
nr XII. – W pewnym momencie 
zaczęły mnie one irytować, gdyż 
ja wcale nie byłam smutna, tylko 
taki był mój wyraz twarzy. I to był 
impuls do tego, żeby zacząć się 
uśmiechać bez powodu. Na po-
czątku wydawało mi się to dziwne. 
Myślałam, że ludzie mogą odbie-
rać to jako złośliwość lub coś w ro-
dzaju kiepskiego podrywu, ale gdy 
zaczęłam bardziej zwracać uwagę 
na mimikę innych, na przykład w 
komunikacji miejskiej, to zaobser-
wowałam, że to wcale nie żaden 
wstyd się do kogoś uśmiechnąć. W 
związku z tym zaczęłam nieśmiało 
posyłać od czasu do czasu uśmie-
chy ludziom, co okazało się świet-
nym uczuciem, gdy ktoś je odwza-
jemniał. Czasem nie zdajemy sobie 
sprawy, ile taki grymas może spra-
wić drugiej osobie radości.

Tak zwany „banan na buzi” 
jest też piękną formą pocieszenia 
dla innych, impulsem do rozpo-

Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

dla wszystkich entuzjastów sztuki dziennikarskiej. 
Chętnych zapraszamy w każdy piątek o godz. 15.30 

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

Doping jest niewątpliwie tematem kontrowersyjnym. Jaka 
jest jego przyszłość? Rozmowa z profesorem habilitowanym 
nauk medycznych MARKIEM MĘDRASIEM, endokryno-
logiem. 

Ale co poradzić, przecież taki 
mamy klimat.

Nietrudno zacząć od ciągłego 
narzekania na otaczającą nas rze-
czywistość. Od rana widać tylko 
niezadowolenie na twarzach na-

stolatków i dorosłych oraz ich cią-
głe komentarze o tym, jakie to oni 
mają problemy. O niczym innym, 
radośniejszym, rozmowa toczyć 
się nie może. Nie każdy jednak po-
myśli o tym, by cieszyć się chwilą, 
która teraz trwa i uśmiechnąć się, 
tak po prostu. Czy to aż tak dużo?

– W gimnazjum często słysza-
łam pytania typu: dlaczego wyglą-
dam na pochmurną albo czemu 
siedzę taka naburmuszona? – 

Nie ma sportu bez dopingu

 Jak duża część sportowców 
stosuje doping farmakologiczny?

–Według różnych badań 
stosuje go mniej więcej sześć-
dziesiąt procent z nich w celu 
zwiększenia swojej wydolności 
fizycznej. Sportowcy to dopiero 
wierzchołek góry lodowej. Więk-
szym problemem społecznym jest 
młodzież stosująca te same środ-
ki farmakologiczne, aby uzyskać 
modną sylwetkę ciała. Łącznie te 
dwie grupy stanowią około pięt-
nastu milionów ludzi na świecie. 
Jak zdefiniować doping? Jest to 
stosowanie środków niedozwolo-
nych, które znajdują się na liście 
substancji zakazanych.

 Jak go skutecznie zwalczać?
– Rozwiązanie problemu 

wśród sportowców jest proste. 
To kontrola antydopingowa i 
bezwzględne karanie. Aby zli-
kwidować go wśród młodzieży, 
najważniejsza jest edukacja. Mło-
dzi ludzie informowani na temat 
niebezpieczeństw związanych z 
użyciem dopingu będą wyciągać 
wnioski i rozumieć, z czym wią-
że się ryzyko ich stosowania, co 
przełoży się na mniejszy popyt na 
te substancje.

 Co skłania sportowców do 
zażywania niedozwolonych środ-
ków?

– Chęć wygranej, ale również 
to, co się z nią wiąże – pienią-
dze, które są często bardzo duże. 
Można powiedzieć, że im więk-
sza ilość pieniędzy do wygrania, 
tym większe ryzyko zastosowania 
substancji zakazanych. Ponadto 

sportowcy są często pod presją 
środowiska. Dlaczego? Trzeba 
zrozumieć, jak dużo osób żyje z 
ich sukcesu. To ogromna liczba 
działaczy sportowych, reklamo-
dawców, sponsorów czy mediów 
informujących opinię publiczną 
o wydarzeniach sportowych. Re-
prezentanci swoich państw czy 
klubu sportowego są „pracodaw-
cami” tych wszystkich ludzi i in-
stytucji.

 Czują się bezkarnie?
– Nie, metody walki są sku-

teczne, czyli między innymi bar-
dzo dokładne oznaczanie stężeń 
związków chemicznych, które 
sportsmeni przyjmują. Kontrole 
zawodników są coraz częstsze, 
więc ryzyko wpadki jest bardzo 
duże. Mamy również do czynie-
nia z takimi sytuacjami, jak do-
ping „państwowy” w Rosji, kiedy 
całe zespoły ludzi zaangażowane 
są w „pomaganie” sportowcom. 
Mogą oni podejmować działania 
związane z jego maskowaniem.

 Jakie zakazane substancje 
są najbardziej popularne wśród 
sportowców?

– Takie, które zwiększają 
wydolność organizmu. Można 
powiedzieć, że przedstawiciele 
wszystkich dyscyplin w mniej-
szym lub większym stopniu z nich 
korzystają. Nawet szachista musi 
mieć jakąś kondycję fizyczną, 
aby przetrwać długą partię. Na 
pierwszym miejscu są substancje 
androgenno-anaboliczne, któ-
re zwiększają masę i siłę mięśni 
szkieletowych, popularny jest 

również hormon wzrostu oraz 
erytropoetyna, która zwiększa 
ilość dostarczanego tlenu do pra-
cujących mięśni. 

 Wojciech Cejrowski uwa-
ża, że doping na olimpiadzie 
to postęp naukowy i powinien 
być legalny. Zgadza się Pan z tą 
tezą?

– Wtedy nie miałby on 
żadnych granic. Mielibyśmy do 
czynienia z karykaturą spor-
tu. Dobry wynik nie będzie już 
kwestią treningu, pracy nad 
sobą czy zdolności psychofi-
zycznych. Będzie on kwestią 
lepszego sponsora czy też lep-
szego dostępu do najnowszych 

technologii. W najbliższej przy-
szłości będziemy mieć również 
problem z dopingiem genetycz-
nym, a konkretniej z jego wy-
krywaniem.

 Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał 

MICHAŁ MARTYNOWICZ
michal.martynowicz@onet.pl

Kolejny szary poranek, zna-
na nam deszczowa pogoda, jak 
zwykle zatłoczony tramwaj, a 

dookoła zmęczone twarze, pro-
szące tylko o jeszcze pięć minut 
drzemki. I ciągła myśl o tym, 
kiedy skończy się ten kolejny, 
nudny i bezproduktywny dzień. 
Zimowa melancholia otacza nas 
już wtedy, gdy zaczyna się psuć 
pogoda, dni są coraz krótsze, a 
poranne wstawanie do szkoły, 
gdy za oknem jeszcze ciemno, 
jest znienawidzonym przez mło-
dzież elementem każdego dnia. 
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częcia nowej znajomości czy po 
prostu świetną receptą na lepszy 
dzień. Bo każdy człowiek zasłu-
guje na piękne chwile w życiu i 
może mieć ich coraz więcej i wię-
cej, jeśli tylko będzie tego chciał. 
Oczywiście można zadowalać się 
rzeczami materialnymi, lecz te tyl-

ko na chwilę sprawią, że będziemy 
szczęśliwi. Ja jednak polecam po 
prostu się uśmiechnąć, a słońce 
między ludźmi samo zaświeci, 
nawet gdy za oknem będzie padał 
deszcz.

MILENA LIBURA
milena.libura@gmail.com


