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Zbigniew Wodecki:
Piosenkarzem zostałem
przez przypadek

Zapasy. Nie tylko
dla mężczyzn
Mistrzowie
z odzysku
Po pierwsze

FUTBOL!

OKO NA KRAKÓW

Tyniec. Dawniej podkrakowska wieś, dzisiaj
część Krakowa. To tutaj na Dębnikach
znajduje się klasztor Benedyktynów.

Klasztorne wzgórze nad Wisłą

K

lasztor w Tyńcu oddalony jest kilkanaście kilometrów
od centrum Krakowa. Może właśnie dlatego nie jest
miejscem powszechnie odwiedzanym przez turystów.
A szkoda! Sam klasztor może pochwalić się długą i ciekawą
historią, której początki sięgają średniowiecza.

TO JUŻ (PRAWIE) TYSIĄC LAT

Opactwo benedyktyńskie powstało prawdopodobnie
w 1044 roku z fundacji polskiego króla Kazimierza Odnowiciela.
Data powstania jest umowna. Zapisał ją kronikarz Jan Długosz,
lecz nie wiadomo, skąd czerpał wiedzę. Inna teoria wiąże powstanie klasztoru z Bolesławem Śmiałym, który sprowadził
mnichów na te ziemie. Kolejni władcy pozytywnie zapisali się
w historii klasztoru. Bolesław Szczodry, królowa Judyta, żona
Władysława Hermana oraz Bolesław Krzywousty nadali opactwu kolejne dobra. W pierwszej połowie trzynastego wieku
klasztor został otoczony kamiennym murem obwodowym
z umocnieniami (basztami). Niestety umocnienia te nie zatrzymały Tatarów, którzy wdarli się do klasztoru i splądrowali
go. Sto lat później na terenie opactwa wzniesiono zamek. Miał
jedną wieżę i zbudowany był prawdopodobnie na planie trójkąta. W XV wieku klasztor dalej rozbudowywano. Kościół powiększono o trzy nawy i chór znajdujący się w zachodniej części
budowli. Późniejsze wieki nie były dobre dla opactwa. Najazd
szwedzki, rozbiory i inne wydarzenia polityczne spowodowały,
że tyniecka budowla popadła w ruinę. Tuż przed drugą wojną
światową do klasztoru wprowadziło się kilkunastu mnichów
belgijskich. W 1947 roku przystąpiono do odbudowy opactwa,
a w 2008 roku ostatecznie zakończono rekonstrukcję Tyńca.
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ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE

Lata 60. XX wieku były wyjątkowe dla odkrywania przeszłości
klasztoru. Dzięki wykopaliskom archeologicznym odkryto dwa
tysiące fragmentów ludzkich kości oraz resztki trumny z żelaznymi okuciami. Według hipotez wielu uczonych mógł w niej
spoczywać sam król Bolesław Śmiały jako fundator opactwa.
Polski władca, usunięty z tronu i wygnany z kraju, nie został
pochowany na Wawelu (jak poprzedni królowie), lecz prawdopodobnie właśnie w tynieckim klasztorze! Pod posadzką
prezbiterium archeolodzy odkryli także fragmenty romańskiej
świątyni i groby siedmiu tynieckich opatów. W jednym z nich
odnaleziono złoty, XI-wieczny kielich mszalny.

TYNIEC DZISIAJ

Dzisiaj opactwo pełni dwie funkcje: religijną i turystyczną.
Wspomnę o tej drugiej. Budynek dawnej klasztornej biblioteki przeznaczono na ekspozycję muzealną. Dla chętnych
organizowane są lekcje muzealne opowiadające o historii
klasztoru i o znaczeniu benedyktynów w kulturze europejskiej.
Nie brakuje też projektów przeznaczonych dla różnych grup
wiekowych, warsztatów etc. W salach klasztoru nierzadko
odbywają się różne spektakle, spotkania i koncerty. Tyniec jest
wspaniałym, osobliwym i wartym odwiedzenia miejscem. Do
klasztoru można bez problemu dojechać np. rowerem dzięki
ścieżkom rowerowym na bulwarach wiślanych.
To miejsce może przenieść nas w inne czasy…
Mateusz Talaczyński

25 listopada, wtorek
Dorosłych nie sposób zrozumieć. Dlaczego rodzice pozbyli się z domu psa, skoro teraz kupują chomika? Może
mają wyrzuty sumienia, że tak brzydko mnie potraktowali.
W każdym razie kilka dni temu, po powrocie ze szkoły
znalazłam w pokoju wielką klatkę z chomikiem. Co prawda
z początku nie zauważyłam ukrytego pod ściółką gryzonia,
lecz wtedy trociny się zatrzęsły i ukazał się mały, chomiczy
łebek. Byłam mile zaskoczona, choć podejrzewałam, że to
jakiś żart albo pomyłka. Ruszyłam do pokoju rodziców, żeby
to wyjaśnić i kiedy tylko otworzyłam drzwi, usłyszałam
głośne: „niespodzianka!”.
„Co?! Przecież ja nie... zaraz, zaraz, a jednak mam dzisiaj
urodziny!” – pomyślałam.
– Jak można zapomnieć o własnych urodzinach? – zapytałam już na głos. W pokoju stał tata razem z mamą
i dziadkiem, a na podłodze walały się torebki na prezenty.
– Kochanie – szepnął tato do ucha mamy. – Ona zapomniała o swoich urodzinach. A mogliśmy nie kupować tylu
prezentów.
– Że co proszę? – oburzyłam się.
– Żartowałem – tato uśmiechnął się, zadowolony, że dałam się nabrać na jego dowcip.
Kiedy wysłuchałam życzeń (musiałam uśmiechać się tak
długo, że dostałam skurczy twarzy) i zajrzałam do prezentów (mądre książki i słodycze), zadzwonił mój telefon.
Przeprosiłam rodzinę i wyciągnęłam telefon z kieszeni.
Numer zastrzeżony.
– Halo?
– Idź przed szkołę i o nic nie pytaj – powiedział czyjś
głos. – Teraz.
– Ale...
Usłyszałam przeciągły pisk oznajmiający koniec rozmowy.
„Cholera” – pomyślałam.
– Chyba muszę na chwilę wyjść – po tych słowach odruchowo skuliłam się. Myślałam, że mama zacznie na mnie
krzyczeć, tłumacząc, jak ważne są takie momenty w życiu rodzinnym i jak śmiem niszczyć takie chwile, ale ona
odparła tylko:
– Jasne. Masz urodzinki, możesz robić co chcesz... oczywiście to tylko taki skrót myślowy – poprawiła się. – Ale
idź i wracaj niedługo.
– Wielkie dzięki.
Udałam się pod szkołę. Oczywiście nie szłam środkiem
chodnika pewnym krokiem. Starałam się dojść na miejsce
niezauważona, bo muszę przyznać, że ten telefon trochę
mnie zaniepokoił.
Przed bramą szkoły zauważyłam dwie czarne sylwetki.
Kim one są? Przełknęłam ślinę i podeszłam bliżej, przesuwając się powoli wzdłuż przysypanych śniegiem krzaków.
– Pospiesz się! Ala! – krzyknęła nagle jedna z postaci.
Poczułam wstyd. A jednak mnie zauważyli. No nic. Wyprostowałam się, zeszłam z trawnika i ruszyłam dalej, jak
gdyby nic się nie wydarzyło.
Czarnymi postaciami okazali się Filip i Sergiusz. Oj, niedobrze.
– O co chodzi? – spytałam obojętnie, nie spoglądając żadnemu w oczy.
– Spotkałem tego tutaj i zadzwoniłem do ciebie. Chyba
masz z tą osobami małe porachunki, co? – powiedział
rudzielec.
– Może. Ale niech ciebie to nie obchodzi.
– No nieważne – pryszczaty machnął ręką, kompletnie
ignorując moją odpowiedź. – Wezwałem cię, żebyś porozmawiała szczerze ze swoim wrogiem.
– Ty też nim jesteś.
– To świetnie. Pogadaj też ze mną. Zawiążmy sojusz.

– Nie będę...
– Ala – przerwał mi Sergiusz. – Załatwmy
to szybko. Spieszy mi się.
– W takim razie – zaczęłam wściekła – proszę mi wyjaśnić, dlaczego mnie śledziłeś?
– Bo musiałem. Karol mi płacił.
– Karol? – spytałam zaskoczona. – Czemu on?
– Bo on się w tobie buja. Chciał jak zwykle zwalić całą
winę na Filipa, a samemu móc cię obserwować. Opowiedziałem o wszystkim Filipowi.
– Ach to dlatego wiedział o tym wcześniej...
Przypomniało mi się, jak Filip się zaczerwienił, kiedy
zasugerowałam, że to on stoi za tym wszystkim. Wtedy
podejrzewałam go także o podkochiwanie się we mnie.
Wybuchnęłam śmiechem.
– Niechaj i będzie ten wasz wymarzony sojusz – wydusiłam
między napadami śmiechu.
– Zgoda? – spytali obaj.
– Skoro się mnie boicie i nie chcecie mnie mieć za wroga,
to proszę bardzo.
– Że co?! – wykrzyknął Sergiusz.
– Wojna na zawsze! – zawtórował mu Filip. – Mamy się
bać dziewczyny?!
– Owszem – odparłam.
– Czekaj na odwet, kiedy tylko znów zaczną się lekcje!
– Nie mogę się już doczekać – odparłam. Po tych słowach wszyscy odwróciliśmy się i ruszyliśmy szybko, każdy
w swoją stronę.
Wtedy zauważyłam kątem oka jakiś kształt. Odwróciłam się gwałtownie w jego stronę, lecz o chwilę za późno.
Rozkołysane krzaki, z których sypał się śnieg, zdradzały
osobę, która właśnie znalazła w nich kryjówkę. Odchyliłam
gałęzie. Nie trzeba być geniuszem, żeby domyślić się, kogo
tam zobaczyłam. Karol nie mógł oprzeć się pokusie, żeby
mnie śledzić.
– To się musi skończyć – powiedziałam ostro.
– Ale co? – chłopak zrobił się zielony. – Właśnie tędy
przechodziłem, kiedy zobaczyłem... w tych krzakach... monetę chyba.
– Ach tak? – zapytałam unosząc brwi. – I znalazłeś?
– Nie. Musiało mi się przewidzieć.
– Karol. Przestań ściemniać. Czy to prawda, co mówili
chłopcy?
– Może...
– A więc co chcesz mi przez to powiedzieć? – spytałam
prosto z mostu. Karol zawahał się przez chwilę.
– Masz chłopaka? – wypalił.
– Nie i nie zamierzam.
– W takim razie tylko niepotrzebnie straciłem czas – jego
twarz wykrzywił grymas niezadowolenia.
– Dlaczego niepotrzebnie? Może po prostu musisz być odważniejszy.
– Odważny?
– Tak jest. Jak rycerz.
– Rozumiem – odpowiedział. – Ale teraz muszę pogalopować do domu, bo już się ciemno robi.
Po tych słowach wyminął mnie i w mgnieniu oka zniknął
za rogiem pobliskiego budynku.
Wtedy się uśmiechnęłam. No. Mam z głowy wszystkie
kłopoty. A teraz do domku świętować urodziny!
Tekst: Małgorzata Talaczyńska
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Wakacje
za pasem
Wakacje coraz bliżej. A to oznacza mnóstwo wolnego
czasu. Co nim zrobić? Może wykorzystać na sportowo, wszak lato to pora roku, podczas której najłatwiej
o pogodę sprzyjającą bieganiu, skakaniu, jeżdżeniu na
rowerze. Przedwakacyjne wydanie „Śmigła” poświęciliśmy sportowi. Opowiadamy w nim, jak można aktywnie
spędzać czas w te gorące letnie dni. Tak, istnieje świat
poza komputerem! Głównymi bohaterami naszych artykułów są sportowcy, którzy wiele przeżyli, a ich pasja
pomogła im uporać się z problemami, a także młodzi
ludzie u progu sportowych karier. Piszemy o aktywnych
zainteresowaniach młodzieży, na które poświęcają wiele
wysiłku i czasu, ale czerpią z tego ogromną satysfakcję.
Kto wie, może dzięki temu numerowi weźmiecie się za
siebie i zaczniecie coś trenować? Wakacje to idealny
czas na to, by zacząć. Teraz możemy Wam tylko życzyć
aktywnych i wymarzonych wakacji.
Alicja Bil

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo ich skracania, zmiany tytułów
oraz redakcyjnego opracowywania tekstów przyjętych
do druku. Fotografie zamieszczone w magazynie są
ogólną ilustracją tekstów, nie zawsze przedstawiają
bohaterów artykułów.

TEMAT NUMERU
6–7
Mistrzowie z odzysku
8
Po pierwsze futbol
9
Nie tylko dla mężczyzn
10
Wystarczą dobre trampki
11
Na korcie z Sokratesem
Program „Młody Kraków” jest kontynuacją realizowanego od 1999 roku w Krakowie Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży (MPPPM).
Adresatem programu są dzieci i młodzież w wieku
szkolnym oraz środowiska związane z ich codziennym
życiem, edukacją, wychowaniem i czasem wolnym.
Program „Młody Kraków” realizowany jest w Urzędzie
Miasta Krakowa przez Referat ds. Młodzieży i Seniorów (Wydział Spraw Społecznych) przy współpracy ze
Społecznym Doradcą Prezydenta Miasta ds. Młodzieży
ks. Andrzejem Augustyńskim CM.
Magazyn powstaje we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Siemacha”.
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SPIS TREŚCI

OKO NA KRAKÓW
2
Klasztorne wzgórze nad Wisłą
GOŚĆ „ŚMIGŁA”
5
Szymon Hołownia – Kiedy byłem nastolatkiem…
STREFA ROZRYWKI
3
Pamiętnik nastolatki
12
To już jest koniec…
13
Muzyczna skrzynka „Śmigła”
13
Sudoku
14
Deser jogurtowo-owocowy
15
Kuchnia polska
16–18 Piosenkarzem zostałem przez przypadek
19
Recenzje książek: „Musiałam umrzeć” Marina Achmedowa,
„Słodko-gorzkie życie” Colleen McCullough

Kwestionariusz „Śmigła”
GOŚĆ „ŚMIGŁA”

Kiedy byłem
nastolatkiem

Fot. Facebook

Na pytania redakcji
„Śmigła” odpowiada
Szymon Hołownia,
dziennikarz i publicysta,
konferansjer programu „Mam
Talent”

2. Kolor oczu
Zielone

10. Najbardziej znienawidzony przedmiot
Wszystkie lubiłem, tyle że nie
wszystkie mnie lubiły, gdyż np.
z przedmiotów ścisłych zawsze
byłem półidiotą.

3. Naturalny kolor włosów
Ciemny blond

11. Ulubiona lekcja
Historia

4. Rodzeństwo: sojusznik czy zagrożenie?
Sojusznik

12. A po szkole…
Nie powiem, ale się działo.

5. Najostrzejsze wojny z rodzicami toczyłeś o…
Moją karierę ministrancką, która
zajmowała mi cały czas, który
miałem oraz ten, którego nie miałem.

13. Najbardziej szalony wyskok z czasów
dzieciństwa
Kupiłem bilet i nie skasowałem.

1. Imię, nazwisko
Szymon Hołownia

6. Ulubiona muzyka
Taka, przy której dobrze się jeździ/
lata/śpi.
7. Ulubione filmy
Serial „Downton Abbey”, filmy
fabularne. Nie umiem wskazać, chyba
za dużo widziałem. Zawsze tak jakoś
jest, że najbardziej podoba mi się
przedostatni.
8. Najważniejsze książki
Poza konkurencją – Biblia.
W konkurencji beletrystyka: Romain
Gary „Obietnica poranka”.
9. Nastoletnia miłość
Moja słodka tajemnica

14. Wagary: tak czy nie?
Nie, bo po co? Byłem parę razy –
wagary są przereklamowane.
15. Pierwsze kroki w karierze. Szkolna estrada,
gazetka, zawody?
Konkurs recytatorski na szczeblu
miejskim, recytowałem fragment
„Ferdydurke” zaczynający się od słów:
„Minister Kosiubidzki Feliks…”
16. Styl ubierania
Coraz bardziej kręcą mnie białe
koszule. Znowu.
17. Czy chciałbyś znów mieć 15 lat ?
Nigdy w życiu. Starość jest piękna.
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Niki Lauda
Fot. Gillfoto, Wikipedia

Robert Kubica

Fot. Renault F1 Team Official, Wikipedia

Mistrzowie z odzysku
Sport to wielkie zwycięstwa i sława,
ale też pełne goryczy i smutku porażki.

S

portowcy nie są nadludźmi i, tak jak my, chorują.
Niedawno raka wyleczył polski siatkarz Grzegorz Bociek. W 2011 roku u piłkarza Barcelony, Erica Abidala,
wykryto nowotwór wątroby. Piłkarz bardzo szybko powrócił
do zdrowia i zaledwie dwa miesiące po diagnozie cieszył się
z kolegami ze zwycięstwa w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich – Lidze Mistrzów. Niestety rok później
nastąpił nawrót choroby. Pomimo kolejnego ciosu piłkarz nie
stracił hartu ducha i znowu wrócił na boisko, choć choroba
była dla niego bardzo ciężkim okresem. W 2014 r. zakończył
sportową karierę.

PIŁKARSKI BÓG ZE SKAZĄ

Diego Maradona na boisku był prawdziwym bogiem, nie miał
sobie równych. Dopóki Argentyńczyk wygrywał wszystko, jego
kluby przymykały oko na jego życie poza boiskiem. W 1991 r.
wykryto u niego narkotyki i każdy poznał ciemniejszą stronę
Diega. Po zakończeniu kariery przekonano się, jaki jest z niego
bóg. Do gazet wyciekały kolejne zdjęcia coraz bardziej zniszczonego i zapuszczonego Maradony. Najlepszy piłkarz w historii
stał się słabym, otyłym, uzależnionym od narkotyków i alkoholu, chorym na depresję człowiekiem. Później zobaczyliśmy
jego tatuaże z Che Guevarą oraz zdjęcia z Fidelem Castro, powstała nawet plotka, jakoby Diego w czasie gry w Napoli miał
kontakty z włoską mafią. W 2005 r. Maradona był tak otyły, że
na jego 165 centymetrów wzrostu przypadało 120 kilogramów
wagi, co groziło zawałem serca i śmiercią. Jeżeli boski Diego by
umarł, to Argentyna wpadłaby w rozpacz porównywalną do
tej, jaką przeżyły fanki One Direction po opuszczeniu zespołu
przez Zayna. Podjęto więc decyzję o operacji zmniejszenia
żołądka. Od tego czasu skandali z jego udziałem było coraz
mniej i choć nie można powiedzieć, że Maradona powrócił
na szczyt, to udało mu się wyjść z dołka.
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TENISISTA PORZUCA NARKOTYKI

O tym, że sportowcy to nie ideały, przekonuje też historia
amerykańskiego tenisisty, Andre Agassiego. W 1997 r. doznał
kontuzji nadgarstka i, nie mając dostępu do tenisowej rakiety,
zaczął się nudzić. Do głowy przyszedł mu głupi pomysł, mianowicie zaczął zażywać metamfetaminę. Gdy wrócił do gry,
ciężko było mu przestać brać, jednak odnalazł w sobie siłę
woli i porzucił narkotyki. Gdy federacja ATP wykryła u niego
niedozwoloną substancję, Agassi zarzekał się jednak, że metamfetaminę musiał mu ktoś dosypać, bo on nigdy by jej nie
tknął. Federacja dała się nabrać i udzieliła jedynie ostrzeżenia.
Agassi w swojej autobiografii przyznał się jednak, że kłamał.
Tak czy inaczej historia skończyła się dobrze i po tym incydencie tenisista wygrał jeszcze pięć wielkich szlemów. Agassi jest
teraz filantropem, na pomoc potrzebującym przeznaczył aż
175 milionów dolarów.
Pewnie wielu z Was przeciera oczy ze zdumienia. 175 milionów dolarów? Skąd on tyle ma? Cóż, jeżeli osiągnie się sukces
w sporcie, to takie pieniądze to norma. Dobrze, że Agassi
przeznacza je na działalność charytatywną, bo niektórzy wolą
trwonić je w inny sposób.

ALBO PIŁKA, ALBO HAZARD

Polscy piłkarze lubują się w grach hazardowych. Reprezentant
Polski, Kamil Grosicki, regularnie trwonił swoje miesięczne pensje w kasynach. Przejście do tureckiego Sivassporu
uniemożliwiło mu dalsze próby rozrzucania pieniędzy po
kasynach, bowiem tam rywalizacja o grę była cięższa niż
w naszej Ekstraklasie, miał więc poważniejsze zajęcia niż
ruletka.
Piłkarz Wisły Kraków, Łukasz Burliga, wychodził z nałogu do
hazardu trzykrotnie. Latem ubiegłego roku, podczas gdy jego
koledzy przygotowywali się do sezonu, on przechodził terapię
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w ośrodku leczącym uzależnienia. Dziś zapomniał już o hazardzie i stanowi podporę defensywy królewskiej Wisły.

WYPADEK NIE ZNISZCZYŁ KARIERY

Rajdowiec Robert Kubica jest uzależniony od adrenaliny zarówno na torze, jak i poza nim. Dlatego też Polak pasjonuje się grą
w karty, jednak jego przypadek jest trochę inny, ponieważ ani
razu nie słyszeliśmy o tym, by przez hazard stracił duże pieniądze.
Owszem, grywał w pokera na duże stawki, jednak w większości
przypadków te pieniądze mnożył. Ponoć jeszcze w czasach jego
występów w Formule 1 ogrywał najlepszych kierowców.
Zatem nie hazard przerwał rozpędzającą się karierę Kubicy.
Gdy zaczęto łączyć Polaka z wielkim Ferrari, miał poważny
wypadek w czasie jednego z rajdów, pozazawodowej pasji
Polaka. Z powodu mokrego i wybrzuszonego asfaltu jego samochód uderzył w barierę, która wbiła się do wnętrza pojazdu
i przygniotła Kubicę. Przez pewien czas były nawet obawy
o życie Polaka, jak się jednak okazało, doznał „tylko” złamania
ręki i nogi. 4 miesiące po wypadku wrócił do wyścigów i choć
wciąż ma problemy z ruszaniem ręką, to z powodzeniem jeździ
w rajdach WRC. Kubica, będąc bardzo religijnym człowiekiem,
podkreśla, że dużo zawdzięcza modlitwie kardynała Dziwisza
oraz relikwiom Jana Pawła II, o które kardynała sam poprosił.

UCZYŁ SIĘ CHODZIĆ, ZOSTAŁ MISTRZEM

Kontuzja to w sporcie straszna rzecz, wyklucza z aktywności na
bardzo długo, a niekiedy nawet uniemożliwia kontynuowanie
kariery. Przed taką właśnie diagnozą postawiono narciarza
alpejskiego Hermanna Maiera. W sierpniu 2001 r., gdy był już
znanym i utytułowanym sportowcem, miał poważny wypadek
motocyklowy. Obrażenia były straszne: otwarte złamanie oraz
zerwanie prawie wszystkich mięśni w prawej nodze. Operacja
Maiera trwała siedem godzin, a lekarze nie dawali mu szans

na powrót do sportu. Jak on chce zawodowo jeździć na nartach, skoro teraz od nowa uczy się chodzić? W prawej nodze
zamontowano mu wielką, 32-centymetrową śrubę z tytanu.
Latem 2002 r. znowu złamał prawą nogę. Do treningów powrócił dwa lata po wypadku, w 2003 roku, a już dwa lata
później został mistrzem świata w slalomie gigancie! Po tych
zawodach Austriak wrócił do światowej czołówki i pozostał
w niej aż do zakończenia kariery w 2009 roku. Do dziś wszyscy fani sportów zimowych uznają go za narciarski wzór do
naśladowania.

PŁONĄCY BOLID

Maier miał szczęście, bo przeżył wypadek. Jednak w 1976 r.
kibice przekonali się, co dzieje się z człowiekiem, który ulega
wypadkowi na torze Formuły 1, uderzając w bandę z szybkością 300 km/h. Bolid Nikiego Laudy, bo o nim mowa, stanął
w płomieniach. Co gorsza, pojawiły się problemy z wydostaniem się Austriaka z płonącego bolidu, przeszkadzały w tym
pasy bezpieczeństwa. Prawdziwym bohaterem okazał się jego
rywal z toru, Arturo Merzario, który wszedł w ogień i wyciągnął Laudę. Kierowcę, poparzonego i zatrutego dymem przewieziono do szpitala, gdzie udzielono mu nawet ostatniego
namaszczenia. Na szczęście Austriak uszedł z tego wypadku
z życiem, tracąc jednym punktem mistrzowski tytuł. Lauda
był jednak na tyle dobrym kierowcą, że rok później pokonał
konkurencję i wygrał drugą z trzech w swojej karierze nagród
za mistrzostwo Formuły 1.
Czasami sportowcy nie potrafią sobie poradzić z upadkami.
Warto jednak brać przykład z tych, którzy nie odpuścili, a dzięki
silnej woli powrócili na szczyt.
Jacek Liberacki
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Po pierwsze futbol!

Czternastoletni Wojtek Liberacki cztery dni w tygodniu
trenuje z kolegami w sekcji piłki nożnej w Wiśle Kraków.
Jego sportowa przygoda zaczęła się 9 lat temu.
Pamiętasz, kiedy pierwszy raz grałeś w piłkę? Kto Cię do
tego namówił?
Nie bardzo pamiętam ten moment, bo miałem wtedy może
5 lat. Pewnie zaczęło się na łące przed blokiem. Grałem z tatą
i dwoma starszymi braćmi, doskonale pamiętam jednak, że
od razu bardzo polubiłem ten sport, wkrótce tata zapisał
mnie do klubu piłkarskiego.
W jakim klubie obecnie grasz?
Od września 2013 roku gram w Wiśle Kraków, w grupie wiekowej trampkarze.
Czy to jest Twój pierwszy klub?
Nie, kiedy miałem pięć lat, zacząłem swoja „karierę” w Hutniku, jednak losy tak się potoczyły, że po 4 latach gry nastąpiła
przerwa. Oczywiście z chęcią grywałem w piłkę z braćmi
i kolegami, ale do żadnego klubu nie należałem. Po 2 latach
zdecydowałem się dołączyć do drużyny Grębałowianki, koło
stadionu, obok którego mieszkam. Stamtąd po sezonie przeniosłem się do Wisły Kraków.
Jak to się stało, że udało Ci się przejść z niskoligowej drużyny
do jednej z najlepszych w Krakowie?
Prawdę mówiąc, zawdzięczam to mojemu tacie, który zawsze we mnie wierzył i mnie wspierał. Po jednym z meczów,
w którym zwyciężyliśmy 5:2 i ja byłem zdobywcą wszystkich
pięciu bramek, tata zaczął mnie coraz mocniej namawiać,
żebym spróbował swoich sił w Wiśle. Z początku byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Po pewnym czasie
jednak zdecydowałem się podjąć wyzwanie i tata zadzwonił
do klubu, aby ustalić szczegóły mojego okresu próbnego.
Zacząłem chodzić na treningi z innymi chłopakami. Po dwóch
tygodniach testów dowiedziałem się, że zostałem przyjęty
do drużyny. Można powiedzieć, że wtedy spełniło się jedno
z moich marzeń.
Na jakiej pozycji i z jakim numerem grasz?
Jestem zawodnikiem ofensywnym. Gram na środku ataku lub
na skrzydle. Mam numer 20, ale do tego nie przywiązujemy
tak dużej wagi jak zawodnicy w drużynach seniorów.
Ile bramek strzeliłeś w tym sezonie?
W rundzie wiosennej, która dopiero co się rozpoczęła,
w 4 spotkaniach udało mi się strzelić 6 bramek. W minionej
rundzie jesiennej zdobyłem 14 goli w 7 meczach.
Ile razy w tygodniu chodzisz na treningi?
Treningi piłkarskie mamy 3 razy w tygodniu, do tego raz na
tydzień trening siłowy i bieganie, w weekendy zazwyczaj
gramy mecze ligowe lub wyjeżdżamy na turnieje.
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Rozumiem, że sporo czasu musisz poświęcić na rozwijanie
swojej pasji. Czy łatwo jest pogodzić tak częste treningi ze
szkolnymi obowiązkami?
Szkoła jest dla mnie ważna i staram się jej nie zaniedbywać.
Momentami jest ciężko, bo zdarza się, że wracam z treningu
o godz. 19, a następnego dnia mam sprawdzian i muszę się
mocno sprężyć, żeby dobrze się przygotować. Wiem jednak,
że jeśli teraz dam z siebie 100%, kiedyś to zaprocentuje.
Nawet sam klub wymaga od nas, byśmy dobrze się uczyli,
trenerzy regularnie kontrolują nasze postępy w nauce, a jeśli
ktoś ma bardzo słabe oceny, zostaje usunięty z klubu.
Czy w Waszej drużynie rywalizujecie ze sobą?
Rywalizacja jest ważnym elementem każdego sportu. To ona
motywuje nas do jeszcze cięższej pracy nad swoimi umiejętnościami. W naszej drużynie również rywalizujemy ze sobą,
sami wzajemnie zawieszamy sobie wysoko poprzeczkę.
Czy mimo rywalizacji jesteście zgraną drużyną i przyjaźnicie
się nawet poza boiskiem?
Oczywiście konkurujemy ze sobą z zachowaniem wszystkich
zasad fair play. Każdy z nas daje z siebie wszystko, każdy też
musi umieć zrozumieć, że mogą być od niego lepsi. W moim
otoczeniu staramy się oddzielać wydarzenia z treningów
od tego, co dzieje się między nami poza boiskiem. Jeśli na
przykład podczas gry treningowej założę komuś „sito”, to
oczywiście nie ma on do mnie w szatni pretensji i nadal panują między nami przyjazne relacje. Musze przyznać, że mam
chyba więcej kolegów właśnie w mojej drużynie niż w szkole.
Łączy nas wspólna pasja, a to bardzo zbliża do siebie ludzi.
Na treningach słuchacie wszystkich poleceń. Czy poza tymi
otrzymanymi na boisku dostajecie jakieś inne wytyczne
lub ograniczenia co do diety, dodatkowych ćwiczeń, har‑
monogramu dnia?
Oczywiście nie ma jakiejś ścisłej kontroli, jednak każdy z nas
wie, że aby utrzymać formę, trzeba przestrzegać pewnych
reguł. Fast foody i słodycze nie są dla nas, musimy starać
się zdrowo odżywiać. Podczas przerwy świątecznej czy wakacyjnej dostajemy wytyczne, w jakie dni i ile powinniśmy
przebiec. Może się wydawać, że ciężko sprawdzić, jak się
z tego wywiązujemy, ale zapewniam, że na pierwszym treningu od razu widać spadek formy obiboków.
Jak widzisz swoją przyszłość: wyobrażasz sobie siebie jako
zawodowego piłkarza czy raczej sport tratujesz jako swoją
pasję?
Zostanie gwiazdą piłki nożnej to moje wielkie marzenie, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. Warto jest mieć
plan B. Gdyby nie udało mi się z piłką, zawsze mogę iść na dobre
studia i ułożyć sobie życie w inny, równie wspaniały sposób.
Rozmawiała Jadzia Uljasz

Nie tylko dla mężczyzn
Siła, spryt, gibkość.
Tych cech uczą zapasy.
,,Od najmłodszych lat chodziłem na zajęcia muzyczne. W moim
życiu brakowało mi jednak sportu. Chciałem poznać jakąś
sztukę lub sport walki. Wpisałem w Internecie hasło i znalazłem – zapasy. Od tej pory postanowiłem poświęcić się tej
dyscyplinie na poważnie”.
Kamil Gryczyński, uczeń 2 klasy Salezjańskiego Gimnazjum
Publicznego, przygodę z zapasami zaczął późno, bo dopiero
w wieku 14 lat. Na początku trenował rekreacyjnie, ale już po
paru miesiącach postanowił uprawiać ten sport wyczynowo.
W marcu zakwalifikował się do Turnieju Finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. To najważniejsza tego typu
impreza dla grupy wiekowej do lat 17. Zajął siódme miejsce
w Pucharze Polskich Kadetów. Jego celem na ten rok jest
uzyskanie wyniku kwalifikującego go do kadry narodowej.
Wszystko to, jak mówi, zawdzięcza swojemu trenerowi Markowi Niemcowi i ciężkiej, sukcesywnej pracy. Trenuje w klubie
,,Gladiator Kraków”.

DLACZEGO ZAPASY?

Początki tej dyscypliny sięgają czasów antycznej Grecji. Celem
każdej walki jest położenie przeciwnika na łopatki i przytrzymanie
go w tej pozycji przez 2 sekundy. W stylu klasycznym dozwolone
są chwyty jedynie powyżej pasa, w stylu wolnym – można łapać
przeciwnika również za nogi. Położenie na łopatki kończy walkę.
Jeśli w walce nie nastąpi jednak tzw. tusz techniczny, to o wygranej decydują zdobyte przez zawodników punkty. Ich zdobycie
zależy od wykonania technicznego oraz od stopnia zagrożenia,
w jakim znalazł się przeciwnik po wykonaniu akcji. Przyznaje je
jury składające się z trzech sędziów: arbiter (prowadzący walkę
na macie), sędzia punktowy, który ocenia zmagania zapaśników
(siedząc obok maty) oraz sędzia kontrolujący pracę reszty jury.
Choć zmagania zapaśników nie cieszą się już tak dużą popularnością jak kiedyś, a zapasy to dla nas „egzotyczny” sport, należy
pamiętać, iż jest to dyscyplina ogólnorozwojowa i wpływa bardzo
korzystnie zarówno na nasze ciało, jak i na psychikę.

NIE TYLKO PIŁKA NOŻNA…

Obecnie gry zespołowe zdominowały świat sportu. Piłka nożna
to chyba najpopularniejsza dyscyplina na całym świecie. Posiada miliony fanów w każdym zakątku naszej planety. Jednak gdy
młody zawodnik/zawodniczka stoi przed wyborem pomiędzy
„grą w gałę” a zapasami, musi mieć na uwadze fakt, iż piłka
nożna to przede wszystkim praca nad kondycją i zwinnością,
podczas gdy zapasy to także trening siłowy, rozwijanie całego
ciała, budowanie pewności siebie, świadomości własnego
organizmu, poczucia wartości.

CO? GDZIE? JAK?

Jeżeli uprawia się ten sport rekreacyjnie, treningi odbywają
się dwa razy w tygodniu, natomiast jeśli ktoś myśli o zapasach
na poważnie, to są to co najmniej trzy do pięciu treningów
tygodniowo. Sport ten wiąże się również z wyjazdami na zawody, turnieje, szkolenia. Koszt takich zajęć to mniej więcej
50 złotych miesięcznie (składka) + ok. 30-60 zł za zawody.
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Stroje młodzi miłośnicy zapasów dostają od swojego klubu.
Zapasy to nie tylko ciężka praca fizyczna i dążenie do zwycięstwa – to również ciekawi ludzie, fajne wyjazdy i zdrowa,
sportowa rywalizacja.

TAKI DUŻY, TAKI MAŁY,
MOŻE ZAPAŚNIKIEM BYĆ…

Jakie predyspozycje powinien posiadać zawodnik zaczynający
przygodę z tą dyscypliną? Kamil opowiada: „Musi być zdrowy
i mieć dużo chęci. Również kobiety mogą próbować swoich
sił w tym sporcie. Mój trener szkolił wiele kobiet, w tym swoją córkę, która potem zdobywała medale na mistrzostwach
Polski. Obecnie w naszym klubie nie trenuje żadna dziewczyna. Ale myślę, że jeśli by tylko chciała, trener byłby bardzo
zadowolony, że dziewczyny garną się do zapasów. Na pewno
podszedłby do ich treningów na poważnie”. Zatem sport ten
przeznaczony jest dla wszystkich, co czyni go jeszcze atrakcyjniejszym.

CZY WARTO?

Aktywność fizyczna jest jednym z czynników, które dają radość.
Powoduje uwalnianie się endorfin w organizmie i dostarcza
wielu pozytywnych emocji. Uczy nas wytrwałości, samodyscypliny, ambicji i do tego pozwala na uzyskanie szczupłej,
wysportowanej sylwetki. Zatem czy warto? Odpowiedź, jak
mówi Kamil, jest niezaprzeczalna – warto.
Maria Ciołek
TUSZ – położenie przeciwnika na łopatki
SUPLES – przerzut, polegający na przerzuceniu zawodnika
przez siebie
PARTER NISKI – pozycja zapaśnicza, w której zawodnik
znajduje się w leżeniu przodem
PARTER WYSOKI – pozycja zapaśnicza w klęku podpartym
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B

ieganie zazwyczaj kojarzy nam się z przykrą koniecznością przebierania nogami na wuefie albo z pogonią
za uciekającym autobusem. Nie jesteśmy zbyt pozytywnie nastawieni do tego typu aktywności, bo przecież
wygodniej siedzieć przed komputerem. Zdarzają się jednak
osoby, które tak nie uważają, i nie jest ich aż tak mało. Rano,
czekając na autobus, widujemy ludzi w strojach sportowych,
ze słuchawkami na uszach, którzy z własnej woli przebiegają kilometry. Dla nich może być to sposób na życie, coś, co
sprawia im przyjemność i pozwala oderwać się od szarej
codzienności.

KATORGA I CHWILA DLA SIEBIE

Adam biega regularnie od początku liceum, ale już wcześniej
próbował sił na różnych dystansach. Od kilku kilometrów do
maratonu. Przecież treningi pod maraton nie składają się
wyłącznie z długich przebieżek. Poza tym nie liczy się tylko
dystans. Jak często biega? Przez kilka ostatnich miesięcy trzy
razy w tygodniu, ostatnio co drugi dzień.
Bieganie jest dla niego wszystkim. Ale nie w tym sensie, że
wszystko dla niego poświęci. Adam jest amatorem. Jogging
traktuje jak trening, ale i odpoczynek, a także jako sposób
pracy nad sobą, od strony zarówno fizycznej, a może nawet
bardziej psychicznej. Pozwala ćwiczyć silną wolę, zwalczać
swoje słabości, przekraczać granice. Czasem jest ciężkim
wysiłkiem, bólem, a czasem radością i odpoczynkiem. Bywa
katorgą i nieustanną walką, innym razem przyjemnością. Daje
też krótszą lub dłuższą chwilę dla siebie, możliwość ucieczki
od tego, co nie daje spokoju. Później pojawiają się treningi
pod zawody i same zawody, ale to już inna historia.
Niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez długiej przebieżki,
a dla innych jest to po prostu czas relaksu bądź pobudzenia
się przed dalszą częścią dnia. Ci bardziej zapaleni jeżdżą na
maratony, zawody i starają się osiągnąć jak najwięcej. Dla
nich jest to nieustanna praca nad sobą i swoimi słabościami.
Zdarzają się dni, kiedy mają dość, ale starają się to przezwyciężyć i iść dalej.
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Wychodzimy z domu
i kierujemy się
w stronę najbliższego
parku. A tam tłumy
biegaczy, amatorów
i zawodowców.

Z MAPĄ I KOMPASEM

Pasją Wiktorii są biegi na orientację. Ta dyscyplina to połączenie
biegania z wysiłkiem umysłowym. Po lesie, parku, skałkach,
mieście, z użyciem kompasu i mapy. Jej przygoda z bieganiem
rozpoczęła się dawno temu. Praktycznie od zawsze miała kontakt z tym sportem – biegają jej rodzice, którzy ją do tego zachęcili, oraz siostry. Początki były dość trudne, gdy jej tata mówił,
że jadą na zawody, uważała to za stratę czasu. Dziś sytuacja
się zmieniła. Z niecierpliwością czeka na następne konkursy,
a potem ma niedosyt, że wszystko się tak szybko skończyło.
Uwielbia ten sport i poświęca mu dużo wolnego czasu. Nie
trenuje regularnie, ale praktycznie co tydzień w sezonie odbywają się zawody, w których bierze udział. Jej klub sportowy
to Patria Młynne, który znajduje się niedaleko Limanowej.
Gdy bieganie jest nawykiem, staje się sposobem na życie. Jeśli
ktoś raz się zafascynuje tą dyscypliną, już więcej nie odpuści.
Z biegania czerpie radość. Ludzie, których poznała, miejsca,
które zobaczyła – również te za granicą – na zawsze pozostaną
w jej pamięci.

NA WOJNIE Z KALORIAMI
I DLA PRZYJEMNOŚCI

Gdy nie dbamy o dietę i po kilku miesiącach orientujemy się,
że trochę nas przybyło w kilku miejscach, bieganie wydaje się
najprostszą forma aktywności fizycznej. Zdarza się jednak, że
początkujący biegacze wybierają zbyt długie dystanse i bardzo
szybko się zniechęcają. To, że uprawiamy sport użytkowo, aby
pozbyć się zbędnych kilogramów, nie musi oznaczać braku
przyjemności. Po kilku pierwszych dniach, jeśli przestajemy
o tym myśleć jako o udręce, staje się to nawet znośne.
Wychodzimy z domu i kierujemy się w stronę najbliższego parku.
A tam tłumy biegaczy, amatorów i zawodowców. Zawsze można poznać kogoś ciekawego, z kim powymieniamy się swoimi
doświadczeniami i radami odnośnie biegania. Nie jest to sport
ograniczający, równie dobrze można uprawiać go w parę osób.
Beata Puchalska

TEMAT NUMERU

Na korcie
z Sokratesem
„Gdy miałem jedenaście lat, dziadek zabrał mnie na kort.
Spodobało mi się!” – zaczyna swą opowieść Kuba, młody
tenisista z Krakowa. Czy się opłaciło? A jakże, Kuba jest
finalistą wielu turniejów wojewódzkich, ogólnopolskich –
zarówno drużynowych, jak i indywidualnych.

T

enis ziemny to jedna z najpopularniejszych i najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych na świecie.
Uwielbiamy oglądać US Open, zmagania sióstr Radwańskich czy Janowicza, a i wśród zagranicznych zawodników
mamy swoich ulubieńców – Sharapovą, siostry Williams. Za
co jednak tak naprawdę lubimy ten sport i czy znamy jego
początki?

Z WIZYTĄ U STAROŻYTNYCH

Przenieśmy się do starożytnego Egiptu. To tutaj wszystko się
zaczęło, w miejscowości Tennis nad Nilem. Już wtedy bardzo
popularna była gra polegająca na odbijaniu piłki, jednakże
jeszcze nie rakietą, tak jak czynimy to dzisiaj, lecz dłonią – stąd
też dzisiejsza nazwa sprzętu tenisistów (arab. rahat – dłoń).
Już ta różnica sprawiała, że rozgrywka w niczym nie przypominała tej dzisiejszej. Można było jednakże dostrzec pewne
podobieństwa. Oprócz rąk, do odbijania piłki używano również
niektórych przyrządów i sprzętów. Skąd to wiemy? Otóż, jak
z każdym nowym wynalazkiem, i tutaj musiał zdarzyć się plagiat. Z ojczyzny faraonów nowa dyscyplina szybko przeniosła
się do starożytnej Grecji i Rzymu. A tam poszło szybko. Na
ścianach ówczesnych świątyń powstawały malunki przedstawiające graczy w trakcie rozgrywek, a gra robiła się coraz
popularniejsza. Jednakże starożytni nie byli zbyt kreatywni
w nazywaniu nowych rzeczy, gdyż zapożyczoną od Egipcjan
grę nazwali „sphairistike”, czyli po prostu „grą w piłkę”.

SPORT DLA MYŚLĄCYCH

„W tenisie bardzo podoba mi się to, że wymaga niezwykłej
wszechstronności. Nie można być tylko wytrzymałym lub tylko

bardzo szybkim. Dużo można zdziałać po prostu myśleniem” –
mówi dalej Kuba. To wszystko przemawia na korzyść wszelkiej
aktywności fizycznej, która, jak wynika z wypowiedzi Kuby,
wspomaga nie tylko pracę mięśni, ale i umysłu. Potwierdzenie
moich słów znajdziemy w jego dalszej wypowiedzi: „Myślę,
że paradoksalnie, liczba treningów pozytywnie wpływa na
moje wyniki w nauce. Świadomość niewielkiej ilości czasu na
nauczenie się czegoś motywuje mnie do podjęcia się tego niezwłocznie”. Może trenowanie tenisa wpływa także na szybkość
podejmowanych przez nas decyzji? Refleks, samozaparcie,
logiczne myślenie?
Z pewnością tak, bo jak powiedział nasz gość: „Motywuje
mnie możliwość postępu. Stawanie się coraz lepszym z dnia
na dzień. Pokonywanie własnych słabości daje mi ogromną
satysfakcję”.
Zaletą tej dyscypliny jest to, że to sport dla wszystkich! Ograniczenia wiekowe nie istnieją, możesz grać, jeśli tylko czujesz
się na siłach. Tenisistę powinna przede wszystkim cechować
jedna, podstawowa umiejętność – utrzymanie rakiety w ręce.
Reszta to kwestia treningu, stopnia sprawności fizycznej czy
celu inaczej gra się dla rekreacji, a inaczej zawodowo.

NA KORT W SUTANNIE

Mówi się, że tenis jest dosyć drogim sportem. I faktycznie, do
najtańszych nie należy, ale nie jest też poza granicami naszych
możliwości. Kort można wypożyczyć na parę godzin za kilkadziesiąt złotych, za tyle samo wykupić lekcje u instruktora.
Na początek najlepsza jest chyba metoda samouka – trzeba
obeznać się ze sprzętem, kortem, piłką. Najlepiej też od razu
nie inwestować w sprzęt wysokiej jakości. Jeśli nam się nie
nr 105 | czerwiec 2015

11

TEMAT NUMERU

Moda

To już
jest koniec…
spodoba, to później nowe rakiety będą tylko zdobić półkę
w pokoju. Sprzęt można wypożyczyć, tak jak kort, a na początek
wystarczy zwykły, wygodny strój sportowy.
Co ciekawe, przekonanie, że tenis jest sportem dla wybranych,
bogatych, nie wzięło się znikąd. Gra trafiła do Europy w VII
wieku wraz z najazdem muzułmanów, zwanych wtedy saracenami. W „La Soule”, jak to Francuzi nazywali wtedy tenisa,
grało się na początku w klasztorach. Arystokraci nauczyli się
jej zasad od mnichów i od tej pory w tenisa grywały elitarne
grupy społeczne. Taka sytuacja trwała do końca XIX wieku,
kiedy sport ten stał się powszechniejszy. Dotarł do Anglii,
Stanów Zjednoczonych, Indii, Chin. Powstały kluby tenisowe
i nowe korty. W tamtym czasie powstało US Open i inne ważne
turnieje oraz Amerykańska Federacja Tenisa Ziemnego (dziś
USTA). Co ciekawe, wypadki, jakie zdarzały się dawniej na
kortach, były przyczyną śmierci wielu ważnych osobistości,
a w szczególności królów. Podczas rozgrywek zmarł m.in. król
Francji Ludwik X czy Karol VIII, który uderzył głową w futrynę
drzwi prowadzących na kort. To dopiero pechowa śmierć!

SPORTOWIEC-AUTORYTET

O tym, że tenisiści to ludzie niezwykli, zdążyliśmy się już przekonać. A kogo najbardziej podziwia nasz bohater? „Sportowym
autorytetem jest dla mnie tenisista Rafael Nadal, głównie
dlatego, że jest silny psychicznie. Potrafi walczyć do samego
końca i o każdą piłkę. Do każdej wymiany, z każdym przeciwnikiem podchodzi z maksymalnym zaangażowaniem i to są
cechy, które w nim podziwiam, mimo że nie jest najlepszym
tenisistą na świecie”. Takie umiejętności zawodnicy przenoszą też zazwyczaj poza kort. Umieją walczyć o rzeczy ważne
z takim samym zaangażowaniem, jak o piłkę podczas turnieju.
A może samo życie jest też grą, podczas której mamy dobre i te mniej udane mecze? Podczas której musimy walczyć
o każde uderzenie? „Jeżeli boisz się porażki, nie odważysz
się wygrać” – mówi Kuba na zakończenie naszego małego
wywiadu, cytując sławnego tenisistę Björna Borga. Z tą myślą
zostawię i naszych czytelników. Pamiętajcie – sport daje nam
czasami niesamowitą siłę i w tym tkwi jego piękno. Możemy
osiągnąć wszystko, czego chcemy, jeśli ufamy sobie i swoim
umiejętnościom.
Kamila Kucia
Nasz rozmówca: Kuba Mazurek
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Wraz z ostatnim przed wakacjami numerem „Śmigła”
nadszedł też czas na ostatni modowy wpis. A co możemy
radzić Wam na przełomie maja i czerwca? Moda powinna
być przede wszystkim praktyczna, tak więc zazwyczaj dobrze planować swój ubiór, uwzględniając również pogodę.
Załóżmy jednak, że aura jest po naszej stronie. Co warto wybrać? Jednym z najbardziej dziewczęcych wzorów
jest motyw kwiatowy – idealny w połączeniu z jeansem.
Czas wyjąć z szafy szorty, spódnice i krótkie topy oraz
postawić na żywe kolory, ale też zadbać o swoją wygodę.
Gdy wieczorami robi się chłodno, to jeansowa koszula
czy kurtka będą jak znalazł. Nie waży przecież tak dużo,
a w trakcie ciepłego i zapewne intensywnego dnia nie
zawadzi. Możemy przewiązać ją w talii i również da to
świetny efekt. Do dłuższych spodni też będzie wyglądać
naprawdę dobrze – stworzy wrażenie luźnej, acz stylowej
kreacji, może nieco zawadiackiej?
Buty? Oby jak najwygodniejsze. Nie chcemy przecież na
wypadach ze znajomymi czuć się niekomfortowo. Najlepsze do tego typu zestawów są baleriny i trampki.
Za nami już cały rok modowej przygody. Pamiętajcie –
Wasz ubiór to przede wszystkim świetna okazja do zabawy,
czasami z pewną dozą szaleństwa. Nie dajcie sobie zniknąć
w tłumie i nie bójcie się wyróżniać. Udanych wakacji 
Kamila
Kucia

STREFA ROZRYWKI

MUZYCZNA SKRZYNKA

„ŚMIGŁA”
30 SECONDS TO MARS

CHARLI XCX

30 Seconds To Mars to amerykański zespół grający muzykę rockową. W 1998 roku założył go aktor i wokalista Jared
Leto razem ze swoim bratem Shannonem. Do nich dołączył
gitarzysta Tomo Miličević. Grupa zaczynała jako mały rodzinny projekt. W jednym z wywiadów zespół wyznał, że nazwa
„30 Seconds To Mars” została zaczerpnięta z pewnego artykułu
profesora Harvardu. Twierdzi on, że postęp jest tak duży, że
już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podróżować na
inne planety w zaledwie kilkadziesiąt sekund.
Zespół jest znany na całym świecie, a ich płyty są sprzedawane w ogromnych nakładach. Oprócz czterech albumów
nagrali też film dokumentalny „Into the wild”, opowiadający
o ich muzycznej przygodzie. Muzycy często wyjeżdżają w trasy
koncertowe. W 2011 roku pobili Rekord Guinnessa w kategorii
„Najdłuższa trasa koncertowa zespołu rockowego”, grając
aż 309 koncertów w ciągu dwóch lat! Zespół nie zapomniał
o swoich wiernych fanach z Polski i zagrał w naszym kraju już
siedem razy. W przyszłości można spodziewać się kolejnych
koncertów, gdyż sam wokalista stwierdził, że zakochał się
w naszym kraju od pierwszego wejrzenia!

SUDOKU

sudoku9
SUDOKU

Charlotte Emma Aitchison, bardziej znana jako Charli XCX,
to brytyjska piosenkarka i autorka tekstów. Swoją przygodę
z muzyką zaczęła bardzo wcześnie, bo już w wieku 16 lat wydała pierwsze piosenki. Przełomem w jej karierze był gościnny
występ w piosence „Fancy” znanej raperki Iggy Azalei. Piosenka przez długi czas utrzymywała się na listach przebojów.
Kolejnym hitem był utwór „Boom Clap” napisany specjalnie
do znanego filmu „Gwiazd naszych wina”. Najnowszy album
piosenkarki, „Sucker”, został napisany w klimacie pop punk,
a jeden z jego singli, „Brake the Rules” podbija wszystkie stacje
muzyczne. W jednym z wywiadów piosenkarka wyznała, że jej
pseudonim został wymyślony, kiedy była młodsza. Wybrała
go, „ponieważ wygląda fajnie i brzmi chwytliwie”. Według
niej inicjały „XCX” nie mają głębszego przesłania, a tylko reprezentują wszystko, co do tej pory stworzyła.
Weronika Mętel
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Przygotował Mateusz Ciochoń
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Deser jogurtowo-owocowy

W

czerwcu już chyba wszyscy odliczamy czas do wakacji. Wyobrażamy sobie, że już niedługo będziemy
leżeli na słonecznej plaży i zajadali się rozmaitymi
chłodnymi deserami. Jednak wielu z nas często rezygnuje
z przyjemności kulinarnych z powodu zawartych w nich kalorii. Jogurt naturalny ze względu na dużą zawartość wapnia
wzmacnia kości i korzystnie wpływa na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego. Dodatkowo limonka, kiwi
i pomarańcza są źródłem wielu witamin, przede wszystkim –
witaminy C. Stąd też świetnym rozwiązaniem jest zdrowy, lekki
i niezawierający tuczących lodów deser jogurtowo-owocowy.

SKŁADNIKI:

Delikatna galaretka jogurtowa:
yy 400 ml gęstego jogurtu naturalnego
yy 3-4 łyżeczki cukru pudru
(dodatek cukru nie jest konieczny)
yy 200 ml mleka 1,5%
yy 2 czubate łyżeczki żelatyny
Masa truskawkowa:
yy 225 g truskawek
yy 3-4 łyżeczki cukru pudru (nie są konieczne)
yy sok z ½ limonki
yy 1 czubata łyżeczka żelatyny
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Do dekoracji:
yy 1 pomarańcza umyta, sparzona,
pokrojona w plastry
yy 1 kiwi umyte, obrane,
pokrojone w plastry
Czas wykonania: ok. 30-40 min
Liczba porcji: 2

PRZYGOTOWANIE:

Do miski przelewamy jogurt, dodajemy cukier puder i mieszamy. Żelatynę moczymy w 100 ml mleka i rozpuszczamy
ją w kuchence mikrofalowej lub piekarniku (żelatyna musi
się dobrze rozpuścić, tzn. nie mogą być widoczne żadne ziarenka!). Podgrzany roztwór łączymy z pozostałym mlekiem
i dodajemy do jogurtu. Masę jogurtową przelewamy do naczyń deserowych. Chłodzimy w lodówce ok. 2 godziny, do
całkowitego stężenia.
Truskawki miksujemy z sokiem z limonki. Żelatynę moczymy
w 30 ml wody, rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej i łączymy z truskawkami. Po wyjęciu stężonej masy jogurtowej
zalewamy ją żelką truskawkową i ponownie wkładamy do
lodówki na ok. 40 min. Gotowy deser dekorujemy owocami.
Smacznego!
Maciek Wnęk

STREFA ROZRYWKI

I ja tam byłem,
miód i wino piłem…

KUCHNIA POLSKA
Dzień 18 maja 2015 roku na długo pozostanie w pamięci
uczniów naszego Gimnazjum. Tego dnia odwiedziła nas pani
Ewa Wachowicz – miss Polski, znana wszystkim ze swoich pasji
kulinarnych, jurorka programów telewizyjnych, dziennikarka,
a nawet rzecznik rządu w latach 90. XX wieku. Okazją do spotkania był zorganizowany przez panie Małgorzatę Czwartkiewicz oraz Monikę Róg konkurs „Kuchnia Polska – Małopolska”.
Nasza szkoła realizuje różnorodne innowacje pedagogiczne
– wśród nich program „Patriotyzm wciąż modny”. W ramach
tego programu uczymy szacunku do kultury, tradycji, historii
– staramy się, by zajęcia były atrakcyjne i urozmaicone.
Ponieważ naszym „dobrem narodowym” jest także tradycyjna
kuchnia, zaproponowaliśmy uczniom możliwość zgłębiania
jej tajników z tak znanym ekspertem. Przygotowania rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. Każda klasa wyłoniła
swoich reprezentantów, którzy szlifowali wiedzę na temat
kulinarnych tradycji Małopolski. Zespoły wystartowały w kilku
konkurencjach.

Pierwsza z nich to odpowiedzi na zadawane pytania np. „Jak
nazywa się „przekąska” z solą lub makiem, przez otwór której
Kraków jest jeszcze piękniejszy?”. Z odpowiedzią na nie zespoły poradziły sobie znakomicie. Trudniej było z pytaniami:
„Gdzie jest produkowana kiełbasa lisiecka”, „Z uprawy jakich
owoców słynie Łącko” czy „Z czego słynie Zator”. Niektórym
odpowiedziom nie brakło finezji, rozbawiły uczestników i jury.

Fot.: Krzysztof Żołowicz

Druga konkurencja polegała na rozpoznawaniu (z zamkniętymi
oczami) nazw przygotowanych wcześniej potraw. Z zaskoczeniem stwierdziliśmy, że posiłki spożywa się także oczami – nawet proste potrawy (naleśniki) nie były łatwe do odgadnięcia!
W trzeciej części konkursu należało zaproponować obiadowe menu (tradycyjne polskie) dla obcokrajowca. Propozycje
uczniów jednoznacznie wskazały, że królową polskich zup jest
rosół – to on pojawił się we wszystkich propozycjach.
Wśród drugich dań – i również tu bez zaskoczenia – królował
tradycyjny kotlet schabowy. Najbardziej urozmaiconym posiłkiem okazał się deser – gość z zagranicy miałby okazję spróbować szarlotki, kremówki, sernika, lodów i sałatki owocowej.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji, po wielkich emocjach,
jury, któremu przewodniczyła pani Ewa Wachowicz, udało się
na naradę. Podczas burzliwych obrad uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pani Eweliny Wilk (osobistej
trenerki Ewy Wachowicz) na temat zdrowego trybu życia.
Na zakończenie pani Ewa Wachowicz omówiła wyniki konkursu, podała prawidłowe odpowiedzi i wręczyła nagrody.
Nad przebiegiem całej imprezy czuwał pan dyrektor Marek
Gaweł, który dokumentował całą imprezę oraz wręczył naszym gościom odznakę Przyjaciela Szkoły. A potem był czas
na autografy, wspólne zdjęcia, wpis do księgi pamiątkowej,
wręczenie kwiatów, miłe rozmowy.
Pani Wachowicz zapowiedziała kolejną wizytę w naszej szkole,
na którą czekamy z niecierpliwością i bardzo dziękujemy za
przyjęcie zaproszenia.
Zdjęcia oraz film ze spotkania znajdują się na stronie szkoły:
http://gimnazjum19.pl/

nr 105 | czerwiec 2015

15

Kiedyś piosenki się komponowało,
a dzisiaj się je produkuje

Fot. Jarosław Kruk / Wikipedia

Włodzimierz Korcz

Czy to prawda, że w dzieciństwie sprawiał Pan problemy
wychowawcze?
Tak. Byłem bardzo nieokiełznany. Miałem świetne warunki
do rozrabiania.

Za co?
Za zrzucenie map przez okno z sali perkusyjnej, chociaż tego
nie zrobiliśmy. Niestety, nie byliśmy w stanie dowieść niewinności. Wyrzucono nas za całokształt, czyli za rozrabianie.

Jak rozrabiał mały Zbigniew Wodecki?
Działo się, działo. Bawiliśmy się piszczałami, procami czy benzyną. Robiliśmy zadymy, rozrabiałem w szkole. Miałem bujną
fantazję.

Czyli przez złą opinię akurat Was o to oskarżono?
Tak, z tego powodu podejrzenie padło właśnie na nas. Dopiero
po latach dowiedziałem się od kolegi, świetnego perkusisty,
że to była sprawka jego bandy. A nam postawiono ultimatum:
albo powtarzamy rok, albo zmieniamy szkołę. Rodzice postanowili, że pójdę do szkoły muzycznej o profilu zawodowym,
gdzie nie było żadnych przedmiotów ogólnokształcących – do
prof. Webera na skrzypce. Byłem uczniem samego dyrektora
Webera, który brał najlepszych. Oczywiście musiałem ćwiczyć, tam zaczęła się moja edukacja muzyczna i rozrywkowa.
Przyszedł Marek Grechuta, który poprosił mnie o współpracę.
Wkręciłem się w środowisko studenckie. Dzięki temu trafiłem
do Piwnicy pod Baranami. Jeździłem po świecie z Ewą Demarczyk, koncertowaliśmy w największych salach.

Poniósł Pan z tego powodu jakieś konsekwencje?
Na szczęście mam wszystkie zęby i oczy, ale paru kolegów
straciło zęby.
Czy w dzieciństwie narodziła się Pana pasja do muzyki?
Trudno powiedzieć, czy to pasja. Cała rodzina była muzykalna, a w takiej sytuacji wiadomo było, że ja też będę musiał
grać. Nieopatrznie wybrałem skrzypce, które są jednym z najtrudniejszych instrumentów, mają bardzo trudny repertuar.
Mistrzowie, geniusze tworzyli kompozycje, nie licząc się z ludzkimi możliwościami. To jest ciężka robota.
Dlaczego wybrał Pan akurat skrzypce?
Myślałem, że są najpopularniejsze. Ojciec był trębaczem,
mama śpiewaczką, a siostra grała na wiolonczeli. I dobrze się
stało, bo ja jestem melodykiem i mi dobrze poszło. Poza tym
miałem dużo kłopotów z przedmiotami ogólnokształcącymi,
a w muzyce radziłem sobie jako-tako.
Chodził Pan do szkoły muzycznej?
Tak, przy ul. Basztowej, a później przez rok do liceum, skąd
zostałem wyrzucony.
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Łatwo było Panu pogodzić szkołę z graniem?
Ciężko. Jednak dzięki temu, że Ewa Demarczyk kończyła tę
samą szkołę i już wtedy była znaną i świetną artystką, Weber
pozwalał mi grać i chętnie wypuszczał mnie np. do Paryża,
nawet w czasach, gdy o wyjazdy zagraniczne nie było łatwo.
A ja dzięki tym wyjazdom zwiedziłem kawał świata.
Kiedy został Pan piosenkarzem?
Zacząłem śpiewać przypadkiem, gdy starałem się godzić granie w krakowskiej orkiestrze symfonicznej z pracą u Grechuty. W filharmonii co tydzień nagrywaliśmy trudny materiał.
Od Bacha, Szymanowskiego po Chopina, Czajkowskiego,
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Piosenkarzem zostałem
przez przypadek
Wywiad ze Zbigniewem Wodeckim

współczesną muzykę Pendereckiego. Grałem tam siedem
lat, a jednocześnie pracowałem w zespole Marka Grechuty.
To oczywiście było amatorstwo. Później też było amatorstwo,
tyle że w Piwnicy pod Baranami, a wreszcie zawodowe występy artystyczne z Ewą Demarczyk, np. w paryskiej Olimpii,
ówczesnej królowej sal koncertowych.
To jak było z tym śpiewaniem?
Pojechałem z Markiem Grechutą chałturzyć na FAM-ę, festiwal
studencki do Świnoujścia, później zarabiałem w parkowej
knajpie. Kolega, reżyser programu „Wieczór bez gwiazdy”
zaproponował mi zaśpiewanie w jego audycji. Śpiewałem
różne piosenki. Usłyszał to ktoś w Warszawie i w efekcie
tych wstępów Piotr Figiel i Wojciech Mann napisali dla mnie
pierwszą piosenkę. Później śpiewałem kolejne, po czym sam
zacząłem pisać, np. „Izoldę”, „Bacha”, „Lubię powracać tam,
gdzie byłem”. Następnie wygrałem międzynarodowy festiwal
w Rostocku, jeszcze później przyszła, przypadkowo, „Pszczółka Maja”, „Chałupy”. Tak właśnie stałem się piosenkarzem,
wszystko przyszło przypadkiem, po drodze.
Jak wygląda życie codzienne gwiazdy estrady?
Gwiazda estrady jest człowiekiem, który na scenie musi udawać gwiazdę. Musi zachwycić kilkaset, a nawet kilka tysięcy
ludzi. To jest obciążające psychicznie, fizycznie również. Utwory są napisane bardzo wysoko, różnobrzmiąco i są trudne
do wykonania, tak to sobie wymyśliłem. Mimo że mam już
swoje lata, ruszam się na scenie i gram na trąbce, czuję się
na niej dobrze. Mam kontakt z publicznością, a przez te lata
nauczyłem się rozmawiać z ludźmi.

Jak udało się Panu utrzymać na scenie przez tyle lat i zacho‑
wać popularność, tym bardziej że wielu piosenkarzy po kilku
latach kończy karierę i idzie w zapomnienie?
Nie wiem. Wydaje mi się, że naród potrzebuje kogoś, kto
jeszcze coś umie. Wiem, że są lepsi ode mnie skrzypkowie,
trębacze, aranżerzy. Ale może na tym popowym rynku był
potrzebny ktoś, kto mógłby zagrać i na skrzypcach, i na trąbce, czysto zaśpiewać? Może dlatego, że dużo pracy wkładałem w muzyczność piosenek? Wszyscy mówią, że Wodecki
to „Chałupy” i „Pszczółka Maja”. Tymczasem moje piosenki,
które nie są takimi przebojami, mogą egzystować nie tylko
wtedy, gdy są modne. Może dlatego, że siedziałem w muzyce od dziecka? Kiedy miałem 5 lat, ojciec zabierał mnie do
filharmonii i słuchałem, jak gra orkiestra. Może w ten sposób
małemu dziecku zakodowało się w głowie, że tak powinny
brzmieć piosenki? Może dzięki temu dostałem parę nagród
na festiwalach w Polsce i za granicą?
Jest Pan kojarzony z piosenką z bajki „Pszczółka Maja”. Czy
pamięta Pan, w jakich okolicznościach dostał Pan zlecenie
na jej zaśpiewanie?
To trwało bardzo długo. Strasznie nie chciałem tego nagrywać
i gdyby nie palec Boży, nie zrobiłbym tego.
Dlaczego?
Miałem wówczas wiele występów w telewizji. Za dużo. A to
ma dwa końce – ludzie mogli mnie mieć dość. Wtedy dużo
grałem z orkiestrą Górnego, grała audycja „Muzyka małego
ekranu”, a ja w tym programie byłem raz w miesiącu. Musiałem, bo byłem na etacie w tej orkiestrze jako solista. Gdy
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przyszła propozycja, że mam jeszcze śpiewać dobranockę, to
sobie pomyślałem: „za dużo”. Nie wiedziałem, że to będzie
takie urocze.
Co mógłby Pan doradzić naszym czytelnikom, którzy marzą
o karierze estradowej?
Żeby sobie dali spokój.
Dlaczego?
Dlatego, że już niedługo będzie 38 mln gwiazd i 2 mln publiczności, a to się nie kalkuluje.
Obecnie, gdy ktoś chce zrobić karierę i odnieść jakiś sukces,
już ma przechlapane. Nie daj Boże wygra jakiś festiwal. Zacznie
się martwić, czy puszczą jego piosenki, czy go zaproszą, czy
będzie na pierwszym miejscu, czy go nie wytną. Tymczasem
radia puszczają swoje, żeby zarobić, a wszystko jest sterowane
dużymi pieniędzmi. Trzeba zarabiać, a najlepiej zarabia się na
komercji, która zabija sztukę.
Czy zwykły Kowalski byłby w stanie wybić się w dzisiejszych
czasach?
Czy zaśpiewanie dwa razy w telewizji to jest wybicie się? Organizuje się mnóstwo różnych festiwali, ale ta forma też się
przeżyła, coraz bardziej stają się one dyskoteką. Realizatorzy
kładą duży nacisk na obrazek, na technikę, na scenografię,
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na światło, na komputeryzację. To jest rewelacja, że zaraz
po sobie gra 15 zespołów, każdy ma inny układ, a wszystko
świetnie brzmi w telewizji. Z jednej strony mamy te zdobycze techniki, które ułatwiają robienie złożonych projektów,
ale z drugiej strony niszczą indywidualności, które potrzebują mniej elektroniki i błyskania. Fajnie byłoby wsłuchać się
w tekst i wczuć się w klimat piosenki, ale na festiwalu nie ma
na to czasu. Trzeba bujać się przez same przebojasy, hiciory
itd. Muzykę szlag trafił.
Jest jednak młodzież, która lubi słuchać muzyki, a nie tych
bzdurnych dźwięków, które są „fajne”, bo komputer daje
„fajne” rzeczy. Jak to kiedyś słusznie powiedział kompozytor
Włodzimierz Korcz: Dlaczego kiedyś piosenki pamiętało się
latami, a teraz się o nich szybko zapomina? Bo kiedyś piosenki
się komponowało, a dzisiaj się je produkuje. Może dlatego tak
jest. I to będzie ładna puenta.
Rozmawiał Krzysztof Materny

„Musiałam umrzeć”

„Słodko-gorzkie życie”

Marina Achmedow

Colleen McCullough

Marina Achmedowa jest finalistką Rosyjskiego Bookera 2012, a także specjalną
korespondentką tygodnika społeczno-politycznego „Reporter Rosyjski”. Jej głównym
zajęciem jest przygotowywanie reportaży
z życia ludzi na Północnym Kaukazie i na
Ukrainie.
Sama o sobie mówi „Nie jestem ekspertem – jestem tylko reporterką opisującą
to, co zobaczyła na własne oczy”. Właśnie ta praca pozwala
jej na przybliżenie ludziom z całego świata sytuacji uchodźców, ekstremistów, a także rodowitych mieszkańców Europy
Wschodniej.
To wyjątkowo odpowiedzialne zajęcie, by poinformować opinię publiczną o łamaniu praw w europejskim kraju. Jedynie
kilkaset kilometrów dzieli nas od miasta rozdzieranego wojną między muzułmańskimi bojownikami i rosyjskimi siłami
specjalnymi. Podczas podróży do Dagestanu reporterka była
świadkiem wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca w żadnym zakątku świata. Tragizm sytuacji muzułmańskich kobiet
oraz ich motywację do popełniania samobójczych zamachów
w imię Allaha wyjaśniła w powieści „Musiałam umrzeć”.
Już sam tytuł jest nacechowany negatywnie, przywołuje na
myśl obraz delikatnej i wrażliwej kobiety, która mimo usilnych
starań o wolność i wrażenia pozornej niezależności, nie jest
w stanie uciec spod władzy mężczyzn.
Historia dziewczynki, która dorasta w niewielkiej wiosce na
północnym Kaukazie. Tam czas zatrzymał się kilkaset lat temu.
Wodę przynosi się ze źródła w blaszanych dzbanach, domy
buduje się z własnoręcznie wykonanych cegieł, a owczą wełnę
z materacy pierze się w blaszanej miednicy na ganku. Dziewczyna mimo samodzielnie podejmowanych decyzji nie jest
w stanie uwolnić się spod władzy religii.
Autorka wykorzystała swoją pracę do stworzenia powieści,
która chwyci za serce niejednego czytelnika. Poruszająca historia wzbudza poczucie bezradności w obliczu przykazań
wiary. Marina Achmedowa bawi się uczuciami czytelnika,
jakby poruszała sznurkami marionetek w teatrze. Smutek,
złość, a także podziw dla kobiety, która pomimo przeciwności
i niepowodzeń, nadal próbuje i nie ustaje w staraniach o lepsze
życie, wypełniały mnie podczas czytania książki.
Sądzę, że można by potraktować tę powieść jako swojego rodzaju przewodnik po życiu zupełnie innym niż nasze, a znajdującym się tak blisko. Poznajemy sztywne reguły obowiązujące
kobiety: Chadidża bardzo przeżywa, gdy ciocia Nadira zabrania
jej zrobić nawet delikatny makijaż. Co najważniejsze, to z jej
perspektywy poznajemy świat muzułmańskich kobiet, dzięki
czemu wydaje się on jeszcze bardziej wyrazisty.
Ananaska, 17 lat

Pozycja o silnych, niezależnych
kobietach. Córki pastora, dwie
pary bliźniaczek: Edda i Gracey
oraz Tufts i Kitty, zostają postawione przed
wyborem drogi życiowej. Pochodzące z Corundy w Nowej Południowej Walii dziewczęta postanawiają zgłosić się do pracy jako
wykwalifikowane pielęgniarki w Corunda
Base Hospital. Nie była to jednak do końca
ich samodzielna decyzja. Ojciec, Thomas Latimer, kierując się
miłością do swoich dziewczynek, starał się zapewnić im jak
najlepszą przyszłość, a także odseparowanie od macochy, która wysługiwała się nimi jak służącymi na plebanii. Bliźniaczki
zgodziły się na ten pomysł mimo planów, że pójdą na studia,
ze względu na najmłodszą siostrę – Kitty, której macocha
Maude próbowała nieźle namieszać w głowie.
W taki oto sposób cztery panienki z dobrego domu 1 kwietnia
1926 roku rozpoczynają swoją pierwszą poważną pracę wśród
chorych, biednych i nie zawsze pachnących kwiatkami mieszkańców, gdzie ich przybycia nie pochwalają dotychczasowe
pielęgniarki, a już na pewno nie siostra przełożona.
Tym, co mnie naprawdę urzekło w tej książce, nie jest fabuła
ani postaci, czy cokolwiek podobnego. To właśnie poczucie
humoru autorki sprawiło, że „Słodko-gorzkie życie” na dłuższy
czas zapadnie mi w pamięci.
„– Biedny chłopina. – Grace zdała później relację Kitty, ocierając łzy rozbawienia. – Nie minęło nawet pięć minut, jak siostra
osobiście wcisnęła mu w tyłek odpowiedni czopek. Cały poranek spędził w toalecie. Na szczęście był z tych chodzących”.
Odnośnie fabuły, jest ona dość ciekawa. Akcja toczy się w swoim tempie, nie pomijając żadnego aspektu, który miał być
przedstawiony w zamierzeniach autorki. Pomysł wysłania
dziewczyn – które całe dotychczasowe życie spędziły w wygodach, nie musiały martwić się o pieniądze ani rozrywki – do
szpitala, miejsca, gdzie jedna trzecia pacjentów umiera, a jedna trzecia zostaje wypisana do domu, by tam dokończyć swój
żywot. Pragnące pokoju stażystki nie mogą tego tak zostawić,
przyjechały tu, by leczyć ludzi, i właśnie to uczynią. Co ciekawe, każda z bliźniaczek ma zupełnie inną osobowość. Bystra
i przebojowa Grace, ambitna i apodyktyczna Edda, praktyczna
i przyziemna Tufts, romantyczna Kitty, której cięty język odstraszał kawalerów. Cztery dziewczyny wychowane pod jednym
dachem, lecz żyjące w tak odrębnych „rzeczywistościach”.
Łączy je niewidzialna nić przyjaźni i miłości siostrzanej, której
nic za żadne skarby świata nie zdoła przerwać.
Znajdziemy tutaj romans, dylematy życiowe, problemy kobiet
lat 20. XX wieku. A co najważniejsze, niesamowity klimat
tamtych lat pokazany nam z perspektywy młodych dziewczyn.
Radzące sobie z przeciwnościami losu, a także codziennymi
błahymi problemami, wyrastają na mądre, wyuczone kobiety.
Ananaska, 17 lat

Recenzje przygotował Młodzieżowy Klub Recenzenta, działający przy Gimnazjum nr 19 oraz Zespole Szkół Salezjańskich w Krakowie.
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