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Każdego roku obchodzimy zna-
ne święta i szczególne dni. Wa-
lentynki przepełnione są miło-
ścią, w Dniu Kobiet każda kobie-
ta czuje się wyjątkowa, w Dniu 
Dziecka umilamy czas najmłod-
szym. Mniej popularne są ta-
kie dni, jak Dzień Ziemi, Dzień 
Bez Samochodu czy Dzień Kawy, 
które również możemy celebro-
wać. W listopadzie oprócz dnia 
Wszystkich Świętych oraz uro-
czystego Święta Niepodległości 
obchodzony jest Międzynarodo-
wy Dzień Postaci z Bajek, który 
przypada 5 listopada.

Ten dzień chętnie obchodzony 
jest w przedszkolach i w szko-
łach, ale w młodszych klasach. 
Jest to dzień wszystkich baj-
kowych postaci, bez wyjątku. 
Wtedy bardzo często najmłod-
si wcielają się w swoje ulubio-
ne postacie z bajek, przystrajają 
salę, żeby wyglądała jak kraina 
z najpiękniejszych baśni, czyta-
nych dzieciom przez rodziców na 
dobranoc. W tym dniu również 
można przygotować dla dzieci 

Jesienią odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn w kategorii juniorów. Wynik pol-
skich siatkarzy napawa dumą: pokonali Argentynę 
wynikiem 3:0! Wierni kibice mają się z czego cieszyć: 
oto na ich oczach utalentowani siatkarze sięgają po 
kolejne zwycięstwa w swojej karierze.

Jeszcze większy powód do dumy ma natomiast na-
sza lokalna społeczność, z której to wywodzi się Ad-
rian Markiewicz – grający w kadrze na pozycji środ-
kowego mieszkaniec Buczkowic, który w dużej mie-
rze przyczynił się do tego sukcesu. Obecnie trenuje 
on w klubie I ligi KPS Siedlce pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry. 

Gratulujemy! I życzymy kolejnych sukcesów.
Izabela Biernat

Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy 
– w tym również wakacje i urlopy. Trze-
ba znów zapuścić korzenie w codzienności 
i z powrotem wejść w rytm nauki i pracy. 
W rutynie dnia należy jednak uwzględnić 
czas na odpoczynek. Dlaczego przy okazji 
nie połączyć tego z czymś pożytecznym, 
na przykład dla skóry? 

Wiele kobiet kupuje drogeryjne ma-
seczki, choć te nie zawsze się sprawdza-
ją. Jest również ta grupa kobiet, która za 
pomocą składników znalezionych w domu 
potrafi urządzić w nim prawdziwe spa. Po-
niżej znajdują się propozycje różnych pe-
elingów, a także toników czy balsamu, 
które można przygotować własnoręcznie. 
Kosztują naprawdę niewiele, a ich dodat-
kowym atutem jest pełna kontrola nad 
składem produktu.

Najpopularniejszym z peelingów jest 
oczywiście peeling z kawy. Do jego przy-
gotowania potrzeba pół szklanki zmielo-
nej kawy, łyżeczki zmielonego cynamo-
nu, a także dwóch łyżeczek jogurtu, bądź 
śmietany. Kawę należy zalać wrzątkiem  
i odczekać chwilę, aż zaparzy się pod 
przykryciem. Następnie odlewamy wodę, 
zaś fusy przesypujemy do miseczki. Doda-
jemy do nich już tylko cynamon oraz jo-
gurt lub śmietanę. I gotowe!

Do przygotowania kolejnego peelingu 
należy przygotować pół szklanki soli mor-
skiej, dwie łyżki oliwy z oliwek i sok wyci-
śnięty z ćwiartki cytryny. Składniki trzeba 
ze sobą wymieszać, a następnie nałożyć 
na wilgotną skórę.

Tonik z zielonej herbaty ma właściwo-
ści odmładzające, przeciwzapalne, kojące  
i łagodzące. Świetnie sprawdzi się przy 
cerze suchej, tłustej i trądzikowej. 

cd. na str. 14

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

mnóstwo atrakcji: oglądanie bajek, karaoke bajkowych 
piosenek, prace plastyczne bajkowych postaci czy zagad-
ki lub konkursy związane z najpopularniejszymi bajkami. 
Bajki są źródłem niesamowitych przeżyć i przygód, pobu-
dzają naszą wyobraźnię, a dorosłym pozwalają znaleźć  
w sobie wewnętrzne dziecko. W bajkach i baśniach bar-
dzo często poruszane są bardzo ważne, życiowe tematy, 
często niosą one ukryty przekaz, który zainteresuje nie 
tylko malucha, ale również dorosłą osobę.

Dzień Postaci z Bajek obchodzimy 5 listopada ze wzglę-
du na urodziny Walta Disneya. Przynajmniej tak brzmi 
oficjalne wytłumaczenie, bo Disney urodził się miesiąc 
później – 5 grudnia. I to on jest twórcą Myszki Miki, psa 
Pluto czy Kaczora Donalda. Stworzył również pierwszy 
park rozrywki Disneyland w 1955 roku w Kalifornii.

Zachęcam do świętowania Międzynarodowego Dnia Po-
staci z Bajek. Nigdy nie jest za późno, żeby czytać, a mo- 
że i tworzyć bajki. Na koniec bajkowy cytat Walta Di-
sneya: „Wszystkie nasze marzenia mogą się ziścić, jeżeli 
tylko będziemy mieli odwagę, by do nich dążyć.”

Joanna Zięba

BRĄZOWY MEDAL NASZYCH SIATKARZY

Adrian Markiewicz.
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ŻYCIE NA BOISKU

Piłka nożna to dla Ciebie...
Całe moje życie, pasja oraz rzecz, którą 

kocham robić!
Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką 
nożną?

Przygodę z piłką zacząłem w wieku 6 lat. 
Od zawsze ciągnęło mnie do tego sportu, 
oglądałem mecze, turnieje oraz inne rzeczy 
związane z tą dyscypliną. Pamiętam, że na 
pierwszym treningu byłem zachwycony, że 
wreszcie robię to, o czym marzyłem… Nie 
zawsze było jednak kolorowo. Na samym po-
czątku musiałem nauczyć się wielu nowych 
rzeczy, systematycznie jeździć na treningi, 
poświęcać swój wolny czas. Zresztą tak jest 
do dzisiaj. To ciężka praca, jednak cieszę 
się, że znalazłem się w odpowiednim miej-
scu, z ludźmi, którzy rozwinęli we mnie tę 
pasję.
Od początku chciałeś być piłkarzem czy 
jednak wiązałeś swoją przyszłość z inną 
branżą?

O zostaniu piłkarzem marzyłem od małe-
go, ale też jak każdy chłopiec chciałem tak-
że zostać policjantem, żołnierzem lub stra-
żakiem. 
Czy ktoś z Twojej rodziny również jest 
sportowcem?

Cała moja rodzina interesuje się sportem, 
lecz tylko ja uprawiam jakąś dyscyplinę  
w praktyce.
Od kiedy grasz w zespole GLKS Wilkowice? 
To Twoja pierwsza drużyna?

Tak, to moja pierwsza drużyna, gram już  
w niej od 2014 roku – na pozycji środkowego 
napastnika lub lewego skrzydłowego.
Jakie uczucia towarzyszą Ci, kiedy wcho-
dzisz na boisko?

Jestem podekscytowany, nie myślę co bę-
dzie, tylko chcę dać z siebie 200%.

Piotr Wrona – utalentowany mieszkaniec Buczkowic, piłkarz klubu GLKS Wil-
kowice, został ogłoszony Talentem Roku 2020 w plebiscycie gminy Wilkowi-
ce. Miałam okazję porozmawiać z nim o jego sportowej pasji, czyli piłce 
nożnej.

Czy piłkarzy przed meczem 
dopada stres? Jeżeli tak, to jak 
sobie z nim radzisz?

Wszystko zależy od ciebie, czy 
będziesz pewny siebie i swego, 
czy poukładasz sobie wszystko  
w głowie. Sam kiedyś się stre-
sowałem, lecz poradziłem sobie  
z tym i teraz nie sprawia mi to 
już problemu.
Pochwal się jakie są Twoje naj-
większe sukcesy?

Trzecie miejsce na Mistrzo-
stwach Polski w futsalu i indywi-
dualna nagroda króla strzelców 
oraz drugie miejsce mistrzostw 
Polski LZS.

bicuję. 
Jakie są Twoje piłkarskie marzenia? Czy 

wiążesz swoją przyszłość z piłką nożną?
Czy piłka będzie moją zawodową drogą  

- nie wiem. Czas na podjęcie ważnych decy-
zji jeszcze przede mną. Na razie gram hob-
bystycznie, w przyszłości chciałbym grać da-
lej w piłkę, ale już zawodowo. Moim marze-
niem jest grać w Premier League.
Jak zostać piłkarzem? Masz cenne rady dla 
innych?

Według mnie najważniejsza jest koncentra-
cja na treningach i dawanie z siebie 100%. 
Jeśli na treningu będziesz grał na 50%, to na 
meczu będzie tak samo. Warto także robić 
coś samemu od siebie, np. pobiegać, zrobić 
sobie samodzielny trening. Jest wiele rzeczy, 
które można robić, ale najważniejsze jest 
to, żeby się nie poddawać i robić to, co się 
kocha.
Dziękuję za wywiad i życzę spełnienia 
sportowych marzeń.

rozmawiała Joanna Zięba

Opowiedz o tym, jak zostałeś Sportowcem 
Roku.

Po zajęciu trzeciego miejsca w Mistrzo-
stwach Polski w futsalu zostałem nomi-
nowany w kategorii Talent Sportowy Ro-
ku 2020. Byłem bardzo szczęśliwy i pod-
ekscytowany, że mogę wziąć udział w ta-
kim prestiżowym wydarzeniu. I zosta-
łem zwycięzcą. Sukces, który osiągną-
łem, nie jest wyłącznie moją zasługą. To 
praca całej drużyny oraz trenerów. Kolej-
nym znaczącym dla mnie wyróżnieniem by-
ła nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe  
w roku 2020 przyznana przez Starostwo Po-
wiatowe w Bielsku-Białej.
Czy masz swojego ulubionego piłkarza?

Gdy byłem mały, bardzo lubiłem Cristiano 
Ronaldo – jak wielu małych piłkarzy. Teraz 
nie mam ulubionego zawodnika, uważam, że 
każdy piłkarz ma w sobie coś, na czym moż-
na się wzorować.
Jaki jest Twój ulubiony klub piłkarski? 

Real Madryt - od najmłodszych lat mu ki-

Zieloną herbatę należy zalać wrzątkiem  
i odczekać, aż się zaparzy. Później można 
pozwolić jej wystygnąć i przelać do butelki. 
Efekt stosowania będzie najlepiej widoczny 
przy przemywaniu twarzy dwa razy dziennie.

Jabłka są źródłem witamin A i C oraz po-
tasu. Przygotowany z nich tonik odświeża 
zatem skórę i łagodzi ją. Aby go przygoto-

DOMOWE SPA – dok. ze str. 13 wać, należy obrać jabłko i pokroić je na kawałki. Kolej-
no wrzucamy je do naczynia z wodą i podgrzewamy, aż 
zacznie wrzeć. Następnie wyłączamy palnik, pozwalając 
wodzie na schłodzenie. Wyjmujemy z niej jabłka, zaś do 
toniku dolewamy wody oczarowej, która wzmocni efekt 
gojenia się np. blizn po trądziku. Dodatkowo nawilża ona 
skórę.

W domowych warunkach możesz przygotować również 
balsam do ust. Potrzebne ci będą do tego jedynie łyż-
ka oleju kokosowego lub masła shea, szczypta ostrej pa-
pryczki chilli w proszku oraz gorąca woda. Jedyne, co 
musisz zrobić, to zalać miseczkę wrzątkiem i wymieszać 
w niej resztę składników. Przy nakładaniu balsamu mo-
żesz odczuwać lekkie mrowienie – to w zupełności nor-
malne, gdyż chilli powoduje wzrost temperatury, a przy 
tym i przyspieszenie krążenia we krwi.

poleca Izabela Biernat

Trening w ogrodzie.
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POZNAJ KRAJ NORWEGIA
Stolica: Oslo 
Język urzędowy: norweski
Powierzchnia: 385 207 km²
Ludność: 5 391 369
Waluta: korony norweskie
Hymn: Ja, vi elsker dette landet

• Nazwa kraju pochodzi od dwóch staronor-
dyckich słów: „nord vegen” co oznacza „dro-
ga na północ”.

• Norwegowie uwielbiają mrożoną pizzę. 
Niektórzy śmieją się nawet, że jest to na-
rodowe danie tego kraju.

• Zachodnia część kraju zwana jest Kra-
iną Fiordów. Właśnie tam znajduje się So-
gnefjord, który ma 204 km długości i 1300 
metrów głębokości. Jest uważany za naj-

• W tym kraju nie spotka się lokali znanej 
na całym świecie amerykańskiej sieci 
KFC.

• Norwegowie czytają bardzo dużo 
książek. W 2017 roku aż 88% Norwegów 
przyznało się do przeczytania 
przynajmniej jednej książki 
w ciągu roku (dla porównania 
procent czytelnictwa w Polsce 
w ostatnich latach waha się  
w granicach 40%).

Inspiracją do napisania tego felietonu stał się dla mnie film Krzyszto-
fa Kieślowskiego pn. „Gadające głowy”. Reżyser zadaje podobne pyta-
nia osobom w różnym wieku (od rocznego dziecka do najstarszych poko-
leń). Brzmią one mniej więcej podobnie: „Ile masz lat?”, „Kim jesteś?”, 
„Czego pragniesz?”. Zatrzymam się przy ostatnim: czego pragniesz?

Zapewne większość młodych ludzi odpowie na to pytanie stosunkowo 

sielibyśmy latami odbudowywać cały system 
od nowa. Paradoksalnie, to nie byłby naj-
większy problem – jeszcze większy chaos za-
panowałby w ludzkich umysłach. Odebrane 
zostałoby coś, od czego się uzależniliśmy, do 
czego przywykliśmy, co stało się naszą ruty-
ną. Elementem naszego funkcjonowania. To 
jak odebrać palaczowi nikotynę. Najbardziej 
boli to, że coś posiadaliśmy i to do nas nale-
żało. Niekiedy nawet nie zaprzątaliśmy sobie 
głowy perspektywą, że to coś możemy stra-
cić. Wówczas sprawia nam to jeszcze więcej 
cierpienia i trudniej nam się z tym pogodzić.

Oprócz tego istnieją również social media, 
których użytkownikami są najczęściej mło-
dzi ludzie. Dają nam one możliwość łatwe-
go wglądu w cudze życie. Influencerzy poka-
zują w sieci tylko to, co chcą pokazać – czę-
sto idealizują swoją codzienność i doskona-
le potrafią manipulować odbiorcami. Osoby 

dłuższy fiord na ziemi. 
• To dzięki Norwegom 

możemy teraz zajadać 

w okresie dojrzewania są na owe manipula-
cje szczególnie podatne. Poszukują wówczas 
swojej ścieżki życiowej, chcą się doskonalić  
i rozwijać. Nierzadko porównują się do ró-

się sushi z łososiem. Wszyst-
ko to za sprawą delegacji, która od-
wiedziła Japonię w latach 80. ubie-
głego stulecia. Wcześniej Japończycy 
nie wykorzystywali tej ryby do przy-
gotowywania potraw.

• Już 4000 lat temu przodkowie 
Norwegów używali prowizorycznych 
nart. Najstarsze zachowane do dziś 
narty mają 2300 lat.

Magdalena Krutak

Mieszkańcy mydlanej bańki

podobnie: „Marzę o podróży dookoła świa-
ta”, „Dążę do sławy i bogactwa”, „Chcę do-
stać się na dobre studia” itd. Wszystko to 
odnosi się do jednego wspólnego mianow-
nika: chcę czegoś, co przyniesie mi korzyść. 
Z materiału Kieślowskiego możemy wywnio-
skować, że czterdzieści lat temu nastolatko-
wie szerzyli idee powszechnego dobra oraz 
pomocy bliźnim. Skąd wziął się ten rosną-
cy egocentryzm wśród żyjących w XXI wie-
ku?  Jakie czynniki towarzyszyły tej ewolu-
cji?  Czy to cecha charakterystyczna dla na-
szej epoki? Jak duże stanowi zagrożenie dla 
naszego pokolenia?

wieśników, a przez portale społecznościowe robią to du-
żo częściej (mają przecież do nich łatwy dostęp). Ile ra-
zy, oglądając czyjeś zdjęcie na Instagramie, pomyśleli-
śmy, że i my chcielibyśmy mieć podobną torebkę, po-
dobną grę, podobne życie? W jakim stopniu presja społe-
czeństwa i ciągle pędzącego świata pochłania nas, aż za-

pominamy o tym, co tak naprawdę jest naj-
ważniejsze? Nie wszystko można dostać za 
pieniądze – przyjaźń, miłość, braterstwo czy 
wolność to bezcenne dary, które wymagają 
od nas wielu poświęceń.

Kluczowy moim zdaniem czynnik, który de-
finitywnie wykształcił w młodych ludziach 
patrzenie na świat poprzez własną wygodę, 
postanowiłam pozostawić na sam koniec. 
Mam na myśli środowisko, w którym przyszło 
nam się wychowywać – a ściślej mówiąc ro-
dzinę. To ona w dużej (o ile nie największej) 
mierze przyczyniła się do tego, jak obec-
nie postrzegamy rzeczywistość, jakimi war-
tościami się kierujemy oraz jaki mamy sto-
sunek do niektórych kwestii. Nasi rodzice 
pochodzą z pokolenia, któremu trudno by-
ło kupić kilogram mąki w sklepie, a co do-
piero mówić o innych przyjemnostkach. Bar-
dzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, jak to 
jest nie mieć wszystkiego i równocześnie być 
szczęśliwym. Potrafią doceniać małe rzeczy. 
Jak na rodziców przystało, nie chcieli te-
go samego losu dla swych dzieci, więc na-
miętnie nas rozpieszczali. Nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby nie fakt, że skupili się na 
tym, abyśmy mieli więcej, ale niekoniecz-
nie szło to w parze z tym, co naprawdę było 
nam potrzebne. Mieli nadzieję, że ta inwe-
stycja przyniesie w przyszłości owoce w po-
staci dobrze płatnej pracy, kariery zawodo-
wej czy wysokiej pozycji społecznej. Skoro 
już od wczesnego naszego dzieciństwa wielu 
z nas uczono wygodnictwa, dlaczego dziwić 
się takiemu obrotowi spraw? Czy to my – na-
stolatkowie – jesteśmy temu winni?

Jako odpowiedź stawiam kierowanie się 
świadomością przy każdym wyborze i przy 
podejmowaniu wszelakich decyzji. Znając 
przyczynę jakiegoś zjawiska (w tym wypadku 
narastającego egocentryzmu wśród młode-
go pokolenia) i wiedząc, jakie są jego skutki, 
jesteśmy w stanie je zrozumieć. Być może 
dotychczas wielu osobom wydawało się, że 
to nic szczególnego – coraz częściej przecież 
spotykamy się z ludźmi, którzy nie spogląda-
ją poza czubek własnego nosa. Mam dla nich 
nawet specjalne określenie: „mieszkańcy 
mydlanej bańki”. Nie obchodzi ich, co dzieje 
się poza obrębem niewielkiego wycinka rze-
czywistości, w którym się znajdują. Nic jed-
nak nie trwa wiecznie i nawet ta bańka kie-
dyś pęknie – wtedy dopiero jej mieszkaniec 
znajdzie się w opresji. Będzie potrzebował 
pomocnej dłoni, ale zarazem nieźle się zdzi-
wi i zaskoczy. Podrapie się wówczas po gło-
wie i zastanowi: gdzie są wszyscy?

Izabela Biernat

Z pewnością jednym z kluczowych elemen-
tów układanki jest gwałtowny rozwój tech-
niki i łatwiejszy dostęp do elektroniki. Teraz 
praktycznie każdy ma w kieszeni własną ko-
mórkę, a Internet to główne źródło informa-
cji. Komputery są nieodzownymi gadżetami, 
które bardzo ułatwiają codzienne czynności; 
na dysku trzymamy najważniejsze pliki, mo-
żemy znaleźć potrzebne wiadomości nie wy-
chodząc z domu, a nawet zamówić coś pod 
same drzwi jednym kliknięciem. Tak wła-
śnie prezentują się zabawki, jakie otrzymu-
ją najmłodsi w naszych czasach – zastąpiły 
one szmaciane lalki i kolorowe klocki. Zakła-
dając czysto hipotetycznie – co by się sta-
ło, gdyby doszło do masowego zwarcia i cały 
sprzęt przestałby działać nie tylko w naszym 
mieszkaniu, na pobliskiej ulicy czy chociażby 
w mieście, ale na całej kuli ziemskiej? Mu-
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wspólna pasja
RÓŻNI LUDZIE

KS czyli Kuchnia Studenta

Składniki:
- 2 jajka,
- 2-3 łyżki mleka,
- pół sera camembert,
- 4 plastry małej cukinii,
- 3 suszone pomidory,
- sól,
- łyżka oleju.

Przygotowanie:
Jajka roztrzepać w misce. Dodać 

mleko oraz szczyptę soli i dokład-
nie połączyć składniki trzepaczką. 
Na patelni rozgrzać olej na średnim 

Musisz to przeczytać
ROK PRÓBY

ogniu. Wyłożyć plastry cukinii i smażyć  
z obu stron, aż będą miękkie. Ściągnąć je 
i osuszyć na ręczniku papierowym. Na pa-
telnię wlać składniki połączone w misce  
i dokładnie rozprowadzić. Smażyć około  
3 minuty, aż góra omletu będzie lekko 
ścięta. Na górę, na połowę omletu wyło-
żyć pokrojony w plastry camembert, cuki-
nię i pokrojone w paski suszone pomidory. 
Omlet złożyć na pół i smażyć jeszcze chwi-
lę do momentu roztopienia sera. 

Smacznego!
poleca Maja Jakubiec

OMLET Z CAMEMBERTEM

Nowy pomysł na pasję
Śmiechojoga

Wyobraź sobie, że mieszkasz w niedużej wiosce, gdzie 
wszyscy się znają. Nie da się nic ukryć przed innymi.  
Z jednym wyjątkiem. Każda z młodych dziewcząt ma 
za zadanie przetrwać w dziczy 12 miesięcy i wyzbyć się 
swojej magii, przez którą mężczyźni tracą zdrowy rozsą-
dek. Następnie ma powrócić do wioski i zostać skromną 
żoną lub wykonywać niechlubne prace. 

W dzień welonów (uroczystość poprzedzającą wyru-
szenie na rok próby, podczas której mężczyźni wybie-
rają swoje przyszłe żony) Tierney James dowiaduje się, 
że ma za rok poślubić swojego przyjaciela Michaela. Nie 
uśmiecha jej się to, gdyż nigdy nie chciała żyć w zniewo-
leniu przez mężczyznę. Jednak ma dwie starsze i dwie 
młodsze siostry – jeśli ucieknie, karę za to poniesie któ-
raś z nich. Tak naprawdę nie wie, czego powinna się spo-
dziewać: temat roku próby to temat zakazany. Wymowny 
staje się jedynie wygląd i zachowanie kobiet, które po-
wróciły: odcięte uszy, palce, nieobecne spojrzenie i roz-
ciągające się blizny.

Ojciec Tierney jest aptekarzem, udało mu się przeka-
zać część swojej wiedzy córce. To samo tyczy się innych 
potrzebnych umiejętności: rozpoznawania właściwości 
roślin, polowania. Wszystko to zaczyna przeszkadzać jej 
rówieśniczce z roku próby. Kiersten uprzykrza życie Tier-
ney, zaś w ślad za nią idą kolejne dziewczęta. Tierney 
musi radzić sobie sama, nieważne po której stronie ogro-
dzenia. Szybko okaże się, że śledzący jej każdy ruch kłu-
sownicy nie są wcale największym zagrożeniem.

Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy po przeczy-
taniu „Roku próby” Kim Liggett, wiązała się z nadzie-
ją. Ta z pozoru młodzieżowa powieść daje nadzieję każ-
dej kobiecie na inną rzeczywistość, w której będą rów-
ne mężczyznom. Przestaną żyć w ich cieniu, wykonywać 
pokornie polecenia i bać się upokorzenia z powodu tego, 
kim naprawdę są. Książka jasno daje do zrozumienia, że 
jedynie solidarność kobiet może zmienić ich położenie. 

Nie sądziłam, że „Rok próby” wywrze na mnie aż tak 
ogromne wrażenie. Początkowo też nie do końca rozu-
miałam, skąd fenomen tej lektury, a już zwłaszcza po-
równanie do „Opowieści podręcznej”. Zmieniłam zdanie 
z biegiem stron, gdy dotarł do mnie powiew feminizmu 
i siły kobiet. W niektórych momentach czułam dreszcze, 
co świadczy tylko o tym, że powieść nie prześlizgnęła 
się jedynie przez moje palce, a dotarła w głąb. Zarazem 
przeraziła mnie jakże drugoplanowa rola kobiet w opisy-
wanej społeczności.  

To książka, która otwiera oczy. Pokazuje nie tylko przy-
szłość, do której z nadzieją mogą dążyć młode kobie-
ty, ale także obecny stan rzeczy. Nie byłam świadoma, 
że niektóre obecne w tej powieści aspekty istnieją rów-
nież w naszej teraźniejszości. A już na pewno nie, że wy-
brzmiewają tak silnym echem.

Czy rok próby był karą, czy może okresem wyzwolenia 
dla młodych dziewcząt? Bez wątpienia pozwolił im wnik-
nąć w swoje dusze, zdystansować się do konserwatywnej 
wioski i zrozumieć, czego pragną. Poznały lepiej swoją 
prawdziwą naturę i obrały konkretne cele. To, co prze-
żyły, jedynie umocniło ich więź. W rzeczywistości te 12 
miesięcy okazało się darem dla każdej z nich.

Nie wybieramy tego, kim się rodzimy: mężczyzną czy 
kobietą. Możemy za to wybrać, jaką rolę odegramy  
w społeczeństwie.

Izabela Biernat

czyli powiew feminizmu i siły kobiet

W tym numerze zachęcamy do nietypo-
wej pasji, jaką jest śmiechojoga. Na pew-
no każdy z was wie czym jest joga, ale 
gdy dorzucimy do niej śmiech, może oka-
zać się to ciekawym i bardzo potrzebnym 
w obecnych czasach sposobem na spędza-
nie wolnego czasu.

Śmiechojoga to koncepcja, która zakła-
da, że każdy z nas może śmiać się bez 
żadnego powodu, bez użycia żartów, czy 
komedii. Są to ćwiczenia wykonywane  
w grupie, dzięki którym udawany śmiech 
przeradza się w prawdziwy śmiech od ser-
ca, a w dodatku bardzo zaraźliwy. Bardzo 
ważny jest przy tym kontakt wzrokowy, 
ruch i zabawa. Śmiechojoga łączy ćwicze-
nia ze śmiechem, są to również ćwiczenia 
oddechowe, a także relaksacyjne. 

Przykładem niech będzie ćwiczenie o naz- 
wie „Koktajl śmiechu”. Wyobrażamy so-
bie, że nasze dłonie to dwie szklaneczki, 
w jednej jest radość, w drugiej uśmiech. 
Przelewamy w wyobraźni szklanecz-
ki jedną do drugiej, aż w końcu miesza-
my wszystko razem, łącząc dłonie ze sobą  
i udajemy, że pijemy koktajl ze śmie-
chem. Na początku widać, że ten śmiech 
jest na siłę, ale po pewnym czasie zaczy-
namy się śmiać naprawdę razem z innymi 
ludźmi, bo śmiech jest zaraźliwy. 

Ćwiczenia „śmiechowe” łączą grę aktor-
ską z zabawą. Po sesji śmiechu warto od-
być sesję relaksacji, która uspokoi nasz 
organizm. Warto stosować te ćwiczenia 

przed snem, łatwiej nam będzie 
zasnąć i nie budzić się w nocy. 

Korzyści z uprawiania śmiecho-
jogi jest wiele – w mózgu wy-
twarzają się endorfiny, które po-
wodują, że człowiek jest w do-
brym humorze dłużej niż tylko 
w trakcie sesji śmiechu. Kolej-
ną zaletą jest wolność od stre-
su, będziemy naładowani pozy-
tywną energią i gotowi na no-
we wyzwania. Na pewno każdy  
z was zna przysłowie: „Śmiech 
to zdrowie”, śmiechojoga sprzy-
ja również poprawieniu odporno-
ści. Następną korzyścią jest po-
prawa relacji międzyludzkich, 
osoba radosna i uśmiechnięta 
łatwiej nawiązuje kontakty, po 
prostu nie da się jej nie lubić.

Jogę śmiechu zapoczątkował  
w 1995 r. lekarz dr Madan Kata-
ria w Indiach. Na początku była 
to propozycja kierowana do osób 
starszych, jednak z czasem joga 
śmiechu zdobyła szerszą popu-
larność. W 2002 r. została opisa-
na w książce pt. „Laugh For no 
Reason”, czyli w tłumaczeniu na 
polski „Śmiech bez powodu”. 

W Polsce również istnieje moż-
liwość stania się trenerem śmie-
chojogi, wystarczy ukończyć od-
powiedni kurs.

Zachęcam do praktykowania 
śmiechu na każdym kroku. Mo-
że ktoś skusi się na terapię zwa-
ną śmiechojogą i w wolnym cza-
sie będzie śmiać się z innymi, 
wykonując zabawne ćwiczenia. 
Na początku może to wydawać 
się głupie, zwłaszcza dla ludzi, 
którzy obserwują z boku, ale 
uwierzcie mi, że kiedy przyłą-
czycie się do śmiechowej sesji, 
jej pozytywne skutki będziecie 
odczuwać o wiele dłużej.

poleca Joanna Zięba


