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Wszyscy jesteśmy 
dyrektorami

Edukacja 
Finansowa

Bycie własnym szefem nie 
jest złe. Aby zająć stanowisko 
dyrektora finansowego w wy-
marzonej firmie, należy ukoń-
czyć odpowiednie uczelnie, 
odbyć kursy, staże i zdobyć 
praktykę w innych firmach. 
Następnie trzeba przejść kilka 
poziomów rekrutacji, pokonu-
jąc po drodze innych kandy-
datów. Zanim nowy dyrektor 
finansowy zacznie na dobre 
zarządzać pieniędzmy przed-
siębiorstwa, musi najpierw 
poznać specyfikę swojej firmy.

czytaj str. 6

Praktyczny poradnik jak 
zadbać o akumulator przed 
sezonem zimowym by nie być 
zaskoczonym.

czytaj str. 2

zeskanuj i odwiedź 
naszą stronę

Akumulator 
w sezonie zimowym

Zadbaj 
o akumulator

Jarmark w Arenie

Targi gier komputerowych

Od soboty w Centrum Handlowym Arena trwa Jarmark produktów lokalnych z Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich. 
Do końca listopada, bedzie można nabyć tam wędzone karpie, węgorze, miody, konfitury, różne soki i sorbety, 
a także lokalne wypieki, zdrowe warzywa i owoce i inne smakołyki. Wszystko bez polepszaczy i konserwantów.

W ubiegły weekend we Wrocławiu odbyły się 
pierwsze targi gier komputerowych pod nazwą 
Hall od Games 2014. Spotkali się na niej czołowi 
producenci gier, akcesorii do gier oraz fani. Nie 
zabrakło postaci z popularnych tytułów.

czytaj
str. 3

czytaj
str. 4-5
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Odpowiednie przy-
gotowanie akumu-
latora do zimy po-

zwoli nam uniknąć wielu 
nieprzyjemnych sytuacji, 
szczególnie w  godzinach 
porannych kiedy spieszy-
my się do pracy. Z  nasta-
niem pierwszych przy-
mrozków mogą wystąpić 
problemy z rozruchem 
silnika w naszym aucie, 
szczególnie dotyczy to 
silników wysokoprężnych, 
które potrzebują wyższych 
parametrów rozrucho-
wych.

Nie zawsze jest to z winy 
akumulatora, ale od jego 
kondycji w znacznej mierze 
zależeć będzie nasze samo-
poczucie.

W zależności od tempe-
ratury otoczenia zmienia 
się pojemność i zdolność 
rozruchowa akumulatora. 
Przyjmuje się że w pełni na-
ładowany akumulator swoją 
100% pojemność posiada 
w temperaturze +25  ºC, 
podczas gdy w tempera-
turze (–10 ºC ) 70%, a przy 
(-25 ºC ) już tylko 60%. Zda-

rzają się jednak przypadki, 
że użytkując stale nasze 
auto w tzw. cyklu miejskim, 
przy obowiązkowym użyciu 
świateł mijania, pokonując 
dziennie krótkie odcinki, 
przed nadejściem zimy nasz 
akumulator już nie posia-
da pełnego naładowania, 
wówczas wraz z  obniże-
niem się temperatury oto-
czenia podane powyżej 
parametry będą niższe, co 
w konsekwencji może unie-
możliwić rozruch silnika. 
Rozładowanie do poziomu 
gęstości elektrolitu poniżej 

1,15 g/cm³, przy tempera-
turach powietrza znacznie 
poniżej zera może w wyjąt-
kowych sytuacjach dopro-
wadzić do zamarznięcia cel, 
a w  rezultacie zniszczenie 
akumulatora.

Aby akumulator nas nie 
zawiódł musi zostać speł-
niony podstawowy warunek 
– musi być w pełni nałado-
wany czyli posiadać gęstość 
elektrolitu 1,28 g/cm³, czyn-
ność sprawdzenia tego sta-
nu możemy wykonać pod 
warunkiem, że nasz akumu-
lator posiada korki umoż-
liwiające dostęp do każdej 
celi. Jeżeli posiadamy aku-

mulator nowszej generacji 
tzn. w pełni bezobsługowy, 
jedyną czynność sprawdze-
nia jaką możemy dokonać 
to pomiar napięcia spo-
czynkowego na końców-
kach akumulatora. W  pełni 
naładowany akumulator 
powinien posiadać napięcie 
spoczynkowe 12,76 V.

Nie zawsze jednak napię-
cie spoczynkowe potwierdzi 
nam fakt, że akumulator 
nasz jest w  pełni przygo-
towany do zimy, dlatego 
zaleca się jesienną porą 
podłączenie akumulatora 
do prostownika w celu peł-
nego naładowania pamię-

tając o generalnej zasadzie 
– ładujemy prądem 1/10 
pojemności akumulatora.

Posiadając odpowiednią 
wiedzę możemy to wszystko 
wykonać we własnym za-
kresie lub zlecić wykonanie 
wszelkich czynności przy-
gotowania naszego akumu-
latora do sezonu zimowego 
w profesjonalnym serwisie 
akumulatorów.

artykuł przygotowany 
przez specjalistyów 

z Firmy YAK 
- dystrybutora 

akumulatorów marki 
BOSCH

Sprawny akumulator przed zimą - dobre samopoczucie zimą

Zadbaj o akumulator już teraz 
– krótki poradnik

motoryzacja

Dodatkowo zaleca się aby przed sezonem:
• sprawdzić poziom elektrolitu – dotyczy to aku-

mulatorów z  korkami uzupełniając ubytek wodą 
demineralizowaną,

• utrzymywać w czystości bieguny akumulatora 
i smarować wazeliną techniczną,

• sprawdzić czy klemy akumulatora są należycie do-
kręcone,

• kontrolować napięcie ładowania akumulatora w po-
jeździe, które przy sprawnym układzie ładującym 
powinno wynosić w granicach 13,8-14,4 V.

Popularny komunikator 
WhatsApp, od niedaw-
na został wyposażony 

w pełne szyfrowanie. Rozwią-
zanie oparto na rozwiązaniu 
TextSecure. Zabezpieczenia 
stworzyła grupa no-profit Open 
Whisper Systems. Program bije 
rekordy popularności, został juz 
pobrany ponad 500 milionów 
razy. Pozwala on na wysyłanie 
krótkich wiadomości teksto-
wych, dźwiękowych i zdjęć 
bez opłat tak jak w przypadku 
SMS-ów, czy MMS-ów. Aplikacja 
dostępna jest dla smartfonów 
pracujących na systemach firm 
Android,  Apple, BlackBerry, 
Windows Phone.

FBI sprzeciwia się
To rozwiązanie skrytyko-

wały organy zajmujących się 
ściganiem przestępców, takie 
jak FBI. Nowe szyfrowanie 
sprawi o wiele problemów 

w śledzeniu osób na bakier 
z prawem.

- Sądzę że jest to największe 
wdrożenia zabezpieczenia 
typu end-to-end w historii 
– powiedział Moxie Marlin-
spike nadzorujący system 
TextSecure.

Firma zapowiada, że nowe 
zabezpieczenia będą najlep-
szymi jakie można spotkać 
w komunikatorach. - Szyfro-
wanie będzie tak dobre, że 

WhatsApp nie będzie w sta-
nie odszyfrować wiadomości 
nawet, jeśli zażąda tego sąd 
- pisze BBC News.

Według Petera Eckersleya, 
EFR dyrektora projektów 
technologicznych,   What-
sApp zapewni bezpieczeń-
stwo wszystkich użytkowni-
ków internetu. W październi-
ku Facebook kupił za 22 mi-
liardy dolarów WhatsAppa. 

WhatsApp nie boi się FBI
informacje
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Można się tu nabyć  
smaczne, zdrowe 
i  naturalne produk-

ty bez konserwantów.  Znaj-
dziemy tu słynnego karpia 
milickiego a także węgorza, 
różnego rodzaju soki i sor-
bety, miody, wypieki, owoce 
i warzywa. Mieliśmy okazję 
popróbować pysznych jabłek 
i gruszek, które rosły w sadach 
na Wzgórzach Trzebnickich. 
Jeśli ktoś jest fanem cydru, 
to i on znajdzie tutaj ten 
napój. Producent z Trzebnicy 
proponuje Cydr Tradycyjny 
oraz Grzańca.  Jeśli zmarz-
niesz podczas oglądania tych 
smakołyków, to organizator 
Jarmarku zaprasza na gro-
chówkę z wojskowej kuchni.

Nie zabrakło również świą-
tecznych ozdób choinko-
wych. Jest tu spory wybór 
przepięknych bombek.

Jeśli jeszcze  nie zaopatrzy-
łeś się w ciepłe kapcie na zimę, 
możesz to zrobić na Jarmarku. 
Czeka na Ciebie producent 
ocieplanego obuwia. Na pew-
no znajdziesz tu cos dla siebie.

Jest to pierwszy tego typu 
Jarmark w CH ARENA, która 
zamierza organizować go 
cyklicznie.

Będziemy dla Was obser-
wować te atrakcje. Nasze 
relacje znajdziesz na portalu 
www.nwroclaw.pl

Jarmark w ARENIE potrwa  
do niedzieli.

Produkty z Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich

Jarmark produktów lokalnych 
– Zdrowa żywność w zasięgu ręki

kultura

Centrum Handlowe ARENA przy ulicy 
Komandorskiej 66 zorganizowało pierw-
szy Jarmark produktów lokalnych prosto 
z Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich. Od 
soboty jest tu cała masa atrakcji.
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W ubiegły weekend 
we Wrocławiu od-
były się pierwsze 

targi gier komputerowych 
pod nazwą Hall of Games 
2014. Spotkali się na niej 
czołowi producen ci gier, 
akcesori do gier oraz fani. 
Nie zabrakło postaci z po-
pularnych tytułów

Była to trzydniowa impre-
za dla wszystkich osób, które 
lubią usiąść przed konsolą, 
komputerem lub pograć na 
smartfonie. Z  myślą o  nich 

przygotowano konkursy, 
prezentacje i warsztaty.

Na otwarciu pojawił się 
Prezydent Wrocławia Ra-
fał Dutkiewicz.

Na targach pojawili sie rów-
nież producenci z najnowszy-
mi grami. Nie zabrakło także 
wrocławskiego Techlandu, 
z  grą Dying Lights. Zapre-
zentowano również grę Misja 
Wrocław - gry online, której 
akcja toczy się we Wrocławiu.

Utworzono także Strefę 
Reto, gdzie można było po-

grać w stare gry, na takich 
konsolach jak Nintendo 
czy komputerach Atari czy 
Spectrum.

Poza grami komputero-
wymi, zainteresowaniem 
cieszą się akcesoria, które 
pozwalają przenieść roz-
grywkę w trzeci wymiar.

– Pokazujemy symulację 
gry w rugby. Wcielamy się 
w zawodnika drużyny fut-
bolowej i znajdujemy się 
w samym środku akcji, jak-
byśmy oglądali film –tłuma-

czy Maciej Zasada z łódzkiej 
firmy Unit9.

Taka rozgrywka jest możli-
wa dzięki specjalnemu urzą-
dzeniu, które zakładamy na 
głowę. Obraz, wyświetlany 
w formie filmu, oglądamy 
w specjalnych okularach tuż 
przed oczami. By zobaczyć, 
co dzieje się za lub nad 
nami, trzeba obrócić głowę.

Nie zabrakło także trady-
cyjnych gier planszowych. 
Towarzyszy im zlot ich fanów.

The Hall of Games 2014
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edukacja finansowa

Aby zająć stanowisko 
dyrektora finanso-
wego w wymarzo-

nej firmie, należy ukończyć 
odpowiednie uczelnie, 
odbyć kursy, staże i zdobyć 
praktykę w innych firmach. 
Następnie trzeba przejść 
kilka poziomów rekrutacji, 
pokonując po drodze in-
nych kandydatów. Zanim 
nowy dyrektor finansowy 
zacznie na dobre zarzą-
dzać pieniędzmi przedsię-
biorstwa, musi najpierw 
poznać specyfikę swojej 
firmy. Jest więc stopnio-
wo wdrażany w procesy 
i  procedury. Bierze udział 

w specjalistycznych szko-
leniach i kosztownych kur-
sach. Aby sprawnie i trafnie 
podejmować decyzje jest 
wspierany przez zespół 
ludzi z główną księgową na 
czele. W razie potrzeby, ko-
rzysta z pomocy ekspertów 
z zewnętrznych firm.

Wszystko po to, aby za-
gwarantować firmie wzrost 
wartości mimo trudnych 
realiów rynkowych.

Powyższe reguły lub bar-
dzo podobne obowiązują 
zarówno w wielkich kor-
poracjach, jak i małych 
firmach. Nikt się nie dzi-

wi, że dyrektor finansowy 
ma być osobą doskonale 
przygotowaną to pełnie-
nia swojej roli. W takim 
razie przyjrzyjmy się jak 
jest w przedsiębiorstwach 
znacznie bliższych naszym 
sercom? Przecież prawie 
każdy z nas jest dyrekto-
rem finansowym w firmie 
o nazwie „Moje Gospodar-
stwo Domowe”. Naszym za-
daniem jest sprawić, aby to 
przedsiębiorstwo sprawnie 
i dynamicznie się rozwijało. 
Mamy optymalizować jego 
koszty, sprawnie analizo-
wać wydatki, podejmować 
trafne decyzje inwestycyj-

ne. Powinniśmy sprawnie 
kontrolować przepływy 
pieniężne, a czasem upra-
wiać zaawansowaną inży-
nierię finansową. Musimy 
negocjować warunki za-
równo małych jak i wielo-
letnich kontraktów oraz 
zajmować się dystrybucją 
środków na realizację prze-
różnych zobowiązań. Tylko 
skąd mamy wiedzieć jak to 
wszystko robić?

Wszyscy otrzymaliśmy 
edukację szkolną i naby-
liśmy tam umiejętność 
pisania, czytania, liczenia 
oraz innych przydatnych 
zdolności. Każdy z nas ode-
brał lub odbierze edukację 
zawodową. Dzięki niej po-
znaliśmy arkana wykony-
wanych przez siebie profe-
sji. Jednak ciągle pozostaje 
niezagospodarowany ob-
szar wiedzy niezbędnej do 
sprawnego funkcjonowa-
nia w dzisiejszym świecie. 
Rzecz dotyczy edukacji 
finansowej. Okazuje się, 
że nawet uczelnie ze sło-
wem ekonomia lub finanse 
w  nazwie nie wypełniają 
tej luki. Wprawdzie nauczy-
my się tam wielu zasad 
i praw ekonomicznych, ale 
obszar praktycznej wiedzy 
finansowej ciągle pozosta-
nie zaniedbany.

Niemal każdego dnia 
dostajemy lekcje od życia. 
Niektóre z nich dotyczą 
również obszaru edukacji 
finansowej. Niestety, za-
zwyczaj nie są to tanie kore-
petycje, a niektóre z takich 
lekcji kosztują nas napraw-
dę bardzo drogo. W trady-
cyjnej firmie gdy plany są 
realizowane, a  biznes roz-
kwita dyrektor finansowy 
jest nagradzany podwyż-
kami, premiami i bonusami. 
Za błędy w  zarządzaniu 
grozi mu utrata pensji, a w 
najgorszym razie posady. 
Firma posiadająca takiego 
dyrektora finansowego 
być może bankrutuje lub 
popada w ruinę. Zachęcam 
więc do rozważań nad tym, 
jaką cenę zapłacimy My, 
dyrektorzy finansowi za 
błędne decyzje, przeocze-

nia lub niewiedzę. Co się 
wtedy stanie z biznesem 
„Moje Gospodarstwo Do-
mowe” i jaki los spotka cały 
personel takiego przedsię-
biorstwa?

Bycie własnym szefem nie jest złe

Wszyscy jesteśmy dyrektorami

Certyfikowany 
doradca finansowy 

wykładowca 
z CEFiB

Śniadania

Śniadanie to najważniejszy 
posiłek dnia nie tylko zimą. 
Jednak w mroźne dni może 
dać nam nie tylko energię na 
cały dzień, ale też skutecznie 
ogrzać. Warto rano zjeść coś 
ciepłego. Owsianka, kasza 
jaglana z owocami czy omlet 
na słodko lub słono (wedle 
upodobań) to tylko przykła-
dy smacznych i pożywnych 
dań, które mogą sprawić, 
że wskazania termometra 
wydadzą się mniej straszne.

Ciepło w płynie

Ś w i e t n y m  p o m y s ł e m 
na zimę są zupy. To łatwe 
w  przygotowaniu dania, 

które mają tyle wersji, że 
k ażdy  znajdz ie  coś  d la 
siebie. Rosół,  ogórkowa, 
pomidorowa, pieczarkowa, 
kapuśniak i jeszcze wiele 
innych.  Do w yboru,  do 
koloru. Stosunkowo łatwo je 
też zabrać ze sobą na uczel-
nie czy do pracy. Wystarczy 
większy termos i gotowe. 
Ponad to zupy mają jeszcze 

jedną zaletę. O ile nie są za-
bielone mąką i śmietaną (lub 
w inny, wymyślny sposób 
wzbogacone o dodatkowe 
kalorie), sprzyjają zachowa-
niu szczupłej sylwetki. To 
ważne, szczególnie zimą, gdy 
ruszamy się mało, a apetyt 
dopisuje. Na domiar złego po 
drodze są święta i sylwester. 
Nie trudno o dodatkowe kilo-

gramy, które później w pocie 
czoła trzeba zrzucać przed 
wyjściem na plażę w bikini.

Przyprawy

Każdy, kto spróbował chilli 
wie, że doskonale ono roz-
grzewa. Jednak to nie jedyna 
taka przyprawa. Rozgrzać 
mogą też imbir, kminek, 
majeranek, kolendra, kurku-
ma (która przy okazji doda 
naszym posiłkom koloru 
słońca) czy poczciwy pieprz. 
Dobrze przyprawione dania 
staną się bardziej wyrazi-
ste i nawet często jedzone 
potrawy nabiorą nowego 
smaku. Korzyść będzie więc 
podwójna.

Słodkości

Nie da się przeżyć całego 
życia na przysłowiowym list-
ku sałaty (a może i da, tylko 
kto by tak chciał?!). Każdemu 
od czasu do czasu należy się 
chwila przyjemności, byle 

z rozsądkiem. Warto jednak 
zadbać o jakość zjadanych 
słodyczy. Jeżeli kupujemy 
czekoladę, dobrze by miała 
przynajmniej 60% kakao 
i jak najmniej „E”. Podstawo-
wym składnikiem chałwy 
powinien być sezam, a nie 
cukier. Warto czytać etykie-
ty! Jednak najzdrowsze są 
słodycze robione w domu. 
Mamy wtedy kontrolę nad 
jakością i ilością użytych 
składników. Możemy zastą-
pić białą mąkę pełnoziarni-
stą, dodać do ciasta owo-
ców, ograniczyć ilość cukru 

itd. Również ozdoby mogą 
być zdrowe. Miód, suszone 
owoce czy roztopiona gorz-
ka czekolada są doskonałą 
alternatywą dla kupnych 
polew i cukrowych posypek. 
Poza tym przygotowywanie 
słodyczy w domu może być 
świetną zabawą i okazją do 
zacieśnienia więzi rodzin-
nych czy spędzenia czasu 
z drugą połówką. Podobno 
miłość jest najlepszym do-
datkiem do wszystkich dań 
i deserów.

Michalina Adamus

Zima na talerzu
zdrowie

Coraz niższe temperatury  zmuszają do wygrzebania z dna szafy 
butów z wysoką cholewką i kurtek upodabniających do ludzika 
Michelin/Yetii/śnieżnego bałwana (*niepotrzebne skreślić). Jed-
nak nie tylko garderoba powinna ulec zmianie. Powinniśmy też 
odświeżyć zawartość lodówki. 
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Stres obniża odporność. 
Jak więc nie chorować? 
Można unikać stresu 

lub wzmacniać odporność 
swojego organizmu. Pomo-
że w tym np. zwiększenie 
aktywności. Zamiast szukać 
nowej pracy, zaparkuj sa-
mochód kilometr dalej niż 
zwykle i przemaszeruj ten 
odcinek. Dotlenisz organizm, 
a przede wszystkim poczu-
jesz, że robisz coś dla siebie.

Lu b i s z  s p ę d z a ć  c a ł y 
dzień przed kompute -

rem? Nie ma problemu, 
a le  co  godzinę  wstań  
i popatrz, co dzieje się za 
oknem. Oderwij wzrok na 
kilka minut, a Twoje oczy 
będą Ci za to wdzięczne.

Czasem wprowadzenie 
kilku drobnych zmian rewo-
lucjonizuje życie. Większość 
z nich nie wymaga dodatko-
wych kosztów, zawodowe-
go uprawiania sportu czy 
restrykcyjnej diety. Chcemy 
pokazać Ci, jak – często 
domowym sposobem – 

ułatwić sobie życie. Jak żyć 
efektywnie.

Czy teraz boli Cię kręgo-
słup? Nie? Masz dużo szczę-
ścia! Jeśli jednak odczuwasz 
skutki częstego garbienia 
się i braku sportu, zajrzyj tu 
w najbliższym numerze Na-
szego Wrocławia. Dowiesz 
się, jak przynieść ulgę swo-
im plecom nie wychodząc 
z domu.

Artur Ciepluch
arturciepluch.pl

www.arturciepluch.pl

Zadbaj o siebie
sport

Czy wiesz, że pijąc codziennie rano szklankę ciepłej wody z cytryną 
pobudzasz wątrobę do aktaywności? Czy pamiętasz o odpowied-
nim oświetleniu podczas pracy i regularnych badaniach lekarskich? 
Pewnie tak, ale w praktyce…
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Przed nami 23. edycja 
Wrocławskich Targów 
Dobrej Książki. Po raz 

drugi miejscem wydarzenia 
będzie budynek wrocław-
skiego Dworca Głównego 
PKP. W dniach od czwartku 
do niedzieli, na pierwszym 
piętrze gmachu dworca, 
oczekujący na pociąg tury-
ści będą mogli przyjemnie 
i aktywnie spędzić wolny 
czas. Z dala od kolejek i prze-
pychanek, w delikatnym 
rozdź więku hamujących 
pociągów i zapowiedzi ko-
lejnych, na piętrze dworca 
wszyscy uczestnicy Targów 
doczekają się spotkań swo-
ich ulubionych wydawców. 
Lokalizacja została wybra-
na z premedytacją, o czym 
potwierdza szefowa Targów 
Anna Morawiecka:

Duże przestrzenie pozwa-
lają na zaproszenie większej 
liczby Wydawców, a samo 
miejsce daje nam możliwość 
promowania dobrej literatu-
ry w przestrzeni publicznej, 
związanej z codziennym 
życiem.  Warto dodać, ze 
w roku ubiegłym, odwiedziło 
nas ponad trzydzieści tysięcy 
osób. -  powiedziała Anna 
Morawiecka.

Targi to świetne miejsce do 
spotkań i zaprezentowania 
swoich dzieł. Wśród zapro-
szonych oprócz wydawców 
są także znani i cenieni pi-

sarze, krytycy, dziennikarze, 
ilustratorzy oraz znane osoby 
ze świata literackiego i nie 
tylko. Wśród osób, które po-
twierdziły swoją obecność są: 
Andrzej Stasiuk, Ignacy Kar-
powicz, Olga Tokarczuk, Anna 
Dymna, Elżbieta Baniewicz, 
Iwona Chmielewska, Marek 
Krajewski, Filip Springer, prof. 
Norbert Honsza, Janusz Ma-
jewski, Izabela Klementow-
ska, Mariola Pryzwan, Anna 
Mieszkowska, Alicja Resich-
-Modlińska, Paweł Smoleński, 
a także Jurij Andruchowycz, 
Jacek Cygan, Agata Młynar-
ska, Agnieszka Maciąg i Bar-
bara Bursztynowicz.

Gościem specjalnym Wro-
cławskich Targów Dobrej 
Książki będzie Pavol Rankov, 
laureat tegorocznej Literac-
kiej Nagrody Europy Środ-
kowej Angelus za powieść 
pt. „Zdarzyło się pierwszego 
września (albo kiedy indziej)”. 
Będzie on podpisywał swoje 
książki wszystkim chętnym 
w sobotę o godz. 15:00, przy 
stoisku wydawnictwa Książ-
kowe Klimaty.

Organizatorzy podczas 
W TDK przygotowali tak-
że dodatkowe atrakcje dla 
uczestników. Wśród nich są 
liczne konkursy, występy, 
spektakle, prelekcje, warsz-
taty, wykłady. Tradycyjnie na 
Targach będą organizowane 

specjalne zajęcia z dzieć-
mi i młodzieżą. To głównie 
uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych będą 
od samego początku wyjąt-
kowymi uczestnikami, gdyż 
to oni oficjalnie otworzą targi 
paradą Pożeraczy Książek. 
Młodzi przebierańcy odziani 
w kolorowe szaty w samo 
południe 4 grudnia otworzą 
23. Wrocławskie Targi Dobrej 
Książki. W czwartek i piątek 
Targi organizują specjal-
ne spotkania klasowe dla 
uczniów szkół, także będzie 
okazja urwać się z lekcji całą 
klasą. Wśród atrakcji przewi-
dziana jest gra terenowa Gra-
mol oraz warsztaty „Leczymy 
książki” polegające na odre-
staurowaniu zniszczonych 
okładek książek. Na miejscu 
oczywiście znajdzie się plac 
zabaw dla najmłodszych oraz 
kawiarnia.

Organizatorzy zachęcają 
do uczestnictwa w ogólno-
polskich Wyborach Literac-
kich, które będą prowadzone 
przez wolontariuszy w czasie 
Targów. Akcja ma na calu 
promowanie polskich pisa-
rzy i literaturę polską, oraz 
stworzenie unikatowego 
sondażu opinii, a to wszystko 
w ramach programu Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2016.

Program Targów jest ciągle 
rozbudowywany, ale warto 

pamiętać, że na niektóre 
atrakcje wymagane są zapi-
sy. Lepiej się pospieszyć, bo 
chętnych jest wielu. Zapisów 
możemy dokonywać na stro-
nie  www.wpdk.pl  lub przez 
fanpage na facebooku.

Wstęp na WTDK jest 
bezpłatny.

Organizatorem 23. Wro-
cławskich Targów Dobrych 
Książek jest Miejska Bibliote-
ka Publiczna oraz Biuro Wro-

cławskich Promocji Dobrych 
Książek.

Wrocław literacką stolicą Polski po raz 23

Wrocławskie Targi Dobrej 
Książki już 4-7 grudnia

kultura

Pierwszy tydzień grudnia przyniesie nam wielkie literackie wy-
darzenie we Wrocławiu. W dniach od 7 do 11 grudnia odbędą się 
Wrocławskie Targi Dobrej Książki. Ta coroczna impreza zawsze 
budzi wielkie zainteresowanie wśród Wrocławian. Tylko w zeszłym 
roku udział wzięło ok. 30 000 ludzi, co czyni to wydarzenie rangą 
„masowej”.   Już wkrótce wszyscy miłośnicy literatury doczekają 
się spotkań z ulubionymi autorami, czy przedstawicielami naj-
większych wydawnictw.
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Jeśli się zastanawiamy nad 
rozpoczęciem naszego 
życia sportowego, to te 

aspekty na pewno zmotywują 
nas do ruszenia się z kanapy, 
na której dzień w dzień oglą-
damy ulubione programy 
w TV.

Jeśli chodzi o sylwetkę

–   o b n i ż e n i e  w a g i , 
spadek tkanki tłuszczowej, 
budowanie tkanki mięśniowej, 
zmiana proporcji masy ciała 
(zamiana tkanki tłuszczową 
na mięśniową), poprawa 
wyglądu.

Samopoczucie

– lepsza samoocena, pew-
ność siebie, zwiększenie po-
ziomu endorfin, większa ener-
gia każdego dnia.

Sprawność

– lepsza koordynacja rucho-
wa, lepsza sprawność seksu-
alna, większa elastyczność, 
poprawa siły i wytrzymałości 
mięśni, lepsza równowaga, 
pełna , sprawność do późnej 
starości.

Zdrowie

– obniżenie ciśnienia krwi, 
zapobieganie osteoporozy, 
zapobieganie miażdżycy, 
zmniejszenie ryzyka zawału 
serca i udaru mózgu, opóźnia 
proces starzenia.

Czynnik społeczny

– poznawanie ludzi, młod-
szy wygląd, czerpanie radości 
z aktywnego, dłuższego życia

Motywacja jest jednym 
z najważniejszych jak nie 

najważniejszym aspektem 
naszego życia. Jest ona po-
trzebna we wszystkim co ro-
bimy, pcha nas w stronę zajęć 
które chcemy wykonywać, ale 
nie mamy czasu lub siły.

Jeśli chcemy zacząć ak-
tywny tryb życia, nie ma nic 
prostszego, wystarczy spako-
wać torbę sportową  i iść na 
trening. Wtedy jednak pojawia 
się wiele pytań: „Czy na pewno 
mi to coś da? Czy stać mnie, 
żeby chodzić do klubu sporto-
wego? Czy nikt się ze mnie nie 
będzie śmiał?  Co jeśli okaże 
się, że będę najsłabszy, najwol-
niejszy i najmniej wytrzymały 
na siłowni?

Nie dowiesz się dopóki nie 
spróbujesz! Każda aktywność 
fizyczna mobilizuje nasz orga-
nizm do pracy, wytwarzają się 
endorfiny, które sprawiają, że 
mamy dobre samopoczucie, 
czujemy się zdrowsi i szczę-
śliwsi.

Jeśli nie mamy na tyle pie-
niędzy aby chodzić do pro-
fesjonalnych klubów spor-
towych, których jest coraz 
więcej, możemy zacząć od 
biegania po parku (0zł), roz-
ciągania się (0zł), korzystania 
z boisk sportowych(0zł) czy 
z mniejszych dużo tańszych 
siłowni, z którymi nie trzeba 
podpisywać umów lojal-
nościowych na jakiś okres 
czasu.

Każdy od czegoś musi za-
cząć, nikt od początku swo-
jej „kariery” na siłowni nie 
wygląda jak Arnold Schwa-
rzenegger. Więc jeśli jesteś 

słaby, jesteś osobą grubą 
lub chudą dziś jest najlepszy 
moment aby zacząć to zmie-
niać, nie patrząc na innych, 
nie przejmować się osiłkami 
na siłowni, którzy powinni 
być motywacją a nie demo-
tywacją. Uczęszczałem do 
wielu klubów sportowych 
we Wrocławiu i nigdy nie 
spotkałem się z szyderstwem 
wobec osób, które dopiero 
zaczynają. Jeśli Twoja samo-
ocena jest tak negatywna, 
że nie pozwala Ci ona pójść, 
ćwiczyć wśród ludzi, zacznij 
od małych kroków, tj. spa-
cer, bieganie, stretching, 
a co najważniejsze, a o czym 
jeszcze nie wspomniałem, 
odpowiednie odżywanie się 
(zaleca się 6 odpowiednio 
zbilansowanych posiłków).

Zdrowy sposób odżywia-
nia się jest wśród 3 najważ-
niejszych rzeczy, które skła-
dają się na sukces związany 
z treningami i zdrowym try-
bem życia. Jest to temat na 
inną okazję, który na pewno 
będzie poruszony w później-
szych artykułach.

Na zakończenie chciał-
bym przedstawić prosty, 
ale jednocześnie bardzo 
ciekawy przepis, na zdrowe 
i pyszne śniadanie. Prze-
pis przygotował, Mateusz 
Paul, trener personalny 
z Wrocławia, którego hob-
by i sposób na życie jest 
zdrowe odżywianie.

Życie bez węglowodanów 
nie musi być smutne

Aleksander Kubiak

Zacznij walczyć o zdrowie. Czemu nie zrobić tego od wczoraj?

Zacznij już wczoraj
zdrowie

Zdrowy, aktywny tryb życia w ostatnim czasie jest bardzo popular-
ny i modny. Wielu z nas  zastanawia się nad tym, czy zacząć ćwiczyć, 
jeździć na rowerze, pływać, biegać czy może grać w jakieś gry ze-
społowe. Odpowiedź jest bardzo prosta – TAK, jak najbardziej. W 
dobie tak szybkiego trybu życia  jakie ukształtowało się w XXI w. 
nie możemy zapomnieć o regeneracji oraz stymulacji wysiłkowej 
organizmu.

smacznego!
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Korfball. To sport, który 
pochodzi z Holandii, 
gdzie jest sportem na-

rodowym. Jest to jedyna na 
świecie zespołowa gra koedu-
kacyjna, w której występują 
na boisku cztery dziewczyny 
i czterech chłopaków.

Celem gry jest wrzucenie 
piłki do kosza umieszczonego 
na wysokości 3,5m. (to o pół 
metra wyżej niż w koszyków-
ce). Szybkie nogi, mocne uda, 
celny rzut, to z pewnością 
atuty dobrego korfballisty. 
W tym sporcie nie możemy ani 
biegać z piłką, ani jej kozłować. 
Gra jest bardzo dynamiczna, 
a rzuty oddawane są często 
z odległości 10-12 metrów! 
Boisko jest wymiarów 20x40 
metrów, podzielone na dwie 
strefy: ataku i obrony. W jed-
nej strefie występuje dwóch 

chłopaków i dwie dziewczyny. 
Zmiana następuje po wrzuce-
niu dwóch punktów w meczu. 
Zasady krycia są ściśle ustalo-
ne, można bronić osobę tylko 
swojej płci. Gra jest bezkon-
taktowa. Każdy mocniejszy 
kontakt, to faul odgwizdywa-
ny przez sędziego. Mecz trwa 
2x25 minut.

Korfball to gra prorodzinna. 
Gra się w nią „od malucha do 
starucha”. Nie wymaga ona 
kondycji maratończyka, czy 
wzrostu koszykarza. Wystar-
czy zazwyczaj celny rzut, 
dobra sprawność oraz „to 
coś”, co sprawi niesamowitą 
zabawę na boisku. Korfball 
to przyjemność, hobby, styl 
życia, który jest czymś więcej 
niż tylko sportem. Zawodnicy 
grający w korfball nazywają 
to „stanem umysłu”, bo gdy 

raz wchodzisz do korfballu, 
już nigdy z niego nie wycho-
dzisz. To działa jak narkotyk, 
przede wszystkim przyciąga 
Cię świetna atmosfera.

Wrocław posiada dwie 
drużyny, które występują 
w pierwszej lidze PLKorf: AZS 
Balluff Wrocław oraz nowa 
drużyna świeżego pokolenia 
AZS Wrocław. Historia wro-
cławskiej drużyny jest bogata. 
Należy wspomnieć, iż od 
powstania tej drużyny, której 
założycielem w 2007 roku 
był Tomasz Herman, zespół 
zawsze był na podium Mi-
strzostw Polski, w  tym dwu-
krotnie zdobywał najwyższe 
trofeum. Wśród zawodników 
wrocławskiego klubu jest 
wielu obecnych i byłych ka-
drowiczów oraz aktualny król 
strzelców Mistrzostw Świata z 

2011r. w Chinach – Maciej 
Żak.

Wrocławscy korfballiści 
swój początek kariery zaczy-
nali w Szkole Podstawowej 
nr 44 na osiedlu Sobieskiego. 
Pierwszym trenerem mło-
dych korfballistów była Han-
na Dobrowolska. Do dziś jest 
ona trenerką najmłodszych 
miłośników korfballu ze szko-
ły podstawowej, gdzie tre-
ningi prowadzi w formie SKS. 
Niestety, ale po podstawówce 
dzieci nie mają możliwości 
kontynuowania swojej ka-
riery, ponieważ żadna osoba 
nie trenuje gimnazjalistów 
i licealistów. Ta luka ogranicza 
możliwości polskiego korfbal-
lu, który będzie przecież jed-
ną z dyscyplin World Games 
2017 rozrywanych we Wro-
cławiu. Chętni nauczyciele 
wychowania fizycznego oraz 
miłośnicy chcący stworzyć 
własną drużynę korfballową 
są mile widziani.

W ubiegłym sezonie AZS 
Balluff Wrocław został vice mi-
strzem Polski w PLKorf, a cele 
na ten sezon są oczywiście 
wyższe. Drużyna z Wrocła-
wia całorocznie dokonuje 
naboru do drużyny. Nie ma 
znaczenia, czy ktoś uprawiał 
w przeszłości jakiś sport, czy 
nie. Liczą się chęci i świetna 
zabawa. Treningi odbywają 
się w piątki o 18:30 w hali 
ul.  Przesmyckiego 10 (hala 
UWr). W tym samym miej-
scu w środy swoje zajęcia 
z wychowania fizycznego 
mają studenci Uniwersytetu 
Wrocławskiego, więc jest to 
kolejna okazja do zapoznania 
się z tym pięknym sportem. 

Kontakt z drużyną poprzez 
fanpage na facebooku lub na 

stronie  www.korfball.wroc-
law.pl 

Sport bezkontaktowy dla każdego aktywnego

Kobieta i mężczyzna, a dzieli 
ich długi… słup

sport

Wysoki na 3,5 metra słup, na którym zawieszona jest obręcz. Rzecz 
w tym, że trzeba do niej trafić piłką, która jest wielkości piłki od 
futbolu. Dziewczyny i chłopacy na boisku. Dzieci i dziadkowie na 
trybunach. Bez kozłowania, bez kontaktu, bez problemu. O czym 
mowa?
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Twarz rebelii
A teraz gwoli przypomnie-

nia, bo może nie wszyscy są 
zorientowani, chociaż bardzo 
w to wątpię. Historia Katniss, 
która wraz z innymi młodymi 
ludźmi uczestniczy w co-
rocznych Igrzyskach Śmierci 
została napisana przez wspo-
mnianą już wyżej Suzanne 
Collins. Trylogii doczekała 
się ekranizacja, która bije re-
kordy popularności na całym 
świecie. Ludzie są zachwyceni 
historią futurystycznego Pa-
nem, jego trzynastoma dys-
tryktami oraz bezwzględnym 
Kapitolem – stolicą państwa.

Katniss Everdeen staje się 
symbolem buntu, rebelii - 
Kosogłosem. Po wygraniu 
74. Igrzysk, gdzie dziewczy-
na nagina zasady – razem 
z Peetą, chłopakiem ze swo-
jego dystryktu zamierza się 
zatruć, niżeli próbować zabić 
jego lub na odwrót – ściąga 
na siebie gniew prezydenta 
Snowa. Mężczyzna uważa, że 
Katniss wraz z pomocą Peety 
podburza lud i  namawia ich 
do walki z Kapitolem. Snow 
nienawidzi dziewczyny i zrobi 
wszystko, by ją zabić. Dlatego 

w 75. Igrzyskach muszą wziąć 
udział zwycięscy poszczegól-
nych dystryktów. I znów roz-
poczyna się szaleńcza walka. 
Trybuci są jednak zmęczeni. 
Wygrali już Igrzyska i uważa-
ją, że to niesprawiedliwe, iż 
muszą znów stawać na arenie. 
Tworzą się sojusze, a w grupie 
Katniss i Peety znajdują się 
m.in. Finnick, młody i prze-
biegły mężczyzna, Johanna 
Mason – najbardziej wście-
kła na Kapitol oraz Beetee 
i Wiress, szaleni naukowcy. 
Kosogłos wraz z ich pomocą 
wstrząsa Kapitolem. Niestety, 
wielu jej przyjaciół traci przy 
tym życie. Katniss zostaje 
wywieziona z areny, pomaga 
przy tym m.in. jej mentor 
Haymitch Abernathy oraz 
Plutarch Heavensbee, organi-
zator Igrzysk. Niestety, Kapitol 
porywa Peetę oraz Johannę.

Przyszły Kosogłos zosta-
je przewieziony do 13-ego 
dystryktu. Wszyscy myślą, że 
został on zrównany z ziemią 
dawno temu, ale jego miesz-
kańcy nie poddali się i żyją 
pod ziemią. Pomagają innym, 
których dystrykty zostały zbu-
rzone przez strażników poko-

ju. Ich prezydentem jest Alma 
Coin. Katniss jest wstrząśnięta 
utratą Peety i załamuje się. 
Niechętnie postanawia zostać 
Kosogłosem i przemawiać do 
ludzi, by kierować ich prze-
ciwko Kapitolowi. Po długich 
namowach zgadza się, jednak 
pod pewnymi warunkami – 
Coin będzie musiała odbić 
Peetę, Johannę oraz Annie 
Crestę – kochankę Finnicka. 
Dziewczyna ma za zadanie 
wystąpienia w filmach pro-
pagandowych, który zostaną 
podstępem wyemitowane we 
wszystkich dystryktach. Od-
powiedź Snowa jest błyska-
wiczna. Następuje nieoczeki-
wany zwrot akcji, ponieważ 
bohaterem jego filmów jest 
sam Peeta, który nawołuje 
do… złożenia broni. Dlatego 
Katniss musi podjąć nie tylko 
walkę o zjednanie sobie ludu, 
ale także o odzyskanie swojej 
miłości.

Futurystyczna misja 
filmu

Oglądając film w reżyserii 
Francisa Lawrence’a od razu 
ujrzymy, jak futurystyczne 

jest to dzieło. Sama autorka 
książki, Suzanne Collins, tak 
właśnie je nazywa. Akcja fil-
mu dzieje się już po upadku 
całego świata, którego dopu-
ścili się ludzie. Zarówno film 
jak i książka pokazują nam, że 
jeżeli na świecie będzie dalej 
tyle zła, które trudno wytępić, 
to właśnie tak zakończymy – 
zarządzani przez jednostkę, 
gdzie trzeba się będzie bić 
o jedzenie i pracować w nie-
ludzkich warunkach. Nie bez 
powodu mówi się także, że to 
nie jest film dla dzieci. Tak, to 
też z powodu krwawych scen, 
owszem. Jak dla mnie jednak 
najbardziej przerażająca jest 
wizja tego świata – zamknię-
tego, stłamszonego i sterro-
ryzowanego. Dlatego Katniss 
Everdeen, dziewczyna, która 
igra z ogniem, nagina zasady 
i walczy o to, co trzeba, staje 
się zarzewiem buntu, rebelii. 
Ludzie widzą, że jest sposób, 
żeby wygrać z Kapitolem, 
wystarczy tylko się postawić. 
I to właśnie robią, prowadzeni 
przez Kosogłosa.

Powiew świeżości 
w obsadzie

W tej części, jak i w po-
przednich pojawiła się nie-
samowita Jennifer Lawrence 
– odtwórczyni roli Katniss 
Everdeen. Partneruje jej 
Josh Hutcherson, również 

wspaniały w roli 
Peety Mellarka. 
W   „ K o s o g ł o -
sie” pojawiły się 
t wa r ze  z n a n e 
i  lubiane, ale też 
całkiem nowe, 
m.in. Julianne 
Moore. Piękna 
aktorka wcieliła 
się w  rolę Almy 
Coin – prezy-
d e n t  1 3 - e g o 
dystryktu.   Na 
dużym ekranie 
widzimy także 
Natalie Dormer. Młoda aktor-
ka występuje w roli Cressidy 
– dziennikarki, która kręci 
wszystkie filmy propagan-
dowe Katniss i towarzyszy jej 
w misjach.

Trzecia część dorównuje 
także poprzednim pod wzglę-
dem technicznym – ciekawe 
ujęcia, przejmujące cytaty 
i  niezwykłe emocje – znaj-
dziecie je właśnie w „Kosogło-
sie”. Ciekawostką jest, że o ile 
dwie pierwsze koncentrują 
się na Igrzyskach i  zmaga-
niach Katniss, trzecia prze-
stawia rebelię, bunt i reakcje 
ludzi na reżim Kapitolu i pre-
zydenta Snowa. Ekranizacja 
za pomocą tego pokazuje 
nam, do czego zdolni są lu-
dzie, kiedy się zjednoczą i po-
stawią przeciwnościom losu.

Jedynym minusem jest 
zakończenie. Film wydaje się 

urwać w pewnym momencie 
bez żadnego punktu kulmi-
nacyjnego, dlatego ci, którzy 
nie czytali książki, mogą być 
mocno zdziwieni. Nie chcę 
zdradzać szczegółów i psuć 
zabawy z oglądania, dlatego 
sami się przekonajcie, oglą-
dając pierwszą część trze-
ciej części „Igrzysk Śmierci”. 
Mimo wszystko film jest tak 
wspaniale opowiedziany, że 
wybaczamy twórcom finał 
bez puenty.

Wnioski? Ekranizacja jest 
nie tylko idealnym rozwią-
zaniem na oderwanie się od 
rzeczywistości, ale też daje 
nam możliwość na poddanie 
się refleksji. Z pewnością nie 
będziecie żałowali wydanych 
pieniędzy. Zapraszam do 
oglądania i… Niech los Wam 
sprzyja!

Zofia Wijaszka

Recenzja filmu „Igrzyska Śmierci – Kosogłos, część 1”

„Jeśli spłoniemy, Ty spłoniesz 
razem z nami!”

kino

To słowa Katniss Everdeen – dziewczyny, która igra z ogniem.  Jest 
to główna postać z trylogii powieści Suzanne Collins, „Igrzyska 
Śmierci”. Wczoraj, czyli 21 listopada odbyła się premiera trzeciej 
części – „Igrzyska Śmierci: Kogołos, część 1”. Czy powtórzyła sukces 
poprzednich?

Spadek polskich 
produkcji 

Podane wyżej produkcje 
są tylko przykładami, że-
byście nie myśleli, że obra-
żam czyjeś dzieło. Co to, to 
nie. Możecie się ze mną nie 
zgadzać. Zdania są zawsze 
podzielone. Ale nie może-
cie nie zgodzić się z tym, że 
powoli przemysł filmowy 
przejmują seriale. I  to o 
różnych tematach – para-
dokumentalne, komediowe, 
obyczajowe, dramaty… Za-
cznijmy od polskich. Pewne-
go czasu można było jeszcze 
zobaczyć zabawne seriale 
komediowe, które relakso-
wały nas po ciężkim dniu 
pracy, czy nauki. „Brzydula”, 
„Licencja na wychowanie”, 
„Prosto w  serce” – mówcie, 
co chcecie, ale miały jeszcze 

jakiś poziom. Jednak teraz 
Telewizja Polska karmi nas 
tysiącem seriali  parado-
kumentalnych, które tak 
naprawdę są o niczym. Jed-
nak czy to naprawdę wina 
stacji? Otóż nie. Bo właśnie 
nasze polskie społeczeń-
stwo ogląda owe programy. 
Czy naprawdę nasz poziom 
spadł aż tak, że wolimy oglą-
dać coś durnego w telewizji, 
niż iść do kina na jakiś warty 
zobaczenia film? Mogę sobie 
mówić i pisać, ile chcę, ale 
nie zmienię rzeczywistości. 
Telewizja emituje, ludzie 
oglądają. Z reguły są to star-
si, którzy są już na emerytu-
rze. Młodsi oglądają takie 
seriale tylko dlatego, aby 
się pośmiać. Ale oglądają. 
Jednak nie tylko poziom 
polskich seriali spada na łeb 

na szyję, ale także poziom 
polskich filmów. Nie mówię, 
że wszystkie, bo są jeszcze 
warte obejrzenia, chociażby 
z nowszych – „Chcę się żyć”, 
„Ida”, „Miasto 44”. Przykre 
jest jednak to, że większość 
nie jest tak dobrze zrobiona. 

A co z zagranicą?

Po moim omówieniu pol-
skich produkcji przejdę do 
zagranicy i głównego pro-
blemu – zwycięstwa cyklów 
telewizyjnych nad filmami. 
Popularność oglądania seria-
li wzrosła najbardziej wśród 
młodych ludzi. Ale nie byle 
jakich seriali. Nie chcę tu 
chwalić wszystkich zagra-
nicznych produkcji, nie każ-
da jest świetna – jednak trze-
ba przyznać, że w ostatnich 

dwóch dekadach dobrze 
im szło! Zacznijmy od tych 
starych – „Dr House”, „Lost”, 
„Czarodziejki”, „Przyjaciele”, 
„Ich pięcioro”… Mogłabym 
tak wymieniać w nieskoń-
czoność. Z nowszych? „Or-
phan Black”(o tym pisałam w 
recenzji na www.nwrocław.
pl) , „American Horror Sto-
ry”, „Homeland”, „Hannibal”, 
„Sherlock”. Młodzi ludzie 
coraz częściej sięgają po te 
tytuły, a nawet zdarza się tak, 
że starsi nie pogardzą. Moż-
na się przy tym zrelaksować, 
wciągnąć w fabułę, która 
nie trwa – jak w przypadku 

filmu – góra dwie godziny, 
ale przynajmniej przez 13 
odcinków jednego sezonu. 
Popularne staje się także 
w Polsce tworzenie fanfic-
tion, czyli pisanie dalszych 
losów bohaterów jakiegoś 
serialu, alternatywnego za-
kończenia, czy rozwijanie 
pojedynczych scen. Na plus? 
Na plus. Można rozwinąć 
swoje zdolności pisarskie, 
ćwiczyć wyobraźnię, a także 
szlifować język angielski… 
O ile po angielsku piszemy, 
bo powstało dużo polskich 
fanfiction i tam też można 
się udzielać. 

Wnioski?

Nie potrafię dokładnie 
wytłumaczyć, jak to jest, że 
ludzie w dzisiejszych czasach 
wolą seriale od filmów kino-
wych. Są tego plusy i minusy. 
Zaletą jest to, że możemy 
rozwijać wyobraźnię, ćwi-

czyć język – to w przypadku 
wyżej wspomnianego fanfic-
tion. Nie musimy także wyda-
wać swoich oszczędności na 
bilet do kina, co wielu ludzi 
używa jako argumentu. Mo-
żemy usiąść w zaciszu swo-
jego mieszkania, czy domu i 
razem z rodziną, bez nikogo 
obcego, wciągnąć się w fabu-
łę ulubionego serialu. Jednak 
czasem naprawdę warto 
zrobić coś innego, oderwać 
się od rutyny i wybrać się na 
seans do kina, lub po prostu 
obejrzeć jakąś wartościową 
produkcję. Jakie jest moje 
zdanie na ten temat? Otóż 
podzielone. Uwielbiam seria-
le, ale filmami też nie pogar-
dzę. Najważniejsze to dobra, 
ciekawa fabuła z zaskakującą 
puentą. Tymczasem kończę 
mój wywód i obejrzę sobie 
„Przyjaciół”… 

autor tekstu i rysunku: 
Zofia Wijaszka

Polskie społeczeństwo woli seriale od filmów. Dlaczego tak jest?

Tasiemiec zamiast seansu?

kino
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Przełomowy moment 
w  światowej medycy-
nie! Lekarze z Uniwersy-

teckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu postawili na 
nogi sparaliżowanego w wy-
padku mężczyznę. Przywró-
cony do zdrowia Dariusz 
Fidyk (40l.) potrafi poruszać 
się o własnych nogach oraz 
wykonywać podstawowe 
czynności takie jak jazda sa-
mochodem. To niewiarygod-
na informacja dla wszystkich 
z lekarzy, niepełnosprawnych 
oraz tych, którzy z sytuacją 
są blisko związani! Najlepsi 
lekarze na całym świecie 

szukali rozwiązania i sposobu 
naprawienia rdzenia i jesz-
cze nigdy nikomu nie udało 
się doprowadzić do takiego 
przełomu.

Wrocławscy lekarze przy-
gotowywali się do tego prze-
łomowego projektu wraz z in-
stytucjami oraz naukowcami 
z Wielkiej Brytanii, którzy 
wsparli pomysł potężnymi 
dotacjami.

Operacja polegała na po-
braniu samoregenerujących 
się komórek glejowych tzw. 
opuszków węchowych z mó-
zgu człowieka i przeszcze-
pienia ich wraz ze ścięgnami 

z mięśni nogi w miejsce prze-
rwania rdzenia kręgowego.

Operowany pacjent to były 
strażak, który doznał ura-
zu całkowitego przerwania 
rdzenia kręgowego, co unie-
możliwiło mu czucie oraz ko-
rzystanie z kończyn dolnych. 
Mimo ośmio miesięcznej 
rehabilitacji niestety był brak 
poprawy. Obydwie nogi były 
„odłączone” od nerwów i nie 
było z nich pożytku. Dopiero 
po eksperymentalnej operacji 
przywrócono czucie poszko-
dowanemu. Dziś pan Dariusz 
przy pomocy specjalnych 
stabilizatorów jest w stanie 

wykonać kilka kroków, jest 
także w stanie prowadzić 
samochód z automatyczną 
skrzynią biegów, czuje ciepło 
i chłód na stopach.

Jak wiele osób jest w sytu-
acji jak pan Dariusz z przed 
zabiegu, nie zdajemy sobie 
sprawy. Na całym świecie, 
w kręgach dzieci i starszych, 
biednych i bogatych spotkać 
możemy podobne przypadki. 
Do tej pory, było to skazanie na 
wózek inwalidzki a dziś? Dziś 
Ci wszyscy ludzie dostali do-
datkową motywację i wielką 
szansę, staną w końcu na nogi!

Recenzja filmu „Igrzyska Śmierci – Kogołos, część 1”

Przerwanie rdzenia kręgowego. 
Od dziś, to nie wyrok. Znaleziono sposób!

zdrowie

Podologia w naszym 
kraju rozwija sie coraz 
szybciej i dynamiczniej. 

To bardzo dobry kierunek 
rozwoju, bo wiele osób po-
trzebuje dobrych podologów. 
Szkoły wyższe, uczelnie i wiele 

innych proponują kierunek 
podologii jako nową, bardzo 
potrzebną dziedzinę uzupeł-
niającą kierunki pielęgniarskie 
i lekarskie. Jak widać i co wyda-

je sie bardzo istotne podolog 
nie jest lekarzem. Ma również 
niewiele wspólnego z kosme-
tyczką czy kosmetologiem. 
Specjalista do spraw podolo-
gii współpracuje z lekarzami 
i  służbą zdrowia. Uzupełnia 

ich działania i wykonuje za-
biegi, których lekarze i pielę-
gniarki nie oferują. Podolog 
pozostaje w stałym kontakcie 
z chirurgiem, diabetologiem, 

dermatologiem, ortopedą 
i  innymi specjalistami, po to 
by zapewnić pacjentowi pełną 
i profesjonalną opiekę.

Czym więc dokładnie zaj-
muje się podolog? Przede 
wszystkim pomaga utrzy-
mać stopy w dobrym stanie 
zdrowia. Jego podstawowe 
zadanie to profilaktyka na 
stopach. Podolog okresowo 
kontroluje i pomaga dbać 
o to, aby taki stan pozostał jak 
najdłużej. Jeśli już doszło do 
powstania zaniedbań to po-
dolog może wykonać zabiegi 
lub terapie służące niesieniu 
ulgi pacjentom cierpiącym 
z  powodu procesów choro-
bowych w obrębie stóp.

Kilka przykładow ych 
zabiegów wykonywanych 
w gabinecie podologicznym:
•	 stopa	cukrzycowa	–	profi-

laktyka i leczenie
•	 fachowe	skracanie	paznokci

•	 zabiegi	 na	 paznokciach	
grzybiczych i zgrubiałych

•	 badanie	chorób	płytki	pa-
znokciowej

•	 zabiegi	 na	 paznokciach	
wrastających i wkręcających

•	 ortonyksja,	 czyli	 sporzą-
dzanie indywidualnych 
klamer korygujących na 
wrastający lub wkręcający 
paznokieć

•	 zabiegi	na	zrogowaciałym	
naskórku czyli usuwanie 
hiperkeratoz

•	 fachowe	rozpoznanie	i	usu-
wanie odcisków i kurzajek

•	 odciążanie 	 bolesnych	
miejsc

•	 protetyka	paznokci,	 czyli	
odbudowa paznokcia za-
stępczego

•	 opatrunki	 ran	na	stopach,	
na pękających piętach

•	 dobór	ortez
•	 porady	ogólne	i	indywidu-

alne.

Podolog przygotowany jest 
do fachowej obsługi pacjen-
tów z grup ryzyka, takich jak 
chorzy na cukrzycę, chorzy na 
hemofilię czy reumatycy. Wy-
wiad i badanie podologiczne 
umożliwiają wczesne rozpo-
znanie zagrożeń i szybkie pod-
jęcie odpowiedniego leczenia. 

Podolog jest kompetentną 
osobą, która pomoże pacjen-
towi w ścisłym wykonywaniu 
zaleceń lekarza, dotyczących 
specjalistycznej pielęgnacji 
stóp. Posiada również wiedzę 
w zakresie stosowania podsta-
wowych środków farmaceu-
tycznych, protetycznego odcią-
żania szczególnie zagrożonych 
miejsc za pomocą specjalistycz-
nych opatrunków i ortez.

W kolejnym numerze 
dowiesz się więcej 
o stopie cukrzycowej.

Spec. Ds. Podologii
Dariusz Muskała

Twoje stopy też mogą chorować
zdrowie

„Podologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowa-
niem, leczeniem i profilaktyką chorób stopy i stawu skokowo-go-
leniowego.”
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1. JEDZ! Dobrze przeczy-
tałeś. To nie chochlik 

drukarski! Regularne posiłki 
to bardzo istotna sprawa! 
Popularnie przyjęło się, że 
powinno być ich pięć. Jednak 
cztery lub sześć też będzie ok. 
Powinny być spożywane co 
2,5-4 godziny. Dzięki temu nie 
dopadnie Cię (nie)mały głód 
i nie pochłoniesz wieczorem 
całej lodówki. Jak byłeś mały, 
to mama pewnie pilnowała, 
żebyś przed wyjściem zjadł 
śniadanie. Do szkoły dostawa-
łeś kanapki , w domu ciepły 
obiad. Nie brakowało też 
pewnie wieczornego posiłku, 
a w międzyczasie była jakaś 
przekąska. Cóż, mama (jak 
zazwyczaj) miała rację!

2. N I E  Z A P O M I N A J 
O  ŚNIADANIACH! Tak, 

to oklepany slogan, który die-
tetycy powtarzają jak mantrę! 

I mają rację. Rozhulasz z rana 
metabolizm, wszystko, co 
zjesz spalisz w ciągu dnia, 
a Twoje ciało będzie pracowa-
ło na najwyższych obrotach.

3. JEDZ CZYSTO! I nie cho-
dzi o to, żebyś wysprzą-

tał całą kuchnię zanim przy-
stąpisz do posiłku (chociaż to 
na pewno też nie zaszkodzi, 
zawsze to dodatkowo spalo-
ne kalorie). Chodzi o jedzenie 
bez konserwantów, nadmiaru 
soli i cukrów. Nie musisz po-
padać w psychozę i zakładać 
kart stałego klienta w skle-
pach z ekologiczną żywno-
ścią, ale zupki z proszku, fast 
foody i batony nie powinny 
być twoją codziennością. 
Pełnoziarniste pieczywo, (sa-
modzielnie przyrządzone) 
chude mięso, ryby, owoce, 
warzywa, orzechy (i jeszcze 
wiele innych produktów) są 

nie tylko zdrowe, ale i smacz-
ne. Ich spożywanie przysłuży 
się Twojej sylwetce, ale i sa-
mopoczuciu.

4. PIJ WODĘ! Po pierw-
sze nierzadko mylimy 

pragnienie z głodem. Po co 
narażać się na taką pomył-
kę? Po drugie picie wody 
wspomaga oczyszczanie się 
organizmu z toksyn, co wpły-
wa pozytywnie nie tylko na 
metabolizm, ale także na cerę 
i samopoczucie.

5. JEDZ OWOCE I WARZY-
WA! Dostarczają wita-

min, zapychają żołądek (nie 
czujesz się głodny) i są prze-
pyszne. Tylko musisz znaleźć 
swoje smaki i ich połączenia. 
Zacznij szukać już dziś.

6. NIE ODMAWIAJ SOBIE 
WSZYSTKIEGO! Posta-

nowienia „od dzisiaj nie jem 
słodyczy, fast foodów, nie 

piję coli, a najlepiej to od 
jutra odżywiam się energią 
słoneczną” zazwyczaj się nie 
sprawdzają. Wszystko jest dla 
ludzi, tylko w odpowiednich 
ilościach. Nie chodzi przecież 
o to, żeby odstawić zupełnie 
wszystko, co lubimy (a naj-
dalej za tydzień rzucić się na 
to ze zdwojoną siłą). Kawałek 
czekolady lub kebab od czasu 
do czasu Cię nie zabije. Grunt, 
żeby nie byłą to tabliczka 
czekolady albo 10 zestawów 
powiększonych w sieci z fast 
foodami naraz.

7. UROZMAICAJ DIETĘ! 
Jedzenie ciągle tego sa-

mego, nie jest dobre. Nawet 
jeżeli jest to ryż z kurczakiem 
i pomidorem na śniadanie, 
obiad i kolację. Organizm po-
trzebuje różnych składników 
i nie dostarczysz ich jedząc 
ciągle te same produkty. 
Poza tym monotonne posiłki 
nudzą i o wiele łatwiej skusić 
się wtedy na pizzę lub batona.

8. NIE NABIERAJ SIĘ NA 
PRODUKTY LIGHT! Czę-

sto niska zwartość tłuszczu 
jest rekompensowana wyso-
ką zawartością cukru (lub sło-

dzików). Nierzadko kalorycz-
ność takich produktów nie 
jest niższa. Mają za to wiele 
szkodliwych składników

9. NIE UNIKAJ TŁUSZCZY! 
Są potrzebne, by mogły 

się w nich rozpuszczać niektó-
re witaminy (A, D, E i K), a nie-
dożywiony i pozbawiony wi-
tamin organizm, domaga się 
pożywienia. Jakiegokolwiek. 
Trudno w takich warunkach 
zachować szczupłą sylwetkę. 
Zdrowe tłuszcze sprzyjają też 
urodzie (skóra, włosy) i go-
spodarce hormonalnej kobiet 
(beztłuszczowa dieta może 

prowadzić do zatrzymania 
miesiączki).

10. NIE Z APOMINA J 
O BIAŁKU! Zrówno-

ważona dieta jest bardzo 
ważna. Jednak wiele osób zja-
da za mało pełnowartościo-
wego białka. Węglowodany 
(szczególnie proste, niestety) 
są o  wiele bardziej kuszące, 
dlatego też ich spożycie jest 
często wręcz nadmierne. 
Postaraj się wzbogacić swoją 
dietę o  chude mięso , ryby, 
jaja i nabiał.
ZACZNIJ TERAZ!

Michalina Adamus

Zapominamy o tym jak się zdrowo odżywiać

10 rad jak jeść, żeby 
nie przytyć przez zimę

zdrowie

Kanapa, dobry film, gorąca czekolada i paczka chipsów. Niejeden 
łasuch przekonał się, że to zabójczy zestaw dla zgrabnej sylwetki. 
Gdy dni są coraz krótsze i bardziej mroźne, a my coraz mniej skorzy 
do wysiłku i wyściubiania nosa z domu, łatwo o dodatkowe kilo-
gramy. Wszystkim, którzy preferują ciepłą kurtkę, a nie ochronną 
warstewkę tłuszczyku, przyda się ten poradnik.

Po nieudanej współpracy 
Waldemara Fornalika 
z reprezentacją Polski 

wiele osób zastanawiało się 
kto może ją wyciągnąć z doł-
ka, który przejawił się sła-
bymi wynikami, ale również 
najniższą pozycją w historii 
reprezentacji w rankingu 
FIFA (75 miejsce). Dywagacji 
na temat odpowiedniej oso-
by było wiele, dziennikarze 
sugerowali, żeby wziąć za-
granicznego trenera, który 
wprowadzi świeżość oraz 
profesjonalizm w poczynania 
naszego zespołu.  Te speku-
lacje 26 października 2013 r. 
uciął Prezes PZPN Zbigniew 
Boniek, który na następcę 
Fornalika desygnował Adama 
Nawałkę, podpisując z nim 
dwuletni kontrakt.

Niecały miesiąc później 
nasza drużyna miała przejść 
test, w pierwszym meczu, 
który został rozegrany 15 li-
stopada ze Słowacją. Niestety, 
przegraliśmy to spotkanie 
0:2, a gra naszego zespołu 
pozostawiała wiele do życze-
nia.  Jednak niepowodzenie 
można było zwalić na krótki 

czas pracy Adama Nawałki 
z piłkarzami. Trzeba przyznać, 
że trener nie miał łatwego ży-
cia. Ludzie zmęczeni ciągłymi 
porażkami i brakiem wyni-
ków, nie mieli już cierpliwości, 
a kredyt zaufania dawno się 
wyczerpał.

Okazję do rehabilitacji na-
sze Orły miały 3 dni później, 
18 listopada graliśmy z Irlan-
dią i choć wynik był lepszy, 
zremisowaliśmy to spotkanie 
0:0, to sam mecz był nudny 
i bez polotu. Następny egza-
min był 2 miesiące później 18 
stycznia, w składzie ligowym 
(bez zawodników grających w 
ligach zagranicznych) Polska 
zmierzyła się z Norwegią, był 
to kolejny mecz towarzyski, 
który miał potrząsnąć naszą 
reprezentacją i dać nadzie-
je kibicom. Po mimo braku 
takich gwiazd jak Robert 
Lewandowski czy Łukasz Pisz-
czek, wygraliśmy w niezłym 
stylu to spotkanie 3:0 by dwa 
dni później w bezbarwnym 
meczu wygrać z Mołdawią 
1:0 po bramce Pawła Brożka.

Można powiedzieć, że wy-
niki zaczęły bronić naszego 

selekcjonera, jednak drużyny, 
z którymi wygraliśmy były co 
najmniej 3 ligowcami jeśli 
chodzi o grę międzynaro-
dową.

W lutym tego roku repre-
zentację czekało arcyważne 
losowanie grup eliminacyj-
nych do Mistrzostw Europy 
w 2016 roku.  Do grupy D, 
w której grają biało – czerwo-
ni zostali wylosowani: Niemcy 
(aktualni Mistrzowie Świata), 
Szkoci, Irlandczycy, Gruzini 
i piłkarze Gibraltaru, którzy 
debiutują w eliminacjach.

Nasza reprezentacja roze-
grała jeszcze kilka meczów 
towarzyskich między innymi 
zremisowaliśmy z Niemcami 
0:0 oraz przegraliśmy ze Szko-
cją 0:1, jednak gra naszych za-
wodników nabierała koloru, 
a  i nadzieja na powodzenie 
w  eliminacjach rosła w ser-
cach kibiców.

7 września rozpoczęliśmy 
zmagania o punkty z debiu-
tantem na arenie międzyna-
rodowej – Giblartarem i choć 
każdy spodziewał się gładkie-
go zwycięstwa nad dużo niżej 
notowanym przeciwnikiem 

to pogrom 7:0 oraz 4 bramki 
Roberta Lewandowskiego 
zrobiły wrażenie. Apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia, tak 
samo jest z wiarą i nadzieją. 
Kiedy widać progres w poczy-
naniach biało – czerwonych 
od razu wzrasta entuzjazm 
wśród kibiców .

11 października w dru-
gim meczu eliminacyjnym 
rozegraliśmy pełne emocji 
spotkanie z Niemcami, mało 
kto wierzył, że po raz pierwszy 
uda nam się wygrać z obecny-
mi Mistrzami Świata. Jednak, 
Ci którzy postawili pieniądze 
u bukmachera na naszą re-
prezentację, nieźle się wzbo-
gacili. Po pełnym dramaturgii 
meczu wygraliśmy 2:0 i zapi-
saliśmy się na kartach historii. 
Drużyna Nawałki wygrała 
z Niemcami, było to pierwsze 
zwycięstwo polskiej drużyny 
z zachodnimi sąsiadami w hi-
storii.  Ten mecz spowodował 
wybuch entuzjazmu wśród 
kibiców, ale również wśród 
piłkarzy. Moim zdaniem to 
tego wieczoru narodziła się 
kadra Adama Nawałki. Kadra, 
dla której chce się kibicować, 
która walczy na boisku i pozo-
stawia na nim zdrowie. Po sa-
mych piłkarzach było widać, 
że każdy walczy za każdego, 

nikt nie odpuszcza, wszyscy 
wiedzą co mają robić i jak to 
robić. Narodził się duch dru-
żyny. To wszystko wyróżniło 
kadrę obecną od tej dyrygo-
waną przez poprzedników 
Adama Nawałki.

Następny mecz ze Szkocją 
był bardzo trudny. Ciężko jest 
się zmotywować po wspania-
łym spotkaniu z Niemcami, 
do dalszej ciężkiej pracy, 
jednak tak się odróżnia pro-
fesjonalistów od amatorów 
kopiących futbolówkę bar-
dziej dla rozrywki. Biało – 
czerwoni i tym razem nie 
zawiedli, po bardzo ciężkim 
i brutalnym meczu zremiso-
wali 2:2, co spowodowało, 
że po 3 meczach mieliśmy 
7 punktów i stawiało nas 
to w  roli współlidera grupy 
razem z Irlandią. Kolejny 
mecz był rozegrany w Tibilisi 
z niżej notowaną drużyną 
Gruzji, ale kto spodziewał 
się „spacerku” podczas tego 
spotkania, mógł czuć się za-
wiedziony. Po pierwszej bez 
bramkowej połowie, moż-
na było odnieść wrażenie, 
jakby nasi piłkarze dostali 
zadyszki, lub stracili koncen-
tracje. Wszystko odmieniło 
się w drugich 45 minutach, 
w których to zaaplikowali-

śmy naszym przeciwnikom 
4  bramki, a  gra układała 
się po naszej myśli. Po tym 
zwycięstwie Polska piastuje 
pozycję lidera grupy D, przed 
Irlandią, Szkocją, Niemcami, 
Gruzją i Gibraltarem.

Tego roczne zmagania na-
szych orłów zakończyły się 
17 listopada we Wrocławiu 
spotkaniem ze Szwajcarią, po 
wyrównanym meczy, który 
stał na wysokim poziomie 
zremisowaliśmy 2:2 kończąc 
mecz w dziesiątkę.

Końcówka tego roku dla 
polskiej piłki nożnej jest bar-
dzo dobra, już nie pamiętam 
kiedy tak dobrze wyglądała 
gra naszego zespołu. Dzięki 
temu atmosfera w szatni jak 
i wśród kibiców jest bardzo 
dobra. 

Nie możemy się doczekać 
kolejnych zmagań naszych 
piłkarzy. Niestety przyjdzie 
nam poczekać prawie 4 mie-
siące na kolejne widowisko 
w ich wykonaniu. Pozostaje 
nam wierzyć, że ten czas nie 
będzie zmarnowany, a każdy 
z Orłów będzie szlifował 
swoją formę w klubach by 
na wiosnę znów sławić Pol-
skę na arenie międzynaro-
dowej.

Aleksander Kubiak

Dobra końcówka roku dla polskiej piłki nożnej

„Jednak Polak z Polakiem potrafi”
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rozrywka

Krzyżówka 1/2014 Sudoku

Nie zapomnijmy o naszych 
małych sąsiadach ;)
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