
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Miesięcznik Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej
wydawany dzięki dotacji Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

W styczniu maturzyści zatańczą swojego pierwszego, praw-
dziwego poloneza. Powód? Studniówka!

Nr 1 (145)
styczeń 

2017

Ten nieZWYKŁY wieczór
Dzisiejszy bal maturalny w znacz-
ny sposób różni się od tego, na 
jakim bawili się nasi rodzice. 
Niegdyś studniówka urządzana 
była w skromnie, lecz gustownie 
udekorowanej sali gimnastycz-
nej. Przychodzili na nią wyłącz-
nie dyrekcja, całe grono nauczy-
cieli oraz uczniowie. Byli ubrani 
w strój galowy, uczennice naj-
częściej w czarną lub granatową 
spódnicę i białą koszulę, a chłop-
cy oczywiście w garniturach z ele-
ganckim krawatem. Do jedzenia 
nie było nic wykwintnego, lecz 
nikomu to nie przeszkadzało. Bal 
był wydarzeniem wyczekiwanym 
i wszyscy przychodzili na niego 
z chęcią. Każdy się angażował w 
jego organizację i chętnie poma-
gał. Symbolizował on zbliżającą 
się maturę i ukończenie szkoły 
średniej, a co za tym idzie, całko-
wite usamodzielnienie się. 

– Podczas mojej studniówki 
na stole gościły kanapki z szynką 
i ogórkiem kiszonym, z jajkiem 
i majonezem, sałatki jarzynowe 
oraz różne ciasta – opowiada 
pani Dominika Kubicz, absol-
wentka II Liceum Ogólnokształ-
cącego, końca lat osiemdziesią-
tych. – Wszystko było wyrobem 

naszych rodziców. O północy 
czekał na nas barszczyk czerwony 
z krokietem. Do picia oranżada 
oraz polo cockta. Sukienkę mia-
łam przerabianą z dawnej kre-
acji mojej mamy, gdyż w sklepie 
niewiele można było kupić. Nie 
było ani kapeli, ani DJ-a, muzykę 
puszczaliśmy z taśm magnetofo-
nowych. Pomimo wszelkich nie-
dostatków, wszyscy się świetnie 
bawili, a bal zostanie w mojej pa-
mięci na zawsze – dodaje. 

Dawniej piękny, 
symboliczny bal, a dziś?
W dzisiejszych czasach studniów-
kę zaczyna się planować pół roku 
wcześniej. Najważniejsze jest 
miejsce. Nie jest to sala gimna-
styczna, lecz w ofercie są przeróż-
ne hotele, sale, a nawet stadiony. 
Następnie wybiera się wystrój 
wcześniej ustalonego miejsca 
oraz menu. Jeśli chodzi o jedzenie 
to można wybierać pomiędzy su-
shi, każdą możliwą sztuką mięsa 
czy fontanną czekoladową z owo-
cami i słodkościami. Jakość leży 
na drugim planie, liczy się ilość 
i przepych! Kolejno zaprasza się 
wszystkich nauczycieli, dyrekcję i 
oczywiście osoby towarzyszące z 

zewnątrz, gdyż dziś istnieje taka 
możliwość. Każdy może przyjść 
z kim chce, aby przypadkiem 
nie czuć się samotnie. Ważną 
kwestią, a nawet najważniejszą, 
jest strój, w którym wystąpimy w 
ten wyjątkowy wieczór. Dla męż-
czyzn jest to raczej jasna sprawa 
– porządny garnitur, który przy-
da im się zarówno na bal, jak i 
maturę oraz stylowy dodatek w 
postaci muszki lub krawata. Jeśli 
chodzi o kobiety, to już bardziej 
skomplikowana sprawa. Sklepy 

Jurorzy świata
Dla dzieci w szkole, poza dobrą zabawą, ważne są również 
oceny. Pisząc to słowo, mam na myśli system pomiaru nabytej 
wiedzy przez ucznia. Ludzie kończą edukację, ale noty towa-
rzyszą im wciąż, bo wszystko, co robimy, musi być opatrzone 
opinią innych.

najskrajniejszych cech są najlep-
szymi motywatorami, prawda? 

Często żywimy urazę, słysząc 
uwagi na swój temat. ,,Jak pan 
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śmie mnie oceniać?”. ,,Co pani 
do tego?’’. Takie sformułowania 
bez trudu można usłyszeć. Nie 
chcemy być poniżani, źle znosimy 
krytykę (nawet jeśli jest trafna), 
ciągle mamy się za doskonałych, 
jednocześnie chętnie wytykamy 
innym ułomności i uchybienia od 
norm. Agnieszka Lisak, polska 
poetka i aforystka, celnie pod-
sumowuje to zjawisko: „Mów za 
plecami ludzi tyle, ile miałbyś 
odwagę powiedzieć im prosto w 
oczy”. 

oferują nieskończenie wiele su-
kienek, lecz żeby wybrać tę jedy-
ną, potrzeba dużo czasu. Do tego 
dochodzi zakup butów, torebki i 
biżuterii. Warto nie zapomnieć o 
kosmetyczce, makijażystce i fry-
zjerce. Należy zatrudnić również 
fotografa, osobę odpowiedzialną 
za muzykę, kamerzystę i oczywi-
ście poprosić rodziców o opiekę, 
bo to oni są organizatorami na-
szej imprezy. 

Trzeba się zastanowić, czym 
jest tak naprawdę dla nas stud-

niówka. Pokazem mody i okazją 
na ,,wylansowanie’’ się czy jednak 
podziękowaniem sobie nawzajem 
i miłym spędzeniem ostatniego 
wieczoru w takim gronie? Chodzi 
chyba o dobrą i wspólną zabawę, 
bo taki jest zamierzony cel owego 
balu. Pytanie tylko, czy rzeczywi-
ście te wszystkie ceregiele są nam 
niezbędne, czy jednak poradzili-
byśmy sobie bez tego całego szału 
studniówkowego? 

MARIA WICHŁACZ
marysiawichlacz@gmail.com

Nowinką nie jest, że naród pol-
ski (ale i nie tylko) ma, delikat-
nie mówiąc, niewyparzony język. 
Komentujemy każdego, w każ-
dym miejscu i o każdej porze, nie 
zważając na stosowność uwag, 
nie wspominając już o poprawno-
ści merytorycznej. W autobusie: 
„O jaki wielki korek”, w sklepie: 
„Jak tu drogo”, w szkole: „Jak tu 
głupio” etc. Są samochody, jest 
ruch, stąd zatory. Wysokość ceny 
to pojęcie względne, uwarunko-
wane zamożnością. Uwaga o pla-
cówce oświatowej tyczy się spo-
łeczności, systemu czy ogółu, bo 
przytoczona powyżej wypowiedź 
aż emanuje brakiem konstruk-
tywności.

Pewnie czegoś nie rozumiem 
i jest tak, że nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego oraz dziwnego. 
Mam jednak wrażenie, że popu-
larne obgadywanie ma podłoże 
psychologiczne. Czy nie czujemy 
się lepiej, gdy w ciężkim dniu zo-
baczymy kogoś, kto wygląda albo 
czuje się gorzej? Grubszy, wyż-
szy, kaleka, wyrzutek. Przykłady 

Nasi rodacy to zagorzali kibi-
ce. Nie piłka nożna, nie siatków-
ka, nawet nie skoki narciarskie. 
To obmawianie jest sportem na-
rodowym. Nic tak nie zbliża, jak 
wspólny wróg, co potwierdza hi-
storia pierwszej wojny światowej 
i przymierze państw Ententy czy 
też Związek Peloponeski z VI 
wieku przed naszą erą. Może nie 
w takiej skali, ale ludzki orga-
nizm, niezależnie od powagi sy-
tuacji, działa podobnie – szuka 
sojuszników. 

Młodzież w gimnazjach (o 
których niedługo będziemy pi-
sać z łezką w oku i w czasie prze-
szłym) wytyka się palcami, po-
równuje do rówieśników, bacznie 
obserwuje, szydzi z odmienności. 
Zdaje się, jakby szła w ślady poli-
tyków klepiących, co im ślina na 
język przyniesie, pozbawionych 
kultury i umiejętności prowadze-
nia cywilizowanej rozmowy. Wy-
miana ich argumentów kończy 
się wiązanką obelg. 

Niezależnie od wieku, płci 
czy wyznawanych wartości, a 
raczej deklaracji wiary, nieko-
niecznie zgodnej z prawdą, wy-
rażamy często krzywdzącą opi-
nię. Przypomnę wers Ewangelii 
według świętego Mateusza: „Nie 
sądźcie, abyście nie byli sądze-
ni”.

Jestem świadoma swojej hi-
pokryzji, biję się w pierś, przy-
znaję. Pisząc ten artykuł, właśnie 
robię to, co tak bardzo wytykam 
innym. Pomimo to podsumuję. 
Nie traktujmy komentowania 
czyjegoś życia jak hobby czy tle-
nu, niezbędnego przetrwaniu ga-
tunku. Szlifujmy swój charakter, 
by nie dawać pretekstu do oceny 
innym. Nie wyplenimy tego zja-
wiska, ale starajmy się je niwe-
lować, bo wszystko w nadmiarze 
szkodzi. 

ALEKSANDRA ZAWADZKA
zawa992711@gmail.com
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Niepotrzebny 
bez środków do życia

Problemem jest artysta. Dwu-
dziestopierwszowieczny dziwak 
postrzegany jako twórca-outsi-
der obijający się o peryferie życia 
społecznego, celebryta ubrany 
w niecodzienny kombinezon i z 
warkoczami do kolan sprzedający 
się za miliony. Mity wykreowane 
przez media portretujące tych 
najsłynniejszych. O nich słyszy-
my, choć to zaledwie garstka.

Co to znaczy być artystą? 
Słownikowo: uchodzić za osobę 
tworzącą przedmioty materialne 
lub utwory niematerialne, mają-
ce cechy dzieła sztuki. Czym jest 
dzieło sztuki? Wytworem arty-
stycznym o walorach estetycz-
nych takich jak piękno. Podoba ci 
się? To z pewnością dzieło sztuki. 
Więc czy rzeczywiście tak trudno 
o pracę dla innowatora?

Idę ulicą – słyszę: „Dostałeś 
się na ASP? Co potem? Lepiej 
szykuj wygodny karton”. Idę ko-
rytarzem – słyszę: „Liceum ar-
tystyczne? Nie ma pracy dla ar-
tystów, nikt ich nie potrzebuje”. 
Jesteście w błędzie.

Każdy specyficznie przycięty 
krzaczek, promenady w centrum, 
zwykły obraz w domu, grafika na 
desce, gra planszowa, teledysk do 
piosenki ulubionego wykonawcy, 
każde logo, szafka z Ikei, drzwi 
do biura, poręcz w galerii, opa-
kowanie ciastek – to wszystko są 
owoce ich pracy.

Jesz batona, patrzysz na logo 
Kitekata, spacerujesz przez mia-

Przejdźmy się po świeżo położonych brukowych kostkach 
ułożonych w pomysłowe wzory, podziwiajmy nowo wybudo-
waną akademię muzyczną, zachwyćmy się pięknem lampy 
wykonanej w staromodnym stylu czy misternie wykonanych 
potężnych drzwi katedry.

sto, widzisz z oddali znak Fresza, 
przebiegasz przez ulicę, twoją 
uwagę przyciąga lśniący merce-
des prosto z salonu, zapraszasz 
dziewczynę do galerii sztuki, 
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kłady można mnożyć, to wszyst-
ko dzieła artystów.

Błędem jest więc mówienie, że 
nie ma dla nich pracy. Że nie są 
potrzebni, nie ma dla nich przy-
szłości. Każdy z nas ich potrzebuje. 
To oni zaszczepiają w nas sadzonki 
nonkonformizmu. Dzięki nim je-
steśmy bardziej wrażliwi, dotykają 
nas problemy, z którymi naturą jest 
walczyć, a dawno już nie odgry-
wały w naszej codzienności żad-
nej roli. Oni kolorują nasze życie. 
Sprawiają, że szarość każdego dnia 
jest barwniejsza, nie jesteśmy przy-
tłoczeni życiem w centrum miasta, 
nasze oczy mają zajęcie.

SZYMON DASZEK
szymon.daszek1@gmail.com

Langusta na Palmie
Kto powiedział, że Internet jest zły? Owszem, można w nim 
znaleźć rażące oczy treści, filmy czy strony internetowe, ale 
istnieje też jego dobra strona, o której rzadko się mówi. 
Żyjemy w dobie Facebooka i innych popularnych portali 
społecznościowych, na których często przesiadujemy ca-
łymi dniami, nie wyciągając z tego żadnych korzyści ani 
morałów.

Ostatnio szperając w ogrom-
nym wirtualnym świecie, na-
tknęłam się na pewien kanał na 
YouTube. Na samym początku 
zaintrygowała mnie jego ciekawa 
nazwa – Langusta na Palmie. 
Moje zdziwienie wzrosło, gdy do-
wiedziałam się, że prowadzi go 
polski dominikanin Adam Szu-
stak. Jest to trzydziestoośmiolet-
ni wędrowny kaznodzieja, autor 
różnych książek i audiobooków, 
pochodzący z Myszkowa. Już 
po obejrzeniu pierwszego filmi-
ku, dosłownie zakochałam się w 
tym, co mówi. Co prawda, jest on 
duchownym i w większości gło-
si treści chrześcijańskie, ale nie 
tylko. Również niewierzący, jak 
i ci niezdecydowani mogą czer-
pać od niego ogrom pozytywnej 
energii, którą wlewa w każdego 
swojego widza bez żadnego wy-
jątku. Mógłby nawet rozwiać czy-
jeś wątpliwości swoim pięknym 

Dzień w dzień dojeżdża do 
pracy, siada w tym samym po-
ciągu. Zawsze widzi dom pod 
numerem 15. Nie wiesz nic o niej, 
nie znasz jej historii, ale wiesz, że 
tam gdzieś jest tajemnica do od-
krycia.

Rachel Watson wsiada regu-
larnie o 8.04 do pociągu, który 
zabiera ją do Londynu. Maszyni-

sta zatrzymuje się przy zepsutym 
semaforze, niedaleko dzielnicy, 
gdzie kobieta mieszkała wraz 
ze swoim byłym mężem. Przez 
okno w przedziale zauważa je-
den z domów. Zajmuje go para, 
która jest dla niej wzorem ide-
alnej rodziny. Nazywa ich Jess i 
Jason. Obserwuje ich codzienne 
życie. Wyobraża sobie, że mężat-
ka jest delikatną i wrażliwą na 
sztukę osobą, a jej luby silnym 
mężczyzną, który jest dla kobiety 
ostoją. Rachel codziennie stara 
się zajrzeć do ich mieszkania i 
zobaczyć, co nowego dzieje się 
u tej pary. Myśl o miłości, którą 
dostrzega, trzyma ją przy życiu. 
Lecz co stanie się, kiedy pra-
cująca kobieta zauważy nie tak 
niewinną Jess całującą się z ko-
chankiem? 

Główna bohaterka jest alko-
holiczką, która żyje w przekona-
niu, że jej były mąż do niej wróci. 
Jest ona świetnym przykładem 
biernej i poszkodowanej boha-
terki, jaką ukazuje nam Paula 
Hawkins, brytyjska pisarka w 
thrillerze „Dziewczyna z pocią-
gu”.  Lecz co stanie się, kiedy Jess 
zaginie i to Rachel była ostatnią 
osobą, która ją widziała? Akcja 
toczy się dosyć szybko, ale nie-
które momenty są przeciągnięte 
przez pisarkę. Trzyma ona w na-
pięciu do ostatniej chwili, a za-
kończenie może zaskoczyć. 

Książka została uznana za 
najlepszą przez dziennik „New 
York Times” i utrzymywała się 
na pierwszym miejscu przez 
czternaście tygodni. Dzięki tak 
dobrej famie sprzedaż wzrosła 
do trzech milionów w Stanach 
Zjednoczonych i do miliona w 
Wielkiej Brytanii i to tylko do 
marca 2015 roku. Dzieło dosta-
ło mnóstwo pochlebnych opinii 
oraz w tym roku doczeka się swo-
jej ekranizacji. Nawet sam Ste-
phen King, wybitny amerykański 
pisarz literatury grozy, wypowia-
da się o niej: „Znakomity thriller. 
Nie mogłem się oderwać przez 
całą noc”. 

Chociaż książka jest uznawa-
na przez większość za świetną, 
mnie zawiodła. Przez swoją sła-
wę postawiła bardzo wysoką po-
przeczkę, której sama nie prze-
skoczyła.

ALICJA WÓJCIK
ala.wojcik@autograf.pl

dróży i pokazuje piękne, niezna-
ne miejsca, Ballady i Romanse, 
w których rozmawia o miłości 
i związkach, Do UCHA, Do-
branocki, Pachnidła czy moje 
ulubione – SzustaRano, gdzie 
codziennie o szóstej nad ranem 
motywuje uczniów do wstania 
z łóżka i przeżycia wspaniałego 
dnia. Nazwę tę zaczerpnął ze 
swojego nazwiska – Szustak, 
dlatego błąd ortograficzny jest 
celowy. Uważam, że ten czło-
wiek jest dowodem na to, że ist-
nieją jeszcze pozytywni księża z 
pasją, którzy kierują się wyłącz-
nie miłością do drugiego czło-
wieka. 

Staje się on coraz bardziej 
popularny i ma już ponad 155 ty-
sięcy subskrypcji na YouTube, 
przez co trafia do większości 
ludzi. Jego słuchaczami są naj-
częściej młode osoby. Po prostu 
przemawia do młodzieży, bo 
mówi wiele o życiu i o tym, jak 
godnie je przeżyć, aby być szczę-
śliwym. Od tego zwariowanego 
dominikanina możemy czerpać 
wiele wartości i uczyć się, jak ko-
chać innych ludzi. Tak jak robi 
to on.

ANITA AHADI
a.ahadi@wp.pl

świadectwem wiary, które znaj-
duje się na jego kanale. Jestem 
pewna, że każdy znalazłby coś 
dla siebie, ponieważ jest tam wie-
le do wyboru. 

Ojciec Szustak nagrywa ta-
kie serie jak Niecodzienny Vlog, 
gdzie zdaje relacje ze swoich po-
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podziwiasz obrazy i rzeźby, wy-
bierasz nową pościel z niebanal-
nym wzorem. Prawie każda firma 
potrzebuje grafika komputerowe-
go na zlecenie. Każdy warsztat 
stolarski potrzebuje rzeźbiarza 
do wyrobu pięknych drzwi czy 
okien. Każdy sklep szuka artysty, 
żeby wykonał do niego reklamę. 
Do wszystkich produktów po-
trzebny jest ktoś, kto sprawi, że 
będą się lepiej sprzedawać. Przy-
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◗ Czy można zaryzykować 
stwierdzenie, że swoje pierwsze 
kroki na nartach stawiałeś nie-
wiele później niż na nogach?

– Od najmłodszych lat rodzi-
ce zabierali mnie do Jakuszyc, 
centrum polskich biegów narciar-
skich, gdzie zacząłem przygodę, 
która trwa do dziś. Śmiało więc 
można tak powiedzieć!

◗ Po jakim czasie zrozumia-
łeś, że narty są dla Ciebie czymś 
więcej niż spędzaniem wolnego 
czasu?

– Poniekąd byłem skazany 
na biegówki ze względu na mo-
ich rodziców. Jednak nigdy nie 
był to dla mnie przymus, sport 
sprawiał mi przyjemność. Zary-
zykowałbym nawet stwierdzenie, 
że biegi narciarskie to moja pasja 
od zawsze, ale do decyzji o rozpo-
częciu profesjonalnych treningów 
musiałem zwyczajnie dojrzeć.

Stawiam 
na biegówki!

MICHAŁ BORECZEK od dziecka wiedział, że sport to jego pasja. Jednak dopiero po kilku 
latach odkrył swoją miłość do nart biegowych. Kiedyś zwykły dzieciak, dziś niespełna siedem-
nastoletni mężczyzna zajmujący miejsce na podium Pucharu Polski. Z młodym, lecz doświad-
czonym narciarzem rozmawia Kaja Rusiecka.

Foodsharing  
już we Wrocławiu

pewne chodziłbym do jednego z 
wrocławskich ogólniaków. Chcę 
stale poprawiać swoje rezultaty 
i marzę o startach w światowej 
elicie. Wiem, że sport to niestety 
zajęcie na niezbyt długi okres w 
życiu człowieka, dlatego – o ile 
będzie taka możliwość – chcę 
udać się na studia techniczne.

◗ Czy jest ktoś, na kim się 
wzorujesz?

– Moim największym ido-
lem jest Petter Northug. Chyba 
ze względu na bardzo efektowny 
styl biegania i troszkę podobny 
do mojego temperament. Bardzo 
też lubię Finna Hagena Krogha, 
Emila Iversena i Lukasa Bau-
era. Jeśli chodzi o sportowców z 
innych dyscyplin to wyjątkowym 
szacunkiem darzę pływaka Mi-
chaela Phelpsa oraz rowerzystkę 
Maję Włoszczowską.

◗ Jakie masz rady dla począt-
kujących biegaczy?

– Myślę, że warto zacząć od 
spokojnych wycieczek na biegów-
kach. Sprawdzić, czy na pewno 
nas to kręci. Jeśli tak – pora na 
elementy kształtowania techniki, 
najlepiej pod okiem instruktora. 
Biegi narciarskie to świetny wy-
bór ze względu na to, że angażują 
wszystkie większe grupy mięśnio-
we.

◗ Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów.

KAJA RUSIECKA
kajkarusi@gmail.com
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Na co dzień nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, jak wiele 
jedzenia wyrzucamy do kosza. 
Jesteśmy świadomi, że są gdzieś 
wśród nas ludzie niedożywieni, 

ale zazwyczaj o tym nie wiemy 
i nie mamy jak im pomóc. Na 
szczęście powstał projekt, któ-
rego działanie zapobiega mar-
notrawieniu żywności i jedno-
cześnie pozwala głodnym się 
najeść.

– Inicjatywa Foodsharing 
narodziła się w Niemczech – 
mówi Aleksandra Jagielska, 
zaangażowana w akcję Food-

Masz nadmiar jedzenia w lodówce i nie wiesz, co z nim zro-
bić? Jest na to sposób! Możesz się nim podzielić z innymi 
w Jadłodzielni.

sharingu. – Od 2012 roku funk-
cjonuje tam, niemalże w każ-
dym mieście, punkt tego typu. 
Podobnie zaczyna się dziać w 
Polsce. Akcja nie jest jeszcze 

tak popularna, ale wszystko 
zaczyna nabierać rozmachu. 
Pierwszym miejscem była War-
szawa, która rozpoczęła swo-
ją działalność w maju ub.r. Za 
przykładem stolicy poszedł 
Kraków i Toruń. Teraz kolej 
na Wrocław. Zakładamy Jadło-
dzielnię, czyli punkty wymiany 
żywności, składające się z lo-
dówki i szafki. Warto pamiętać, 

◗ Jaki jest największy sukces, 
który do tej pory udało Ci się 
osiągnąć?

– W minionym sezonie wraz 
z klubowymi kolegami zostałem 
złotym medalistą Mistrzostw 
Polski w biegu sztafetowym, 
klasyfikację generalną Pucharu 
Polski zakończyłem na trzecim 
miejscu, a kilka dni temu dosta-
łem wiadomość o powołaniu do 
szerokiej kadry przed European 
Youth Olympic Festival two tho-
usand seventeen w Erzurum w 
Turcji.

◗ Jak szkoła reaguje na Twoje 
sportowe zaangażowanie i czy ko-
liduje ono z tokiem nauki?

– Uczęszczam do Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Szczyr-
ku. Jak sama nazwa wskazuje, 
uczelnia ta ma za zadanie wy-
chowywanie przyszłych zawod-
ników ścisłej czołówki światowej. 
Wszystko jest ustawione pod 
sport, lecz nie zapominamy o na-
uce. Co ciekawe, pracujemy nie-
typowym dla tradycyjnych szkół 
cyklem dnia. Dzień zaczynamy 
treningiem, a po południu mamy 
lekcje. Mimo częstych i długich 
nieobecności, raczej dobrze ra-
dzę sobie z nauką, lecz wymaga 
to dość dużo własnego wkładu 
pracy.

◗ Wiążesz swoją przyszłość 
z nartami czy uważasz to za po-
boczne zajęcie?

– Zdecydowanie stawiam na 
biegówki! Gdyby było inaczej, za-

 Nie ma sztuki bez aktu

Białe włosy, czarny golf oraz 
ciemne okulary tworzyły jego 
wizerunek na salonach. Twórca 
słynnego nowojorskiego atelier 
The Factory, które szybko w la-
tach 60. stało się centrum amery-
kańskiej elity artystycznej. Wsła-
wił na całym świecie nurt pop, 
który czerpał całymi garściami z 
konsumpcjonizmu powojennych 
zachodnich cywilizacji i reklamy. 
Tworzył portrety znanych postaci, 
w tym Marlona Brando, Jacqueli-
ne Kennedy Onassis czy Włodzi-
mierza Lenina. Postrzegany jako 
manipulant i osoba o zimnym 
usposobieniu, która wszystkie 
zdania wypowiadała z kamien-
ną twarzą, przyczyniając się tym 
do stworzenia mu przezwiska – 
Drella, czyli połączenie Draculi 
i Cinderelli (Kopciuszek). Wiel-
ki wizjoner oraz artysta, zmarły 
przedwcześnie w wieku 58 lat.

Jednak jego sztuka trwa na-
dal i porusza, inspirując miliony, 

a tym razem także wrocławian. 
Do 22 stycznia w Pawilonie Czte-
rech Kopuł trwa jedno z najważ-
niejszych wydarzeń związanych 
z Europejską Stolicą Kultury 
– wystawa prac Andy’ego War-
hola. Wystawa zawiera ponad 50 
prac, w tym „Multicolored Ma-
rilyn”, „Diamond Dust Shoe” 
czy też „Camouflage”. Poza 
Warholem zwiedzający mogą 
podziwiać prace Roberta Rau-
schenberga oraz jego kochanka 
Cy Twombly’ego, amerykań-
skiego abstrakcjonisty. Kolekcja 
obrazów pochodzi z niemieckie-
go oddziału Nationalgalerie, ze 
zbiorów wybitnego kolekcjonera 
sztuki Ericha Marxa.

Wystawa dostępna do 22 
stycznia 2017 roku, informacje 
na temat biletów dostępne na 
stronie organizatora. 

ZUZANNA SAWICKA 
sawicka.zk@gmail.com

Legenda pop-artu 
we Wrocławiu

Jego kolorowe portrety Marilyn Monroe zna chyba każdy, pusz-
ka słynnej fasolki czy napoju gazowanego stały się jego wizytówką. 
Miał wpływ na masy, stając się symbolem sztuki drugiej połowy 
XX wieku. Jego mottem było: „W przyszłości każdy będzie sławny 
przez 15 minut”. Proszę państwa, oto Andy Warhol.

że funkcją Foodsharingu jest 
jedynie udostępnienie miejsca 
do przeprowadzenia wymiany, 
natomiast produktami każdy 
częstuje się na własną odpowie-
dzialność. Akcja jest skierowa-
na do wszystkich, więc każdy, 
kto ma trochę więcej jedzenia, 
może je zostawić w punkcie Fo-
odsharingu, jak również wziąć 
ze sobą. Każdy rodzaj pokar-
mu, który można uratować, jest 
mile widziany. Począwszy od su-
chych produktów, takich jak ka-
sze, po dania gotowane. Mamy 
jednak specjalnie stworzoną 
listę, skonsultowaną z sanepi-
dem, która wprowadza pewne 
ograniczenia. Nasza działal-
ność polega również na moni-
torowaniu stanu świeżości pro-
duktów i przestrzegania zasad 
BHP. Równocześnie z rozwo-
jem punktu chcemy poszerzyć 
swoją działalność. W tym celu 
w projekt zaangażować chcemy 
foodsaverów, czyli dosłownie 
tłumacząc, osoby odbierające 
jedzenie oraz szukające nowych 
miejsc, gdzie niepotrzebnie wy-
rzucane są duże ilości pokarmu. 

Inicjatywa niewątpliwie re-
alizuje szczytny cel. Według sta-
tystyk Banku Żywności SOS w 
Warszawie: „w Polsce marnuje 
się dziewięć milionów ton żyw-
ności, podczas gdy co siódma 
osoba cierpi z powodu głodu”.

– Możliwości zaangażowa-
nia się w projekt jest kilka. Moż-
na przejąć zadania foodsavera, 
udostępnić miejsce na Jadło-
dzielnię, koordynować punkty 
Foodsharingu poprzez dbanie o 
ich porządek i odpowiedni stan 

jedzenia, pomoc w organizacji 
sprzętu, czyli lodówek i szafek, 
oraz promocję akcji poprzez 
współpracę z różnymi media-
mi. Jeśli chodzi o Jadłodziel-
nię, to taki punkt otworzyliśmy 
w pierwszym tygodniu grud-
nia ub.r. w domu studenckim 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
„Arka” na ul. Olszewskiego 25. 
Mogę zdradzić, że jest spora 
szansa na powstanie kolejnego 

punktu w samym centrum Wro-
cławia – mówi Maciej Pieńkow-
ski, uczestnik projektu.

Więcej informacji na temat 
projektu można znaleźć na Fa-
cebooku pod hasłem „Foodsha-
ring Wrocław”, gdzie umiesz-
czone są wszystkie aktualne 
informacje na temat inicjatywy.

MARTA NOWAK
marta63-98@wp.pl
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 Loża szydercówjako wymówka ludziom, którzy 
chcą usprawiedliwiać swoją kseno-
fobię i wrogość. 

Nie zamierzam się jednak sku-
piać na słuszności ich poglądów. 
Nie zamierzam pisać o marszach, o 
demonstracjach, zadymach. Wolę 
poruszyć temat koszulkowego pa-
triotyzmu. Dla niektórych gadżety 
z narodowymi symbolami to swego 
rodzaju deklaracja, a dla innych 
czysty biznes, tłumaczony czasem 
jako wspieranie polskich marek. 
Czy jednak sprzedaż kijów bejsbo-
lowych z symbolem Polski Walczą-
cej jest najlepszym sposobem pro-
pagowania lokalnego rzemiosła? 
Patriotyczny biznes musi mieć jed-
nak w sobie to coś, bo powoli sta-
je się dostrzegany przez światowe 
marki. Polska marka Vitkac we 
współpracy z francuskim domem 
mody Vetements zaprojektowała 
i wypuściła na rynek bluzę ze sło-
wami Mazurka Dąbrowskiego. 
Właściwie nie ma się co dziwić, w 
modzie nie ma już granic ani tema-
tów tabu, ale czy to ten moment, 
kiedy odzież patriotyczna zaczyna 
wchodzić na światowy rynek? Do 
butików wielkich marek? Co będzie 
następne? Karl Lagerfeld i husaria? 

Chyba powinniśmy się przez 
chwilę zastanowić, czy nie posu-
nęliśmy się za daleko. Naszywki, 
koszulki, torby, breloki. Wszystko 
to z narodowymi emblematami. 
Chyba tego za dużo. W końcu sło-
wa hymnu lepiej mieć w sercu niż 
na plecach.

HANNA GIETZ
haniagietz@gmail.com

Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

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

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

EURO 2012 miało być punktem zwrotnym w historii polskiej 
piłki –zarówno reprezentacyjnej, jak i klubowej. Kadra 
Franciszka Smudy, zamiast zachwycić, tylko zirytowała, a na 
prawdziwą dobrą zmianę kibicom biało-czerwonych przyszło 
czekać jeszcze kilka lat. 

kowana w romantyzmie, przewija 
się we wszystkich epokach, wiel-
kich dziełach, utworach. Tworzone 
przez Mickiewicza postacie gotowe 
były oddać życie za Naród, Kocha-
nowski potępiał bierną postawę 
szlachty, Krasicki pisał o patrioty-

zmie jako o najwyższej cnocie. Ale 
zostawmy na chwilę twórców i ar-
tystów. Skupmy się na tym, jak jest 
dzisiaj. Ciężko określić dokładnie, 
kiedy to się stało, ale coś tak pięk-
nego, jak patriotyzm zaczęło być 
kojarzone z nacjonalizmem. To 
pojęcie zostało wykradzione, a jego 
znaczenie zmienione. Teraz służy 

Cała Polska  
w cieniu Śląska?

Szczególny impuls do rozwoju, 
ze względu na budowę nowych 
pięknych stadionów i towarzyszą-
ce im inwestycje, miały otrzymać 
kluby z miast organizujących me-
cze Mistrzostw Europy – między 
innymi Śląsk Wrocław. Drużyna 
ze stolicy Dolnego Śląska miała 
wręcz obowiązek skorzystać na 
boomie na piłkę w naszym kraju 
sprzed czterech lat, określanym 
przez dziennikarzy jako „Efekt 
EURO 2012”. Wydarzenia na 
boisku, chyba jedyny raz w naj-
nowszej historii klubu, ułożyły się 
po myśli właścicieli Śląska. Nieco 
ponad miesiąc przed pierwszym 
meczem polsko-ukraińskiego tur-
nieju, klub po raz drugi w dziejach 
zdobył mistrzostwo Polski. Czy 
można wyobrazić sobie lepszą re-
klamę dla miasta, do którego lada 
moment miały przyjechać setki 
tysięcy kibiców z całej Europy, 
niż szczycenie się posiadaniem 

najlepszej piłkarskiej drużyny w 
kraju? 

– Wiadomo, że kiedy jest suk-
ces, wszyscy się cieszą. Później 
trzeba jednak jeszcze umieć z tego 
skorzystać – mówi przewodniczą-
cy Społecznej Rady Sportu przy 
Śląsku i radny Wrocławia z ramie-
nia Nowoczesnej, Paweł Rańda. – 
Jeżeli chodzi o sukces z 2012 roku, 
pewna szansa została zaprzepasz-
czona – dodaje wioślarski wice-
mistrz olimpijski z Pekinu. 

Mistrzostwa Europy się za-
kończyły, we Wrocławiu rozpo-
częły się kłopoty. Zespół za dar-
mo opuścili ważni zawodnicy, tacy 
jak Piotr Celeban, Jarosław Fojut 
czy Łukasz Madej. Trudno było 
oprzeć się wrażeniu, że mistrzow-
ski tytuł zaskoczył szefów klubu, 
choć Śląsk przez całe rozgrywki 
plasował się w ścisłej czołówce. 
Poważnie osłabiony zespół nie 
miał najmniejszych szans w kwa-

lifikacjach Ligi Mistrzów. Seria 
nieudanych wyników na począt-
ku sezonu spowodowała dymisję 
trenera Oresta Lenczyka, który 
w trzy sezony doprowadził Śląsk 
z dna tabeli na sam szczyt. Cztery 
miesiące po zdobyciu mistrzostwa 
Polski o wielkim sukcesie przypo-
minał już tylko puchar w gablo-
cie, głównych twórców wyniku w 
klubie już nie było. Co 
prawda w sezonie, w 
którym wrocławianie 
bronili tytułu, zajęli w 
lidze trzecie miejsce i 
nieznacznie przegrali 
w finale Pucharu Pol-
ski z Legią Warszawa, 
ale później z miesiąca 
na miesiąc sytuacja w 
klubie była coraz gor-
sza. Złote medale mi-
strzostw Polski miały 
być podwalinami pod 
budowę potęgi. Oka-
zały się ruchomymi 
piaskami. 

Jesienią 2013 roku, 
po zakończeniu bardzo nieuda-
nego związku z Zygmuntem So-
lorzem-Żakiem, z siedziby klubu 
przy Oporowskiej zaczęły płynąć 
naprawdę dramatyczne komunika-
ty. Śląskowi w oczy zajrzało widmo 
bankructwa i wycofania z ekstra-
klasy, brakowało pieniędzy na co-
dzienne funkcjonowanie. Jak to 

się ma do mocarstwowych planów 
snutych jeszcze kilkanaście miesię-
cy wcześniej? Za każdym razem, 
kiedy Śląsk stawał nad przepaścią, 
ratowało go jednak miasto – więk-
szościowy współwłaściciel, który 
od kilku lat bezskutecznie poszu-
kuje chętnego do kupna klubu. 

– Docelowo trzeba dążyć do 
tego, by udało się znaleźć stabil-

nego inwestora – deklaruje radny 
Paweł Rańda. 

Dziś Śląsk, cztery lata po mi-
strzostwie, nie jest jednak interesu-
jącym kąskiem. Owszem, sytuacja 
finansowa jest lepsza niż jeszcze 
niedawno, nie znaczy to jednak, że 
jest dobra. Innym palącym proble-
mem jest frekwencja na Stadionie 

Miejskim. Średnio, domowe me-
cze Śląska z trybun ogląda około 
10 tysięcy ludzi w każdym sezonie. 
To jedna czwarta pojemności ol-
brzymiego obiektu na Maślicach. 
W Gdańsku czy Poznaniu „Efekt 
EURO 2012” widać gołym okiem. 
Tam też, nie bez kłopotów, ale 
jednak, po mistrzostwach Europy 
udało się zbudować silne drużyny 

piłkarskie, zapełniające stadiony, 
na których przed czterema laty od-
bywał się turniej. Nieliczni kibice 
na trybunach we Wrocławiu często 
zagrzewają piłkarzy przyśpiewką 
„Cała Polska w cieniu Śląska” – to 
jednak cały czas tylko puste słowa.

KAROL BUGAJSKI
bugajski.karol@tlen.pl

Fot. Ada Bolkowska

Ile ludzi, tyle opinii na różne 
tematy, tyle sposobów postrzega-
nia świata i tyle poglądów. Różnie 
na przykład jest postrzegana kwe-

stia patriotyzmu. Dla niektórych 
wystarczy płacenie podatków i 
głosowanie w wyborach, inni wolą 
nienawidzić obcych i inności w ja-
kiejkolwiek postaci.

Patriotyzm to wbrew pozorom 
temat zawsze na czasie, nie tylko 
w listopadzie. Miłość do ojczyzny, 
szczególnie wychwalana i gloryfi-

Nie pytaj o Polskę
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Wyobraźmy sobie współcze-
sny świat, w którym koło wyglą-
da jak to wyłupane z kamienia 
przez pierwotnych ludzi, muzyka 
ogranicza się do rytmu wystu-
kiwanego przez czarnoskórego 
chłopca w słomianej przepasce 
na biodrach, domy to lepianki z 
gliny, a w restauracjach kelner, a 
raczej ta owłosiona małpa, rzuca 
nam na stół, wykonany z kawałka 
drewna wyrzuconego przez mo-
rze, opierzony kawałek mięsa. I 
tak sukcesem jest to, że owo mię-
so podano nam już martwe i nie 
musimy go sobie sami upolować, 
bo w innym przypadku to ono 
upolowałoby nas.

Przykładów można mnożyć 
w nieskończoność. Na szczęście 
dzisiaj, gdy w wielu czynnościach 
wyręczają nas maszyny i kompu-
tery, a wszystko ma swoją estety-
kę, jest lepsze, nowocześniejsze, 
doskonalsze od swojego pierwo-
wzoru, nie musimy już zmagać się 
z tym wszystkim, z czym zmagali 
się nasi przodkowie. Czemu mo-
żemy to zawdzięczać? Oczywiście 
postępowi, rozwojowi, rewolucji. 
Ale co za tym wszystkim stoi? Co 
to wszystko napędza? Odpowie-
dzią jest krytyka. Krytyka i ambi-
cje, a może nawet ego, nas, ludzi, 
którzy ciągle dążą do doskonało-
ści. To przez krytykę, w ludziach 

rodzi się myśl: „Hej! Przecież 
można zrobić to lepiej. Można 
udowodnić innym, że da się to 
zrobić lepiej”. I tak drogą prób i 
błędów, za cenę nieprzespanych 
tygodniami, miesiącami, a czasa-
mi nawet latami nocy, pewnego 
wyalienowania się ze środowiska, 
w końcu osiągamy cel, aby znowu 
spotkać się z krytyką i zacząć cały 
proces od nowa lub pozostawić 
przyszłemu pokoleniu, z wiarą, że 
w końcu osiągnie doskonałość.

Dlatego nie potrafię zrozu-
mieć ludzi, którzy boją się kry-
tyki, jak Rzymianie słoni Han-
nibala. Krytyka, oczywiście ta 
konstruktywna, a nie ociekająca 
jadem, nienawiścią i zazdrością, 
to nic złego. Powinna być naszym 
motorem do ulepszania i dosko-
nalenia tego, co udało nam się 
wyjąć z głowy i przedstawić w 
fizycznej formie. Prawdziwym 
przyjacielem nie będzie ten, kto 
rzuci okiem na naszą pracę i po-
klepując po ramieniu powie: „Do-
bra robota”, choć w jego myślach 
brzmiało raczej: „Dobry chłam”. 
Bo w końcu, cytując patrona na-
szej szkoły – Aleksandra Fredrę: 
„Mądra krytyka oświeca, głupia 
gasi”.

ALEKSANDRA DĄBROWA 
adabrowa1250@gmail.com

Czyli o pochwale krytyki


