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Dolny Śląsk reklamuje się jako pełne ukrytych skarbów i obfitujące w legendy miejsce. Tajemnicze jest nie tylko dlatego, że 
mieszkamy tu od niespełna siedemdziesięciu lat, ale też nie potrafimy wytłumaczyć pewnych aspektów historii współczesnej 
– zwłaszcza działalności nazistów na tych terenach podczas drugiej wojny światowej.
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Wiecznie aktualne

Nie wiem, ile jest osób, które 
słyszały o znajdującym się w Gó-
rach Sowich kompleksie sztolni 
Riese – po polsku Olbrzym. Lub 
jeśli ktoś słyszał, to jaki jego wie-
dza ma zakres.

– Najczęściej ludzie pamię-
tają jedynie to, że jest tam zimno 
i ciemno – mówi Klara Stryjew-
ska, uczennica VII LO we Wro-
cławiu.

I rzeczywiście – jeśli dodamy 
do tego różne teorie dotyczące 
przeznaczenia tych obiektów, 
które pojawiają się w wielu książ-
kach, naprawdę łatwo jest się po-
gubić. 

Sztolnie powstawały w odle-
głości kilku kilometrów od siebie 
i choć nigdy nie znaleziono połą-
czenia między nimi, nazywa się 
je kompleksem. Budowane były 

w latach 1943–1945 przez więź-
niów z nieopodal znajdujących 
się filii obozu Gross-Rosen. Pra-
ce trwały do czasu wkroczenia na 
te tereny Armii Czerwonej. I tu 
pojawiają się wątpliwości. Nie-
którzy twierdzą, że Niemcy nie 
skończyli swojego projektu, inni, 
że te działania to było nic inne-
go jak maskowanie, kierowanie 
uwagi na inne tory. Dyskusja na 
temat przeznaczenia jest równie 
zażarta – mówi się, że sztolnie 
miały zostać kwaterą główną Hi-
tlera, ale mogły być to też pod-
ziemne fabryki zbrojeniowe.

Cisza
Skarby są tym, co szczególnie 

pobudza wyobraźnię większo-
ści z nas. Faktem jest, że ostatni 
konserwator zabytków III Rze-
szy, Günther Grundmann, spo-
rządził listę skrytek znajdujących 
się na terenie naszego wojewódz-
twa. W skrytkach tych umiesz-
czone zostały m.in. dzieła sztuki 
Dolnego Śląska. Część tych dóbr 
została już zrabowana, części 
nie odnaleziono. Mirosław Fi-
giel, wrocławski historyk sztuki, 
w latach 1997–2002 pełnił funk-

Wilcza miłość
„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” – słyszymy w znanej piosence biesiadnej. A jak wiadomo, 
z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach.
Nasz naród śmiało możemy 

porównać do niezbyt zżytej ze 
sobą familii. Jej członkowie na co 
dzień mijają się obojętnie, każ-
dego pochłaniają własne sprawy. 
Zjednoczenie przychodzi w mo-
mentach skrajnych wydarzeń – 
ślubów lub pogrzebów. Wtedy 
stają razem za pan brat, okazują 
wsparcie i sympatię. Jednak już 
następnego dnia nachodzi myśl, 
że nowy chłopak kuzynki jest 
wyjątkowo nieatrakcyjny, a wujek 
Rysiek niesamowicie przytył. Ot, 
takie luźne refleksje.

Razem do tańca
Zaledwie czternaście procent 

respondentów badania CBOS 
z 2013 roku przyznało, że Polaków 
więcej łączy niż dzieli. A nic nie 
scala lepiej niż świętowanie okro-
pione alkoholem. Nie bez powodu 
jesteśmy znani w świecie z zami-
łowania do zabawy, a szczególnie 
chętnie celebrujemy sukcesy na-
szych reprezentacji sportowych. 
Od piłkarzy z orzełkiem na piersi 
nie wymagamy wiele. Zdarza się, 
że remis w pełni nas satysfakcjonu-

je. A zwycięstwo, choćby to z paź-
dziernika nad Niemcami, wprawia 
kraj w prawdziwą euforię. Wtedy 
fani futbolu potrafią odsunąć na 
bok animozje międzyklubowe i za 
zdrowie Lewandowskiego i spółki 
przechylają kieliszek za kielisz-
kiem. A w nich, w ramach patrio-
tyzmu, który również cementuje 
naród, polska woda ognista.

I do różańca
We wspomnianym badaniu 

jako główny czynnik spajający 
społeczeństwo uznano tragedie, 
kataklizmy i sytuacje kryzysowe. 
Karol Dusza powiedział kiedyś: 
„Jedynym miejscem familijnej 
zgody bywa zazwyczaj grób ro-
dzinny” i nie sposób się z tym nie 
zgodzić. Po wypadku rządowego 
samolotu pod Smoleńskiem uda-
ło się odsunąć na bok podziały 
polityczne, wszyscy jak jeden mąż 
pogrążyli się w żałobie. Niestety, 
stan ten nie trwał długo. Już kilka 
dni później rozpoczęły się prze-
pychanki o krzyż pod Pałacem 
Prezydenckim oraz pochówek 
prezydenckiej pary na Wawelu. 

Potrafimy solidaryzować się 
po eksplozjach gazu, tąpnięciach 
w kopalniach czy niszczycielskich 
wichurach. Wtedy naprędce or-
ganizujemy zbiórki na pomoc 
poszkodowanym i „wszyscy jeste-
śmy… (tu wpisać nazwę miesz-
kańców miejsca, w którym doszło 
do tragedii)”. Smutne, że musi 
stać się coś złego, byśmy potrafili 
spojrzeć życzliwie na innych.

Gdzie dwóch Polaków, tam 
trzy opinie

Historia i patriotyzm – ele-
menty, które na pozór bez-
sprzecznie powinny łączyć Po-
laków. Tylko że punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia. 
Weźmy choćby powstania naro-
dowe. Niby mowa o tym samym 
wydarzeniu, a opinie skrajnie 
inne. Jedni uznają je za wyraz 
bohaterstwa i poświęcenia dla 
kraju, inni twierdzą, że to zu-
chwalstwo i bezsensowne nara-
żania życia. Nawet samo pojęcie 
patriotyzmu jest dziś zupełnie 
inaczej pojmowane przez różne 
środowiska. 

Co roku tysiące ludzi w środku 
zimy kwestuje w całym kraju, by 
zbierać środki na zakup sprzętu 
medycznego i pomoc potrzebu-
jącym. Zyski za każdym razem 
sięgają kilkudziesięciu milionów 
złotych. A gdzie duża kasa, tam 
musi być szum. Ataki na Jurka 
Owsiaka i jego ekipę nasiliły się 
rok temu. Pomysłodawcy całej 
akcji zarzucano, że sam czerpie 
z niej wielkie korzyści material-
ne, zbyt dużo przeznacza też na 
organizację Przystanku Wood-
stock. Nie chcę stawać po żadnej 
ze stron, bo uważam, że dyskusja 
jest tu zbędna. Nie chcesz, nie 
dawaj – czy to nie proste?

Chyba mamy już we krwi, 
że Polak Polakowi musi być wil-
kiem. Nieważne, czy wymusza to 
sytuacja, czy tylko tak dla zasady.

AGATA UDAŁA
agata.udala@gmail.com

Podziały widzimy 
też w poszczególnych 
grupach społecznych. 
Weźmy chociażby Ko-
ściół katolicki. Młod-
sze pokolenie dążące 
do choćby częściowej 
liberalizacji prawa ka-
nonicznego jest kryty-
kowane przez do bólu 
ko n s e r w a t y w n y c h 
starszych w wierze. 
Co ciekawe, nawet 
wśród kleru widzimy 
spore rozbieżności. W zeszłym 
roku kardynał Kazimierz Nycz 
zwolnił mieszkańców archidiece-
zji warszawskiej z przestrzegania 
postu w piątek drugiego maja. 
Dyspensy nie udzielił arcybiskup 
Henryk Hoser, który kieruje die-
cezją warszawsko-praską. Jeden 
Kościół, jedno miasto, różne pra-
wa…

Naród detektywów
Sąsiad dostał awans? To dla-

tego, że jest lizusem prezesa. 
Znajoma buduje dom? Na bank 
robi machlojki finansowe, bo 
przecież jej nie stać. Zawiść, za-
zdrość lub dosadne określenie 
ze slangu młodzieżowego (tak, 
chodzi o ból pewnej części ciała). 
Nie potrafimy cieszyć się cudzy-
mi sukcesami, zawsze dorabiamy 
do nich teorie spiskowe. Pierw-
szy z brzegu przykład to WOŚP. 
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cję kierownika zespołu poszuku-
jącego dóbr kultury i dzieł sztuki 
zaginionych podczas drugiej woj-
ny światowej. Wraz z zespołem 
zlokalizował część skrytek i zło-
żył odpowiedni raport władzom. 
Czy na przestrzeni tylu lat usły-
szeliśmy o tej sprawie?

Im dalej, tym ciężej
To, że w mediach nie jest to te-

mat numer jeden (a raczej w ogóle 
się nie pojawia), nie znaczy, że jest 
martwy. Istnieje duże środowisko, 
którego przedmiotem zaintereso-
wania są właśnie losy ziemi dol-
nośląskiej. Te osoby w większo-
ści tworzą również społeczność 
eksploratorów, ponieważ skoro 
coś jest ukryte, należy posłużyć 
się bezpośrednimi metodami do-
tarcia do tego. Tu należałoby od-
dzielić chuliganów i złodziei od 
osób działających – względnie 
– zgodnie z prawem. Bogactwa 
Dolnego Śląska, jako części ziem 
odzyskanych, były systematycznie 
rozkradane już od zakończenia 
wojny przez stacjonujących tam 
Sowietów, szabrowników czy służ-
by specjalne w okresie PRL-u. 
Ci, którzy decydują się na legalne 

działanie, tj. prośbę o prowadze-
nie prac wykopaliskowych popar-
tą argumentacją, paradoksalnie 
mają jednak znacznie trudniej. 
Nie dość, że czeka ich papierko-
wa robota, to potem trzeba jakoś 
sfinansować te prace. I jeśli prze-
brniemy pierwszy etap, to na dru-
gim zaczynają się schody.

Bo jak nie wiadomo, 
o co chodzi, to chodzi 
o pieniądze

Czy dziwi mnie to, że nasze 
województwo w ogóle nie promuje 
prawdy historycznej? Po hasłach 
„tajemniczy” i „pełen skarbów” 
widać, że woli lansować legendy 
i niedomówienia, niż starać się 
wyjaśnić problemy historii najnow-
szej, które są fundamentalne dla 
funkcjonowania naszej społeczno-
ści na tych ziemiach. A czy słyszeli-
śmy o „strażnikach”? Lub może po 
prostu o przypadkach, kiedy pod-
czas trwania robót, na przykład 
w zamku Książ, świder już-już ma 
przewiercać ścianę podziemnego 
korytarza, gdy w ostatniej chwili 
przybiega facet wymachujący „kar-
teczką” przed nosem koordynato-
rów i twierdzi, że „panowie tu ko-
pać nie mogą, mam tu dokument”. 
Oczywiście to tylko jeden z wa-
riantów sytuacji – można posunąć 
się do pogróżek, a nawet narusze-
nia nietykalności osobistej. Czy 
trzeba jeszcze dodawać, że istnieje 
spora grupa ludzi, której nawet ten 
artykuł jest nie na rękę?

JULIA RODZIŃSKA
julia.rodzinska@gmail.com
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Okiem
Recenzenta

UZALEŻNIENI to opo-
wieść Elizabeth Burton-Philips, 
matki bliźniaków, początkowo 
uroczych, ale psotnych dziecia-
ków. Doświadczona kobieta, 
nauczycielka, kochająca matka, 
wierzy w niewinność synów po-
mimo wielu niepokojących zna-
ków.

W pewnym momencie zo-
staje wyrwana z cudownego 
snu. Osiągający świetne wyniki 
w nauce Nick i Simon przestają 
uczęszczać do szkoły, ignorują 
upomnienia, zostają przyłapani 
na paleniu marihuany. Wtedy 
pierwszy raz do kobiety dociera, 
jak zmienili się ci chłopcy. Ale 
czy matka jest w stanie uwierzyć, 
że jej nastoletnie dzieci mają 
coś wspólnego z narkotykami? 
Ignorując tę sytuację, nieświa-
domie skazuje bliźniaków na 
życie w otoczeniu strzykawek, 
kradzieży i przemocy. Udziela-
jąc synom kolejnych pożyczek, 
oczywiście bezwiednie poma-
ga w kupnie kolejnych używek. 
W natłoku spraw związanych 
z nową pracą, przeprowadzką 
i rozwodem nie zauważa, jak 
tragicznie wygląda sytuacja jej 
dzieci. Mimo wielu podejrzeń, 
kiedy jeden z bliźniaków wyzna-
je prawdę o swoim uzależnieniu, 
kobieta jest w szoku. Wyjaśnia 
to wszystkie dziwne zachowa-
nia, pokazuje, jak łatwo dała się 
nabrać na kłamstwa chłopców. 
Podejmuje jednak walkę o zdro-
wie i życie ukochanych dzieci. 

Kolejne leczenia, wizyty 
w poradniach i pożyczki na 
opłaty z nimi związane – tak 
odtąd ma wyglądać życie ko-
biety. Ciągłe powroty do nar-
kotyków niszczą jej nadzieję 
na uratowanie Nicka i Simona. 
Wszystko niweczy jednak tra-
giczna wiadomość o śmierci 
jednego z chłopców. Czy po 
takim ciosie jego brat bliźniak 
będzie w stanie przeciwstawić 
się nałogowi? Czy będzie to dla 
niego impuls do dalszej walki? 
A może uzna, że skoro już tak 
głęboko tkwi w świecie narko-
tyków, nie ma sensu próbować? 

Historia opowiadana przez 
Elizabeth jest dodatkowo uzu-
pełniana przez wspomnienia 
syna, które przejrzyście uka-
zują okrutny świat narkotyków. 
Pełna bólu, wyrzutów sumie-
nia i uczuć cierpiącej matki 
powieść jest przykładem nisz-
czycielstwa narkotyków, które 
mogą skrzywdzić nawet dwójkę 
tak uroczych dzieci, jak Nick 
i Simon. Zwraca uwagę na 
problem naiwności rodziców 
i przebiegłości uzależnionych 
osób, które nie cofną się przed 
niczym, by zdobyć pieniądze na 
używki. 

„Uzależnieni” to historia, 
która zaciekawi nie tylko ro-
dziców, ale także wszystkich 
nastolatków, którym często 
przechodzi przez myśl ekspery-
mentowanie z narkotykami, bo 
jak pokazuje los Nicka i Simo-
na – „wszystko zaczyna się od 
papierosa”.
MONIKA TROCHIMOWICZ

trochimowicz.monika 
@wp.pl

Wszystko zaczęło 
się od papierosa

Lekarze
współczesnego świata

Słowo „wolontariat” wywodzi 
się od łacińskiego volontarius, 
który oznacza „dobrowolny”. 
W rzeczy samej osoby, które de-
cydują się na taką działalność, 
nie rezygnują ze swoich codzien-
nych obowiązków, lecz z własnej 
woli poświęcają czas na rzecz in-
nych. Nie czerpią z tego żadnych 
korzyści materialnych, które od 
zawsze wydawały się mieć pod-
stawowe znaczenie dla człowieka. 

Jaka pomoc?
Najbardziej rozpoznawalni są 

chyba wolontariusze Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, co 
roku kwestujący na ulicach pol-
skich miast. Ale wolontariat to 
również działalność w publicznych 
placówkach, takich jak hospicja, 
domy dziecka czy też organiza-
cje pozarządowe, jak Amnesty 
International, które bronią praw 
człowieka. W końcu to on jest tu 
ideą samą w sobie. Właśnie w do-
bie powstawania globalnych spo-
łeczeństw, gdzie z jednej strony 
zwycięstwo świętuje kultura ma-
sowa, a z drugiej triumfuje idea 
braterstwa, powinniśmy realizo-
wać postulaty wolontariatu. Skoro 
możemy być teraz tak blisko siebie, 
powinniśmy sobie pomagać – je-
steśmy przecież równi! Wspierać 
tych najsłabszych i osamotnionych. 

Mimo że znaczna większość 
z nas patrzy na świat przez pry-

Jak każdy, mają swoje zainteresowania, którym indywidualnie się poświęcają. Chodzą do pracy, 
szkoły, na zakupy. Nie noszą złotych orderów, nie noszą medali. To nie one są ważne – uśmiech 
drugiego człowieka jest dla nich największą nagrodą.

co na przestrzeni tysięcy lat stwo-
rzyliśmy, co jest osiągnięciem 
różnych cywilizacji, wreszcie – 
w co tchnęliśmy własnego ducha. 

Dlaczego?
Być może w szkole gimnazjal-

nej była to rozpaczliwa próba po-
zyskania chociaż tego jedynego 

Fot. Agata Ziobro

zmat pierwszego aspektu, nie-
którzy decydują się na wykorzy-
stanie możliwości współczesnych 
realiów i robią to na miarę swoich 
sił, wyciągając pomocną dłoń do 
bliźniego. A jest nim także to, co 
on wytworzy, czyli dziedzictwo 
kulturowe, bo na tym też polega 
wolontariat – na ochronie tego, 

punktu w wyścigu szczurów, ale 
później w liceum, na studiach czy 
już w czasie pracy jest to wyraz 
dojrzałości i świadomości swoje-
go miejsca w tym świecie.

– Robię to dlatego, że lu-
bię. Przede wszystkim czerpię 
ogromną radość z tego, że po-
magam innym, a po drugie uczę 
się wielu rzeczy. Udzielam się 
w wielu akcjach szkolnego wolon-
tariatu, takich jak pomoc dla ho-
spicjum dziecięcego, akcja Pacz-
ka dla Polskiego Kombatanta na 
Kresach lub zbiórka darów dla 
bezdomnych zwierząt – wyjaśnia 
Klara Stryjewska. 

W większości przypadków 
odpowiedź będzie taka sama. 
Ktoś mógłby chcieć podważyć 
bezinteresowność tych czynów, 
bo przecież osoby widocznie 
czerpią z tego przyjemność. Ale 
czy nie jest czymś pięknym czy-
nić dobro i cieszyć się z tego? Jest 
to działalność o dalekim zasięgu, 
wkład w rozwój społeczeństwa. 

Nadzieja na ciąg dalszy 
Centrum Wolontariatu 

w Warszawie to pierwsza taka 
placówka w Polsce, która działa 
od 1993 roku, więc możemy po-
wiedzieć, że ta tradycja jest sto-
sunkowo młoda, jednakże nie 
zapominajmy, że niegdyś nazwa 
„wolontariat” nie funkcjonowała 
jako taka, a jednak pełni empatii 
ludzie pojawiali się co rusz w na-
szych dziejach. To jednocześnie 
jest pociechą, że idea pomo-
cy znalazła wielu zwolenników 
i jest przez nich popularyzowa-
na. Miejmy nadzieję, że pewnego 
dnia stanie się ona nieodłącznym 
elementem naszej rzeczywistości.

JULIA RODZIŃSKA
julia.rodzinska@gmail.com

Odliczanie do apokalipsy
Sto... dziewięćdziesiąt dziewięć... dziewięćdziesiąt osiem... 
siedem... sześć. Coraz bliższa, straszniejsza, spędzająca sen 
z powiek wizja marnego końca dopada nas bezsilnych i sła-
bych. Ale my nie możemy się poddać. Nie na ostatniej prostej. 
Próbujemy i zażarcie walczymy, bo już niedługo... MATURA!

a także wariant grupowy. Moż-
na zabijać się nauką albo czekać 
z nadzieją na cuda. Wszystkie 
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Najważniejsza jest motywacja 
i ciężka praca. Tylko to pozwoli 
nam przetrwać. Ostatnia chwila 
na uzupełnienie wiedzy. Potem 
będzie już pozamiatane.– Eg-
zaminów pisemnych nie boję się 
ani trochę – mówi Patryk Bitner. 
– Podobnie jest też z ustnym an-
gielskim. Straszny jest dla mnie 
tylko ustny polski i to o niego naj-
bardziej się niepokoję.

Czego tu się bać? Uczymy się 
tyle lat, że na pewno coś jednak 
zostało nam w głowach, a je-
śli nie, to należy to nadrobić na 
wszelkich przedmiotowych po-
wtórkach.

– Wychodzę z założenia, że 
co będzie, to będzie. Nauczę się 
tyle, ile będzie mi się chciało. Nie 
zamierzam się przemęczać. Bać 
też się nie boję – mówi Mate-
usz Kołomański. – Denerwuje 
mnie tylko postawa szkoły wo-
bec nauki do matury. Według 
nauczycieli nie zdam, jeśli nie 
będę chodził do szkoły. Ja jakoś 
czuję, że zostając w domu i mając 
calutki dzień do swojej dyspozy-
cji, więcej wyniosę, niż siedząc 
do piętnastej w szkole. Zrobię to, 
co będę chciał zrobić, a nie to, co 
mam w planie.

Jak widać, opcji zapobiega-
nia apokalipsie jest wiele. Moż-
na wybrać wersję indywidualną, 

Na studniówce bawiliśmy się 
świetnie. Był polonez, trochę 
szampana i mnóstwo dobrej za-
bawy. Nie zabrakło też przesą-
dów, które miały pomóc nam na 
nadchodzącej maturze.

– W czasie studniówki miałam 
czerwoną podwiązkę, ponieważ 
słyszałam, że ten kolor przynosi 
szczęście – mówi Adrianna Smo-
lak, uczennica XIII LO, dla której 
dobrze zdana matura to być albo 
nie być na wymarzonych studiach.

Trochę pomocy w postaci 
dobrej magii, parę repetytoriów 
i akcja „matura” rozpoczęta. 
Uczymy się w szkole, w domu i po 
chwili zdecydowanie mamy dość 
życia. Zastanawiamy się, czy te 
egzaminy mają za zadanie spraw-
dzić wiedzę, czy też są elemen-
tem selekcji naturalnej. 

– Póki co uczę się tylko na 
lekcje. Powtórek jeszcze nie za-
częłam. Jedynie z matematy-
ki mam korepetycje. W końcu 
jeszcze prawie dwa miesiące, no 
i skoro obejmie nas nowa pod-
stawa programowa, to może nie 
trzeba się tak dużo uczyć? Tak 
to sobie tłumaczę – mówi Marta 
Danek, tegoroczna maturzystka. 
– Mam nadzieję że się niedługo 
zestresuję, bo na razie nie mam 
motywacji do nauki, tylko na-
dzieję, że jakoś to będzie.

triki dozwolone, byleby tylko 
przetrwać, dotrwać do końca, 
otrzymać świadectwo dojrzałości 
i ruszyć w świat w poszukiwaniu 
następnej wielkiej apokalipsy.

JULIA PŁOTEK
julia.plotek@gmail.com
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Fot. Agata Ziobro

◗ Na waszej stronie inter-
netowej można przeczytać, że 
założyliście Otwarte Klatki, bo 
chcecie zmieniać rzeczywistość. 
Czym właściwie się zajmujecie?

– Otwarte Klatki to pierwsze 
stowarzyszenie w Polsce, które, 
w odróżnieniu od innych orga-
nizacji prozwierzęcych, skupia 
się tylko na zwierzętach hodo-
wanych w warunkach przemysło-
wych. Uznaliśmy, że żeby działać 
profesjonalnie, należy skoncen-
trować się na jednej, określonej 
dziedzinie, gromadzić wiedzę 
i metody działania.

◗ Istniejecie od 2012 roku. 
Czego dokonaliście od tamtej 
chwili?

– Razem z koalicją Antyfu-
tro staramy się o wprowadzenie 
zakazu hodowania zwierząt na 
futra w Polsce. Nasz kraj jest 
obecnie drugim największym 
eksporterem tego materiału 
w Europie.

Kolejną dużą akcją jest kam-
pania „Jak one to znoszą?”, 
w której pokazujemy warunki, 
w jakich żyją kury nioski hodo-
wane w systemie klatkowym. 
Nasi aktywiści przeprowadzili 

śledztwa na jednej z największych 
hodowli w Polsce, które ujawniły 
olbrzymie nieprawidłowości i po-
kazały dramatyczny los kur zno-
szących jajka, których pierwszą 
cyfrą kodu numerycznego jest 
trójka. Udało się wtedy przepro-

wadzić także akcję open rescue, 
czyli „otwarty ratunek” i zabrać 
z fermy kilka zwierząt, które te-
raz cieszą się życiem w bezpiecz-
nych i komfortowych warunkach.

Otwarte Klatki to nie tylko 
śledztwa. Wierzymy, że można 

Wśród lutowych premier 
znalazło się kilka pozycji rywa-
lizujących o Oscara. Szczegól-
nie wyróżniał się nominowany 
aż sześciokrotnie (m.in. jako 
najlepszy film i aktor pierw-
szoplanowy) „Snajper” ukazu-
jący losy najlepszego w historii 
strzelca Navy SEALs. 

Tę prestiżową statuetkę 
przewidywano również dla Re-
ese Witherspoon za rolę w dra-
macie „Dzika droga”. 

Szansę na nagrodę dawano 
także polskiemu filmowi „Joan-
na” w reżyserii Anety Kopacz.

Skoro już o krajowych pro-
dukcjach mowa, to sypnęło 

nimi jak z rękawa. Prowokują-
ca tytułem komedia muzyczna 
„Polskie gówno” to zmagania 
zespołu punkowego z brutal-
nym światem show-biznesu. 
„Warsaw by night” przedstawia 
historię czterech kobiet, które 
poznają się w nocnym klubie. 
Ciekawie zapowiada się także 
„Discopolo” z utalentowanym 
Dawidem Ogrodnikiem w głów-
nej roli. 

Z repertuaru zagranicznego 
polecamy szczególnie „Rzym-
ską aureolę”, „Zjazd absolwen-
tów” oraz „Viviane chce się roz-
wieść”. 

SZLIF ZAPRASZA

Warto obejrzeć
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Otworzyć umysły na zamknięte klatki
W ciągu ostatniego roku w mediach częściej niż zwykle wypowiadali się obrońcy praw 
zwierząt. Nic w tym dziwnego, zważywszy na głośne sprawy dotyczące uboju rytualnego czy 
wykorzystywania koni na drodze do Morskiego Oka. Jednak działalność ruchu prozwierzę-
cego nie kończy się na nagłaśnianiu problemów. Kto jeszcze przemawia głosem zwierząt?
Z BOGNĄ DOMAGALSKĄ, członkinią stowarzyszenia Otwarte Klatki, rozmawia Anna 
Firgolska.

Międzynarodowe witaj!

poprawić los zwierząt poprzez 
zmianę nawyków żywieniowych 
i przejście na dietę wegańską. 
Stąd nasza kolejna kampania 
„Roślinniejemy”, w której na-
mawiamy restauracje do wpro-
wadzenia posiłków bezmięsnych. 
W zamian za to lokale trafiają na 
Vegemapę, czyli mapę miejsc, 
gdzie weganie i wegetarianie 
mogą zjeść bez obaw, że dostaną 
skwarki w teoretycznie bezmię-
snych pierogach albo śmietanę 
w sałatce. Zainteresowanie taką 
kuchnią z roku na rok rośnie, bo 
to opcja także dla osób, które 
chcą ograniczyć spożycie mięsa 
ze względów innych niż etyczne. 

◗ Działacie we wszystkich 
większych miastach w Polsce. Co 
dotąd działo się w stolicy Dolne-
go Śląska?

– We Wrocławiu odbyły się 
dwa duże happeningi związane 
z wymienionymi przeze mnie 
wcześniej akcjami. W kwietniu, 
na Rynku, w nawiązaniu do kam-
panii „Jak one to znoszą?”, nasi 
aktywiści zamknęli się na parę 
godzin w klatce. Wybierając ter-
min tuż przed Wielkanocą, chcie-
liśmy zwrócić uwagę na to, skąd 
się biorą jajka z numerem trzy. 
Kolejny happening zorganizo-
waliśmy z okazji Dnia Bez Futra, 
żeby uświadomić ludziom wa-
runki w hodowlach lisów i norek. 
Zajmowaliśmy się również Ve-
ganmanią, festiwalem wegań-

skim, który odbył się w listopa-
dzie w „Krzywym Kominie”. 
Przez lokal przewinęło się tysiąc 
pięćset osób. To dla nas ogrom-
ny sukces, jeszcze kilka lat temu 
osiągnięcie takiego wyniku było-
by nie do pomyślenia. 

◗ Jako koordynatorka wo-
lontariatu może Pani z łatwością 
opowiedzieć, kim są wasi wolon-
tariusze i jakie mają obowiązki.

– Otwarte Klatki moż-
na wspierać, wpłacając jedynie 
składkę członkowską, lub, jeśli 
ktoś chce poświęcić swój wolny 
czas, dołączając do jednej z grup 
lokalnych. Wolontariusze to 
przede wszystkim ludzie młodzi, 
ale mamy też kilka osób po pięć-
dziesiątce. Aktywiści przeprowa-
dzają interwencje, biorą udział 
w akcjach ulicznych, organizują 
stoiska, przygotowują pokazy go-
towania. Równie dobrze można 
działać nie odchodząc od biurka, 
przez Internet, pisząc teksty na 
nasz blog, robiąc materiały gra-
ficzne, czy pozyskując restauracje 
do kampanii „Roślinniejemy.” 

Tak naprawdę, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Nie trzeba mieć 
specjalistycznej wiedzy z zakresu 
technik hodowli przemysłowej. 
Łączy nas jeden cel: walka o pra-
wa zwierząt i to jest powód, dla 
którego coraz więcej ludzi trafia 
do Otwartych Klatek.

◗ Dziękuję za rozmowę.
annafirgolska@gmail.com

To bardzo proste. W księgar-
niach aż roi się od półek z książ-
kami dotyczącymi norweskiego, 
fińskiego, hiszpańskiego, wło-
skiego i wielu innych. Niektórzy 
uczą się z fiszek, czyli kartoników, 
na których z jednej strony są obco 
brzmiące wyrazy, a na odwrocie 
widnieje ich polski odpowiednik.

Co o samoukach sądzą miesz-
kańcy Włoch? 

– Według mnie to bardzo 
ambitnie, kiedy człowiek sam 
zaczyna uczyć się włoskiego. To 
niełatwy język z bardzo skompli-
kowaną gramatyką – wypowiada 
się włoski licealista Matteo Mo-

Hola! Ciao! Tschüs! To tylko niektóre z przywitań w innych językach, oznaczające po prostu: 
cześć. Każdy inaczej uczy się nowych zwrotów i kultury kraju, który pragnie poznać. Są różne 
szkoły, kursy i wiele innych rodzajów nauczania, dobrze nam znanych choćby z ulotek. Jednak 
można też nauczyć się języka samemu.

linelli. – Szczerze podziwiam za 
chęci i cieszę się, że w Polsce są 
takie osoby, które sięgają po kul-
turę Półwyspu Apenińskiego. 

Inni sądzą, że samoucy po-
winni wybrać się do kraju, w któ-
rym dany język jest powszechnie 
używany:

– To niełatwe uczyć się bez 
nauczyciela, który wskaże wła-
ściwą wymowę, wyłapie błędy 
językowe i gramatyczne. Jeśli 
zaś chcemy poznać na przykład 
hiszpański na własną rękę, po-
winniśmy udać się do Hiszpanii 
i tam poznamy przydatne zwro-
ty w codziennych sytuacjach – 

mówi Juan Manuel Cores, miesz-
kaniec Jaénu.

Pisząc ten artykuł, wzoruję 
się na mojej historii. Sama uczę 
się hiszpańskiego, portugalskie-
go oraz włoskiego. Z własnego 
doświadczenia wiem, że pobyt 
w państwach, gdzie owe języ-
ki obowiązują, jest niezwykle 
ważny dla samodzielnej nauki. 
Dzięki temu, że zwiedziłam 
Włochy, mogłam nauczyć się 
pewnych słów, których nie znala-
złam w książkach do nauki tego 
języka. To prawda, że podró-
że kształcą, pomagają rozwijać 
swoje pasje. Fakt, że człowiek 

sam zaczyna czytać cie-
kawostki gramatyczne, 
dąży do zrozumienia ge-
nezy wyrazów, ich czło-
nów oraz zagadnień gra-
matycznych, sprawia, że 
budujemy swoją wiedzę 
samodzielnie.

– Kulturą Korei 
Północnej zainteresowa-
łam się sześć lat temu. 
Zaczęłam czytać książki 
o tym kraju, poszukiwać 
ciekawostek w mitolo-
gii. Zainspirowało mnie 
jedzenie, tak inne od 
polskich dań. Dlatego 
też rozpoczęłam naukę 
języka koreańskiego. 
Niezwykły wydał mi się 
alfabet i samo brzmienie 
poszczególnych głosek. 
Dziś uczę się w szkole 
językowej od dwóch lat 
i jestem szczęśliwa, gdyż 
po maturze pragnę wyje-

chać do Korei – wypowiada się 
licealistka Maja Gorgoń.

Warto pamiętać o tym, że 
nauka języków wymaga poświę-
cenia i cierpliwości. By coś osią-
gnąć, trzeba o to się bardzo po-
starać.

– Uważam, że samodziel-
ne poznanie języka jest moż-
liwe, chociaż nie każdy ma do 
tego predyspozycje – opowiada 
Włoch Cristian Donna. – Nale-
ży wiedzieć, że zdolności lingwi-
styczne to także talent, który wy-
maga pielęgnacji. To piękne, gdy 
ludzie poświęcają się zgłębianiu 
językowej wiedzy. Sądzę, że zna-
jomość obcej mowy to nie tylko 
uzupełnienie inteligencji, ale też 
ważna zdolność przy komuni-
kacji w wielu krajach i szukaniu 
pracy– dodaje.

Niesamowite jest to, jak uza-
leżnia nauka tego typu. Widzę 
sama po sobie, że nie potrafię 
funkcjonować bez każdego dnia, 
w którym zrobię coś, co jest zwią-
zane z którymś z języków, których 
się uczę. Zachęcam wszystkich, 
gdyż czas zawsze można znaleźć, 
a nauka nie pójdzie na marne. 
Komunikacja międzyludzka za-
wsze będzie miała znaczenie. 
Warto wiedzieć, że angielski jest 
pierwszym urzędowym językiem 
na świecie, ale zaraz po nim wid-
nieje hiszpański, francuski, od 
niedawna rosyjski. To piękne, 
gdy ktoś potrafi wypowiedzieć 
się w innym, nie tylko ojczystym 
języku, który zresztą również na-
leży dobrze znać od podstaw.

MARTA JACKO
marta.jac@interia.pl
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Kobieca piłka nożna przez ostatnie lata zyskiwała na popularności na całym świecie. Podobnie w 
Polsce – żeńska sekcja tego sportu staje się z dnia na dzień powszechniejsza, powstają kolejne 
drużyny, do których wstępują coraz to nowsze zawodniczki, chętne do gry na poziomie chłopców.

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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 Wszechnicę odwiedzili
Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska pomaga mło-
dym adeptom sztuki pisania zdobywać wiedzę i umie-
jętności niezbędne do wejścia w dorosłe, dziennikar-
skie życie. Dzięki niej mają oni, co piątek, możliwość 
spotkań z politykami, aktorami, duchownymi, dzienni-
karzami oraz innymi ciekawymi mieszkańcami naszego 
miasta.

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma

trwałej rozłąki. Niestety, nie da się 
tego szybko zmienić. Polsce jeszcze 
daleko do krajów zachodnich i – 
chcąc nie chcąc – trzeba się z tym 
wszystkim pogodzić. 

Cudze chwalicie, swego nie 
znacie…

Często się słyszy, że Polacy lu-
bią narzekać i jak widać to praw-
da, choćby dlatego, że sporo obco-
krajowców uważa naszą ojczyznę 
za interesujący kraj. Potwierdza to 
fakt, że wielu z nich stara się o oby-
watelstwo u nas.

– Już ponad dziesięć lat temu 

wraz z rodzicami wyemigrowałam 
z Ukrainy do Polski – mówi Dia-
na Derżko, uczennica VII Liceum 
we Wrocławiu.– Stało się tak, po-

nieważ rodzicom uda-
ło się znaleźć tu dobrą 
pracę. Ponadto w Pol-
sce są korzystniejsze 
warunki, wyższe za-
robki, lepsza jakość 
produktów w skle-
pach, przestrzegane są 
prawa człowieka, ła-
pówki nie funkcjonują 
na porządku dzien-
nym oraz jest większy 
ład w polityce, choć 
nie jest idealnie.

Spróbować życia 
jak z bajki

Wygląda na to, że 
bądź co bądź nie po-
winniśmy tak bardzo 
narzekać na to, że do 
lekarza jest długa ko-

lejka, mamy dziurawe drogi czy 
pociągi wiecznie się spóźniają, bo 
przynajmniej większość z nas ma 
dach nad głową, nie martwi się, co 
włożyć do garnka i może w miarę 

spokojnie spać. Jednak nie oszu-
kujmy się: chcemy doganiać Za-
chód. Mamy ochotę wprowadzać 
w życie nowe rozwiązania, techno-
logie, modernizować infrastruktu-
rę itp. Mimo wszystko Polacy de-
cydują się na emigrację. W końcu 
dlaczego by nie spróbować? 

– Kilka lat temu wyjechałam 
z rodzicami do Kanady – mówi 
Patrycja Rosłońska, uczennica IV 
Liceum we Wrocławiu. – Moja 
mama dostała tam propozycję do-
brze płatnej pracy, więc postano-
wiliśmy spróbować życia w innym 
stylu. Tamtejszych ludzi wyróżnia 

odmienna mentalność, chociażby 
dlatego, że nie przywiązują wagi 
do jedzenia, jakie spożywają, ani 
do otoczenia, wszędzie jeżdżą 
samochodami, po prostu prowa-
dzą wygodny i w porównaniu do 
Polski tani tryb życia. Po prawie 
dwóch latach pobytu za granicą 
zdecydowaliśmy się wrócić do 
kraju dlatego, że po pewnym cza-
sie, niezależnie od dobrych wa-
runków, zaczęło brakować nam 
naszych bliskich. Uważam, że 
decyzja o tymczasowej emigra-
cji była strzałem w dziesiątkę, bo 
mieliśmy możliwość zobaczenia 
wielu atrakcyjnych miejsc, udało 
nam się poznać ciekawych ludzi 
i oczywiście mogłam podszkolić 
swój angielski. 

Jak się okazuje, emigracja, czę-
sto ta tymczasowa, może stać się 
dobrym doświadczeniem. Trzeba 
również zauważyć, że ludzie wy-
wodzący się z bogatszych krajów 
również emigrują, nie tylko w po-
goni za lepszym standardem bytu, 
ale w poszukiwaniu przygód czy 
nowych doznań. Należy podkre-
ślić, że Polska jest interesującym 
państwem na arenie międzynaro-

Dziewczyny, gola!

Rozgrywki Ligi Mistrzyń czy 
kobiece Mistrzostwa Świata są 
już normą. Prym wiodą zawod-
niczki z Niemiec, Skandynawii 
i Ameryki. Polska tymczasem 
dorobiła się czterech klas roz-
grywkowych, które poziomem 
są proporcjonalne do rozgrywek 
męskich – i tak gra drużyn z trze-
ciej ligi kobiecej (najsłabszej) 
przypomina styl drużyn B-klaso-
wych. Podobnie jest, jeśli chodzi 
o poziom międzynarodowy – tak 
jak zespoły z Ekstraklasy odstają 
od rywali z innych krajów, nawet 
tak mało znaczących jak – zda-
wałoby się – Litwa, Estonia czy 
Kazachstan, tak samo na razie 
nie mamy w tej dziedzinie żad-

nych kobiecych sukcesów. Acz-
kolwiek zarówno piłka męska, 
jak i żeńska idzie cały czas do 
przodu i rozwija się, więc dorów-
nanie przynajmniej przeciętnia-
kom jest kwestią czasu.

Skupiając się jednak tylko na 
rodzimym podwórku – mamy 
tutaj swój lokalny akcent, jakim 
jest AZS Wrocław, jak i cała jego 
szkółka piłkarska, szkoląca młode 
zawodniczki już od wieku ośmiu 
lat. Drużyna z Wrocławia jest wie-
lokrotnym zdobywcą mistrzostwa 
Polski i Pucharu Polski, a także 
uczestnikiem prestiżowej Ligi Mi-
strzyń. Jest więc na pewno na co 
popatrzeć, a także – dla kobiet 
– w co pograć. Zasady są bowiem 

takie same, jak w męskiej odmia-
nie tego sportu. Piłka jest jedna, 
bramki są dwie, a zawodniczek – 
jedenaście. Nie ma żadnych uła-
twień czy specjalnych udziwnień 
– poza ciekawym faktem, iż wiek 
seniorki zaczyna się od czterna-
stu lat (w przypadku męskiej pił-
ki – szesnastu), a więc składy są 
zazwyczaj bardzo młode. Jednak 
jeśli chodzi o samą rozgrywkę – 
kobiety grają w identyczny sposób 
jak faceci i muszą spełniać iden-
tyczne wymagania. Treningi są 
równie ciężkie, a sukces wymaga 
tak samo wiele wyrzeczeń i po-
święcenia.

Żeńska piłka nożna powoli 
przestaje kojarzyć się z bezsen-
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sowną kopaniną – 
piłkarki prezentują 
coraz wyższy poziom, 
powstaje coraz więcej 
klubów, do których 
zgłasza się coraz wię-
cej gotowych do gry 
zawodniczek w każ-
dym wieku. Ta dys-
cyplina rozwija się 
z roku na rok pręż-
niej, zyskuje na popu-
larności, jednak wciąż 
jest jej potrzebne 
wsparcie, nie tylko ze 
strony sponsorów, ale 
także i kibiców, któ-
rzy chcieliby przyjść 
na mecz i zagrzewać 
do walki swoje zawod-
niczki.

Zaletą tej sekcji piłki noż-
nej jest także niewątpliwie brak 
obecności wielkich pieniędzy. 
Zawodniczki nie zarabiają za wy-
stępy dużo, o ile w ogóle, zatem 
grają tylko i wyłącznie z serca dla 

sportu i kibiców. Dlatego też za-
chęcam gorąco wszystkich miło-
śników piłki nożnej do zapozna-
nia się z jej kobiecą odmianą!

MATEUSZ KOŁOMAŃSKI 
radvvan@ymail.com

Obecnie wielu młodych Po-
laków poszukujących lepszego 
standardu życia decyduje się na 
emigrację do krajów o wyższym 
poziomie rozwoju gospodarczego. 
Jest to jakaś alternatywa. Jednak 
czy to najlepsze rozwiązanie? W ta-
kim razie dlaczego do Polski przy-
bywają imigranci z innych państw? 

W ostatnim dziesięcioleciu 
wśród naszego społeczeństwa za-
panowała moda na wyjazdy za 
granicę, głównie z przyczyn ekono-

micznych. Mnóstwo ludzi posta-
nowiło podjąć wyzwanie poprzez 
znalezienie lepiej płatnej pracy 
i możliwości prowadzenia życia 

na dogodniejszym poziomie. Spo-
wodowało to m.in. starzenie się 
społeczeństwa, odpływ wykwali-
fikowanych specjalistów, a także 
rozpad rodzin w wyniku długo-

9 stycznia gościem Mło-
dzieżowej Wszechnicy Dzien-
nikarskiej był saper, pułkownik 
Andrzej Żarczyński, uczestnik 
misji pokojowych ONZ i NATO. 
Przebywał m.in. w Kosowie, Sy-
rii oraz Bośni i Hercegowinie, 
gdzie oczyszczał i rozminowy-
wał teren. Przygotowywał żoł-
nierzy saperów do takich misji, 
podczas których pełnił funkcję 
ich szefa, natowskiego instruk-
tora. Za swoją działalność otrzy-
mał wiele wyróżnień, spośród 
których najbardziej prestiżową 
– dyplom i medal Pokojowej 
Nagrody Nobla – zaprezento-
wał nam na spotkaniu. Obecnie 
nie uczestniczy już w takich ak-
cjach, prowadzi wykłady dla cy-
wilnych saperów i realizuje swo-
je zainteresowania, podróżując 
po świecie. Opowiadał również 
o minowym terroryzmie, który 
stanowi największe zagrożenie 
dla ludności cywilnej.

16 stycznia Wszechnicę 
odwiedził Wiesław Gałązka 

– dziennikarz, specjalista od 
wizerunku publicznego i poli-
tycznego oraz PR i wykładowca 
dziennikarstwa z Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej. Na prośbę 
uczestników spotkania skomen-
tował najnowsze wydarzenia 
na międzynarodowej arenie 
politycznej. Rozmawialiśmy 
o potrzebie uwzględnienia mło-
dych ludzi w polityce, bo to oni 
przypominają polskim polity-
kom o istnieniu sprawiedliwości 
społecznej. Niestety, ci ostatni 
nie doceniają roli pijaru – przy-
pominają sobie o nas tuż przed 
wyborami. 

6 lutego w progach MWD 
zagościł przedstawiciel stowa-
rzyszenia Otwarte Klatki Paweł 
Rawicki. Opowiadał o działa-
niach organizacji. Po ciekawym 
wykładzie dowiedzieliśmy się, 
że ich głównym celem jest pró-
ba zapewnienia zwierzętom 
hodowlanym lepszego bytu, 
a także szerzenie koncepcji die-
ty roślinnej. 

dowej i pomimo wielu aspektów 
związanych np. z polityką, można 
prowadzić tu godne życie. 

MARTA NOWAK
marta.nowak1998@gmail.com


