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imprezy w morzu alkoholu, parę działek narkotyków, a następnie kilka kontaktów seksual-
nych pozbawionych jakichkolwiek więzi uczuciowych. to mnie nie dotyczy. należę do straight 
edge!
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Z „X” na dłoni

Subkultura ta istnieje w Pol-
sce od końca lat osiemdziesiątych 
XX wieku. Jej członkowie od-
rzucają skłonności do alkoholu, 
narkotyków, papierosów i innych 
używek. Unikają jednocześnie 
przypadkowych kontaktów sek-
sualnych. I mimo tego, iż przez 
niektórych postrzegani są jako 
osoby ograniczające się na własne 
życzenie, to nic sobie z tego nie 
robią. Rozpoznać ich można po-
przez symbol „X” na zewnętrznej 
stronie dłoni.

– Straight edge poznałam 
przypadkiem – mówi dziewięt-
nastoletnia Marta, uczennica 

liceum. – Natknęłam się na to 
pojęcie, zgłębiając wiedzę na te-
mat zespołów, których słucham, 
głównie Rise Against. Gdy po-
czytałam trochę więcej, stwier-
dziłam, że to całkiem fajny nurt. 
Niby się ograniczasz, ale tak na-
prawdę masz większe poczucie 
wolności. Wolności od używek 
– dopowiada. Przyznaje również, 
że przynależność do straight edge 
pomaga jej w prowadzeniu zdro-
wego trybu życia.

– Straight edge nie da się być 
na pokaz. To trzeba poczuć. Sie-
dzę w tym od ponad roku. Świet-
nie się z tym czuję i w ogóle nie 

mam potrzeby spożywania al-
koholu – mówi osiemnastoletni 
Konrad. – Już się przyzwycza-
iłem do tekstów „nie wypijesz 
piwka?” i tym podobnych. W su-
mie, mimo iż wielu ludzi wie, że 
nie piję, to i tak ciągle słyszę 
takie propozycje. Ale nie znie-
chęca mnie to. Nawet bardziej 
zbliża do tej ideologii. Szczerze 
mówiąc, to wierzę, że dam radę 
do samego końca, ale nie chcę 
uprzedzać faktów. Jak na ra-
zie nie potrzebuję alkoholu do 
szczęścia – kontynuuje. 

Takich jak Konrad jest wielu, 
lecz spośród nich wyłaniają się 

– Dla mnie SE to nie tylko 
styl życia. To subkultura, której 
członkowie wyraźnie jednoczą 
się. Organizujemy spotkania, po-
znajemy się nawzajem. Ostatnio 
coraz więcej młodych osób decy-
duje się na dołączenie do nas. To 
bardzo cieszy – opowiada.

Ludzie różnią się, co widać 
gołym okiem. Każdy z nas ma 
zupełnie inny charakter, poglądy, 
styl życia. Warto wiedzieć, że coś 
takiego jak straight edge istnieje, 
gdyż może być świetną alternaty-
wą. W końcu koncerty, imprezy 
i spotkania bez alkoholu nie wy-
kluczają dobrej zabawy, a jeśli się 
kogoś kocha, to seks ze stałym 
partnerem nie jest kryterium nie-
możliwym do spełnienia. Wszyst-
ko to jest kwestią naszej woli. Za-
cznijmy od odpowiedzenia sobie 
na proste pytanie: czy chcieliby-
śmy tak żyć? 

patryK BitnEr
patryk.bitner@gmail.com
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my, wszystko może ulec zmianie 
– opowiada Kuba, student me-
chatroniki i energetyki. – Teraz 
szukamy sponsorów, musimy zro-
bić szczepienia, a przede wszyst-
kich zdać egzamin z angielskiego 
IELTS, który jest niezbędny do 
otrzymania australijskiej wizy. 

Taka wyprawa łączy się z wie-
loma niebezpieczeństwami oraz 
nieprzewidzianymi sytuacjami. 

– Doskonale zdajemy sobie 
z tego sprawę, ale przecież rów-
nie dobrze w rodzinnych stronach 
może ktoś nas napaść, okraść czy 
porwać – tłumaczy Janek.

Studenci, jak sami mówią, 
nie czują lęku przed ludźmi 
z dalekich krajów, którzy wbrew 
stereotypom są bardzo przyjaź-
nie nastawieni do mieszkańców 
Europy. Jedyna obawa dla nich 
to uczucie tęsknoty za rodziną, 
przyjaciółmi, znajomymi i za Pol-
ską.

– Teraz wydaje nam się, że to 
tylko rok bez bliskich osób, ale 

Stopem przez świat
podróż dookoła świata za kilka złotych z mnóstwem wrażeń. Myślisz, że to niemożliwe? Kilku 
studentów z politechniki Wrocławskiej znalazło przepis na niezapomnianą przygodę. W lipcu 
chcą przemierzyć świat, jadąc stopem.

również inne odmiany tego ruchu. 
Rozwinięciem jest vegan straight 
edge. Osoby należące do niego 
nie jedzą dodatkowo mięsa, gdyż, 
jak tłumaczy Monika, weganka: 
– Skoro zadbałam o siebie, to 
czemu mam nie dbać o zwierzęta 
i uszanować ich życia? Nie kupuję 
również produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Mam znajomych, 
którzy to robią, owszem. Ale nie 
namawiam ich do niczego ani ich 
tryb życia mi nie przeszkadza. To 
moja decyzja i szanuję to, że nie 
każdy musi mieć podobne poglą-
dy. Mogę się jednak pochwalić, 
że ostatnio udało mi się przeko-
nać do tego moich rodziców. To 
mój mały sukces. 

Bartosz o swojej przynależno-
ści do straight edge zadecydował 
piętnaście lat temu. Obecnie ma 
trzydzieści dwa lata i nieustannie 
kibicuje nowym osobom, które 
postanowiły związać się z tym 
ruchem. 

Kierowcy, zabierający auto-
stopowiczów, często sami tak 
podróżowali, więc jest to świetna 
możliwość do wymienienia się 
swoimi doświadczeniami.

– Jazda ze starym autostopo-
wiczem przeważnie mija w świet-
nej atmosferze. Godzinami po-
trafi my opowiadać swoje historie 
i wspomnienia z różnych stron 
świata. Teraz dopiero będziemy 
mieć co opowiadać – śmieje się 
Hania, studentka prawa.

Studenci do wyprawy dookoła 
świata przygotowują się już kilka 
miesięcy. Chcą dotrzeć z Wroc-
ławia do Australii, odwiedzając 
takie kraje jak Indie, Wietnam, 
Iran, Kambodża czy Indonezja. 
Później polecieć do Ameryki 
Południowej, skąd zamierzają 
kontynuować swoją podróż sto-
pem i wrócić do Wrocławia od 
zachodu. 

– Trasę takiej podróży trudno 
jest zaplanować. Musimy mieć na 
uwadze, że z chwilą, gdy wyruszy-

To nie pierwsza taka wypra-
wa. Każdy z nich ma już jakieś 
doświadczenie w jeździe zatrzy-
manymi pojazdami.

– Na początku podróżowa-
liśmy stopem tylko dlatego, że 
chcieliśmy zaoszczędzić, jednak 
szybko okazało się, że ta forma 
podróżowania ma wiele innych 
zalet – mówi Maciek, student in-
formatyki. 

Oni na swoim koncie mają już 
podróż oldschoolowym, żółtym 
busem z hippisami, jadącymi na 
festiwal reggae w Wenecji czy 
z pijanym policjantem na Syberii. 

– To właśnie podróż stopem 
daje możliwość poznania cieka-
wych ludzi. Każdy człowiek to tak 
naprawdę inna historia – tłuma-
czy Marta, studentka architektu-
ry. – Mamy okazję zobaczyć, jak 
żyją inni, co jedzą, jak spędzają 
wolny czas. Poznać ich kulturę 
oraz religię. To świetna lekcja. 
Tego nie da się nauczyć w szkole 
czy na studiach.

na pewno szybko odczujemy, jak 
nam ich brakuje – mówi Marta.

Aby uniknąć nieprzyjemnych 
i niebezpiecznych sytuacji, zamie-
rzają nie tylko łapać kierowców na 
autostradzie, ale również podcho-
dzić do nich na stacjach benzyno-
wych. Poza tym zawsze podróżują 
parami, więc mają przewagę li-
czebną.

Każdy, kto zamierza pójść 
w ślady studentów z Politechni-
ki Wrocławskiej, musi zabrać na 
taką wyprawę śpiwór, namiot, 
karimatę. Ważnym elementem 
takiej podróży jest dobrze wy-

posażona apteczka pierwszej po-
mocy wraz z lekami przeciwma-
larycznymi. Do ochrony przed 
malarią przyda się moskitiera 
oraz odpowiedni repelent. Warto 
zabrać również latarkę, scyzoryk, 
sznurek, taśmę naprawczą power 
tape, wodoodporny pokrowiec na 
plecak, palnik gazowy, menażkę 
i aparat fotografi czny. Wszyst-
kich, którzy chcą śledzić poczy-
nania studentów, zapraszam na 
ich stronę internetową: www.
przez-kontynenty.pl/

KaroLina MarCHEWKa
Smilqa@gmail.com

Wakacji pełnych niezapomnianych przygód,
mnóstwa wrażeń i samych słonecznych dni

życzy
zespół redakcyjny „Szlifu”.

Rys. Paulina Kubera
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Apostazja, satanistyczne 
symbole, antyklerykalizm, pub-
liczne dewastowanie Biblii i ob-
sceniczne prowokacje – to za-
ledwie część z życia tego, który 
wygrał ze śmiercią i igrał z Bo-
giem. „Bluźnierca, satanista, mi-
łośnik wcielonego zła!” – powie-
dział o nim jeden z duchownych. 
Mowa o Adamie Darskim, zna-
nym jako Nergal, wokaliście de-
athmetalowej grupy Behemoth. 
W publikacji SPOWIEDŹ HE-
RETYKA obnaża on przed 
nami swoją osobowość.

Książka jest swoistą odezwą 
na medialne spekulacje wo-
bec osoby Darskiego. Zabiera 
nas w podróż po jego wnętrzu. 
Widzimy skandalistę o egocen-
trycznej naturze, aby za chwilę 
zamienić ten obraz na postać 
elokwentnego artysty, także bun-
townika, który wychodzi naprze-
ciw katolicyzmowi – czy wreszcie 
– dostrzegamy w nim przyjaciela, 
kochającego partnera i dojrzałe-
go mężczyznę. Książka pomaga 
nam podsumować i złączyć te 
wszystkie oblicza. 

Nergal przedstawia swój 
światopogląd bezpośrednio 
– bez pomówień, nadinterpre-
tacji i cenzury, prostując jedno-
cześnie wszystkie medialne nie-
dopowiedzenia. W wywiadzie 
ukazuje nam swoje życie od 
najmłodszych lat. Opowiada, 
jak ze zbuntowanego nastolatka 
przeistoczył się w świadomego 
własnych sił, miłującego świat 
i życie człowieka. Zachowuje 
przy tym także dozę samo-
krytycyzmu i dużego humoru. 
Pomiędzy refleksyjne dialo-
gi wplata zabawne anegdoty, 
wspominając doświadczenia 
z początków kariery czy z tras 
koncertowych, którym często 
towarzyszyły spontaniczność 
i niemała ilość alkoholu. Dzięki 
temu treść jest różnorodna i nie 
sprawia wrażenia monotonnej 
czy nudnej. 

Książka ciągle zaskakuje, 
bawi i skłania do refleksji. Po 
takiej niemalże trzystustro-
nicowej psychoanalizie osoby 
Nergala wszelkie jego obrazy 
jako satanisty czy anarchisty 
znikają. Ukazuje nam się osoba 
rozsądna, świadoma swojego 
życia, nieustannie odkrywa-
jąca świat i doskonaląca się. 
„Spowiedź heretyka” to wbrew 
pozorom portret zwykłego 
człowieka mającego marzenia, 
ambicje, wartości, idee i aspira-
cje – niekoniecznie wysłannika 
piekieł, który na mocy cyrogra-

fu spiskuje z samym 
Szatanem.

Sonia Karpa 
sonia.karpa@

gmail.com

Droga do 
(nie)świętości

Rycerza poproszę!
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Od progu klientów wita za-
pach świeżego pieczywa oraz 
serdeczny uśmiech sprzedawcy. 
W odpowiedzi na pytanie, czy 
chleb jest robiony na natural-
nym zakwasie, tylko kiwa głową 
i z dumą wskazuje na półki pełne 
wypieków. Nie chce ich zachwa-
lać, ponieważ uważa, że najlep-
szą reklamą dla pieczywa jest 
jego niepowtarzalny smak.

Natomiast klienci chętnie się 
swoimi wrażeniami dzielą.

– Chlebek jest bardzo smacz-
ny, długo zachowuje świeżość, 
nawet do pięciu dni, co w dzi-
siejszych czasach jest rzadkością 
– mówi pani Renata.

– Z doświadczenia wiem, że 
jest tu najlepsze pieczywo w mie-
ście, które smakuje całej rodzi-
nie. Ponadto jest duży wybór. 
Moja żona lubi chleb żytni, córki 
mazowiecki, a mój ulubiony to 
rycerski, zwany rycerzem, ze 
względu na mocno przypieczoną 
skórkę. Dzięki zakupom w tym 
miejscu wszyscy są zadowoleni 
– opowiada Radosław Żurawski, 
stały klient.

Niewątpliwie jedną z zalet 
sklepu jest bezpośrednie sąsiedz-
two z piekarnią, w której robi się 
chleb. Podczas czekania w ko-
lejce można zobaczyć piekarza, 
który wnosi na długiej desce do-
piero co wyjęte z pieca przysma-

Wrocławski plac Bema w sobotni poranek. obrazek rodem z czasów polski Ludowej. Sklep, 
a przed nim długa na kilkanaście metrów kolejka. Za czym ludzie stoją? Za najlepszym chle-
bem w mieście!

około dwudziestu minut – tonem 
znawcy dodaje Radosław Żuraw-
ski.

Kupujący zgodnie podsumo-
wują, że mazowiecki czy żytni 
polecają swoim znajomym i ro-
dzinie, a sklep dodają do swoich 
ulubionych miejsc na planie 
Wrocławia. Pomimo wyższych 
niż przeciętne ceny oraz długie-
go czasu oczekiwania, klientów 
w piekarni nie brakuje. Sama 
sprawdziłam, swoje w kolejce 
odstałam, rycerza spróbowałam 
i muszę przyznać, że pieczywo 
z placu Bema jest warte zachodu.

agata WSZędyBył
agata.wszedybyl@gmail.com

ki. Kolejnym plusem tej piekarni 
jest położenie w centrum miasta.
Wielu ludzi wstępuje tam przez 
przypadek, chleba próbuje i już 
zawsze po niego wraca. Powód? 
Mała piekarnia jest lepsza niż 
supermarket, w którym można 
kupić jedynie chleb produkowa-
ny na masową skalę. Tutaj każ-

dy bochenek piecze się z myślą 
o konsumencie.

Wizerunkowi piekarni towa-
rzyszą nieodłączne kolejki, jed-
nak najwytrwalszych klientów 
one nie odstraszają.

– Czasem zdarza się, że ko-
lejka ciągnie się aż do Mostów 
Młyńskich, wtedy trzeba czekać 

Z mieczem i różdżką
ostatni majowy weekend udał się wspaniale wrocławskim miłośnikom fantasy. W Centrum 
Kultury „ZaMEK” zostały zorganizowane dziewiąte dni Fantastyki, jeden z największych 
polskich konwentów fanów fantastyki.

– Od dwóch lat 
biorę udział w każ-
dym możliwym zlo-
cie – mówi Irek 
Brzęczyk. – Ten we 
Wrocławiu był bar-
dzo udany. Ludzie 
okazali się napraw-
dę wspaniali; tutaj 
nikt się nie wstydzi, 
ani nie stoi w kącie. 
Widzimy się pierw-
szy raz, a wiemy 
o sobie wszystko, 
łączą nas wspólne 
pasje. Zawarłem 
wiele nowych znajo-
mości i z wypiekami 
wyczekuję kolejnych 
zlotów fandomu1. 
W tym roku chyba 
nikt się nie zawiódł; 
program był odpo-
wiednio przygoto-
wany i wyważony. 
Niektórym nie przypadł do gustu 
krótszy, drugi dzień... no cóż, 
wszystkim się nie dogodzi.

Na każdego, kto odwiedził 
Dni Fantastyki, czekała masa 
atrakcji. Niektórzy na konwent 
przyszli zagrać w RPG2 bądź bar-
dziej lub mniej skomplikowane 
gry planszowe, by tak poznać no-
wych ludzi. Kolejni przybyli dla 
spotkań autorskich; w tym roku 
o swojej twórczości i życiu pisa-
rza opowiadali m.in. Anna Brze-
zińska i Andrzej Ziemiański. 
Inni ganiali między prelekcjami, 

słuchając wciągających wykładów 
m.in. o baśniach, mitologiach 
i ich związkach z fantasy, o meta-
fizyce w powieściach fantastycz-
nych i wiele więcej.

– Prelekcje były naprawdę 
różne – mówi Ola Trzmiel. – Jed-
ne wprowadzały do konkretnych 
gatunków fantastyki, a inne były 
stworzone dla wyjadaczy, którzy 
na dany temat chcieli dowiedzieć 
się czegoś zupełnie nowego. Nie-
które wykłady były oderwane od 
powieści czy gier komputero-
wych, a traktujące na przykład 

o historii powszechnej; napraw-
dę było w czym wybierać!

– Jedyny problem z prelek-
cjami to ich ilość! – wtrąca się 
Irek. – Po każdym konwencie 
stwierdzam, że inny wykład 
mógł mnie bardziej zaciekawić 
niż ten, na który poszedłem. Ale 
cieszmy się, że mieliśmy w czym 
wybierać!

Pierwszy dzień był wyłado-
wany atrakcjami po same brze-
gi, drzwi Centrum Kultury stały 
otworem od dziesiątej do drugiej 
w nocy. Nie sposób wymienić 

wszystkich atrakcji, ale miłośni-
cy fantastyki mogli m.in. spotkać 
się z Andrzejem Ziemiańskim, 
posłuchać o sarmackich baśniach 
i demonologii słowiańskiej, po-
znać mitologię chińską, obejrzeć 
konkursowy pokaz strojów oraz 
wieczorem wziąć udział w niezwy-
kle klimatycznych horror-RPG.

Dzień drugi, choć krótszy, 
również trzymał poziom. Orga-
nizatorzy zapewnili konwento-
wiczom atrakcje w postaci m.in. 
wykładu Anny Brzezińskiej na 
temat baśni i bajek w literaturze 
fantasy, prelekcji o duchach w li-
teraturze grozy, zrozumienia roli 
zombie w powieściach fantasy, 
dowiedzenia się, czym jest urban 
fantasy, czy też zapoznania się 
z myślą filozoficzną prezentowa-
ną przez Lovecrafta w jego twór-
czości.

Na koniec pozostał oczywiście 
niedosyt, chęć spędzenia jeszcze 
jednej godziny wśród tylu fanta-
stycznych ludzi dzielących pasje 
i miłość do fantastyki. Ale czy nie 
o to chodzi? Do zobaczenia na 
kolejnych Dniach Fantastyki! 

CZCiBor CioStEK
zuchpodlizuch@gmail.com

1 Fandom – ogół fanów, określenie 
stosowane najczęściej w stosunku 
do fanów fantastyki naukowej, fan-
tasy, anime oraz mangi.

2 Role Playing Game – gra, w któ-
rej gracze wcielają się w role fik-
cyjnych postaci. Cała rozgrywka 
toczy się w fikcyjnym świecie, ist-
niejącym tylko w wyobraźni grają-
cych. Jej celem na ogół jest roze-
granie gry według zaplanowanego 
scenariusza i osiągnięcie umownie 
określonych lub indywidualnych 
celów, przy zachowaniu wybrane-
go zestawu reguł, zwanego mecha-
niką gry.
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Dyktator dobrego smaku
Z niKodEMEM WaLdorFEM, założycielem strony „dictator of a good taste”, rozmawia Marta Hejmanowska

– Co to znaczy „dobry 
smak”?

– Zauważyłem, że to 
stwierdzenie sprawia, iż 
niektórzy stają się nerwowi. 
Myślą, że to uwarunkowa-
nia finansowe grają pierw-
sze skrzypce, ale tu liczy się 
pomysł. W kwestii ustalenia 
swojego stylu ważne są jesz-
cze dwie rzeczy: pomysło-
wość w tym, co robimy i jak 
się ubieramy, oraz pokora, 
by tym wszystkim nie kłuć 
w oczy. Jednak dobry out-
fit czy zadowalający gust 
muzyczny to nie wszystko 
– należy wprowadzić sa-
modyscyplinę, by nasze 
zachowania zawsze były 
zrównoważone, racjonalne 
i szczere.

– W takim razie co 
z kwestią trendów – kto je 
wyznacza? Może robisz to 
ty sam?

– Trendami rządzą pienią-
dze. Kto ma pieniądze, kupi so-
bie godziny czasu reklamowego. 
Ludzie mają w naturze prostą 
wiarę we wszystko. Ja ich nie 
wyznaczam, tylko przypominam 
o tym, co zostało zapomniane. 
Czasem trzeba spojrzeć w tył, 
by odrzucić komercję. To nie ja 
przecież odkryłem Coco Chanel, 
Copote;a, Kate Moss, Grace Kel-
ly czy Blur.

– Jednak jesteś blogerem, 
a twoja strona zawiera każdy fi-
lar kultury: literaturę, recenzje 
filmu, zdjęcia. Zamieszczasz też 
swoje osobiste przemyślenia na 
każdy temat. Chciałbyś być opi-
niotwórczy? 

– Swojego fanpage’a założy-
łem 21 listopada 2011 roku za 
namową mojej dawnej przyja-
ciółki. Wpadła na ten pomysł po 
tym, jak zacząłem opowiadać jej 
o książkach, które czytam, i fil-
mach, które oglądam. Uznałem 

wtedy, że na tym szarym świecie 
znajdą się ludzie, których to za-
interesuje i tak uzbierało się nas 
dwadzieścia tysięcy. Kiedy zaczy-
nałem prowadzić fanpage’a, zda-
rzało mi się, że niektórzy pytali 
pod zdjęciem Audrey Hepburn, 
kim ona jest. Dziś mogę stwier-
dzić, że udało mi się wyciągnąć 
z jakiejś niewiedzy. Jednak szcze-
rze to marny ze mnie bloger, je-
stem raczej blogerem amatorem. 
Nie mnie oceniać, czy jestem opi-
niotwórczy. 

– na „dyktatorze…” zamiesz-
czasz wiele zdjęć ze scenami z za-
granicznych filmów, a co z naszym 
polskim dobrem narodowym?

– Kocham czytać książki pol-
skich autorów, słuchać polskiej 
muzyki. Może sobie pochlebię, 
nazywając się patriotą, ale uwa-
żam, że Polsce niczego nie bra-
kuje do zachodniej kultury i nie 
zgodzę się z twierdzeniem, że 
nasza kultura opływa kiczem. 

Przecież to właśnie Stany Zjed-
noczone w dobie Nicki Minaj 
i Ekipy z New Jersey toną w kiczu 
i wzywają o ratunek.

– Jak można zrobić taką ka-
rierę na „wklejaniu obrazków”?

– Niektórych śmieszy to, co 
robię, że wstawiam tylko „obraz-
ki”, ale ja upatruję w tym silną 
moc, ponieważ są one dość sta-
rannie wyselekcjonowane, by 
przedstawiały coś estetycznego 
i na jakimś określonym pozio-
mie.

– Z tego wachlarza zdjęć, blo-
ga, mody, teatru, literatury co 
pociąga Cię najbardziej?

– To wszystko składa się dla 
mnie w jedną wielką całość, „Vo-
gue” leży u mnie na półce obok 
Prusa. Jestem jedną wielką mie-
szaniną wszystkiego i nigdy tego 
nie rzucę, bo w tym wachlarzu 
jest jakiś sposób na siebie.

– Funkcja dyktatora to wyso-
ka ranga, co będzie dalej?

– Żyję w przekonaniu, że na-
leży oddać swoje życie przewrot-
nemu losowi, a gdziekolwiek on 
mnie zaprowadzi, będę próbować 
się odnaleźć.

Marta HEJManoWSKa
marta.hejmanowska@gmail.com

Z danych przeprowadzo-
nych przez Bibliotekę Narodową 
(http://www.bn.org.pl) w zeszłym 
roku wynika, że aż ponad sześć-
dziesiąt procent Polaków trafia 
do rubryki o niechlubnym mianie 
„nieczytających”. W czasie, gdy 
zdeklarowana mniejszość obcuje 
z dziełem pisanym przynajmniej 
raz na rok, cały glob obchodzi 18. 
Światowy Dzień Książki. Zatem 
jak statystyki wypadną po roku 
2013? Trudno przewidzieć. Nie 
jest najgorzej, najlepiej też nie. 
Raz wertujących kolejne strony 
literatury przybywa, raz ubywa. 
Fakt pozostaje jednak faktem, 
że tendencja w naszym kraju jest 
ostatnio mocno zniżkowa. Mimo 
tego każdego dnia, w obojętnym 
środku komunikacji, można spot-
kać choć jedną ratującą honor ca-
łego społeczeństwa osobę zato-
pioną w fikcyjnej rzeczywistości.

– Od bardzo wielu lat jestem 
notoryczną czytelniczką tram-
wajową. Lata praktyki sprawiły, 

A czy ty jesteś
w mniejszości?

Hawaje, słoneczne Wyspy Kanaryjskie, stan Maine, Kolorado, magiczny paryż, a może zabyt-
kowy rzym? ach nie! to nadal stary, poskrzypujący tramwaj i zamykające się z hukiem jego 
równie stare drzwi. Kolejny szary dzień i rzeczywistość oglądana przez zamgloną, brudną 
szybę. Choć przez chwilę było pięknie!

że bez trudu mogę się skupić na 
tekście. Nie przeszkadzają mi 
głośne rozmowy i klaksony sa-
mochodów. Czytanie z rana, na 
dzień dobry, bardzo poprawia 
mi humor, wprawia w pozytywny 
nastrój, pozwala dobrze zacząć 
dzień. Gdy zdarza mi się mieć 
marsową minę, to wiadomo: nie 
czytałam! – opowiada prof. Beata 
Wołowicz-Bukwalt, nauczycielka 
języka polskiego w XIII Liceum 
we Wrocławiu. 

Prawdą jest, że czytają ludzie 
różni. Studenci, osoby w śred-
nim wieku, emeryci. Ci starsi i ci 
młodsi. Co prawda tych drugich 
trochę ciężej spotkać z wiekową 
książką w dłoniach zamiast naj-
nowocześniejszego telefonu, ale 
i takie przypadki czasem się zda-
rzają. 

– Głównym powodem jest 
przede wszystkim czas, a raczej 
jego brak. W domu nie ma czę-
sto jak poczytać, bo trzeba odro-
bić lekcje, wynieść śmieci, wyjść 

z psem. Ciągle znajdzie się coś 
do zrobienia – komentuje Julek 
Migdziński, przyszły licealista. 

Przyczyn znacznego spadku 
poziomu czytelnictwa w Polsce 
użytkownicy forów upatrują 
w znacznym postępie technolo-
gicznym, rozwoju komputerów, 
ostatnio coraz bardziej popu-
larnych e-booków, audiobooków 
czy znacznej ilości kinowych 
ekranizacji. To by się zgadzało. 
Po co spędzać długie godziny 
na lekturze, mogąc ją po prostu 
obejrzeć w dwie godziny, ewen-
tualnie wysłuchać, pozwalając 
na to, by całą brudną robotę 
(choć ja i zapewne inne książ-
kowe mole nie mogą się z tym 
określeniem zgodzić) odwalił za 
nas ktoś inny. Do tego dochodzi 
pogoń za karierą i życie w wiecz-
nym biegu. Na szczęście wciąż 
są osoby, które znajdą czas na 
chwycenie prozy w dłoń podczas 
podróży przez miasto. 

– Moim zdaniem jest to jak 
najbardziej wygodna forma ob-
cowania z literaturą. Postrzegam 
jednak tych ludzi, którzy do czy-
tania potrzebują ciepłej herbaty, 
koca, wygodnego łóżka, klimatu 
za oknem, lekko dzwoniącego 
w szyby deszczu, przechadzające-
go się kota. Komunikacja to miej-
sce dla odważnych. Nietrudno tu 
choćby o przegapienie właściwe-
go przystanku – dodaje Julek.

Zatem nie marnujmy czasu! 
Zamiast bezczynnie siedzieć, wy-
korzystajmy wolne chwile w bar-
dziej pożyteczny sposób. Kto wie, 
może wtedy podczas kolejnych 
badań nie wypadniemy tak blado 
na tle innych krajów!

pauLina KuBEra
paulinakubera@interia.eu

„Wspaniała” to rozgrywająca 
się w latach pięćdziesiątych fran-
cuska komedia romantyczna, 
wyreżyserowana przez Régisa 
Roinsarda, opowiadająca o Rose 
Pamphyle (Déborah François), 
marzącej o wyprowadzce z ma-
łego miasteczka i poznawaniu 
świata jako sekretarka.

Przeciętna uroda, niechluj-
stwo i brak taktu nie zapewniają 
jej wymarzonej posady, jednak 
kiedy pokazuje Louisowi Échard 
(Romain Duris), jak w błyska-
wicznym tempie potrafi pisać na 
maszynie, zostaje zatrudniona. 

Po krótkim czasie pracy 
w biurze Pamphyle nie sprawdza 
się jako sekretarka, ale zamiast 
zostać zwolniona otrzymuje 
propozycję nie do odrzucenia: 
albo bierze udział w zawodach 
maszynistek i przeprowadza się 
do Louisa, albo wraca do ojca, 
z którym jest skłócona. Wybór 
jest oczywisty. Dalszy ciąg filmu 
opowiada o przygotowaniach 
Rose do zawodów krajowych, 
a potem mistrzostw świata w ma-
szynopisarstwie.

Jak w każdej komedii roman-
tycznej powinien być wątek mi-
łosny, tak i tutaj widzimy romans 
między głównymi bohaterami.

„Wspaniała” doskonale od-
daje koloryt lat pięćdziesiątych, 
a świetny podkład muzyczny 
również jest dużym atutem. 

Na tym kończyłyby się po-
chwały. Film jak na komedię 
jest raczej mało śmieszny. Próż-
no by doszukiwać się w nim 
jakichś gagów czy dowcipnych 

dialogów. Mało znana obsada 
aktorska też mu plusów nie do-
daje. Widzimy wiele wątków po-
między scenami, które nic nie 
wnoszą, a tylko dezorientują wi-
dza. Przykładem jest moment, 
kiedy w landrynkowej scenerii 
aktorzy mówią o brutalnej, dru-
giej wojnie światowej i próbują 
zakończyć rozmowę jakąś „za-
bawną” puentą.

„Komedie cechuje pogod-
ny nastrój, komizm, najczęś-
ciej żywa akcja i szczęśliwe dla 
bohaterów zakończenie”. Jeśli 
„Wspaniała” jest takim gatun-
kiem filmu, to albo Wikipedia 
kłamie, albo Régis Roinsard 
stworzył dobrą oprawę do słabe-
go wnętrza. 

Oby w przyszłości tak „wspa-
niałe” filmy już mu nie wycho-
dziły.

MoniKa ŚWiątEK
monia_swiatek@o2.pl

Wirtuoz klawiatury
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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. 15.30 

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 nasze-
go miasta.

19 kwietnia bieżącego 
roku Młodzieżowa Wszechni-
ca Dziennikarska miała oka-
zję gościć Patrycję Starostę 
i Dawida Karasia, wolontariu-
szy działających w Ekostraży. 
Dowiedzieliśmy się od nich 
wielu ciekawostek na temat 
drastycznych skutków złego 
traktowania zwierząt. Wielo-
krotnie powtarzali wszystkim 
zgromadzonym, że nasi pupi-
le to nie zabawki i przyjmując 
je do domu, ponosimy za nie 
całkowitą odpowiedzialność. 
Spotkanie to skłoniło młodych 
ludzi do refleksji, czy na pewno 
zapewniają swoim zwierzakom 
wszystko, czego potrzebują.

10 maja Wszechnicę od-
wiedził Grzegorz Kijkowski 
– wiceprezes Okręgu Dolno-
śląskiego Polskiego Tańca To-
warzyskiego. Gość opowiedział 
o początkach swojej kariery, 
dzieciństwie pełnym wyrze-
czeń. Dowiedzieliśmy się, jak 
wygląda prowadzenie własnej 

szkoły tańca, czy trudno jest 
być obiektywnym sędzią na tur-
niejach tanecznych. Grzegorz 
Kijkowski jako prezes zamierza 
wprowadzić zmiany w Okręgu 
Dolnośląskim Polskiego Tańca 
Towarzyskiego, pragnie przyjść 
z pomocą młodym adeptom 
tańca, stawiającym pierwsze 
kroki na parkiecie.

17 maja gościem był Konrad 
Imiela – aktor, reżyser teatralny 
oraz dyrektor artystyczny Te-
atru Muzycznego Capitol. Do-
wiedzieliśmy się między innym, 
jakie trzeba posiadać umiejęt-
ności, aby zostać aktorem oraz 
jak trudno jest połączyć wiele 
zawodów, żeby w każdym dać 
sto procent siebie. Pan Konrad 
zdradził, kto jest dla niego naj-
większym autorytetem, a tak-
że jakie ma pomysły na nowe 
sztuki. Opowiedział nam, co 
sądzi o wulgaryzmach w przed-
stawieniach, a także jaki rodzaj 
sztuki zyskuje największą popu-
larność.

nie masz jeszcze planów na weekend? nie wiesz, co ze sobą zrobić? ona już wie. Jak zawsze 
wsiądzie na rower i wraz z najbliższymi wyruszy podbić polskie szosy.

„Pamiętaj, abyś dzień święty 
święcił” głosi trzecie przykazanie. 
I Polak katolik święci: święta pań-
stwowe, kościelne, niedziele... Nie-

dziele? Przecież to normalne dni 
tygodnia!

Poranek dnia siódmego. Wciąż 
lekko zaspani, gorliwi wyznawcy 
religii chrześcijańskiej spieszą do 
kościoła. Każdy ma własny powód 
– spotkanie i zjednoczenie się z Bo-
giem, wysłuchanie nauki płynącej 
z kazania, chęć pokazania, jakim 
to się jest prawdziwym katolikiem 
czy zwykłe przyzwyczajenie. Przy-
bywają tłumnie rodzice ze śmiertel-
nie znudzonymi dziećmi, które nie 
rozumieją powagi miejsca i ganiają 

Matka Boska Sklepowa

po całym kościele, podczas gdy ich 
matki nie reagują i udając sku-
pienie, myślą, co zrobić na obiad. 
Zwykły schabowy, a może pieczony 
kurczak? Nie ma jednego ani dru-
giego, ale to żaden problem. 

Koniec mszy, tłum kieruje 
się do wyjścia, lecz zamiast wró-

cić prosto do domu, celebrować 
z rodziną dzień święty – prosto do 
sklepu! Bo trzeba kupić to i tam-
to, może jeszcze pieczywo na dzień 
następny. Wszystkie produkty mu-
szą zostać niezwłocznie kupione, 
wczoraj jeszcze nie odczuwało się 
ich braku, a jutro będzie za późno, 
albo na pewno wszystkie zostaną 
wykupione. Na koniec, z pełnym 
koszykiem, wystarczy już tylko 
ustawić się w długiej kolejce do 
kasy obsługiwanej przez zmęczo-
ną kasjerkę. A potem do domu 

i wreszcie można odpocząć i po-
świętować. Uff!

Znakomita większość Polaków 
deklaruje się jako katolicy i chyba 
tylko na deklaracjach się kończy. 
Religię traktuje się po macoszemu 
– chodzi się do kościoła, na święta 
do spowiedzi i tyle większości wy-

starcza. Po co czytać Pismo Święte, 
skoro można je raz w tygodniu wy-
słuchać na mszy? Czy ktoś jeszcze 
pamięta o przykazaniach czy innych 
prawdach wiary? Bycie katolikiem 
to nie tylko bezmyślne chodzenie 
do kościoła i recytowanie z pamięci 
mszy, myśląc o zupełnie innych rze-
czach. W dzisiejszych czasach wiara 
utraciła znaczenie, a niedziela nie 
jest już dniem świętym. Zamiast od-
poczywać i oddać się duchowej re-
fleksji, ludzie tłumnie podążają do 
sklepów. Nawet jeśli ktoś jest bardzo 
zapracowany, może jakoś wygospo-
darować trochę czasu, żeby zrobić 
zakupy w tygodniu – niektóre sklepy 
są przecież czynne całą dobę. 

Innowiercom również nic by 
się nie stało, gdyby mogli nie robić 
zakupów w niedziele. Byłoby to 
również z korzyścią dla wszystkich 
pracowników, którzy muszą pra-
cować w niedziele, zamiast spę-
dzić ten dzień z rodziną, czy nawet 
pójść do kościoła, ale z własnej 
woli, dla siebie. Dlaczego by więc 
nie wziąć przykładu z Zachodu? 
W Niemczech sklepy są zamknięte 
w niedziele, nawet w dni powsze-
dnie czynne są krócej niż u nas. 
I jakoś tam nikt nie narzeka…

doMiniKa łaptuS
dominika.lap@gmail.com

Cztery kółka to za dużo

Fot. Julia Płotek

– Trzeba spakować się mini-
malnie. Zabieram tylko niezbęd-
ne rzeczy. Koc, śpiwór do sakwy 
i w drogę. Z samego rana wycho-
dzimy i nie wracamy, dopóki nie 
skończą nam się siły – mówi Mo-
nika Słowik, uczennica IX Lice-
um Ogólnokształcącego.

Dla niej rower to jedyny śro-
dek transportu – bardzo lekki, 
ekonomiczny i ekologiczny. Nie 
potrzebne jej porsche, volvo czy 
audi. Można nim pojechać prak-
tycznie wszędzie i odkryć praw-
dziwe piękno kryjące się poza 
granicami miejskiego zgiełku i za-
tłoczonych dróg ekspresowych.

– Podoba mi się taka jazda. 
Nic mnie nie ogranicza. Za-
trzymam się, kiedy będę miała 
ochotę i pojadę tam, gdzie mi się 
spodoba. Wiatr w twarz, czasem 
lekki deszcz, muzyka w uszach. 
Tylko tego mi trzeba. Mam wtedy 
czas na przemyślenia i nikt mnie 
nie popędza.

Monika opowiada 
mi o swoich wypra-
wach. O całodziennej 
jeździe, o spaniu pod 
gołym niebem i zim-
nych porankach, kiedy 
leśna przyroda budzi 
się do życia. Wszystko 
to brzmi czarująco, ale 
należy pamiętać, że ro-
wer to także wysiłek.

– Najwięcej w cią-
gu jednego dnia udało 
mi się przejechać sto 
dwadzieścia kilome-
trów. Było ciężko, ale 
cieszy mnie takie do-
bre zmęczenie. Poko-
nałam jedną z barier 
i oczywiście przynio-
sło mi to olbrzymią 
satysfakcję.

Nie dowierzam 
jej słowom. Nie rozu-
miem, jak można prze-
jechać taki dystans. 

Monika śmieje się tylko i odpo-
wiada:

– Jedzie się normalnie. Tak 
samo, jak dwadzieścia kilome-
trów, tylko że pięć razy dłużej. 
Najważniejsze jest podejście. Je-

śli mówisz, że nie dasz 
rady, to tak będzie 
i nie pojedziesz dalej, 
myśląc że nie masz już 
sił. Zmęczenie siedzi 
w głowie. Jeśli prze-
jadę sześćdziesiąt ki-
lometrów, to wiem, że 
już mogę czuć się zmę-
czona.

Rodzinne wyciecz-
ki często zaczynają się 
godzinę przed tym, jak 
się kończą lub też ich 
zakończenie następuje 
szybciej niż początek. 
Prawdą jest jednak, że 
zwykły dwukołowiec 
potrafi wzmocnić ro-
dzinne więzi lub cho-
ciaż pozwolić na spę-
dzenie ze sobą trochę 
czasu, nawet w milcze-
niu.

– Zanim moja 
mama poznała moje-
go tatę, siedziała na 

rowerze dwa razy. Kiedy mój 
brat nauczył się jeździć, mama 
też zaczęła. Potem urodziłam 
się ja i rozpoczęły się rodzinne 
wyjazdy. Zaczynaliśmy od krót-
kich dystansów, kiedy jeszcze nie 
miałam sił wjechać pod pierwsze 
z większych wzniesień. Jeździmy 
razem do dziś, chociaż już zupeł-
nie inaczej to wygląda – wspomi-
na Monika.

Widzę błysk w jej oku, kie-
dy o tym mówi. Widać, że nawet 
w cięższych momentach każdą 
górę pokonuje razem z rodzi-
ną. To im zawdzięcza wszystkie 
dobre wspomnienia związane 
z cyklingiem, a także swoje małe 
sukcesy.

– Jeszcze do niedawna star-
towałam w jeździe na orientację. 
Dostawałam mapę i jechałam po 
wyznaczonym szlaku, zostawia-
jąc na trasie odpowiednie znaki. 
To była niezła przygoda i dużo 
radości, kiedy zajęło się jakieś 
miejsce. Teraz nie bardzo mam 
na to czas i siły z powodu szko-
ły. Zawsze jednak jestem gotowa 
zrobić parędziesiąt kilometrów 
w dobrym towarzystwie.

JuLia płotEK
julia.plotek@gmail.com
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