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Podczas promocyjnego koncertu nowej płyty zespołu happysad we wrocławskim klubie Alibi publiczność ryczała z zachwytu 
i wzruszenia. Dla wokalisty i autora tekstów krążek „Ciepło/zimno” to swojego rodzaju spowiedź. KUBA KAWALEC o gorączce 
ludzkich uczuć opowiada Marlenie Dumin i Patrycji Kułakowskiej.

Nr 8 (107)
listopad 

2012

Spowiedź pewnego pana
◗ Jakie są główne grzechy 

młodości?
– Pytasz w kontekście piosenki 

„Mostu na Krzywej”?
◗ Pytam ogólnie.
– Nieświadomość i nieodpo-

wiedzialność, ale tego się człowiek 
uczy się z czasem. 

◗ A jak było z Tobą, byłeś 
świadomy i odpowiedzialny?

– Na początku nikt nie jest. 
Myślę, że dobrze w pewnym mo-
mencie zorientować się, gdzie są 
granice…

◗ A propos granic. Kiedy 
następuje przełom w relacji mię-
dzy kobietą a mężczyzną? Kiedy 
kształtuje się związek?

– Gdy nie przeszkadza siedze-
nie w ciszy, nie szuka się na siłę te-
matów. Kiedy przebywanie ze sobą 
nie jest już takie krępujące i na po-
kaz. Nie uważam się za specjalistę 
w budowaniu relacji. Pierwszy po-
ważny związek zawsze jest nauką 
dla drugiego. Z perspektywy czasu 
jednak wiem, że najważniejsze to 
wzajemne zrozumienie.

◗ Ludzie muszą się po prostu 
dogadywać.

– Musi być ta niewytłuma-
czalna chemia. W całej szamota-
ninie doświadczeń życiowych jest 
mnóstwo rzeczy, o które można się 
zaczepić. Dogadać da się w sumie 
z każdym. Człowiek powinien się 
uśmiechać i nie przesadzać z na-
chalnością.

◗ Kiedy związek nabierze 
już kształtu, jak ważne są w nim 
namiętność i pożądanie?

– To lwia część! Jeżeli pożąda-
nia nie ma, to się to wszystko wy-
pala. Im dalej idziemy w związek, 

tym więcej zaangażowania powin-
niśmy wykazywać, dlatego że seks 
powszednieje. Dobrze budować na-
pięcie, żeby to nie był tylko zwykły 
akt. Możliwości do praktykowania 
jest dużo…

◗ Można ufać na sto pro-
cent?

– Absolutne zaufanie jest po-
dejrzane. W związku nie ma al-
gorytmu na stałość. Zmieniają się 
okoliczności, zmieniają się ludzie, 
których poznajemy. Hormony 
krążą gdzieś w powietrzu, strzały 
Amora latają. 

◗ Odchodząc od tematu 
związku, czy czysta, platoniczna 
przyjaźń między kobietą a męż-
czyzną jest możliwa?

– Kiedyś myślałem, że owszem. 
Teraz wiem, że nie ma takiej opcji. 

◗ Dlaczego?
– Jedna ze stron zawsze prze-

gnie. Wiem z doświadczenia. Ro-
mantyczny model jest super, dwoje 
ludzi się wychowuje na podwórku, 
znają się od urodzenia, pomagają 
sobie przez całe życie i ani razu 
między nimi nie zaiskrzyło. Ale… 
zawsze coś potem musi być.

◗ Nie da się tego uniknąć?
– Ciężko… Najczęściej dziew-

czyna podkochuje się trochę w 
chłopaku, ale oczywiście mu tego 
nigdy nie powie albo na odwrót.

◗ Powszechna jest też wolna 
miłość… Co więc znaczy, że ko-
bieta powinna się szanować?

– Każdy ma się szanować.
◗ Stereotyp głosi, że gdy fa-

cet pozwala sobie na wiele wobec 
wielu kobiet, to jest w porządku, 
a jeżeli kobieta pozwala sobie na 
wiele wobec różnych facetów, jest 
piętnowana.

– Kobieta jest delikatniejszym 
stworzeniem, bardziej emocjonal-
nym. Jeżeli więcej sobie używa, 
to rzeczywiście łatwiej przykleić 
z pozoru kruchej i wrażliwej isto-
cie takie atrybuty jak zbyt mocne 

pożądanie. Kobietę łatwiej wrzucić 
do worka z pejoratywnym określe-
niem. Niby popęd u faceta jest bar-
dziej naturalny niż u kobiety. Ale 
z perspektywy trzydziestolatka 
nie widzę, żeby dziewczyny wy-
kazywały mniejsze pożądanie niż 
faceci. 

◗ Niezobowiązujący seks jest 
w porządku?

– Jestem bardzo tolerancyjny 
i jeżeli ludzie mają potrzebę sza-
leństwa, to niech robią, co chcą. 
Każdy jest świadom odpowiedzial-
ności, jaka go czeka. Z tym można 
żyć w dowolny sposób.

◗ W Twoich piosenkach dużo 
jest odniesień do brudnych myśli, 
czym więc one są? 

– U mnie pojawiają się średnio 
co dwadzieścia sekund. Ja już pod 
czterdziestkę podchodzę. Zbereź-
ny wiek strasznie. Zaczynają się 
waginalne dowcipy. O takie brud-
ne myśli chodzi?

◗ O chore, nieokiełznane, fa-
scynujące. Nasycone erotyzmem.

– No, chodzą gdzieś po głowie.
◗ W których tekstach litera-

ckich one są?
– W wierszach Tuwima i trzy-

nasta księga „Pana Tadeusza”. To-
talne przegięcie!

◗ Oprócz spełniania namięt-
ności co robić, żeby być szczęśli-
wym?

– Robić to, co sprawia najwięk-
szą frajdę. W ludziach najpiękniej-
sze jest to, że mają pasje!

◗ Twórczość i muzyka też są 
piękne! Dla zwykłego śmiertelni-
ka muzyka jest…

– Tylko dodatkiem. Szukamy w 
niej pociechy. Wypełnia potrzebę 
znalezienia kogoś, kto zaśpiewa, 
przytuli, opierdzieli. Dopasowuje 
się do stanu emocjonalnego. Są też 
ludzie maniakalnie muzyczni. Nie 
jestem zwolennikiem aż takiej eks-
tremalności. Przegięcie w każdą 
stronę uważam za niezdrowe.

– Byłam na pielgrzymce w ze-
szłym roku, tylko z babcią. Dziś 
jest ze mną połowa klasy – opowia-
da Marta. Pochody zyskują coraz 
większą popularność i zaprzeczają 
zupełnie temu, że wiara młodych 
ludzi upada. 

Dystans trzydziestu kilome-
trów to dla nich pestka. 

– Czy bolą mnie nogi? Ani 
trochę. Jestem tak szczęśliwa, że 
gdybym mogła, najchętniej bym 
biegła – opowiada Kasia i z mikro-
fonem w ręku zaczyna prowadzić 
kolejną wspólną zabawę z serii 
„Jeśli jesteś dziś szczęśliwy…” 
Przysiady, obroty, unoszenia nóg, 
łapanie sąsiada obok za uszy czy 
dotykanie swojego nosa językiem. 
Pielgrzymi wyglądają wówczas jak 
wariaci – ale pan Bóg kocha takich 
wariatów. 

Przez całą drogę panuje po-
wszechna radość. Wszyscy są dla 
siebie życzliwi, nikt nie czuje się 
odrzucony. Jest to doskonała oka-
zja do rozmowy, poznania nowych 
ludzi, kształtowania swoich po-

glądów i wiary. Spotkać można 
naprawdę przeróżne osoby. Każda 
z nich ma własną historię, każda 
przyszła na pielgrzymkę z innego 

powodu. Wszystkich łączy jedno 
– miłość do Boga. Oprócz młodych 
szli też oczywiście trochę starsi, a 
nawet ci, którzy jeszcze nie potra-

fią chodzić. ─ Urodzenie dzieci nie 
stało się dla mnie żadną przeszko-
dą w pielgrzymowaniu. Wózek nie 
stanowi problemu. Wystarczy tro-
chę chęci i zaangażowania – mówi 
idąca obok mnie pani Monika, 
mama półtorarocznych bliźnia-
ków. Towarzyszy jej jeszcze mąż, 
siostra i rodzice.  – Taka wędrówka 
to doskonała okazja, aby wspólnie 
spędzić czas i podziękować za to, 
że mamy siebie.  

Z Jezusem w plecaku
Szli głównie ludzie młodzi – pełni energii i optymizmu. Śpiewali, tańczyli, wygłupiali się. Wszyst-
ko robili z wielką wiarą i radością. To niewiarygodne! Ponad dziesięć tysięcy osób uczestniczyło 
tego roku w pieszej pielgrzymce do Trzebnicy.

Po drodze księża głoszą kaza-
nia. Mają one jednak zupełnie inny 
wymiar niż te w kościele. Opowia-
dają, a młodzi ludzie słuchają. Słu-
chają i to z zafascynowaniem. Nie 
ma mowy o jakimkolwiek skrępo-
waniu czy braku swobody. Sutanna 
nie przeszkadza w tym, żeby usiąść 
po turecku, w otoczeniu parafian i 
dzielić się czekoladą. Nie koliduje 
w pokładaniu się ze śmiechu na 
ziemi czy robieniu fikołków (tak, 
podczas postoju dzieją się różne 
fajne rzeczy!) Wierni mieli też oka-
zję rapować razem z księdzem Ja-
kubem Bartczakiem, a hiphopowe 
kawałki przypadły do gustu nawet 
tym najstarszym. 

Był oczywiście czas na mod-
litwę w ciszy i skupieniu. Poda-
wano intencje, dziękowano Bogu. 
– Kiedy usłyszałem czteroletnią 
dziewczynkę proszącą o to, aby jej 
tato więcej nie pił, poleciała mi łza. 
Doceniłem wartość swojej rodziny 
– mówi Michał. – Ja prosiłem o do-
bre oceny i zdanie egzaminu. Teraz 
jednak wiem, że tak naprawdę to 
nie jest najważniejsze. 

Z roku na rok do Trzebnicy 
żwawo maszerują coraz większe 
grupy młodzieży. Miejmy nadzie-
ję, że to się nie zmieni, a w następ-
nych latach będzie nas nie dziesięć, 
lecz piętnaście tysięcy! 

JUSTyNA STrzEBAK
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Mieszkańcy Skarżyska-Ka-
miennej po raz kolejny mogą 
czuć dumę. To właśnie stamtąd 
pochodzi zespół, wydający swój 
piąty, studyjny album. CIEPŁO/
ZIMNO to nowe spojrzenie na 
muzykę happysadu*. Piosenki 
powstały w małym domku na 
Warmii, w najzimniejszym mo-
mencie tegorocznej zimy, co mia-
ło duży wpływ na nazwę krążka. 
Zespół podbija polski rynek mu-
zyki od jedenastu lat na scenie 
z takimi zespołami jak Myslovitz 
czy Kult. W tym roku rozpoczął 
kolejną trasę koncertową promu-
jącą nowy album.

Po raz pierwszy zespół stwo-
rzył animowany teledysk do pio-
senki promującej płytę „Wpuść 
mnie”. Uważny odbiorca na-
tychmiast wychwyci drugie dno 
piosenki. To, co spodziewane, 
większość utworów mówi poe-
tycko o miłości, tej duchowej 
jak i cielesnej. Dowiadujemy się, 
iż „miłość trzyma się na ślinę”, 
a „każdy, nawet najgorszy dzień 
ma swój kres”. Jak to zespół ma 
w zwyczaju, na płycie możemy 
też posłuchać głosu świeżej, mu-
zycznej krwi. Tym razem goś-
ciem jest Marcelina w utworze 
„Nie będziem płakać”. 

Płyta ma raczej charakter 
melancholijny i dla fanów żyw-
szej muzyki może wydawać się 
nużąca, lecz jak przyznał woka-
lista „wciąż są piosenki, które ła-
two zagrać na gitarze i melodie, 
które łatwo zapamiętać”. Warto 
nadmienić, iż po raz kolejny za 
realizację materiału odpowiadał 
Leszek Kamiński, z którym ze-
spół ma już wiele wspomnień.

Zdecydowanie największym 
zaskoczeniem jest ukryty kawa-
łek „Stare miasto”, który wzrusza 
swą sentymentalnością i pięknym 
poetyckim tekstem.

Moim zdaniem płyta odświe-
ży nam trochę pamięć o zespole, 
ale na pewno nic nowego do mu-
zyki nie wniesie. Jest to po prostu 
kolejna odsłona zespołu, uka-
zującego aspekty uczucia, lecz 
mało prawdopodobne, by podbiła 
serca nowych słuchaczy.

Polecam do przesłuchania dla 
osób, które gustują w tego rodza-
ju muzyce.

MArCELiNA 
ŁUKASzEWiCz 

* Nazwa zespołu została specjalnie 
napisana od małej litery. Artyści 
po dużych problemach z pisownią 

nazwy przez me-
dia postanowili 
pod rygorem nie-
ważności pisać 
ją łącznie oraz 
małą literą.

Wpuść mnie, 
bo skonam

Rowerem na Wieżę Eiffla 

I my też przeżyliśmy niezwy-
kłą przygodę. Z moją dziewczy-
ną Pauliną Kolasińską i kumplem 
Michałem Gębką postanowiliśmy 
zrobić w wakacje coś niesamowi-
tego. Pojechaliśmy na rowerach do 
Paryża. A żeby nie było tak łatwo 
i przyjemnie, wybraliśmy dłuższą 
trasę, trochę naokoło. 

D-Day
Jest upalny, czwartkowy pora-

nek 2 sierpnia 2012 roku. Stoimy 
przed świeżo wyremontowanym 
gmachem wrocławskiego Dworca 
Głównego. Za nami długie mie-
siące przygotowań kondycyjnych 
i sprzętowych. Godziny spędzone 
nad mapami i przewodnikami. Już 
nie ma odwrotu. Od tego momentu 
skończą się wszelkie wygody, a za-
cznie prawdziwa przygoda. Walka 
z samym sobą i przeciwnościami 
losu. Do przejechania mamy pra-
wie dwa i pół tysiąca kilometrów, 
a czasu na to tylko miesiąc. 

Dość szybko opuszczamy 
Wrocław. Zatrzymujemy się na se-
kundę, aby zrobić kilka fotek przed 
Stadionem Miejskim. Kolejny po-
stój dopiero za czterdzieści kilo-
metrów. To będzie ciężki dzień.

Z nieba leje się żar. Na asfalcie 
krajówki, którą jedziemy w stronę 
Środy Śląskiej, nasze opony zosta-
wiają głębokie szlaczki. Spychani 
przez podmuch wytwarzany przez 
pędzące ciężarówki, co chwilę je-
steśmy zmuszeni zjeżdżać na wybo-
je między drogą a rowem. Jesteśmy 
w Polsce, tu pobocza są zbędne. 

Dzień kończymy z wynikiem 
107 kilometrów. Umorusani od 
pyłu, spoceni, zmordowani upa-
łem i całodzienną jazdą rozbijamy 
namioty w leśnym zagajniku obok 
drogi. Paulina przyrządza na kola-
cję pyszną chińszczyznę. Obżarci 
i zmęczeni natychmiast zasypiamy.

Ahoj, rowerowa przygodo!
Kolejny dzień przyniósł zała-

manie pogody. Wichura i zacina-

W podróżowaniu rowerem jest coś niezwykłego, magicznego. Jadąc przez świat objuczo-
nym ciężkimi sakwami bicyklem, człowiek mimowolnie zostawia w tyle wszystko to, co złe i 
zbędne. Przestają liczyć się czas i pieniądze. rozterki o szkołę czy pracę schodzą na dalszy 
plan. Liczy się jedno. Przygoda.

z najprzyjemniejszych części na 
całej trasie. Pomijam, że to właś-
nie jadąc szutrowym duktem nad 
kanałem, przebijamy kilka dętek. 
Mamy za to trzy dni spokoju od 
ciężarówek. 

Holandia. Gdy wjeżdżamy do 
tego kraju, wszystko wkoło sta-
je się bajkowe. Piękne krajobra-
zy, wszędzie pełno kolorów, na 
przydrożnych łąkach mnóstwo 
zwierząt przeróżnej rasy. Od stu 
gatunków krów, przez kozy, owce 
(chyba było ich najwięcej), konie, 
po kucyki i świnie. Dziesiątki 
miasteczek, przez które przejeż-
dżamy, wyglądają jak namalowa-
ne. Małe, ceglane domki z bia-
łymi, niebieskimi lub zielonymi 
okiennicami. 

Belgia. Drogi dziurawe, gor-
sze niż nasze. Sporo ścieżek rowe-
rowych, ale w opłakanym stanie. 
Co do miast, które odwiedziliśmy 
– Antwerpii i Brukseli – nie po-
lecamy. Budynki brzydkie, peł-
no bloków, po ulicach kręci się 
nieciekawe towarzystwo, ogólnie 
czuliśmy się jak na Wschodzie, 
będąc w Europie, rzecz jasna.

Bonjour France!
Po 27 dniach pedałowania je-

steśmy we Francji. Kraj ten jest 
jedną, wielką wsią. Wkoło pola 
i winnice. Miejscowości im dalej 
na zachód, tym ładniejsze. Mimo 
malowniczych krajobrazów, 
przez Francję jedzie się nam bar-
dzo ciężko. A to przez porywisty 
wiatr, który towarzyszy od wy-
jazdu z Belgii, i zaczynające się 
powoli górki. Paradoksalnie, im 
bliżej celu, tym ciężej.

W samym Paryżu spędzamy 
cztery dni, śpiąc w bambusowym 
ogrodzie przed 150-letnią willą 
obok Notre Dame. Ale to już zu-
pełnie inna historia…

Napisałbym więcej. O masie 
wspaniałych ludzi, których po-
znaliśmy na trasie, którzy nas goś-
cili i przyjmowali pod swój dach. 
O wszystkich pięknych miejscach, 
które odwiedziliśmy. Niestety, 
chęci są wielkie, a miejsca na pa-
pierze za mało. Zapraszam na blo-
ga naszej wyprawy, gdzie są ob-
szerne relacje i mnóstwo fotografii 
z eskapady – www.wroclaw-paris.
blogspot.com. Do zobaczenia 
w drodze!

TOMASz KrAJCArSKi

jący deszcz utrudniają nam dojazd 
do Zielonej Góry. Teren się zmie-
nia, co chwila wjeżdżamy na coraz 
bardziej strome pagórki. Z trudem 
pokonujemy kilkukilometrowe 
podjazdy o często dziesięciopro-
centowym nachyleniu. Wielką fraj-
dę za to sprawia nam zjeżdżanie 
z prędkościami rzędu 55 km/h. 

Po dwóch dniach jazdy kręty-
mi, leśnymi drogami docieramy do 
Berlina. Kupa stali i betonu, wiel-
kie przestrzenie, wszędzie tłok, 
hałas, uliczny zgiełk. Oblatujemy 
wszystkie zabytki i miejsca, które 

mieliśmy do zaliczenia i uciekamy 
z tego molocha.

Niemcy to zupełnie inna bajka. 
Drogi równe, doskonałej jakości. 
Wszędzie ścieżki dla rowerzystów, 
szerokie pobocza, dokładne dro-
gowskazy. Co nas zdziwiło, ludzie 
bardzo przyjaźnie i pomocnie na-
stawieni do turystów rowerowych. 
Co rusz ktoś nas zatrzymuje, pyta 
czy pomóc, wskazuje drogę. 

Byle wiatr wiał w plecy
Dla mnie jazda od Wolfsburga, 

wzdłuż Mittellandkanal jest jedną 

Wikary – to nie do wiary!
Wikariusz z wrocławskiej parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca podbija internet i serca mło-
dzieży. rapując, zachęca do czytania Pisma Świętego. Czy to dobra alternatywa na stworzenie 
nowoczesnego Kościoła i „fajnych” nabożeństw? 
Oczywiście. Kościół w końcu 

powinien zrozumieć, że czasy się 
zmieniają, ludzie się zmieniają… 
Nie każdy lubi wysłuchiwać tej 
samej paplaniny na cotygodnio-
wych mszach. Czas na zmiany! 
Do takiego wniosku doszedł 
jeden z chyba najbardziej to-
powych księży we Wrocławiu. 
Wpadł na pomysł, napisał tekst, 
zebrał kilku znajomych fachow-
ców, nagrał teledysk, wrzucił na 
Youtube i … BUM! Internauci 
oszaleli, telewizja oniemiała z 
wrażenia, widząc w sieci rapują-
cego księdza. 

Jaki miał w tym cel i dla-
czego właśnie w takiej formie? 
Tego akurat do końca się nie do-
wiedziałam. Szał popularności, 
wywiadów i programów tele-
wizyjnych, pochłonął biednego 
wikarego do tego stopnia, że 
nie mógł się ze mną umówić na 

wywiad. Księdza, którego ledwo 
znali ludzie z parafii, w jednym 

momencie zna cała Polska. Chy-
ba nikt nie spodziewał się takich 

rezultatów. Filmik w Internecie 
zaliczył już ponad sto pięćdziesiąt 
tysięcy wyświetleń i jego oglądal-
ność wcale nie spada. To się dopie-
ro nazywa rozgłos! Jak tworzyć, to 
z impetem! 

Trzeba przyznać, że ta akcja 
księdzu wyszła wzorowo. Na nie-
dzielną mszę, zaraz po wywiadzie 
dla TVN24, do kościoła przyszły 

tłumy ludzi. Nie pomijając fak-
tu, że może tylko dlatego, żeby 
zobaczyć sławnego księdza, no 
ale przyszli. I właśnie w taki spo-
sób powinno się zbliżać ludzi do 
Kościoła, czyli tym, co jest naj-
bardziej popularne. Wiara, msze 
i niedzielne spotkania z Bogiem 
mogą być przyjemnością, a nie 
przymusem. Trzeba tylko się do 
tego przekonać. Ksiądz raper 
zrobił kawał dobrej roboty, ale 
mówi, że to nie był jego ostat-
ni ruch. Ma w zanadrzu jeszcze 
kilka dobrych pomysłów. Może 
płyta. Czym jeszcze zaskoczy 
nas wrocławski kapłan? Przeko-
namy się wkrótce.

PS Warto obejrzeć na Youtu-
be: Ks. Jakub Bartczak – Pismo 
Święte. 

MArTA NAMyŚLAK
rys. Alicja Golon
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Jak myślisz – ile jesteś w stanie zrobić, żeby dostać się do wymarzonego programu rozryw-
kowego? Może to jest właśnie twój czas? Przyjdź na casting i przeżyj wspaniałą przygodę! 
Żadnych strat, same zyski! Nie zachęcają cię te hasła? Dziwne. 

Życie na kreskę
Są trzy koty, węże, kury, królik, a nawet bakterie. Pociąga ją obraz, emocje i jazda na rowerze. 
Tak przedstawia się nam autorka komiksów „Życie na kreskę” Marta zabłocka.

Bigos, płacz, co 
jeszcze?!

Niebywale cudowne chwile ma 
za sobą Anna Matlewska, szesna-
stoletnia tancerka, z „miejscowości 
mlekiem i miodem płynącej”, któ-
ra chciała sprawdzić się w ostatnio 
emitowanej edycji programu „You 
Can Dance”. Zdecydowanie przy-
goda życia – płacz i zgrzytanie zę-
bów. Dziewczyna prezentowała się 

bardzo dobrze, dopóki nie zaczął 
się temat biletu do Santa Cruz – bi-
letu na warsztaty, które wytrzy-
mują (fi zycznie, jak i psychicznie) 
tylko najwytrwalsi, najlepsi w da-
nej technice i wcale nie idzie to w 
parze z hasłem programu – „Po 
prostu tańcz”. Nic nie przyjdzie po 
prostu. 

Kiedy Matlewska dowiedziała 
się, że bilet może dostanie, jeśli 
pojawi się na następnym castingu, 
biedna nie wytrzymała. Klęczała, 
płakała, aż bilet dostała. Co praw-
da najadła się trochę strachu, bo na 
drugi casting przyjechać musiała, 
ale… Udało się jej! Program zy-
skał widzów, cel osiągnięty. Tro-
chę przypomina mi to główną myśl 
wypowiedzi księdza, który jakiś 
czas temu robił furorę w Internecie. 
Wystarczy, że powiem „Wiedz, że 
coś się dzieje!”, a wiadomo, o kim 
mowa. Najgorsze, że dziać się po 
prostu musi. Rada? Dobrze, jak 
masz jakąś historię swojego życia, 
którą możesz opowiedzieć. Zgubi-
łeś kota, który znaczył dla ciebie 
naprawdę dużo i jesteś już ciut wy-
żej od innych. Naprawdę przykro 
mi z powodu twojego kota, o ile 
w ogóle go miałeś. Ludzie nauczyli 
się tego, że dobra gadka to połowa 
sukcesu. Ile wobec tego w progra-
mach prawdy, a ile zakłamania? 

Michał Szpak to także uczest-
nik telewizyjnego show, tym razem 
programu „X Factor”. Przecież 
wszyscy znamy tego wykonawcę 
w damskich ciuchach. Ile praw-
dy jest w tym, że dostał się tylko 
dzięki talentowi, jaki w większym 
lub mniejszym stopniu posiada? 
Która z nas, drogie panie, nie cze-
kała na coraz to odważniejsze ma-
kijaże Szpaka? Aż boję się pomy-
śleć, czego media będą oczekiwać 
na castingach za kilka lat, bo jak 
widać, nawet jedzenie bigosu na 
czas (program „Mam Talent” ma 
w swoim archiwum i takie pereł-
ki) dziś już nie wystarczy. Musisz 
po prostu tańczyć, mieć talent i ten 
factor x… 

KLAUDiA WiECzOrEK
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SZLIF ZAPRASZA

Magika (w tej roli świetny 
Marcin Kowalczyk), Rahima i Fo-
kusa łączy wspólna pasja – muzy-
ka. Trafi ają na siebie, aby razem 
stworzyć coś, co będzie pasjono-
wać tysiące ludzi przez kolejne 
lata. Nie jest to jednak opowieść 
stricte o muzyce. Leszek Dawid 
zaserwował widzom historię nie-
skomplikowaną, ukazującą realia 
codzienności, problemy, jakie 
spotykają każdego z nas.

Mimo tego, iż produkcja do 
idealnych nie należy, z pewnością 
warto ją zobaczyć. „Jesteś Bo-
giem” to nie tylko fi lm skierowa-
ny do fanów PFK. Może spodo-
bać się koneserowi hip-hopu jak i 
starszej pani słuchającej Mieczy-
sława Fogga.

Doskonale ukazane są realia 
tamtych czasów. Sceny, podczas 
których PFK nagrywała swoje 
najlepsze utwory w pokoju Rahi-
ma, w Mikołowie, dyskietki czy 
muzyka na kasetach, pomagają 
wczuć się w ówczesny klimat.

Reżyser zmusza widza do re-
fl eksji, nie stara się jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytania mogące 
nasunąć się oglądającemu. Każdy 
może na swój sposób zinterpreto-
wać tragiczne dzieje Magika.

Jest to z pewnością zasługa 
znakomitych aktorów. Świeże 

twarze na ekranie, brak wszech-
obecnych teraz Karolaka, Adam-
czyka czy Kota pozwala wczuć się 
w historię i docenić aktorstwo na 
najwyższym poziomie. W efekcie 
nagroda za najlepszy debiut ak-
torski dla Marcina Kowalczuka. 
Dawidowi Ogrodnikowi, odtwór-
cy roli Rahima, oraz Tomaszowi 
Shushardowi, który wcielił się w 
postać Fokusa, przyznano tytuły 
za najlepszą męską rolę drugopla-
nową.

Realizacja fi lmu, tak bardzo 
oczekiwanego przez wiele lat, 
nie była z pewnością łatwym 
zadaniem. Mimo znakomitych 
aktorów i klarownie ukazanej hi-
storii, „Jesteś Bogiem” jest nieco 
sztampowy. Końcówka rozcza-
rowuje, nie jest wystarczająco 
emocjonująca. Akcja jest mo-
mentami podkolorowana, lekko 
mija się z prawdą. Są to jednak 
mało istotne wady, na tle całej, 
zasługującej na gromkie brawa, 
produkcji.

Niespełna dwie godziny fi l-
mu, nawet dla niezorientowanego 
w losach Paktofoniki widza, będą 
pouczającą, chwytającą za serce 
opowieścią o brutalnej codzien-
ności i miłości do muzyki.  

ANETA FOŁTA
BArTOSz ŁUKOMSKi

Ty też jesteś Bogiem
Katowickie osiedla lat dziewięćdzie-
siątych, hiphopowe rytmy w słu-
chawkach, rozterki młodości, chęć 
spełniania się poprzez muzykę. Film 
Leszka Dawida „Jesteś Bogiem” po 
niemal dziesięciu latach od ostatniego 
koncertu Paktofoniki daje nam szansę 
przybliżyć sobie historię tego zespołu. 
Opowieść, którą zna każdy, nawet 
mimo odmiennego gustu muzycznego, 
w końcu trafi ła na duży ekran. 

Fot. Arleta Wieczorek

SZLIF ZAPRASZA

Regularnym rysowaniem zaj-
muje się już od paru lat. Głównie 
tworzy kilkukadrowe komiksy, 
które publikuje na swoim blogu. 
Ich tematem są różne obserwacje 
autorki. Niektóre mniej, niektóre 
bardziej prywatne. 

– Z tą prywatnością to nie taka 
hop-siup sprawa. Przeprowadza-
łam ze sobą rozmowy na ten te-
mat. Podjęłam decyzję, że dopóki 
nie wyjawiam, na ile rzeczywiście 
coś mi się przydarzyło, a na ile jest 
wymyślone i mam taki margines 
bezpieczeństwa, rysuję i dzielę się 
tym. Choć to nie jest – dla mnie 
przynajmniej – do końca domknię-
ta kwestia – mówi Marta Zabłocka. 
Publikowanie historii bardziej jej 
bliskich wcale nie jest takie proste.  

– Nie może być tak, że ktoś przy 
mnie traci poczucie bezpieczeń-
stwa, bo zaraz wszyscy wszystko 
będą wiedzieć. Jedną z najwięk-
szych trudności jest dla mnie z 
jednej strony świadomość, że o 
pewnych sprawach trzeba mówić, 
a z drugiej – jak to zrobić w odpo-

wiedni sposób. Na przykład ważne 
relacje, w których aż kipi od emo-
cji. Jak to opowiedzieć, żeby nie 
skrzywdzić drugiej strony, mieć 
swój wentyl bezpieczeństwa – kon-
tynuuje. Oprócz historii w pracach 
Marty Zabłockiej równie ważne są 
postaci, które w nich występują. 

Ona i trzy koty: Emil, Lucek 
i Charles to frontowe charaktery 

w „kreskach”. Jedną z ważniej-
szych postaci okazuje się też alter 
ego artystki ukazane pod postacią 
królika. Zapytana, dlaczego aku-
rat on, odpowiada: – To trzeba się 
chyba jego zapytać. Pamiętam, 
jak czytałam wywiady z pisarka-
mi i pisarzami książek o tematyce 
fantastycznej. I oni coś opowia-
dali, że ci bohaterowie gdzieś ich 
prowadzą albo nie zgadzają się na 
niektóre rzeczy. No kto normalny 
wierzy w coś takiego? A tu, za-
nim się obejrzałam, była już cała 
ekipa – czyli królik, węże, kury, 
muchy, ufok, bakterie… Nato-
miast jeśli chodzi o moją per-
spektywę – trochę zrzucam na to 
króliczysko odpowiedzialność za 
złośliwości, konkret, popęd i ro-
zum. 

Poza tym w jego ustach jakoś 
mniej wulgarnie brzmią różne 
rzeczy, a ja sobie mogę spokojnie 
pohisteryzować na boczku. Nieza-
leżnie od tego, jak ze sobą rozma-
wiamy, jest między nami mnóstwo 
czułości i uważności.

Oprócz rysowania komiksów 
Marta Zabłocka udziela się rów-
nież społecznie. Zaczęło się od 
zostania wolontariuszką na dziale 
onkologicznym, dogoterapii, po-
tem Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „ę”.

– W tym ostatnim głównie fo-
tografowałam wydarzenia, ale to 
tak ze mną jest, że zaczynam roz-
mawiać z ludźmi, a nie tylko „cyk-
cyk, dziękuję, do widzenia”. Poza 
tym same akcje, na które chodzi-
łam, były ciekawe. 

Więc jak się dało, to uczestni-
czyłam ile wlezie. Od jakiegoś cza-
su jest też bliski kolektyw U-F-A. 
To rewelacyjna przestrzeń do dzia-
łania. Są tam projekty m.in. pro-
kobiece. W zeszłym roku był cu-
downy projekt, w którym miałam 
szczęście uczestniczyć pt. „Warko-
cze M.” o kobietach z Muranowa. Ja 
i moje koleżanki w bardzo różnym 
wieku, bo od ponad dwudziestolet-
nich po chyba siedemdziesięciolet-
nie, pracowałyśmy nad komiksami 
opowiadającymi historie właśnie 
tych kobiet. W efekcie powstała su-
perpublikacja, którą chce wznowić 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
– mówi Marta Zabłocka. Rysow-
niczka prowadziła także warsztaty 
fotografi czne. Do tych wszystkich 
czynności motywują ją relacje 
z ludźmi, spotkania, rozmowa, bli-

skość, przyznawanie się do włas-
nych błędów. 

– Rysuję też „w słusznych spra-
wach”. Na przykład przeciwko 
przemocy wobec kobiet, przeciwko 
nazizmowi, dyskryminacji. Prze-
znaczam jeden procent podatku na 
zwierzaki. Takie lokalne działania 
są też przeciwwagą dla mojego glo-
balnego poczucia bezsilności. Co 
z tego, że chodzę na wybory, jak 
prawo, które jest stanowione, jest 
fatalne. Żenujące spory, brak kul-
tury. Spora część polityków chy-
ba nawet nie zna słowa „obciach”. 
Wystarczy przeglądać nagłówki 
newsów, żeby sobie zepsuć dzień. 
A tak, angażując się w działania 
lokalne, czuję, że coś ode mnie 
zależy – tak komentuje swoje spo-
łeczne zaangażowanie. Jakie są jej 
plany na przyszłość? 

– Mam takie wspomnienie 
z dzieciństwa, jak inne dzieci 
coś przebąkiwały, że chcą zostać 
pielęgniarkami, nauczycielkami, 
strażakiem. Nie rozumiałam, o co 
chodzi. Nie wiedziałam, kim chcę 
być. I to się spełniło. Nadal nie do 
końca wiem. Oprócz tego, że ma-
rzy mi się bycie obrzydliwie bogatą 
artystką, która będzie mogła two-
rzyć, jeździć rowerem i zajmować 
się sprawami społecznymi i nie 
przejmować się ZUS-em.

MArTA HEJMANOWSKA
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Wszechnicę odwiedzili
Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska pomaga młodym adep-
tom sztuki pisania zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do 
wejścia w dorosłe, dziennikarskie życie. Dzięki niej mają oni, co 
piątek, możliwość spotkań z politykami, aktorami, duchownymi, 
dziennikarzami oraz innymi ciekawymi mieszkańcami naszego 
miasta.

21 września Młodzieżową 
Wszechnicę Dziennikarską od-
wiedził pan Janusz Karkocha, 
kierownik ochrony Zakładu 
Karnego we Wrocławiu. Gość 
zaprezentował kartki ze szki-
cami tatuaży, które w dawnych 
czasach symbolizowały pozy-
cję więźnia oraz to, za co został 
skazany. Opowiedział na czym 
dokładnie polega jego praca i o 
trudnościach z nią związanych. 
Młodzi dziennikarze pytali m.in. 
o sytuację w zakładach karnych, 
kontakty między strażnikami a 
skazanymi, jak wygląda dzień z 
życia więźnia. Gość zapytany o 
to, czy widzi się w innej pracy, z 
pewnym przekonaniem odpowie-
dział, że nie. 

28 września Młodzieżowa 
Wszechnica Dziennikarska goś-
ciła pana Józefa Piniora, wielkie-
go bojownika o wolność Polski. 
Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy 
o wprowadzeniu stanu wojenne-
go w Polsce, m.in. o tym, co on 
spowodował. Pan Pinior zachę-

cał nas do sięgnięcia po książkę 
o tamtym okresie. Polecił nam 
również film Waldemara Krzyst-
ka „80 milionów”.

5 października gościem Mło-
dzieżowej Wszechnicy Dzien-
nikarskiej był pan Radosław 
Gawlik, przewodniczący partii 
Zieloni 2004. Opowiedział o 
swoich początkach w polityce, 
genezie partii, a także przytaczał 
nam historię PRL. Padały pytania 
o jego działalność w Solidarności 
oraz Ruchu Wolności i Pokoju, 
celach i osiągnięciach, prioryte-
tach na przyszłość, a także o ob-
rady Okrągłego Stołu z 1989 r. 

12 października Młodzieżowa 
Wszechnica Dziennikarska goś-
ciła Macieja Łagiewskiego, wroc-
ławskiego historyka i dyrektora 
Muzeum Miejskiego we Wrocła-
wiu. Opowiadał o zbiorach muze-
alnych. Podzielił się odczuciami 
związanymi z oprowadzaniem 
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. A także wspomniał o 
nocach muzealnych. 

Blind football

Fot. Karolina Gołkowska

z pozoru normalna drużyna piłkarska, a jednak jest w nich coś innego. Wychodzą na murawę, 
trafiają do bramek, często trenują. A co, jeśli wewnątrz piłki znajdują się dzwoneczki, graczy 
w jednej drużynie jest pięciu, a na dodatek są oni niewidomi?

Nikt z nas nie chce być biedny. 
Bo bieda sama, obojętnie jak rozu-
miana, jest przerażająca. W ogól-

nym pojęciu oznacza to margines 
społeczny, wykluczenie, poważne 
braki czegoś. 

Na przykład ubóstwo w ener-
gię.  

Gdzie się podział w ludziach 
głód życia? Pytam, ale mało kto wie. 
W ogóle, mało co wie ktokolwiek. 

Biedne dzieci

W lato za gorąco, w zimę za 
zimno. I tym podobnych bzdur mu-
szę wysłuchiwać. 

Na tym pięknym świecie, który 
chce dać nam jak najwięcej, roi się 
od zgryźliwych malkontentów. Jeśli 
ktoś zapewni „przednią” rozrywkę, 

to owszem, chętnie skorzystają. Ale 
żeby określić swoje potrzeby, to nie 
ma komu. Można przecież posie-

dzieć sobie pół dnia na fejsie, obej-
rzeć „Świat według Kiepskich”, 
przejrzeć kwejka. 

Nie sięgając daleko wzrokiem, 
widzę jak dzieciaki z podstawówki i 

gimnazjum gniją na ulicach miasta. 
Plączą się z kąta w kąt. Są bez wyra-
zu twarzy. Ich buzie są nijakie. Każ-
de z nich ma w sobie coś dobrego, 
jakiś talent, mocne strony charakte-
ru. Ale one nie denerwują się, bo nie 
ma na co, nie cieszą się, bo nie ma 
z czego, nie martwą się, bo nie ma 
czym. Wydają się być zawieszone w 
rzeczywistości. Po prostu są. Niby 
zbijają się w jakieś grupki. Jedzą, 
śpią, sikają. Zdaje się, że do szczęś-
cia nie jest im nic więcej potrzebne. 

I ze smutkiem stwierdzam, że 
właśnie z takiej bezkresnej nudy 

i marazmu biorą się wszel-
kie patologie i nałogi. Dla-
czego? Ot, człowiek ma 
wrodzoną skłonność do 
popadania w szambo. 

Można by zapytać, gdzie 
są rodzice. Dlaczego nie 
każą ruszyć w świat swoim 
pociechom. Otóż w sześcio-
tysięcznym mieście mało 
kto wie, co to teatr, dobre 
kino, przyjemna literatura. 
Grupy teatralne czy tanecz-
ne są niszowe, nieliczne. 
Na dodatek nie ma na nic 
pieniędzy, a jak już są, to 
zawsze znajdzie się jakiś 
powód, żeby i tak zostać na 
domowym podwórku. 

I szkoda mi tych dzie-
ci, które dorastają w takim 
środowisku. Bez ludzi z 

pasją, bez ambicji i marzeń świat 
szarzeje. Przytłacza. Im więcej 
działasz, tym więcej masz siły. 

Życie jest takie efemeryczne. 
Patrząc na tych osobników, wi-

dzę w nich uschnięte kwiaty, które 
tylko czekają aż da się im spokój, 
wyrzuci na śmietnik. Nie chcę tego 

oglądać, bo stracę wiarę w praw-
dziwe człowieczeństwo. 

MArLENA DUMiN
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„Blind football” to nic innego 
jak piłka nożna dla niewidomych. 
Sami zawodnicy między sobą na-
zywają tę grę „piłką dla ślepych” 
albo po prostu „ślepą”.

– Każdy zawodnik ma opaskę 
na oczach, aby szanse wszystkich 
były jednakowe, jedynie bram-
karz widzi normalnie. W 
blind football najważniej-
sze jest wsłuchanie się w 
przewodników kierują-
cych nas wskazówkami 
zza boiska i umiejętne 
omijanie przeciwników, 
krzyczących co pięć se-
kund „voy” czyli po hi-
szpańsku „idę” – mówi 
Robert Mkrtchyan, uczeń 
wrocławskiego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci Niewido-
mych przy ul. Kamienno-
górskiej.

W tej grze trzeba 
zaufać trenerowi, prze-
wodnikowi, ale przede 
wszystkim swojemu słu-
chowi. Każdy z zawod-
ników musi skupić się na 
grzechoczącej piłce, krzy-
czących słowo „voy” gra-
czach i wskazówkach zza 
linii. Także ważne jest, 
żeby móc wyobrazić sobie 
boisko, rywali i wszystko 
to, co dzieje się dookoła.

– Mimo że to bardzo kontuzyj-
ny sport, możliwość utożsamiania 
się na boisku z niewidomymi, a na-
wet bycia lepszym od nich, sprawi-
ła, że trenujemy razem do dzisiaj 
– przyznaje Robert. 

Wrocławska drużyna jest jedną 
z dwóch w Polsce. Nasi zawodnicy 

zmierzyli się z graczami 
z Chorzowa 22 czerw-
ca podczas mistrzostw 
Euro 2012, przed meczem 
ćwierćfinałowym w Gdań-
sku. Pierwsze takie spot-
kanie odbyło się cztery 
lata temu w trakcie Euro 
2008. W ten sposób orga-
nizacja CAFE (Centre for 
Access to Football in Eu-
rope) chce promować sport 
bez barier.

– Dopiero gdy przenio-
słem się do mojej obecnej 
szkoły, dowiedziałem się 
o piłce dla niewidomych. 
Byłem w szoku i od razu 
pragnąłem przybliżyć się 
do tego. Mimo kontuzji 
odniesionej na pierwszym 
treningu, nie zraziłem się 
do tego sportu. Teraz bez 
problemu biegam, potrafię 
prowadzić piłkę i trafiam 
do bramki – podsumowuje 
Robert.  

AGNiESzKA 
MŁyNArCzyK


