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Polonez, oberek, a może krakowiak? Myślisz ,,obciach” i mówisz ,,nie”? Jak możesz wstydzić 
się tego, co polskie? Widziałeś koncert zespołu folklorystycznego? Ludzi, dla których folklor 
to całe życie… 
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Zagroj mi, muzycko!
– Tańczył mój tato, więc i ja 

zacząłem. To jak tradycja rodzin-
na – mówi Przemysław Rzeszutek 
z Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa 
Ruda”. Spróbować nie zaszko-
dzi, jednak co sprawia, że ludzie 
w większości przypadków zostają 
na dłużej? – Nasze tańce narodo-
we! Niebanalne kroki, zmieniają-
ce się tempa muzyki oraz piękne, 
kolorowe stroje! Folklor pozwala 
cofnąć się w czasie. Raz mogę 
być wysoko urodzoną, dumną 
i wdzięczną damą z arystokracji, 
a po kilku minutach pełną werwy 

góralką z prawdziwego zdarze-
nia – mówi Magdalena Stelma-
szewska, która od dwunastu lat 
tańczy w tym samym zespole co 
Przemek. 

Jednak to nie tylko taniec 
sprawia, że grupy folklorystyczne 
cieszą się coraz większą popular-
nością. – W zespole, jak w rodzi-
nie. Mamy wspólne wspomnie-
nia, choćby przez to, że byliśmy 
na wielu festiwalach tanecznych. 
Ludzie, z którymi tańczę, są dla 
mnie bardzo ważni – wyznaje Do-
minika Chrustek, również z no-
worudzkiej grupy. Jak w takim 
razie pogodzić naukę, obowiązki 
domowe i zajęcia? – Wszystko jest 
do zrobienia, tylko trzeba dobrze 
rozplanować czas – mówi Natalia 
Górecka, koleżanka Dominiki. 

Życie na walizkach
Zespoły ludowe przynajmniej 

raz w roku odwiedzają jakiś za-
kątek świata. Biorą udział w war-
sztatach, festiwalach i innych im-
prezach okolicznościowych. Ich 

członkowie o przygodach potra-
fią opowiadać godzinami.

 – W ostatnie wakacje by-
liśmy na wymianie kulturowej 
we Francji. Kiedy dojechaliśmy 
na miejsce, zobaczyliśmy farmę 
– wioskę z domkami letnisko-
wymi. Myśleliśmy, że mamy tam 
tylko poczęstunek, bo zazwyczaj 
jeździliśmy do większych miast 
z hotelami. Kiedy pani kierownik 
zespołu powiedziała, że to tutaj 
mieszkamy, byliśmy załamani. 
Później nie chcieliśmy stamtąd 
wracać. W końcu nie codziennie 
ma się aperitif, kameralne wystę-
py i ludzi, którym zależało prze-
de wszystkim na zabawie – rela-
cjonuje Dominika. 

Dzięki takim wyjazdom 
można poznać inną kulturę, ale 

przede wszystkim nowych ludzi. 
Niektóre, nawet zagraniczne, 
kontakty przetrwały do dziś. – 
Wystarczą dwa lub trzy dni, żeby 
się zintegrować. Mamy kontakt 
internetowy, dodajemy wspólne 
zdjęcia – kontynuuje Dominika. 
Jak widać, często inny język czy 
obyczaje nie są barierami, a jesz-
cze bardziej zachęcają do odkry-
wania tego, co nowe, nieznane. 
Członkowie zespołów mają mnó-
stwo wspomnień, których nikt 
nie jest w stanie im odebrać. 

Show must go on 
Co zrobić, kiedy na scenie spa-

dają spódnice, a nawet doczepia-
ne warkocze? – Nie zatrzymywać 
się! Jesteśmy zgrani, więc każdy 
się śmieje i grą aktorską próbu-
jemy ratować sytuację – wyznaje 
Dominika. Zespół uczy również, 
jak radzić sobie z każdym publicz-
nym wystąpieniem. – Nie mam 
stresu, jestem przyzwyczajony do 
widowni. Po prostu robię swoje 
– mówi z uśmiechem Przemek. 

Metamorfoza 
Jak się okazuje, doświadcze-

nia związane z członkostwem 
w zespole ludowym znacznie 
zmieniają życie. 

– Otworzyłam się na świat 
i ludzi, nauczyłam się systema-
tyczności, dyscypliny i samoza-
parcia. Często noszę czerwone 
korale oraz torbę z haftami ło-
wickimi. Zakładam koszulkę 
promującą mój zespół, a w domu 
zdarza mi się słuchać utworów 
ludowych – zdradza Magda. 
Wielu członków zespołu wiąże 
przyszłość z tańcem ludowym. 
– Chciałabym po zdanej maturze 
pojechać na audycję do Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny. A jeśli chodzi 

o jeszcze dalsze lata… Najmłod-
si w grupie to czterolatki, więc 
mam nadzieję, że moje dzieci też 
kiedyś będą tańczyć – śmieje się 
Dominika.

Tożsamość narodowa
– Przekazywanie tradycji lu-

dowej podtrzymuje ducha naro-
du – mówi Przemek. Wydaje mi 
się, że mimo wielu pasjonatów 
folkloru, jeszcze zbyt mało osób 

interesuje się dziś przeszłością, 
a przecież to ważne! – Poprzez 
znajomość naszej kultury czuję 
się bardziej Polką. Dzięki oso-
bom takim jak ja, tradycja nie za-
ginie, bo cały czas o niej pamię-
tam – przyznaje Agata Jakuszak 
z Zespołu Folklorystycznego 
„Wielkopolanie”. Czy to możli-
we, choć na chwilę zatrzymać się 
i pomyśleć o tym, co tradycyjne, 
a nie iść ciągle tropem nowości? 
– Dziś popularne są tańce laty-
noamerykańskie, hip-hop, jazz. 
Zapomina się o tym, co nasze, 
rodzime – mówi Magda. Może 
więc warto zapisać się na zajęcia 
do zespołu folklorystycznego, 
aby podtrzymywać i umacniać 
polską kulturę? A nuż okaże się 
to niesamowitą przygodą… 

Klaudia WieczoreK

Słodkie Czary Mary to jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie słodycze 
wyrabia się wyłącznie ręcznie, 
bez konserwantów i ulepszaczy. 
Dziennie produkuje się tu około 
piętnastu kilogramów cukierków 
i lizaków, które sprzedawane są 
w sklepie połączonym z fabryką.

– Klientami są wszyscy, któ-
rzy lubią słodycze, niezależnie 

od wieku. U nas mogą się prze-
konać, jak powstają ich ulubione 
łakocie – opowiada Magda Wor-
ska, założycielka słodkiej manu-
faktury.

Cały proces produkcji można 
śledzić zza lady. Najpierw gorący 
karmel wylewa się na blat, formu-
jąc go w duże prostokąty. Następ-
nie rozprowadza się w nim kilka 

barwników. Później poszczegól-
ne plastry formuje się w walcowa-
te bryły i odcina z nich małe ka-
wałki plastycznego karmelu. Po 

Kraina słodkości 
Ulica Szewska. Wiele lokali kuszących przechodniów koloro-
wymi wystawami. Jeden z nich szczególnie rzuca się w oczy 
za sprawą wielkiego, styropianowego lizaka, stojącego przy 
wejściu. W środku długa lada, a przed nią tłum zachwyco-
nych dzieci i kilkoro dorosłych. Po drugiej stronie panie, 
które z zapałem rozwałkowują kolorową masę. Witamy we 
wrocławskiej fabryce słodyczy!

kilku minutach masa twardnieje 
i cukierki są gotowe.

Oprócz pokazu dla gości 
przewidziane są inne atrakcje. 

Za osiem złotych na kilka mi-
nut można zostać cukiernikiem 
i samodzielnie ulepić lizaka. Za 
nieco więcej urządzić przyjęcie 
urodzinowe oraz zaopatrzyć się 
w słodycze, od których ugina-
ją się sklepowe półki. Obecnie 
słodka manufaktura oferuje po-
nad czterdzieści smaków.

Klienci najczęściej pytają 
o recepturę łakoci, jednak jest to 
sekret firmy.

– Mamy wiele pomysłów na 
rozwój biznesu, do tej pory bra-
kowało czasu na ich realizację. 
Teraz tworzymy sześcioosobowy 
zespół, więc wszelkie ulepszenia 
będzie łatwiej wprowadzać w ży-
cie. Konkrety pozostaną jednak 
naszą słodką tajemnicą – mówi 
Magda Worska.
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„Jeśli to moja pierwsza po-
wieść, po którą sięgnęliście, 
nie czytajcie jej. Zwróćcie ją. 
Weźcie inną. Nie ma problemu, 
zaczekam. Jeżeli jednak dalej 
czytacie, to musicie wiedzieć, 
że nie zajrzałem do »Kliniki 
śmierci« od dwudziestu lat”.

KLINIKA ŚMIERCI to 
pierwsza powieść Harlana Co-
bena. Po dwudziestu latach 
wyciągnięta z szuflady i bez 
żadnych poprawek wydana. Au-
tor jest świadomy jej niedosko-
nałości, co wyznaje we wstępie. 
Książka pokazuje talent, zdol-
ność tworzenia intryg i napię-
cia. Czy thriller stawiającego 
pierwsze kroki Cobena jest wart 
polecenia? Jak najbardziej!

Sara Lowell to niepełno-
sprawna dziennikarka uwiel-
biana przez widzów popularne-
go talk show. Odnajduje miłość 
przy boku gwiazdy NBA, Mi-
chaela Silvermana. Nic nie 
może zakłócić ich szczęścia, gdy 
okazuje się, że Sara jest w ciąży. 
Niespodziewanie Michael trafia 
do szpitala. Diagnoza: AIDS.

Światełkiem w tunelu sta-
je się przyjaciel Sary – doktor 
Harvey Riker, który jest o krok 
od opracowania metody lecze-
nia tej choroby. Jego klinika 
potrzebuje wsparcia finansowe-
go, jednak są ludzie, którzy za 
wszelką cenę chcą ją zniszczyć. 
Zaczyna się seria morderstw, 
giną pacjenci, a nawet wspólnik 
Rikera.

W tej powieści poruszonych 
jest wiele problemów. Każdy 
rozdział daje do myślenia i sta-
wia przed czytelnikiem pytania. 
Jak daleko można się posunąć, 
żeby osiągnąć cel? Jak dużo po-
święcić? Książka także walczy 
ze stereotypami. Przypomina, 
że nosiciel wirusa HIV nie za-
wsze oznacza narkomana.

Mimo że to pierwsza książ-
ka tego autora, można pochwa-
lić go za wiele rzeczy. Świetnie 
wykreował bohaterów, prowa-
dzi akcję w niebanalny sposób, 
czytelnik nie może się nudzić. 
Zaskakujące jest zakończenie, 
którego kompletnie się nie spo-
dziewałam. Można doszukać 
się też minusów: widać brak 
wprawy i doświadczenia w pisa-
niu. Myślę, że szczere wyznanie 
autora pozwala przymknąć oko 
na takie błędy.

Jako fanka Harlana Cobe-
na, polecam tę książkę osobom, 
które lubią thrillery, powieści 
medyczne czy dobrze prowa-
dzoną akcję. Myślę, że jest to 
dobra pozycja dla każdego, kto 
po prostu lubi wciągającą lek-
turę. Czas spędzony z „Kliniką 

śmierci” z pewnoś-
cią nie będzie stra-
cony.

agnieszKa 
MłynarczyK

Dżuma naszych 
czasów

Sadzić, palić, nie legalizować?

Do prawdziwej dyskusji po-
trzebni są dobrzy partnerzy. Z tej 
okazji naszymi gośćmi honorowy-
mi byli: poseł Platformy Obywatel-
skiej Michał Jaros, przedstawiciel 
Prawa i Sprawiedliwości Roman 
Kowalczyk, reprezentant Ruchu 
Palikota Miłosz Mazgaj, funkcjo-
nariusz Izby Celnej Marek Szty-
nyk, terapeuta MONAR-u Adam 
Lewicki, przedstawiciel stowa-
rzyszenia Wolne Konopie Paweł 
Leśniański oraz ksiądz Wojciech 
Zięba – katecheta z XIV Liceum 
Ogólnokształcącego we Wrocła-
wiu.

Z ankiety przeprowadzonej 
przez uczniów w dziesięciu szko-
łach ponadpodstawowych wy-
nika, że co drugi licealista choć 
raz miał kontakt z marihuaną. Za 
to po „blanta” sięgnął co czwar-
ty gimnazjalista. Oznacza to, że 
zdobycie narkotyku nie stwarza 
teraz żadnych trudności. Wy-
starczy mieć jedynie pieniądze, 
a znalezienie pierwszego lep-
szego dilera nie jest problemem. 
Zdania uczestników debaty były 
podzielone. Najbardziej burzliwa 
okazała się dyskusja Pawła Leś-
niańskiego i Adama Lewickiego. 

– Marihuana uzależnia – mó-
wił terapeuta. – Zwłaszcza w mło-
dym wieku z łatwością można 
wpaść w jej sidła. Wtedy nie da 
się już normalnie funkcjonować. 
Tok naszego myślenia kieruje 
się jedynie do chwili, w której 
będziemy mogli zapalić jointa. 
Tym samym ograniczamy swoją 
kreatywność, a w pewnym sen-
sie nawet wolną wolę. Stajemy się 
więźniami nałogu. 

Legalizacja marihuany to ostatnio temat numer jeden. Dyskutują o tym politycy w Sejmie, 
ludzie na forach i dyskutowaliśmy o tym my – uczniowie Xlll Liceum Ogólnokształcącego 
podczas zorganizowanej przez nas debaty pt. „Marihuana – zalegalizować czy nie?” 

i profilaktykę uzależnień. Jak wi-
dać, dzisiaj są one na bardzo ni-
skim poziomie – wypowiadał się 
Michał Jaros. 

Licealiści, którzy jeszcze ni-
gdy nie próbowali zielonego spe-
cyfiku, na pewno nie zostali do 
tego w żaden sposób zachęceni. 

– Pierwszy skręt wcale nie jest 
przyjemny. Wiem to z własnego 
doświadczenia. Nie czułem zapo-
wiadanej euforii i „odlotu”, wręcz 
przeciwnie – byłem zagubiony 
w czasie i przestrzeni – opowia-
dał terapeuta MONAR-u Adam 
Lewicki. Wspomniano również 

o tym, że marihua-
na zmniejsza poten-
cję oraz obniża po-
ziom inteligencji. 

Z największą 
aprobatą młodzieży 
ostatecznie spot-
kała się wypowiedź 
p r z e d s t a w i c i e l a 
partii PO. 

– Uważam, że 
będąc pełnoletnimi, 
powinniśmy mieć 
możliwość legalne-
go zakupu marihu-
any w coffe shopach. 
Samodzielnie móc 
decydować o tym, co 
jest dla nas dobre, 
a co złe. Chcę, to 
palę, nie chcę, to nie 
palę – podsumował. 

Spotkanie z pew-
nością przyniosło 

wiele korzyści, choć rozmowy 
nie rozwiały do końca wszystkich 
wątpliwości. Nadal pozostawiły 
wiele pytań bez klarownych od-
powiedzi. Pozwoliły jednak lice-
alistom na obiektywne podejście 
do tematu.

Justyna strzebaK

Z jego opinią nie zgadzał się 
przedstawiciel Wolnych Konopi.

– Mam kochającą dziewczy-
nę, prowadzę własną działalność. 
Nie czuję, aby marihuana w ja-
kimś stopniu mnie ograniczała – 
mówił. Zaprzeczał również temu, 
że ludzie, którzy palą, nie mogą 
być kreatywni. Zyskał w tym 
poparcie: – Używki zabijają kre-
atywność? To bzdura. Historia 
zna wiele przykładów osób, które 

paliły, a mimo to osiągnęły bar-
dzo dużo. Na przykład Steve Jobs 
przyznał się, że popalał trawkę. 
Donald Tusk też próbował i jakoś 
się nie stoczył – komentowali li-
cealiści.

Debata poszerzyła wszyst-
kim uczestnikom zakres wiedzy 

na temat legalizacji marihuany. 
Zobrazowała jej wady i zalety, 
uświadomiła zarówno korzyst-
ne, jak i negatywne skutki jej 
palenia. 

– Co, jeśli uczniowie przyjdą 
na lekcję po wypaleniu jointa? 
Trzeba mieć trochę wyobraźni 
– przestrzegał dyrektor XVII LO 
Roman Kowalczyk. Podjęto też 
rozmowy dotyczące spraw ekono-
micznych. Zastanawiano się, czy 

legalizacja rzeczywiście pozwoli 
załatać dziurę budżetową. 

– Policja wydaje 250–300 
mln rocznie na ściganie „płotek” 
handlujących narkotykami pod 
szkołą, zamiast łapać poważnych 
handlarzy. Te pieniądze lepiej 
byłoby przeznaczyć na edukację 

Podwórkowa kinematografia
Zawsze myślałeś, że film to ogromne przedsięwzięcie, za które może się wziąć tylko prawdziwy 
reżyser? A scenariusz układa się tygodniami? To witaj w gronie niedowiarków!
Uczą się w XIII Liceum Ogól-

nokształcącym we Wrocławiu. Są 
zwykłymi nastolatkami, którzy 
zamiast siedzieć przed kompute-
rem – kręcą filmy. W sumie jest 
ich ósemka. Scenariusz wymy-
ślają w trakcie nagrywania scen. 
Tekstów nie uczą się na pamięć, 
bo jak sami twierdzą, to nie ma 
sensu.

– Zyskujemy w ten 
sposób na czasie. Nie 
spędzamy długich go-
dzin nad układaniem 
i zapamiętywaniem 
dialogów. To powstaje 
spontanicznie. Każdy 
z nas rzuci jakiś pomysł. 
Wszystko zbieramy 
w jedną całość i mamy 
scenariusz – opowiada 
Michał Socha. 

Uszycie stroju to dla 
nich pestka! Grzebią 
w babcinych szafach, 
wyciągając stare su-
kienki, które przerabia-
ją według potrzeb. Cza-
sem wypożyczają stroje 
z teatrów.

– Moi rodzice pra-
cują w jednym z wroc-
ławskich teatrów, to 
bardzo pomaga. Za-
wsze, kiedy potrzebu-

ję sukni w danym stylu, idę do 
wielkiej garderoby i wybieram 
odpowiednią – mówi Zuzanna 
Piekarska. 

Zuza dba o każdą ranę na 
planie. To ona okalecza kolegów, 
malując im podbite oczy. Wizaż 
to jej pasja. Jak sama mówi, dla 
niej to żaden problem zrobić ranę 
czy zadrapanie. 

Nie posiadają profesjonal-
nego sprzętu, dlatego wszystkie 
sceny kręcą zwykłym aparatem 
cyfrowym. 

– Najzabawniej jest, gdy po-
wtarzamy kilkanaście razy kilku-
sekundową scenę – mówią jedno-
głośnie. – Ale najważniejsze, że 
gdy trzeba, potrafimy się zmobi-
lizować!

Największy problem dla nich 
stanowi montaż.

– Razem z Michałem siada-
my do komputera i przeglądamy 
wszystkie sceny. Coś dodajemy, 
skracamy albo wycinamy. Zmon-
towanie piętnastominutowego 
filmu zajmuje nam co najmniej 
cztery godziny – tłumaczy Jacek 
Zasada.

Po skończeniu pracy wysyłają 
film do najbliższych znajomych 
i czekają na recenzje. 

Ich pierwsza produkcja spot-
kała się z pozytywną reakcją ró-
wieśników. Zachęciło ich to do 
dalszej pracy. Teraz w planach 

mają pełnometrażowy 
film, a przygotowania 
do niego już trwają. 
Będzie to film akcji 
połączony z komedią 
i dramatem, opowia-
dający o policjantach 
w wydziale do spraw 
narkotyków. Inspiracją 
mają być lata 80. i ame-
rykańska mafia. Jeżeli 
produkcja wypadnie 
dobrze, zamierzają po-
kazać ją szerszej pub-
liczności. 

Jak widać, młodzież 
nie tylko spędza czas na 
graniu w bezsensowne 
gry komputerowe i piciu 
piwa. Kręcenie filmów 
to jakaś alternatywa…

Karolina 
MarcheWKa

Karolina 
tyczyńsKa

Rys. Alicja Golon

Fo
t. 

A
ga

ta
 W

sz
ęd

yb
ył



�

Święta Bożego Narodzenia: czas, który spędzamy z rodziną, 
w szczęściu i miłości. Nastroju dodaje pięknie przystrojona 
choinka, kolorowe światełka i zapach świerka… Wszystko 
jest idealne. Ale, ale! Od kiedy to święta zaczynają się w li-
stopadzie?!

Namówiłeś mnie
Zastanawialiście się, skąd artysta czerpie inspiracje, dla kogo tworzy i co sądzi o swoich utwo-
rach? Wszystkie wasze wątpliwości rozwieje TOMASZ IWAŃCA, który ostatnio grał koncert 
we Wrocławiu. Z GrubSonem rozmawia Karolina Marchewka.

Bożonarodzeniowy 
biznes

Jesienne Boże Narodzenie
Na kilka dni przed Dniem 

Zmarłych, idąc do sklepu po 
znicze na groby, człowiek zaczy-
na się zastanawiać, kto tu po-
mylił święta? Jeszcze nie zaczął 
się listopad, a na wystawach już 
nieśmiało pokazują się mikołaje 
i renifery. Kilka dni później, gdy 
już nikt nie myśli o cmentarzach, 
w hipermarketach następuje wy-
syp choinek, bombek i innych 
świecących dupereli. Przez na-
stępne dwa miesiące nie odstępu-
je nas już ta „świąteczna atmosfe-
ra” ani na krok. 

Jak nie wiadomo, o co 
chodzi, to…

Wszystko oczywi-
ście sprowadza się wy-
łącznie do chęci zysku. 
Producenci już dawno 
wyczuli, że na świętach 
można zbić fortunę. 
Jeżeli zaczęliby swo-
je z roku na rok pięk-
niejsze wyroby wpro-
wadzać do sklepów 
dopiero w grudniu, 
zyski byłyby niepo-
równywalnie mniejsze. 
Wykorzystuje się więc 
ludzką psychikę, przy-
wiązanie do tradycji 
i wspomnień z dzieciń-
stwa, kiedy to z utęsknieniem wy-
czekiwało się prezentów. Eksplo-
atując świąteczną atmosferę do 
cna, odbiera się ludziom radość 
z wigilijnego spotkania z rodziną. 

Wszyscy czują się już zmęczeni tą 
komercją i serwowanymi przez 
każdą większą sieć handlową pu-
stymi hasłami, zachęcającymi do 
obdarzania się miłością. 

Czysty marketing
Ze świątecznych zakupów 

zrobiono prawdziwy biznes. 
Mimo że gdzieś w piwnicy mamy 
piękne ozdoby, zachęceni rekla-
mami i świecącymi sklepowymi 
witrynami, czujemy potrzebę po-
siadania czegoś nowego, ładniej-
szego. Pojawiające się świecidełka 
szybko przejmują władzę w skle-
pach i gazetkach reklamowych. 
Dzieci przez dwa miesiące wypy-
tują: „Kiedy przyjdzie Mikołaj?” 

i wypraszają rodziców o coraz to 
wymyślniejsze zabawki, które jak 
grzyby po deszczu pokazują się 
na półkach. Jak mówi Pani Ania, 
ekspedientka: – Boże Narodzenie 

już nie jest tradycją – to konsump-
cjonizm, na który nie każdego 
stać. Kiedyś wystarczyło mieć 
choinkę i karpia, a czymś wyjąt-
kowym były mandarynki, banany 
i prawdziwa czekolada na stole.

Odpychamy 
polskie tradycje

Ten piękny obyczaj traci na 
wartości. Duża część Polaków 
obchodzących święta robi to wy-
łącznie z przywiązania do symbo-
liki: choinki, śniegu. Boże Naro-
dzenie po prostu komponuje się 
w obraz idealnej zimy.

 – Tracimy kontakt z Bożym 
Narodzeniem. Nie jest ono już 
związane z tradycją, tylko z bizne-
sem. Jest to cios w obyczaje tego 
święta, zapominamy o najważ-
niejszym: o Jezusie i oczekiwaniu 
na jego narodzenie. Interesuje 
nas tylko zewnętrzna oprawa tej 
uroczystości. Boimy się spojrzeć 
w głąb naszego serca, pojednać 
się z bliskimi i złożyć serdeczne 
życzenia podczas dzielenia się 
opłatkiem – mówi ksiądz Tomasz 
Czabator.

„Nadgorliwość 
jest gorsza od 
faszyzmu”

Boże Naro-
dzenie z kato-
lickiego święta 
i narodowej trady-
cji przekształciło 
się w wyśmienitą 
okazję do zarobku 
dla handlowców. 
Ktoś mądry kiedyś 
powiedział: „Nad-
gorliwość jest gor-
sza od faszyzmu”. 
Pozwólmy więc lu-

dziom cieszyć się świętami i nie 
próbujmy uszczęśliwiać ich na 
siłę dwumiesięcznym wigilijnym 
maratonem. 

Jan choczaJ

SZLIF ZAPRASZA

„Skyfall” zaczy-
na się od ryzykownej 
pogoni na dachach 
Wielkiego Bazaru 
w Istambule. Świetna 
muzyka w tle, a także 
widowiskowa goni-
twa zapowiadają do-
bry film. Reżyser po 
mistrzowsku dobrał 
miejsca, w których 
rozgrywa się fabuła. 
Od Istambułu, przez 
Londyn i Szanghaj, aż po su-
rowe regiony Szkocji. Są one 
wybrane nieprzypadkowo, mają 
obrazować stan psychiczny 
agenta. W tym filmie poznaje-
my również dzieciństwo Bonda. 
Śmierć rodziców ukształtowała 
jego mentalność. Wraca on do 
swoich przeżyć, które pozwalają 
mu walczyć ze swym wrogiem 
Silvą (Javierem Bardem). 

Muzyka w „Skyfall” jest bar-
dzo dobrym akompaniamentem 
fabuły, a przebojem stała się 
piosenka Adele. Rzeczywiście 
w tym filmie niebo spada na 
głowę agenta 007. Zostaje on 
uznany za zmarłego. Wypisano 
mu nekrolog i sprzedano dom. 
Agent Jej Królewskiej Mości 
został „uczłowieczony” (doda-
no mu cech zwykłego obywate-
la), a zarazem pokonany przez 
wrogów, ale czy na pewno sku-
tecznie? 

W „Skyfall” Bond nie jest 
już taki młody i wysportowany, 
jak w poprzednich częściach. 
Nie ma również już tak celne-
go oka. Winny jest oczywiście 
wiek, ale i napoje, jak zwykle 
wstrząśnięte, ale niezmieszane. 

Świat, który się tak bardzo 
zmienił przez te pięćdziesiąt lat 
od powstania Bonda, nie jest 
już taki, jakim go pamiętamy 

z filmów z Rogerem 
Moorem i Piercem 
Brosnanem. Wro-
gowie potrafią się 
świetnie kamuflować 
i pozostają w cieniu, 
jak to powiedzia-
ła słynna M (Judi 
Dench) w swoim wy-
stąpieniu w minister-
stwie. Nie da się ich 
tak łatwo zidentyfi-
kować, jak za czasów 

zimnej wojny. Atakują oni nie-
postrzeżenie i agent 007 będzie 
musiał do tego przywyknąć. 
Jego nowy współpracownik Q 
(Ben Whishaw) kpi sobie ze sta-
romodności Bonda i z jego przy-
zwyczajeń do wybuchających 
długopisów, w które w MI6 już 
nie wyposażają agentów. Mówi 
również o ważnej roli kompute-
rów we współczesnym świecie. 
Bond jest według niego tylko po 
to, aby w odpowiednim momen-
cie nacisnąć spust. James jest 
zachowawczy i konserwatywny 
w swych upodobaniach, jak spo-
łeczeństwo angielskie. W końcu 
jest jego symbolem. Współczes-
ne samochody go zawodzą i dla-
tego wraca do starego astona 
martina DB5 używanego w po-
przednich filmach o Bondzie, 
jak np. „Goldfinger” czy „Gol-
den Eye”. 

W „Skyfall” jest dużo ga-
dżetów, szybkich samochodów 
i oczywiście pięknych kobiet, 
które mogą widzów zachęcić do 
kupna biletu do kina. Ten film 
wciąga i z każdą minutą staje się 
bardziej zagadkowy i tajemniczy, 
dlatego powinno się go zobaczyć. 
„Skyfall” jest chyba najlepszym 
prezentem, jaki mogli dostać 
fani serii od agenta 007. 

Krzysztof Krygier

Niebo spada na głowę Bonda

Fot. Agata Wszędybył

◗  Wielu ludzi uważa cię za 
mentora. twoje zdania często są 
brane jako motta życiowe. Jak się 
z tym czujesz? 

– To dla mnie bardzo ważne. 
Ostatnio po koncercie podszedł 
do mnie fan i powiedział, że 
zmarł mu dziadek. Zapytał, czy 
wers mojej piosenki „Na szczy-
cie”, dokładnie: „Rodzimy się, by 
żyć. Żyjemy, by umierać”, może 
być napisany na nagrobku. Rodzi-
na się zgodziła. Ja byłem w szoku, 
jak to mówił. Dla mnie jest to coś 
niesamowitego. Cieszę, że moje 
teksty trafiają do ludzi. Daje mi 
to energię i więcej sił na kolejne 
numery. 

◗  na twoich koncertach 
jest dużo młodzieży. to dla nich 
głównie tworzysz?

– Moja muzyka nie ma granic. 
Jest dla wszystkich. Nawet dla 
trzyletniego dziecka. Jedna fan-
ka w mailu do mnie napisała, że 
jej synek ze wszystkich utworów, 
które mu puszczała, najbardziej 
zapamiętał GrubSona. Pewnie 
dlatego, że ja dalej jestem dzie-
ckiem.

◗  W piosenkach „Kocha-
na”, „one” czy „siebie mi daj” 
śpiewasz o miłości w delikatny, 
subtelny sposób. czy można po-
wiedzieć, że grubson to typ ro-
mantyka? 

– Tak (śmiech). 
Zawsze lubiłem 
spędzać czas z ko-
bietami w sposób 
romantyczny. 

◗  teksty pi-
szesz sam. W jakim 
stopniu odzwier-
ciedlają one twoje 
życie? 

– Myślę, że tak 
w dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu pro-
centach. Wiado-
mo, że zawsze jest 
ten jeden procent inny, bo teksty 
są różne. Niektóre są na imprezę, 
a niektóre nie. Ale to też jestem 
ja. Nie mógłbym napisać czegoś, 
co nie jest częścią mnie. Nie po-
trafię. Parę razy miałem tak, że 
ktoś mnie poprosił o napisanie 
tekstu albo featuringu na dany 
temat. Często musiałem odmó-
wić. Nie lubię robić czegoś na 
siłę. Czasem proszą mnie przyja-
ciele z branży muzycznej, żebym 
nagrał się na ich płytę. A ja mu-
szę odmówić, bo na przykład nie 
mam weny. 

◗  a kiedy ją masz? 
– Nie mam zielonego poję-

cia (śmiech). Po prostu to musi 
przyjść. Chociaż łatwiej mi się 
pisze po imprezach. Tak to jest, 
człowiek się wyszaleje i na drugi 

dzień jest bardziej skupiony, bo 
nie odbiera jakichś tam dźwię-
ków. I ja tego właśnie potrzebuję. 
Ale muszę mieć też spokój.

◗  czyli samotność? 
– Tak. Chociaż nie do końca. 

Czasem piszę z Bartkiem [przyp. 
red.: Bartosz Kochanek, polski 
DJ i raper].

◗  no właśnie, jak się pisze we 
dwójkę?

– To działa na zasadzie współ-
pracy. Jest tak, że ja piszę tekst i tak 
samo Bartek. I czasem mam dyle-
mat. Nie wiem, od których słów 
miałby zaczynać się utwór, wtedy 
mówię: słuchaj tego. Myślisz, żeby 
to od tego się zaczynało? I Bartek 
stwierdza, że zdecydowanie lep-
sze jest to drugie. Wtedy mówię: 
stary, namówiłeś mnie. Czasami 

zdarza się też tak, że jest kawałek 
techniczny, taka zabawa słowem, 
i Bartkowi brakuje rymu, więc mu 
pomagam. Nieraz ja czegoś nie 
wiem, więc on mi coś podpowie. 
Także we dwójkę zawsze raźniej. 
Ale jeżeli chcę się w pełni skupić, 
to zdecydowanie sam. 

◗  Które teksty darzysz szcze-
gólnym sentymentem?

– Bardzo lubię „Nie ma to 
jak”. Jest to stary kawałek. Po-
wstał jeszcze przed O.R.S. [przyp. 
red.: pierwszy album muzyczny]. 
Chyba sześć lat temu. Kojarzy 
mi się z przyjemnymi chwilami 
spędzonymi z moimi przyjaciół-
mi, ludźmi, których poznałem. 
Przypominają mi się wakacje, 
domówki, młodość. Uważam, że 
jestem młodym mężczyzną, ale 
takie osiemnaście lat. 

◗  dlaczego Wrocław w tele-
dysku do piosenki „naprawimy 
to”?

– Ekipa, która kręciła tele-
dysk, pochodziła stamtąd. Nam 
było łatwiej przyjechać. Przede 
wszystkim dlatego, że oni mają 
dużo sprzętu. Poza tym Wroc-
ław to piękne miasto. Spędziłem 
w nim mnóstwo cudownych chwil 
w życiu. Poznałem wielu ludzi, 
między innymi mojego dobrego 
kolegę Kubę. Z branży muzycznej 
to właśnie jego znam najdłużej. 

◗  najlepsze miejsce we Wroc-
ławiu to…

– Zdecydowanie Wyspa Sło-
dowa! Tam jest specyficzny kli-
mat. We Wrocławiu bywałem 
głównie na imprezach i to właśnie 
niedaleko wyspy. Bardzo lubię też 
Rynek. W ogóle lubię Wrocław. 

◗  Masz teksty, które leżą 
gdzieś w szufladzie?

– Mam ich mnóstwo. Spo-
ro jest też nagranych kawałków. 
Spokojnie mogłaby powstać 
z tego płyta. Nie pokazuję ich, bo 
uważam, że każdy utwór ma swój 
czas.

◗  „Przygody grubego brzu-
cha” są dość nietypowe. skąd po-
mysł na nie? 

– Chciałem zrobić teatr 
hiphopowy. Pokazać, że moż-
na zrobić coś więcej, niż tylko 
nagrać kawałek. Pisałem pod 
obraz. Tekst podzieliłem na role. 
Wszystko miało być odzwiercied-
lone na scenie za pomocą świateł, 
gestów, mimiki twarzy. Okazało 
się, że jest to trudne zadanie. Nie 
oznacza to, że niemożliwe. Wy-
maga to dużo sprzętu, a w busie 
miejsce jest ograniczone. Dodat-
kowo potrzeba dobrego oświetle-
niowca. Może w przyszłym roku 
nam się uda.

◗  W takim razie trzymam 
kciuki i dziękuję za rozmowę.
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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, dziennikarskie 
życie. Dzięki niej mają oni, co piątek, możliwość spotkań 
z politykami, aktorami, duchownymi, dziennikarzami oraz 
innymi ciekawymi mieszkańcami naszego miasta.

19 października gośćmi Mło-
dzieżowej Wszechnicy Dzien-
nikarskiej byli funkcjonariusze 
Służby Celnej razem z psem 
Mafio. Na sali ukryto zapach 
narkotyku, aby pokazać, w jaki 
sposób zwierzak go odnajdzie. 
Panowie opowiedzieli o swojej 
pracy, głównie skupiając się na 
partnerstwie z psiakiem. Pada-
ły pytania na temat szkolenia 
i wymogów wobec czworonogów 
i założeniach współpracy. Go-
ście obalili wiele mitów, m.in. 
o rzekomym uzależnianiu psów 
od narkotyków dla lepszej sku-
teczności w akcjach. 

26 października MWD od-
wiedziła dziennikarka Kata-
rzyna Kaczorowska, autorka 
książki „80 milionów”. Opowie-
działa trochę o sobie, po czym 
niespodziewanie sprawdziła 
naszą wiedzę historyczną, zada-
jąc pytania o sławne kobiety na 
przełomie dziejów. Spotkanie 
miało luźny charakter. Młodzi 
dziennikarze zasypywali panią 
Kaczorowską pytaniami o lite-

raturę, sztukę, filmy czy wspo-
mnianą wyżej historię. 

9 listopada Młodzieżowa 
Wszechnica Dziennikarska goś-
ciła red. Waldemara Niedźwie-
ckiego, prezesa Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. 
Gość opowiedział o swojej pracy, 
a także początkach w zawodzie. 
Przytoczył historię dziennikar-
stwa w Polsce. Pytaliśmy o rze-
telność mediów w dzisiejszych 
czasach, czym powinien się ce-
chować dobry dziennikarz, a tak-
że zadawaliśmy mniej formalne 
pytania, jak np. faworyt gościa 
w tym fachu. 

16 listopada Wszechnica goś-
ciła księdza Stanisława Jóźwia-
ka, rzecznika prasowego Ar-
chidiecezji Wrocławskiej. Gość 
opowiadał o swojej pracy i przy-
toczył stereotypowe pytania 
dziennikarzy. Pytaliśmy o prze-
bieg pielgrzymek, a także przy-
gotowanie kapłanów do nich. 
Młodych dziennikarzy ciekawił 
stosunek gościa do niedawnego 
wypadku pijanego biskupa.

Pole dance, zwany tańcem na rurze, zaczyna podbijać Polskę. Większość z nas od razu skojarzy 
sobie to ze striptizem w klubach go-go. Nic bardziej mylnego. Mało osób wie, że w tym tańcu jest 
więcej akrobatyki i fitnessu niż erotyki. Mimo tego nadal trzeba walczyć ze stereotypami. 

Patrząc przez pryzmat ostat-
nich wydarzeń, nie jestem pewna, 
czy mogę nazywać siebie praw-

dziwą Polką. Zupełnie jak Maciej 
Stuhr. On zagrał w „Pokłosiu”, a ja 
na tę „antypolską propagandę” po-
szłam do kina. Gorzej – uroniłam 
na niej łzę i już czekam, kiedy do 
moich drzwi zapuka funkcjona-
riusz państwowy i pozbawi mnie 
praw publicznych. 

Za afront uważane jest w tym 
kraju mówienie o Polakach inaczej 

Polak Polakowi nierówny

jak o ludziach, którzy się w historii 
nacierpieli. Martyrologia jest w nas 
głęboko zakorzeniona. Chyba za 
głęboko, bo każdy, kto nie uważa jej 
za sferę sacrum, to ubek albo kryp-
to-Niemiec. „Polska dla Polaków!”, 
ale tylko tych prawdziwych. Tych, 

co to bronią kraju, rzucając w in-
nych krzyżami. Wyznaczają, w któ-
rym miejscu zaczyna się i kończy 
polskość. Wiedzą, jak bronić ojczy-
zny o wiele lepiej niż ludzie, którzy 
walczyli w czasie wojny, a obejrze-
niem filmu nieprzedstawiającego 
rzezi wołyńskiej nie zamierzają się 
skalać, za to w dyskusji o nim grają 
pierwsze skrzypce. 

Z krytykowania i wypomina-
nia błędów innym zrobiliśmy sobie 
sport narodowy. Niemcy mają nas 
przepraszać za Hitlera i nazistów, 
Rosjanie za Stalina i bolszewików, 
a Żydzi choćby za to, że byli posia-
daczami ziemi. NASZEJ ziemi. 
Później zewsząd słychać kwęka-
nie, że Polska nie liczy się w świe-
cie. Nic dziwnego, skoro nic nie 
wiemy o budowaniu stosunków 
międzynarodowych. 

Wewnętrzna wojenka też nie 
pomaga. Niekończące się dywa-
gacje o trotylu i zamachach zakra-
wają o śmieszność, ale są (niestety) 
obrazem naszej mentalności. Pasi-
kowski osiągnął cel – skłonił mnie 
do myślenia. Szkoda, że nie wszyst-
kich. Internauci ruszyli szturmem 
na Macieja Stuhra, nazywając 

go „Żydem” i paradoksal-
nie, udowadniając tym, jak 
wiele prawdy niesie ze sobą 
„Pokłosie”. A ja zaczęłam 
wątpić we własny naród, bo 
niezrozumiałe są dla mnie 
rodzące się pod wpływem 
filmu nastroje. Pretensje do 
aktorów, reżysera, a w końcu 
i całego świata. Tak bardzo 
nas uwiera niewygodny ka-
wałek historii. 

Ktoś mógłby powiedzieć, 
że marna ze mnie patriotka. 
Tu się zgodzę – „prawdziwą” 
patriotką nie jestem. Nie, 
jeśli za takim patriotyzmem 
ma się kryć fanatyzm za-
miast choćby odrobiny po-
kory. 
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– Nie należy mylić tego tańca 
z występami w nieprzyzwoitych 
klubach. Jest to sport wyma-
gający przede wszystkim dużej 
sprawności fizycznej. Polega on 
na wykonywaniu różnych figur 
akrobatycznych na rurze, w któ-
rych nie ma erotyki – mówi pani 
Nikola Pawlak, instruktorka pole 
dance we Wrocławiu.

Na zajęcia może przyjść każdy, 
niezależnie od wieku i płci. Ostat-
nio odbyły się Mistrzostwa Polski 
w pole dance, na których pani Ni-
kola zajęła czwarte miejsce. Za-
tańczyła razem ze swoją czterolet-
nią córką, co wzbudziło oburzenie 
wśród publiczności i pojawiło się 
wiele negatywnych opinii. 

– Dla dziecka to zabawa jak 
każda inna i jest dumne z tego, 
że robi to, co mama. Niestety, do-
rośli patrzą na to przez pryzmat 
stereotypów, dlatego tak reagują 

– mówi pani Joanna Haidtman, 
psycholog i socjolog w wywiadzie 
dla Dzień Dobry TVN.

W Polsce moda na ten taniec 
dopiero się rozpowszechnia, ale 
już teraz ma wielu zwolenników. 
Na zajęcia uczęszczają głównie 
panie, ale i tutaj zdarzają się wy-
jątki. 

– Istnieje pole dance w mę-
skim wykonaniu. W Polsce jesz-
cze niewielu mężczyzn skusiło 
się na spróbowanie tego tańca, 
ale paru chętnych się znalazło 
– mówi pani Nikola.

Ta forma ruchu wymaga du-
żej siły. Podczas treningu pracu-
je wiele partii mięśni, przez co 
kształtuje się nasza sylwetka. We-
dług kursantek z wrocławskiejgo 
klubu tanecznego jest to świetny 
sposób na spędzenie wolnego 
czasu, który daje satysfakcję i do-
bre samopoczucie. Jest to idealna 

dziedzina sportu dla osób niebo-
jących się wyjść poza szereg. 

Obecnie trwają starania, aby 
pole dance stał się jedną z dy-
scyplin olimpijskich. Zdania na 
ten temat są bardzo podzielone. 
Warto jednak przypomnieć, że 
kankan też swojego czasu nie był 
kojarzony z zasadami moralny-
mi. Teraz ludzie postrzegają to 
jako zwykły taniec wymagający 
dobrej kondycji i zdolności akro-
batycznych. 

– Pole dance jest krytykowa-
ny głównie przez osoby, które 
posiadają małą wiedzę na ten 
temat. Mam nadzieję, że szybko 
to się zmieni i że kiedyś będzie-
my mogli podziwiać ten rodzaj 
tańca na igrzyskach olimpijskich 
– mówi Danuta Stępniak, kur-
santka z wrocławskiego klubu 
tanecznego.
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Taniec na rurze i seks 
nie idą w parze

Fotos z filmu „Pokłosie”


