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Doświadczanie życzliwości otwiera nam oczy na to, jak bardzo potrzebujemy drugiego człowie-
ka, na to, jak czasem jesteśmy zależni, ale też uczy przyjmować dobro z rąk innych i doceniać 
to, że czasem niewiele znaczy bardzo wiele. To doświadczenie zazwyczaj kojarzy się z prze-
puszczaniem kogoś w drzwiach, czy pomocy we wniesieniu jakiegoś ciężkiego bagażu na sam 
szczyt bloku. Jest jednak szczególny rodzaj życzliwości, a może już miłosierdzia, czyli przyjęcie 
potrzebującego do swojego domu.
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Wędrowanie nie dla mięczaków

Święty Jan Paweł II zachęcał 
do pielgrzymowania, przyrów
nując je do wędrówki z Jezusem, 
w której możemy odkryć nie tyl
ko Jego miłosierdzie i łaskę, ale 
też wstąpić na szlak nawrócenia, 
czy po prostu wsłuchać się w sie
bie. Nawoływał młodych i tych 
starszych, studentów i emerytów, 
ciocie, wujków i dzieci, rodziny 
i samotników. I tak, co roku, na 
pielgrzymki wyruszają tysiące 
osób, które pragną oddawać swo
ją drogę Bogu. Gdyby zapytać 
tych niezwykłych wędrowców 
bez czego nie wyobrażają sobie 
tej podróży, odpowiedzieliby, że 
jest to modlitwa i gościnność na 
drodze.

Droga do Boga
Pan codziennie wzywa nas, 

żebyśmy oddali Mu swoje tro
ski i dali się prowadzić, żebyśmy 
przestali zamartwiać się ciężarem 
naszego życia i pozwolili Mu dzia
łać. Przede wszystkim wzywa nas 
jednak do tego, żebyśmy opuścili 
naszą bezpieczną ziemię i dali 
się porwać Jego miłości. Może to 
właśnie jest przyczyna, dla której 
tak wiele osób w wakacje wyrusza 
na pielgrzymkę? Jest to szczegól
ny czas, w którym dostępuje się 
ogromnej łaski ze strony Boga, 
ale też ze strony drugiego czło

wieka, co dla wielu jest doświad
czeniem żywej Bożej miłości. Jak 
mówi Szymon Cieżak, członek 
Młodzieży Franciszkańskiej Tau 
i uczestnik Rivotorto1: „Z mojej 
strony mogę z całą mocą stwier
dzić że gościnność jest wśród 
ludzi bardzo żywa, mogłem jej 
szczególnie doświadczyć podczas 
wędrowania. Rzadko doświad
czaliśmy odmowy, za to często 
byliśmy świadkami ogromnej 
radości z dzielenia się. To swo
iste doświadczenie Bożej miłości 
w praktyce, mimo upływu czasu, 
jest wciąż żywe w mojej pamięci”. 
Ta gościnność objawia się pod
czas całej pielgrzymki. Czasem są 
to duże rzeczy, a czasem nawet te 
najmniejsze są powodem tego, że 
zaczynamy dostrzegać twarz Boga 
w drugiej osobie.

Pielgrzymka dla twardzieli
Zazwyczaj pielgrzymka ko

jarzy się z ustalonym planem 
trasy, wyznaczonymi miejscami 
postojów i możliwością umycia 
się i wyspania na jednej z parafii, 
które mija się w drodze. A co, je
śli znajdzie się grupa szaleńców, 
którzy postanowią wyruszyć na 
wędrowanie z Bogiem, którego 
jedynym planem jest nie mieć 
planów i oddać każdą minutę tej 
podróży Panu?

– W minione wakacje miałem 
okazję wraz z kilkoma młodymi 
ludźmi przeżyć coś, co zostało 
określone jako „wędrowanie nie 
dla mięczaków”. Nie mamy za
pewnionych noclegów, posiłków, 
pryszniców. O to wszystko pro
simy w imię Jezusa, który nie da 
się prześcignąć w trosce o czło
wieka! – opowiada brat Michał 
Ferenc z Zakonu Braci Mniej
szych Kapucynów. – Przeżywając 
tydzień w takim duchu i z takimi 
założeniami, mogliśmy doświad
czyć wielkiego miłosierdzia Pana 
i Jego opatrzności, która objawia
ła się w gościnności ludzi, których 
dane nam było spotkać na drodze.

Może właśnie to świadectwo 
z tej niezwykłej wędrówki najle
piej pokazuje, że niezależnie od 
tego, czy idziemy zorganizowa
ną grupą, czy dajemy się prowa
dzić Panu, czy idziemy sami, czy 
z kimś, nasz dobry Ojciec zawsze 
się o nas zatroszczy i poprowadzi 
do bezpiecznej przystani. Moż
liwe, że właśnie w domu osoby, 
którą spotkamy na naszej dro
dze, albo w ciepłej herbacie czy 
zwykłym, a tak nadzwyczajnym, 
kawałku chleba.

Wychodząc ze swego Ur, jak 
Abraham, zaczynamy przeżywać 
codzienność z innej perspekty
wy, zaczynamy więcej widzieć, 

Nowy w mieście krasnali
Farciarz, Miłostek, Panna Pychotka – we Wrocławiu mieszkają już setki krasnali. Niedawno 
do grona najmniejszych wrocławian dołączył Trzynastuś, który swój dom znalazł przy XIII 
Liceum Ogólnokształcącym.

We wrocławskich szkołach za
mieszkało już wiele krasnali. Te
raz i nasze liceum doczekało się 
małego patrona. Miejmy nadzieję, 
że jego obecność tchnie w uczniów 

Fot. Ada Bolkowska

R
ys

. F
il

ip
 K

oł
at

„Trzynastki” pracowitość, z jakiej 
słynie większość krasnali. 

PAULINA PIOTROWSKA 
paulina.piotrowska0497@

gmail.com

a przede wszystkim otwierają się 
nasze oczy i serce na Pana, któ
ry jest tak blisko nas. Coś ana
logicznego dzieje się z nami, jak 
z uczniami w drodze do Emaus, 
których serce z każdym krokiem 
coraz bardziej rozpadało się, by 
w końcu odkryć, że Pan był i jest 
z nami, że On idzie z nami, a to 
daje wiele radości i pokoju nie 
tylko na czas wędrowania, ale 

umacnia w codziennym pielgrzy
mowaniu do domu Ojca.

HANNA ŻARCZYŃSKA 
hania_zarczynska@op.pl

1 Jest to szczególny rodzaj piel
grzymki, który polega na wędrowa
niu bez pieniędzy za przykładem św. 
Franciszka. Co roku organizuje go 
powołaniówka Braci Mniejszych Ka
pucynów i MF Tau.

Nowy znajomy uczniów „Trzy
nastki” zdobi plac przed szkołą 
z inicjatywy Anny Pandury, na
uczycielki historii, a wyszedł spod 
ręki autora projektów wielu wro
cławskich krasnali, absolwenta 
naszej szkoły, Tomasza Moczka. 

Trzynastuś, jak na krasna
la przystało, nosi czapkę, długą 
brodę i buty ze szpiczastym czub
kiem. Tym, co wyróżnia go wśród 
jego małych pobratymców, jest 
wielkie pióro, którym zresztą wy
pisał na szkolnym murze symbo
liczne „XIII”.

– To nie przypadek – wy
jaśnia Urszula Spałka, dyrektor 
trzynastego liceum. – Jest to 
symbol wartkiego pióra Alek
sandra hrabiego Fredry, patrona 
naszej szkoły. Takie samo trzyma 
hrabia patrzący z pomnika na 
wrocławski Rynek. Trzynastuś 
w ten sposób nawiązuje do trady
cji naszego liceum.

Z ogromną radością informu
jemy, że na wniosek Młodzieżo
wej Wszechnicy Dziennikarskiej, 
działającej przy LO nr XIII, 
Rada Miejska Wrocławia przy
znała Wydawnictwu Via Nova 
coroczną Nagrodę Wrocławia. 

Via Nova
doceniona!

Laureatowi gratulujemy 
i, dziękując za propagowanie hi
storii oraz piękna naszego mia
sta, życzymy dalszych sukcesów 
na niwie wydawniczej. 

Rada Programowa MWD

Radosnych 

i słonecznych wakacji życzy 

redakcja „Szlifu”
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Okiem
Recenzenta

Niedźwiedź 
w krainie 
kangurów

Globalizacja duszy
Na pierwszy rzut oka widać, 

że globalizacja ma swoje ciemne 
i jasne strony, ale czy ten podział 
jest faktycznie dobry? Czy global
ny kapitał musi oznaczać wyzysk? 
Czy globalna myśl zawsze jest do
bra, a jeśli nie, to czy tę złą można 
zamazać, skreślić, czy będzie to 
już zabijanie wolności słowa?

Fabryki nienawiści
Dzięki źródłom masowego 

przekazu, jak telewizja, radio i In
ternet, ludzie mogą się swobod
nie komunikować bez względu 
na odległość. Myśl każdego może 
dotrzeć do setek ludzi, ale owym 
każdym może być zarówno student 
filozofii, jak i miejscowy bonehead. 
Zdecydowanie najbardziej otwar
tą i popularną formą komunikacji 
jest Internet i tam kwiaty nacjo
nalizmu, ksenofobii i faszyzmu 
rosną w zastraszającym tempie, 
a roślina, która daje kwiaty, może 
dać też owoce. W ostatnim czasie 
prawicowe media zdołały prze
konać ponad siedemdziesiąt pro
cent społeczeństwa, że uchodźcy 
z wojny domowej w Syrii to żądne 
krwi zwierzęta, a ich ilość wystar

„Globalizacja myśli – tak, globalizacja kapitału – nie” w 2003 roku podczas trasy koncertowej 
swojego zespołu stwierdził Krzysztof Grabarczyk.

Masowe źródła przekazu na
wet jeśli segregują informacje, to 
niedostatecznie i często sprawę 
konfliktu na Ukrainie przesła

nia nam wielki 
nagłówek o ma
gicznych właści
wościach lewo
skrętnej witaminy 
C. To użytkownik 
musi sam spraw
dzać rzetelność 
i wagę informacji 
i dopóki to się nie 
zmieni, musimy 
sami oceniać, ja
kie informacje są 
nam bardziej po
trzebne i które są 
prawdziwe, a któ
re przekłamane.

McNuggetsy 
i wyzysk w Azji

Global i zac ja 
kapitału ma rów
nież swoje dwa 

oblicza. Jednym są japońskie 
słodycze i ogólnoświatowe akcje 
charytatywne, drugim miliony 
ludzi pracujących za bezcen i po

Fot. Aleksandra Śliwińska

czająca do zajęcia jednej ósmej 
Stadionu Narodowego nie będzie 
miała problemów z narzuceniem 
nam swojej kultury. Tego typu pro

blemy są powodowane małą wie
dzą społeczeństwa, która z kolei 
powinna być właśnie redukowana 
przez globalizację.

wolny zanik różnorodności kul
turowej. Światowa gospodarka 
jest bezpieczna dla ludzi dopóty, 
dopóki jest w jakimś stopniu kon
trolowana przez władze krajów 
i organizacji międzynarodowych. 
Musimy przeciwdziałać zanikowi 
naszej kultury, jednocześnie nie 
zamykając się przed innymi i no
wościami.

Ciągle postępująca globali
zacja trwa i nikt nie może tego 
zmienić. Może ona poprowadzić 
ludzkość zarówno do totalitar
nych rządów bogatych właścicieli 
korporacji, III wojny światowej, 
która sprowadzi nas do średnio
wiecza, jak i pozbycia się proble
mów głodu i ubóstwa. Jedyne, co 
możemy robić, żeby nie dopro
wadzić do żadnego z tych mniej 
szczęśliwych zakończeń, jest 
niepoddawanie się manipulacji 
i myślenie samodzielne. Ludzie 
często nie mają świadomości 
tego, że każdy ich czyn może 
mieć wpływ nie tylko na nich sa
mych i ich najbliższe otoczenie, 
ale także na całe społeczeństwo. 
Jeden post w Internecie może 
wpłynąć na setki, a nawet tysiące 
ludzi i na ich późniejsze decyzje. 
Masowy przekaz daje każdemu 
człowiekowi duże możliwości, 
ale te wiążą się zawsze z wielką 
odpowiedzialnością.
KRZYSZTOF DOBRZYNIECKI 

Drfbh5@wp.pl

Oświeceni patrioci

Nie daj się omotać

Coraz więcej w naszym kraju ludzi (głównie młodych), którzy 
mają się za najlepszych i najwierniejszych Polsce nacjonalistów.

W dzisiejszych czasach młodzież w szkołach jest poddawana ciągłej krytyce, zarówno ze stro-
ny uczniów, jak i nauczycieli. „Masz za mocny makijaż”, „Długo układałeś tę fryzurę?”, „Te 
spodnie cię pogrubiają” – większość z nas chociaż raz spotkała się z tego typu komentarzem. 
Wydaje się, że to nic takiego, ale są osoby, które naprawdę biorą sobie do serca każde słowo 
skierowane w ich stronę.
– Myślę, że krytyka z ust na

uczyciela na forum klasy to bar
dzo upokarzające doświadczenie. 
To zdarza się bardzo często. Nie 
tylko krytykowanie źle rozwiąza
nego zadania, ale też potępianie 
wyglądu. Uważam, że uczniowie 
mają pełne prawo bycia ocenia
nym tylko i wyłącznie na pod
stawie wiedzy – mówi Marysia 
Wichłacz.

Niestety, nasi rówieśnicy 
już od czasów podstawówki czy 
przedszkola są coraz bardziej 
okrutni. Zaczyna się od niewin
nych komentarzy, a skutkiem 
jest niechęć do nauki i uczęsz
czania do szkoły. Powinniśmy 
do tego wszystkiego podchodzić 

Skoro w telewizji coraz 
częściej widujemy gotujących 
aktorów, a w rządzie muzyków 
wszelkiej maści, to typowo po
dróżnicza książka napisana 
przez dziennikarza radiowe
go dziwić nie powinna. Marek 
Niedźwiecki, znany z audycji 
w Trójce, postanowił bowiem 
opublikować relację ze swoich 
podróży po tajemniczej Austra
lii. 

Radiowiec co prawda opu
blikował już swoje autobiogra
fie, jednak książka „Australij
czyk”, w której dominują zdjęcia 
z jego prywatnego archiwum, 
jest dużą niespodzianką. Jak się 
okazuje, pierwotnie wydawnic
two miało zawierać tylko i wy
łącznie jego ulubione migawki 
wykonane w trakcie podróży 
po najmniejszym kontynencie, 
jednak po sugestii wydawcy 
Niedźwiecki dodał do nich rów
nież swoje komentarze. Jest to 
książka bardzo osobista, pre
zentująca Australię w sposób 
subiektywny. Autor nie omiesz
kał dzielić się z czytelnikami 
fragmentami pamiętników pi
sanych na miejscu, prezentując 
swoje przeżycia i przemyślenia. 
Jego komentarze ujmują szcze
rością i humorem. Nie sposób 
nie polubić Niedźwieckiego, 
który nie bawi się w przekolo
ryzowanie swoich opowieści 
czy wywoływanie afer swoimi 
publikacjami. Dziennikarz za
planował czytelnikom podróż 
według określonych rejonów 
kraju. Opisuje znane miejsca, 
między innymi świętą skałę 
Aborygenów — Uluru czy Ope
rę w Sydney, ale także mniej 
spopularyzowane, odkryte 
przez niego zakątki kontynen
tu. Przeglądając książkę, moż
na odnieść wrażenie, że Niedź
wiecki podróżuje po świecie, 
na którym nie stanęła jeszcze 
ludzka stopa. Introwertycznym 
komentarzom i licznym opisom 
przyrody towarzyszą zdjęcia 
przestrzennych krajobrazów. 
Dziennikarz nie byłby jednak 
sobą, gdyby nie wtrącił także 
w podróż wątku muzycznego. 
Czytelnik może natrafić m.in. 
na spis jego ulubionych utwo
rów.

Książka została wydana 
w okresie przedświątecznym 
i zapewne bardzo często go
ściła pod choinkami Polaków. 
Jest idealna nie tylko dla fanów 
popularnego Niedźwiedzia, ale 
także dla ciekawych świata i es
tetów. „Australijczyk” znalazł 
się pod patronatem honorowym 
ambasadora Australii w Polsce.

MARCIN OBŁOZA 
marcin1397@tlen.pl

Ile w tym nowoczesnego pa
triotyzmu, w którym chodzi nie 
tyle o walkę, a po prostu o szacu
nek wobec swojego kraju, wspo
maganie go na inne sposoby? 
Płacenia podatków, uczciwej 
pracy, solidnego edukowania 
siebie i swojego potomstwa, by 
w przyszłości było jeszcze więcej 
wykształconych i świadomych 
Polaków?

Nie wiem, czy czegoś nie ro
zumiem, czy może po prostu 
nie jestem tak oświecony, jak 
nasi wspaniali patrioci. Ale dla 
mnie dewastowanie publiczne
go mienia, marsze pełne niena
wiści, wrogość wobec wszelkiej 
odmienności i profanacja senty
mentalnych dla Polaków symbo
li bynajmniej nie jest wyrazem 
najgłębszej miłości do swojego 
kraju.

MACIEJ SZYDŁOWSKI 
maciek9716@ 

gmail.com 

sać się przed znajomymi. Nic na 
to nie poradzimy, ale naprawdę 
warto zmienić swój sposób radze
nia sobie z krytyką. Nie pozwól 
innym ograniczać naszych pasji 
i wyborów, żyj swoim życiem i nie 
wtrącaj się w cudze. Pamiętaj, że 
każdy z nas jest wyjątkowy. Nikt 
nie jest gorszy ani lepszy.

ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA
ola900@onet.pl

D l a c z e g o? 
Tego chyba na
wet sami nie 
pojmują. Po
noć to właśnie 
oni najlepiej 
znają historię 
naszego kraju 
i najbardziej ją 
szanują. Pamię
tają o polskich 
ż o ł n i e  r z a c h 
podczas kam
panii wrześnio
wej, powstaniu 
warszawsk im. 
Przecież obec
nie z lubością 
oznaczają każdy 
kawałek wol

z ogromnym dystansem i odróż
niać konstruktywną krytykę od 
hejtu. Niektórym potrzebny jest 
ostry komentarz, żeby wzięli się 
do nauki. 

– Nie lubię użalania się nad 
sobą, więc każdą opinię na swój 
temat po prostu olewam. Nie 
ma co płakać w poduszkę przez 
to, że wrednej koleżance z klasy 
nie podoba się mój gust muzycz
ny i styl ubierania. To głupota 
– opowiada Konstancja Kulas. 
Cała ta nagonka na siebie nawza
jem na pewno po części jest spo
wodowana ideałami kreowanymi 
przez media. Wszędzie słyszymy, 
jacy powinniśmy być, a czego pod 
żadnym pozorem nie robić. Każ

nego muru znanym symbolem, 
którym posługiwali się Polacy 
podczas niemieckiej okupacji. 
W swoich regularnie organi
zowanych manifestacjach, na 
przykład w święta narodowe, 
nawołują do nienawiści, są kse
nofobiczni, niszczą wszystko na 
swojej drodze. W jednej dłoni 
trzymają transparenty ze wspo
mnianym wcześniej znakiem 
Polski Walczącej, drugą prostują 
w geście salutu rzymskiego (zna
nego również jako faszystowski), 
którym posługiwali się hitlerow
cy. Hitlerowcy! Ci sami, którzy 
terroryzowali i mordowali po
dobno tak wysławianych i sza
nowanych żołnierzy, niekiedy 
także dziadków naszych „patrio
tów”. Czym to nazwać, jeśli nie 
niesmaczną czy wręcz obrzydli
wą profanacją? 

dy człowiek ma prawo wyboru 
i nic się nie sta
nie, jeśli chło
pak ma dłuższe 
włosy niż jego 
d z i e w c z y n a , 
a twój kolega 
z klasy lubi słu
chać Justina 
Biebera. Weź
my również pod 
uwagę to, że 
zawsze istniały 
i będą istnieć 
podłe osoby, 
które sprawiają 
komuś przy
krość choćby po 
to, żeby popi
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Od lewej: Wojtek Hajdun, Mateusz Kucharski, Natalia Miernik. Fot. Ada Bolkowska

◗ Skąd wziął się pomysł na 
założenie zespołu rajdowego?

– Kamil, nasz kierowca, już 
od trzech lat jeździł w imprezach 
amatorskich typu Konkursowych 
Jazd Samochodowych. Jednak, 

aby zacząć zajmować się tym po
ważniej, potrzebny był ktoś do 
pomocy. W grudniu dwa tysiące 
czternastego roku wpadł na po
mysł, aby założyć zespół rajdowy. 
Rok później w lutym została ze

brana ekipa studentów zaintere
sowanych tak samo motoryzacją 
i rajdami i zaczęliśmy działać, 
aby to amatorskie ściganie prze
rodziło się w coś więcej.

◗ Jakim autem jeździcie 
w rajdach?

– Re
nault clio 
sport II 
z dwa tysią
ce drugiego 
roku. Silnik 
benzynowy 
dwa litry 
bez turbo, 
sto osiem
d z i e s i ą t 
koni z na
pędem na 
przód. Auto 
jest obec
nie w fazie 
modyfikacji. 
Z a m o nt o 
wane zosta
ło już nowe 
zawieszenie 
z regulacją 

Łączenie pasji z wiedzą
Zamiłowanie do samochodów i motoryzacji w każdym z nich tkwiło już od dziecka. Posta-
nowili więc przestać oglądać rajdy w telewizji i zająć się tym sami. O kim mowa? O ama-
torskiej drużynie sportowej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Ekonomiczny 
Rally Team: Wojtek Hajdun, Mateusz Kucharski, Natalia Miernik.

Make food, not war

śmy kilka ustawień zawieszenia. 
Każdy z nas, nie tylko kierowca, 
ale również ekipa serwisowa, 
dużo czasu spędza, jeżdżąc na 
symulatorze. W tym roku zamie
rzamy dołożyć do tego regularne 
treningi na torze oraz trening 
psychofizyczny, czyli zwiększenie 
szybkości reakcji.

◗ Czy zdarzył wam się kiedyś 
poważniejszy wypadek? Jakie 
były jego skutki?

– Na szczęście nie mieliśmy 
jeszcze żadnego. Kiedyś jednak 
w czasie ścięcia zakrętu wy
strzeliła nam boczna poduszka 
powietrzna od strony kierowcy. 
Stracił słuch w prawym uchu na 
pięć minut. To było chyba najpo
ważniejsze, co nam się zdarzyło.

◗ Jakie macie plany na przy-
szłość?

– Na pewno musimy skoń
czyć budować samochód. Klatka 
bezpieczeństwa jest wymogiem, 
aby startować w rajdach licen
cjonowanych. W tym roku chce
my wystartować w co najmniej 
jednym rajdzie rangi okręgowej. 
Mamy w planach również spró
bować sił na odcinkach kulto
wego już Walimia. Nie wiem, 
czy więcej możemy zdradzać, na 
pewno szykujemy też jedną dużą 
niespodziankę, aby zaskoczyć 
tym ludzi w odpowiednim mo
mencie.

JULIA BIEGUS
jbiegus4@wp.pl

Fo
t. 

A
nn

a 
F

ir
go

ls
ka

Około czterdziestu osób, 
głównie mężczyzn, na widok zbli
żającej się grupki formuje zgrabny 
ogonek. Aktywiści pchają wózek 
z dwoma wielkimi garami, trze
ci niosą w rękach. Znad gorącej 
zupy bucha para. Ściemnia się już, 
zaczynają marznąć dłonie. Kotły 
lądują na parkowej ławce, w ręce 
czekających trafiają jednorazowe 
miski i łyżki. Większość ma też 
własne, dodatkowe naczynia. Lu
dzie w kolejce – trochę zniszcze
ni. Niektórzy zarośnięci, w burych, 
za dużych kurtkach. Trzeźwi.

Naprzeciwko parku nowe 
osiedle, modernistyczny świat. 
I tak tydzień w tydzień, od paź
dziernika do maja.

Zaczyna się rozdawanie. 
Zupa, drugie, surówka. Starczy 
dla wszystkich, można pakować 
na później, przychodzić po do
kładki. Któryś z mężczyzn zrobi 
to cztery razy, do domu weźmie 
jeszcze kilkulitrowe pudełko 
zupy. Ma głodne oczy.

Dzień zero
Sobota. Kilka minut po szes

nastej drzwi Dwóch Lamp, domu 
zagubionego gdzieś w uliczkach 
Grabiszyna, otwiera Witek.

– Jesteś chyba pierwsza. 
Wchodź – mówi. Widzi mnie 
pierwszy raz w życiu.

W przedpokoju szczeka pies. 
Przyjazny. Podskakuje, liże po 
twarzy.

– Poczekaj w kuchni, włączy
łem wodę. Możesz sobie zrobić 
coś do picia. Herbata jest w szaf
ce – woła gospodarz już z inne
go pokoju. – Ja muszę skończyć 
pracę, zanim się ściemni.

W międzyczasie słychać kroki 
na schodach do piwnicy. W po

To był pierwszy tak chłodny weekend tej jesieni. W nocy przymrozek, rano na dachach i szy-
bach samochodów szron. Nie jest źle, zapowiadali śnieg z deszczem, pluchę, ciapę. Najgorsza 
pogoda na rozdawanie. Niedziela, szesnasta. W parku czekają już ludzie.

mieszczeniu jest chłodno, unosi się 
kwaśna woń psujących się warzyw. 
Na podłodze stoją kartony papry
ki i pomidorów. W skrzynce obok 
pociemniałe awokado. Wózek, 
taki jak ten, których często uży
wają osoby bezdomne, wypełniony 
główkami sałaty. Kalarepa w dwóch 

dużych pudłach. W kącie dynia, 
kilkanaście sztuk. Dziś większość 
piwnicy jest zawalona brokułami 
i kalafiorami. Już wiadomo, co bę
dzie głównym składnikiem potraw.

Po lewej stronie, na sta
rych, pomarańczowych fotelach 
w prążki, leżą torby. W kącie 
czarna szafka na przyprawy, cała 
we vlepach. „Good night whi
te pride”, „Wojna wojnie”, „Nie 
każdy Polak chce być orłem”, 
„Ostrożnie anarchiści!” – gło
szą. Na czerwonym tle leci samo
lot, z brzucha wypadają mu ogór

ki i pomidory. To naklejka Food 
Not Bombs.

Jedzenie zamiast bomb
Food Not Bombs, Jedzenie 

Zamiast Bomb, to międzynaro
dowa inicjatywa społeczna pole
gająca na rozdawaniu ciepłych, 

wegańskich lub wegetariańskich 
posiłków każdemu, kto po pro
stu jest głodny – bezdomnym, 
biednym, bezrobotnym. Food, 
bo tak nazywają go uczestnicy 
i uczestniczki, odbywa się, poza 
latem, w każdy weekend. Sobota 
gotowanie, niedziela rozdawanie. 
I tak od szesnastu lat, w różnych 
lokalizacjach miasta. W tym roku 
to park Grabiszyński.

Warzywa pochodzą z targu 
na Obornickiej. Tam foodowców 
już dobrze znają. Handlarze od
dają nadpsute, nienadające się do 

twardości, lekko zmodyfikowany 
wydech. We wnętrzu pozbyliśmy 
się niepotrzebnych elementów 
wyposażenia oraz zamontowali
śmy pasy szelkowe.

◗ Jaką według was rolę 
w wygranej odgrywa auto, a jaką 
sprawność kierowcy?

– Umiejętności kierowcy 
i samochód mają chyba porówny
walne znaczenie. Jeżeli kierow
ca nie będzie miał umiejętności 
prowadzenia, wtedy nawet naj
lepsza maszyna nie pomoże i od
wrotnie. Jeżeli pojazd nie będzie 
odpowiednio ustawiony, wyklu
czone jest, że będzie jak należy 
reagował na to, co robi kierowca. 
Jego zdolności nie zostaną wtedy 
w pełni wykorzystane.

◗ Jak wyglądają i ile trwają 
wasze przygotowania do rajdów?

– Na razie się tego uczymy. 
Jeśli chodzi o aspekt techniczny, 
przed każdym wyścigiem trzeba 
sprawdzić pogodę, należy dobrać 
i zmienić opony odpowiednie do 
warunków pogodowych. Szyb
ki przegląd auta, czy wszystko 
działa – i jedziemy. Jeśli cho
dzi o przygotowanie człowieka 
i umiejętności, dopiero zaczyna
my. W ubiegłym sezonie odbyli
śmy parę treningów, sprawdzili

sprzedaży warzywa za darmo. Się 
kręci.

Na razie jest tylko Kinia. 
Przebieramy warzywa, bo części 
nie da się już uratować. Wyrzu
camy kilka zgniłych papryk i pra
wie całą skrzynkę pomidorów. 
Lądują w śmieciach z cichym 
plaskiem. Ktoś włącza muzykę, 
słuchamy Dezertera. „Komuni
sta zamienia się w liberała, libe
rał zamienia się w nacjonalistę” 
– śpiewa wokalista. Przycho
dzi Aleks, zaraz potem Łukasz. 
Nalewamy wody do gumowego 
kosza na pranie, pozbawionego 

jednego ucha. Urwało się w ze
szłym tygodniu przy noszeniu je
dzenia. Myjemy brokuły, rozwa
żając, czy zrobić z nich zupę, czy 
purée. W końcu staje na zupie 
brokułowej i papce z ziemnia
ków, dyni i kalafiora.

Tymczasem docierają kolejne 
osoby, zaczynają się rozmowy, 
śmiechy, dyskusje. Rozważania 
o tym, co by było, gdyby sanie 
Mikołaja ciągnęły mrówkojady 
i o polowaniach na śmietnikach. 
Część załogi to freeganie. Do
wiadujemy się, jak pies Karo

liny zżarł belgijskie czekoladki 
z kosza z Almy. I tak płynie czas. 
Przez trzy godziny gotujemy zupę 
w stulitrowym garze, siedemdzie
siątkę napełniamy składnikami 
drugiego dania. Do trzeciego ko
tła trafi sałatka.

Przyprawienie i wkurzenie
Najtrudniejsze okazuje się 

przyprawienie przypominającej 
nieco pomyje zupy, która smak 
zyskuje dopiero na drugi dzień, 
pod troskliwym okiem Ilony. 
Udaje się jeszcze znaleźć wolne 
pomidory i paprykę, powstaje 
sos do drugiego dania. Gra ra
dio, ale zmieniamy stację, bo nie 
chcemy audycji o pracy w korpo. 
W niedzielne popołudnie rozmo
wy przy szkleniu cebuli są poważ
niejsze. Słuchamy wiadomości, 
relacja z gdańskiej manifestacji 
przeciwko uchodźcom. „Cała 
Polska śpiewa razem, muzułma
na tylko gazem. Jak nie gazem, to 
na mydło” – śpiewają uczestnicy. 
Komentarze w piwnicy dosadne. 
Trochę wieszamy psy na rzeczy
wistości. Zastanawiamy się, jak 
by tu zorganizować we Wrocła
wiu demonstrację przeciw niena
wiści. Mamy dość.

Jakoś uwijamy się do szesna
stej, pozostaje tylko załadować 
gary na wózek. Można już je
chać do parku. Rozdawanie trwa 
około pół godziny. Bez żadnych 
górnolotnych słów o altruizmie, 
bez patosu. Rutyna we współ
czuciu. Skrobiemy dno garnka, 
rozdając ostatnie porcje. Została 
tylko zupa, jutro ktoś zawiezie ją 
do skłotu. Nic się nie zmarnuje. 
Jeszcze trzeba posprzątać po go
towaniu, wyszorować podłogę, 
pomyć kotły, wywieźć śmieci, tro
chę pogadać. Można iść. Na we
wnętrznej stronie drzwi Dwóch 
Lamp wisi kartka: „Pomyśl, za
nim zamkniesz”.

ANNA FIRGOLSKA 
annafirgolska@gmail.com

Tekst został wyróżniony w XV 
Ogólnopolskim Turnieju Reportażu
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Ale tak, jak człowiek udoskonalił 
technologię, medycynę i swoją for-
mę – człowieka ucywilizowane-
go – tak i wyrafinowania i smaku 
nabrała władza. Nie ogłasza swojej 
obecności stosami czy szubienicą, 
ale jej gorliwość, żądza przetrwa-
nia, pozostają takie same. Od wie-
ków ludzie pożądali władzy – kar-
ty historii ociekają przydomkami 
władców, ich upadkami, intrygami. 
Stołki próbowali utrzymać wszelki-
mi możliwymi środkami. 

Co w dzisiejszych czasach sta-
nowi kartę przetargową? Co jest 
najcenniejsze? Informacja. Przy tak 
zaawansowanym stanie komunika-
cji, jaki dzisiaj mamy, to właśnie 

Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska 
organizuje cykliczne spotkania 

z dziennikarzami, politykami, aktorami 
i przedstawicielami innych ciekawych zawodów 

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

do XIII LO przy ul. HaukegoBosaka 33.
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Sportowa szlifierka     

Chuligaństwo, bijatyki, ustawki, agresja – to kilka pierwszych skojarzeń przeciętnego Polaka 
ze słowem kibice. Trudno się temu dziwić, śledząc medialne przekazy – tam nikt nie wspo-
mina o licznych akcjach charytatywnych prowadzonych przez to środowisko. Dlaczego są one 
pomijane przez środki masowego przekazu?

uprzytomnić sobie, że Giordano 
Bruno za głoszenie teorii sprzecz-
nych z naukami Kościoła i pole-
mikę z tą instytucją został w 1600 
roku spalony na stosie. To wywo-
łuje wrażenie. Potęga władzy jest 
niekwestionowana – zgniecie tego, 

kto przeciwko niej ośmieli się wy-
stąpić, bowiem jest on zagrożeniem 
– a nuż inni podążyliby za jego 
przykładem? W naszych czasach 
wolności i równości, globalizacji 
i masowości, władza również jest. 

Kibol z ludzką twarzą

Kibice. Kibole, ultrasi, fanaty
cy. Niezależnie od preferowanego 
sportu i klubu, któremu są wierni, 
wszyscy są pakowani do jednego 
worka. Worka pełnego nienawi
ści, bijatyk, zadym, kradzieży. Wi
zerunek kibica promowany przez 
media jest bardzo prosty – łysa 
głowa, stary dres, a w kieszeni ka
stet. Co więcej, synonimem tego 
terminu stał się bardziej dobitny 
kibol. Wytworzono model czło
wieka agresywnego, niewykształ
conego i nie ma żadnej możliwo
ści, by uchylać się od tej „normy”. 
Każdy człowiek z szalikiem klu
bowym ma być zły i basta! 

Nie zamierzam usprawie
dliwiać zwykłych idiotów, dla 
których barwy klubowe to tylko 
przykrywka, a mecz jest okazją 
dla wszczynania burd. Chcę jed
nak powiedzieć stanowcze NIE 
dla generalizowania i powielania 
tego stereotypu!

Chodź, pomaluj mój świat 
W siedem miesięcy od roz

poczęcia akcji ponad 230 tysięcy 
polubień na Facebooku, siedem 
remontowanych domów dziec
ka dzięki materiałom wartym 
około 100 tysięcy złotych – tak 
w liczbach przedstawia się do

robek bezdyskusyjnie najpopu
larniejszej akcji dobroczynnej 
„Kolorujemy”, której inicjatorem 
jest Ogólnopolski Związek Sto
warzyszeń Kibiców. Składa się 
ona z trzech etapów: pierwszy to 
utworzenie strony na najpopu
larniejszym portalu społeczno
ściowym i skupienie ogromnej 
liczby użytkowników, następnie 
zachęcenie firm do pomocy, ofe
rując w zamian promocję pośród 
owej społeczności, wreszcie trze
ci – przeprowadzenie remontów 
w domach dziecka. Dzięki zaan
gażowaniu fanów sportu w całym 

kraju, udało się dotrzeć do spore
go grona przedsiębiorców, którzy 
zaoferowali pomoc materialną 
i wykonawczą. Warto zaznaczyć, 
iż również sami kibice chwytali za 
pędzle, szpachelki i pracowali ra
zem – ponad klubowymi podzia
łami – dla dobra najmłodszych.

Pięć słoni za wózki
Chyba każdy z nas widział 

kiedyś słonia afrykańskiego. Te
raz wyobraź sobie pięć takich 
dorosłych osobników, każdy 
ważący około pięciu ton. Łatwa 
matematyka – łączny ciężar to 

dwadzieścia pięć ton. Właśnie 
tyle plastikowych nakrętek ze
brali kibice Jagiellonii Białystok. 
W akcji „Wózki za nakrętki” 
fani współpracowali ze szkołami 
i przedszkolami, a za pieniądze 
otrzymane ze sprzedaży nakrętek 
dotychczas udało się zakupić pięć 
wózków inwalidzkich. Jednak fani 
żółtoczerwonych absolutnie nie 
myślą, aby na tym poprzestawać! 
Zamierzają nadal kontynuować 
tę działalność, by z ich pomocy 
skorzystało jak najwięcej osób.

Gdy wróg zostaje bratem
19 marca 2013 roku doszło do 

wypadku autokaru, którym z Gli
wic wracali fani Lechii Gdańsk. 
Dwie osoby zginęły na miejscu, 
kilkanaście zostało ciężko ran
nych. Natychmiast wśród grup ki
bicowskich zaczęto organizować 
zbiórki krwi dla poszkodowanych 
gdańszczan. W takim momencie 
wszelkie układy – zgody czy kosy 
– nie mają znaczenia, bo środo
wisko kibicowskie to jedna wielka 
rodzina, która potrafi zjednoczyć 
się w trudnych chwilach, a „śmierć 
kibica jest jak śmierć brata”.

Wielu pewnie teraz myśli: 
„Jak to możliwe, przecież oni tak 
bardzo się nienawidzą, ciągle ze 
sobą walczą, a tu sobie pomaga
ją?!”. Czy przypadkiem media 
nie pokazują nam właśnie takiego 
obrazu świata kibicowskiego –
pełnego nienawiści i uprzedzeń? 

We krwi mamy czerwień, 
biel

Oprawy patriotyczne już na 
stałe wpisały się w kanon sztuki 

stadionowej. Najczęściej wyko
rzystywanymi motywami są po
wstania narodowe oraz żołnierze 
wyklęci. Przygotowanie ogromnej 
sektorówki wymaga sporych na
kładów finansowych, niesamowi
tej organizacji oraz poświęcenia 
kilkunastu godzin prywatnego 
czasu. Większości z nich nie po
wstydziliby się najwybitniejsi ma
larze świata, ultrasi dbają bowiem 
o każdy szczegół, by dzieło pre
zentowało się jak najlepiej.

– O oprawach patriotycz
nych nie można prawie nigdzie 
usłyszeć, bo to się nie sprzedaje. 
Głośno jest tylko o awanturach, 
wyzwiskach i innych tego typu 
zachowaniach, bo o tym ludzie 
chcą czytać czy słuchać. Kogo 
bowiem interesuje patriotyzm 
we współczesnym świecie? Mało 
kogo! A media wiedzą, że to nie 
przyniesie rozgłosu, przez co i za
robku dla nich – uważa Tomek, 
sympatyk Śląska.

Dlaczego zatem nie walczy się 
ze stereotypem: kibic równa się 
bandyta?

– Media już naszyły taką łat
kę kibicom i nieważne, co by zro
bili. I tak będą tymi najgorszymi 
– uważa mój rozmówca.

Długo można by wymieniać 
przykłady społecznej działalności 
ultrasów. Zachęcam do obejrze
nia świetnego filmu dokumen
talnego Mariusza Pilisa „Bunt 
stadionów”, który w ciekawy spo
sób przybliża światek kibicowski 
i apeluję o jedno – poznaj, zanim 
osądzisz!

AGATA UDAŁA
agata.udala@gmail.com
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Zwykliśmy używać tego termi-
nu w znaczeniu prześmiewczym, 
wręcz pogardliwym, określając 
w ten sposób odważniejsze do-

mniemania, poglądy, które stoją 
w sprzeczności z oficjalnym do-
gmatem. 

Tak, mówimy tu o „teoriach 
spiskowych”. Czytamy, że mianem 
spisku określa się zmowę, tajne 
sprzysiężenie; zaś teorię spisko-
wą nazywa się „stojącym w opo-
zycji do oficjalnie uznanej wersji 
wyjaśnieniem zaistniałego faktu, 
rodzącym się z przeświadczenia 
o istniejącym spisku, którego ce-
lem jest zatajenie prawdy przed 
opinią publiczną”.

We współczesnych społeczeń-
stwach europejskich za największy 
walor demokracji uważa się wol-
ność słowa – jej wartość podkreśla 
się na każdym kroku. Jest to oczy-
wiście rezultat ewolucji instytucji 
władzy i struktury społeczeństwa, 
w którym obecnie rządy sprawu-
ją obywatele. Krok to wielki, jeśli 
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informacja jest kluczem do potęgi, 
ze względu na błyskawiczną moż-
liwość jej przekazu do Internetu – 
drugiej rzeczywistości, „wirtualnego 
świata”, stopniowo pretendującego 
do miana nadrzędnego. Zarówno 
tam, jak i w telewizji, dowiadujemy 
się o wydarzeniach ze świata, a przy-
najmniej pewnym ogólnym ich zary-
sie. To również środek komunikacji 
między władzą a obywatelami. Czy 
zatem może istnieć coś takiego, jak 
współczesny dogmat? Tak, to ta in-
formacja ze świata, to lansowane 
teorie naukowe. Współcześnie uwa-
żamy się za racjonalistów, a jakie-
kolwiek zaprzeczenia faktom – to 
kalumnie. Postrzegamy siebie jako 
sceptyków – ludzi krytycznych, ale 
jako nektar lub ambrozję połykamy 
to, co obowiązuje, to, co jest „praw-
dziwe” – tak jest wygodnie. 

Kim jest zatem ten Pan Cogi-
to XXI wieku? To człowiek, który 
z dystansem odnosi się do wszelkich 
opinii, co wynika z tego, iż nieustan-
nie myśli – analizuje i wyciąga ze 
swych rozważań wnioski – używa 
rozumu. Nie poddaje się masowej 
poddańczej euforii przyklaskiwa-
nia wszystkiemu, co usłyszy czy 
przeczyta, bowiem upatruje w tym, 
zwłaszcza w sprawach tyczących się 
polityki, odgórne machinacje. Zda-
je sobie sprawę, że władza nie jest 
podzielna, nie przyświeca jej mętne 
określenie „wspólnego dobra”. Ma-
jąc często sprzeczne z nią poglądy 
i ogłaszając je, prowadzony jest na 
miejsce kaźni o nazwie teorie spi-
skowe, a wtóruje mu śmiech rozba-
wionej gawiedzi.
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