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Schronisko dla roślin
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dom, biuro oraz pracownia każ-
dej osoby, która deklaruje chęć i 
możliwość stałego przyjmowania 
podopiecznych.

Aby oddać lub adoptować 
roślinę, wystarczy skontaktować 
się z wolontariuszem schroniska 
w swoim mieście. Numery telefo-
nów podane są na stronie schro-
niska dla niechcianych roślin na 
Facebooku.

Jestem pewna, że każdy ma w swoim domu przynajmniej 
jedną roślinę. Kwiatek, którym się zajmuje, podlewa go, 
pilnuje, żeby rósł i jak najdłużej cieszył oczy. Ale co, jeśli 
przeprowadzamy się albo wyjeżdżamy gdzieś na dłużej niż 
kilka dni? Nie chcemy przecież zostawić naszych zielonych 
przyjaciół bez opieki.

Większość z nas nie jest zbyt dobrze zaznajomiona z kulturą 
azjatycką. Nie ma się czemu dziwić. W szkołach największy 
nacisk stawia się na tę polską oraz europejską – dwie, które są 
nam najbliższe, przez co na inne po prostu nie starcza czasu. 
Z tego powodu tamtejsze zwyczaje czy sztuka są nam prawie 
zupełnie obce, choć często nie mniej ciekawe...

Królewska gra z kraju samurajów

odpowiednikiem jest smok. Zbi-
te figury zaś nie giną, jak w euro-
pejskiej odmianie, a wchodzą w 
posiadanie przeciwnika.

– Kiedy byłem mały, tata na-
uczył mnie grać w szachy. Radzi-
łem sobie całkiem nieźle, jednak 
po pewnym czasie chciałem spró-
bować czegoś nowego – mówi 
Karol Kraszewski, uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego nr XIV. – 
Za sprawą anime „Naruto” za-
interesowałem się grą w shogi. 
Początkowo zraziłem się do niej, 
między innymi przez japońskie, 
niezrozumiałe dla mnie wówczas 
oznaczenia figur, oraz skompli-
kowane zasady, które odbiegały 
od tych znanych mi ze standar-
dowych rozgrywek szachowych. 
Spodziewałem się, że różnice 
między tymi odmianami będą 
kosmetyczne. Po pewnym czasie 
przyzwyczaiłem się do nowych 
reguł i zacząłem intensywnie 
ćwiczyć, aby dostać się na ogól-
nopolskie zawody.

Tutaj ze swoją inicjatywą po-
jawia się schronisko dla niechcia-
nych roślin. Jak podaje strona na 

Facebooku jest to idea, mecha-
nizm działania, a niekoniecznie 
miejsce. Schroniskiem może być 

Każdy słyszał o szachach – 
strategicznej grze planszowej 
rozgrywanej na charakterystycz-
nej sześćdziesięcioczteropolo-
wej, czarno-białej szachownicy. 
Mało kto wie, że istnieje też jej 
japońska odmiana – shogi.

W obu tych wersjach cel gry 
jest taki sam – trzeba uniemoż-
liwić aktywność króla, jednak 
droga do osiągnięcia tego jest 
znacznie odmienna. Pierwszą 
zauważalną zmianą jest plansza 
do rozgrywki, która, w przeci-
wieństwie do tej tradycyjnej, ma 
osiemdziesiąt jeden pól. Bierki 
również niezbyt przypomina-
ją nam te standardowe. Są to 
drewniane pięciokąty różniące 
się od siebie jedynie japońskim 
znakiem określającym rodzaj fi-
gury. Oprócz znanych nam nazw, 
takich jak król, goniec, skoczek, 
wieża czy pionek, w shogi wy-
stępują także lance oraz złoci i 
srebrni generałowie. Nie ma kró-
lowej (hetmana), jej japońskim 

W naszym kraju mistrzostwa 
świata w shogi organizowane są 
przez Polski Związek Shogi i od-
bywają się corocznie, poczynając 
od roku 2012. Ponadto od 2007 
rozgrywane są również turnie-
je internetowe. Osiągnięciami 
w tej dyscyplinie są kolejne kyūi 
dany. Tego pierwszego używa się 

do określania zawodników po-
ziomu uczniowskiego, ten drugi 
definiuje mistrzów (często używa 
się ich też w azjatyckich sportach 
walki, np. w karate). Warto za-
znaczyć, że pierwszym w historii 
profesjonalnym graczem spoza 
Japonii została Polka – Karolina 
Styczyńska, która podczas Mi-

Historię powstania pomysłu 
opowiadał portalowi katowice.
wyborcza.pl. Witold Szwedkow-
ski, twórca pierwszego schroni-
ska.

– Kiedy osiem lat temu wpro-
wadziłem się do kamienicy w 
Chorzowie, moją uwagę przy-
ciągnął korytarz wypełniony 
roślinami doniczkowymi. Pomy-
ślałem, że korytarz jest takim 
miejscem zsyłki dla wszystkich 
zbyt wyrośniętych roślin, których 
gabaryty zaskoczyły ich właści-
cieli. Niestety, nie wszystkie mają 
szczęście wylądować w takim 
przedsionku. Podzieliłem się 
swoim pomysłem na jednym z fo-
rów, zaczęli się do mnie zgłaszać 
zainteresowani pomysłem ludzie 
i schronisko zaczęło powoli na-
bierać kształtówū.

Aktualnie angażuje się po-
nad 17 tysięcy ludzi w całej Pol-
sce. Ta inicjatywa jest strzałem 
w dziesiątkę dla wszystkich mi-
łośników przyrody. Ci, którzy od 
zawsze marzyli o mieszkaniach 
pełnych zieleni, teraz mają do 
tego okazję.

– Poza korzyściami moralny-
mi, są też korzyści materialne. 
Jeśli chcecie urządzić balkon, 
ogród czy mieszkanie, to zamiast 
wydawać mnóstwo pieniędzy na 
rośliny możecie je dostać za dar-
mo w schronisku – mówiła por-

talowi internetowemu czterykąty.
pl pani Katarzyna, która od lat 
bierze udział w tej inicjatywie.

Nieważne, ile roślin przy-
garniamy pod swój dach, ważne, 
abyśmy opiekowali się nimi jak 
najlepiej, umożliwiając im jak 
najdłuższe życie.

– Ja kocham rośliny, ale nie 
wszystkim jest dobrze w moim 
domu. Te, które źle się czują w 
moim mieszkaniu, oddaję innym 
– kontynuowała pani Katarzyna.

Istotne jest też poszukiwanie 
na własną rękę. Jeszcze niewielu 
ludzi wie o schronisku, dlatego 
cały czas można znaleźć porzu-
cone rośliny, których właściciele 
nie wiedzieli, co z nimi zrobić.

– Kiedyś, idąc obok liceum 
numer dwanaście we Wrocławiu, 
widziałam około metrowego kak-
tusa porzuconego przy śmietniku 
– mówi Monika Wiatrak, wrocła-
wianka.– Gdyby nie to, że był za 
duży do przewiezienia autobu-
sem, chętnie bym go przygarnęła.

W każdym razie nieważne, 
czy weźmie się pod opiekę jed-
ną roślinkę, czy kilkanaście, czy 
tymczasowo, czy na stałe. Liczy 
się to, aby dbać o środowisko, a 
zajmowanie się roślinami donicz-
kowymi jest małym, ale bardzo 
znaczącym krokiem.

JULIA BORSKA
julia.borska@onet.pl

strzostw Europy w Budapeszcie 
zdobyła pierwsze miejsce.

Od 2017 roku w rozgrywkach 
mogą wziąć udział także młodsi 
zawodnicy, gdyż rozszerzono tur-
niej o sekcję juniorów.

– Shogi to wciąż niezbyt popu-
larna gra w Polsce, jednak w mia-
rę rosnącej popularności mangi 
i anime, szczególnie wśród ludzi 
młodych, zyskuje coraz większe 
grono sympatyków – mówi Laura 
Zarębska, zdobywczyni piątego 
miejsca na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Shogi. – Należy 
pamiętać, że nie nauczymy się w 
nią grać, ćwicząc kilka godzin. Z 
racji głębokiego zakorzenienia 
w kulturze Japonii, szachy te są 
dużo trudniejsze dla obcokra-
jowców, dlatego trzeba na naukę 
poświęcić wiele czasu. 

Warto poznawać obce kul-
tury. Dobrym sposobem, aby 
zacząć eksplorację egzotycznych 
obyczajów, jest właśnie nauka 
gry w shogi. Poza rozrywką, któ-
rej nam dostarcza, jest też świet-
nym treningiem dla naszego 
umysłu, uczy myślenia perspek-
tywicznego i ma wiele innych 
zalet. Jakich? Przekonajcie się 
sami... 

ALEKS STADNICKI
aleksstadnicki@interia.pl



2

codziennych podróżach komu-
nikacją miejską, a tym samym 
nie będą narażeni na negatywne 
komentarze.

MONIKA WIATRAK
 monika.wiatrak@onet.eu

Recenzja

Zdolna 
spółka

Obraz współczesnego 
chrześcijaństwa

– Wiara jest dla mnie najważ-
niejsza – mówi Sabina Puton, po-
lonistka w Sportowej Szkole Pod-
stawowej nr 72 we Wrocławiu. 
– Pochodzę z rodziny katolic-
kiej. Jestem osobą praktykującą, 
uczestniczę w każdą niedzielę we 
mszy świętej, celebruję również 
święta kościelne i nabożeństwa. 
W sytuacji kryzysu czy zmęcze-
nia szukam głębszej relacji z Bo-
giem, pielgrzymując do Trzebni-
cy lub na rolkach na Jasną Górę. 
Dla mnie to najlepszy sposób na 
odzyskanie energii, poprawę sa-
mopoczucia i wzmocnienie du-
chowości chrześcijańskiej. Ale 
zdarza się to raz na kilka lat.

Niewątpliwie wiara jest dla 
wielu największym wsparciem w 
najtrudniejszych życiowych sytu-
acjach, zastępuje niekiedy osoby 
bliskie, staje się formą przyjaźni 
zawartą pomiędzy człowiekiem a 
Stwórcą. Nie oznacza to jednak, 
iż nie ma znaczących mankamen-
tów.

– Do wielu kwestii składają-
cych się na obraz chrystianizmu 
mam krytyczny stosunek – kon-
tynuuje pani Puton. – Zgadzam 
się ze słowami tegorocznego 
laureata nagrody Totus Tuus 
2019, księdza profesora Michała 
Hellera – teologa nauki, który, 
dziękując za wyróżnienie, rzekł: 
„Dzisiaj jesteśmy świadkami 
kryzysu chrześcijaństwa i jego 
marginalizacji. To jest proces, 

Religia może odgrywać ogromną rolę w życiu człowieka. Lu-
dzie starożytni za jej pomocą szukali odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania egzystencjalne, a także próbowali zracjonalizować 
występowanie zjawisk niewytłumaczalnych przez naukę. Jak 
sytuacja wygląda dzisiaj?

który […] ma głębokie korzenie”. 
Przytoczył on słowa angielskiego 
pisarza szkockiego pochodzenia 
Bruce’a Marshalla: „Mamy na-
poić człowieka winem prawdy, a 
wpychamy mu do gardła wino z 
butelką i dziwimy się, że nie może 

tego przełknąć”, które uczynił 
przyczynkiem do swojej refleksji: 
„Nauka ta musi odżywiać się ak-
tualnym obrazem świata, ale on 
podlega ewolucji. Nasza teologia 
i nasze codzienne przepowiada-
nie chrześcijaństwa jest głębo-
ko związane ze starym obrazem 

świata, często jeszcze sięgającym 
średniowiecza. To właśnie jest ta 
butelka, którą staramy się prze-
pchnąć przez gardło współcze-
snego człowieka. Idea ta polega 
na tym, żeby starać się ją zastąpić 
czymś bardziej strawnym” – do-
daje pani Sabina.

„Każdy myślący człowiek 
jest ateistą”
Tak brzmią słowa Ernesta He-
mingwaya, amerykańskiego pi-

sarza oraz dziennikarza. Jednak 
aby zrozumieć w pełni sens tej 
wypowiedzi, warto wyjaśnić po-
jęcie ateizmu. Jest to pogląd za-
przeczający istnieniu Boga. We-
dług teistów ludzie odrzucający 
koncept jego istnienia są pozba-
wieni jakichkolwiek wartości mo-

ralnych, ponieważ żadna religia 
im tego nie dyktuje. Jest to oczy-
wiście nieprawdą, aczkolwiek 
nieraz spotkałem się już z takim 
poglądem, bardzo krzywdzącym 
dla bezwyznaniowców, ale ta-
kie głosy to jedynie nieznacząca 
mniejszość.

– Mam wielu znajomych, któ-
rzy uważają się za niewierzących, 
część nazywa siebie antykleryka-
łami – kontynuuje pani Puton.– 
Nigdy nie miałam problemu z 
obcowaniem z nimi. Uznaję ich 
wybór. Wiąże się on często z wy-
chowaniem ateistycznym, ana-
logicznie do wychowania mnie 
w duchu wartości chrześcijań-
skich. Moi znajomi mają system 
wartości często zbieżny z moim. 
Kierują się fundamentem moral-
nym, który każe im być po prostu 
dobrymi ludźmi. Nie nawracam 
ich, szanujemy się wzajemnie. 
Utrzymujemy stały kontakt. Nie 
czuję się lepsza od nich dlatego, 
że wierzę.

Czy warto zaufać Bogu?
Na to pytanie każdy musi so-
bie odpowiedzieć sam. Religia 
potrafi czynić cuda, może być 
odpowiedzią na bezustannie za-
dawane od starożytności pytanie 
„Jak żyć?”. Bez wątpienia wiara 
wciąż pełni ogromną rolę w życiu 
człowieka, nadaje życiu sens, ale 
i pomaga podejmować codzienne 
decyzje. Inspiruje wielu artystów, 
podaje gotowy system wartości, 
którego przestrzeganie pozwala 
żyć zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami moralnymi.

OLIWIER PLUTA
oliwier14@onet.eu

Dwa lata temu w okresie 
zimowym część bezdomnych 
(którzy nie korzystają z usług 
noclegowni, jadłodajni czy 
ogrzewalni) otrzymała pakiety 
żywnościowe zawierające nie-
zbędne produkty. W tym roku 
ruszyła nowa inicjatywa zapo-
czątkowana już w innych mia-
stach Polski. Streetbus, czyli 
autobus, w którym osoby bez-
domne mogą zjeść ciepły posi-
łek, wypić gorący napój, działa 
od 4 stycznia 2020 do 12 kwiet-
nia. Pojazd kursuje przez siedem 
dni w tygodniu od godziny 20, 
ale nie później niż do północy.

– Uruchomienie streetbusa to 
edycja pilotażowa. W zależności 
od zapotrzebowania społeczne-
go oraz realizacji zakładanych 
rezultatów, gmina Wrocław pla-
nuje ogłaszać konkurs ofert na 
wykonanie powyższego zadania 
publicznego w przyszłych latach 
– tłumaczy pan Michał Malicz-
kiewicz z Urzędu Miejskiego.

Autobus ma wyznaczoną 
trasę przejazdu ze stałymi przy-
stankami, które wyznaczył ofe-

rent projektu, są one oznaczone 
tabliczkami informacyjnymi. Jest 
to między innymi przystanek Sie-
radzka, Bzowa (Centrum Zajezd-
nia), Katedra, Sucha, Zaporoska, 
a także kilka na żądanie. Ostat-
nią stacją jest ogrzewalnia dla 
bezdomnych, znajdująca się przy 
ulicy Gajowickiej.

– Od oferenta oczekuje się 
zapewnienia dwóch streetworke-
rów, których celem jest dotarcie 
do adresatów zadania w miej-
scach ich przebywania, a także 
dwóch asystentów. Wymaga się, 
aby powyższy personel miał od-
powiednie przeszkolenie oraz 
udokumentowane, odbyte szko-
lenia w zakresie streetworkingu 
– dodaje pan Maliczkiewicz.

Na to przedsięwzięcie MPK 
przeznaczyło jeden ze swoich 
autobusów, który został wycofa-
ny z eksploatacji, ale jest w peł-
ni sprawny. Podobna inicjatywa 
realizowana jest między innymi 
w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, 
gdzie jego założenie się spraw-
dza. W naszym mieście powyż-
szy projekt znalazł wielu zwolen-

Mobilna pomoc
ników, choć część internautów 
nie wierzy w jego powodzenie. 
Warto jednak mieć na uwadze, 
że dzięki streetbusowi bezdomni 
będą mogli się ogrzać, nie prze-
szkadzając innym pasażerom w 

„Micromusic z dolnej półki” 
to zupełnie nowa odsłona wro-
cławskiego zespołu Micromusic 
pod wodzą Natalii Grosiak – 
wokalistki o niepowtarzalnym, 
anielskim głosie. Płyta zawiera 
11 piosenek pochodzących z po-
przednich wydawnictw grupy, 
w nowych akustycznych aran-
żacjach, oraz jeden premierowy 
numer.

Gitary z pudełek po cyga-
rach, akordeon z pierwszej ko-
munii czy gitara z kociej miski – 
to tylko niektóre z nietypowych 
instrumentów, których zespół 
użył przy realizacji projektu. 
Wszystkie nagrania zostały do-
konane na żywo, m.in. na szczy-
cie wieży matematycznej Uni-
wersytetu Wrocławskiego czy 
w Cafe Rozrusznik. Całą płytę 
można odsłuchać też na kanale 
zespołu na YouTube.

Autorką wszystkich tekstów 
na krążku jest liderka kapeli – 
Natalia Grosiak, poza jednym 
– piosenką „Kołyskanka Pani 
Broni”. Jej słowa pochodzą z ko-
łysanki poznanej przez wokalist-
kę na jednej z polskich wsi.

„Micromusic z dolnej pół-
ki” to emocjonalna podróż od 
żywiołowego „Pięknego chło-
pa” przez buntownicze „Zako-
polo” aż po rozdzierające „Tak 
tęsknię”. Ten ostatni utwór jest 
o tyle wyjątkowy, że zamiast in-
strumentalnych solówek obec-
nych w innych nagraniach w 
tym Natalia Grosiak zdecydo-
wała się na obszerną wokalizę 
przywodzącą na myśl modlitwy 
szamanów.

W nowe aranżacje utwo-
rów, ale także w zdjęcia do nich, 
wplecione zostały elementy pol-
skiego folkloru, co w połączeniu 
z często bardzo dobitnymi tek-
stami nadaje projektowi pier-
wotnego, słowiańskiego charak-
teru.

„Micromusic z dolnej półki” 
to wydawnictwo, w którym moż-
na zakochać się od pierwszego 
usłyszenia, ale także kolejny 
dowód mocnej pozycji, jaką ze-
spół wypracował sobie na pol-
skim rynku muzycznym. Jest to 
bowiem już druga płyta wydana 
przez nich własnym nakładem, 
co zagwarantowało muzykom 
pełną kontrolę nad ich arty-
stycznym dorobkiem. Poprzedni 
krążek – „Tak mi się nie chce”, 
powstał dzięki dobrowolnym 
wpłatom fanów. Najnowszy 
projekt zespół zrealizował już 
bez finansowego udziału swoich 
sympatyków. 

Czas pokaże, jakie skarby 
przyniosą kolejne albumy...

HUBERT GANCARCZYK
hubert.gancarczyk@interia.pl
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Zgodnie z ogólnopolskim badaniem, przeprowadzonym w 
lutym 2019 roku, we Wrocławiu żyje 921 bezdomnych. Oprócz 
wsparcia MOPS-u, w ramach którego mogą otrzymać pracę 
socjalną, świadczenia finansowe i rzeczowe, miasto stale 
podejmuje nowe projekty ukierunkowane na pomoc osobom 
w potrzebie.
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Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Lubi kontakt ze wszystkimi 
ludźmi i pragnie, aby każdy był tolerancyjny. Swoją postawą 
i pracą w Coffee Planet chce uczyć ludzi wzajemnego szacun-
ku i różnych postaw życiowych. Z Moniką Lipiec, kierownicz-
ką kawiarni Coffee Planet, rozmawia Anna Sówka

tym, jaki sprzęt wyeksponować, a 
także gdzie go ulokować, ale wła-
śnie dzięki temu ta wystawa jest 
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Retro znów w modzie?

Tęcza w ziarenku kawy

wciąż żywa i może cały czas się 
zmieniać. Większą część finanso-
wania pokryliśmy sami. Pomogła 
nam trochę kampania crowd-
fundingowa, która była dla nas 
wsparciem w sprawie remontu 
lokalu, gdzie obecnie się znajdu-
jemy, aczkolwiek to także forma 
reklamy. Zebraliśmy szesnaście 
tysięcy złotych. Okazały się one 
niezbędne w chwilach, kiedy każ-
da złotówka była dla nas na wagę 
złota.

Instytucje takie jak te są swe-
go rodzaju istnym fenomenem. 
Trudno uwierzyć, że w dobie 
tak ogromnego postępu cywili-
zacyjnego ludzie wybierają się 
do tego rodzaju muzeów. Nie 
da się jednak zaprzeczyć, iż jest 

– Staramy się pokazywać 
maszyny liczące, a także kon-
sole, które niegdyś były bardzo 
popularne w Polsce. Mamy rów-
nież kącik, gdzie prezentujemy 
kontrast pomiędzy technologią z 
czasów bloku wschodniego, jak i 
świata zachodniego. Oprócz sa-
mych eksponatów chcemy rów-
nież wskazać na różne zjawiska 
poboczne, czyli kontekst. Uka-
zujemy wszelkiego rodzaju kase-
ty rodzime czy zagraniczne oraz 
cały ich przekrój – mówi Artur 
Ciemięga, jeden z założycieli 
wspomnianej wyżej placówki.

Muzeum Gry i Komputery 
Minionej Ery to niesamowite 
miejsce, przede wszystkim zwa-
żywszy na to, iż eksponaty po-
chodzą z prywatnych kolekcji 
właścicieli.

– Wszystkie urządzenia zbie-
raliśmy ponad dekadę w cztery 
osoby, a nawet i więcej, licząc 
nasze rodziny oraz znajomych 
– mówi Jakub Rzepecki, projek-

todawca. – To, co można dzisiaj 
zobaczyć, to tylko część naszych 
zbiorów. Wciąż mamy problem z 

Trudno nie zauważyć, że obecnie rzeczy, które lata swojej świetności przeżywały dawno temu, 
ponownie wracają do łask. To niesamowite i fascynujące zjawisko. Ciężko uwierzyć, iż teore-
tycznie mniej zaawansowane elektronicznie sprzęty cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, 
większym nawet od futurystycznych wizji przyszłości. Owocem tej niebywałej popularności 
owych urządzeń jest Wrocławskie Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery znajdujące się na 
placu Orląt Lwowskich 20A.

» Czym się odróżnia Coffee 
Planet od innych kawiarni?

– Logo przedstawiającym tę-
czę w ziarnku kawy. To logo jest 
informacją, że w naszym lokalu 
mile widziane są wszystkie osoby, 
bez względu na orientację seksu-
alną, wyznanie religijne czy ko-
lor skóry. Warto też wiedzieć, że 
dzięki wspaniałej atmosferze, jaka 
panuje w naszej kawiarni, wszyst-
kie te osoby czują się jak u siebie. 
Niegdyś gościliśmy nawet pana, 
który na żywo rysował akty kobiet, 
co cieszyło się dużym zaintereso-
waniem i ściągnęło do nas wielu 
klientów. Wyróżnia nas inność.

» Czy wspiera Pani LGBT?
– Jak najbardziej i na szczę-

ście jest nas coraz więcej i mimo 
że spotykamy się niejednokrotnie 
z dyskryminacją, nie poddajemy 
się i mam nadzieję, że dzięki ta-
kim ludziom, jak my, świat zmie-
ni się na lepsze. 

» Skąd pomysł, aby zatrudnić 
się w tego typu lokalu?

– Zanim zaczęłam pracować 
w Coffee Planet, przez jedena-
ście lat przychodziłam tu jako 
zwykła klientka. Trochę ponad 
trzy lata temu kolega, który wte-
dy pracował jako kelner, zapy-
tał, czy nie chciałabym mu po-

magać. Zgodziłam się, zostałam 
kelnerką, a jakiś czas później 
barmanką. Teraz jestem kierow-
niczką.

» Jaki był cel założenia ka-
wiarni?

– Właściciel, otwierając ten 
lokal, chciał stworzyć miejsce, 
gdzie ludzie mogą czuć się do-
brze, komfortowo, a przede 
wszystkim być sobą.

» Często w naszych mediach 
można usłyszeć, że Polska jest 
krajem tolerancyjnym.

– Z przykrością stwierdzam, 
że mija się to z prawdą. Wiele 
bowiem jest jeszcze przypadków 
nieakceptowania inności. Na 
szczęście Wrocław wyróżnia się 
pod tym względem na tle innych 
aglomeracji. Duża w tym zasługa 
władz miasta. Dzięki temu, mam 
taką nadzieję, w żadnym wrocław-

skim lokalu nigdy nie pojawi się 
plakat „Strefa wolna od LGBT”.

» Coffee Planet cieszy się spo-
rym zainteresowaniem.

to niezwykle ciekawa placówka, 
dla jednych będąca kompendium 
wiedzy na temat dawnej techno-
logii, dla innych zaś możliwością 
nostalgicznej przechadzki wśród 
znanych z młodości maszyn. Jak 
podają właściciele, zasoby tego 
muzeum są całkiem pokaźne i 
pozwalają nam cofnąć się aż do 
lat 70., przykładowo do czasów 
pionierskich konsol gier wideo w 
dedykowanej temu strefie.

– Znajdziecie w niej przekrój 
najważniejszych i najciekawszych 
urządzeń, począwszy od najstar-
szych na rynku, Magnavox Odys-
sey i Atari Pong (tzw. pierwszej 
generacji), a na szóstej kończąc 
(np. Nintendo GameCube) – za-
pewniają założyciele.

Jeśli chcesz na nowo przeżyć 
cudowne chwile z elektroniczny-
mi opus magnum dawnych lat, 
takie miejsca będą dla Ciebie 
idealne!

OLIWIER PLUTA
oliwier14@onet.eu

Wielu z nas młodych okre-
ślenie „być stalkerem” uważa za 
coś, czym można się pochwalić, 
ale przecież de facto jest to nie-
zgodne z prawem. Umiejętność 
wyszukiwania informacji stała 
się obecnie bardzo pożądana. 
Każda informacja jest dla nas na 
tyle cenna, że ciągle pragniemy 
dowiadywać się czegoś więcej na 
dany temat. Tak też to działa w 
świecie młodzieży. Szczególnie 
zakochane osoby chcą wiedzieć 
o sobie wszystko. Media im to 
ułatwiają. Portale takie jak Fa-
cebook, Instagram czy Snapchat 
przechowują w swojej bazie da-
nych wszelkie wiadomości o ich 
użytkownikach. Dlatego typowe-
mu stalkerowi łatwo dowiedzieć 
się o kimś czegoś więcej. 

Kogo najczęściej młodzież 
nazywa stalkerem?
Mówi się tak o osobie, która 
uwielbia poszerzać swoją wiedzę 

Stalking w języku młodzieży…
na czyjś temat, np. sprawdzając 
na Snap Mapie, gdzie ta osoba 
obecnie przebywa, a na Facebo-
oku – jej status związku. Nato-
miast określenie „wystalkować” 
w języku nastolatków może ozna-
czać: wyszukać kogoś w Interne-
cie pomimo małej liczby infor-
macji na jego temat.

Interpretacja stalkingu 
według młodzieży
Często owa umiejętność jest 
uznawana za coś normalnego i 
niegroźnego, a niekiedy nawet 
przydatnego. To prawda według 
młodzieży, ale z jednym zastrze-
żeniem. Jeżeli „stalkowanie ko-
goś” nie jest jednoznaczne z nę-
kaniem czy prześladowaniem, to 
wtedy można stwierdzić, że nie 
jest to niebezpieczne zachowanie. 
Musimy także pamiętać, że jeśli 
wchodzimy w czyjąś strefę pry-
watną, to możemy liczyć się z wie-
loma konsekwencjami prawnymi. 

Często mamy okazję usłyszeć w wypowiedziach młodzieży 
określenie stalking. Ale dlaczego to słowo jest współcześnie tak 
popularne i czy w ogóle zdajemy sobie sprawę, co ono oznacza?

Więcej na ten temat  
w wywiadzie  
z Agnieszką Domaradzką – 
psychologiem szkolnym  
z Elektronicznych Zakładów 
Naukowych

» Jaka jest geneza słowa stal-
king?

– To słowo pochodzi z języka 
angielskiego. „Stalk” oznacza 
podchody, skradanie się, tropie-
nie. Już prawo rzymskie znało 
wykroczenie, zwane „narusze-
niem skromności”. Polegało 
ono na natrętnym chodzeniu 
za osobą rozpoznawalną, po-
wszechnie znaną oraz zaczepia-
niu jej.

» Czym on jest w świetle pra-
wa?

– Jest przestępstwem prze-
ciwko wolności. Tak zostało 
określone w kodeksie karnym w 
roku tysiąc dziewięćset dziewięć-
dziesiątym siódmym. Popełnia 
je każdy, kto przez uporczywe 
nękanie innej osoby lub osoby jej 
najbliższej wzbudza w niej uza-
sadnione okolicznościami poczu-

cie zagrożenia lub istotnie naru-
sza jej prywatność.

» Jaka jest przewidziana za 
to kara?

– Grozi to pozbawieniem 
wolności do lat trzech. Tej sa-
mej karze podlega osoba, która 
udając inną osobę, korzysta z jej 
wizerunku lub innych jej danych 
osobowych, by wyrządzić jej 
szkodę majątkową lub osobistą. 
Jeśli w wyniku działań stalkera 
dojdzie do popełnienia samobój-
stwa przez pokrzywdzonego, to 
sprawca stalkingu podlega karze 
pozbawienia wolności od jednego 
roku do dziesięciu lat.

» W którym momencie może-
my uznać, że czyjeś zachowanie 
posiada cechy stalkingu?

– Jeśli czujemy się nękani 
przez dłuższy czas przez czyjeś 
listy, telefony, maile lub smsy, 
przypuszczalnie staliśmy się ofia-
rą stalkera. Dociera on do swojej 
ofiary również poprzez portale 
społecznościowe. Znamiona stal-
kingu mają też nachalne wizyty 
i niechciane prezenty. Często 
stalking przybiera formę gróźb i 

– To prawda i nie tylko przez 
osoby homoseksualne, ale też i 
pary heteroseksualne. Przycho-
dzą tu również rodziny z dziećmi. 
Wszyscy czują się u nas wspania-
le i chętnie też uczestniczą we 
wspólnych imprezach. A wszyst-
ko dlatego, że nasza kawiar-
nia, jak już wspomniałam, jest 
otwarta dla ludzi niezależnie od 
ich koloru skóry, poglądów poli-
tycznych, wyznania czy orientacji 
seksualnej.

» Czy lubi Pani swoją pracę?
– Bardzo. Nie tylko ją, ale 

również osoby, które tu przycho-
dzą. Cenię ludzi odważnych, któ-
rzy nie boją się pokazywać, kim 
są.

» Dziękuję za rozmowę. 

ANNA SÓWKA
soma@interia.pl

agresji wobec ofiary oraz niszcze-
nia jej mienia. 

» Jakie może wymienić Pani 
psychologiczne przyczyny takich 
zachowań?

– Jak każda obsesja, jest to 
trudne do zdefiniowania. Przy-
czyny takich zachowań leżą w 
dzieciństwie, np. sytuacji odrzu-
cenia dziecka przez rodziców, 
zaburzeniach osobowości lub w 
nieumiejętności radzenia sobie 
z porażką. Podstawową przy-
czyną stalkingu wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej jest głównie 
okres dojrzewania. Dochodzi do 
niego nie tylko w sytuacji nie-
spełnionej miłości czy przyjaźni. 
Często jest on skutkiem rywali-
zacji wśród uczniów lub antypa-
tii wobec określonej osoby.

To, co z pozoru może wyda-
wać się niegroźne, w rzeczywi-
stości jest poważnym wykrocze-
niem przeciwko prawu. Musimy 
pamiętać, aby to, co uznajemy 
za zabawę, nie przysporzyło nam 
kłopotów.

WIKTORIA STAŃCZYK
wiktoriastanczyk.2004@wp.pl
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Sportowa szlifierka     

Mimo że jestem miłośnikiem naprawdę wielu dyscyplin sportowych, zabawę związaną z rzuca-
niem dyskiem kojarzyłem przede wszystkim z urozmaiceniem spacerów z psem. Dopiero pod 
koniec gimnazjum wuefistka wytłumaczyła i pokazała mojej klasie, jak grać w ultimate frisbee.

osoba w podeszłym wieku. Potem 
rozpoczyna się rozmowa pisana na 
kartkach. Każda jest wyjątkowa, 
bo odpowiedzi nigdy się nie powta-
rzają. Tak samo jak ludzie, każda 
jest inna.

Najbardziej intrygujący jest 
fakt, że poznaje on ludzi nie po to, 
żeby nawiązać a nimi pewną rela-
cję, ale po to, by uzyskać odpowie-
dzi na parę jego pytań, po czym już 
nigdy więcej ich nie spotkać. Z ko-

lei zapisane kartki zachowuje dla 
siebie, tak jakby tworzył kolekcję 
spotkanych ludzi. 

Tymczasem ja zauważam po-
stępujący powszechny dystans i 
chęć izolacji od ludzi, co jest kom-
pletnym przeciwieństwem otwar-
tości chłopaka z pociągu. Czasa-
mi wrogość między ludźmi można 

Latające dyski

Jest to dyscyplina ogólnoro-
zwojowa będąca połączeniem 
elementów piłki nożnej, koszy-
kówki, piłki ręcznej i rugby, któ-
ra od niedawna znajduje się w 
podstawie programowej lekcji 
wychowania fizycznego.

– Początki, jak to jest w zwy-
czaju, nie były łatwe – mówi Piotr 
Jagieła, nauczyciel wuefu w SP 
44. – Gdy pierwszy raz pokazy-
wałem chłopcom ultimate fris-
bee, niezbyt im się to podobało, 
przede wszystkim przez to, że 

byli przyzwyczajeni do ciągłego 
grania w piłkę nożną i siatków-
kę. Z czasem było jednak lepiej, 
wykazywali coraz większe zaan-
gażowanie, teraz sami często py-
tają, czy mogliby dzisiaj pograć 
we frisbee. Przekonali się, że faj-
nie jest przełamać rutynę i robić 
coś innego niż kopanie piłką do 
bramki.

Są też tacy, którzy poszli krok 
dalej i oprócz grania we frisbee 
na lekcjach wuefu zaczęli regu-
larnie trenować tę dyscyplinę. 

Jednym z nich jest Łukasz Grzy-
wacz, uczeń LO VIII i zawodnik 
drużyny Flow Ultimate Wro-
cław, których treningi odbywa-
ją się cały tydzień na obiektach 
AWF-u i sali Zespołu Szkół nr 8.

– Ultimate frisbee, czyli grę 
drużynową z wykorzystaniem 
dysku, poznałem półtora roku 
temu na wuefie – opowiada Łu-
kasz. – Od razu mi się spodoba-
ło, bo gra wymagała dużo ruchu 
i komunikacji między członkami 
drużyny. Zacząłem szukać, czy 

Wokół nas jest wielu ludzi, któ-
rzy swoim stylem bycia lub przy-
zwyczajeniami mogą nieraz zadzi-
wić. Opowiem wam o chłopaku, 
którego spotkałam w pociągu. A 
poznałam go w taki sposób, w jaki 
on przełamuje wszelkie granice 
między sobą a obcym. Usiadł koło 
mnie, wyciągnął kartkę, napisał 

coś na niej, po czym bez słowa mi 
ją przekazał. Nawet na mnie nie 
patrząc. Nawet mnie nie znając.

Nie, nie jest nieśmiały ani nie-
bezpieczny. To jego własna droga 
do poznawania. Za każdym ra-
zem przysiada się do kogoś inne-
go, niezależnie czy to kobieta, czy 
mężczyzna, czy to nastolatek czy 

„Witaj,  
nieznajomy”
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 Felieton Szlifu

czątku grudnia braliśmy udział 
w międzynarodowych zawodach 
Igloo Wrocław, rozgrywanych 
pod balonem koło Stadionu 
Olimpijskiego. Byliśmy tam jedy-
nymi drużynami młodzieżowymi 
i nie poszło nam zbyt dobrze, ale 
zdobyliśmy cenne doświadcze-
nie, które z pewnością zaprocen-
tuje w przyszłości.

Ultimate frisbee to sport 
efektywny dla rozwoju fizyczne-
go zawodników, oraz niezwykle 
efektowny dla osób oglądających 
go, który z roku na rok zysku-
je coraz większą popularność 
przede wszystkim przez swoją 
widowiskowość. Rzuty dyskiem 
na odległość nawet 60 metrów, 
sprinty tylko niewiele ustępujące 
lekkoatletom czy ofiarne próby 
złapania dysku w locie mogą już 
niedługo wejść na największe 
sportowe salony takie jak Igrzy-
ska Olimpijskie.

PATRYK KIDOŃ
p-kidon02@o2.pl

odbywają się gdzieś treningi i 
tak właśnie dotarłem do mojego 
obecnego zespołu pod skrzydła 
trenera i profesjonalnego zawod-
nika Tomasza Zatonia. Nasza 
drużyna jest aktualnym młodzie-
żowym mistrzem Polski, więc 
można się u nas uczyć od najlep-
szych. 

Jak wspomniałem na począt-
ku, frisbee to sport pomagający 
rozwijać się na wielu płaszczy-
znach i może być doskonałym 
urozmaiceniem treningów in-
nych dyscyplin. Sprinty i wysko-
ki dbają o rozwój nóg, rzuty czy 
zwody wykonywane z dyskiem 
poprawiają pracę rąk, barków i 
mięśni pleców.

– Nasze treningi dzielą się na 
te, na których ćwiczymy kondycję 
i ogólną sprawność fizyczną, oraz 
na te, gdzie mamy ciągły kon-
takt z dyskiem – mówi Łukasz. 
– Obecnie jest przerwa między 
sezonami, ale przygotowujemy 
się do różnych turniejów. Na po-
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wyczuć jako coś namacalnego. 
Niemało osób błaga los, żeby tyl-
ko nikt ich nie zaczepił. Nie chodzi 
o wyeliminowanie introwertyzmu 
i potępianie ludzi, którzy nie roz-
mawiają z każdym napotkanym 
człowiekiem. Mam na myśli nasta-
wienie, które można nawet wyczy-
tać z twarzy. Pewnie sami zdaliście 
sobie sprawę, jaka widnieje róż-

życiu. Jesteśmy (być może) sami 
we wszechświecie, więc dlaczego 
utrudniamy sobie nawzajem życie 
jeszcze bardziej? Ludzie potrzebu-
ją ludzi i nic tego nie zmieni.

Co więcej, nieznajomi mają 
to do siebie, że są bardzo ciekawi, 
jak wszystko, co nam nieznane. 
Stanowią ocean różnych opinii 
i poglądów, tematów i cech cha-
rakteru, a wszystko to poszerza 
nasze horyzonty. Zawsze nowo 
poznana osoba ma nam coś do 
zaoferowania, na przykład infor-
mację, która może się przydać, 
lub dobry nawyk, który od razu 
chcemy wcielić do naszego życia. 
Poza tym, jeśli nie zdecydujemy 
się na nawiązanie kontaktu, to 
może nam przepaść możliwość 
nawiązania nowej, wspaniałej re-
lacji.

Jeśli mowa o relacjach, to nie-
rzadko zdarza się też tak, że się one 
kończą. Przecież nieznajomymi są 
nie tylko ludzie, z którymi nigdy 
nic nas nie łączyło, nawet zwykła 
rozmowa. Są nimi także dawni 
przyjaciele czy stara miłość. Dwoje 
ludzi na powrót staje się dla siebie 
obcymi, kiedy ich wspólnie napi-
sana historia gdzieś zanika. Każdy 
z nas pamięta osobę, z którą rozu-
miał się bez słów, a dzisiaj nawet 
nie potrafi zrozumieć jej oczu. 

W życiu czasami nastaje pe-
wien przełom lub wydarzenie, któ-
re zmienia nawet nas samych. Na-
stępuje przemiana, która sprawia, 
że sami siebie nie poznajemy, a 
stojąc przed lustrem, mamy ochotę 
szepnąć: Witaj, nieznajomy!

ALEKSANDRA PYTLIŃSKA
ola.pytlinska112@gmail.com

nica pomiędzy stałym grymasem 
niezadowolenia, które, nawiasem 
mówiąc, wkrótce przemieni się w 
nieładną zmarszczkę, a zwykłym 
uśmiechem, który nie kosztuje ni-
kogo tak wiele. Czasami nic o tym 
nie wiedząc, możemy tym uśmie-
chem polepszyć humor osobie, 
która akurat tego dnia przeżywała 
najgorszy dzień w całym swoim 


