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EDITORIAL 
WOJNA 2 

WOJNA narodziła się po to, aby przedstawić nasz anarchistyczny 

punkt widzenia na temat walk, z którymi mamy do czynienia jako 

uciskana część populacji. 

 

To narzędzie wypowiedzi grupy Federacji Anarchistycznej we 

Wrocławiu i okolicy. Wojna chce rozpalić nowe debaty z krytycznej 

perspektywy, aby wyjść z pozycji narzuconej nam przez oficjalne me-

dia. 

Chcemy mówić o naszych codziennych problemach jako członkowie 

tego społeczeństwa z konotacją antagonizmu, analizy i krytycznego 

myślenia. 

Chcielibyśmy rozpocząć nowe dyskusje na temat naszej rzec-

zywistości i przedstawić swoje opinie na temat aktualnych wydar-

zeń. 

 

My, jako anarchiści i krytycy aktualnego stylu życia, nie ufamy 

oficjalnym mediom, ponieważ codziennie pokazują, że ich pod-

stawowym celem jest ochrona uprzywilejowanych klas naszego 

społeczeństwa. 

 

 

Nikt nie będzie wolny, dopóki wszyscy nie będziemy wolni. 

 Mail:  FA@Wolnywroclaw.pl 

 Strona: Wolnywroclaw.pl 

 IG: @FAWroclaw 

 TW: @Fedanarwroclaw 

 FB: Federacja Anarchistyczna Wro-



1º Maja - Historia 

1 maja - Historia 

W pierwszy dzień maja 1886 

roku na terenie Stanów Zjed-

noczonych odbył się zainicjowany i 

zaplanowany dwa lata wcześniej 

przez anarchistycznych pracowników 

pokojowy strajk generalny, którego 

podstawowym żądaniem było wprow-

adzenie ośmiogodzinnego dziennego 

czasu pracy. Szacuje się, że wzięło w 

nim udział między 300 - 500 tysięcy 

pracowników. Niemiecki anarchista, 

August Spies, zorganizował 3 maja w 

Chicago wiec. W trakcie jego trwania 

doszło do bójki między demonstran-

tami a nowo zatrudnionymi pra-

cownikami firmy McCormick Har-

vester Company, którzy zastąpili 

zwolnionych wcześniej związkowców. 

Podczas interwencji policji zginęło 

kilku robotników, a wielu zostało 

rannych. 

            Wieczorem następnego dnia 

anarchiści August Spies, Albert Par-

sons i Samuel Fielden zorganizowali 

pokojowy marsz przez plac Hay-

market. Po skończeniu przemów 

dowodzący kordonem policji apelował 

o rozejście się, na co demonstranci się 

nie zgodzili, argumentując to poko-

jowym nastawieniem. W stronę 

policji poleciała bomba domowej ro-

boty, rzucona przez nieznanego 

sprawcę, która zabiła na miejscu 

jednego policjanta oraz zraniła sied-

miu (jeden z nich zmarł z powodu 

powikłań dwa lata później). W 

wyniku strzelaniny rannych zostało 

około 60-ciu funkcjonariuszy i niez-

nana liczba cywilów. Ze względu na 

kiepskie warunki pogodowe 

policjanci mylnie oddawali strzały 

również w funkcjonariuszy. 

            Masakra w Haymarket była 

pretekstem do represji wobec 

związków zawodowych, nawoływania 

do agresji w stosunku do anarchistów 

przez prawicowe gazety. Wyty-

powano ośmiu podejrzanych, z czego 

pięciu nawet nie było na miejscu 

zbrodni. 
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1 Maja w Polsce został ustanowiony 

jako święto państwowe w 1950 roku 

przez władze PRL, przybierając for-

mę pompatycznych rytuałów ku czci 

PZPR, aniżeli obchodów rocznicy 

strajku generalnego i domagania się 

praw pracowniczych. W latach 80. XX 

wieku, niezależne od państwa pocho-

dy organizowane przez NSZZ 

"Solidarność" były wielokrotnie 

pacyfikowane przez ZOMO. 

W III RP obchody 1 Maja organizo-

wane są głównie lokalnie, przez śro-

dowiska marksistowskie oraz anar-

chistyczne, a czasami także przez 

partie socjaldemokratyczne. 

Na ziemiach polskich pocho-

dy pierwszomajowe zaczęły być ob-

chodzone jeszcze w tym samym roku. 

Były one organizowane przez socja-

listyczny II Proletariat i Związek 

Robotników Polskich, a w 

późniejszych latach - przez inne 

lewicowe organizacje: PPS, PSL 

"Wyzwolenie" oraz partie 

komunistyczne na terenach Polski, 

Białorusi i Ukrainy. Pochody te spo-

tykały się z represjami policji i 

wojska zarówno ze strony zaborców, 

jak i władz II RP, a także były 

zakłócane przez faszystów.. 

Na ziemiach polskich pocho-

dy pierwszomajowe zaczęły być ob-

chodzone jeszcze w tym samym roku. 

Były one organizowane przez socja-

listyczny II Proletariat i Związek 

Robotników Polskich, a w 

późniejszych latach - przez inne 

lewicowe organizacje: PPS, PSL 

"Wyzwolenie" oraz partie 

komunistyczne na terenach Polski, 

Białorusi i Ukrainy. Pochody te spo-

tykały się z represjami policji i 

wojska zarówno ze strony zaborców, 

jak i władz II RP, a także były 

zakłócane przez faszystów. 

1 maja - Historia /  Pracownik fizyczny  Pandemia, lepszy start 

Pracownik fizyczny  

Pandemia, lepszy 
start 

Piszę to jako pracownik 

fizyczny - i to uprzywilejowany w 

stosunku do wielu innych. Kiedy 

wracałem ze szkoły, to w domu 

czekał na mnie ciepły obiad. Mimo 

ciężkiej sytuacji materialnej w rodzi-

nie, nie musiałem się nigdy martwić 

o to, czy w domu będzie napalone w 

piecu i czy ubrania będą wyprane. W 

tym samym czasie koleżanki z klasy 

wracały do zimnego domu, gdzie 

czekał talerz zupy i najebany ojciec. 

Kiedy ja mogłem zająć się odrabi-

aniem lekcji czy graniem w 

planszówki, oni musieli uciekać 

przed alkoholikami. 

I już tutaj kończy się bajka 

"czystej, białej kartki, jaką jest 

każdy z nas" i wmawianie, że mamy 

równe szanse. Moim zdaniem kończy 

się ona jeszcze przed urodzeniem - 

bo może Twoja mama będąc w ciąży 

mogła dbać o siebie i miała 

zapewniony spokój psychiczny, a 
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a mama Twojego kolegi do któregoś 

miesiąca pracowała, jadła to, co naj-

tańsze i martwiła się o rachunki. 

Kiedy skończyłem gimnazjum, rod-

zice "wymyślili" dla mnie technikum. 

Dzięki temu jest mi teraz o niebo 

łatwiej na rynku pracy - koledzy z lat 

podstawówki po gimnazjum uciekali 

z domów lub musieli iść do pracy. Po 

technikum od razu wyprowadziłem 

się do dużego miasta, gdzie wy-

nająłem pokój i poszedłem tyrać na 

siebie (ci, którzy nie mają pracy i 

toną w długach, nie mają jak wysłać 

dzieci na studia). Praca fizyczna (z 

umową, bez umowy - bardzo różnie) 

jest obecna w moim życiu od dawna. 

Poznałem setki ludzi podobnych do 

mnie - i przez ten cały czas czułem, 

że to niesprawiedliwe, że setki 

tysięcy dzieci w tym kraju wychowu-

je się w takich warunkach, które 

utrudniają im rozwój, stabilność itd. 

Żyję sobie więc już te kilkadziesiąt 

lat w tym kraju, a z robotnikami 

niewykształconymi często jest mi 

łatwiej złapać wspólny język niż z 

tzw. oczytaną inteligencją. Robimy 

zakupy w tych samych miejscach, 

stać nas na podobne wakacje itd. 

Kiedy widzę kłótnie dobrze urod-

zonych młodzieńców, kiedy widzę 

podawane przez nich mityczne mi-

liony zarabiane przez spawaczy - 

zastanawiam się, co nimi kieruje - 

czy marzą o pracy robotnika, czy sa-

mi przed sobą próbują usprawiedli-

wić swoją bierność i akceptowane 

status quo? Sam - i wielu poznanych 

przeze mnie chłopaków - jestem po 

kursie spawacza i z własnego 

doświadczenia mogę powiedzieć, że 

nie jest kolorowo - pracę jest znaleźć 

bardzo ciężko (jeśli ktoś jest gotów 

zatrudnić Cię bez doświadczenia, to 

najczęściej oferuje wynagrodzenie 

około minimalnego plus x różnych 

prac oprócz spawania zawartych w 

warunkach pracy, w których zdrowie 

zostawisz na hali szybciej niż 

wypłatę po przelewach za pokój itd.). 

Bez znajomości czy papieru 

"inżynier" najpewniej czeka cię dłu-

gie poszukiwanie pracy, użeranie się 

z debilami na stanowiskach kierow-

niczych, którzy mają o tej pracy po-

jęcia tyle, co ja o balecie. Różnica jest 

taka, że ja się raczej nie wypowia-

dam na tematy, o których nic nie 

wiem, a "kierownicy z zawodu" czują, 

że czytanie nauczyło ich więcej o 

pracy niż praca. 

 
Do tego wszystkiego dochodzą inter-

netowi komentatorzy, ich wieczne 

teoretyzowanie, niekończące się kłót-

nie i wypowiadanie się z pozycji 

rzeczników uciśnionych. I zdarza się, 

że powstają dobre teksty, bo jako 

osoba związana ze środowiskiem 

anarchistycznym bez problemu jes-

tem w stanie znaleźć osoby wyksz-

tałcone, które rozumieją, że mają w 

życiu łatwiej niż znany i odgrzewany 

robol. Zdarzają się jednak tacy, 

którzy na siłę kreują obraz kogoś, kto 

ma gorzej - bo spawacz czy inny ślu-

sarz zarabia 7 tys. na rękę (gdzie, 

kurwa, się tyle zarabia? Kogo trzeba 

znać, żeby ktoś tyle zapłacił?), a oni 

przed komputerem w klimatyzo-

wanym biurze marne tysiące. 
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Różnic jest wiele, ale wy możecie 

zejść z biur na halę, a my do góry się 

nie wdrapiemy. Nie widzimy w Was 

wrogów, dopóki nie wywyższacie się 

(świadomie lub nie), dopóki użalacie 

się nad swoim losem zapominając o 

nas, że to nasze podatki i Wasi rodzi-

ce opłaciły Wasze studia. 

Wszyscy jesteśmy pracownikami 

najemnymi, każdy z nas zarabia tyle, 

że może przetrwać, a o luksusach nie 

ma mowy. Najczęściej pracujemy 

dlatego, że musimy. Wrogiem jest 

prezes, wielki kapitał i kolaborujący 

z nim rząd - i dopóki trzymacie się z 

nami zamiast aspirować do 

zastąpienia prezesa na jego miejscu, 

dopóty jesteśmy silni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale o co chodzi w tym 

tekście, gdzie jest od-

powiedź na pytanie zadane 

w tytule? 

Pandemia wysłała miliony pra-

cowników na pracę zdalną. Pokazuje 

to wiele paradoksów - mam nadzieję, 

że nie będziecie już musieli wracać do 

biur, jeśli sami nie będziecie tego 

pragnęli. Są zawody, które można 

wykonywać z domu i nie ma potrzeby 

codziennego przyjeżdżania do biura. 

Cieszę się, że możecie to robić, że nie 

musicie tracić czasu na dojazdy do 

pracy tłocząc się w autobusie, w 

którym są limity osób - ale jak je 

przestrzegać? To nierealne. Każdy 

chce (i musi) dostać się do pracy, więc 

w komunikacji my, robole ocieramy 

się o siebie, by potem w pracy 

spędzać z innymi robolami długie 

godziny pracując razem. Wracamy do 

naszych rodzin i cieszymy się, że nie 

każdy musi codziennie to powtarzać - 

jednak dla wielu z nas czas pandemii 

nie różni się zbytnio od czasu przed 

nią. Nie pracujemy z domu, limity 

osób w autobusach musimy łamać, by 

żyć, pracujemy jak wcześniej 

(ewentualnie w maseczkach itp.). 

Oczywiście wszystkim brakuje ot-

wartych knajp czy kin, codzienność 

utrudnia natrętna policja wyko-

nująca bezmyślne rozkazy itd., 

jednak życie dalej się toczy. 
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Zdaje się, że wiele osób z mojej 

firmy ma stabilną pracę - i do-

cenia to, bo wiemy, że setki 

tysięcy osób pracują na 

"umowach o gówno", gdzie są 

traktowani jak śmieci. Byliśmy 

uprzywilejowani, bo warunki, w 

jakich dorastaliśmy, pomogły 

nam w zdobyciu zawodu, czy 

skończeniu szkoły średniej. Docenia-

my to i wiemy, że masa ludzi ma 

gorzej od nas. Nie mówimy w imieniu 

tych, którzy mają przejebane - szacu-

nek i wsparcie to coś, co jesteśmy im 

winni. Staramy się pomagać i 

walczymy o to, by patologiczne 

warunki na polskim rynku pracy 

zostały ukrócone, by nasze żony czy 

mężowie nie musieli pracować w 

weekendy w marketach, a koledzy 

nie musieli męczyć się na nieludzkich 

umowach bez prawa do urlopu. 

 

Przechodząc do meritum - pra-

cowniku umysłowy - doceń to, gdzie 

jesteś i co masz. Miejsce na hali znaj-

dzie się i dla Ciebie, jeśli nam 

zazdrościsz. Nie czujemy się lepsi od 

pracowników na śmieciówkach, 

jednak rozumiemy, że wielu może 

nas tak postrzegać. Nie kłócimy się z 

nimi, bo mają sporo racji - czujemy, 

że mamy wobec nich dług i chętnie 

im pomagamy. 

 

Jedyną drogą do poprawy losów 

wszystkich szarych pracowników jest 

łączenie się w grupy i współpraca. 

Podsycany w tym kraju egoizm prow-

adzi donikąd. Wstąp do istniejącej 

grupy w swojej okolicy lub załóż 

własną, jeśli żadna Ci nie odpowiada. 

Narzekanie nigdy niczego nie 

zmienia. Mój ojciec mawia "kto się 

pod stołem urodził, ten się na stół nie 

wdrapie". Starszy kolega popiera 

dodając, że można ten stół 

wypierdolić - zgadzam się z obojgiem. 

Siła jest w kupie - dołącz do nas i 

podziel się swoimi umiejętnościami 

redaktorskimi, graficznymi, in-

formatycznymi, biurowymi, itd. Być 

może Ty nas nie potrzebujesz, a 

nasze usługi możesz kupić - my 

jednak potrzebujemy Ciebie, a na 

Twoje usługi nas nie stać.  

 

Jeśli chcesz pomóc, a nie wmawiać 

nam, że potrzebujemy szefostwa, 

które wie lepiej od nas co dla nas 

dobre - skontaktuj się z nami, 

zapraszamy! 

Pracownik fizyczny. 

Pracownik fizyczny  Pandemia, lepszy start 
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O ludziach niewidzialnych, 
czyli o tym w kogo pandemia 
uderza najmocniej. 

O COVID-19 powiedziano już nie-

malże wszystko i każdy z nas ma 

zapewne już dość bombardowania 

wciąż to nowymi informacjami na 

ten temat. W poniższym tekście 

chciałabym jednak spojrzeć na ten 

problem z nieco innej strony, a mi-

anowicie z perspektywy ludzi mar-

ginalizowanych. Pandemia, jak 

każda sytuacja kryzysowa, najbar-

dziej uderzyła w te osoby z prostego 

powodu - grupy te zazwyczaj 

dysponują znacznie mniejszymi 

możliwościami i zasobami, by się z 

kryzysami mierzyć. Opowiem wam 

więc o tym jak w obecnej sytuacji 

(nie)radzą sobie osoby w kryzysie 

bezdomności oraz z doświadczeniem 

uchodźczym. 

“Zostańcie w domach”. Co 

jednak, gdy domu nie mamy? 

 

            W Polsce oficjalnie żyje pon-

ad 30 tysięcy osób w kryzysie 

bezdomności. Lockdown i obostrzen-

ia pogorszyły ich sytuację, gdyż 

obecnie znacznie trudniej jest im 

uzyskać dostęp do jakichkolwiek 

form wsparcia - instytucji pomoco-

wych, schronisk, noclegowni, ogrze-

walni czy jadłodajni.  Jak zawsze w 

miesiącach zimowych mróz nier-

zadko powodował śmierć osób 

żyjących na ulicy. Minionej zimy 

dodatkowym zagrożeniem okazały 

się nie tylko warunki atmosferyczne, 

ale i szalejący wirus. Utrudniony 

został dostęp do opieki lekarskiej. 

Choć osobom bezdomnym zawsze 

było trudno w tej kwestii, to obecnie 

niemożliwym jest wręcz umówienie 

wizyty w przychodni czy przyjęciu 

na SOR. Wcześniej, przed pandemią, 

żeby móc zjeść ciepły posiłek lub 

uzyskać miejsce do spania, człowiek 

bezdomny musiał spełnić jeden, pod-

stawowy warunek - nie być pod 

wpływem alkoholu. Teraz do wymo-

gów stawianych przez schroniska 

doszedł jeszcze jeden warunek - trze-

ba być zdrowym. Pojawia się więc 

problem, bo by wykonać test na 

covid, trzeba zapłacić lub być osobą 

ubezpieczoną, a większość osób bez 

domu ubezpieczenia nie posiada. 

Takie osoby odsyłane są nierzadko 

od lekarza do Sanepidu, a następnie 

odprawieni z kwitkiem z powrotem 
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 odprawieni z kwitkiem z powrotem  

do lekarza. Błędne koło. Co ważne, 

stan zdrowia ludzi bez dachu nad 

głową jest nierzadko bardzo zły, a 

niestety przewlekle chorzy znajdują 

się w grupie ryzyka zakażenia 

covidem. 

Rzecz jasna, pandemia utrudniła 

również takim osobom dostęp do 

miejsc, w których zazwyczaj mogły 

się po prostu ogrzać (np. gdy 

zamknięto centra handlowe). Utrud-

niona została również możliwość za-

robkowania. Dostęp do miejsc 

noclegowych i schronisk objęty został 

reżimem sanitarnym, który 

spowodował, że placówki te zaczęły 

wprowadzać ograniczenia w liczbie 

przyjmowanych mieszkańców. Jeśli 

mowa natomiast o schroniskach 

przeznaczonych dla osób chorych, 

wszyscy tam stali się niejako 

więźniami pandemii, gdyż przez 

pojawienie się zakażeń, pacjenci nie 

mogli opuścić placówki, a ponadto 

sami pracownicy tego typu miejsc 

zmuszeni zostali do pozostania w 

domach. Podobna sytuacja miała 

miejsce w “zwykłych” schroniskach - 

mieszkańcy tych miejsc musiały nier-

zadko być objęte obowiązkową kwa-

rantanną. 

 

“My” i “Oni” 

Samo zjawisko marginalizacji osób w 

kryzysie bezdomności w czasie pan-

demii uległo znacznemu zwiększeniu. 

Postrzeganie osoby bezdomnej, np. 

gdy zdejmuje maseczkę ochronną, 

staje się jeszcze bardziej negatywne 

w oczach ludzi bardziej up-

rzywilejowanych, gdyż po prostu 

zakłada się automatycznie, że osoba 

bezdomna “roznosi” wirusa. Takie 

podejście jeszcze bardziej odcina 

osoby bezdomne od reszty społec-

zeństwa i powiększa już i tak 

olbrzymi mur, który nas wszystkich 

dzieli. Miejmy więc na uwadze to, że 

osobą bezdomną (szczególnie w dobie 

Covidu) stać można się dużo łatwiej 

niż myślimy. Choć dużo prościej jest 

sobie wmawiać, że pewnego dnia sta-

niemy się członkami zamożnej klasy 

średniej a nie osobami z marginesu 

społeczeństwa to mimo to nadal 

nieświadomie tworzymy podział na 

“Nas” i “Ich” i wierzymy, że to 

właśnie nas ominie los osoby żyjącej 

na ulicy bez dachu nad głową. 

 

 

O ludziach niewidzialnych, czyli o tym w kogo pandemia uderza najmocniej. 



Jak to jest być “w drodze” 

podczas pandemii? 

Jeśli chodzi o osoby z doświ-

adczeniem uchodźczym, to pierwszy 

bezpośredni wpływ pandemii miał 

wymiar ekonomiczny. Mniej więcej 

połowa uchodźców w Polsce to kobie-

ty i dzieci.  Mężczyźni zazwyczaj 

podejmują się prac na budowach, 

jako kierowcy czy pracownicy maga-

zynów, natomiast kobiety pracują 

głównie w gastronomii czy jako 

sprzątaczki. Jak można się domyślać, 

jedni i drudzy nierzadko pracują na 

czarno, bez umowy, a takich pra-

cowników pozbyć się jest najłatwiej. 

Kiedy przyszła pandemia, wiele osób 

zrezygnowało z usług pań 

sprzątających, żeby ograniczyć ryzy-

ko zakażenia. Gastronomia, jak wie-

my, została niemalże w całości 

zamknięta. Uchodźczynie ucierpiały 

więc podwójnie: nie tylko zostały 

pozbawione możliwości pracy za-

robkowej, ale też najczęściej nie 

mogły skorzystać z pomocy prze-

widzianej dla osób pracujących. Nier-

zadko zdarzało się, że uchodźczyni 

pracująca na umowie-zleceniu, gdy 

poprosiła pracodawcę o wysłanie jej 

wniosku o świadczenie postojowe, w 

odpowiedzi otrzymywała informację o 

rozwiązaniu umowy. 

            Inny przykład to niemożność 

skorzystania z zasiłku opiekuńczego 

ze względu na brak opłacanych 

składek na ubezpieczenie chorobowe. 

Przykłady te można mnożyć. Drugim 

istotnym aspektem był chaos infor-

macyjny. Na początku nawet Polacy 

nie nadążali za zmianami zasad 

funkcjonowania w społeczeństwie w 

tak zwanej “nowej normalności” a, co 

ważne, wszystkie te zmiany nie były 

komunikowane w najczęściej uży-

wanych przez cudzoziemców 

językach. Co prawda z czasem 

pojawiła się strona rządowa w 

językach obcych, ale była aktual-

izowana z opóźnieniem lub nie była 

aktualizowana wcale. To samo 

dotyczy stron samorządów. Na 

szczęście z czasem ta luka została 

załatana (w ogromnej mierze dzięki 

działaniom organizacji 

pozarządowych, które wzięły na sie-

bie tłumaczenie i rozpowszechnianie 

informacji) niemniej jednak uchodźcy 

poczuli ogromną bezradność w 

obliczu tak sporej dezinformacji. 

            Kolejną kwestią, która 

ujawniła się bardzo wyraźnie jest 

wykluczenie cyfrowe. Dla osób, które 

nie zawsze potrafią skorzystać nawet 

z najprostszych narzędzi, np. ze 

skrzynki e-mailowej, konieczność 

załatwiania różnych spraw el-

ektronicznie (np. tworzenia profilu 

zaufanego, logowania się w różnych 

systemach, umawiania wizyt zdalnie 

czy komunikowania ze szkołą przez 

Librusa albo inne narzędzia) była 

często wyzwaniem nie do pokonania. 

Znaczna część tych zadań spadła na 

dzieci, często bardziej obyte w 

przestrzeni cyfrowej, dokładając się 

do już i tak sporego obciążenia, jakie 

im przypadło. 
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   Ostatnim istotnym skutkiem pan-

demii dla uchodźców jest znaczące 

spowolnienie lub wręcz wstrzymanie 

integracji. Trudno się integrować ze 

społeczeństwem, jeśli nie wolno się 

spotykać, chodzić do placówek kultur-

alnych czy brać udział w innych 

wydarzeniach. Także kursy języka 

polskiego, dostępne nielicznym, 

przeszły na formułę online, co poza 

trudnościami w obsłudze od-

powiednich programów czy przyswa-

janiu tak przekazywanej wiedzy, 

wymuszało też w rodzinach 

uchodźczych wybór kto ma korzystać 

z dostępnego w domu sprzętu (np. 

dziecko na lekcje zdalne w szkole czy 

rodzice na kurs polskiego). Nadal są 

rodziny, w których nie ma choćby 

jednego laptopa, a są to często 

rodziny wielodzietne. Przejście na 

naukę zdalną odbiło się też podwójnie 

na dzieciach-uchodźcach: są to często 

dzieci po traumatycznych doświ-

adczeniach, więc już na starcie miały 

gorszą kondycję psychiczną, a do tego 

dołożyły się wszystkie te skutki, które 

dotknęły także dzieci polskie. Nie-

możność kontaktu z rówieśnikami 

ogromnie ogranicza naukę języka a to 

właśnie rozmowy z kolegami czy 

koleżankami w klasie, wspólne za-

bawy na przerwie, spotkania po 

szkole są głównym źródłem nabywan-

ia tej umiejętności, nie zajęcia 

szkolne jako takie.  

 

Co z procedurami? 

Zamknięcie granic spowodowało, że 

praktycznie niemożliwe stało się 

złożenie wniosku o status uchodźcy 

na granicy. Osób poszukujących 

ochrony nie uwzględniono nawet w 

rozporządzeniu wskazującym, kto ma 

prawo przekroczyć polską granicę w 

czasie pandemii. Wyjątek stanowią 

Białorusini, którzy mogą uzyskać w 

polskich placówkach konsularnych 

wizę humanitarną. Takich rozwiązań 

nigdy nie stosowano dla uciekinierów 

z Czeczenii, Tadżykistanu czy innych 

byłych republik radzieckich (a jest to 

główny kierunek pochodzenia 

uchodźców w Polsce). Już przed pan-

demią dostęp do procedury 

uchodźczej był bardzo utrudniony. 

Straż Graniczna, która zgodnie z 

prawem ma przyjąć wniosek od 

każdej osoby, która deklaruje chęć 

ubiegania się o status uchodźcy w 

Polsce, większość odesłała z kwitki-

em. Skuteczność tych działań widać 

choćby w statystykach: z kilkunastu 

tysięcy uciekinierów rocznie liczba 

wpuszczonych spadła do 3-4 tysięcy 

(przed pandemią). W ubiegłym roku 

przyjęto 1,5 tysiąca nowych wniosków 

(ok. 1/3 to Białorusini). 

 

O ludziach niewidzialnych, czyli o tym w kogo pandemia uderza najmocniej. 
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            Podobny trend widać w całej 

Europie. Według danych unijnych 

liczba wniosków składanych w kra-

jach UE w 2020 r. spadła o ok. 

30%.  Trudno ocenić na ile jest to sku-

tek ograniczenia ruchu granicznego z 

powodu pandemii, a na ile wynik 

nielegalnych działań np. greckiej 

straży przybrzeżnej czy chorwackiej 

policji, które przemocą i torturami 

zawracają uchodźców od granicy (tzw. 

procedura “push-back”). Wnioski 

azylowe nie są przyjmowane, a uar-

gumentowane jest to tym, że przez 

pandemię nie są wszczynane nowe 

postępowania. 

Czy minimalizowanie 

rozprzestrzeniania się wirusa 

jest realne w ośrodkach i 

przepełnionych obozach? 

W Polsce jest w tej chwili 10 ośrod-

ków przeznaczonych dla osób ocze-

kujących na decyzję. Dotychczas tylko 

jeden z nich, ośrodek dla samotnych 

kobiet i matek na warszawskim 

Targówku, musiał przejść pełną kwa-

rantannę z powodu zbiorowego 

zakażenia. Nie obyło się przy tym bez 

protestów, bo niektóre wprowadzone 

wtedy ograniczenia wydawały się 

nielogiczne (jak np. zakaz wychodzen-

ia przed budynek, chociaż teren 

ośrodka jest ogrodzony i strzeżony i 

nikt z zewnątrz się bez zapowiedzi do 

ośrodka nie dostanie). Były też po-

jedyncze przypadki zachorowań w 

innych ośrodkach. Od początku pan-

demii Urząd ds. Cudzoziemców (który 

odpowiada za postępowania 

uchodźcze i opiekę nad osobami ocze-

kującymi na decyzję) zachęcał 

mieszkanki i mieszkańców ośrodków 

do wyprowadzki. Co prawda osoby 

oczekujące na decyzję nie muszą 

mieszkać w ośrodku, bo teoretycznie 

mogą wynająć mieszkanie na 

warunkach rynkowych, ale w prak-

tyce jest to jednak niemożliwe i 

większość się na to nie decyduje, bo 

wsparcie finansowe, jakie się wtedy 

otrzymuje, nie pokrywa nawet koszt-

ów wynajmu (które są nierzadko hor-

rendalnie wysokie). Warto jednak 

wspomnieć, że Polska włączyła takie 

osoby do programu szczepień (a nie 

wszystkie kraje to zrobiły), na tych 

samych zasadach wiekowych, co Po-

laków. 

            Chociaż polskie ośrodki da-

lekie są od ideału, to sytuacja osób w 

nich mieszkających jest i tak znacznie 

lepsza niż np. osób przemierzających 

tzw. Szlak Bałkański czy 

mieszkańców obozów namiotowych 

np. w Grecji, gdzie przestrzeganie 

podstawowych zasad bezpieczeństwa 

(dystans fizyczny, częste mycie rąk 

itp.) jest po prostu niemożliwe. W 

przypadku dużych obozów dla 

uchodźców (np. grecka Moria) istnieje 

ryzyko, że jeżeli w nich pojawi się 

koronawirus, to może on bardzo 

szybko się rozprzestrzenić. Nie da się 

jednak zachować dystansu, kiedy 

ludzie mieszkają w wieloosobowych 

namiotach ustawionych jeden obok 

drugiego, a liczba sanitariatów w 

obozie jest dalece niewystarczająca, 

nawet w normalnych czasach. Braku-

je w nich nierzadko wody i mydła. 

Brak jest też opieki medycznej, co nie 

pozwala na szybką interwencję w 

przypadku podejrzenia, że ktoś złapał 

O ludziach niewidzialnych, czyli o tym w kogo pandemia uderza najmocniej. 
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podejrzenia, że ktoś złapał wirusa. 

Ponadto władze wykorzystały sy-

tuację pandemiczną do wprowadzenia 

dalszych ograniczeń swobód 

mieszkańców obozów (zakaz 

opuszczania obozu, zakaz wstępu dla 

organizacji pozarządowych itd.). 

Tysiące ludzi stłoczonych w 

nieludzkich warunkach i koczujących 

w namiotach po prostu tam utknęło. 

Przez pandemię wszelkie przesiedle-

nia uchodźców w inne, bezpiec-

zniejsze miejsca zostały wstrzymane. 

Na jak długo? Tego niestety nie wi-

adomo. 

 

Podsumowując: 

Kryzys uchodźczy to dla wielu zjaw-

isko już tak odczłowieczone, że jego 

przezwyciężenie wydaje się być 

zupełnie niemożliwe. Gdy do owego 

kryzysu dodamy kolejny komponent, 

czyli, rzecz jasna, pandemię, która 

zbiera coraz większe żniwo, sytuacja 

osób migrujących zdaje się być pod-

wójnie trudna do zwalczenia. Tak 

samo jest z bezdomnością. Jest ona 

tematem równie ważnym i stan-

owiącym od wielu dekad poważny 

problem społeczny. Widok osób 

żyjących na ulicy jest już jednak na 

tyle wrośnięty w miejski krajobraz, że 

niemal przestajemy na niego zwracać 

uwagę. Gdy, podobnie jak w przypad-

ku osób z doświadczeniem 

uchodźczym, do bezdomności wkracza 

zewsząd atakujący wirus, bycie osobą 

niemającą miejsca zamieszkania staje 

się jeszcze bardziej dotkliwe. 

            Choć z pozoru kryzys pan-

demiczny nie robi wyjątków i jest 

bezwzględny dla każdego człowieka, 

bez względu na miejsce zamieszkania 

czy sytuację społeczno-ekonomiczną, 

to jak widać w rzeczywistości w 

znacznie większym stopniu dotyka 

ludzi niewidzialnych, czyli tych, 

których sytuacja jeszcze przed pan-

demią była niezmiernie trudna do 

zwalczenia. To właśnie takie osoby są 

dużo bardziej narażone na działanie 

śmiertelnego wirusa. 

            Tekst ten jest dla wszystkich, 

którzy żyjąc względnie bezpiecznym 

życiem, ubolewają nad pracą zdalną, 

obowiązkowymi maseczkami, nie-

możnością pójścia do kina czy ulu-

bionego pubu. Gdy kolejny raz coś 

takiego przyjdzie Wam do głowy, 

pomyślcie o tych, którzy takich 

przywilejów nigdy nie mieli i jeśli 

możecie, zaoferujcie im swoje wspar-

cie. Pomoc wzajemna jest nam teraz 

potrzebna jak nigdy przedtem. 

O ludziach niewidzialnych, czyli o tym w kogo pandemia uderza najmocniej. 
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Czy nie jesteśmy zbyt grzec-

znymi pracownikami/
pracownicami? 

Praca dla zdecydowanej większości 

ludzi wciąż jest tematem tabu. Przez 

długie lata w kółko powtarzana re-

toryka skutecznie zmiękcza interes 

pracowniczy do pojęć typu "pensje 

niezapłacone na czas" oraz koncen-

truje się na problemach tzw. praco-

dawców, po cichu przymykając oko 

na losy pracowników i pracownic. 

            W prasie i na ekranach tele-

wizorów przywykliśmy do paneli dys-

kusyjnych pomiędzy osobami zarabi-

ającymi kwoty rzędu pół miliona 

złotych rocznie - to jest nam pokazy-

wane, z tym mamy się utożsamiać. 

Dobrze zarabiającym prezenterom i 

ich gościom łatwo jest grzecznie 

mówić o problemach, których oni nie 

doświadczają. Łatwo im dyskutować 

o płacy minimalnej, bo to nie oni 

mają za nią przeżyć. Mało tego - 

wielu z tych ludzi ma swoje firmy i w 

ich interesie jest, aby maksy-

malizować zyski - najczęściej kosztem 

zatrudnianych ludzi. Tym samym 

niskie płace i niestabilne umowy są 

im na rękę - gdyż "dzięki" temu 

większość pracowników jest im pod-

legła, nie mając zbytnio wyboru 

między jednym a drugim zakładem, 

gdzie jest źle albo gorzej. Dzieje się 

tak, bo tak wygląda rynek pracy i 

pozycja firm względem pracowników 

i pracownic, a przynajmniej tych, 

którzy nie są rzadkimi specjalistami. 

Czy nie jesteśmy zbyt grzec-

zni? 

Dlaczego godzimy się na bezpłatne 

sprzątanie przed otwarciem bądź po 

zamknięciu sklepu? Przecież to jest 

praca, w dodatku wykonywana codzi-

ennie, licząc 5 dni * 4 tygodnie po 30 

minut wychodzi nam 10 godzin dar-

mowej pracy! Domagajmy się wypłaty 

150% stawki godzinowej lub 15 

godzin w tym przypadku czasu 

wolnego do odebrania z zachowaniem 

prawa do 100% wynagrodzenia w 

tym dniu wolnym.  

Czy nie jesteśmy zbyt grzecznymi pracownikami/pracownicami? 
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Żyjemy w krainie absurdów - w wielu 

przypadkach osoby pracujące nawet 

nie walczą o ukradzione pensje, które 

nie zostały wypłacone przez zakłady 

pracy, bądź zostały wypłacone jedynie 

w części. Ludzie po prostu od-

puszczają, nie mają siły, już czeka 

kolejna praca, nie ma kiedy walczyć. 

Dość częstą praktyką jest zatrudnian-

ie na tzw. "okres próbny" bez umowy i 

niepłacenie, zjawisko to miewa także 

bardziej zorganizowaną formę zbioro-

wej kradzieży pensji, gdzie zatrudnia 

się kolejne osoby i zwalnia nie płacąc 

za pracę. 

Czas na nas! 

Możemy wciąż zmieniać pracę jak 

nam każą wolnorynkowcy, trafiać do 

kolejnego zakładu, gdzie będą nas 

golić, ile się da. Chyba, że zmienimy 

strategię i odważnie się postawimy. 

  Upominajmy się o normalne umowy 

o pracę, o wypłatę pieniędzy na czas, 

o traktowanie czasu przygotowania 

miejsca pracy jako czasu pracy w 

nadgodzinach, o podwyżki i premie, o 

godne traktowanie. Jeśli sami sobie 

nie wywalczymy szacunku, to nikt 

nam go nie da. 

  Często pojawia się strach przed 

podjęciem działania. To logiczne - 

praca jest naszym źródłem 

utrzymania, jej utrata oznacza masę 

problemów. Wstąpienie do organizacji 

pracowniczej lub do związku 

zawodowego i występowanie w ra-

mach grupy w walce o interes pra-

cowniczy zmniejsza ryzyko w wielu 

przypadkach, i choć ryzyko zawsze 

będzie  

istnieć to, grupa daje jakiekolwiek 

minimalne zabezpieczenie i wsparcie. 

Sytuacja jest inna, gdy pracownik/

pracownica występuje sama niż w 

przypadku, gdy zewnętrzna organi-

zacja pracownicza zajmuje się te-

matem, jest w kontakcie z mediami, 

jest w stanie zagrozić firmie w 

przypadku niespełnienia postulatów 

pracowniczych. 

            Buntujmy się, nazywajmy 

niepłacących pracodawców złodzieja-

mi, gdyż ukradli nam czas, a czas w 

dzisiejszych czasach to pieniądz.  

Czy nie jesteśmy zbyt grzecznymi pracownikami/pracownicami? 
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Międzynarodowy Tydzień Przeciwko Kradzieży Pensji 

W 2020 roku na XXVII kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Pra-

cowników zostało ustanowione głosem zrzeszonych związków obchodzenie 

Międzynarodowego Tygodnia Przeciwko Kradzieży Pensji. Okoliczność ta 

powstała, aby stale przypominać o zjawisku, które dzieje się na co raz 

większa skalę, podczas gdy niewiele się o tym mówi. 

            W Polsce obchody Międzynarodowego Tygodnia Przeciwko Kradzieży 

Pensji są organizowane przez Związek Syndykalistów Polski (ZSP), który jest 

zrzeszony w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników. 

  

Krzysztof Wesołowski, 

Związek Syndykalistów Polski - Wrocław 

Czy nie jesteśmy zbyt grzecznymi pracownikami/pracownicami? 
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Ataki prawicy na prawa osób z mac-

icami oraz osób LGBT sprawiła, że 

wiele osób w społeczeństwie, 

wcześniej niezaangażowanych, ak-

tywnie sprzeciwiło się tradycjonal-

istyczniej i heteropatriarchalnej poli-

tyce. 

Utworzyło to wyłom w polskim 

społeczeństwie i nienaruszalności 

nacjonalistów, którą lubili się 

szczycić, oraz ich rzekomą wyższością 

ponad szeroko pojętą lewicą.  

Z kolei kryzys wywołany przez 

COVID zwiększył presję nałożoną na 

klasę robotniczą, co tym bardziej 

wywołuje polaryzację na linii społec-

zeństwo - rządzący.  

 To pokazuje, jak potrzebne jest uświ-

adamianie, że wzajemne wspieranie 

się klasy robotniczej oraz walka 

samych uciskanych - nie ich 

„przedstawicieli” - doprowadzi do 

zerwania łańcuchów. 

Ten wyłom może być punktem 

zwrotnym dla naszych aspiracji, jako 

anarchistów w zmianie nie tylko poli-

tycznego, ale i społecznego kursu. 

Może to zapewnić materialne 

warunki dla rewolucji. Nadszedł czas, 

w którym oprócz samoorganizacji 

trzeba pokazać istnienie alternatywy 

i tego, że jest to alternatywa 

wolnościowa.  

 Apeluję do nas, jako rewolucjonistów 

- i można uznać to za nasz obowiązek, 

że w tych ciemnych godzinach 

musimy stać u boku naszych to-

warzyszy, ludzi. Musimy być pod-

wójnie rewolucjonistami, a każda 

ulica, każdy dom nie może pozostać 

bez naszej propagandy. To jest nasz 

chwila, towarzysze aby otworzyć 

drogę społeczności jutra i zostawić za 

sobą gnębiące nas średniowieczne 

byty. 

Historia pokazała, że autorytarny 

komunizm nie różni się od państ-

wowego kapitalizmu. Nie ma 

socjaldemokratycznej partii, zdolnej 

do skutecznego kłamstwa i zbicia 

kapitału politycznego na klasie robot-

niczej. To sprzyja naszemu ruchowi.  

  

Nasz ruch w tym mieście jest sto-

sunkowo młody, ale czas pokazać 

naszą rewolucyjną dojrzałość i 

obowiązek.  

Nie ma dnia bez rewolucyjnej 

akcji i propagandy!  

Covid-19 i nasze rewolucyjne 
obowiązki. 

Covid-19 i nasze rewolucyjne obowiązki. 



Covid-19 i nasze rewolucyjne obowiązki. 

Musimy być podwójnie rewolucyjni, 

ponieważ jest to nasz historyczny 

moment, w którym możemy 

przechylić szalę i musimy sprostać; 

Jeśli ludzie są głodni, otworzymy 

banki żywności, w których będziemy 

mogli zaopatrywać ludzi z niedobora-

mi spowodowanymi kryzysem 

kapitalistycznym, sprzyjając 

wzajemnej pomocy; wspólne kuchnie, 

do których wnosimy, co możemy, i 

bierzemy to, czego potrzebujemy; or-

ganizować feministyczne warsztaty 

samoobrony, wspierać sieci eman-

cypujące krzywdzone kobiety i osoby 

ze społeczności LGTB, promować 

samokształcenie wśród klasy robot-

niczej w zakresie ich praw za pomocą 

fanzinów / propagandy samoobrony 

pracowniczej, towarzyszyć córkom 

klasy robotniczej w ich potajemnych 

aborcjach, które potępia państwo. 

Będziemy promować walkę z naduży-

waniem alkoholu, który niszczy 

umysły i ciała dzieci z klasy robot-

niczej, promując zdrowy wypoczynek 

poprzez sport i debatę. 

  

Covid i represje doprowadziły równ-

ież do upadku pewnych grup horyzon-

talnych, dlatego musimy zwracać na 

siebie uwagę i obserwować  wzajem-

nie. Aby wykonywać naszą pracę 

musimy być odpowiedzialni, ale nie 

możemy dać się zastraszyć represja-

mi państwa i pandemią. Choć z jednej 

strony zagraża to naszemu zdrowiu, z 

drugiej i tak system zmusza nas do 

chodzenia do szkoły, czy pracy. 

 Nie możemy dać się ponieść apatii 

czy strachowi. Nie możemy oddele-

gować działań innym kolegom, 

musimy wziąć to w swoje ręce, nie 

czekając ani nie prosząc. 

Państwo wykorzystało ten moment 

kryzysu do nasilenia represji i 

zmniejszenia naszych praw, a jed-

nocześnie dało początek tradycyjnej 

ofensywie, która toczy się w ostatnich 

chwilach. 

 

 

Ani kroku w tył, towarzysze, nie 

boimy się! 

To nasza chwila i nie będzie ulicy bez 

naszej propagandy, nie będzie pracy 

bez naszego wsparcia, nie będzie  

ataku systemu bez odpowiedzi. 

 

Kto jak nie ty? 

Kiedy, jeśli nie teraz? 
 

Niech żyje Federacja Anar-

chistyczna. 

 

Śmierć państwu. 

 

 
Ungovernable. 
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 ¨ „Ludzie mają tylko trzy sposoby na uwolnienie się od smutnego losu: 

pierwsze dwa to bar i kościół; trzeci to rewolucja społeczna” Bakunin 

 ¨ „Dyktatura burżuazji lub proletariatu jest zawsze tyranią, a wolności nie 

można osiągnąć przez tyranię” Flores Magón 

 ¨ „Jesteśmy bogaci w słowa i idee. Bądźmy bogaci w czyny, tak najlepiej pot-

wierdza się ideał” Ricardo Mella   

 ¨ „Utrzymujemy, że państwo jest niezdolne do dobra. Na arenie 

międzynarodowej, a także w relacjach indywidualnych, może walczyć z 

agresją tylko stając się agresorem, może tylko utrudniać przestępczość or-

ganizując i popełniając jeszcze większą zbrodnię ”. Malatesta 
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Anarchistyczna krzyżówka 

             Poziomo: 

  3 Feministyczny kolektyw antyrepresyjny 

działający w Warszawie  

  5. Zwierzę zawarte w symbolu "dzikiego 

strajku" i praw pracowniczych  

  7. Adres strony wrocławskiej Federacji Anar-

chistycznej www.....pl  

   8  Skłot powstały we Wrocławiu we wrześniu 

2020 

             Pionowo: 

 1. Nazwisko autora książki "Bez Państwa  

 2.... komunikacja miejska  

 4. Pierwszy nurt anarchizmu, zapoczątkowany przez P. J. Proudhon  

6. miejsce, w którym w 1921 roku miało miejsce antybolszewickie powstanie 
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Bezrobotni  
Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnego 

szczerego i inteligentnego planu 

wśród reformatorów, niezależnie od 

odcienia, rozwiązania tego wielkiego 

problemu, ani żadnej możliwości 

gruntownego i ostatecznego rozwiąza-

nia problemu bezrobocia w ramach 

prawnych i przemysłowych granic 

współczesnego społeczeństwa kapital-

istycznego. Bezrobocie nie jest 

sporadycznym zjawiskiem 

współczesnego życia. Jest to wpisane 

w charakter i sposób funkcjonowania 

naszego systemu przemysłowego. 

Bezrobotny jest zawsze z nami, a 

kryzysy przemysłowe czy stagnacja, 

eliminująca setki tysięcy pra-

cowników na dłuższy lub krótszy 

okres z pola pracy, to wydarzenia o 

regularnych i nieuniknionych na-

wrotach. 

Przyczyny bezrobocia są absurdalnie 

proste i dlatego tak mało zrozumiałe. 

Socjologom, ekonomistom poli-

tycznym i reformistom udało się tak 

zagmatwać sprawę, że prawdziwe 

fakty dotyczące problemu zostały 

prawie ukryte pod masą fikcyjnych 

kwestii dotyczących ceł, problemów 

finansowych, surowości rynku i 

podobnych aberracji. Jednak pod-

stawowe przyczyny leżące u podstaw 

tych tak zwanych problemów, a 

przede wszystkim najważniejszy 

problem stałego bezrobocia na sto-

sunkowo niewielką skalę i okres-

owego bezrobocia wielkich mas pra-

cowników, są aż nadto oczywiste. Oto 

one: producent, pozbawiony pełnego 

ekwiwalentu swojego produktu, nie 

może tego ostatniego odkupić. W re-

zultacie produkty gromadzą się w 

rękach nie-producentów, aż do mo-

mentu, w którym zostanie wezwane 

do wstrzymania produkcji. Stąd 

zamknięto młyny i fabryki, a ludzie 

zostają bez pracy. 

Innymi słowy: kiedy wyprodukowano 

dużo żywności, odzieży i schronienia, 

producent zostaje wyrzucony z pracy 

i tym samym skazany jest na obejście 

się bez tych rzeczy, których mamy 

najwięcej w obfitości. To znaczy, im 

więcej bogactwa tworzy robotnik, tym 

jest biedniejszy; im więcej jedzenia 

pod ręką, tym większy głód; im więcej 

produktów jest gromadzonych, tym 

większa jest armia bezrobotnych. 

jasne, sprawa jest prosta - jej 

egzystencja to parodia całego 

zdrowego rozsądku czy całej ludz-

kości 

Rozwiązanie - jedyne możliwe - po-

lega na tym, że producent otrzymuje 

pełną wartość swojego produktu lub 

jego ekwiwalent. Wiąże się to z 

zaprzestaniem kapitalistycznej 

produkcji dla zysku i zorgani-

zowaniem spółdzielczej produkcji 

społecznej na użytek. 

Taka zmiana w samych podstawach 

społeczeństwa kapitalistycznego jest 

nieunikniona, zarówno ze względu na 

konieczność społeczną, jak i ze 

względu na rosnącą świadomość 

klasową i solidarność pracy. Choć 

nieuniknione, jego osiągnięcie będzie 

wymagało sporo czasu. 
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W międzyczasie setki tysięcy bezrobotnych włóczy się po ulicach naszych 

ośrodków przemysłowych, wielu z nich jest bezdomnych i głodnych. Co w tej 

sprawie robią „panowie życia”, czy władze miejskie, stanowe i krajowe? 

Właściwie nic. Nawet związki zawodowe, ba, nawet organy partii socja-

listycznej nie znają lepszego rozwiązania niż potrzeba nowego usta-

wodawstwa. I podczas gdy omawiane są, proponowane, przegłosowywane i 

uchwalane są nowe ustawy, a następnie zawetowane lub uznane za niezgod-

ne z konstytucją, tylko po to, by ponownie je omówić, zmienić i uchwalić, a 

ostatecznie stwierdzić, że nie mają zastosowania lub są niemożliwe do 

wykonania; następnie utworzono departamenty pracy i powołano komisarzy 

do „dokładnego zbadania” całej sytuacji i skatalogowania bezrobotnych 

według zawodu, liczby, narodowości, płci, wieku i koloru skóry, - podczas gdy 

miesiące, lata mijają w tej grze polityków i reformatorów, co mają zrobić 

bezrobotni, głodni i bezdomni? Jak mają żyć? 

Z pewnością każdy głodny ma prawo do chleba; ma prawo tego żądać, po-

nieważ jest do tego uprawniony na mocy praw bardziej świętych niż jakiekol-

wiek ustawy stworzone przez człowieka - prawa dotyczące ludzkich potrzeb i 

samozachowawczości. A kto odważy się odmówić głodującemu chleba, niech 

baczy. To Maria Antonina, jeśli dobrze pamiętamy, pogardzała żądaniami 

paryskiego motłochu, który wołał o chleb.  

Prawdopodobnie żałowała swojej wyższości, kiedy ten sam „tłum” wziął w 

zamian jej głowę. 

 

** Tłumaczenie tekstu “The Jobless”  

https://theanarchistlibrary.org/library/alexander-berkman-the-jobless 

 

Alexander Berkman 
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 “Mandarynki”, film z 2013 roku 

produkcji Gruzji i Estonii, 

reżyserowany przez Zaza 

Urushadze. Akcja filmu dzieje 

się w 1992 roku, podczas 

konfliktu zbrojnego na Abchazji. 

Ivo, świetnie zagrana postać 

przez Lembita Ulfsaka, to 

Estończyk zamieszkujące te 

górzyste tereny. Razem z 

przyjacielem Margusem są 

plantatorami mandarynek, 

wrzuconymi w środek konfliktu 

zbrojnego. Przed ich drzwiami 

rozgrywa się potyczka, z której 

uratowani przez wcześniej 

wspomnianych bohaterów 

zostają żołnierze dwóch 

przeciwnych obozów.  

Historia filmu opowiada o 

absurdzie wojny, o tym jak 

polityka tych u góry oddziałuje 

na zwykłych ludzi, których te 

konflikty nie dotyczą. Zarażeni 

sztuczną nienawiścią do siebie 

żołnierze Gruzin i Czeczen, są 

uwikłani w tą samą głupotę, 

czyli wojnę.  

Film poruszający, mądry, piękny 

i na pewno wart obejrzenia, jest 

dostępny na: 

https://alterkino.net/

kultura_media/mandarynki/ 

Jeśli chcesz przesłać nam jakąś sugestię, opinię, tekst lub 

chcesz nawiązać kontakt, nie wahaj się z nami skontaktować. 

Jeśli Ci się podobało, odezwij się i sprawdź jak możesz nas 

wesprzeć lub do nas dołączyć. 

Skontaktuj sie z nami! 


