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M 
iałam być dzisiaj na studniówce.  
Miałam, ale nie jestem. Różnie się życie 
układa. 

Miałam być chłopcem. Tak ginekologowi pokazało 
USG, gdy Mama była u schyłku ciąży. 
Miałam, ale nie jestem. Maszyny czasem nie dzia-
łają.  
Miałam zdobyć świat i być kimś Wielkim. 
Miałam, ale nie zdobyłam. Jeszcze nie - przecież 
wszystko jeszcze się zdarzy.  
Mam plany, perspektywy, marzenia do zrealizowa-
nia. Całe życie przede mną, świat nieskończonych 
możliwości.  
A co mają uchodźcy, imigranci z odległych pań-
stw? Nic. Kąt z materacem w noclegowni, jakieś 
tam ciuchy z worków "od bogatych" i krzywe 
spojrzenia pełne nienawiści zsyłane z całego świa-
ta. Jakby co najmniej pół rodziny każdemu wybili. 
 
Zaznaczam - nie znam się na polityce, nie śledzę 
najnowszych doniesień z frontów: lewica/prawica, 
Unia/Polska, Unia/Świat, Świat/uchodźcy. To nie 
będzie tekst informacyjny, to nie encyklopedia. 
Dzisiejszy artykuł to jedynie encyklopedia uczuć i 
przeżyć wewnętrznych. Nie jestem stronnicza, nie 
wiem, kto z kim koty drze i gdzie ludzie chodzą się 
napić. Więc jeśli szukasz kontrowersyjnych sensa-
cji, wieszania psów na bogu ducha winnych polity-
kach, to żegnam ozięble. Jeśli jednak patrzysz na 
świat po ludzku i serce Ci się kraja na myśl o tym, 
co się wokół dzieje - zapraszam. 
 
W grudniu tego roku PAH wydała książkę 
„NieObcy” – zbiór opowieści o inności. O ludziach, 
którzy odstają tak bardzo, że zostali wykluczeni ze 
społeczeństwa. To historie o tym, jak trudno jest 
żyć w świecie, który wykreowany został po to, by 
każdy myślał  i zachowywał się podobnie jak resz-
ta. Gdy znajdzie się ktoś, kto odstaje od grupy, 
wzbudza niechęć, pogardę i śmiech. Szydzący z 
niego, w głębi duszy czują też lęk. „Inność rodzi 
złość” jak śpiewał Myslovitz. 
Powiedzcie mi, co za znaczenie ma kolor skóry? 
Tembr głosu, wyznanie? Czy to ważne, że Ty nosisz 
markowe kozaki, a on tylko rozklekotane sandały? 
Czy w momencie, gdy człowiek pochodzi nie z 
Zachodu, a z odległego Wschodu, z jakichś zabi-
tych dechami wiosek na środku pustyni, staje się 

tym z gorszego "sortu"?  
Kto dał Wam prawo do segregacji innych? Do 
spychania jednych na szary margines społeczeń-
stwa, podczas gdy inni pławią się w luksusach? 
 
Obojętnie - stary czy młody, piękny czy odpychają-
cy, niski czy wysoki, "ciemny" czy "biały" - czło-
wiek to człowiek! Czuje, kocha, boi się, tęskni, 
łaknie poczucia bezpieczeństwa.  
Uchodźcy uciekają z piekła. Idą w stronę lepszego 
świata, lepszego jutra. Przemierzają setki, nieraz 
tysiące kilometrów, aby dotrzeć do ziemi obieca-
nej, opływającej w spokój i dobrobyt. Co dostają w 
zamian? Pretensje, zażalenia, okropne traktowa-
nie.  
 
Postaw się w ich sytuacji - pewnie znasz niejedną 
osobę, która wyjechała za granicę "za chlebem". 
Pojechała szukać pieniędzy, ułożyć sobie życie, 
podnieść status społeczny. Czym różni się ona od 
uchodźców? Tym, że ma plas�kową walizkę na 
kółkach i dwieście euro w kieszeni na start?  
Oni nie idą tutaj, by nas zniszczyć i zniewolić. To 
istoty takie same jak i my - "cywilizacyjni ludzie 
Zachodu". Biegną ku światłu, ku obietnicy spokoj-
nego snu, ciepłego posiłku i nadziei. Tak trudno to 
zrozumieć? 
Tak trudno zrozumieć, że w ich krajach trwa 
ogromny kryzys, muszą uciekać przed wojną, 
prześladowaniami, brakiem perspektyw? My 
żyjemy w wolnym świecie, powiem "durni polity-
cy" i pójdę dalej. Tam - poszłabym do więzienia, 
albo gorzej - na stryczek.  
Płaczą po nocach, modlą się do swojego Boga 
i...odbijają od ścian. "Krople wody, jedyni świadko-
wie łez zmywanych stygnącą wodą. Lęki rzucały 
się w otchłań odpływu. Na śmierć. Rozbijały się o 
siebie nawzajem, nie miały już siły patrzeć na 
twarz dziewczyny. Wykapywały się do końca."  
Ale płacz nic nie daje. Gdy życie daje Ci cytrynę, 
zrób z niej lemoniadę - tak mówią. Ale co, jeśli 
życie daje Ci zgniłą cytrynę, Ty wolisz poszukiwać 
dalej i po długiej wędrówce docierasz do świata, 
gdzie drzew cytrusowych rosną miliony, ale jakieś 
białe ręce postawiły płot i nie możesz się do nich 
dostać i umierasz z pragnienia? 
 
Uchodźcy szukają pracy, odbijają się od drzwi 

kolejnych firm. Bo "złodzieje", bo "gwałciciele", bo 
"brudasy", bo "ciapaci", bo "niewartościowi". To 
się nazywa STEREOTYP. To nie jest prawda! Czy 
każdy Polak to złodziej? Czy każda Niemka jest 
brzydka? Czy każdy Francuz nosi beret? Nie! Kiedy 
więc do Was dotrze, że Uchodźcy także nie zalicza-
ją się do tego grona? Na pieńku z prawem mają 
pojedyncze jednostki i to je należy pacyfikować, a 
nie niewinne ofiary stygmatyzacji!  
 
Zdarza się, że Polaków nie zatrudniają w londyń-
skich pubach. "Szukamy ludzi do pracy, ale nie 
Polaków. Polaków już tu mieliśmy. Kradli, pili. Nie 
myli się. Szukamy do pracy normalnych ludzi. Nie 
Polaków." Usłyszycie taką historię i od razu macie 
pianę na ustach. No bo jak to - dziewczyna, która 
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się stara, chce uczciwie zarobić pieniądze, jest 
młoda, dyspozycyjna i bez nałogów i nie chcą jej 
przyjąć?! Niedorzeczne. Żeby tak oceniać po na-
zwie kraju pochodzenia.  
Bądź czujny - jak się więc czują skorzy do pracy 
obcokrajowcy, których wyprasza się za drzwi za 

Człowiek - Uchodźca c.d. 

"Syrię", "Gruzję", "Albanię"? 
Kiedyś każdy człowiek, za dzieciaka, był Człowie-
kiem. Na placu zabaw nie zwracał uwagi na to, czy 
ktoś był piegowaty, opalony, rudy czy zezowaty. 
Bawił się ze wszystkimi. U mnie w szkole w Londy-
nie nie było żadnych różnic. Biali grali w piłkę z 
Murzynami. Na boisku bawiłam się z Włoszką, 
Angielką, Afganką i Niemką. Była Chinka, E�opka, 
cały świat.  
 
I to jest coś naturalnego.  
A później? A później media zaczynają 
"przestrzegać", dziwnym trafem wielu ludzi zaczy-
na wierzyć w wyższość jednych społeczeństw nad 
innymi. Pierwotne ludy z buszu są mniej warte niż 
biznesmeni z Nowego Yorku w garniturach. Jakim 
prawem?!  
"U nas taka stara kobieta była, ona tak mówiła: Jak 
zacznie się drzeć jedna świnia, to pozostałe popsu-
je. Tak samo i to. Zaczęła się drzeć jedna i zapar-
szywiła wszystkich ludzi! I zrobiła się ta rezanina!" 
 
Dla obcokrajowców "W Europie jest zawsze zielo-
no, mówił chłopak. Zielono, mówił, a trawa zawsze 
jest przystrzyżona. W Europie są zamki i wodospa-
dy, mówił. Sarny chodzą po łąkach i piją z tych 
wodospadów. Europa, mówił, tak."  
Idyllicznie, prawda? 
A niby jaka jest Wasza wizja Stanów, Niemiec, 
Anglii?  
 
Dziś nie proszę o wiele. Dajcie im kawałek nieba. 
Zobaczcie człowieka w człowieku! 
 
"Smutne i straszne szlaki ucieczki ludzi wysmaga-
nych pogardą. Odpychanych od zbawczego brze-
gu, a potem od peronu, skąd ma odejść zbawczy 
pociąg w upragnionym kierunku.  
Kto stanie w osłonowym szpalerze, kto w nim 

pójdzie? Przecież nie są nam obce ani strach, ani 
skołatanie, dezorientacja, udręka, ból, determina-
cja, by jednak przetrwać.  
Taka świadomość wspólnego społeczeństwa jest 
konieczna, by stanąć przy nich i pójść obok, towa-
rzyszyć na naszym odcinku ich drogi: chociaż do 
drzwi pociągu czy do granicy, o której istnieniu już 
skłonni byliśmy zapominać. 
Uchodźcy pojawiają się na naszym horyzoncie 
wprost po kontakcie z różnymi rodzajami grozy. 
Bliskość pomocnych ludzi ma dać im poczucie, że 
wchodzą do bezpieczniej sfery. Oznaki szacunku i 
życzliwości. To nic, że muszą być udzielane na 
kredyt, bo na wstępie nie znamy ludzi, którym 
decydujemy się pomagać. W tej decyzji, by służyć 
jako szpaler pomocy, być może wyprzedzamy 
resztę społeczeństwa. Będziemy się cieszyć tymi, 
co się przyłączą, nie przejmować się ani oburze-
niem, ani obojętnością reszty". 
 
I o to dziś błagam: nie trzeba od razu wstępować w 
szeregi wszelakich organizacji i drastycznie zmie-
niać świat. Wystarczy zacząć od zmiany swojego 
myślenia, zastanowienia się, odrzucenia lęku i 
niechęci. Stańmy się na powrót dziećmi z piaskow-
nicy! 
 

Z. 
 
Złaknieni więcej?  
 
 
Zapraszam na: przezzycieinaczej.wordpress.com 
 
 
 
cytaty: Bortnowska "Szpaler", Chutnik "Renata 
ucieka z kraju", Wlekły i Szyngierka "Swarka", 
Szczerek "Droga przez Rurytanię" 

Uzależnienie zwane Facebookiem 

E 
poka komputerów, Internetu, telefonów 
komórkowych i lotów w kosmos. Wielu 
ludzi, nieodłącznie i bezustannie podłą-
czonych jest do sieci internetowej, która 

staje się ich uzależnieniem. We współczesnych 
czasach bowiem, nie tylko papierosy, alkohol, czy 
narkotyki są nałogiem, lecz także komputer, czy 
dostępność do sieci. Bez tych dwóch czynników 
wielu ludzi nie może wytrzymać choćby paru go-
dzin.  
Od paru lat obserwuję, że dużo osób nie chce mieć 
już dostępu do samych stron WWW,  a zaledwie 
do pewnego portalu społecznościowego zwane-
go ,,Facebook’’. Wiele osób, będąc nieaktywnymi, 
czuje pewnego rodzaju zaniepokojenie, czy nawet 
zdenerwowanie. Na lekcji, w kinie, na spacerze, w 
towarzystwie, zawsze trzeba być dostępnym 
na ,,fejsie’’. Przecież tyle może nas ominąć! Może 
na przykład twój znajomy ogłosił, że jest w związku 
i trzeba napisać mu komentarz: Szczęścia miśki! 
Albo ktoś wstawił nową fotkę i trzeba ją zlajkować, 
a może ktoś właśnie wstawił opis samopoczucia: 
przygnębiony, a ty musisz o tym wiedzieć i go 
pocieszyć. To jednak tylko drobne, mało znaczące 
informacje, które mogą nas ominąć, gdy nie bę-
dziemy aktywni na Facebooku. 
Z resztą co ja wam będę to wszystko tłumaczyć, 
przecież sami zapewne czytacie właśnie o sobie 

lub o kimś, kogo dobrze znacie i nawet na minutę 
nie stajecie się niedostępnymi… bo bądźmy szcze-
rzy to dotyczy głównie nas - ludzi młodych i właśnie 
na tym chcę się skupić w swoim artykule! Lecz czy 
nie wydaje wam się, że z czasem kiedy dojrzewa-
my, idziemy do gimnazjum, szkoły średniej, na 
studia, a na końcu do pracy, automatycznie pozby-
wamy się pewnych przyzwyczajeń? Czy jednak z 
Facebooka można wyrosnąć?  
Zadałam pytania o uzależnienie ludziom z gimna-
zjum, szkół średnich, a także tym, którzy edukację 
mają już za sobą. Oto ich wypowiedzi na temat 
słynnego portalu. 
Wypowiedzi uczniów z gimnazjum: 
,,Kiedy przeglądam Fb, siedzę na nim od dwóch do 
trzech godzin, jednak kiedy z kimś piszę to potrafię 
przesiedzieć nawet pięć.’’ 
,, Nie, nie jestem uzależniona od Facebooka. Wcho-
dzę na niego tylko, gdy wiem, że ktoś do mnie napi-
sze lub w celu wstawienia zdjęcia, czy posta.’’ 
Szkoła średnia: 
,,Mam Internet w telefonie, więc automatycznie 
jestem dostępna, ale bez tego spokojnie dałabym 
sobie radę, bo w sumie nie na Fb, tylko na Messa-
gerze spędzam czas. Fb przeglądam raz na ty-
dzień.’’ 
,,Tak, czuję się uzależniony od Facebooka, ale jakoś 
bym sobie bez niego poradził. Wstawiam posty 
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N a początku lutego poszłam na pocztę – je-
stem tam częstą bywalczynią. Już miałam 

wysyłać list, adres już napisany, już zakleiłam 
kopertę i…BACH na cementową posadzkę spadł 
mój telefon. Przeżył wiele: zalanie, podtopienie, 
wizytę w popiele i zjechanie połowy kraju. Nieste-
ty – setny upadek przeważył czarę goryczy. Komór-
ka się zbuntowała i zdaje mi się, że zdążyła jeszcze 
krzyknąć: „spieszmy się kochać smartphony, tak 
szybko poddają się prozie życia!”.  
Pierwsze uczucie – panika! Co ja teraz zrobię, 
gdzie moje kontakty, gdzie wydarzenia w kalenda-
rzu?! (nie, nie płakałam za wi-fi i społecznościami 
– daleka jestem od tego). 
Lecz już chwilę później zaczęła mi w głowie świecić 
pewna myśl: a gdyby tak odciąć się zupełnie? 
Rzucić komórkę  w kąt i zająć się życiem?  
Po słabych protestach Mamy („No bo jak to – bez 
telefonu? A jak ja się z tobą, Zońka, skontaktuję?”) 
– zdecydowałam się. Znajomych nie mam, więc 
nie musiałam drżeć na myśl o niemożliwości poro-
zumienia się i…poszło. 
Muszę zaznaczyć, że nigdy nie byłam jakoś wielce 
zagadżetowana i nie mogłabym o sobie powie-
dzieć „dziecko ery Social Network”. Jednak wiado-
mo – telefon ważna rzecz, tym bardziej, gdy ma się 
obowiązki zawodowe, poza domem spędza się po 
12-14 godzin i wypadałoby być w jakimkolwiek 
kontakcie z otoczeniem.  
Całkowicie „odcięta” byłam przez ponad tydzień, 
przez kolejnych parę dni nosiłam przy sobie starą 
„cegłę”. 
Do jakich wniosków doszłam? 

Nie pojmuję moich rówieśników.  
Wystarczy przez chwilę zachować przytomność, 
gdy idzie się szkolnym korytarzem lub czeka na 
autobus na przystanku – wówczas, gdzie nie spoj-

rzadko, ale za to lajkuję różne bardzo często.’’ 
,,Myślę, że każdy jest po części uzależniony od Fb, 
ale uważam że nie jest to jakieś super uzależnienie 
tylko efekt nudy, a Fb w gruncie rzeczy to gówno i 
nic nie wnosi, oprócz tego, że bardzo ułatwia 
komunikację.’’ 
,,No ja na Facebooku nie spędzam czasu, bo tam 
nic ciekawego tak naprawdę nie ma. Tylko na 
Messagerze jestem cały czas dostępna, ale spraw-
dzam go tylko, jak mam jakieś wiadomości albo 
jak chcę się z kimś skontaktować.” 
Widoczna jest już przepaść między powyższymi 
grupami. Jednak co mówią o Facebooku ludzie 
dorośli wielu z nas może całkowicie nie mieścić 
się w głowie: 
,,Wchodzę na Fb tylko po to, żeby odpisać starym 
znajomym, z którymi nie mam realnego kontaktu , 
każdy ma swoje życie i mało czasu . Ludzie którzy 
przesiadują na Fb po pracy, aż do zaśnięcia wi-
docznie nie mają swojego życia, bądź mają je 
bardzo nudne.’’ 
,,Fb jest dla ludzi chyba co nie mają żadnych zain-
teresowań konkretnych, albo dla tych co lubią się 
chwalić wszystkim.’’ 
 
Jak sami widzicie, nie jest tak źle, jak można by się 
spodziewać, a może to tylko ja mam takie szczę-
ście przebywania w towarzystwie ludzi jakoś nie-
szczególnie uzależnionych? Tak, czy inaczej więk-
szość ludzi uzależnionych robi  to z nudy lub po 
prostu, żeby zmarnować nadmiar czasu. Zdecydo-

wana jednak większość po prostu jest tam dostęp-
na, żeby popisać ze znajomymi, ponieważ jest to 
darmowe. 
Co jednak najbardziej mnie uszczęśliwia to fakt, że 
z Facebooka najwyraźniej większość z nas wyro-
śnie i będzie na nim aktywnym raz na miesiąc, 
żeby po prostu napisać do ludzi, z którymi nie ma 
kontaktu na co dzień. Dorośli nie martwcie się! 
Jeszcze parę lat i przestaniemy chodzić wszędzie z 
telefonami, sprawdzając je co chwilę. No, chyba że 
należymy do tej mniejszości… Jeśli tak, to już nic 
nie da się zrobić.  
   

Julia 

#beztelefonu 

rzysz: ludzie wpatrzeni w ekrany swoich telefonów 
jak cielę w malowane wrota. Ciekawi Cię, jak 
wygląda świat, w którym za niedługo ludzie zapo-
mną, do czego służy język i nawiązuje się relacje 
międzyludzkie w Realu, a nie w sieci? Proszę bar-
dzo – spójrz przed siebie: pod ścianą siedzi pewnie 
jedna, druga, trzecia klasa. Kiedyś siedzieliby w 
grupie, śmiali i żartowali, dziś – każdy zatopiony w 
swojej komórce, zamknięty na innych. Nie, nie 
mówię, że każdy się tak zachowuje, jednak to 
przykre, gdy na korytarzach nie słychać rozmów a 
tylko „klik klik”.  
Druga sprawa – nawet jeśli już zbiorą się w grup-
kę, czy to dwu- czy dziesięcioosobową, to podczas 
rozmowy każdy trzyma klikadło w dłoni. I gdy ty 
do niego mówisz, on mruczy pod nosem jakieś 
„uhm” i scrolluje Insta czy FB. 
Ludzie to coś  więcej niż „wypełniacz przestrzeni 
miejskiej”. 
Jak pewnie większość z Was, całą muzykę trzy-
mam w folderach na telefonie. Zanim dokopałam 
się do mojej MP4, zostałam pozbawiona możliwo-
ści słuchania ulubionych utworów. Przemierzałam 
więc miasto z uszami szeroko otwartymi, podsłu-
chując rozmowy przechodniów (nie będę zaprze-
czać). Ależ ludzie potrafią ciekawie opowiadać. 
Wcześniej tego nie dostrzegałam, teraz wiem, że 
nie ma nic lepszego niż krótka pogawędka w auto-
busie.  
O, przytoczę tu pewną anegdotkę (Dziewczyny – 
to dla Was,  ku przestrodze). Młode małżeństwo 
zaprosiło na popołudniową kawę szefostwo face-
ta. Jego żona, chcąc wypaść jak najlepiej, wycią-
gnęła serwis po mamie, ułożyła na talerzyku ciast-
ka i poszła przygotować coś do picia. Wsypała 
dwie łyżeczki kawy („byleby białą, proszę”), zalała 
wodą, odczekała chwilę i dolała mleka. „Jakieś 

takie spienione…nie sądziłam, że umiem robić 
piankę!” pomyślała Pani Domu i zaniosła filiżanki 
do salonu. W trakcie wizyty goście jakoś niechęt-
nie popijali kawę, ale dziewczyna zwaliła winę na 
upał na dworze. Gdy szefostwo wyszło, zacieka-
wiona, spróbowała płyn z ich filiżanek. Czym prę-
dzej pobiegła do łazienki, by umyć zęby. Mleko 
było kwaśne i zwarzyło się w gorącej wodzie! Więc 
dziewczyny – pamiętajcie, że gdy w kawie pojawia 
się dodatkowa pianka, a całość jest jakaś taka…
grudowata, to marsz do sklepu po nowe mleko. 
Bo inaczej mąż Was zostawi po tym, jak odstraszy-
cie mu szefa, albo, co gorsze – nabawi się przez 
Was rozstroju żołądka.Świat to coś więcej niż 
aplikacje i wirtualne media 
 
Dopiero teraz widzę, ile czasu w ciągu dnia pożera 
mi sprawdzanie głupich powiadomień, maili i 
wchodzenie na stronę publicystyczną, by przeczy-
tać „tylko jeden artykuł”. Zamiast tego mogłabym 
przecież zrobić tyle rzeczy! Odpisać na listy, które 
się piętrzą, podszlifować języki, napisać tekst na 
bloga i wreszcie przeczytać pięć rozpoczętych 
książek! 

Po krótkim detoksie, wróciłam do użytkowania 
telefonu. Ale z umiarem, już nie łapię się w panice 
za kieszenie, gdy przez chwilę nie czuję wibracji, 
nie sprawdzam co pięć minut „co nowego”. Teraz 
raczej żyję. Bo życie nie zaczeka, a powiadomienia 
nie zając. 

 
Może czas na Was? #beztelefonu to dobra rzecz. 

 
Z. 
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Nieśmiertelność Nieśmiertelność --  przywilej czy wyrok?przywilej czy wyrok?  

O 
bserwując świat wysnułam taką oto 
teorię: ani Bóg, ani fryzjerzy nie istnieją! 
Jak inaczej wytłumaczyć wszechobecne 

zło i niesprawiedliwość oraz istnienie nieogolo-
nych ludzi? 

Gdzie On niby jest, kiedy miliony ludzi głodu-
je? Czy może zrobił sobie przerwę na kawę? Co 
robi, kiedy widzi, jak ludzie wyżynają się za beczuł-
kę ropy, albo trochę papieru… zwanego 
„wartościowym”. Albo chociażby kiedy widzisz, jak 
ktoś znowu znęca się nad słabszym od siebie? 
Gdzie On niby jest?  
A gdzie jesteś TY? 
Bóg tam jest, uwierz mi na słowo, albo i nie, ale 
chociaż na chwilę tak załóż, wystarczy do końca 
tego akapitu, potem możesz być znowu ateistą, 
ale teraz na momencik pomyśl, że Bóg jednak 
istnieje. Tak, I-S-T-N-I-E-J-E. I zrobił coś niesamo-
wicie ważnego, żeby zmienić ten świat na lepsze. 
Właśnie tu i teraz. Całkiem na poważnie. Wysłał tu 
Ciebie. Widzisz niesprawiedliwość, bo masz su-
mienie. Dał ci rozum, abyś wiedział, co właściwe. 
Otrzymałeś od niego szansę, aby zmienić ten świat 
i wcale tu nie przesadzam, chociaż to trochę pate-
tycznie, a może raczej przerażająco/
przytłaczająco/przesadnie brzmi. Jesteś wyjątko-
wy i niepowtarzalny, stworzony do Czegoś Wiel-
kiego. Bóg ma dla Ciebie plan; to może być nakar-
mienie głodnych, pogodzenie zwaśnionych, obro-
nienie słabszych – może to wszystko razem, a 
może nic z tego. Jedno jest pewne – od działania 
jesteś Ty. 
 A teraz historyjka z nieco innej strony, jak Bóg 
może przez innych przechodzić, pół-żartem, pół-
serio. 

Obojętnie kiedy i gdzie. Powódź. Woda sięga 
drugiego piętra i wciąż się podnosi. Na dachu 
jednorodzinnego domu stoi człowiek i krzyczy do 
nieba: 
- Boże, Boże ratuj mnie! 
Sąsiad z sąsiedniego domu ewakuował się swoją 
łodzią i proponuje facetowi wolne w niej miejsce. 
- Bóg mnie uratuje! – Drze się tamten i pokazuje 
sąsiadowi niezbyt piękny gest. 
Mija dzień pierwszy. Mężczyźnie kończy się jedze-
nie, jest zmęczony i zmarznięty, pojawia się w 
końcu łódź ratowników, ci próbują przekonać 
mężczyznę do wejścia na pokład. Ten twierdząc, że 
wierzy, że Bóg go uratuje. Chcą zabrać go siłą, ale 
tan broni się rękami i nogami, kiedy w końcu po-
wołuje się na prawa obywatelskie i gwarancję 
postępowania według własnej woli ustępują i 
odpływają. Mija noc, woda się podniosła. Mężczy-
zna stoi na dachu ostatkami sił, ciągle jednak 
wierzy, że Bóg po niego przyjdzie. Wtem zrywa się 
wiatr, z nieba słychać szum i ku niemu zbliża się 
silne, ciepłe złote światło. Od razu ożywił się rado-
sny, Bóg wysłał po niego chyba z cały zastęp anio-
łów! 

Wyobraźmy sobie teraz jego złość, kiedy spo-
strzegł, że był to jednak helikopter. Powtórzyła się 
historia z łodzią – chcieli go zabrać, ale on się nie 
zgodził mówiąc, że Bóg tylko wystawia jego wiarę 
na próbę i zaraz tu będzie. Nic takiego się jednak 
nie stało, w końcu mężczyzna  umarł. Trafił do 
nieba i zaraz wściekły poszedł szukać Boga. Kiedy 
tylko Go znalazł zaczął się awanturować: 
- A ja tak wierzyłem! Tak błagałem! A Ty po mnie 
nie przyszedłeś! Jak mogłeś nie tak… 
- Przyszedłem – przerwał mu. 

    Boga i fryzjerów nie maBoga i fryzjerów nie ma   
Oczy mężczyzny zrobiły się okrągłe jak ciasteczka 
Oreo. 
- Tak, przyszedłem. I to aż trzy razy. 
 

Tak jak istnienie hipisów nie zaprzecza istnie-
niu fryzjerów, tak zło nie zaprzecza istnieniu Boga 
– wiem, średnie to porównanie, ale dostatecznie 
obrazowe… i cóż, zwracające uwagę, w końcu 
zdecydowałeś się to przeczytać i może to zasługa 
tego idiotycznego tytułu. Jako że znowu możesz 
być ateistą, bo poprzedni akapit już dawno się 
skończył, wyjaśnię, co mniej więcej miałam na 
celu. Nie chodziło mi wcale o próbę zmotywowa-
nia kogokolwiek do czegokolwiek, ani już tym 
bardziej nawrócenie kogokolwiek na cokolwiek, 
ale zwrócenie uwagi na wartość argumentu, który 
wydaje się rządzić wśród tych o nieistnieniu Boga i 
skłonienie do jego gruntownego przemyślenia. Bo 
czy istnienie jednego jest najlepszym dowodem na 
nieistnienie drugiego? Zostawiam Cię z tym 
„małym pytaniem”. Nieważne, czy zgodzisz się z 
tym punktem widzenia, czy obalisz moją tezę. To, 
że w ogóle czytasz to zdanie i zaczynasz się zasta-
nawiać jest dokładnie tym, co chciałam osiągnąć. 

 
Ola Grabowska 

Z 
apewne wielu z was, czytelnicy, gdybało 
kiedyś o nieśmiertelności. Dzięki niej, 
mielibyście czas na zrobienie wszystkie-
go, o czym marzycie, lecz na co zwykle 

nie macie czasu. Zastanawialiście się kiedykol-
wiek, jak nieśmiertelność działałaby w praktyce? 
Pogdybajmy … Z góry załóżmy jednak, że chodzi o 
samo zatrzymanie procesu starzenia, bez żadnych 
dodatkowych zdolności.  

Większość ludzi zapomina pierwsze pięć lat 
swojego życia. Dzieje się tak, ponieważ mózg ma 
ograniczone zasoby informacji i z czasem musi 
usuwać zbędne wspomnienia. W ten sposób 
zapominamy. Jak wiele uszło by pamięci kogoś, 
kto żyje, powiedzmy, sto tysięcy lat?  Przy okazji, 
warto w tym momencie napomknąć, że dla dzie-
sięciolatka jeden rok, to jedna dziesiąta jego 
życia, a więc bardzo dużo czasu. Dla kogoś po 
czterdziestce, nie jest to już wcale tak długo. Z 
czasem, dla nieśmiertelnego, przywiązanie się do 
kogokolwiek stałoby się niezwykle trudne, ponie-
waż ludzie odchodziliby w bardzo krótkim, z jego 
perspektywy, czasie. 
Choroby, kontuzje, nałogi... W dzisiejszych cza-

sach ludzie skarżą się na poważne problemy zdro-
wotne już po czterdziestym roku życia. Do tego 
codziennie zdarzają się wypadki, morderstwa, 
wojny. Jak wiele mógłby przetrzymać ktoś wiecz-
ny,  kogo ciało działa jednak  jak ciało każdego 
śmiertelnika? Finalizując, jest jeszcze jedna istotna 
przeszkoda dla wiecznie żyjącego. Mianowicie, 
ewolucja. Ludzie milion lat temu znacznie różnili 
się od nas dzisiaj. Jak bardzo różniłby się człowiek 
z dzisiejszych czasów, przeżywszy kolejne milion 
lat? Zapewne postrzegany byłby tak, jak dzisiaj 
postrzegani są neandertalczycy.  

Jak przekonał się Syzyf, życie wieczne wcale nie 
jest sielanką. Ktoś nieśmiertelny musiałby się 
wyrzec mnóstwa przywilejów, jakimi są choćby 
znajomi, których obdarzamy znaczną częścią życia, 
czy dożycie starości z ukochaną osobą. Dlatego, 
czytelniku, następnym razem, zanim zażyczysz 
sobie nieśmiertelności, zastanów się dwa razy.
   
 

J.D. 
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10 złotych rad jak skutecznie się uczyć10 złotych rad jak skutecznie się uczyć  

N iektórzy z nas mają opracowane swoje 
metody uczenia się, ale są też tacy, którzy 
kompletnie nie wiedzą jak mogą się do 

tego zabrać. Jest kilka sposobów, które pomagają 
w efektywnym zapamiętywaniu informacji na 
długie lata.  
1. Zawsze przed nauką  przejrzyj dokładnie zakres 
materiału, jaki musisz przyswoić. Sądzę, że to 
pozwoli Ci na wstępne oszacowanie czasu, którego 
będziesz potrzebować na naukę.  
2. Nigdy nie zostawiaj dużej części materiału na 
ostatni dzień. Nawet jeśli siedziałbyś nad książkami 
całą noc to i tak nie nauczysz się idealnie, bo bę-
dziesz zbyt zmęczony.  
3. Bardzo ważne jest to, abyś rozumiał tekst, który 
czytasz. Jeśli tak nie jest staraj się szukać znaczenia 
nowego wyrazu w słowniku lub poproś o wyjaśnie-
nie nauczyciela.  
4. Dla mnie, bardzo ważna podczas nauki jest 
przestrzeń. Zrób sobie miejsce, które będzie dla 
Ciebie dogodne – zarówno w pokoju, jak i w umy-
śle. Nauka jest wysiłkiem przed, którym należy 
wziąć dwa głębokie oddechy i nabrać siłę na dalszą 
pracę. Miejsce, w którym się uczysz, nie musi być 
kojarzone z uporządkowanym biurkiem i siedzącą 
przy nim postacią. Stwórz swoją własną prze-
strzeń, która będzie komfortowa dla Ciebie.  
5. Ważnym elementem nauki jest tempo. Musisz 
je dostosować do swoich możliwości. Każdy jest 
inny, jednej osobie nauczenie się zadanego tematu 
zajmie godzinę, a drugiej cały dzień. Ty sam powi-
nieneś wiedzieć ile czasu potrzebujesz, aby go 
sobie wygospodarować w wystarczającej ilości.  
6. Pamiętaj, że równie ważne, co aktywna nauka 
są też przerwy. Ja zazwyczaj wykorzystuję 5 minut 
na odpoczynek, po 30 minutach uczenia się, wyna-
gradzając sobie wysiłek kostką ulubionej czekola-
dy. 

7.  Zawsze dobrze jest mieć swój plan. Dużą część 
materiału podziel na mniejsze par�e. Ja, kiedy 
uczę się dużej ilości materiału np. z historii ( zwy-
kle jest tego naprawdę dużo), po każdym przero-
bionym temacie, szukam testu sprawdzającego 
moją wiedzę z danego zagadnienia. W momencie, 
kiedy wynik będzie satysfakcjonujący dla mnie, 
zabieram się za dalszą część nauki i tak do skutku. 
Myślę, że mała część materiału bardziej mobilizuje 
do nauki, niż perspektywa przyswojenia wiadomo-
ści, które umieszczone są na stu stronach w pod-
ręczniku. 
8. Z pewnością mogę powiedzieć, że dla mnie 
bardzo pomocne są mapy myśli lub notatki, które 
sama sporządzam ( już wtedy zapamiętuję dużo). 
To idealna propozycja dla wzrokowców. Na środku 
takiej myśli należy umieścić słowo kluczowe, a 
następnie rozgałęzienia związane z nim. Technikę 
tę można naprawdę wykorzystać do każdego 
rodzaju nauki. Dla słuchowców, polecałabym 
powtarzanie wyjaśnienia danego pojęcia na głos 
lub dat do ważnych wydarzeń.  
9. W tym momencie, idealnie sprawdzi się dokład-
ne i uważne słuchanie nauczyciela podczas lekcji, z 
całą pewnością będzie połowę pracy mniej do 
zrobienia w domu.  
10. Pomocne może okazać się uczenie z inną oso-
bą lub w całej grupie. W ten sposób, jeden może 
odpytywać drugiego, mnie osobiście bardzo to 
pomaga, a przy tym nie raz mamy  dużo zabawy.  
To są tylko moje propozycje uczenia się, może 
ktoś wykorzysta je w mniejszym lub większym 
stopniu, albo sam od dawna już ich używa. W 
końcu nie uczymy się po to, aby zakuć, zdać i 
zapomnieć. Nauka nie ma być dla nas utrapie-
niem, lecz pożytkiem, z którego będziemy korzy-
stać w przyszłości. 

M. D. 
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Filmowych recenzji ciąg dalszy …Filmowych recenzji ciąg dalszy …  
Oto kolejne trzy �ilmy, które mogą okazać się przydatnym materiałem do egzaminu maturalnego. Bogate w Oto kolejne trzy �ilmy, które mogą okazać się przydatnym materiałem do egzaminu maturalnego. Bogate w 

różnorodne motywy, wybitne dzieła warte poświęcenia czasu i głębokiej re�leksji.różnorodne motywy, wybitne dzieła warte poświęcenia czasu i głębokiej re�leksji.  

"Tajemnica Brokeback Mountain" reż. Ang Lee (2005) 

O  relacjach damsko-męskich kino opowiedzia-
ło już niemalże wszystko. "Tajemnica.." łamie 

wszelkie stereotypy miłości, jako tej, która do-
stępna jest wyłącznie dla związków heteroseksu-
alnych. Emocjonalny, wzruszający, zwyczajnie 
piękny portret miłości, między dwójką mężczyzn 
wymyka się spoza wszelkich konwenansów. Ang 
Lee wybitnie kreśli obraz miłości zakazanej, nie-
możliwej do zrealizowania, a jednocześnie silniej-

szej od śmierci, wiecznej i pełnej pasji. Widz ob-
serwuje nieszczęście bohaterów, obserwuje praw-
dę i szczerość uczucia kowbojów (czego zasługą są 
niesamowite kreacje Heatha Ledgera i Jake 
Gyllenhaala), których los naznaczył jakże trudną 
miłością. Film, bez wątpienia epicki, opowiada o 
tym, jak silna i nieokiełznana jest ludzka natura i 
jak bardzo kręte mogą być ścieżki ludzkiego losu. 
Opowiada o ludziach uwięzionych w społecznych 
normach i o miłości, która zdolna jest przetrwać 
wszystko.   
Film oparto na opowiadaniu pisarki Annie Proulx. 

"Love is a force of nature." 

"Wszystko za życie" reż. Sean Penn (2007)  

W olność… podobno jest w każdym z nas. 
Jednak czy świat daje człowiekowi możli-

wość wyzwolenia? Czy w ciągłej gonitwie, obo-
wiązkach choć na chwilę możemy poczuć się ni-
czym ptaki… nieskrępowane, zwyczajnie wolne 
stworzenia? Każdy z nas szuka spełnienia na swój 
sposób, poszukuje prawdy, istoty człowieczeń-
stwa. Często jednak walka z konformizmem świa-
ta, już na wstępie, zdaje się być przegraną. Sean 
Penn tworzy niesamowity portret człowieka ma-
rzyciela, idealisty. Christopher McCandless próbu-
jąc uciec przed rzeczywistością, udaje się w daleką 

"Happiness only real when shared." 

podróż, która ma pozwolić mu stać się wolnym i 
szczęśliwym. Decyduje się na powrót do pierwot-
ności - życia w zgodzie z naturą, która ostatecznie 
również okazuje się być więzieniem. W poszuki-
waniu prawdy o samym sobie wyrusza, by prze-
mierzyć Amerykę i dotrzeć na Alaskę. Lecz jaką 
cenę może nieść ze sobą wybór tejże drogi? Cza-
sami bunt i wrogość do świata może przysłonić 
prawdę o ludzkiej naturze. Bowiem gorsza od 
braku wolności jest tylko samotność. Myślę, że 
historia Supertrampa nikogo nie pozostawi obo-
jętnym.  
Scenariusz do filmu powstał na podstawie powie-
ści Jona Krakauera. Powieść zaś stworzono w 
oparciu o  prawdziwe wydarzenia. 
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"Amelia" reż. Jean-Pierre Jeunet (2001) 

T a wyjątkowa komedia romantyczna jest w 
stanie wywołać uśmiech na twarzy nawet 

największego pesymisty. Nie sposób bowiem 
przejść niewzruszonym obok tej jakże pięknie-
cukierkowej produkcji. Dziecięca wrażliwość doro-
słej Amelii wprowadza nas w świat baśni, pełnej 
niespodzianek rzeczywistości.  Dwugodzinny seans 
przyprawia człowieka o niezliczone pokłady szczę-
ścia i radości, czego tak bardzo pragnie tytułowa 
bohaterka Amelia. Szalona dziewczyna postanawia 
nieść dobro ludziom. Udaje się to zarówno jej jak i 
reżyserowi, który stworzył prawdziwie cudne dzie-
ło. Amelia niczym bajkowy elfik tworzy świat dużo 
piękniejszy, gdzie ludzie radują się z błahostek i 
uczą się doceniać nawet najmniejsze przyjemności. 
Wrażliwa kobieta, wieczna idealistka pragnie tylko 
zmieniać świat na lepszy. Ważną rolę pełni tu mia-
sto - Paryż, wyidealizowany, niemalże niereal-
ny ...jak z bajki. Reżyser nie rezygnuje jednak z 
nutki absurdu, a czasami ironii. Ukazuje ludzkie 
wady, często kpi z natury człowieka. Uroczy obraz 

bawi i uczy jak być dobrym w świecie tak na dobro 
(pozornie) odpornym.   

Agata 

"Czasy są ciężkie dla marzycieli."  

„ Po pierwsze postkolonialna polityka równości płci, „ Po pierwsze postkolonialna polityka równości płci, 

po drugie muzyka” / THE KNIFEpo drugie muzyka” / THE KNIFE  

T 
he Knife  – szwedzki duet Indie elektro-
niczny, tworzony przez rodzeństwo Karin 
Dreijer Andersson i Olofa Dreijera założo-

ny w 1999 roku. Charakteryzuje ich niechęć do 
współpracy z mediami – do 2005 roku odmawiali 
występów na żywo, a do większości zdjęć promo-
cyjnych pozują w weneckich maskach z ptasimi 
dziobami. Zbojkotowali ceremonię rozdania 
szwedzkich nagród muzycznych Grammis, wysyła-
jąc dwie członkinie artystyczno- feministycznej 
grupy Guerrilla Girls przebrane za parę goryli, by 
odebrały za nich nagrodę za Najlepszy Zespół Pop 
roku 2003. W późniejszych latach odmawiali przy-
jęcia tytułu oraz trofeum. Twórczość zespołu jest 
wyzywająca, niepokojąca, radykalna. Przełamuje 
granice seksualności. Na debiutanckiej płycie wy-
danej w 2001 roku (która okazała się komercyjną 
porażką) znajdziemy między innymi utwór „I just 
had to die”, nawiązujący do „Lolity” Vladimira 
Nabokova, opowiadający o fascynacji starszych 
mężczyzn młodymi dziewczynami lub „Lasagna” 
przedstawiający świat widziany z punktu widzenia 
samobójcy. W kolejnym albumie – „Deep Cuts” – 
dzięki któremu zespół stał się bardziej rozpozna-
walny, rodzeństwo manipuluje stereotypami m.in. 
w teledysku do piosenki „Pass It On”, której po-
wtarzającym się motywem jest wyrażenie „ I’m in 
love with your brother”, śpiewanym z ust drag 
queen występującej na prowincji przed wiejską, 
konserwatywną publicznością. Widzowie przeko-
nani są o powstaniu konfliktu między nimi, jednak 

wydarzenia przyjmują nieoczekiwany zwrot akcji. 
Bardzo ważnym utworem jest również „You Make 
Me Like Charity”, który w ironiczny sposób wy-
śmiewa argumenty, poglądy liberałów czy „One 
For You”, który brutalnie i dosadnie rozprawia się 
ze śmiercią i żałobą. W 2010 roku zespół wraz z 
Mt. Simsem i Planningtorock, dwójką mieszkają-
cych w Berlinie artystów testujących granice 
ekstremy we współczesnej muzyce, stworzył 
półtoragodzinną elektroniczną operę, której treść 
opiera się na dziele Karola Darwina „O powstaniu 
gatunków”. Muzyka duetu na przestrzeni lat zmie-
niała oblicze - miejsce przebojowych, choć w 
przekazie trudnych utworów zajęły rozbudowane 
mroczne kompozycje pełne przesterowanych 
wokali, podkreślających skomplikowany ładunek 
emocjonalny tekstów. Ostatnim albumem duetu 
jest „Shaking The Habitual” z 2013 roku – którego 
singlem promującym został                                 9-
minutowy kawałek „Full Of Fire”, przypominający 
najbrutalniejsze techno, skandujący o pożądaniu, 
w którym po raz kolejny The Knife pokazują, że 
życie seksualne jest tematem politycznym i nie ma 
ucieczki przed tą dyskusją, ponieważ jest to jedna 
z najważniejszych dyskusji współczesnego świata. 
Trasą koncertową (chociaż „Shaking the Habitual” 
to bardziej show audiowizualny- dziennikarz „The 
Observer” Killian Fox podsumował go jako 
„połączenie abstrakcyjnego science fic�on, rave’u 
z krytyką kapitalizmu w stroboskopowych świa-
tłach”) zespół zakończył działalność, twierdząc że 

przekazał wszystko, co miał do przekazania. Ostat-
nim występem rodzeństwa było show o tytule 
"Post-Colonial Gender Poli�cs Come First, Music 
Comes Second"  w Islandii, który odbył się 8 listo-
pada 2014 roku. 

Matylda Błaszczyk  
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