Jestem w Gazecie!

edycja czwarta

Ida Zborowska

Jednostka kontra zbiorowość
(s. 5)

Jakub Kruk

Ja Ślązak, ja Polak
(s. 10)

Jarosław Zatoń

Bajka o Niezgodniku
(s. 13)

Mariia Sanina

Nowa w starym świecie

okładka - fot. Paulina Kardaczyńska

(s. 16)

Laureaci Etapu dziennikarskiego
I miejsce
Ida Zborowska, Porąbka
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach)
Jednostka kontra zbiorowość.............................................................s. 5
II miejsce
Jakub Kruk, Rybnik (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach)
Ja Ślązak, Ja Polak.............................................................................s. 10
II miejsce
Jarosław Zatoń, Świętochłowice
(Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach)
Bajka o Niezgodniku.........................................................................s. 13
III miejsce
Mariia Sanina, Sosnowiec (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu)
Nowa w starym świecie....................................................................s. 16
wyróżnienie
Roksana Harnys, Częstochowa (Szkoła Ppdstawowa nr 7 w Częstochowie)
Polityka antysmogowa (Smok XXI wieku).........................................s. 17
wyróżnienie
Maja Fedyniak, Sosnowiec (Szkoła Podstawowa nr 46 w Sosnowcu)
Polityka antysmogowa a nasze zdrowie...........................................s. 22
Igor Syga, Porąbka
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach)
Patriotyzm - czym jest dzisiaj?..........................................................s. 23
Emilia Kozieł, Sosnowiec (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu)
Niezwyciężona autobiografia...........................................................s. 29
Sandra Schoepe, Zabrze (Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu)
Patriotyzm - jestem na tak!..............................................................s. 32
Kacper Havemeister, Bycina (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudzińcu)
Niepodległa na stadionie.................................................................s. 36
Agata Szubert, Rudziniec (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudzińcu)
Nie miej fazy na FAS.........................................................................s. 41
Marta Konieczna, Częstochowa (zgłoszenie indywidualne)
Niemożliwe dla niej nie istnieje........................................................s. 45
Kamila Blaszka, Zabrze (Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Rudzińcu)
Trudny patriotyzm............................................................................s. 51
Alicja Kolańczyk, Sosnowiec (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu)
Pułapka umysłu................................................................................s. 53
2

Wiktoria Myczka, Jaworze (Bielska Szkoła Menedżerów w Bielsku-Białej)
Psychika człowieka w XXI wieku.......................................................s. 55

I miejsce
Marta Migacz, Zwonowice (Liceum Plastyczne ZSO 1 w Raciborzu)
Zaufanie.................................................................................................. s. 12
Green Light.............................................................................................. s. 23
II miejsce
Justyna Sielicka, Łaziska Górne (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie)
Człowiek, Człowiek z myślami................................................................. s. 54
III miejsce, wyróżnienie
Patrycja Szajna, Bytom (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu)
Nie tak musi być...................................................................................... s. 18
wyróżnienie
Kamil Jurczyński, Katowice
(Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach)
Doliny przeżyć......................................................................................... s. 24
wyróżnienie
Paulina Kardaczyńska, Piekary Śląskie (zgłoszenie indywidualne)
Bo gdy otwieram oczy, to kocham to co widzę (O mój Śląsku)................ s. 11
wyróżnienie
Dorota Maciaszek, Pstrążna
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - Liceum Plastyczne)
Granica.................................................................................................... s. 17
Karolina Bieniek, Łaziska Górne (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie)
Zdrowie na talerzu.................................................................................. s. 57
Julia Buczak, Bytom (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich)
Życie czy maskarada................................................................................ s. 7
Z życia wzięte.......................................................................................... s. 28
Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna............................................ s. 38
Tomasz Gowin, Żywiec (Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu)
Wybierz mnie.......................................................................................... s. 8
Paweł Kalfa, Gostyń (Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach)
Piąty jeździec........................................................................................... s. 21
Liza Kravchenko, Bielsko-Biała (Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej)
Życie jak ta osa w miodzie....................................................................... s. 49
Karolina Pabiańczyk, Sosnowiec (Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu)
Co nas łączy............................................................................................. s. 27
Życie........................................................................................................ s. 45
Justyna Pukocz, Łaziska Górne (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie)
Natura..................................................................................................... s. 52
Łukasz Sołtys, Łaziska Górne (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie)
Purpurowy klejnot lata............................................................................ s. 50
Od teraz wspólną drogą.......................................................................... s. 43
Oliwia Szymkiewicz, Racibórz (Liceum Plastyczne ZSO nr 1 w Raciborzu)
Ecce homo............................................................................................... s. 58
Panta Rhei............................................................................................... s. 40

www.klubkontra.pl

Laureaci Etapu fotograficznego

3

Jestem w Gazecie!
Z ogromną radością oddaję w Wasze ręce publikację podsumowującą czwartą już
edycję Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!”, organizowanego
przez bytomską Fundację Klub KONTRA. Tegoroczna edycja została dofinansowana
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz ze środków Gminy Bytom.
W tym roku ponad 80 autorów nadesłało łącznie ponad 130 prac dziennikarskich
i fotograficznych. Jury postanowiło nagrodzić aż 30 osób (15 osób w etapie
dziennikarskim oraz 15 osób w etapie fotograficznym). W każdej kategorii Jury
przyznało trzy kolejne miejsca (w tym w etapie dziennikarskim drugie miejsce
ex aequo) oraz cztery wyróżnienia (w tym dwa za uwzględnienie tematu
polityki antysmogowej). Z pracami Laureatów możecie zapoznać się na kolejnych
stronach. Dodatkowo postanowiliśmy, że umieścimy w niniejszej publikacji kilka prac
fotograficznych, którym niewiele brakło, by znaleźć się na konkursowym podium
(wykaz prac znajduje się poniżej). Spis prac dziennikarskich ułożony jest zgodnie
z kolejnością występowania w publikacji, natomiast spis prac fotograficznych
– najpierw od miejsc, przez wyróżnienia, po prace wszystkich uczestników według
ich nazwisk.
Laureatom raz jeszcze serdecznie gratuluję, Czytelnikom życzę przyjemnej lektury,
a wszystkich już teraz zapraszam do udziału w kolejnych edycjach Konkursu
Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!”!
Sławosz Marcisz
Prezes Zarządu Fundacji Klub KONTRA
Koordynator Projektu „Jestem w Gazecie!”

przekaż nam swój 1%

Dodatkowe prace Etapu fotograficznego
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I miejsce w etapie dziennikarskim

Jednostka kontra zbiorowość

Punktem wyjścia do tego rodzaju rozważań jest niedawna lektura „Dziadów” Adama Mickiewicza. Wielu osobom utwór ten
wydaje się nieaktualny i niezrozumiały.
Oczywiście, jest to tekst dramatyczny, pisany językiem artystycznym i opowiadający nieco zagmatwaną historię. Jednak to
nie są jedyne zarzuty, jakie wysnuła młodzież czytająca ten utwór. Mówiono, że
sam pomysł był bardzo ciekawy, zwłaszcza
w II części „Dziadów” – wywoływanie duchów, tajemnica i groza to tematy, które
są bardzo popularne i budzą duże emocje
wśród młodzieży. Wiele współczesnych
książek i filmów dotyka tego zagadnienia.
Powstają serie o wampirach i wilkołakach,
a także o czarownicach i czarodziejach.
Świat magii w „Harrym Potterze” ocza-

rował miliony ludzi na całym świecie
(nie tylko młodych, bowiem wśród fanów
czarodzieja są także ludzie dorośli). Historie o zakochanych wampirach w „Zmierzchu” rozpalają wyobraźnię dziewczyn, które marzą o znajomości z nieśmiertelnymi
i mrocznymi postaciami. Jednak „Dziady”, chociaż poruszają podobny temat,
już takich emocji wśród młodzieży
nie wzbudzają… Dlaczego?
Problemem jest w tym wypadku…
lokalność! Tak, dziady to zwyczaj, który
praktykowany był na Litwie i na północno-wschodnich terenach Polski. Osoby
w moim wieku uważają, że nasz wieszcz
niejako sam, z własnej woli, wyrzekł się
międzynarodowej sławy. Opisywał zwyczaje, które nie są powszechnie znane,
a charakterystyczne dla niewielkiego regionu. Były to rytuały, które naturalnie
łączyły pogańskie wierzenia z chrześcijaństwem. Z jednej strony uznawały istnienie
raju i piekła, rozumiały znaczenie grzechu
i kary za przewinienia, odwoływały się
do uniwersalnych wartości. Patrząc
jednak z drugiej strony, utrzymywano,
że życie ludzkie (doczesne i wieczne)
nie jest łatwe do zrozumienia, a gdzieś
poza granicami naszego poznania znajduje się świat, który rządzi się własnymi
prawami. Lud wierzył ponadto, że można
wieść życie idealne, a jednak nie dostąpić
natychmiastowego zbawienia. Tak wyglądała sytuacja Józia i Rózi, którzy, według
ludowej mądrości, musieli doznać w swoim życiu również nieszczęścia, żeby zasłużyć na przebywanie w raju.
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W dzisiejszym świecie młodzi ludzie stają przed wyborem – akcentować swoją
indywidualność i niezależność, czy też
podporządkować się grupie i jej prawom.
Z jednej strony każdy z nas pragnie być
wyjątkowy, natomiast z drugiej presja
otoczenia i chęć podobania się innym bywają tak silne, że wiele osób jest w stanie poświęcić swoją prywatność i własne
zdanie. Problem ten wydaje się szczególnie istotny teraz – w dobie mediów, które powodują, że świat stał się „globalną
wioską”. W każdym miejscu na kuli ziemskiej mogą panować podobne zasady,
a przepływ informacji jest na tyle szybki,
że trendy z jednego miejsca mogą stać się
powszechne w innym miejscu. W związku
z tym rodzi się pytanie o sens manifestowania swojej odrębności i wyjątkowości.
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Jeszcze bardziej hermetyczna jest historia, jaką opowiada Mickiewicz w III części
„Dziadów”. Z jednej strony przedstawia
bardzo konkretne wydarzenia, czyli uwięzienie i proces studentów na Litwie. Prezentuje ich cierpienie, bunt, niezgodę na
niesprawiedliwość, a wreszcie pogodzenie się z losem i swoją sytuacją. Z drugiej
strony pokazuje także człowieka, który
stara się wyjść poza siebie i przyjmuje
rolę przewodnika narodu, a siłę czerpie
ze swojej twórczości, która jest wyjątkowa. Teoria zakłada, że losy Polski mają być
podobne do losów Chrystusa, który najpierw dobrowolnie cierpiał, aby potem
w chwale zmartwychwstać. Już sam pomysł wydaje się wyjątkowo ciekawy. Zadziwia wyobraźnia autora, siła uczuć,
szaleństwo i nietuzinkowość zaprezentowania tematu. Jednak, zdaniem wielu
osób, „Dziady” nie mogły zyskać międzynarodowego rozgłosu, ponieważ opowiadały o małym państwie i jego problemach,
konfliktach między władzą a poddanymi
oraz o niedoli, która z pewnością była
udziałem również innych podbitych narodów. Nie jest to ponadczasowa, uniwersalna opowieść, która mogła się zdarzyć
równie dobrze w innym miejscu i czasie…
niestety.
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A może wcale nie jest to „niestety”. Przecież „Dziady” to również historia o wyjątkowym bohaterze, indywidualiście,
który nie chce być taki jak inni, nie chce
być podobny do osób z innych szerokości
geograficznych, nie myśli również o całym
świecie, nie marzy o tym, żeby stać się
częścią całego świata. Wręcz przeciwnie,
akcentuje swoje „ja”. Robi nawet więcej,
bowiem stawia się wyżej, niż przeciętny

człowiek, stawia się nawet… na równi
z Bogiem, prowokuje go i obraża! Podobnie zachowuje się Faust, tytułowy bohater dramatu Goethego. Również dotyka
spraw dla człowieka najważniejszych,
rozmawia nie z Bogiem, ale z szatanem,
jednak jego celem jest również zasmakowanie pełni życia i poczucie wyjątkowości. Jednak niemiecki bohater jest tym,
o którym słyszy się za granicą częściej,
niż o naszym Konradzie.
Można się w tym miejscu zastanowić,
czy dzieło Mickiewicza nie byłoby bardziej
znane, gdyby pozbył się on wątków związanych z prześladowaniami studentów,
z cierpieniem polskiego narodu, a skupił
się jedynie na wyzwaniu, jakie bohater
rzuca Bogu. Czy jednak należy się wyzbywać tego, co jest właściwego tylko nam?
Czy warto robić to za cenę większej popularności?
Obserwując współczesny świat, moje otoczenie, rodzinę, znajomych i przyjaciół,
niejednokrotnie widzę, jak łatwo wyrzekamy się tego, co jest nasze, na rzecz uniwersalności. Z pewnością wpływ na nasze zachowania ma globalizacja. Powoduje ona,
że zanikają granice pomiędzy państwami,
a wiele zwyczajów przyjmowanych jest
z najbardziej wpływowego kraju, jakim są
obecnie Stany Zjednoczone. Uznaje się,
moim zdaniem często bezpodstawnie,
że to, co powstało w tym kraju, jest lepsze,
bardziej wartościowe, a przede wszystkim
uniwersalne. Dotyczy to niemal wszystkich dziedzin życia, od posiłków, poprzez
sposoby spędzania wolnego czasu, model
nauki i pracy. Wielu moich rówieśników
uwielbia typowo amerykańskie jedzenie

Życie czy maskarada

w postaci fast foodów, jednocześnie uważając, że polskie potrawy są niemodne. Bigos, pierogi, czy też żurek i rosół są wśród
młodzieży passé, a ktoś, kto przyznaje
się, że wolałby domowy obiad bardziej,
niż hamburgera z frytkami, uważany jest
za istotę staromodną. A przecież nasza
kuchnia jest naprawdę bardzo dobra, dostosowana do warunków w jakich żyjemy(niezbyt ciepłe zimy), a poza tym z pewnością bogatsza w witaminy i substancje
odżywcze, niż amerykańskie jedzenie. Zadziwia mnie również niejednokrotnie postawa moich rówieśników, którzy podczas
wycieczek, czując głód, szukają przede
wszystkim popularnych sieci fast foodów.
Niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy,
zawsze można zjeść dokładnie to samo.
Dania nie tylko smakują identycznie, ale
również identycznie wyglądają. Zamiast
spróbować potraw charakterystycznych
dla danego regionu, poszukać, chociażby z ciekawości, nowych smaków, młodzi
ludzie wybierają to, co jest powszechnie
znane.
Kolejnym przykładem tego, jak łatwo wyrzekamy się swoich zwyczajów, są wszel-

kiego rodzaju święta. Dawniej nie obchodziliśmy walentynek lub Halloween.
Są to zwyczaje, które nieco sztucznie weszły do naszego kalendarza. Niektórzy mówią, że tego rodzaju święta kultywowane
były przez naszych przodków, jednak nie
zawsze w takiej formie i w takim terminie.
Pojawiają się także głosy, że w miejsce
dziadów obchodzi się dzisiaj właśnie amerykańskie Halloween. W pewien sposób
można to przyjąć i zrozumieć, jednak ciężko pogodzić się z tym, jak bardzo zmieniło
się Boże Narodzenie. Według polskiej tradycji, prezenty przynoszone były grzecznym dzieciom w wigilijny wieczór przez
różne postaci. W zależności od regionu
zadanie to wykonywał Aniołek, Dzieciątko lub Dziadek Mróz. Obecnie prezenty
niemal wszędzie przynosi święty Mikołaj.
I to nie ten odziany w biskupią szatę, a roześmiany, wesoły grubasek z reklamy po-
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Julia Buczak, Bytom
Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bytomiu

7

Wybierz mnie
pularnego gazowanego napoju! Może nie
wszyscy myślą tak samo, jednak dla mnie
taki obrazek jest nieco kiczowaty i nie pasuje do atmosfery i powagi świąt.
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Zachłyśnięcie obcą kulturą obserwuje się
we wszystkich dziedzinach życia. Zdaje
się, że wszyscy oglądają te same filmy, słuchają takiej samej muzyki, czytają te same
książki. Wśród moich znajomych często
słyszę stwierdzenia „nie słucham polskiej
muzyki”, „nie interesuję się polskimi filmami”. Zaznaczyć trzeba, że nie są to
jednocześnie osoby, które interesują się
niszowymi dziedzinami sztuki. Zakładają
z góry, że twórczość rodzimych wykonawców nie przypadnie im do gustu, bo nie

Tomasz Gowin, Żywiec
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu
jest tak popularna w zagranicznych, narzucających trendy mediach. Sprawia to,
że interesujemy i ekscytujemy się gwiazdami zza oceanu tak, jakby były bardziej
wartościowe, niż nasze tylko dlatego,
że śpiewają lub tworzą w języku angielskim, który od dłuższego czasu ma status
języka międzynarodowego.
Najgorsze, oprócz bezsensownego zachłyśnięcia się obcą kulturą, wydaje mi
się negowanie i wyśmiewanie przejawów
indywidualizmu, charakterystycznych dla
określonych narodowości. Cudze zwyczaje wyśmiewane są tylko dlatego, że nie
pasują do ogólnego wzorca. Wiele razy
widziałam w Internecie obrazki, na któ-

Z kolei osoby, które deklarują swoją indywidualność, zazwyczaj wpisują się w ogólnie rozumiane trendy. Czasem wydaje się
nam, że jesteśmy oryginalni, wyjątkowi,
a tak naprawdę robimy wszystko, żeby pozbawić się swoich indywidualnych cech.
Można nawet zaobserwować, że wielu
rodziców, mając nadzieję, że ich dziecko w przyszłości zrobi międzynarodową
karierę, nadaje swoim pociechom obco
brzmiące imiona. Rezygnujemy również
z polskich określeń, ochoczo zastępując je
angielskimi odpowiednikami. Boimy się,
że w „globalnej wiosce” zostaniemy pominięci, że nie będą o nas mówić, że nie
będziemy nadążać za trendami, jeśli nie
przystosujemy się do ogółu.
Mickiewicz się nie bał. Z pewnością był
światowym człowiekiem, posługiwał się
wieloma językami, podróżował, przyjaźnił się z wielkimi osobami swoich czasów.
Mógł pisać w innym języku lub umieścić
swoich bohaterów w odmiennej, bardziej
uniwersalnej rzeczywistości. Jednak wy-

brał to, co było bliższe jego duszy, co znał,
wśród czego żył, czym się fascynował.
Oczywiście można powiedzieć, że sposób,
w jaki myślał i tworzył nasz wieszcz, wpisywał się w klimat romantyzmu, ponieważ
również zagraniczni twórcy umieszczali
w swoich dziełach postaci z tamtejszych
wierzeń i legend. Jednak Mickiewicz
nie tylko odwoływał się do mieszkających
w litewskich lasach rusałek, ale również
do polskiej historii. Udawało mu się jednak w takiej formie opowiedzieć o odwiecznym dążeniu człowieka do wolności
i wielkości.
Sądzę zatem, że nie można wyrzekać się
swojej indywidualności w imię globalizacji współczesnego świata. To, co nas odróżnia od innych, stanowi fundament naszego istnienia. Ponadto uważam, że nie
wszystkie obecne trendy pozbawiają nas
tożsamości. Istnieją zespoły muzyczne,
które nawiązują do tradycyjnych brzmień
i ludowych wierzeń, zarówno polskich,
jak i słowiańskich. Powstają filmy na
podstawie popularnych legend. Wiele
mówi się również o grupach rekonstrukcji historycznej, które przedstawiają życie
w Polsce w dawnych wiekach. W ostatnim czasie wielką popularnością cieszy się
również gra Wiedźmin, która powstała na
podstawie książki Andrzeja Sapkowskiego
i w której pojawiają się wątki dawnych
polskich wierzeń, a która zyskała międzynarodowe uznanie. Jak widać – nie zawsze to, co hermetyczne, jest dla innych
niezrozumiałe i nieatrakcyjne.
Ida Zborowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Kozach
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rych wyśmiewano się z Rosjan wieszających na ścianach dywany. Piętnowano
Francuzów za ich zwyczaje kulinarne czy
też Niemców za zamiłowanie do porządku. Często przedmiotem drwin stają się
również typowo polskie zwyczaje, tradycje i przyzwyczajenia. Niedzielny obiad
uważany jest za niemodny, nieświatowy,
niemalże zaściankowy. Wyśmiewa się
proste domowe czynności, takie jak podawanie gościom kapci. Na wakacjach
nie chcemy „zdradzić się”, z jakiego kraju
przyjechaliśmy tylko dlatego, żeby nie być
ocenianymi przez pryzmat swojej narodowości.

9
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Ja Ślązak, ja Polak
„Jestem śląskie dziecko i Ślązakiem zginę.
Kocham śląską ziemię i śląską krainę…”
Juliusz Ligoń
Siódma rano. Budzik jak zwykle informuje, że pora wstać. Nie chce mi się.
Słyszę odgłosy dobiegające z kuchni.
To mama. Jak zwykle przygotowuje kanapki. Na pewno pije kawę, jedyny napój, który sprawia, że staje się normalna.
Nagle do mojego pokoju wpada siostra.
Jak zwykle próbuje mnie dobić hasłem
„wstawaj, nie zdążymy!”. Nie chce mi się.
Jak zwykle.
Każdy dzień jest podobny. Lubię rutynę, rutyna lubi mnie. A co by było, gdyby… Pamiętam opowieści mojej prababci, która powtarzała jak mantrę,
że kiedyś było gorzej. Gdy jeszcze żyła, często
w swoich opowiadaniach wracała do
historii swego ojca, powstańca. Zginął na początku sierpnia 1919 roku
podczas pierwszych walk powstańców
z Grenzschutzem – niemieckimi oddziałami straży granicznej. Moja prababcia nigdy nie spotkała swego ojca,
ponieważ zginął, gdy jej mama była
w ósmym miesiącu ciąży. Życie prababci
zaczęło rodzić się w brzuchu jej mamy,
kiedy życie jej ojca właśnie się kończyło.
Mój prapradziadek, Ludwik Waliczek,
pracował na kopalni, jak prawie każdy
na Śląsku w tych czasach. Miał też ogromne gospodarstwo, którym zajmowała
się rodzina, żona i czworo dzieci. Ludwik
10 był Ślązakiem. Nie chciał, by Śląsk na-

leżał do Niemiec. Miał dość prześladowań i represji wobec objawów polskości.
Miał dość niemieckiego Śląska. Prababcia mówiła o nim jako o kimś bardzo
wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, kto tę wrażliwość starał się wpajać innym. Walczył, by zapewnić żonie
i dzieciom spokojną przyszłość w wolnej
Polsce. Choć wielu powstańców często
było porównywanych do ludzi zawziętych, jakby chcieli nieść śmierć, on nigdy
nie prowokował, czekał na znak, na rozkaz.
Niestety podczas zwiadu w lesie wpadł
w zasadzkę i został zabity.
Gdyby mój pradziadek dożył czasu plebiscytu na Śląsku, na pewno ucieszyłby się,
że jego rodzina, sąsiedzi, mieszkańcy zagłosowali za przyłączeniem Śląska do Polski. To jest prawdziwy patriotyzm.
Mój patriotyzm? Tradycyjna definicja
patriotyzmu znana jeszcze z czasów,
kiedy Polska nie posiadała niezależnego państwa mówi, że patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania
własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia
za nią ofiar, pełna gotowość do jej obrony,
w każdej chwili. Charakteryzuje się też
przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do
pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub
życia.
Patriotyzm to również umiłowanie
i pielęgnowanie narodowej tradycji,
kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej,
wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

Bo gdy otwieram oczy, to kocham to, co widzę (O mój Śląsku)
wyróżnienie w etapie fotograficznym

Dla mojej mamy, która uczy w szkole, patriotyzm polega na byciu blisko
z uczniami i angażowaniu ich w projekty,
czyli rozwijanie ich wiedzy. Dla niej ważne jest wywieszenie flagi na 3 Maja czy
11 Listopada, pomoc sąsiadce w przyniesieniu zakupów, podniesienie śmieci, które leżą na drodze, nie zastawianie całego
chodnika samochodem, nie parkowanie
na miejscu dla niepełnosprawnych.
Zapytałem ojca, co dla niego znaczy słowo patriotyzm. Nie chciał rozmawiać.

Jak zwykle. Ciężka praca ogranicza
czas, który moglibyśmy spędzić razem.
Dla niego patriotyzm to kibicowanie
Klubowi Górnik Zabrze. Zabiera mnie
czasem na mecz. Nie lubię sportu,
ale lubię z nim być na meczu. Wtedy ubieramy koszulki klubowe, śpiewamy hymn i cieszymy się z każdego gola. Jego patriotyzm
to głosowanie podczas wyborów. Nigdy,
odkąd skończył 18 lat i stał się prawnym
obywatelem Rzeczpospolitej, nie opuścił
głosowania w wyborach samorządowych
czy prezydenckich. Mówi, że to obowiązek każdego Polaka. Jego patriotyzm
to podatki, które regularnie płaci, dbanie
o ogród i sadzenie drzew. Drzewa to życie,
to oddech wolny od smogu. To jest jego
patriotyzm.
11
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Dziś o patriotyzmie mówi się bardzo
dużo, ale w inny sposób. Zapytałem,
co o współczesnym patriotyzmie myślą
moi najbliżsi.

Paulina Kardaczyńska, Piekary Śląskie
zgłoszenie indywidualne

Zaufanie
I miejsce w etapie fotograficznym
Współczesny, polski patriotyzm ma bardzo wiele twarzy. Ten, o którym mówi
się najwięcej, jest bezpośrednio związany z wydarzeniami historycznymi. I bardzo dobrze. Historia jest ważna również
dla mnie, bo według mnie patriotyzm
to szacunek do historii, tradycji ojczystego
kraju, dbanie o śląskie korzenie, pamięć
o moim prapradziadku – powstańcu śląskim.
Dla mnie patriotą jest osoba, która nie
12 tylko dba o ważne rocznice historyczne,

Marta Migacz, Zwonowice
Liceum Plastyczne ZSO 1 w Raciborzu
ale jednocześnie pomaga starszej pani
w zrobieniu zakupów, płaci uczciwie podatki, troszczy się o swoich pracowników,
odnosi się do innych kulturalnie czy sprząta kupy po swoim psie. Największą wartością w życiu jest drugi człowiek, a to wiąże
się z rodziną. Moja siostra, moja mama,
mój tata to moja rodzina, to moja ojczyzna. Mam dla kogo żyć.
Jakub Kruk
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Ludwika Holesza w Świerklanach
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Bajka o Niezgodniku

Dawno, dawno temu, tak dawno, że nawet najstarsi ludzie już tego nie pamiętają, było sobie miasto. A musicie wiedzieć,
że było to w czasach, w których tylko
nieliczni znali pismo i umieli czytać, po
świecie zaś kręciło się mnóstwo różnych
utopców, strzyg, wszelkiego autoramentu zjaw i złośliwych duchów. W mieście
tym mieszkali ludzie bardzo pracowici, ale
którzy nie byli chciwi, dlatego pracę wykonywali szybko i dobrze, a potem mieli
czas na rozmowy z innymi. Wychodzili
często na rynek i wygłaszali mowy, a rynek
miał tę właściwość, że nawet kiedy kilku
oratorów wygłaszało mowy i wymieniało poglądy ze słuchaczami, nie przeszkadzali sobie nawzajem. Tak był ten rynek
zmyślnie zaprojektowany i wykonany,
że choćby w jednej części rynku była zabawa
i chichoty, a w drugiej poważne dysputy, to żadne dźwięki nie wydostawały się
poza krąg zainteresowanych.
Wszystko szło dobrze, dopóki w mieście
nie pojawił się zły duch Niezgodnik. Bardzo nie podobało się złośnikowi to, co zobaczył i postanowił raz dwa rozprawić się
z panującym porządkiem. Stawał tedy ów
Niezgodnik za oratorem i kłuł słuchaczy
długą piką, na końcu której były maleńkie zadziory, które wbijały się w ubrania
i ciała mieszkańców. Albo stawał za słuchaczami i kłuł piką oratora, ale tylko wte-

dy, gdy ktoś mówił. Wiedział Niezgodnik,
że ludzie go nie widzą, dlatego używał sobie do woli, a biedni mieszczanie myśleli,
że to słowa tak ich ranią, bo czuli ukłucia
tylko wtedy, gdy ktoś się wypowiadał.
Małe haczyki tkwiły w ciałach i ubraniach,
kłuły, drażniły, swędziały i zadawały ból.
W mieście zaczęły się dziać dziwne rzeczy.
Mówcy i słuchacze nie mogli się skupić.
Zamiast słów oratora, przy którym stali,
słyszeli słowa innego referenta i komentowali tamtą mowę. Wtedy mówca otwierał ze zdziwienia usta i albo milczał, albo
przyganiał swojemu audytorium, które
już wtedy słyszało jego słowa i obrażało
się okrutnie, że przygania jakoby gawiedzi. Sprawy miały się coraz gorzej. Ludzie
nadal przychodzili na rynek, ale prawili sobie złośliwości i się przekrzykiwali.
Młodzi mijając starych udawali różne
dźwięki albo stroili miny. Starsi wytykali
młodzieży niedojrzałość. Niezainteresowani przechodnie złośliwie komentowali
oracje, a komentarze rzucali w powietrze,
nawet nie zatrzymując się przy deklamatorze. A Niezgodnik kłuł, kłuł i wykrzywiał
się w uśmiechu.
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Rzecz o wypowiedziach i konfliktach,
głównie w mediach elektronicznych,
ale nie tylko, czyli netykieta ubrana w bajkę i przyprawiona rozsądkiem.

Kto wie, co by się jeszcze stało, gdyby nie
stary Matuzalem mieszkający w najwyższej kondygnacji wieży, który z okna mógł
oglądać cały rynek. Był to człowiek bardzo
mądry, który przeczytał wszystkie ówczesne księgi, a który miał jeszcze tę umiejętność, że mimo wieku widział więcej i dalej
niż inni, bo nawet w przyszłość patrzył
i widział też duchy. Z początku nie do- 13

strzegł Niezgodnika, bo ten ukrywał się
za plecami przechodniów. Ale widział
dziwne zachowanie mieszkańców, które
bardzo go zaniepokoiło.
Kiedy wreszcie dostrzegł złośliwego ducha zerwał się na równe nogi i… omal nie
wypadł przez okno. Po pierwsze dlatego,
że nie dostrzegł, że jego srebrna broda
zwisająca przez okno sięgała już prawie
do bruku, a jej pojedyncze włosy były
wczepione w szczeliny muru i splecione
z bluszczami wspinającymi się po wieży,
a po wtóre, że kolana odmówiły mu posłuszeństwa od ciągłego siedzenia, stąd
zachwiał się na nogach.
Matuzalem od dawna już nie wychodził,
bo nie miał takiej potrzeby. W mieście
działo się dobrze, mógł więc studiować
mądre księgi i pisać, a wszystko przynoszono mu do wieży. Teraz, kiedy krew
napłynęła mu już z powrotem do głowy,
sięgnął po najdłuższe nożyce, jakie miał
pod ręką, jednym ruchem odciął wspaniałą srebrną brodę i wybiegł z wieży.
Choć tak naprawdę to tylko jego pochylona do przodu sylwetka zdradzała, że bardzo się spieszy, bo z racji wieku poruszał
się z mozołem. Ale że w mieście wszystko było dobre, to i ta sytuacja okazała się
dobra, bo zajęty psotami duch Niezgodnik
nie zauważył, że niezrównany mędrzec
wyszedł z wieży i szykuje mu karę. Broda
nadal zwisała na murze, a stary powolny
człowiek nie zwrócił uwagi złośnika, który
psocił dalej w najlepsze.
Matuzalem zaś udał się do najlepszych
rzemieniarzy w mieście. W mieście nie
14 było złych rzemieniarzy, ale udał się do

najlepszych z najlepszych z prośbą, by ci
wykonali proce dla każdego mieszkańca
miasta. Wielce dziwili się rzemieniarze, bo
nie umieli robić broni. W mieście nie było
waśni ani wrogów, ale że rzemieniarze
byli najprzedniejszymi fachowcami, przeto zaprojektowali proce tak, jak uznali za
stosowne, a wykonana broń niosła daleko
i celnie.
Potem wzywał Matuzalem mieszczan do
ratusza, ale pojedynczo, żeby nie wzbudzić podejrzeń Niezgodnika. Wyciągał
mieszkańcom zadziory, których nie widzieli, zbierał do małych drewnianych pudełek, które kazał zabrać ze sobą i udzielał
instrukcji, jak mają postąpić dalej. Kiedy oczyścił już wszystkich mieszkańców,
a przynosiła im ta czynność wielką ulgę,
przyszło do wymierzenia kary złośnikowi.
Matuzalem mówił każdemu, że kiedy on
wyjdzie z ratusza, to wszyscy mieszczanie
mają potajemnie wsypać zawartość pudełek do koszyczków w procach, ale tak, żeby
niczego nie uronić i wszyscy jednocześnie
mają udać się na rynek, ale mają iść przed
nim – najniżsi z przodu, a najwyżsi z tyłu,
wtedy on wysunie się w środku na czoło
tłumu i wskaże palcem, gdzie należy celować. Wszyscy wierzyli Matuzalemowi, bo
był bardzo mądry, a poza tym choć pudełka wydawały im się puste, to jednak coś
w nich grzechotało.
Duch Niezgodnik widząc zbliżający się
tłum myślał, że to będzie jakieś wielkie zebranie i już obmyślał, jakiego strasznego
zamieszania narobi w tym towarzystwie.
Nie spodziewał się złośliwiec fortelu,
bo mieszczan nie kłuły już zadziory i miny
mieli zadowolone, jakby szli na ucztę,

Żaba z wielkim okiem
Bartosz Palacz, Rędziny
zgłoszenie indywidualne

Niezgodnik uciekł, gdzie pieprz rośnie
albo jeszcze dalej i poprzysiągł sobie nigdy do miasta nie wracać, a Matuzalem
wyjaśniał mieszkańcom, co ich spotkało. Niektórzy mieszczanie zarzekali się,
że od razu wiedzieli, że to o to chodziło
i że widzieli, jak Niezgodnik uciekał,

ale nie była to prawda. Tylko Matuzalem
to widział i śmiał się przy tym szczerze,
bo duch podskakiwał i ulatywał przekomicznie. Ale piski Niezgodnika słyszeli
wszyscy, nawet głuchy Franek przysięgał,
że też słyszał.
W mieście wszystko wróciło do normy.
Wokół oratorów gromadziła się tylko zainteresowana publiczność. Ci, którzy chcieli
sobie powesołkować, gromadzili się wokół żartownisiów, ci, których interesowały
poważne sprawy, słuchali mędrców. Nikt
nie przygadywał bez powodu ani nie próbował zabawiać krotochwilą tam, gdzie
tego nie oczekiwano, a jeżeli, to z wyczuciem. Harmider wszczynano tylko tam,
gdzie się tego spodziewano, a kto nie miał
nic do powiedzenia, to milczał. A wszyscy
żyli długo, szczęśliwie i zgodnie, bo wszyscy pamiętali jak bardzo piekące były zadziory z piki Niezgodnika.
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a nie do walki. Wtedy Matuzalem wysunął się na czoło pochodu. Nogi ugięły się
pod Niezgodnikiem, kiedy go zobaczył,
ale było już za późno. Matuzalem wskazywał palcem, gdzie należy miotać z procy,
a kolejne rzędy mieszczan wykonywały
polecenie, proce zaś niosły celnie i daleko.
Duch Niezgodnik poczuł się jak jeździec,
który wpada na świeżo utkaną pajęczynę
z dopiero co złowionymi komarami, które
wygłodniałe tylko czekają na ofiarę i zamiast uszanować wybawiciela, wszystkie
na raz wpijają się w nieszczęśnika. Tyle że
pajęczyn było wiele, bo co rząd procarzy,
to sto ukłuć. Jak nie zacznie Niezgodnik
piszczeć, jak nie zacznie uciekać i podlatywać, jak nie zacznie wyrzekać Matuzalemowi, ale wszystko na nic.

Jarosław Zatoń
Zespół Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych w Katowicach 15

III miejsce w etapie dziennikarskim

Nowa w starym świecie
Cisza. Nieskazitelny brak jakiegokolwiek
dźwięku. Zimno kamienia, na którym
siedzę. Odpoczywam w cieniu pomnika.
Gdzieś za mną na ławkach w parku zrobili
sobie imprezę pijacy. Śmierdzące alkoholem czerwone mordy ciągle się marszczą
i rozciągają usta w głupawym uśmiechu.
O nie… Tu jest tak samo jak na Ukrainie,
a przecież to miał być nasz prawdziwy raj.
Docierają do mnie dźwięki przejeżdżających samochodów z pobliskiej drogi.
Cichy, biały dźwięk, delikatny szmer
nocy. Nocy, która tak różni się od tych
przepłakanych, samotnych, zapadających w domu wiecznie niezadowolonych
ze mnie dziadków… A może to będzie mój
wymarzony raj?
W szkole znowu dopada mnie zwątpienie. Wszyscy przyglądają mi się dziwnie,
gdy wypowiadam pierwsze słowa powitania. O tak, słyszą mój akcent…
Docierają do mnie ledwo słyszalne szepty:
„co ta za ‘Ruska’?”. Nie mam siły tłumaczyć,
że jestem Ukrainką, że tu właśnie miałam
odnaleźć „Ziemię Obiecaną”. Gdy przeszywa mnie kolejne wrogie spojrzenie, żeby
nie stracić cierpliwości, wkładam słuchawki. Wszyscy myślą, że słucham muzyki,
a ja słyszę ciszę. I obojętność przechodzących obok rówieśników, dla których „Ruska” była atrakcją tylko przez chwilę.
Wiem, że jestem samotna. Może jeszcze
za wcześnie, przecież jestem nowa tutaj.
W poprzednim mieście, w którym miesz16 kałam, zostawiłam najlepszą przyjaciółkę.

W kraju, z którego pochodzę, zostawiłam
tylko dziadków i tę część rodziny, która
mną się nigdy nie interesowała. Musiałam uciekać… Przed nękaniem kolegów,
przed wojną na Ukrainie, przed śmiercią
ojca, obojętnością rodziny i przed przeszłością. Po prostu byłam zbyt inna. Tam
wszyscy mają być jednakowi, obojętni.
Fabryka robotów. Byłam naiwna i głupia,
bo myślałam, że mogę być inna, wyjątkowa. Niestety boleśnie przekonałam się,
że wystarczy raz otworzyć ramiona, rozciągnąć skrzydła i już ma się je odcięte.
Doświadczyłam nienawiści kolegów
z klasy. Doświadczyłam zmiany kraju, języka, otoczenia. Doświadczyłam depresji
i samotności w tłumie. I znów uciekam.
Na most, do parku, nad rzekę. Robię zdjęcia, piszę listy do samej siebie, słucham
muzyki, tańczę w pyle. Odcinam się od
świata, jednocześnie się z nim jednocząc.
Szukam siebie. Może moment, kiedy poznam i pokocham siebie, a może kiedy nawet znajdzie się ktoś, kto mnie zaakceptuje sprawi, że już nie będę samotna.
Wracam do domu, witana radośnie przez
kochającą matkę. Tę, która nigdy mnie nie
opuściła. Tę, która zabrała swoje dziecko
do obcego kraju, aby je ocalić. Czasami
mam wrażenie, że nie jest moją matką,
a najlepszą przyjaciółką. Nawet obojętna wszystkiego kotka przyszła ocierać się
o moje nogi. Czy znajdę kiedyś mój Eden?
A może tylko nie potrafię go dostrzec?
Mariia Sanina
Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu

wyróżnienie w etapie dziennikarskim

Współczesne czasy niosą dla ludzi zagrożenie, które w wiekach wcześniejszych nie
istniało. W średniowieczu bali się niewidzialnych i znanych z opowieści smoków.
Ludzie czasów obecnych winni się bać
niewidzialnego i groźnego smogu zanieczyszczającego powietrze tak potrzebne do życia wszystkich istnień na Ziemi.
Wiek XXI to ostatnia chwila na przebudzenie się i wdrożenie polityki antysmogowej
rządów całego świata, w tym i Polski.

W Polsce z inicjatywy Polskiej Izby Ekologii
organizowane są konferencje poruszające
temat „Wpływu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie”. Spotkania te mają na celu
uświadomienie powagi problemu, jakim
jest smog. Nasz kraj niestety znajduje się
na jednym z pierwszych miejsc na liście
państw z najgorszą jakością powietrza.
Wśród pięćdziesięciu miast wymienionych w światowym rankingu aż trzydzieści trzy znajdują się w Polsce. Nie stawia
to naszej ojczyzny i jej obywateli w najlepszym świetle, jeśli chodzi o szacunek
i dbałość o ekologię własnej planety. Statystyki również nie przynoszą powodów
do dumy oraz optymizmu. Według nich
co roku z powodu chorób układu oddechowego umiera przedwcześnie od 40
do 45 tysięcy Polaków. Musimy sobie
uświadomić, że profilaktyka jest o wiele tańsza niż leczenie chorób spowodowanych śmiercionośnymi wyziewami
z kominów. Należy mówić o przyczynach
powstawania smogu oraz próbować je
skutecznie zwalczać. Niestety w życiu codziennym widać, że nasze społeczeństwo
nie jest jeszcze w pełni świadome zagrożeń, jakie przynosi smog. W dalszym ciągu
to wysoki odsetek, bo ponad 50% ludzi
sądzi, że zanieczyszczone powietrze nie
wpływa negatywnie na zdrowie.
Granica
wyróżnienie w etapie fotograficznym
Dorota Maciaszek, Pstrążna
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu - Liceum Plastyczne
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Nie tak musi być
III miejsce w etapie fotograficznym
wyróżnienie za podjęcie tematu polityki antysmogowej
Śmiercionośny smog powstaje w wyniku ogrzewania domów paliwami niskiej
jakości, jakimi są węgiel, muły węglowe
czy nawet wilgotne drewno oraz przez
wciąż rosnącą ilość pojazdów poruszających się po drogach wsi i miast. Aby obywatele naszego kraju mogli zmniejszyć
swój udział w truciu powietrza, powinni
zamienić węgiel na lepsze jakościowo
i mniej zatruwające środowisko paliwo
(jakim jest na przykład pellet) oraz zaopatrzyć się w piec grzewczy dostosowany do
mniejszej emisji szkodliwych wyziewów
procesu spalania co najmniej klasy 5.
Jest coraz więcej miast w Polsce, gdzie
władze dają mieszkańcom dofinansowa18 nie do pieców, aby zachęcić ich i wspo-

Patrycja Szajna, Bytom
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bytomiu

móc w walce o czystość powietrza. Zanieczyszczenia atmosfery powstające ze złej
jakości paliwa wpływają niekorzystnie nie
tylko na problemy z drogami oddechowymi, ale również na nasze samopoczucie,
wydajność całego organizmu oraz naszą
wagę ciała. Pani dr. hab. Joanna Żywiec
z Katedry Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu przedstawiła problem zanieczyszczenia powietrza
jako wpływający na zaburzenia produkcji
insuliny, wywołujący między innymi cukrzycę. Jeśli dojdzie do tego brak aktywności fizycznej i częste spożywanie mocno przetworzonego jedzenia, to mamy
naciekające jak rdza problemy społeczne
ze zdrowiem.

Na Śląsku obowiązuje uchwała antysmogowa nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia
2017 roku, która wprowadziła na obszarze województwa śląskiego ograniczenia
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W efekcie
zmian prawnych wprowadzone zostały
ograniczenia zarówno dotyczące paliw,
jak i palenisk . Za naruszenie przepisów
ustalone są sankcje, lecz w uchwale antysmogowej nie odnajdzie się regulacji
odnoszących się do sankcji, jakie grożą
za niestosowanie się obywateli do przepisów aktów prawa miejscowego. Sankcja ta została wskazana w art. 334 p.o.ś.,
zgodnie z którym „kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa

przyjętej na podstawie art. 96, podlega
karze grzywny.”
Z Kodeksu wykroczeń wynika, że grzywna wymierzana jest w wysokości od 200
do 5000 złotych. Zgodnie z Kodeksem postępowania – postępowanie mandatowe
jest prowadzone przez Policję oraz – gdy
stanowi tak przepis szczególny – także
przez inne organy. W zakresie naruszenia
regulacji uchwał antysmogowych oprócz
funkcjonariuszy Policji grzywnę w drodze
mandatu karnego mogą nakładać także
odpowiednio upoważnieni inspektorzy
Inspekcji Ochrony Środowiska (na mocy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie nadania inspektorom Inspekcji
Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego). Takich możliwości nie mają jednak
strażnicy straży gminnych i obecnej chwili
nie istnieje żaden przepis, który przyznawałby im taką kompetencję.
Istotne i logiczne wydaje się, aby właściwe służby były wyposażone w odpowiednie kompetencje do reagowania
w sytuacjach, gdy przepisy uchwał antysmogowych nie są respektowane. W tym
kontekście należałoby uregulować i wysunąć postulat, żeby poszerzyć uprawnienia
strażników straży gminnych w zakresie
nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego za wykroczenie określone w art.
334 p.o.ś., czyli za naruszenie regulacji antysmogowych.
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W związku z narastającym problemem
czystego powietrza i zdrowiem obywateli
rząd ustalił uchwałę antysmogową. Niedługo miną dwa lata od wejścia jej w życie. Ustawy ta zmieniła między innymi
brzmienie art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej „p.o.ś.”), likwidując
tym samym formalne przeszkody dotyczące stosowania tego przepisu. Art. 96
p.o.ś. upoważnia sejmiki województwa
do przyjmowania uchwał wprowadzających ograniczenia lub zakazy w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Od czasu tej nowelizacji w kilku województwach doszło już
do wydania uchwał, których celem jest
przeciwdziałanie problemowi niskiej emisji. Uchwałę antysmogową przyjęły jako
pierwsze sejmiki województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Należąca do województwa śląskiego Częstochowa, która liczy około 230 tysięcy
mieszkańców, na wprowadzenie w życie uchwały antysmogowej w 2018 roku 19

przeznaczyła na dopłaty do wymiany
źródeł ogrzewania pół miliona złotych,
a jak wynika z odczytów – jakość powietrza
w Częstochowie niejednokrotnie jest gorsza, niż w Katowicach. Wystarczy spojrzeć
na dane działającej od stycznia tego roku
sieci czujników Airly, dzięki której możliwe jest monitorowanie stanu powietrza
w czasie rzeczywistym za pomocą mapy
online. Potwierdzają to również pomiary
dwóch stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które znajdują się
u zbiegu alej Jana Pawła II i Armii Krajowej oraz przy ulicy Baczyńskiego. Przy tak
dużym zanieczyszczeniu ta kwota dotacji
do wymiany źródeł ogrzewania według
ekspertów może być niewystarczająca.
Jednak po wejściu w życie uchwały antysmogowej zainteresowanie mieszkańców dotacją było słabe. Prawdopodobnie
związane było to z systemem niewłaściwego informowania. Przykładem dobrych
praktyk jest Kraków, od którego władze
Częstochowy powinny brać przykład.
Na chwilę obecną mieszkańcy Częstochowy bardzo chętnie składają wnioski
o dotację na wymianę źródła ciepła. Zachęceniem, oprócz troski o środowisko,
jest wysokość oferowanej dotacji, sięgająca nawet 7 tysięcy złotych. Przy takich
kwotach można już mówić o naprawdę
dobrych jakościowo urządzeniach grzewczych. Zainteresowanie związane jest
również z podniesieniem poziomu świadomości wśród mieszkańców. Władze
wyciągnęły wnioski z wcześniejszego postępowania i praktyk innych miast i wprowadziły działania edukacyjno-informacyjne dotyczące smogu wśród mieszkańców
20 dzielnic: Błeszno, Lisiniec, Stradom, Gna-

szyn-Kawodrza, Dźbów i Grabówka, gdzie
gęsta zabudowa jednorodzinna jest dużym generatorem zanieczyszczeń. Dzięki
wyjściu przedstawicieli władzy Częstochowy do ludzi oraz dzięki wielu rozmowom i analizom okazało się, że środków
finansowych potrzeba jeszcze więcej,
by walczyć ze smogiem jeszcze przed
zbliżającym się okresem grzewczym.
W związku z zaistniałą sytuacją prezydent
Częstochowy postanowił zwiększyć pulę
środków przeznaczoną na modernizację
systemów grzewczych o 350 tysięcy złotych. W kolejną fazę wkracza również projekt, dzięki któremu mieszkańcy otrzymają wysokie dofinansowanie do montażu
instalacji solarnych, fotowoltaicznych lub
pomp ciepła. Częstochowa do 2027 roku
jest zobowiązana wymienić wszystkie kotły węglowe na inne źródła ogrzewania.
Najważniejsze jest jednak świadome działanie każdego mieszkańca miasta poprzez
ograniczenie w paleniskach niskoenergetycznych i szkodzących paliw. W wykrywaniu niesumiennych obywateli-trucicieli ma pomóc skutecznie dron. Główny
Instytut Górnictwa posiada możliwość
pomiaru i monitorowania jakości powietrza dzięki mobilnemu laboratorium
pomiarowemu, nazywane Eko-Patrolem
GIG. W zestaw badawczy Eko-Patrolu GIG
wchodzi samochód elektryczny, który wyposażony jest w stację meteo i platformy
pomiarowe oraz dron z autorskimi czujnikami GIG. Wykorzystanie latającego Eko-Patrolu GIG to kolejny krok w działaniu
na rzecz miasta w rozwiązywaniu problemu smogu. Eko-Patrol ma pomóc w lokalizowaniu tych mieszkańców, którzy palą
w piecach złym paliwem. Straż Miejska,

Piąty Jeździec
Paweł Kalfa, Gostyń
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Zastosowana mobilna metoda pomiaru pozwala nie tylko na ocenę gęstości
zapylenia, ale również na sprawdzenie
rozkładu granulometrycznego pyłów,
w szczególności frakcji wdychalnych: PM1,
PM2.5 i PM10, oraz relacji CO do CO2
w spalinach. Dzięki wykorzystaniu drona
błyskawicznie skraca się czas procedury
kontrolnej, gdyż urządzenie pobierając
próbkę dymu wydobywającą się z komina,
na bieżąco potrafi ją zanalizować i podać
skład. Poprzez wykorzystanie specjalnego
oprogramowania dane trafiają do operatora i są zapisywane w bazie. Zebrane
dane opracowywane są w formie raportu
z przeprowadzonych badań i analiz wraz
z ich interpretacją i wizualizacją.
Zdrowie człowieka to temat bardzo szeroki, składający się z wielu czynników, w tym
ze środowiska, w którym człowiek przebywa. Warto zacząć dbać o swój dobry stan
ducha i ciała. Im istota ludzka zrozumie to
wcześniej, tym szybciej zwiększy szansę
na długie, szczęśliwe przejście drogi swego istnienia. Lecz rozumny człek winien

pamiętać, że tak jak nie istnieją smoki,
planeta Ziemia nie jest jego własnością
i nikt nie dał mu prawa do bezkarnego
niszczenia jej. Każdy od najmłodszych lat
powinien mieć wpajane darzenie „naszego domu” odpowiednim dla niego szacunkiem i miłością, tak aby przyszłe pokolenia
nie musiały cierpieć przez nasze błędy,
a matka natura tryskała różnorodnością
żywych organizmów. Skutki smogu są
śmiertelnie niebezpieczne.
Roksana Harnys
Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie.
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posiadając wyniki pomiarów, zapuka wraz
z urzędnikami do największych trucicieli
i pobierze od nich próbki do przebadania.
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Polityka antysmogowa a nasze zdrowie
Wielu ekologów zastanawiało się i zastanawia co można zrobić, by chronić
nasze środowisko przed zanieczyszczeniami. Podjęto konkretne kroki, które
mają za zadanie chronić nas i środowisko,
w którym żyjemy. Biorąc pod uwagę fakt,
że Polska jest jednym z najbardziej zadymionych krajów Europy, politycy naszego kraju zmierzają w kierunku poprawy
tej sytuacji. W kwietniu 2017 r. Sejmik
Województwa Śląskiego przyjął uchwałę
antysmogową. Zakazuje ona stosowania
najbardziej szkodliwych dla środowiska
paliw, spalania w piecach węgla brunatnego, mułu, flotu, mokrego drewna oraz
wymianę starych instalacji grzewczych.
Jednak samo wprowadzenie uchwały nie
rozwiąże problemu, a powietrze, którym
oddychamy, nie zrobi się czystsze. Nowy
sezon grzewczy, który właśnie się rozpoczyna powoduje, że wraca temat smogu,
o którym mieszkańcy podczas ciepłego
lata i słonecznej jesieni zapomnieli. Został
uruchomiony Program Czyste Powietrze.
Każdy, kogo nie stać na wymianę pieca,
może skorzystać z dotacji. Dokumenty
można składać w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach już od września 2018 roku.
Sami mieszkańcy mogą zadbać o swoje
zdrowie nie paląc starych mebli, opon i innych odpadów gospodarstwa domowego.
Może pojawi się bezpłatny transport miejski, który spowoduje, że na ulicach będzie
mniej samochodów, co z kolei przełoży
22 się na czystsze powietrze. Może kontrole

dymów wydobywających się z kominów
będą bardziej wzmożone i liczba mieszkańców którzy jeszcze nie przestrzegają
przepisów uchwały antysmogowej się
zmniejszy. Hurtownie czy składy węglowe
też powinny być kontrolowane, czy sprzedają węgiel dobrej jakości. Wciąż jednak
jest jeszcze dużo do zrobienia.
Sprawa jest pilna – zwłaszcza że dotyczy
naszego zdrowia, którego wartości nie
można przeliczyć na żadne pieniądze.
Smog każdego dnia sieje spustoszenie
w naszych organizmach. U osób zdrowych
dochodzi do stanów zapalnych, podrażnienia spojówek, krtani, tchawicy, zapalenia płuc, zmęczenia, spadku tolerancji
wysiłku. Zanieczyszczenie powietrza może
przyczyniać się do chorób układu krwionośnego, nerwowego, oddechowego
i rozrodczego. Jest szczególnym zagrożeniem dla dzieci, których niedojrzałe organizmy z mniejszą odpornością układu oddechowego wykazują większą podatność
na zanieczyszczenia i szkodliwe związki
wytwarzające się podczas spalania odpadów (np. toksyczne dioksyny, furany
czy cyjanowodór). A trzeba pamiętać,
że to właśnie młode pokolenie jest przyszłością narodu.
Skupmy się nad tym, w jakich warunkach
żyjemy i wykorzystajmy wszystkie możliwości poprawy stanu naszego środowiska, bo zdrowie i życie mamy jedno.
Maja Fedyniak
Szkoła Podstawowa nr 46 w Sosnowcu

Patriotyzm - czym jest dzisiaj?

W pewnej przeszłości naszego kraju nie
było na mapie, znajdowaliśmy się pod
zaborami i nie mogliśmy swobodnie mówić w naszym języku. Trzeba było walczyć
z próbami germanizacji i rusyfikacji, prze-

Green Light
Marta Migacz, Zwonowice
Liceum Plastyczne ZSO 1
w Raciborzu

śladowaniami i upokorzeniami. Patriotyzm rozumiany był jako miłość i przywiązanie do ojczyzny, chęć przywrócenia
Polakom utraconego terytorium i odebranych praw. Przejawiał się w kultywowaniu zwyczajów i tradycji czy też w dbaniu
o czystość języka. Nie było to tak proste,
jak dzisiaj. W szkołach i urzędach należało
się posługiwać obcym językiem, a w wielu
miejscach trzeba było się wyrzec przynależności do polskiego narodu, aby zajmować ważne stanowisko lub dostać awans.
Przywiązanie do historii, do miejsca, do
przodków i do jedności z innymi przedstawicielami narodu sprawiło, że Polacy
podejmowali się różnych sposobów, aby
wolność odzyskać. Niejednokrotnie narażali się na niebezpieczeństwo, prześladowania, a czasem ryzykowali swoje życie.
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100. rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę zbliża się wielkimi krokami.
W związku z tym w wielu mediach mówi
się o patriotyzmie. Wspomina się, jak
ważne w dzisiejszych czasach jest to zjawisko i ile może znaczyć dla nas, młodych
ludzi, którzy w przyszłości mają budować
nasz kraj. Czym jednak jest patriotyzm
w dzisiejszych czasach? Czy można go rozumieć w taki sam sposób jak dawniej?
Czy też w dzisiejszym zmieniającym się
i globalizującym się świecie w ogóle można mówić o patriotyzmie?
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Doliny przeżyć
wyróżnienie w etapie fotograficznym
Kamil Jurczyński, Katowice
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 3
im. E. Abramowskiego
w Katowicach

Podobna sytuacja miała miejsce w czasie
II wojny światowej. Wróg stanowił realne
zagrożenie – odebrał nam spokój, godność i pozbawił życia wiele osób. Polska
znowu zniknęła z mapy Europy, pogrążyła
się w chaosie. Istniała szansa, że nie odzyskamy siły. Od przedstawicieli naszego narodu wymagano poświęcenia. Patriotyzm,
miłość i oddanie ojczyźnie wymagały czasem największej ofiary. Starsi i młodsi,
mężczyźni i kobiety, amatorzy i wyszkoleni
– wszyscy mogli zginąć, walcząc za ojczyznę. To, jak bardzo kocha się Polskę, można było pokazać, atakując wroga lub starając się mu ze wszystkich sił przeszkodzić.
Można zatem powiedzieć, że patriotyzm
jest siłą, która wyzwala w człowieku najszlachetniejsze uczucia, sprawia, że jest
24 w stanie poświęcić własne dobro, komfort,

zaszczyty, a nawet życie, żeby wspomóc
wartość nadrzędną, jaką jest ojczyzna.
W naszej historii istniały jednak czasy,
kiedy patriotyzm, jakkolwiek objawiający
się miłością i uwielbieniem naszego kraju,
miał również swoją ciemną stronę. Mowa
tutaj o tzw. sarmatyzmie w XVII wieku.
Ówcześni Polacy nazywali siebie wielkimi
patriotami, którzy wierzyli w to, że nasz
kraj jest wyjątkowy i warto mu oddawać
szacunek. Jednak tamtejszy patriotyzm,
oprócz niewątpliwych zalet, miał również
mnóstwo wad. Z jednej bowiem strony ceniono polską historię, tradycje, zwyczaje
i kulturę, a z drugiej strony nie starano się
okazywać szacunku i zrozumienia dla kultur obcych. Można powiedzieć, że duma
z tego, co nasze i polskie, wiązała się

Patriotyzm jest potrzebny, kiedy kraj znajduje się w sytuacji zagrożenia. W tym
przypadku kojarzy się z poświęceniem,
oddaniem części siebie w imię większego
dobra. Jest to swego rodzaju wyznaczanie
priorytetów, określanie wartości nadrzędnych. W takim systemie wartości życie
i dobro jednostki ludzkiej jest mniej ważne, niż istnienie i utrzymanie ponadczasowego tworu, jakim jest ojczyzna. Człowiek, który był prawdziwym patriotą,
uznawał siebie za część większej całości,
godził się na swój los, który, w zależności
od przyjętych koncepcji i polityki, mógł
przybierać tragiczne formy – cierpienia,
zniewolenia, walki. W dzisiejszych czasach naszemu państwu nie grozi żadne
realne niebezpieczeństwo. Żaden wróg

nie atakuje naszego terytorium, możemy
posługiwać się językiem polskim w swoich
domach, w szkołach, urzędach, w miejscu pracy. Możemy chodzić do polskiego teatru, oglądać polskie filmy, słuchać
polskich piosenek. Nikt nie próbuje nam
narzucić obcej kultury i zwyczajów. Nikt
również nie każe nas za przynależność do
danej społeczności, za posługiwanie się
językiem polskim. Nikt z nas nie musi walczyć, ryzykować własnym życiem i życiem
swoich najbliższych. Żyjemy bezpiecznie
i żadne trudne i niewygodne decyzje
nie są naszym udziałem. Czy w takich warunkach można jeszcze mówić o patriotyzmie? Czy jest on w ogóle potrzebny?
Zdaje się, że zwłaszcza w ostatnim czasie
o patriotyzmie mówi się coraz częściej.
Szczególnie wśród młodych ludzi. Na ulicach pojawiło się wiele osób, które noszą
tzw. odzież patriotyczną. Są to najczęściej
bluzy z symbolami narodowymi – biało-czerwoną flagą i orłem, na których
znajdują się hasła, głoszące przywiązanie
i miłość do ojczyzny. Niewątpliwie ma to
związek z pojawiającymi się regularnie
informacjami (w postaci rocznic, filmów,
artykułów) o bohaterskich czynach, jakie miały miejsce w czasie drugiej wojny
światowej i podczas wcześniejszych wojen i bitew. Ogromnym szacunkiem otacza się zwłaszcza powstanie warszawskie,
które wprawdzie zakończyło się klęską,
zniszczeniem stolicy i śmiercią wielu tysięcy cywilów, jednak uważane jest za akt
heroizmu i odwagi, jakiej brakuje współczesnym ludziom.

www.klubkontra.pl

jednocześnie z pogardą dla wszystkiego,
co było „inne”, „obce”, „nieznane”. Każdy,
kto nie uznawał wielkości Polski, był wrogiem. Odmienne zwyczaje traktowane
były jako dziwactwa i zabobony. Wszystko
inne było automatycznie gorsze. Polacy
podkreślali swoją odwagę i waleczność,
jednak przekonanie o własnej sile nierzadko stawało się okazją do wszczynania
awantur i bójek. Tamtejszy patriotyzm był
ksenofobiczny i pozbawiony szacunku do
innych. Prawdopodobnie przyniósł więcej
szkód, niż pożytku, tworząc zadufanych
w sobie obywateli, którzy mieli wysokie
przekonanie o własnej wielkości, które
nie zawsze znajdowało potwierdzenie
w rzeczywistości. Przywiązanie do tradycji
często kończyło się pijaństwem i przedłużającymi się w nieskończoność biesiadami,
a wiara w waleczność przyjmowała szaty
bezpodstawnego awanturnictwa i poświęcania życia w imię źle pojętego honoru.

Jednak w tym miejscu ja, jako młody człowiek, mam pewien dylemat. Z jednej stro- 25

ny rozumiem i szanuję tego typu działania
i epatowanie swoimi poglądami. II wojna
światowa zakończyła się wiele lat temu.
Był to najstraszniejszy konflikt w dziejach
współczesnego świata, który pochłonął
wiele ofiar i zmienił obraz Europy i rozkład sił na wiele lat. Skutki tego wydarzenia odczuwane są niejednokrotnie po dziś
dzień. W tych nieludzkich i nienormalnych
czasach wiele osób musiało się wykazać
odwagą, o jakiej dzisiaj nie mamy pojęcia. Dzieci i młodzież w moim wieku (lub
niewiele starsi) musieli zdecydować i wybierać, czy chcą żyć w spokoju, ukrywać
się i próbować przetrwać, czy też wziąć
czynny udział w walce z wrogiem. Przykładem takiego działania są dzieje harcerzy opisane w książce „Kamienie na szaniec”. Dla współczesnych dzieci, którym
w większości niczego w życiu nie brakuje,
a które myślą jedynie o nowych przyjemnościach, tak radykalne i szybkie dorastanie
nie mieści się w głowach. Osobom takim,
a także innym walczącym i oddającym
życie za ojczyznę, z pewnością należy się
szacunek i pamięć. Każda empatyczna
osoba jest bowiem w stanie wyobrazić sobie, przed jak trudnymi wyborami ci młodzi ludzie zostali postawieni.
Z drugiej jednak strony obserwuję,
że „współczesny patriotyzm” młodzieży przybiera niepokojące i karykaturalne formy. Zdarza się bowiem, że odzież
patriotyczna to, oprócz wspomnianych
wcześniej bluz, również inne elementy
odzienia i wyposażenia, takie jak bielizna,
pościel, ręczniki, plecaki, poduszki i ścierki do naczyń. W takim wypadku rodzi się
pytanie, czy nie jest to profanacja narodo26 wych symboli, a nie ich uczczenie lub wy-

wyższenie. Skoro bowiem należy się szacunek tego rodzaju znakom, trudno sobie
wyobrazić, że wyrazem tego szacunku jest
właśnie siedzenie na kocu z polską flagą.
Dodatkowo, miłośnikami tego rodzaju
ubrań są zazwyczaj osoby, które trudno
posądzać o dogłębną znajomość historii,
a także osoby reprezentujące środowiska chuliganów i pseudokibiców. Co jednak najważniejsze, mogę zaobserwować,
że ludzie, którzy afiszują się ze swoim
patriotyzmem poprzez noszenie narodowych symboli, prezentują zachowania,
jakie wcześniej znane były w okresie sarmatyzmu.
Przede wszystkim takie osoby cechuje
niechęć do wszystkich, którzy są „obcy”,
czyli dla przedstawicieli innych narodowości. Uznają bowiem, że przebywając na
terenie naszego kraju, zakłócają porządek
lub znajdują się tutaj, aby w jakiś sposób szkodzić Polsce. Odnosi się to przede
wszystkim do imigrantów, zarówno tych,
którzy przybywają do naszego kraju,
chcąc schronić się przed wojną, jak i tych,
którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu
lepszego życia. Wynika to z faktu, że uznają każdego za gorszego, szanując tylko
Polaków. Można zauważyć, że takie osoby pielęgnują w sobie urazy, wynikające
z wcześniejszych konfliktów historycznych. Czują niechęć do narodowości,
z którymi wcześniej Polska była w stanie
wojny lub walczyła o terytorium. Dotyczy
to oczywiście naszych sąsiadów, a w szczególności Niemców, Rosjan i Ukraińców.
Błędnie pojęty patriotyzm takich osób
przejawia się w obrażaniu i krytykowaniu
innych nacji, a nierzadko przeistacza się w
przemoc i nienawiść. Niewiele osób zda-

je sobie sprawę z absurdalności swojego
postępowania. Obcokrajowcy, którzy są
w taki sposób atakowani, nie mają bowiem
nic wspólnego ze swoimi przodkami, którzy mogli się dopuścić jakiś nieprawości.
Nie można jednak negować patriotyzmu
tylko dlatego, że przybiera nieprawidłowe formy. Istnieje bowiem zagrożenie,
że nawet najbardziej szlachetne idee zostaną opacznie zrozumiane. Sądzę, że nie
można jednoznacznie negować miłości
i przywiązania do ojczyzny w czasach,
kiedy nie jest zagrożona wolność.
Nasza historia ułożyła się w taki sposób,
że gdzieś głęboko w nas zachowało się
przekonanie, że patriotyzm związany jest

Karolina Pabiańczyk, Sosnowiec
Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
z cierpieniem i poświęceniem. Długi ciąg
wojen, zaborów i powstań sprawił, że zdecydowanie częściej niż w pokoju naszym
przodkom przychodziło kochać ojczyznę
w nieszczęściu, podczas wojny i na emigracji. Obecnie powszechniej pojawia
się sformułowanie „patriotyzm lokalny”,
odnoszące się nie tylko do całego kraju,
ale przede wszystkim do naszego małego,
prywatnego miejsca, w którym mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Uważam, że
przejawem patriotyzmu w dzisiejszych
czasach jest troska nie tylko o nasz dom,
o naszą rodzinę i mieszkanie, ale też o otaczający nas świat i społeczność. Nie będą
to z pewnością czyny heroiczne, o których
ktoś zechce w przyszłości pisać książki lub 27
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Co nas łączy

Z życia wzięte

Julia Buczak, Bytom
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

kręcić filmy, jednak, moim zdaniem, mają
ogromny wpływ na nasze otoczenie.
Osoby, które kochają swój kraj, pragną,
aby był piękny. To, co możemy zrobić dla
swojej ojczyzny, tej większej i tej mniejszej, to dbanie o estetykę swojego miejsca
zamieszkania. Można posprzątać śmieci
wokół domu, w lesie, podczas spaceru,
a także zachęcić do tego innych. Na szczęście coraz popularniejsze staje się sprzątanie po swoim psie, jak również akcje
uświadamiające szkodliwość palenia
w piecach śmieciami. Patriotyzmem może
być również angażowanie się w życie polityczne kraju i swojego regionu. Osoby
dorosłe mogą głosować w wyborach, wybierając tym samym ludzi, którzy w samorządach i w rządzie będą dbali o to, aby
28 życie w naszym kraju było lepsze.

Jednak dla mnie patriotyzm to przede
wszystkim szacunek dla naszego języka,
którego kiedyś nie można było używać
w sytuacjach oficjalnych. Sądzę, że prawidłowa wymowa, znajomość zasad, a także unikanie słów obcych, które natrętnie
i niepotrzebnie pojawiają się w naszym
języku, to wyraz przywiązania i miłości do
ojczyzny, który wprawdzie nie wymaga
odwagi i poświęcenia, ale na pewno wymaga czasu i nauki. W ten sposób można
podkreślić swoje przywiązanie do tego,
co tradycyjne, typowo nasze, bez przesadnego epatowania swoim patriotyzmem,
bez noszenia na sobie symboli narodowych i bez dramatycznych deklaracji.
Igor Syga
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Kozach

Niezwyciężona autobiografia

Wracam na ziemię, ale tylko na chwilę.
Twardy chodnik, a na nim pustka i „pełność” betonu zarazem. Właśnie on staje
się właścicielem mnie i przejmuje władzę
przyciągania, którą trudno mi będzie zdobyć…
Oczekiwanie
Codziennie patrzę w lustro. Czasami
z uśmiechem satysfakcji, lecz zwykle
z dezorientacją. Już nie wiem, czy głowę
mam wysoko w chmurach, czy głęboko
zakopaną w piasku. Każdego dnia chcę
zmieniać jedno, maleńkie coś… Boję się.
Boję się żyć, oddychać. A jeśli zacznę,
to co się stanie? Jak mam stłumić mój ból,
kiedy synkretycznie żyję i jednocześnie
uśmiecham się do ludzi, a oni nie widzą
mojej osobowości? Zresztą… dlaczego
mieliby wiedzieć?
Dlaczego oni muszą znać moje marzenia,
które cały czas chowam w moim czekaniu,
bezsensownym czekaniu?
Nadzieja
Idę korytarzem i znowu widzę tych ludzi,
pełnych synestezji. Moje oczy uporczywie
chcą na nich spojrzeć, ale moje liryczne
„ja” nie chce ulegać rutynie.

Czasem myślę sobie: „Carpe diem!”, ale to
na nic. Onieśmielona, przy blaskach świateł odnajduję swoją wolność, miejsce.
Tak, to moje genius loci. To tu, gdzie nie
muszę być optymistką, nie muszę udawać
sukcesów, nie muszę być tym kimś.
W klatce moich marzeń zamykam się na
klucz. Ale zaraz… Gdzie on jest? Czyżbym
go zgubiła? Gdzie podziała się moja niezniszczalność? A może nigdy jej nie było?
Majaczenie
Muszę zacząć od latania. Tylko gdybym
umiała to robić…
Taniec… Taniec jest czymś innym niż
wszystko. Jest jak miłość w osobie trzeciej
liczby pojedynczej. Wtedy zapominam.
Chociaż cały czas myślę, mam głowę pełną pragnień i nieosiągalnych wizji. Tylko
dlaczego one są nieosiągalne?
Może ja w to nie wierzę? Może ja po prostu myślę, że te marzenia wystarczą, aby
móc się wzbić ponad niebo?
Jednak coś mi nie pozwala zasnąć. A może
ktoś? Co z tego, że ja marzę, kiedy mój
strach, czekanie i naiwność przejmują
nade mną kontrolę… Prawie zawsze staję
się Szymborską i mówię: „Wiem jak ułożyć
rysy twarzy, by smutku nikt nie zauważył”.
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Początek
Biegnę… Biegnę i nie mogę przestać.
Z tego „nieprzestania” gubię moje myśli,
mój rozum, moje wszystko. Słyszę tylko
trzepot. Trzepot, który wydaje się tak głośny, że zagłusza słyszenie i moją świadomość.

Zwycięstwo
W odnajdywaniu mojego klucza nie pomagają mi ludzie, którzy prędzej wyrywają go z moich dłoni i zamykają nim swoją
klatkę zazdrości. Drażnię ich swoją non- 29

szalancją. Ale może to tylko złudzenie?
Chcę móc po prostu marzyć, bardzo wirtuozersko, bardzo namiętnie, ale nieprzesadnie.
Marzę o tym. O czym marzę? Chyba nie
wiem. Jednocześnie widzę to moje zaparowane odbicie i rysuję na nim kluczyk.
Niestarannie, wiem. Czyli jednak coś
wiem! Tak, wiem, że nic nie wiem…
„Hapi ent”
Śniąca na jawie, skąpana tańcem czy znudzona czekaniem? Przypuszczam, że ona
jest zajęta działaniem. Działa, tworzy, wie-

rzy. Wierzy w siebie. Jest tym tak bardzo
pochłonięta, że zapomniała marzyć. Ale
chyba już za dużo naraz się wydarzyło,
żeby musiała sobie tym zawracać głowę…
Tymczasem mnie pozostaje tylko chronić
ją przed demonami przeszłości i przypominać słowa Jonasza Kofty:
„Żeby coś się zdarzyło,
żeby mogło się zdarzyć
i zjawiła się miłość
– trzeba marzyć”
Emilia Kozieł
Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu

Gale finałowe drugiej (poniżej) i trzeciej (wyżej) edycji „Jestem w Gazecie!”
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Jestem w Gazecie!

Fundacja Klub KONTRA proponuje również inne formy aktywności. To między
innymi odbywający się od 2011 roku
Regionalny Konkurs Małych Form Teatralnych TEATROIDA, podczas którego grupy teatralne mogą zaprezentować swój
spektakl, a autorzy – swoje scenariusze.
To także stypendia artystyczne i naukowe
dla Uczniów, różnotematyczne warsztaty,
szkolenia i zajęcia czy działania podejmowane na rzecz podopiecznych domów dziecka i świetlic środowiskowych.
To wreszcie czas na integrację i sposób na
zupełnie inne, aktywne życie.
Partnerem strategicznym Fundacji Klub
KONTRA jest IV Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu (plac
Sikorskiego 1), gdzie Fundacja ma swoją
siedzibę. Poza wsparciem organizacyjnym Liceum udostępnia pomieszczenie,
które zostało zaadoptowane przez Fun-

dację Klub KONTRA na potrzeby działań
teatralnych. Dzięki temu możliwa jest
realizacja nie tylko tematycznych projektów, ale także całorocznych, otwartych
i bezpłatnych zajęć teatralnych, których
zakończeniem są spektakle teatralne grane na własnej scenie kameralnej, przygotowanej na przyjęcie nawet 50 widzów.
Zespół Fundacji systematycznie prowadzi szkolenia i warsztaty edukacyjne i integracyjne. Wśród kadry Klubu KONTRA
znajdują się m. in. Pedagodzy, doktoranci,
trenerzy, akredytowani coache oraz certyfikowani instruktorzy pilates, którzy nie
tylko prowadzą zajęcia, ale także ciągle
rozwijają swoje umiejętności. To wszystko po to, by podejmować próbę realizacji
działań na jak najwyższym poziomie – zarówno kadrowym, jak i organizacyjnym.
Zachęcamy do dołączenia do KONTRY!
Jesteśmy otwarci na nowe propozycje działań, których realizacja możliwa
jest między innymi przez przekazanie
nam swojego 1% (KRS: 0000402990).
Dziękujemy również za inne formy pomocy i aktywności. Informacje o naszej aktualnej ofercie, realizowanych zadaniach,
a także nasz numer konta można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.klubkontra.pl.
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To już czwarta edycja Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!”,
realizowanego przez bytomską Fundację
Klub KONTRA, organizację pożytku publicznego. Dofinansowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz ze środków Gminy Bytom projekt
ponownie pozwolił Uczniom od szóstych
klas szkół podstawowych do ostatnich
klas szkół średnich zaprezentować swoje prace dziennikarskie i fotograficzne.
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Patriotyzm - jestem na tak!
Czym jest patriotyzm? Według słownika
języka polskiego jest to miłość do własnej ojczyzny i gotowość poświęcenia się
dla własnego narodu[1]. Polakom ten
termin wydaje się być szczególnie bliski.
A ponieważ w tym roku obchodzona jest
setna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości, warto się mu szczególnie
przyjrzeć.

Mimo że w różnych źródłach można znaleźć setki definicji tego słowa, to żadna
z nich nie jest do końca poprawna.
Każdy może rozumieć to inaczej, dlatego
nie należy się zamykać tylko na sztywne, słownikowe definicje. Jeśli chcemy
w pełni zrozumieć znaczenie tego wyrazu,
powinniśmy cofnąć się do jego początków. Nazwa „patriotyzm” wywodzi się od
greckiego słowa „patria”, które oznacza
ojca. Od ojca do ojczyzny niedaleka droga,
dlatego możemy wywnioskować, że słowo
to od początku oscylowało wokół swojego
aktualnego znaczenia.
O patriotyzmie pisał już Jan Kochanowski,
m. in. w swojej pieśni „O dobrej sławie”.
Innymi znanymi poetami, którzy w swoich dziełach dotykali temat patriotyzmu,
są Adam Mickiewicz, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz czy Władysław Broniewski. Problem ten poruszany
przez twórców różnych epok pokazuje,
że towarzyszył on Polakom od zarania
dziejów, jednak jego rozumienie i praktykowanie na przestrzeni wieków diametralnie się zmieniało.
32 Do jednego z pierwszych utworów nace-

chowanych patriotycznie można zaliczyć
„Źwierzyniec” Mikołaja Reja, w którym
ukazały się znane słowa „a niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy
nie gęsi, iż swój język mają”[2]. Autor ukazuje, jak ważne dla narodu jest posługiwanie się tym samym językiem i manifestuje
tym swoją polskość. Dalej – Jan Kochanowski w pieśni V zagrzewa Polaków do
walki z najeźdźcą (Turkami) i pokazuje,
że warto walczyć o ojczyznę, co również
ukazuje postawę patriotyczną. W czasie
zaborów wiele utworów zachęcających
do walki z wrogiem (oraz takich, które
wychwalały tę walkę) napisał Adam Mickiewicz. Przykładem tego są takie dzieła,
jak „Reduta Ordona” czy „Śmierć Pułkownika”. W okresie II Wojny Światowej
również pochwalano walkę z wrogiem
oraz sprzeciwianie się mu. Książką, która
świetnie ukazuje właśnie tę kwestię, jest
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Jak widać w czasach ciężkich
dla Polski miłość do ojczyzny wyrażana
była jako postawa obywatela walczącego,
sprzeciwiającego się wrogowi. Jednak jak
rozumieć patriotyzm w dzisiejszym, stosunkowo spokojnym świecie? Przecież nie
będziemy z nikim walczyć na szable ani
sprzeciwiać się obcym władzom, ponieważ nie mamy do tego powodu.
Patriotyzm w XXI wieku to przede wszystkim przyznanie się do tego, że jest się
Polakiem. Wiele młodych ludzi wstydzi
się tego, jakiej są narodowości. Ale czy
mają się czego wstydzić? Czy powodem
do wstydu jest państwo, którego historia
sięga X wieku? Czy powinniśmy się wsty-

dzić kraju, którego gospodarka jest czwartą najszybciej rozwijającą się w Europie,
a system szkolnictwa znacząco przewyższa
te angielskie czy amerykańskie? Wokół
Polski narosło wiele mitów i stereotypów,
przez co inne narody rzeczywiście mają
do nas uprzedzenia, jednak to, jak jesteśmy postrzegani jest w naszych rękach.
Obowiązkiem naszym – jako patriotów
– jest to, aby dbać o dobre imię naszego
kraju, przełamywać stereotypy i z dumą
mówić o tym, skąd pochodzimy. Powinniśmy przestać wstydzić się Orzełka. Bo w
jaki sposób inne nacje mają traktować nas
poważnie, skoro my sami często uważamy
się za naród „niższej kategorii”? Powinniśmy podwyższać świadomość społeczną
na temat Polski, bo to kraj, który ma nie
tylko bogatą historię, ale i ogrom tradycji,
pyszne jedzenie i masę zasług dla całe-

Julia Kempny, Bytom
zgłoszenie indywidualne
go świata. Jednak aby móc uświadamiać
inne narody, trzeba najpierw wykształcić
pokolenie w pełni świadomych Polaków.
Stanisław Jachowicz powiedział „cudze
chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”[3]. Nie można nazwać
patriotą kogoś, kto nie zna w pełni historii
i walorów swojego kraju.
Oczywiście wiele osób wyjeżdża na wakacje za granicę i nie jest to zjawisko
złe. Specjalnie powstały takie układy jak
na przykład Schengen, aby ułatwić podróżowanie między państwami. Groźnie
zaczyna się robić dopiero w sytuacji, gdy
Polacy (szczególnie młodzi) wyjeżdżają
za granicę, nie wiedząc jednocześnie, jakie atrakcje mają w swoim kraju.
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Drzewo
Przemysław Ornicz, Bielsko-Biała
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej

to nie tylko znajomość walorów swojej
ojczyzny (choć stanowi to bardzo ważny element). Ważną rzeczą jest również
znajomość i w miarę możliwości obchodzenie polskich świąt narodowych. Można to również połączyć ze znajomością
historii naszego kraju (chociaż nie każde
święto ma podłoże historyczne). Wbrew
temu, jak wiele osób sądzi, patriotyczne
obchodzenie świąt narodowych to niekoniecznie uczestniczenie w różnego rodzaju manifestacjach lub protestach. Czasami
wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę
za oknem. Wydaje się to być drobiazgiem,
jednak jeśli się nad tym głębiej zastanowić
wywieszenie flagi ukazuje, że obchodzimy
dane święto, czyli jesteśmy patriotami.
Jedną z cech patriotyzmu, której najbardziej brakuje polskiej młodzieży, to pamięć o bohaterach narodowych. Rzecz jasna każdemu obiły się o uszy ich nazwiska,
ale mało kto potrafi wymienić ich zasługi.
Należy pamiętać o tym, że powinniśmy
oddawać im cześć, bo gdyby nie oni kiedyś, nasz kraj nie istniałby dziś.
Niemniej jednak jeżeli dorośli chcą wy34 chować pokolenie patriotyczne, zmiany

powinni zacząć od nikogo innego, jak od
siebie. Oczywiste jest, że maluchy szybko
przyswajają zachowania starszych, a osoby w wieku dojrzewania często poszukują siebie samych, wśród starszych szukając wzoru do naśladowania. Przykładem
niech będzie chociażby zagłosowanie
w wyborach – obywatele często zapominają, że losy kraju leżą w ich rękach, że
to właśnie od nich zależy, jak będzie wyglądać ich życie. A dlaczego w przyszłości
mają to robić dzisiejsze dzieci, skoro teraz
nie robią tego dorośli?
Należy też pamiętać o tym, iż to, że aktualnie nie jesteśmy zmuszeni do walki
o nasz kraj nie oznacza, że w przyszłości nie będziemy musieli. W poprzednich epokach wiele osób było gotowych
umrzeć za ojczyznę. A czy my potrafilibyśmy przywrócić do życia Ars Moriendi? Przeszłe pokolenia przekazały nam
idealne szkielety prawdziwego patrioty,

Istnieją też inne odmiany patriotyzmu,
na przykład patriotyzm regionalny polegający na miłości do regionu, województwa
czy krainy, z której się pochodzi. Sposoby
jego okazywania są jednak identyczne
z patriotyzmem dotyczącym ojczyzny.
Czy więc ojczyzna to wartość niezbędna w życiu współczesnego człowieka?
Większość osób bez namysłu odpowie, że
nie. I rzeczywiście – na pierwszy rzut oka
w naszym codziennym życiu ojczyzna nie
przebija się na pierwszy plan. Chodzimy
do szkoły, pracy. Jemy śniadanie, obiad,
kolację. Oglądamy telewizję, przeglądamy portale społecznościowe. Żyjemy. Natomiast co by się stało, gdyby z naszego

codziennego życia wykluczyć ojczyznę?
Nasze życie z dnia na dzień odwróciło się
o 180 stopni. Musielibyśmy mówić, pisać
i myśleć w innym języku. Program szkolny wyglądałby zupełnie inaczej, a praca
nie byłaby taka sama. Nawet programy
telewizyjne byłyby inne. Utrata ojczyzny
powoduje powolną i wypełnioną bólem
zmianę wartości człowieka. Oczywiście
każdy człowiek ma własną hierarchię wartości, ale od wieków ojczyzna była na jej
początku i często nieświadomie ją tam
umieszczamy. Patriotyzm jest potrzebny
wielu młodym ludziom. Jego brak prowadzi do odczuwalnej pustki, którą próbuje
się zapełnić na różne sposoby. Cel, który
dla innych pokoleń był jasny, dla obecnej
młodzieży staje się coraz bardziej odległy.
Nikt już nie myśli o tym, że będzie musiał
kiedyś walczyć. Mało kto widzi potrzebę
jej ochrony. Dlatego powinniśmy dążyć
do tego, aby patriotyzm wpajać dzieciom
od najmłodszych lat. Ponieważ jeśli Polska rzeczywiście będzie musiała walczyć,
to zabraknie chętnych, a nasz kraj po raz
pierwszy w historii podda się bez walki.
Trzeba pamiętać o tym, że Polska była krajem walecznych ludzi, a my powinniśmy
dbać o to, by tak zostało.
Sandra Schoepe
Szkoła Podstawowa nr 36
im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Bibliografia:
[1] https://sjp.pl/patriotyzm
[2] https://pl.wikiquote.org/wiki/A_niechaj_narodowie_w%C5%BCdy_postronni_znaj%C4%85
[3] h t t p s : / / p l . w i k i q u o t e . o r g / w i k i / S t a n i s%C5%82aw_Jachowicz
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tymczasem wiele osób nie potrafi nawet
godnie uczcić ich pamięci. Masa osób zginęła walcząc o nasz kraj, dlatego my nie
możemy pozwolić na to, żeby upadł, zaś
naszym obowiązkiem jest wpoić to kolejnym pokoleniom. Ojczyzna jest dobrem
wspólnym. Żyjemy w niej razem i wszyscy
jesteśmy za nią odpowiedzialni. W obliczu konfliktu powinniśmy się zjednoczyć
i bez względu na to, czy mamy wspólne
poglądy polityczne, przekonania religijne lub kolor skóry, zawalczyć o ojczyznę.
Nie bez powodu rząd rosyjski nazwał wojnę z Hitlerem w 1941 roku Wielką Wojną Ojczyźnianą. Ten zabieg miał na celu
pobudzić patriotyczne uczucia Rosjan
i sprowokować ich do walki z wrogiem.
Ale czy w dzisiejszych czasach ta taktyka
zdałaby egzamin? Wiele osób, pomimo
deklaracji przywiązania do swojego kraju,
w obliczu konfliktu uciekłoby raczej gdziekolwiek, nie odwracając się nawet w stronę ojczyzny.
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Niepodległa na stadionie
Dużo się dziś mówi o patriotyzmie
w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. Pokazuje się wzorce postępowania, wskazuje autorytety, organizuje
uroczystości i obchody, nie zdając sobie
sprawy, że to czasem zbyt patetyczne
i przytłaczające dla zwykłego młodego
człowieka, który interesuje się przede
wszystkim piłką nożną. Jeśli dziś nie walczy, nie oddaje życia za niepodległość
kraju, to w jaki sposób ma na co dzień
pokazać, że jest patriotą? Czy kibicowanie swojemu klubowi nie jest dobrą forma wyrazu miłości do Ojczyzny? Czy kibic,
tak wierny swojej drużynie, podkreślający swój emocjonalny związek z barwami
klubowymi, nie jest patriotą lokalnym?
Już słyszę głosy protestu tych, którzy kojarzą kibiców z chuliganami, kibolami,
fanatykami,
pseudokibicami. Postanowiłem przyjrzeć się kilku
typom kibiców, prześledzić jeden dzień
z ich życia. Ten, w którym jest mecz.

Bartłomiej od samego rana przygotowuje się psychicznie na wieczorny spektakl.
Powtarza sobie w głowie przyśpiewki,
które będzie śpiewać na tzw. młynie, czyli
na sektorze, gdzie zasiadają najwierniejsi
fani klubu. Przegląda przygotowane wcześniej banery i flagi z wizerunkiem klubu
oraz stowarzyszenia. Sprawdza, czy spakował środki pirotechniczne, bo jest za to
odpowiedzialny. Odpali je wkrótce, żeby
wzrosła adrenalina, żeby inni zobaczyli,
usłyszeli, że kibic jest na stadionie. Kilka
godzin przed rozgrywką stoi wraz z kumplami przed bramą boiska. A jak mecz się
36 zaczyna, nie oszczędza gardła, by z całej

siły kibicować swoim piłkarzom. Jest jak
żołnierz na barykadzie, wykrzykujący swoją miłość do ukochanego klubu z jakiejś
części Polski. Długo po meczu świętuje
zwycięstwo swojej drużyny wraz z innymi
ultrasami.

Andrzej. Specjalista od ustawek. Wybiera się na mecz finału Pucharu Polski pomiędzy Arką Gdynia a Legią Warszawa.
Ma cały arsenał ciężkiego sprzętu do walk
z innymi chuliganami: race dymne, rakietki, które przemyca na trybuny. Od rana
jest w nim pełno emocji oraz adrenaliny.
Już godzinę przed meczem jest gotów
na mecz oraz na ustawkę po spotkaniu.
W trakcie rozgrywki używa środków pirotechnicznych oraz wulgarnych przyśpiewek skierowanych w stronę kibiców przeciwnej drużyny. Gdy spotkanie się kończy,
gardło ma już na skraju wytrzymałości,
ale nadal ma siłę, żeby pokazać, że on
i jego kumple są najlepszymi kibicami
w Polsce. Po meczu wszyscy gromadzą
się pod sektorem gości i tylko czekają na
konfrontację z drugimi. Niestety, ochrona
reaguje szybko i nie dochodzi do starcia.
Andrzej nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy, ale wraca z meczu z podniesioną głową, bo jego klub wygrał w finale
i zdobył Puchar Polski.
Józek w październiku 2015 roku jest na
derbowym meczu pomiędzy Ruchem
Chorzów a Górnikiem Zabrze w Chorzowie. Tym meczem żyje całe nie tylko miasto, ale nawet cały region mówi o tym
spotkaniu. Józek kibicuje Ruchowi od
małego, ale jeszcze nie miał okazji być na

Zuzanna Walesiewicz, Chałupki
Liceum Plastyczne ZSO nr 1 w Raciborzu

tych Wielkich Derbach Śląska. Jest podekscytowany, mówi kolegom w szkole,
że idzie na mecz, a oni mu zazdroszczą.
Gdy Józek wraca do domu, przypomina
sobie przyśpiewki oraz dawne mecze Ruchu. Na dwie godziny przed meczem już
wychodzi, żeby później nie stać w kolejkach. Mecz się zaczyna, Józkiem zaczynają rządzić emocje, bierze szal w górę
i zaczyna kibicować, przeżywa każdą akcję swojego zespołu. Sędzia gwiżdże i zawodnicy schodzą do szatni na 15 minut.
Na trybunach nastaje spokój. Józek dyskutuje o pierwszej połowie spotkania z innymi kibicami, ale to nie trwa długo, bo sędzia rozpoczyna drugą połowę. Mecz się
kończy. Józek wraca szczęśliwy do domu,
bo Ruch wygrał z odwiecznym rywalem.
Ten mecz zapamięta na zawsze.
Marcin po szkole wraca do domu. Czeka
na swojego tatę, bo razem z nim i bratem

wybiera się na mecz Piasta Gliwice z Lechią Gdańsk. W Gliwicach mało się mówi
o meczu, ale on się tym nie przejmuje
i jedzie z nadzieją, że Piast wygra dzisiejsze spotkanie. Marcin jest podniecony,
razem z bliskimi wykrzykuje hasła zagrzewające piłkarzy z Piasta do boju. Mecz się
kończy, wracają do domu, niestety drużyna z Gliwic przegrała dzisiejsze spotkanie,
ale Marcin je zapamięta jako wyjątkowe,
bo to był jego pierwszy mecz, na jakim
był. Z tatą, bratem. Był dumny, że może
kibicować klubowi ze swojego terenu.
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We dwoje

Czterech kibiców. Cztery formy kibicowania. Dlaczego zatem wrzuca się większość do jednego worka? Przykład Józka,
Marcina i trochę Bartłomieja wskazuje,
że kibicowanie swojemu klubowi może
być formą okazywania patriotyzmu. Przecież to jest wspaniały sposób, by wychowywać młode pokolenie w takim duchu. 37

Przyroda jest wieczna,
jeśli jest bezpieczna
Julia Buczak, Bytom
Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
w Bytomiu
Na meczach naszej reprezentacji zawsze
jest wielu kibiców w różnym wieku,
są całe rodziny. Dlaczego nie wykorzystać tego przykładu na meczach klubowych? Na Górnym Śląsku jest ogrom nie
tylko utytułowanych klubów, ale również
takich mniejszych, ale z wielkimi tradycjami. Więc czemu nie pójść w tę stronę
patriotyzmu? Trzeba tylko zapanować nad
nielegalnymi organizacjami oraz popracować nad programem wspierającym kibicowanie na stadionach. Trzeba wyedukować Andrzeja, mistrza ustawek. A to już
rola władz w naszym kraju. Czemu PZPN
nie reaguje na hańbiące i dantejskie zachowania kiboli w typie Andrzeja? Sam
PZPN tłumaczy, że ma związane ręce, bo
nie może ingerować w politykę klubową
względem kibiców. Liczy tylko na pomoc
z zewnątrz, pomoc państwa, czeka na
zmianę ustawy dotyczącej bezpieczeństwa imprez masowych. Sytuacja na dzisiaj – kluby zostają same w walce z mafią
kibicowską.
Najpierw, żeby móc się zająć promowaniem patriotyzmu na stadionach piłkarskich, Państwo wraz z policją powinno
wyszukać i przedstawić wszystkich zwią38 zanych z otoczeniem mafioskim chuliga-

nów. Niedawno został zatrzymany Paweł
M., pseudonim „Misiek”. A jak doszło
do zatrzymania? Paweł jest uważany
za lidera małopolskich kibiców Wisły Kraków. Gdy oskarżono go między innymi
o handel narkotykami oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
uciekł do Włoch. Po kilku dniach został
zatrzymany przez włoską policję dzięki
,,pomocy” innych chuliganów z grupy
kibiców Ruchu Chorzów. Zgodzili się oni
na współpracę z policją. Ale zatrzymanie
jednej osoby nie rozwiąże problemu kiboli, bo jest jeszcze ponad 17 innych podobnych organizacji. Trzeba pójść za ciosem.
Ale znów – bez pomocy Państwa szybko
sytuacja wróci do takiego samego stanu,
jak przed zatrzymaniem ,,Miśka”.
Trzeba walczyć z przejawami chuligaństwa
oraz żywej nienawiści do innych kibiców,
jakiej przykład stanowi najstraszliwsza
zbrodnia, którą popełniono na Śląsku.
To jest historia śmierci osób siedzących
w tym bagnie. Jedna z takich przydarzyła się w październiku 2017 roku. Kibic
Górnika został pobity, a potem skatowany do nieprzytomności, a to wszystko
miało miejsce w nocy w Rudzie Śląskiej.
Pastor, taką miał ksywkę, został napad-

Pytanie, które sobie zadaję dzisiaj,
to kwestia, czy kibicowanie może być
wyrazem patriotyzmu dostosowanego do naszych czasów? We wspieraniu
klubowych drużyn piłkarskich drzemie
ogromny potencjał, ale by przyniosło ono
realne edukacyjne walory, potrzeba spokoju w Polsce i na świecie. Czy patriotyzm
w takim wydaniu nie jest bliższy młodemu pokoleniu? Ostatnio piłka nożna
zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju, więc może to tylko kwestia
czasu, zanim patriotyzm wkroczy w pełni
na stadiony wielu miast naszej Ojczyzny.
Taka forma patriotyzmu może pomóc
również w innych dziedzinach życia. Rozpowszechni wzorce, zachowania, postępowania związane z naszą kulturą powszechną, jak i regionalną.
Dlaczego nie mówi się głośno, jak możemy być patriotami w ,,małym”, lokalnym
zakresie? Sport jest obecnie największą
niewykorzystaną dziedziną do szerzenia
patriotyzmu – mówię teraz o wszystkich

najpopularniejszych dziedzinach sportowych w naszym kraju. Póki widać chęć
wśród młodzieży, działacze nieważne jakiego szczebla – począwszy od krajowego, a skończywszy na wiejskich radnych
– powinni zająć się tym jak najszybciej,
bo nie wiadomo, czy wkrótce młodzi
w ogóle nie zapomną, czym jest patriotyzm.
Stulecie niepodległości… Piękna rocznica… Ale czy zdajemy sobie sprawę,
że zanika temat patriotyzmu? Ktoś powie,
że mamy wielu wspaniałych młodych patriotów. Tylko czemu o tym się mówi wyłącznie podczas świąt państwowych oraz
ważniejszych rocznic? Czemu patriotyzm
kształci się w szkole na siłę? Akademie,
apele rocznicowe? Pieśni patriotyczne?
To ważne, na pewno. Ale można poszukać
też innej drogi. I taką powinna być edukacja prawdziwego, kulturalnego kibicowania na stadionach. Nic nie zastąpi tego
poczucia jedności, wspólnoty, kiedy z tak
wielu piersi wydobywa się głośno odśpiewywany hymn Polski lub pieśń klubowa.
To przeżycie nieporównywalne do nawet
najlepiej przygotowanej w szkole akademii z okazji 11 Listopada. W mojej szkole,
gdzie z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski uczniowie i nauczyciele przygotowują imprezę środowiskową
,,Piękna Nasza Polska Cała”, wszystkie klasy wraz z wychowawcami, ramię w ramię,
prezentują tańce, pieśni i skecze w gwarze
różnych regionów Polski, np. Kaszub, Kurpi, Wielkopolski, Podhala, Warmii i Mazur, Podlasia i oczywiście Górnego Śląska.
Nie musi być patetycznie.
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nięty przez chuliganów przypuszczalnie
Ruchu Chorzów. Sprawa została oczywiście nagłośniona we wszystkich mediach.
Pastor walczył do samego końca o swoje
życie w szpitalu, ale zmarł 31 października
2017 roku. A czemu o tym piszę? Nie, żeby
wzruszyć kogoś ani zasmucić, tylko żeby
ludzie, kluby, PZPN i państwo zdało sobie
sprawę, że nie mamy nad tym kontroli
i nie reagujemy na przejawy agresji na
stadionach. Ruda Śląska to miasto podzielone. Są tam dzielnice opanowanie przez
kibiców Górnika i Ruchu. Ale czy to już
nie jest mafia kibicowska, nad którą nikt
nie ma kontroli?

Takie imprezy odbywają się jednak
od czasu do czasu, natomiast mecze piłki 39

Panta Rhei

nożnej są obecne w naszej rzeczywistości
przez większą część roku. Mogą zatem
stać się ostoją patriotyzmu. Trzeba jednak
podjąć jakieś kroki w tym kierunku. Najpierw Państwo powinno się w to włączyć,
żeby kluby i PZPN wiedział, że nie są sami
w walce z chuligaństwem niszczącym patriotyzm wśród kibiców. Następnie powinniśmy doprowadzić do unicestwienia
wszystkich nielegalnych organizacji siejących terror oraz sprzedających narkotyki
oraz dopalacze. Później można próbować
szerzyć patriotyzm – tym powinni zająć
się ludzie niezwiązani z różnymi ugrupowaniami politycznymi. A gdy się to uda,
będziemy mogli się cieszyć z nowego po40 kolenia patriotów oraz z pięknego, czyste-

Oliwia Szymkiewicz, Racibórz
Liceum Plastyczne ZSO nr 1 w Raciborzu
go sportu, pozbawionego chuligaństwa.
Chciałbym kiedyś zabrać swoją rodzinę
na mecz klubowy i pokazać moim dzieciom na swoim oraz innych przykładzie,
co to znaczy chlubić się Niepodległą
na stadionie. Bo ja im nie opowiem, jak
mnie opowiada mój Dziadek, że walczyłem podczas II wojny światowej. Forma patriotyzmu musi być dostosowana
do czasów, w których żyjemy, do pokoju,
który oby jak najdłużej panował na całym
świecie.
Kacper Havemeister
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Rudzińcu

Rzadko szkoła inspiruje mnie do zdobywania wiedzy aż tak bardzo, że zaczynam mieć fazę na intelektualny rozwój.
Tym razem było inaczej.

Z okazji obchodzonego 9 września światowego Dnia FAS szkolna pedagog w mojej szkole przeprowadziła zajęcia, pokazała nam film i przekazała najważniejsze
informacje o tej chorobie. Jest to jedyne
schorzenie, za które odpowiedzialna jest
w 100% matka. To święto ma na celu
uświadomienie kobietom, że picie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne dla płodu. Takie zajęcia powinny odbywać się
w każdej szkole. Był również przeprowadzony szkolny konkurs na temat FAS. Każda klasa mogła wykazać się kreatywnością i zrobić oryginalny plakat na temat
tej choroby.
Bardzo mnie zaintrygował problem FAS.
Chciałabym, aby dziewczyny, przyszłe
matki, nie miały fazy na FAS. Na pewno
żadna matka nie chce skrzywdzić własnego dziecka. O tej chorobie mało się
słyszy, dlatego musimy ostrzec kobiety
i dziewczyny, które planują mieć dzieci, aby nie piły w czasie ciąży alkoholu.
Jednak mężczyźni również powinni o tym
wiedzieć, ponieważ oni muszą wspierać
swoje kobiety w okresie ciąży i absolutnie
nie namawiać ich do spożywania żadnych
używek.
Z ciekawości zapytałam moją rodzinę
i moich rówieśników, czy wiedzą, co
to jest FAS. Niestety, tylko 2 osoby na
10 zdawały sobie sprawę z tego, że to

choroba i gdzieś o niej słyszały. Postanowiłam dalej pociągnąć rozmowę z tymi dwoma osobami i zapytałam, czy kojarzą, jaka
to choroba. Niezbyt umieli mi odpowiedzieć, ponieważ nie byli do końca pewni,
czy jest to coś wrodzonego, czy może jednak można ją wyleczyć. Pozostałe 8 osób
zapytałam, z czym im się kojarzy skrótowiec FAS. Dostałam wiele dziwnych,
a zarazem zabawnych odpowiedzi (np.
mojemu bratu skojarzył się ten skrót z fast
foodami, koleżance z czymś złym, a jeszcze
komuś z nazwą nowej partii politycznej).
Uświadamiając sobie, że tkwimy w takiej
nieświadomości o czymś bardzo ważnym
w naszym życiu, postanowiłam sama
poszukać informacji na temat FAS. Znalazłam film, który pokazywała nam Pani
w szkole. Oglądając go po raz drugi,
jeszcze bardziej się wzruszyłam i byłam
wstrząśnięta, ponieważ dopiero wtedy
uświadomiłam sobie, jak naprawdę mogą
czuć się te niewinne dzieci. Czasem nawet
chwila nieuwagi, nierozsądku, mała ilość
napoju alkoholowego może „zniszczyć”
nie tylko dziecko i jego życie, ale także nasze życie i nas. Niekiedy nawet nie jesteśmy świadomi tego, co robimy i nie zdajemy sobie z sprawy, jakie mogą być tego
konsekwencje. A potem jest już za późno.
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Nie miej fazy na FAS

Szperając dalej w Internecie dowiedziałam się, że FAS to choroba nieuleczalna.
Dziecko nią obciążone można tylko wspomóc, ale w Polsce jest bardzo mało specjalistów, którzy się tym zajmują. Osoba
z chorobą Alkoholowego Zespołu Płodowego zachowuje się jak pijana. Jednak
w przypadku człowieka, który spożył
nadmierną ilość alkoholu, stan ten mija, 41

kiedy wytrzeźwieje. U chorego dziecka
to nie minie nigdy, ma tak przez całe życie.
Źle słyszy, źle widzi, niewyraźnie mówi,
nie potrafi zachować równowagi i czasem
nie czuje bólu. Dzieci z zespołem FAS nie
mają w ogóle wyobraźni, nie widzą czegoś, czego nie ma. Bardzo trudno jest
im marzyć, wierzyć i myśleć, co będzie
później. Jeśli taka osoba zrobi coś złego,
to ona nie wie, jakie będą tego konsekwencje. Takie osoby nie funkcjonują jak
normalni, zdrowi ludzie.
Zaciekawiły mnie badania dotyczące picia
alkoholu w ciąży. Niestety z badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że pije co trzecia kobieta.
A dla FAS nie jest ważne, ile wypije!
Może wypić nawet niecały kieliszek wina,
by skrzywdzić własne dziecko. Są takie
przypadki, gdzie kobieta nawet nie wiedząc o tym, że jest w ciąży, uszkodziła płód
właśnie przez wypicie małej ilości napoju
etylowego. Oczywiście z drugiej strony
matka może spożyć bardzo dużo alkoholu, a jej dziecko cudem będzie zdrowe.
Nie ma na to reguły.
W Polsce każdego roku średnio rodzi się
tysiąc dzieci z FAS, czyli Alkoholowym Zespołem Płodowym. To więcej niż rodzących się dzieci z Downem. A to są wyłącznie dane, do których Agencja ma dostęp.
Wiele przypadków nie wychodzi jednak
na światło dzienne, ponieważ matki nie
zgłaszają faktu, iż dziecko jest chore,
bo się tego wstydzą.
Nie wystarczyły mi informacje z Internetu.
42 Pragnęłam porozmawiać z osobą, która

w realnym świecie spotkała się z przypadkami dzieci z FAS. Postanowiłam wypytać
panią pedagog o szczegóły choroby. Jest
jedyną znaną mi osobą, która orientuje
się w problemie FAS.
[AS] Dlaczego nie wolno pić alkoholu
w czasie ciąży? Mówi się, że narkotyki są
groźniejsze, czy to prawda?
[PP] Alkohol jest najgroźniejszą trucizną
dla płodu. Tak, mówi się często, że narkotyki, dopalacze i papierosy są bardzo
niebezpieczne i nie wolno ich zażywać,
palić w ciąży. Owszem, to jest prawda,
lecz najbardziej niebezpieczny dla płodu
jest alkohol. I kiedy narkotyki nie są przez
wszystkich akceptowane, to etanol znajdziemy w niemalże każdym sklepie.
[AS] Kiedy i w jaki sposób możemy zdiagnozować Alkoholowy Zespół Płodowy?
[PP] FAS możemy zdiagnozować nawet
u noworodków. Im wcześniejsza diagnoza,
tym łatwiejsza jest dalsza rehabilitacja, terapia i funkcjonowanie tych dzieci. U noworodków pierwszym objawem wskazującym na prawdopodobieństwo FAS jest
małogłowie, czyli stan, w którym dziecko
rodzi się z mniejszym mózgiem, niż jego
zdrowi rówieśnicy. Następnym objawem
jest niska waga i wzrost, nawet przy zdrowym odżywianiu, niesymetryczna twarz,
problemy ze słuchem, opóźniona zdolność mówienia, zmniejszone pole widzenia, słaba pamięć wzrokowa, nadpobudliwość, problemy z pamięcią i trudności
w uczeniu się, zaburzenia zachowania,
trudności w przewidywaniu konsekwencji swojego zachowania, niekontrolowane napady złości, skłonność do uzależnień, skłonności depresyjne i lękliwość

Od teraz wspólną drogą
Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

[AS] Jak pomóc takiemu dziecku, jak rodzice mają się nim opiekować?
[PP] Można takie dziecko jedynie wspomóc i wesprzeć. Rodzice muszą poświęcić mu bardzo wiele czasu i uwagi. Muszą
zadbać o środowisko, w którym dziecko
może się bawić nie tylko bezpiecznie,
ale i swobodnie. Dzieci z FAS wymagają
większej uwagi dorosłych i szerszych granic bezpieczeństwa, niż ich zdrowi rówieśnicy. Trzeba uważnie obserwować wagę
dziecka i zadbać o bogatą w składniki
odżywcze dietę, ograniczenie słodyczy,
wyeliminowanie chipsów. U takich dzieci trudno przewidzieć, kiedy i jak długo
będą spały, łatwo je obudzić. Rodzice muszą doprowadzić też do tego, aby dziec-

ko przyswajało różnego rodzaju zasady,
np. funkcjonowania w grupie i poszanowania swojej oraz czyjejś własności. Trzeba rozmawiać z dzieckiem oraz spokojnie
je wysłuchiwać.
[AS] Czy jest jakiś ośrodek leczenia FAS
w województwie śląskim?
[PP] Oczywiście, że jest. Znajduje się on
w Lędzinach. Jest to ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny działający przy Fundacji
Fastryga. W skład poradni wchodzi miedzy innymi poradnia FASD. Ośrodek mieści się w historycznym, ponad stuletnim
budynku, w którym w 1892 roku otwarto
ewangelickie Martineum (sierociniec dla
chłopców). Od 1950 roku funkcjonowała
tam Izba Porodowa. Obecnie mogą tam
znaleźć wsparcie dzieci i osoby dorosłe
z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi 43
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i inne. Wśród chorych można zauważyć
kilka charakterystycznych cech, takich
jak lęk, złość, wycofanie, gwałtowność,
zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu, problemy szkolne, przyjmowanie roli ofiary lub prześladowcy, bezrobocie, bezdomność, zależność od innych,
depresja, samookaleczanie się, kłopoty
z prawem oraz tendencje samobójcze.

spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Fundacja zajmuje
się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią
dzieci, uczestniczy w badaniach naukowych oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS.
[AS] Czy można jakoś pomagać tej fundacji?
[PP] Tak. Można zostać członkiem ich
zespołu, wolontariuszem i wesprzeć
w działaniach. Niezależnie od tego, ile
masz lat, możesz pomóc w różnych obszarach, otrzymując w zamian współpracę w gronie pozytywnie nastawionych,
kreatywnych ludzi, którzy wierzą, że to,
co robią, ma sens.
Pod wpływem rozmowy z panią pedagog
postanowiłam, że gdy skończę 18 lat, zostanę wolontariuszką. Na razie będę zwracać baczniejszą uwagę na kobiety z mojego otoczenia. Może uda mi się zatrzymać
znajomą, która w ciąży sięgnie po alkohol.
Powiem jej:
Picie alkoholu w ciąży zagraża twojemu dziecku! Chcesz zniszczyć, zabić
swoje dziecko? Jesteś w ciąży, nie pij
alkoholu! Jest to bardzo ważne. Pijąc
alkohol, dziecko pije z tobą! Nie zapomnij o dniu 9 września, o dniu, który
jest po to, aby przypominać o FAS,
Alkoholowym Zespole Płodowym.
By dziecko nie cierpiało z powodu
alkoholowego zespołu płodowego,
wystarczy po prostu nie pić alkoholu.
Tylko tyle. Weź to sobie do serca!
Może mnie zignoruje, może postuka się
44 palcem po czole. Trudno, całego świata

nie zbawię, ale warto próbować, nawet
jeśli ocali się jedno dziecko na sto. Największy problem wynika z tego, że kobieta
nie zdaje sobie sprawy, że niewielka ilość
alkoholu wypitego w ciąży może zaszkodzić. Kieliszek wina do kolacji? Nalewka
babcinej roboty? Jedno piwo dla ochłody upalnym latem? Wiele kobiet powie,
że to nie ma znaczenia. Zdarza się, że do
wypicia drobnej ilości alkoholu nakłoni
matka ciężarnej, pielęgniarka, a nawet
lekarka. Tymczasem pół godziny po wprowadzeniu etanolu do krwioobiegu może
się zacząć proces niszczenia mózgu dziecka. Nie musi, ale może. Tak jak z kleszczem. Jednego ugryzionego dopadnie
borelioza, drugiego nie.
Uczyłam się ostatnio na polskim o roli fatum w teatrze antycznym. Los Antygony
był przypieczętowany w chwili, gdy przepowiednia delficka wypowiedziała Lajosowi wyrok – „zabijesz ojca, ożenisz się
z własną matką”. Ale to sztuka, nią rządzą
inne prawa. W życiu nie można zdawać
się na przypadek, szczęście, zrzucać winę
na Boga, fatum czy drugiego człowieka.
Trzeba przede wszystkim nie mieć fazy
na głupotę. Rozejrzeć się, dowiedzieć,
dokształcić i kierować rozsądkiem. Odrobina alkoholu to niewielka przyjemność,
z której można przecież zrezygnować.
Bo szkoda może być nie do naprawienia.
Narzekam na szkołę. A jednak dobrze,
że do niej chodzę.
Agata Szubert
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Rudzińcu

Niemożliwe dla niej nie istnieje

Od dziecka szukała wrażeń. Jak przyznaje,
w dużej mierze kreowała swój świat. Malowała, lepiła, kleiła, wyszywała, robiła lalki.
Wcześnie zaczęła czytać.

Mieszkaliśmy trochę na uboczu miasta
i dużo czasu spędzałam w środowisku ludzi
dorosłych, a najwięcej w warsztacie samochodowym mojego taty. Interesowała mnie
wymiana klocków hamulcowych, regulacje
gaźników, siedzenie w kanale, zapach smaru… – opowiada. – Lubiłam też wspinać się
na drzewa, chodzić po krzakach, znajdować
robaki, założyłam nawet hodowlę ślimaków,
które rozpełzły się po całym domu. Ale był
taki moment, że fascynowały mnie też lalki.

Jak przyznaje – doświadczała, dotykała,
smakowała, wkładała palec w ogień i przekonywała się, że to jednak parzy. Dzięki temu
nabrała pewności siebie. Stała się odważna. Czasem się zastanawia, jak to się stało,
że to nieśmiałe, bardziej obserwujące niż
uczestniczące dziecko, którym była, nabrało
później tyle odwagi? Długo zadawała sobie
to pytanie i doszła do wniosku, że jest w tym
ogromna zasługa jej mamy, która pozwalała
jej doświadczać i popełniać błędy, ale nigdy
nie oceniała. Martyna zawsze miała dużo
wolności. Gnała ją ciekawość świata. Mając
cztery lata, bez wiedzy rodziców, zorganizowała wyprawę na stację benzynową
przy trasie wylotowej z Warszawy do Sochaczewa. W wieku siedmiu lat trenowała gimnastykę artystyczną. Jako 18-latka

Życie
Karolina Pabiańczyk, Sosnowiec
Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu
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Zawsze podążała za marzeniami. Była modelką, ale i szefową polskiego wydania
„National Geographic”. Zdobyła koronę
Ziemi. Jest kierowcą rajdowym. Dociera
na krańce świata, realizując reportaże.
Adoptowała chorą na albinizm dziewczynę z Tanzanii – ofiarę brutalnego ataku.
Podróżniczka, dziennikarka, prezenterka
telewizyjna. Wyjątkowa kobieta. Martyna
Wojciechowska.
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Poobiednia sjesta

Wiktor Pajączkowski, Sosnowiec
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Gimnazjalnymi

rozpoczęła pracę w agencji mody. Uczestniczyła w telewizyjnym programie Dom
Wielkiego Brata. Stała się prezenterką
w TVN Turbo w magazynie „Automaniak”,
pisząc scenariusz programu na maszynie
biurowej swojego ojca. Prowadziła programy „Dzieciaki z klasą”, „Big Brother”
i „Studio Złote Tarasy”. Od 2009 roku realizuje serię podróżniczą „Kobieta na krańcu
świata”. To cykl reportaży, w którym Wojciechowska przedstawia historie niesamowitych osób. Są to opowieści o kobietach z różnych kręgów kulturowych. W 2017
roku Martyna pojechała do Mongolii, gdzie
poznała 14-letnią Akhbotę, która rzuciła wyzwanie lokalnej tradycji zabraniającej kobietom polowania z orłami. Dzięki malezyjskiej
znachorce o imieniu Dżirajniha dowiedziała
się, jaki jest świat Badjao, ludzi-ryb, których
domem jest morze. W jej reportażach pojawiła się dziewczyna usuwająca miny z pól
46 w Kambodży oraz Boliwijka, która na złość

mężowi macho została mistrzynią w zapasach, a także kobieta torreador, czy utytułowana mistrzyni, najlepsza zawodniczka
piłki nożnej w Iranie, która wyjeżdżając
na międzynarodowe zawody za każdym
razem musi dostać na to zgodę ojca
lub brata. Martyna mówi, że wraca
z rozmów z bohaterkami swych reportaży
mądra ich mądrością. Choć – jak przyznaje – przywozi z tych spotkań coś jeszcze:
etniczne stroje kobiece z różnych krain.
Dochodzę do mądrości na skróty dzięki
tym spotkaniom – zwierza się. – Jestem
szczęśliwa. Mimo przeciwności losu.
Nawet po śmierci najbliższych, w najtrudniejszych momentach życia wstawałam
rano i nigdy nie powiedziałam, że jestem
nieszczęśliwa. Nauczyłam się od kobiet
na krańcu świata, że szczęście to kwestia
wyboru.

Mówi, że kiedy buduje zaufanie ze swoimi
rozmówczyniami, opowiada im o swoim
życiu i swoich doświadczeniach. A pomimo totalnych różnic kulturowych szybko
łapie z nimi wspólny język. Okazuje się,
że mają identyczne problemy z dziećmi,
z godzeniem obowiązków domowych
z pracą, z mężczyznami. Choć opowiada
o dalekich kulturach, to w rozmowach z bohaterkami szuka tego, co wspólne. Interesuje
ją różnorodność kobiecych wyborów. Jednocześnie nie boi się poruszać trudnych tematów. Jak przyznaje, szanuje lokalne zwyczaje
i tradycje, dopóki nie wiążą się z łamaniem
praw człowieka, zwłaszcza praw dziecka.

nął jej przyjaciel oraz operator Rafał Łukaszewicz. Ona sama złamała kręgosłup.
Na pogrzeb Łukaszewicza została zawieziona na wózku inwalidzkim.

Martyna Wojciechowska jest kierowcą
rajdowym. Międzynarodową Sportową
Licencję Rajdową i Wyścigową na pojazdy dwu- i czterokołowe posiada już od
17 roku życia! W 2002 roku w parze
z Jarosławem Kazberukiem wzięła udział
w rajdzie Sahara-Dakar. Ukończyła go jako
pierwsza Polka i pierwsza kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej. Pasję do motoryzacji łączy z zamiłowaniem do nurkowania i wszelkich sportów ekstremalnych.
W 2003 roku wzięła udział w rajdzie Transsyberia, kierując na zmianę z Andrzejem
Derengowskim. Na mecie trasy liczącej
prawie 14 tysięcy kilometrów stawili się
jako jedyna polska grupa. Zajęli drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej.

W trakcie pobytu w sanatorium usłyszała informację o zdobyciu w środku zimy
ośmiotysięcznika Shishapagma przez
Piotra Morawskiego i Siomone Moro.
To zmotywowało ją do szybkiej rehabilitacji i do zdobycia szczytu Mount Everest
w 2006 roku. Na jeden ze szczytów
– Elbrus wspięła się, będąc w trzecim
miesiącu ciąży. Najwyższą górę Antarktydy – Masyw Vinsona – zdobyła podczas wyprawy, którą zorganizowała, gdy
jej córka miała zaledwie osiem miesięcy. Burza śnieżna, która rozpętała się
na poziomie 4 tys. m n.p.m., całkowicie
zniszczyła namiot podróżniczki. Martyna
i jej zespół wytrzymali przez kilka godzin
w temperaturze dochodzącej do minus 30
stopni, przy braku jedzenia. Sukces Polki
miał jednak smak goryczy. Niektóre tabloidy zarzuciły jej „bycie nieodpowiedzialną
matką”, ponieważ naraziła się na niebezpieczeństwo, gdy w kraju czekało na nią
dziecko.
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Wspinaczka górska to kolejne ze spełnionych marzeń Martyny Wojciechowskiej.
W sierpniu 2002 roku rozpoczęła projekt
zdobycia Korony Ziemi, czyli najwyższych
gór każdego z kontynentów, rozpoczynając od Mont Blanc. W 2004 roku miała
wypadek samochodowy, w którym zgi-

Znalazłam się wtedy na samym dnie,
nie chciałam się rano budzić – przyznaje
Martyna. – Nie miałam siły zmagać się
z tym, że mam złamany kręgosłup.
Że nigdy, jak twierdzili lekarze, nie wrócę
do pełnej sprawności, że oto moje życie,
w jakimś sensie się skończyło. Że muszę się
zmagać z odpowiedzialnością za śmierć
Rafała, chociaż mojej odpowiedzialności
w tym nie było, ale wtedy tak uważałam.

Myślę, że wtedy, gdy miałam ośmiomie- 47

sięczną Marysię i pojechałam się wspinać
na Antarktydę, to była moja walka o siebie.
Siedząc w zimnym namiocie, uświadomiłam sobie, że wcale nie o to mi chodziło –
przyznała Wojciechowska. – Wiele razy do
mnie ten bunt wracał, ale coraz częściej
mówiłam sobie: „Martyna, nie walcz, ty już
to masz, jesteś wolna, możesz decydować.
A to, co musisz, to tylko kwestia twoich
wyborów i decyzji”. Gdy zaczęłam patrzeć
na życie z tej perspektywy – stało się znacznie łatwiejsze – stwierdziła.
Wojciechowska 22 stycznia 2010 wspięła
się na Piramidę Carstensza i zakończyła
projekt zdobycia Korony Ziemi. Przeszła
do historii himalaizmu. Stała się trzecią
Polką, która wspięła się na wszystkie siedem szczytów oraz drugą, która dokonała
tego czynu w trudniejszej wersji Reinholda Messnera.
Zawsze chciała poznawać coś, co jest
inne. To jest – jak mówi Martyna – związane nie tyle z zainteresowaniem samymi
miejscami, co ludźmi. Ta potrzeba poznawania i odkrywania świata była w niej od
zawsze. Spełniając swoje marzenia, realizując swoje pasje, przeżyła trudne chwile. Takie jak w kwietniu 2017 roku, kiedy
wraz z ekipą telewizyjną została zatrzymana w Pakistanie. Zajęła się wtedy tematem
niewygodnym dla władz – łamaniem praw
kobiet, przemocą domową. Rozmawiała
z kobietami, które mężowie oblali żrącym
kwasem solnym albo naftą i żywcem podpalili. Wojciechowska i wszyscy z jej ekipy
trafili do aresztu domowego, skonfiskowano im sprzęt. Ale takie ryzyko jest wpisane
w pracę Martyny i jej nie zaskakuje.
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Realizując program „Kobieta na krańcu
świata” spotkała Kabulę Nkalango, chorą
na albinizm dziewczynę z Tanzanii, pochodzącą z wioski Kahama w północno-zachodniej Tanzanii, która jest ofiarą brutalnego
ataku. Poznały się w końcu lipca 2014 roku.
Wojciechowska przyjechała do szkoły w Buhangija, gdzie uczyła się Kabula. Dziewczyna
– jak wspomina Martyna – nawet nie starała
się być miła. Była przekonana, że – jak większość dziennikarzy – Polka zrobi sobie serię
zdjęć i szybko wyjedzie. Wojciechowska
wiedziała, że Kabulę spotkało wiele złego
i nie będzie łatwe zrobienie reportażu.
Choć dziewczyna była obrażona i opryskliwa,
to nie dziwiło to jej.
Była zła na cały świat za to, co ją spotkało.
I na mnie, że zawracam jej głowę – przyznaje Martyna Wojciechowska. – Niewiele
mówiła. Bardzo mi zależało na tej rozmowie,
byłam ciekawa, kto się kryje za tym pancerzem – bo jej historię poznałam już wcześniej.
Dziennikarka zdała sobie sprawę z tego,
co przeżyła Kabula. Uświadomiła sobie też,
że ta Afrykanka może zostać wspaniałą reprezentantką osób cierpiących na bielactwo
w Tanzanii. Kabula miała 12 lat, kiedy trzech
mężczyzn odrąbało maczetą jej rękę. Tak –
ze szczególnym okrucieństwem – traktuje się tam ludzi chorujących na albinizm.
Części ich ciała są odrąbywane, a następnie sprzedawane na czarnym rynku.
Martyna nakręciła o tym także film dokumentalny „Ludzie Duchy”, który zdobył
nagrody na festiwalach telewizyjnych.
Odkąd usłyszałam o tym problemie i zobaczyłam go na własne oczy, postanowiłam,
że muszę go nagłośnić, co właśnie czynię.

Życie jak ta osa w miodzie

Dzisiaj jest jeden z tych dni, kiedy czuję,
że moja praca naprawdę ma znaczenie
i małymi krokami może wpływać na losy
ludzi – powiedziała, odbierając nagrodę Złotej Nimfy na Międzynarodowym
Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo
w 2017 roku.
Po tym, jak Martyna zaczęła głośno mówić
o procederze polowania na dzieci chore
na albinizm dla części ciał i przerabiania
ich na amulety, dostała zakaz wjazdu do
Tanzanii z kamerami. Postanowiła pomóc
bohaterce swojego dokumentu. Utworzyła specjalną fundację „Między niebem
a ziemią”, która uzbierała pieniądze na
studia dla Kabuli Nkalango. A w tym roku
Wojciechowska adoptowała ją, bo – jak napisała Martyna na swoim profilu na Instagramie – ta historia dziewczyny z Tanzanii
wstrząsnęła nią jak żadna inna.
Na pytanie o swoją ulubioną podróż,
trudno jej odpowiedzieć, bo – jak tłumaczy – to jakby spróbować wyjaśnić, które
dziecko kocha się najbardziej. Przyznaje,

że nie umie ocenić, czy najważniejsza podróż to ta pierwsza, kiedy uciekła z domu
na stację benzynową, dając upust swojej
ciekawości świata, czy Rajd Dakar, kiedy
zrozumiała, że niemożliwe nie istnieje.
Zastanawia się, czy może to jest szczyt Mount Everestu, na którym stanęła półtora
roku po złamaniu kręgosłupa, choć lekarze
mówili, że już nigdy nie wróci do pełnej
sprawności. Zapewnia, że zwykle żyje tą
podróżą, która jest przed nią. Czyta, ogląda
filmy, analizuje życie bohaterów, których
zamierza spotkać. Jednak – jak wyznaje –
najważniejsza i najbardziej wymagająca podróż to macierzyństwo. I to bez mapy. Swoją
córkę uczy, by była świadomą siebie kobietą
i mogła robić to, co kiedyś było zarezerwowane wyłącznie dla chłopców.
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Liza Kravchenko, Bielsko-Biała
Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
w Bielsku-Białej

Mówi, że chętnie przemierzyłaby cały świat
w pojedynkę, otwierając się tylko na to,
co ją spotka po drodze i na ludzi, których
może poznać. Od lat jednak podróżuje
z ludźmi, z partnerami wyprawowymi, z ekipą telewizyjną, a od kilku lat – z dzieckiem.
Jak wyznaje, może kiedyś przyjdzie taki czas, 49
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Łukasz Sołtys, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

że znowu spakuje plecak i wyruszy w świat
całkiem sama, choć przecież nigdy samotna. Twierdzi, że przestała podróżować dla
siebie i do miejsc. Zapewnia, że teraz jeździ
do ludzi. Chce poznawać ich historie, lepiej
rozumieć wybory, których dokonują. Szuka
między nimi tego, co ich łączy niezależnie
od miejsca, w którym się urodzili. Różni ich
– jak przyznaje – kolor skóry, religia, kultura, w której dorastali, ale wciąż jest więcej
między nimi podobieństw niż odmienności
– jak podsumowuje ta odważna i mądra
kobieta, która jest silna. Wie, czego chce i
dzięki temu czuje się wolna. Nie ma dla niej
rzeczy niemożliwych. Uważa, że jest to kwestia nastawienia się, motywacji, „zaprogramowania” swojego mózgu. Twierdzi, że jest
w stanie zrealizować wszystko, co sobie
zaplanuje, choć słowo „niemożliwe” to50 warzyszy jej przez całe życie. Im jednak

częściej je słyszy, tym bardziej wyzwala
ono w niej głębokie przeświadczenie,
że niemożliwe nie istnieje.
Marta Konieczna
zgłoszenie indywidualne
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Patriotyzm to pojęcie bardzo znane, lecz
czy łatwo jest je wytłumaczyć? Uznaję
się, że jest to miłość do ojczyzny, miejsca,
gdzie żyjemy i mieszkamy. Tak myślimy
na początku, a gdy zastanowimy się dłużej, przypominają się nam różne ważne
wydarzenia z historii. Następnie zaczynamy odnajdywać w pamięci informacje
i wspomnienia o osobach, które poświęciły się dla kraju i przyszłych pokoleń.
Te osoby swoim poświęceniem pokazały, co to prawdziwa miłość do ojczyzny.
W pewnym momencie ich życia towarzyszył im patriotyzm. Ale czy tylko śmierć
od pocisków, trafienia strzałą czy nacięcia
szablą powoduje, że możemy mówić o patriotyzmie?

Na przestrzeni lat ludzie znajdowali się
w przeróżnych, nierzadko dramatycznych
sytuacjach i musieli dokonywać trudnych
wyborów, w których stawką było ich życie
lub życie ich najbliższych. Czasami było
i tak, że nie mieli wyboru. Okresem,
w którym miały miejsce liczne przejawy
patriotyzmu, był czas II wojny światowej. Była to tragedia na skalę światową.
W obecnej chwili możemy spotkać niewiele osób, które ją przeżyło. Ich wspomnienia mówią same za siebie, to były straszne
czasy, pełne przemocy, morderstw i agresji. Właśnie z takich momentów historycznych kojarzymy patriotów. Ci ludzie wykazywali się wielką odwagą, bohaterstwem
oraz poświęceniem.
Aby przybliżyć ten temat, przeprowadziłam wywiad z osiemdziesięciodwuletnim mieszkańcem Chorzowa, Henrykiem

Blaszką, synem zaciągniętego do niemieckiego wojska na początku II wojny światowej, Alfonsa Blaszki.
[KB] W jakim byłeś wieku, gdy wybuchła
II wojna światowa? Czy pamiętasz coś
z tego okresu?
[HB] Gdy wybuchła wojna miałem trzy
lata, natomiast gdy się skończyła, miałem
dziewięć. Owszem, pamiętam z tego okresu dużo, jednak parę rzeczy mi umknęło.
[KB] Jak wyglądało życie twojej rodziny
przed wojną?
[HB] Zanim wybuchła wojna byliśmy typową polską rodziną, żyjącą na Śląsku.
Kultywowaliśmy polskie, rodzinne tradycje, uczęszczaliśmy do polskich szkół.
W Chorzowie funkcjonowały polskie szkoły i można było wybrać, czy chce się posłać dziecko do polskiej, czy do niemieckiej szkoły. Do polskiej chodził zarówno
mój tato, Alfons, jak i mama, Klara.
[KB] Czy pamiętasz, co dokładnie wydarzyło się z ojcem po wybuchu wojny?
[HB] Rok po rozpoczęciu wojny tato otrzymał wezwanie do niemieckiego wojska.
Nie mógł odmówić, ponieważ od razu byłby rozstrzelany, on lub jego najbliżsi. Musiał ruszać tego samego dnia.
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Trudny patriotyzm

[KB] Jak potoczyły się jego losy w czasie
wojny? Ile trwała jego rozłąka z rodziną?
[HB] Tato najpierw walczył pod Leningradem, w artylerii. Później w Holandii
i Francji, gdzie został wzięty do niewoli
przez aliantów. Następnie przetransportowano go do Stanów Zjednoczonych.
Był traktowany jak jeniec wojenny. Do Polski wrócił dopiero po zakończeniu wojny. 51
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[KB] Czy w czasie tego rozstania mógł
kontaktować się z rodziną?
[HB] Ojciec opowiadał, że pisał listy, które
miały być dostarczane do kraju przez kościół. Jednak one nie docierały. Pomimo
tego, że nie posiadał żadnej informacji
o losach jego najbliższych, nie potrafił pozostać i żyć dalej na obczyźnie. Zatem tuż
po zakończeniu II wojny światowej tata
powrócił do komunistycznej Polski jako
jeden z nielicznych jeńców, gdyż większość jego towarzyszy broni pozostała
w Stanach Zjednoczonych. Gdy wrócił do
Chorzowa, okazało się, że żona i dwóch
synów ocaleli. Ciągle pamiętam jego szeroki uśmiech i łzy w oczach.
[KB] A jak oceniasz postawę swojego
ojca, czy był polskim patriotą?
[HB] Nie mam cienia wątpliwości, że tata
w sercu czuł się Polakiem, a miłość i tęsknota za ojczyzną sprawiły, że nasza rodzina mogła żyć razem w rodzinnym domu,
w polskim Chorzowie. Wcielenie do niemieckiego wojska odbyło się wbrew jego
woli.
Losy tej śląskiej rodziny są mi szczególnie
bliskie, ponieważ Alfons Blaszka był moim
pradziadkiem. Był Polakiem, Polakiem
z wyboru. Według mnie był również patriotą. Dzieje wojenne Europy niestety
52 tak się potoczyły, że wielu ludzi nie miało

wyboru. Mój pradziadek tam, gdzie miał
możliwość, opowiadał się za polskością,
zarówno on, jak i jego rodzina. Wybrał
powrót do rodzinnego Chorzowa zamiast
emigracji w Ameryce, choć większość
podobnych jemu żołnierzy pozostała
w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jego
rodzina – wszyscy chodzili przed wojną do
polskich szkół, ponieważ dokonali takiego wyboru. Myślę, że wielu nie tylko nie
nazwałoby mojego dziadka patriotą, ale
wręcz uznała go za zdrajcę. Łatwo jednak
osądzać innych i ich wybory, pozbawiając się jednak refleksji nad tym, jak wielu ludzi, zwłaszcza tu, na Śląsku, przeżywało dramaty, będąc jedynie trybikiem
w wielkiej machinie historii. Dla mnie pradziadek był bohaterem, bo wiem, jakim
dramatem dla niego i całej rodziny było
wcielenie do Wermachtu, podczas gdy
w sercu czuł się Polakiem.
Kamila Blaszka
Szkoła Podstawowa nr 36
im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Pułapka umysłu

ną warstwę, by zobaczyć wyblakłą część
mojej duszy? Dlaczego?

Przechodząc przez ulicę, wpatrywałam
się w twarze moich rówieśników. A raczej
w puste oczy marionetek. Analizowałam
ludzkie twarze i emocje. Co może się
w nich kryć? Prawdziwe szczęście czy może
ciche wołanie o pomoc? Takie jak moje…

Rodzice
Powiedzieć im? Przecież nie mogę zepsuć obrazu idealnej córki, z której są
tak dumni. Jak przyjęliby wiadomość,
że wychowali psychicznie chore dziecko? „O nie, to przecież ‘tylko’ depresja, na to się nie umiera” – słyszę wewnętrzny głos, ryczący mi do ucha.
„Coś jak grypa, czy zapalenie płuc.” – dodaje, chichocząc. Tylko dlaczego nie mija?
Czy ktoś wreszcie wypisze mi receptę na
smutek? Gdzie szukać lekarza duszy?

Pułapka
Jestem w pułapce, którą stworzył mój
umysł. Nie daję rady sama się z niej wydostać. Mimo ciągłej walki nie znajduję
wyjścia. Czy muszę się poddać? Dlaczego wszystko tak się potoczyło… Tonę
we własnych lękach. Jestem coraz głębiej, stopami już prawie dotykam dna.
Dlaczego nie zdołam się odepchnąć
i popłynąć ku górze? Nie mam siły… Powietrze już dawno się skończyło. Zostało
na lądzie, a ja nie zdołam się wynurzyć
i znowu go zaczerpnąć. Próbuję dalej, lecz
bez skutku. Nawet nie mam szans, by zawołać o pomoc. Ciche „ratunku!” zagłusza
szum rozbijanych fal.
Ludzie
Szukam pomocy u wszystkich, w szkole,
w domu. Jednak nikt tego nie widzi. Czuję
się przezroczysta, jak moje łzy. Zaczynam
malować swój portret. Kryję się pod warstwami. Na wierzchu jestem kolorowa,
pełna ciepłych barw. Dlaczego nikt nie zadaje sobie trudu, by zdrapać chociaż jed-

Internet
Nie mam siły wstać z łóżka, nogi mi ciążą, laptop tak daleko… Jednak czytam:
„Statystycznie na depresję choruje co
ósmy nastolatek. Większość jest nawet
tego nieświadoma. Osoba chora ma częste wahania nastrojów, fascynuje się tematem śmierci. Ma myśli i zachowania
samobójcze, zaburzenia wagi i snu. Czuje…” Chwila! Szukam pomocy w sieci?
W bezdusznym świecie procesorów?
Sama postawię sobie diagnozę!
Nie potrafię… A może porozmawiam
z Anetą, moją jedyna przyjaciółką? Och,
jak ja ją doskonale rozumiem, kiedy szepcze: „czuję się jak ktoś pobity od środka
na śmierć, nie jak ktoś żywy, ale jak nie-trup”… Boże, co się ze mną dzieje?! Potrafię już tylko rozmawiać z bohaterką
książki. Tylko ona mnie nie ocenia, tylko
ona ma odwagę wykrzyczeć to, co tak
boli. Umieram w środku, nic już nie czuję.
Nie mam siły, ale nadal żyję. Jak rozwiązać
ten paradoks?
53
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Cisza…
Głos słyszysz jedynie w swojej głowie. Idź
dalej, możesz to zrobić! Przestań! I tak jesteś bezużyteczny… Dwie sprzeczne informacje, które męczą cię w środku. Niestety, druga eliminuje pierwszą.

Człowiek, człowiek z myślami
II miejsce w etapie fotograficznym

Samookaleczanie
Żyletka to twoja przyjaciółka. Jej ufasz
najbardziej. Prowadzisz z nią godzinne
rozmowy przez wiele dni. Zabierasz ją
w różne miejsca – tak, by nikt was nie
zobaczył. Zakazana przyjaźń. Mówią, że
ma na ciebie zły wpływ. Jednak to tylko sprawia, że chcesz spotykać się z nią
coraz częściej. Szczęście wręcz wypływa
z ciebie... O nie, ona nie sprawia ci bólu,
ale wysłuchuje twoich problemów i podaje rozwiązanie. Spokojnie, nawet jeżeli
odejdzie, zostawia po sobie ślad. Nie pozwoli ci o sobie zapomnieć…
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Myśli samobójcze
Kiedy starasz się walczyć z własnym umysłem, twój mózg sam zaczyna tworzyć
plan idealny zniknięcia z tego świata. Wyobraźnia ukazuje swoje ciemne uliczki.
Tyle myśli naraz chodzi po głowie, tupie,
ryczy, wyje. Chwila… Zastanawiasz się,
co cię tu jeszcze trzyma? Rodzina… a może
przyjaciele. Dajesz sobie ostatnią szansę.
Tysiące myśli galopuje w głowie. Czy to
naprawdę dotyczy mnie?
Alicja Kolańczyk
Szkoła Podstawowa nr 6 w Sosnowcu

Psychika człowieka w XXI wieku

Choć są to trwałe prawdy, dotyczące
homo sapiens na wszystkich etapach rozwoju cywilizacyjnego, można dostrzec
pewne zmiany. Wraz z rozwojem naszego
środowiska, a co za tym idzie – procesami industrializacji, zmieniały się wartości
oraz zagrożenia, na które psychika była
wystawiona. Współcześnie na przykład
człowiek jest uodporniony na stres związany z kiedyś powszechnymi problemami głodu czy zapewnieniem dachu nad
głową. Takie zjawiska oczywiście nadal
występują, jednak obecnie ludzkość dąży
do ich całkowitego wyeliminowania.
Ale wraz z upływem czasu pojawiły się
czynniki, z którymi człowiek nigdy nie miał
do czynienia.
Za szablonowy przykład możemy podać
zagrożenia związane z technologią. Przełomowy moment powstania i rozpowszech-

nienia komputerów skutkował wprowadzeniem pojęć takich jak uzależnienie
od gier czy Internetu. W XXI wieku nasza
codzienność oparta jest na korzystaniu
z portali społecznościowych, wyszukiwarek internetowych itp. Nie da się zaprzeczyć tezie, iż znacząco ułatwiają one życie.
Wykorzystujemy je do pracy, zakupów czy
spędzenia wolnego czasu. Bardzo łatwo
jest się jednak w tym zatracić. Kiedy przez
losowe zdarzenie stracimy chwilowo
możliwość korzystania z Internetu, nagle
czujemy się niekomfortowo. Łapiemy się
na spoglądaniu w stronę urządzeń by
sprawdzić, czy nie dostaliśmy nowej wiadomości choć wiemy, że przecież jest to
niemożliwe w tym momencie. Po kilku
godzinach nie możemy znaleźć sobie zajęcia, a czas się wydłuża. Kiedy odzyskamy możliwość korzystania z Internetu,
potrafimy spędzić godziny wpatrując się
w ekran – zapominając przy tym o podstawowych potrzebach fizjologicznych. Takie
zachowania często prowadzą do problemów zdrowotnych, zarówno w aspekcie
fizycznym, jak i psychicznym.
Podobnym mechanizmem cechuje się
uzależnienie od gier oraz filmów. Pociąga
nas fabuła, grafika, postacie fantastyczne, które występują w świecie wirtualnym. W rzeczywistości nigdy nie byłoby
to możliwe, przez co realia określane są
jako szare i nudne. Na pewnym etapie
przestaje interesować nas świat wokoło
i jedyne, o czym myślimy, to powrót do
świata gier czy filmów. Utożsamiamy się
z bohaterami, niejednokrotnie nawiązujemy znajomości, które jeszcze bardziej 55
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Psychika definiowana jest jako całokształt
wrodzonych i nabytych dyspozycji psychicznych. Często możemy usłyszeć kogoś twierdzącego, że ma „silną psychikę”.
Zazwyczaj zgodnie z przyjętymi standardami uważamy, że taka osoba jest odporna
na presję innych, stres czy też natłok emocji. Osoba o „słabej psychice” działa wręcz
przeciwnie i często jest podatna na tego
typu czynniki. Wystawienie psychiki na
długotrwałe, gwałtowne lub patologiczne
zdarzenia może zaowocować niejednokrotnie trwałymi zmianami w psychice.
Zaliczyć do nich można zarówno traumę
związaną z nieprzyjemnymi przeżyciami,
jak i nabycie określonych predyspozycji
do zaburzeń i chorób psychicznych.

utwierdzają nas w fascynacji tą stroną
życia. Jednocześnie tracimy kontakt z rodziną, znajomymi, światem zewnętrznym.
Przewartościowujemy nasze dotychczasowe poglądy i nie widzimy w tym nic złego.
Nieświadomie przenosimy przyzwyczajenia z gier do życia codziennego, w skrajnych przypadkach przestajemy dostrzegać
różnicę między światem wirtualnym a rzeczywistością.
Kolejnym czynnikiem, który odciska się
na psychice (szczególnie mowa tu o dorastającej młodzieży oraz „młodych dorosłych”) jest propagowana w ostatnich
czasach moda na bycie szczupłym. Często
nastolatkowie, oglądając telewizję lub korzystając z Internetu, natrafiają na zdjęcia
swoich idoli. Piękni, chudzi, wysportowani – wydają się być idealni. Nie mniej
jednak zapominamy przy tym, iż wszystkie publikacje są wcześniej korektowane,
poprawiane i zmieniane, by ukryć każdą
z niedoskonałości.
Wierzymy w to, co widzimy i to wpędza nas w kompleksy. Próbujemy zmienić swoje ciało – przechodzimy na
diety, stosujemy ćwiczenia wspomagające metabolizm – najczęściej bez
skutków. Podupada wtedy nasza wiara
w siebie, zaczynamy sięgać po radykalniejsze środki, jak głodzenie się i kupowanie
tabletek wspomagających odchudzanie.
W większości przypadków takie działania
prowadzą do bulimii i anoreksji. W naszych oczach wciąż jesteśmy otyli, choć
często nasz organizm jest tak wyniszczony,
że pozostawia to nieodwracalne skutki.
A to wszystko ma swoje korzenie w popu56 laryzowaniu chudej, niezdrowej sylwetki.

Warto również zwrócić uwagę na tzw.
„czarny rynek”, który w tych czasach prosperuje wyjątkowo dobrze. A to wszystko
dzięki dostępności towarów oraz ich wciąż
rozszerzającej się różnorodności. Dilerzy
oraz „producenci” wciąż zarabiają spore
pieniądze, tworząc nowe dopalacze, których skład ewoluuje tak, by obejść prawo.
Wiąże się to z powikłaniami zdrowotnymi,
spowodowanymi nieznanymi składnikami
chemicznymi, które dodawane są do narkotyków. Niejednokrotnie może to doprowadzić również do zupełnego wyniszczenia organizmu, a w efekcie śmierci.
W analogiczny sposób działają wytwórcy
wszelakich tabletek, dostępnych na internetowym rynku. Wśród nich wyróżniają
się szczególnie specyfiki reklamowane
jako te o „cudownym działaniu” lub chwalące się niezwykle szybkimi efektami.
W ten sposób często prezentowane są
tabletki na odchudzanie, potencję czy nawet przeciwgrzybicze. Producenci bazują
na wstydliwych problemach ludzi i manipulują nimi, obiecując natychmiastową
pomoc. Rzeczywistość jednak nie przedstawia się tak kolorowo – wiele środków
tworzonych jest nielegalnie i nie zawierają
w sobie nic, co wspomaga nasze zdrowie.
Przeciwnie, najczęściej tylko nam szkodzą.
Najczęstszym uzależnieniem wciąż jednak
pozostaje alkoholizm. Wbrew przekonaniom łatwo w niego popaść. Dla wielu
ludzi jest to ucieczka od codziennych problemów i ciężko im się przyznać, że to już
uzależnienie. Młodzi ludzie nie wyobrażają sobie dobrej imprezy bez alkoholu,
a dla starszych piwo często traktowane
jest jak zwykły napój – kawa czy herbata.

To prowadzi do częstszego spożywania go,
co oczywiście niesie również skutki zdrowotne. Czym różni się alkohol od innych
używek? Jest dostępny w każdym sklepie,
legalny i powszechny. Przez to zwiększa
się mylne przeświadczenie, że nie wyrządzamy nikomu krzywdy, kiedy „czasami
się napijemy”.
Człowiek XXI wieku żyje w ciągłym pośpiechu, w pogoni za sukcesem. Jako
element cywilizacja stale rozwijającej
się każdy z nas chce coś osiągnąć, wspinać się po szczeblach kariery. Zdarza się,
że poświęcamy każdą wolną chwilę na
sprawy związane z pracą oraz samorealizacją i ignorujemy przy tym wszelkie inne

Karolina Bieniek, Łaziska Górne
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
potrzeby. Takim sposobem łatwo popaść
w pracoholizm. Zjawisko to dotyczy szczególnie dużych korporacji, urzędów itd., ale
może dotyczyć każdego, nawet najprostszego pracownika. Jako pracoholicy poświęcamy swój wolny czas, zapominamy
o swoim hobby, a z czasem również o rodzinie. Często angażujemy się za bardzo.
Jakiekolwiek potknięcie staje się dla nas
przeszkodą nie do przejścia, a wizja utarty
stanowiska czy miejsca pracy stoi na równi z końcem świata w hierarchii katastrof.
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Zdrowie na talerzu

Kolejnym manipulatorem, któremu łatwo
ulega nasza psychika, są media. Czasopisma, telewizja, portale plotkarskie… kto
z nas nie lubi czasem zagłębić się w ich 57

Ecce homo

Oliwia Szymkiewicz, Racibórz
Liceum Plastyczne ZSO nr 1 w Raciborzu

świat i dowiedzieć się nieco o innych?
Tacy już jesteśmy – interesuje nas życie
innych. Media dobrze o tym wiedzą i wykorzystują to, nakręcając sensację wokół
danych wydarzeń czy osoby. Oczywiście
sporo przy tym koloryzując i dodając
od siebie. Taką metodą powstaje wiele
nieprawdziwych plotek i prowokacji, którym ulegamy, nie zastanawiając się, co
jest prawdą, a co nie. Pewnego dnia nawet my możemy stać się ofiarą, wystarczy
że nasze zdjęcia wyciekną do Internetu.
Wystarczy, że ktoś je przerobi i wstawi na
stronę, a nasi znajomi rozszerzą kręgi widzów.
W naszych czasach łatwo jest dać się
58 oszukać. Człowiek to bardzo kreatywna

istota, zdolna dostosować się do warunków, w których zostanie zmuszona przetrwać. To sprawia, że każdy z nas musi
mieć ograniczone zaufanie, właściwie we
wszystkich aspektach życia. Na przestrzeni wieków ludzie dążyli do ułatwienia sobie funkcjonowania, co jednak wiązało się
z kolejnymi ułatwieniami dla oszustów.
Za przykład można podać karty bankomatowe, które miały ułatwić posiadaczowi
płacenie za transakcje. Równocześnie ich
forma pozwalała na prostszą kradzież,
przez co człowiek musiał wprowadzić
nowe zabezpieczenia – w tym wypadku
w postaci kodu PIN. Gdyby przeanalizować większość codziennych przedmiotów, dochodzimy do tego samego wniosku. Obrazuje to ciągłą walkę z oszustami

Współczesność nie oszczędza ludzi, choć
to my ją tworzymy. Przez ciągle zagrażające nam czynniki nasza psychika różni się
od tej, którą mieli ludzie wieki temu. Człowiek szuka punktów zaczepienia i oscyluje wokół nich, często popadając w rutynę.
Na tym opiera się życie większości społeczeństwa: szkoła-dom lub praca-dom.
Wolny czas wykorzystujemy na mało ambitne i produkcyjne zajęcia, aż nadchodzi
noc i zasypiamy. Rano budzimy się, rozpoczynając ten sam schemat od nowa.
Zapominamy, że czasami warto zatrzymać
się, zrobić coś nowego, zaryzykować…
To przekłada się na nasze samopoczucie
i postrzeganie świata, który w naszych
oczach stopniowo traci barwy. Na skutek tego bezwiednie popadamy w stany
depresyjne i wszystko traci dla nas sens.

Dlatego tak ważnym jest, aby czasami się
zatrzymać i odpocząć od świata.
Jak nie dać się czynnikom wpływającym
na naszą psychikę? Po pierwsze bądźmy
asertywni, nie ulegajmy presji tłumu.
To nie jest łatwe, niejednokrotnie wiąże
się z przykrymi konsekwencjami, jednak
w życiu trzeba być stanowczym i rozsądnie do wszystkiego podchodzić. Każdy
z nas ma własne zdanie i prawo do wyrażania go, nie jesteśmy zależni od kogoś –
warto o tym pamiętać. Po drugie, zachowajmy dystans i ograniczmy zaufanie do
osób, które nas otaczają. Nieważne, jak
dobre zdają się być ich intencje – przecież nikt nie przyzna, że chce dla nas źle.
Po trzecie – zachowajmy umiar i zdrowy
rozsądek, jak mówią „co za dużo, to nie
zdrowo”. Ograniczajmy wszystko, co robimy, znajdźmy czas na pracę, hobby i rodzinę, dążmy do równowagi. Tym sposobem
uodpornimy naszą psychikę na niepotrzebne problemy.
Wiktoria Myczka
Liceum Bielskiej Szkoły Menedżerów
w Bielsku-Białej
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i złodziejami. Ci jednak nadal dobrze sobie radzą – korzystają z nowoczesnych
sposobów, takich jak popularna ostatnio
„metoda na wnuczka” czy wykorzystywanie internetowych portali randkowych.
To sprawia, że cały czas musimy mieć szeroko otwarte oczy i podchodzić do nowopoznanych z dystansem.
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